
لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

  ) ١(بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ 

  ) ١( بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 
مل ، وإمنا اختلفوا يف إثباهتا يف أمجعوا أهنا من القرآن يف سورة الن} بِْسمِ اهللاِ الْرَّْحمنِ الرَّحِيمِ { : قوله عز وجل 

  .فاحتة الكتاب ، ويف أول كل سورة ، فأثبتها الشافعي يف طائفة ، ونفاها أبو حنيفة يف آخرين 
  :} بِْسمِ { : واخُتِلَف يف قوله 

  :فذهب أبو عبيدة وطائفة إىل أهنا صلة زائدة ، وإمنا هو اُهللا الرمحُن الرحيُم ، واستشهدوا بقول لبيد 
  َوَمْن يَْبِك حَْوالً كَاِمالً فَقَِد اعَْتذَْر... ى الْحَْولِ ثُمَّ اْسمُ السَّالَمِ َعلَْيكُما إِلَ

  .مث السالم عليكما : فذكر اسم السالم زيادة ، وإمنا أراد 
  :واختلف من قال هبذا يف معىن زيادته على قولني 

  .كر غريه من املخلوقني ، وهذا قول قطرب إلجالل ذكره وتعظيمه ، ليقع الفرق به بني ذكره وذ: أحدمها 
  .ليخرج به من حكم القسم إىل قصد التربُّك ، وهذا قول األخفش : والثاين 

أصل مقصود ، واختلفوا يف معىن دخول الباء عليه ، فهل دخلت على معىن األمر » بسم « وذهب اجلمهور إىل أن 
  :أو على معىن اخلرب على قولني 

  .ابدؤوا بسم اهللا الرمحن الرحيم وهذا قول الفراء : عىن األمر وتقديره دخلت على م: أحدمها 
  .بدأت بسم اهللا الرمحن الرحيم وهذا قولُ الزجَّاج : على معىن اإلخبار وتقديره : والثاين 

وُحِذفت ألف الوصل ، باإللصاق يف اللفظ واخلط ، لكثرة االستعمال كما ُحذفت من الرمحن ، ومل حتذف من اخلط 
  .لقلَّة استعماله ]  ١آية: العلق [ } إِقَْرأْ بِاْسمِ َربِّكَ الذَّي َخلََق { :  قوله يف

كلمة تدل على املسمى داللة إشارٍة ، والصفة كلمة تدل على املوُصوف داللة إفادة ، فإن جعلت الصفة : االسم 
  .على اإلشارة واإلفادة : امساً ، دلَّت على األمرين 

ذاُت املسمى ، واللفظ هو التسمية دون االسم ، وهذا فاسد ، ألنه لو كان أمساُء الذواِت هي  وزعم قوم أن االسم
  .الذواُت ، لكان أمساُء األفعال هي األفعال ، وهذا ممتنع يف األفعال فامتنع يف الذوات 

  :واختلفوا يف اشتقاق االسم على وجهني 
  . االسم من متييز املسمى ، وهذا قول الفرَّاء أنه مشتق من السمة ، وهي العالمة ، ملا يف: أحدمها 
أنه مشتق من السمو ، وهي الرفعة ألن االسم يسمو باملسمى فريفعه من غريه ، وهذا قول اخلليل والزجَّاج : والثاين 

.  
  :وأنشد قول عمرو بن معدي كرب 

  يُعَوَجاوِْزهُ إِلَى َما َتْسَتِط... إِذَا لَْم َتْسَتِطْع أَْمراً فََدْعُه 
  َسَما لََك أَْو َسمَْوَت لَُه ُولُوُع... َوِصلُْه بِالدَُّعاِء فَكُلُّ أَْمرٍ 

وتكلف من َراَعى معاين احلروف ببسم اهللا تأويالً ، أجرى عليه أحكام احلروف املعنوية ، حىت صار مقصوداً عند 



  :ذكر اهللا يف كل تسمية ، وهلم فيه ثالثة أقاويل 
وبركته ، وبره وبصريته ، والسني سناؤه ومسوُّه وسيادته ، وامليم جمده ومملكته وَمنُّه ، وهذا  أن الباء هباؤه: أحدها 

  .قول الكليب 
  .أن الباء بريء من األوالد ، والسني مسيع األصوات وامليم جميب الدعوات ، وهذا قول سليمان بن يسار : والثاين 

  .يوب ، وامليم املنان ، وهذا قول أيب روق أن الباء بارئ اخللق ، والسني ساتر الع: والثالث 
ولو أن هذا االستنباط حيكي عمَّن ُيقْتدى به يف علم التفسري لرغب عن ذكره ، خلروجه عما اختص اهللا تعاىل به من 

  .أمسائه ، لكن قاله متبوع فذكرُتُه َمَع بُْعِدِه حاكياً ، ال حمققاً ليكون الكتاب جامعاً ملا قيل 
  :َبْسَملَ على لَُغٍة ُموَلََّدٍة ، وقد جاءت يف الشعر ، قال عمر بن أيب ربيعة » بسم اهللا «  ويقال ملن قال

  فََيا َحبَّذا ذَاكَ الَْحبِيُب املَُبسِْملُ... لَقَْد َبْسَملَْت لَْيلَى غََداةَ لَِقيُتَها 
  .غريه » اهللا «  ، فهو أخص أمسائه به ، ألنه مل يتَسمَّ بامسه الذي هو» اهللا « : فأما قوله 

  .أن معناه هل تعلم له شبيهاً ، وهذا أعمُّ التأويلني ، ألنه يتناول االسم والفعل : والتأويل الثاين 
واختلفوا يف هذا االسم هل هو . وُحكي عن أيب حنيفة أنه االسم األعظم من أمسائه تعاىل ، ألن غريه ال يشاركه فيه 

  :ن صفٍة ، على قولني اسم َعلَمٍ للذات أو اسم ُمْشَتقٌّ م
أنه اسم علم لذاته ، غري مشتق من صفاته ، ألن أمساء الصفات تكون تابعة ألمساء الذات ، فلم يكن ُبدٌّ : أحدمها 

  .من أن خيتص باسم ذاٍت ، يكون علماً لتكون أمساء الصفات والنعوت تبعاً 
  .زِِه ، وتفخيم لفظه اهللا أنه مشتق من أَلََه ، صار باشتقاقه عند حذف مه: والقول الثاين 

  :واختلفوا فيما اْشُتَق منه إله على قولني 
أنه مشتق من الَولَه ، ألن العباد يأهلون إليه ، أي يفزعون إليه يف أمورهم ، فقيل للمألوه إليه إله ، كما قيل : أحدمها 

  .للمؤمتِّ به إمام 
  :ن قوهلم فالن يتألَّه ، أي يتعبد ، قال رؤبةُ بن العجاج أنه مشتق من األلوهية ، وهي العبادة ، م: والقول الثاين 

  لَمَّا رَأَْيَن َخِلَق الُْمَموَِّه... ِللَِّه َدرُّ الَْغانَِياِت املُدَِّه 
أي } َوَيذََرَك وءاِلهََتَك { : أي من تعبد ، وقد ُروي عن ابن عباس أنه قرأ ... سَبَّْحَن واْستَْرَجْعَن ِمْن تأِهلي 

  . وعبادتك
  :مث اختلفوا ، هل اشتق اسم اإلله من فعل العبادة ، أو من استحقاقها ، على قولني 

أنه مشتق من فعل العبادة ، فعلى هذا ، ال يكون ذلك صفة الزمة قدمية لذاته ، حلدوث عبادته بعد خلق : أحدمها 
  .ان قبل خلقه غري معبود خلقه ، ومن قال هبذا ، منع من أن يكون اهللا تعاىل إهلاً مل يزل ، ألنه قد ك

أنه مشتق من استحقاق العبادة ، فعلى هذا يكون ذلك صفة الزمة لذاته ، ألنه مل يزل مستحقّاً : والقول الثاين 
للعبادة ، فلم يزل إهلاً ، وهذا أصح القولني ، ألنه لو كان مشتقّاً من فعل العبادة ال من استحقاقها ، للزم تسمية 

اً ، لعبادة النصارى له ، وتسمية األصنام آهلة ، لعبادة أهلها هلا ، ويف بطالن هذا دليل ، على عيسى عليه السالم إهل
على هذا القول صفة من صفات الذات ، وعلى » إله « اشتقاقه من استحقاق العبادة ، ال من فعلها ، فصار قولنا 

  .القول األول من صفات الفعل 



  .من أمساء اهللا تعاىل ، والرحيم فيها اسم مشتق من صفته ، فهما امسان » الرمحن الرحيم « وأما 
  :وأما الرمحن ففيه قوالن 

أنه اسم عرباين معرب ، وليس بعريب ، كالفسطاط رومي معرب ، واإلستربق فارسي معرب ، ألن قريشاً : أحدمها 
َوَما الرَّْحمُن . . . { : تعاىل عنهم وهم فَطََنةُ العرب وفَُصَحاؤهم ، مل يعرفوُه حىت ذكر هلم ، وقالوا ما حكاه اهللا 

  :، وهذا قول ثعلب واستشهد بقول جرير ]  ٦٠: الفرقان [ } أََنْسُجُد ِلَما َتأُْمُرَنا َوَزادَُهْم ُنفُوراً 
  ومسحكم صلبهم رمحن قربانا... أو تتركون إىل القّسني هجرتكم 

على هذا يكون األصل فيه تقدمي الرحيم على الرمحن ولذلك مجع بني الرمحن والرحيم ، ليزول االلتباس ، ف: قال 
  .لعربيته ، لكن قدَّم الرمحن ملبالغته 

أن الرمحن اسم عريب كالرحيم المتزاج حروفهما ، وقد ظهر ذلك يف كالم العرب ، وجاءت به : والقول الثاين 
  :أشعارهم ، قال الشنفري 

  الَ َضَرَب الرْحمُن َربِّي َيِميَنهَاأَ... أَالَ َضرََبْت ِتلَْك الْفََتاةُ َهجِيَنَها 
َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ { : فإذا كانا امسني عربيني فهما مشتقان من الرمحة ، والرمحة هي النعمة على احملتاج ، قال اهللا تعاىل 

  .حلدوثها عن الرمحة  ، يعين نعمةً عليهم ، وإمنا مسيت النعمةُ رمحةً]  ١٠٧: األنبياء [ } َرْحَمةً ِللَْعالَِمنيَ 
والرمحن أشدُّ مبالغةً من الرحيم ، ألن الرمحن يتعدى لفظه ومعناه ، والرحيم ال يتعدى لفظه ، وإمنا يتعدى معناه ، 
ولذلك مسي قوم بالرحيم ، ومل يَتَسمَّ أحٌد بالرمحن ، وكانت اجلاهليةُ ُتسمِّي اَهللا تعاىل به وعليه بيت الشنفرى ، مث 

فلذلك قرنه اهللا تعاىل بالرحيم ، ألن : كذاب تسمَّى بالرمحن ، واقتطعه من أمساء اهللا تعاىل ، قال عطاء إن مسيلمة ال
أحداً مل يتسمَّ بالرمحن الرحيم ليفصل امسه عن اسم غريه ، فيكون الفرق يف املبالغة ، وفرَّق أبو عبيدة بينهما ، فقال 

  .بأن الرمحن ذو الرمحة ، والرحيم الراحم 
  :لفوا يف اشتقاق الرمحن والرحيم على قولني واخت

  .أهنما مشتقان من رمحة واحدٍة ، ُجِعل لفظ الرمحن أشدَّ مبالغة من الرحيم : أحدمها 
أهنما مشتقان من رمحتني ، والرمحة اليت اشتق منها الرمحن ، غري الرمحة اليت اشتق منها الرحيم ، : والقول الثاين 

  :اير الصفتني ، ومن قال هبذا القول اختلفوا يف الرمحتني على ثالثة أقوال ليصح امتياز االمسني ، وتغ
  .أن الرمحن مشتق من رمحة اهللا جلميع خلقه ، والرحيم مشتق من رمحة اهللا ألهل طاعته : أحدها 

هل الدنيا أن الرمحن مشتق من رمحة اهللا تعاىل ألهل الدنيا واآلخرة ، والرحيم مشتق من رمحِتِه أل: والقول الثاين 
  .ُدون اآلخرة 

أن الرمحن مشتق من الرمحة اليت خيتص اهللا تعاىل هبا دون عباده ، والرحيم مشتق من الرمحة اليت : والقول الثالث 
  .يوجد يف العباد مثلُها 

  ) ٣(الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ) ٢(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  .} َربِّ الْعَالَِمَني  احلَْمُد ِللِِّه{ : قوله عز وجل 
فهو الثناء على احملمود جبميل صفاته وأفعاله ، والشكُر الثناء عليه بإنعامه ، فكلُّ شكرٍ محٌد ، } احلمد هللا { أما 

وليَس كلُّ محٍد شكراً ، فهذا فرُق ما بني احلمد والشكر ، ولذلك جاز أن َيْحِمَد اهللا تعاىل نفسه ، ومل َيُجْز أن 
  .يشكرها 



فأما الفرق بني احلمد واملدح ، فهو أن احلمد ال يستحق إال على فعلٍ حسن ، واملدح قد يكون على فعل وغري فعل 
، فكلُّ محٍد مدٌح ولْيَس كل مدحٍ محداً ، وهلذا جاز أن ميدح اهللا تعاىل على صفته ، بأنه عامل قادر ، ومل جيز أن حيمد 

 من صفات أفعاله ، وجيوز أن ميدح وحيمد على صفته ، بأنه خالق رازق به ، ألن العلم والقدرة من صفات ذاته ، ال
  .ألن اخللق والرزق من صفات فعله ال من صفات ذاته 

  :فقد اخُتلف يف اشتقاقه على أربعة أقاويل } رب { : وأما قوله 
  .أنه مشتق من املالك ، كما يقال رب الدار أي مالكها : أحدها 
: يوسف [ } أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَُّه َخْمراً { : سيد ، ألن السيد يسمى رّباً قال تعاىل أنه مشتق من ال: والثاين 
  .يعين سيده ]  ٤١

وهم العلماء ، مسوا ربَّانيِّني ، } وَالرَّبَّانِيُّونَ َواألْحبَاُر { : أن الرب املَدبِّر ، ومنه قول اهللا عزَّ وجلَّ : والقول الثالث 
  .ربَُّه البيت ، ألهنا تدبره : تدبري الناس بعلمهم ، وقيل لقيامهم ب

]  ٢٣: النساء [ } َورََبآئُِبكُمُ الالَِّتي يف ُحجُورِكُمْ { : الرب مشتق من التربية ، ومنه قوله تعاىل : والقول الرابع 
  .فسمي ولد الزوجة ربيبة ، لتربية الزوج هلا 
ألنه مالك أو سيد ، فذلك صفة من صفات ذاته ، وإن قيل ألنه مدبِّر  فعلى هذا ، أن صفة اهللا تعاىل بأنه رب ،

اختص اهللا تعاىل به ، دون . خللقه ، وُمربِّيهم ، فذلك صفة من صفات فعله ، ومىت أْدَخلت عليه األلف والالم 
  .عباده ، وإن حذفتا منه ، صار مشتركاً بني اهللا وبني عباده 

رهط وقوم ، وأهلُ كلِّ زماٍن َعالٌَم قال : ع َعامل ، ال واحد له من لفظه ، مثل فهو مج} العاملني { : وأما قوله 
  :العجاج 

  فَِخْنِدٌف َهاَمةُ َهذَا الْعَالَمِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
  :واخُتِلف يف العامل ، على ثالثة أقاويل 

  .اجلنِّ ، وهذا قول ابن عباس من املالئكة ، واإلنس ، و: أّنه ما يعِقل : أحدها 
  .أن العامل الدنيا وما فيها : والثاين 

  .أن العامل كل ما خلقه اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة ، وهذا قول أيب إسحاق الزجَّاج : والثالث 
  :واختلفوا يف اشتقاقه على وجهني 

  .يعقل  أنه مشتق من العلم ، وهذا تأويل َمْن جعل العامل امساً ملا: أحدمها 
  .أنه مشتق من العالمة ، ألنه داللة على خالقه ، وهذا تأويل َمْن جعل العامل امساً لكُلِّ خملوقٍ : والثاين 

  ) ٤(َماِلِك َيْومِ الدِّينِ 

 وفيما اشتقا مجيعاً منه} َمِلك { وقرأ الباقون } ماِلِك { قرأ عاصم والكسائي } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ { : قوله تعاىل 
  :وجهان 
  .أن اشتقاقهما من الشدة ، من قوهلم ملكت العجني ، إذا عجنته بشدة : أحدمها 
  :أن اشتقاقهما من القدرة ، قال الشاعر : والثاين 

  َيَرى قَاِئٌم ِمْن ُدونَِها َما َوَراَءهَا... َملَكُْت بَِها كَفِّي فَأَْنهَْرُت فَْتقََها 
  :والفرق بني املالك وامللك من وجهني 



  .أن املالك َمْن كان خاصَّ املُلِك ، واملِلك َمْن كان َعامَّ املُلْك : أحدمها 
  .أن املالك من اختص مبلك امللوك ، وامللك من اختص بنفوذ األمر : والثاين 

  :واختلفوا أيهما أبلغ يف املدح ، على ثالثة أقاويل 
َمِلٍك ماِلٌك ، وليَس كلُّ ماِلٍك مِلكاً ، وألن أمر املِلكِ نافذ  أن املَِلك أبلغ يف املدح من املالك ، ألنَّ كلَّ: أحدها 

  .على املاِلِك 
أن مالك أبلغ يف املدح من َمِلك ، ألنه قد يكون ملكاً على من ال ميلك ، كما يقال ملك العرب ، وملك : والثاين 

  .ِلك يكون على الناس وغريهم الروم ، وإن كان ال ميلكهم ، وال يكون مالكاً إال على من ميلك ، وألن املَ
  .وهو قول أيب حامت ، أن َماِلك أبلغ يف مدح اخلالق من َمِلك ، وَمِلك أبلغ من مدح املخلوق من مالك : والثالث 

والفرق بينهما ، أن املالك من املخلوقني ، قد يكون غري ملك ، وإن كان اهللا تعاىل مالكاً كان ملكاً ، فإن ُوصف 
  .ملك ، كان ذلك من صفات ذاته ، وإن وصف بأنه مالك ، كان من صفات أفعاله  اهللا تعاىل بأنه

  :ففيه تأويالن } َيْومِ الدِّينِ { : وأما قوله تعاىل 
  .أنه اجلزاء : أحدمها 
  .أنه احلساب : والثاين 

  :ويف أصل الدين يف اللغة قوالن 
  :العادة ، ومنه قول املثقَّب العَْبِدي : أحدمها 

  أَهذَا ِديُنُه أََبداً َودينِي... َوقَْد َدَرأْتُ لََها َوِضينِي َتقُولُ 
  .أي عادته وعاديت 

  :أنَّ أصل الدين الطاعة ، ومنه قول زهري بن أيب ُسلمى : والثاين 
  يف ِدينِ َعْمرٍو َوَمالتْ َبْيَنَنا فََدُك... لَِئن َحلَلَْت بَِجوٍّ يف بَنِي أََسٍد 

  .أي يف طاعة عمرو 
  :ذا اليوم قوالن ويف ه

  .أنه يوم ، ابتداؤه طلوع الفجر ، وانتهاؤه غروب الشمس : أحدمها 
  .أنه ضياء ، يستدمي إىل أن حياسب اهللا تعاىل مجيع خلقه ، فيستقر أهل اجلنة يف اجلنة ، وأهل النار يف النار : والثاين 

  :ويف اختصاصه مبلك يوم الدين تأويالن 
  .لك سواه ، فكان أعظم من ُملك الدنيا اليت متلكها امللوك ، وهذا قوله األصم أنه يوم ليس فيه م: أحدمها 
يريد به ملك } َمِلِك َيْومِ الدِّينِ { : ، يريد به ملك الدنيا ، قال بعده } َربِّ الَْعالَِمنيَ { : أنه ملا قال : والثاين 

  .اآلخرة ، ليجمع بني ملك الدنيا واآلخرة 

  ) ٥(يَّاَك َنْسَتِعُني إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِ

  }إَِياكَ َنْعُبُد وإِيَّاكَ َنْسَتِعنيُ { : قوله عز وجل 
  :هو كناية عن اسم اهللا تعاىل ، وفيه قوالن } إِيَّاَك { : قوله 

  .أن اسم اهللا تعاىل مضاف إىل الكاف ، وهذا قول اخلليل : أحدمها 
تعاىل ، وليس فيها إضافة ألن املضمر ال يضاف ، وهذا قول أهنا كلمة واحدة كُنَِّي هبا عن اسم اهللا : والثاين 



  .األخفش 
  :فيه ثالثة تأويالت } َنعُْبُد { : وقوله 
أن العبادة اخلضوع ، وال يستحقها إال اهللا تعاىل ، ألهنا أعلى مراتب اخلضوع ، فال يستحقها إال املنعم : أحدها 

  .بأعظم النعم ، كاحلياة والعقل والسمع والبصر 
  .أن العبادة الطاعة : الثاين و

  .أهنا التقرب بالطاعة : والثالث 
واألول أظهرها ، ألن النصارى عبدت عيسى عليه السالم ، ومل تطعه بالعبادة ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم مطاع 

  .، وليس مبعبوٍد بالطاعة 

  ) ٧(َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَيْهِْم َولَا الضَّالَِّني  ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت) ٦(اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم 

  .إىل آخرها } اْهدَِنا الصَِّراطَ املُْسَتِقيم { : قوله عز وجل 
  :ففيه تأويالن } اْهِدنا الصِّراطَ املُْستَِقيَم { : أما قوله 
  .معناه أْرُشْدنا وُدلََّنا : أحدمها 
  .ا قول ابن عباس معناه وفقنا ، وهذ: والثاين 

  :وأما الصراط ففيه تأويالن 
  :أنه السبيل املستقيم ، ومنه قول جرير : أحدمها 

  إذَا اْعَوجَّ الَْموَارُِد ُمْسَتِقيم... أَمُري الُْمْؤِمنَِني َعلَى ِصراٍط 
وقال ]  ٨٦: األعراف [ } ون َوالَ َتقُْعُدوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُد{ : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعاىل : والثاين 
  :الشاعر 

  فََصدَّ َعْن َنْهجِ الصَِّراِط الْقَاِصِد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
  .وهو مشتق من ُمْسَتَرِط الطعام ، وهو ممره يف احللق 

  :ويف الدعاء هبذه اهلداية ، ثالثة تأويالت 
  .انوا قد ُهدُوا أهنم دعوا باستدامة اهلداية ، وإن ك: أحدها 
  .معناه زدنا هدايةً : والثاين 

واختلفوا يف املراد بالصراط املستقيم ، على أربعة . أهنم دعوا هبا إخالصاً للرغبة ، ورجاًء لثواب الدعاء : والثالث 
  :أقاويل 
  .ه وسلم أنه كتاب اهللا تعاىل ، وهو قول علي وعبد اهللا ، وُيرَْوى حنوه عن النيب صلى اهللا علي: أحدها 
  .أنه اإلسالم ، وهو قول جابر بن عبد اهللا ، وحممد بن احلنفية : والثاين 

  .أنه الطريق اهلادي إىل دين اهللا تعاىل ، الذي ال عوج فيه ، وهو قول ابن عباس : والثالث 
يب العالية هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابه ، وهو قول احلسن البصري وأ: والرابع 
  .الرياحي 

  .أهنم املالئكة : أحدها : مخسة أقاويل } الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهُِم { : ويف قوله تعاىل 
  .أهنم األنبياء : والثاين 



  .أهنم املؤمنون بالكتب السالفة : والثالث 
  .أهنم املسلمون وهو قول وكيع : والرابع 

  .، وَمْن معه ِمْن أصحابه ، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد هم النيب صلى اهللا عليه وسلم : واخلامس 
  )صَِراطَ َمْن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم : ( وقرأ عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن الزبري 

 سألُت رسول اهللا صلى اهللا: فقد روى عن عديِّ بن حامت قال } غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوالَ الضَّالَِّني { : وأما قوله 
  ُهمُ النَّصارى« : وعن الضالني فقال » ُهُم الَيُهود « : عليه وسلم ، عن املغضوب عليهم ، فقال 

  .وهو قول مجيع املفسرين . » 
  :ويف غضب اهللا عليهم ، أربعة أقاويل 

  .الغضب املعروف من العباد : أحدها 
  .وهذه الصفة ال جتوز على اهللا تعاىل  أنه إرادة االنتقام ، ألن أصل الغضب يف اللغة هو الغلظة ،: والثاين 

  .أن غضبه عليهم هو ذَمُُّه هلم : والثالث 
  .أنه نوع من العقوبة ُسمَِّي غضباً ، كما ُسمَِّيْت نَِعُمُه َرْحَمةً : والرابع 

  .والضالل ضد اهلدى ، وخّص اهللا تعاىل اليهود بالغضب ، ألهنم أشد عداوة 
  )مْغُضوبِ َعلَيْهِْم َوغَْيرِ الضَّآلِّني غَْيرِ الْ( وقرأ عمر بن اخلطاب 

  ) ١(امل 

  :اختلف فيه املفسرون على مثانية أقاويل } امل { : قوله عز وجل 
  ) . ٨٨( أنه اسم من أمساء القرآن كالفرقان والذكر ، وهو قوله قتادة وابن جريج : أحدها 
  .أنه من أمساء السور ، وهو قول زيد ابن أسلم : والثاين 
  .أنه اسم اهللا األعظم ، وهو قول السدي والشعيب : الث والث

  .أنه قسم أقسم اهللا تعاىل به ، وهو من أمسائه ، وبه قال ابن عباس وعكرمة : والرابع 
أهنا حروف مقطعة من أمساء وأفعال ، فاأللف من أنا والالم من اهللا ، وامليم من أعلم ، فكان معىن ذلك : واخلامس 

  .وهذا قول ابن مسعود وسعيد بن جبري ، وحنوه عن ابن عباس أيضاً  أنا اهللا أعلم ،: 
أهنا حروف يشتمل كل حرف منها على معاٍن خمتلفة ، فاأللف مفتاح امسه اهللا ، والالم مفتاح امسه : والسادس 

ثون سنة ، وامليم أربعون لطيف ، وامليم مفتاح امسه جميد ، واأللف آالء اهللا ، وامليم جمُده ، واألِلفُ َسَنةٌ ، والالُم ثال
  .سنة ، آجال قد ذكرها اهللا 

عن الكليب ، عن أيب صاحل ، عن ابن عباس )  ٩١( أهنا حروف من حساب اجلمل ، ملا جاء يف اخلرب عن : والسابع 
ورة َمرَّ أبو ياسر بن أخطب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتلو فاحتة الكتاب وس: وجابر بن عبد اهللا ، قال 

فأتى أخاه ُحَييَّ ْبَن أَْخطبَ يف رجال من اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا } ذِلَك الكَِتاُب الَ َرْيَب ِفيِه . امل { : البقرة 
فقال رسول اهللا } ذلك الِكَتابُ . امل { : يا حممد أمل تذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل اُهللا عليك : عليه وسلم فقالوا 
لقد بعث « : ، قالوا » نعم « : قال . » أجاءك هبا جربيل من عند اهللا « : ، فقالوا » بلى « : م صلى اهللا عليه وسل

، فقال ُحَييُّ بن أخطب وأقبل على من » اهللا قبلك أنبياء ما نعلم أنه ُبيَِّن لنيب منهم مدة ملكه وما أُكل أمته غريك 
، مث أقبل على » يم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة األلف واحدة والالم ثالثون وامل« : كان معه ، فقال هلم 



» ماذا « : ، قال » نعم « : ؟ ، قال » يا حممد هل كان مع هذا غريه « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
، قال هذه أثقل وأطول ، األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون ، والصاد تسعون ، فهذه » املص « : ؟ قال 

» : قال « الر » : قال « ماذا » : ، قال « نعم » : ، قال « إحدى وستون ومائة سنة ، فهل مع هذا يا حممد غريه 
هذه أثقل وأطول ، األلف واحد ، والالم ثالثون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وثالثون ومائتان سنٍة ، فهل مع هذا 

، قال هذه أثقل وأطول ، األلف واحدة ، « املر » : ؟ ، قال « ماذا » : قال « نعم » : ، قال « يا حممد غريه 
لقد التبس علينا » : ، مث قال . . والالم ثالثون ، وامليم أربعون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة 

أخطَب وملن معه من ، مث قاموا عنه ، فقال أبو ياسر ألخيه ُحَييَّ بن « أمرك حىت ما ندري أقليالً أعطيت أم كثرياً 
ما يدريكم لعله قد مجع هذا كله حملمد إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومائة ، وإحدى وثالثون » : األحبار 

« لقد تشابه علينا أمره » : ، قالوا « ومائتان ، وإحدى وسبعون ومائتان ، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثالثون سنة 
ُهَو الَّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخرُ  {: فيزعمون أن هذه اآليات نزلت فيهم . 

  .} ُمَتَشابَِهاتٌ 

أنه حروف هجاء أَعلم اهللا تعاىل هبا العََرب حني حتداهم بالقرآن ، أنه ُمؤلَف من حروف كالم ، ) :  ٩٢( والثامن 
  .يكون عجزهم عنه أبلغ يف احلجة عليهم ، إذ مل خيرج عن كالمهم هي هذه اليت منها بناء كالمهم ل

  :فأما حروف أجبَد فليس بناء كالمهم عليها ، وال هي أصل ، وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقاويل 
  ) . ٩٣( أهنا األيام الستة ، اليت خلق اهللا تعاىل فيها الدنيا ، وهذا قول الضحاك بن مزاحم : أحدها 

  :أهنا أمساء ملوك َمْدَين ، وهذا قول الشعيب ويف قول بعض شعراء َمْدَين دليل على ذلك قال شاعرهم : لثاين وا
  َسَبْبتَ بَِها َعْمراً َوَحيَّ بين َعْمرو... أَالَ َيا ُشَعْيٌب قَْد َنطَقَْت َمقَالةً 
  ارِمِ َوالْفَخْرَِوَسْعفَُص أَْصلٌ ِللَْمكَ... ُملُوُك بين حطّى َوَهوَُّز ِمنُْهُم 

  كَِمثْل ُشعَاعِ الشَّْمسِ أَْو َمطْلَعِ الْفَجْرِ... ُهُم صَبَّحُوا أَْهلَ اِحلجَازِ بغاَرٍة 
آدُم الطاعة ، و ) أىب : ( ، عن ابن عباس ، أن أليب جاد حديثاً عجباً )  ٩٤( ما روى ميمون بن مهران : والثالث 

فحطت خطيئته ) حطي ( فنزل آدم فهوى من السماء إىل األرض ، وأما  ،) هّوز ( يف أكل الشجرة ، وأما ) جد ( 
فعصى آدم ، فأُخرج من النعيم إىل النكد ) سعفص ( فأكل من الشجرة ، وَمنَّ عليه بالتوبة ، وأما ) كلمن ( ، وأما 

  ) . ٩٥( ، وأما قرشت فأقّر بالذنب ، وَسِلَم من العقوبة 
، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه )  ٩٦(  تعاىل ، روى ذلك معاوية بن قرة أهنا حروف من أمساء اهللا: والرابع 
  ) . ٩٧( وسلم 

  ) ٢(ذَِلَك الِْكَتابُ لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني 

  :فيه ثالثة تأويالت } ذَِلَك الكَِتاُب { : قوله تعاىل 
  . يعين التوراة واإلجنيل ، ليكون إخباراً عن ماضٍ: أحدها 
  .يعين به ما نزل من القرآن قبل هذا مبكة واملدينة ، وهذا قول األصم : والثاين 

يعين هذا الكتاب ، وقد يستعمل ذلك يف اإلشارة إىل حاضر ، وإن كان موضوعاً لإلشارة إىل غائب ، : والثالث 
  :قال ُخفاف بن ندبة 



  فَافاً إِنَّنِي أََنا ذَِلكَاَتأَمَّلْ ُخ... أَقُولُ لَُه والرُّْمُح َيأِْطُر َمْتُنُه 
  :أن املراد به التوراة واإلجنيل ، اختلفوا يف املخاطب به على قولني : ومن قال بالتأويل األول 

أن املخاطب به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أي ذلك الكتاب الذي ذكرته يف التوراة واإلجنيل ، هو الذي : أحدمها 
  .أنزلته عليك يا حممد 

أن ذلك الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب ، الذي : أن املخاطب به اليهود والنصارى ، وتقديره : الثاين والقول 
  :وفيه تأويالن } الَ َرْيَب فيِه { : قوله عز وجل . أنزلته على حممد عليه وعلى آله السالم 

  :عَْرى أن الريب هو الشك ، وهو قول ابن عباس ، ومنه قول عبد اهللا بن الزَِّب: أحدمها 
  إِنََّما الرَّْيُب َما َيقُولُ الَْجُهولُ... لَْيسَ يف الَْحقِّ َيا أَُمْيَمةُ رَْيٌب 

  :أن الريب التهمة ومنه قول مجيل : والتأويل الثاين 
  ِكالََنا َيا ُبثَْيَن ُمرِيب: فَقُلُْت ... يا َجمِيلُ أََرْبتَنُِي : ُبثَْيَنةُ قالْت 

  .، يعين به هدًى من الضاللة } ًى ِللُْمتَِّقَني ُهد{ : قوله عزَّ وجلَّ 
  :ويف املتقني ثالثة تأويالت 

  .أهنم الذين اتقوا ما حرم اهللا عليهم وأدَّوا ما افترض عليهم ، وهذا قول احلسن البصري : أحدها 
  .أهنم الذين حيذرون من اهللا تعاىل عقوبته ويرجون رمحته وهذا قول ابن عباس : والثاين 
أهنم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد ، ألنه قد يكون كذلك ، وهو فاسق وإمنا خص به : ث والثال

  .املتقني ، وإن كان هدًى جلميع الناس ، ألهنم آمنوا وصدقوا مبا فيه 

  ) ٣(الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِفقُونَ 

  }الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالَغْيَب { 
  :فيه تأويالن } الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبَ { : قوله تعاىل 

  .يصدقون بالغيب ، وهذا قول ابن عباس : أحدمها 
  ) . ١٠٠( خيشون بالغيب ، وهذا قول الربيع بن أنس : والثاين 

  :ثالثة أقوال )  ١٠١( ويف األصل اإلميان 
  .أي مبصدِّق لنا } َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا { : أن أصله التصديق ، ومنه قوله تعاىل : أحدها 
  .أن أصله األمان فاملؤمن يؤمن نفسه من عذاب اهللا ، واهللا املؤِمُن ألوليائه من عقابه : والثاين 

  :إلميان ثالثة أقاويل ويف ا. أن أصله الطمأنينة ، فقيل للمصدق باخلرب مؤمن ، ألنه مطمئن : والثالث 
  .أنّ اإلميان اجتناب الكبائر : أحدها 
  .أن كل خصلة من الفرائض إميان : والثاين 

  .أن كل طاعٍة إميان : والثالث 
  :ويف الغيب ثالثة تأويالت 

  .ما جاء من عند اهللا ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أنه القرآن ، وهو قول زر بن حبيش : والثاين 

  .اإلميان باجلنة والنار والبعث والنشور  :والثالث 



  })  ٣( َوُيِقيمونَ الصَّلوة َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ { 
  :تأويالن } َوُيِقيُمون الصَّالَةَ { : ويف قوله تعاىل 

  .يؤدوهنا بفروضها : أحدمها 
  .ن عباس أنه إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع فيها ، وهذا قول اب: والثاين 

  :واخُتلف ِلَم ُسمِّي فعل الصالة على هذا الوجه إقامةً هلا ، على قولني 
  .من تقومي الشيء من قوهلم قام باألمر إذا أحكمه وحافظ عليه : أحدمها 
  .قد قامت الصالة : أنه فعل الصالة ُسمِّي إقامة هلا ، ملا فيها من القيام فلذلك قيل : والثاين 

  :ثالثة تأويالت } ا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ َوِممَّ{ : ويف قوله 
  .إيتاء الزكاة احتساباً هلا ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .نفقة الرجل على أهِلِه ، وهذا قول ابن مسعود : والثاين 

  :التطوع بالنفقة فيما قرب من اهللا تعاىل ، وهذا قول الضحاك : والثالث 
  .َنفَقَِت الدابة إذا خرجت ُروحها : قيل  وأصل اإلنفاق اإلخراج ، وِمْنُه

  :واختلف املفسرون ، ِفيَمْن نزلت هاتان اآليتان فيه ، على ثالثة أقوال 
َوالَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنْزِلَ { : أهنا نزلت يف مؤمين العرب دون غريهم ، ألنه قال بعد هذا : أحدها 

  .يعين به أْهلَ الكتاب ، وهذا قول ابن عباس } ِمْن قَْبِلَك 
  .أهنا مع اآليتني اللتني من بعد أربع آيات نزلت يف مؤمين أهل الكتاب ، ألنه ذكرهم يف بعضها : والثاين 

، عن جماهد )  ١٠٣( أن اآليات األربع من أول السورة ، نزلت يف مجيع املؤمنني ، وروى ابن أيب جنيح : والثالث 
  .لت أربع آيات من سورة البقرة يف نعت املؤمنني ، وآيتان يف نعت الكافرين ، وثَالَث َعْشَرةَ يف املُنافقني نز« : قال 

  ) ٤(َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

  .وما بعدها } بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيكَ وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 
يعين به التوراة واإلجنيل ، وما } َوَمآ أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك { يعين القرآن ، } وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيكَ { : أما قوله 

  .مجيعها  تقدم من كتب األنبياء ، خبالف ما فعلته اليهود والنصارى ، يف إمياهنم ببعضها دون
  :فيه تأويالن } َوبِاآلخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ { 

  .يعين الدار اآلخرة : أحدمها 
  :يعين النشأة اآلخرة ويف تسميتها بالدار اآلخرة قوالن : والثاين 
  .لتأخرها عن الدار األوىل : أحدمها 
  .لتأخرها عن اخللق ، كما مسيت الدنيا لدنِّوها من اخللق : والثاين 
  .أي يعلمون ، فسمي العلم يقيناً لوقوعه عن دليل صار به يقيناً } ُيوِقُنونَ { : وقوله 

  ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  .يعين بيان ورشد } أُولِئَك على ُهدًى ِمْن َربُِّهْم { : وقوله تعاىل 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوأُولِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ { 



  :أهنم الفائزون السعداء ، ومنه قول لبيد : أحدها 
  أَْدَركَُه ُمالَِعُب الرِّمَاحِ... لَْو أَنَّ َحّياً ُمْدرِكُ الْفَالَحِ 

املقطوع هلم باخلري ، ألن الفلح يف كالمهم القطع ، وكذلك قيل لألكار فالح ، ألنه يشق األرض ، وقد : والثاين 
  : قال الشاعر

  أن احلديَد باحلديِد ُيفلْح... لَقَْد َعِلمَت يا ابَن أُمِّ صحصْح 
  :واختلف فيمن أُرِيَد هبم ، على ثالثة أوجه 

املؤمنون بالغيب من العرب ، واملؤمنون مبا أنزل على حممد ، وعلى من قبله من سائر األنبياء من غري : أحدها 
  .العرب 
  .هم مؤمنو العرب وحدهم : والثاين 

  .مجيع املؤمنني : الثالث و

  ) ٦(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

أَْعَجَب { : وأصل الكفر عند العرب التغطية ، ومنه قوله تعاىل } إِنَّ الَِّذيَن كَفَروا سََواٌء َعلَْيهِْم { : قوله تعاىل 
  :يعين الزُّرَّاع لتغطيتهم البذر يف األرض ، قال لبيد } ار َنَباُتهُ الكُفَّ

.يف لَْيلٍَة كَفََّر النُُّجوَم غََماُمَها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  
  .أي غطَّاها ، فسمي به الكافر باهللا تعاىل لتغطيته نعم اهللا جبحوده 

  .يف حكم الكفر ، وأصله يف اإلشراك يف العبادة وأما الشرك فهو 
  :واختلف ِفيَمْن أُرِيَد بذلك ، على ثالثة أوجه 

  .أهنم اليهود الذين حول املدينة ، وبه قال ابن عباس ، وكان يسميهم بأعياهنم : أحدها 
  .أهنم مشركو أهل الكتاب كلهم ، وهو اختيار الطربي : والثاين 

  .قادة األحزاب ، وبه قال الربيع بن أنس أهنا نزلت يف : والثالث 

  ) ٧(َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

  :اخلتم الطبع ، ومنه ختم الكتاب ، وفيه أربعة تأويالت } خََتَم اُهللا على قُلُوبِهِْم { : قوله تعاىل 
أن القلب مثل الكف ، فإذا أذنب العْبُد ذنباً ُضمَّ منه كاإلصبع ، فإذا أذنب ) :  ١٠٥( وهو قول جماهد : ا أحده

  .ثانياً ضم منه كاإلصبع الثانية ، حىت يضمَّ مجيعه مث يطبع عليه بطابع 
  .أهنا مسة تكون عالمة فيهم ، تعرفهم املالئكة هبا من بني املؤمنني : والثاين 

أنه إخبار من اهللا تعاىل عن كفرهم وإعراضهم عن مساع ما دعوا إليه من احلق ، تشبيهاً مبا قد انسدَّ وختم : والثالث 
  .عليه ، فال يدخله خري 

أهنا شهادة من اهللا تعاىل على قلوهبم ، بأهنا ال تعي الذكر وال تقبل احلقَّ ، وعلى أمساعهم بأهنا ال تصغي : والرابع 
  :وُسمِّي القلب قلباً لتقلُّبِِه باخلواطر ، وقد قيل . ميهم عن احلق تعا: إليه ، والغشاوة 

  وَالرَّأُْي َيْصرُِف ، واإلْنَسانُ أَطْوَاُر... ما ُسمَِّي الْقَلْبُ إِالَّ ِمْن َتقَلُّبِِه 
  .الغطاء الشامل : والغشاوة 



ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا ) ٨(َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني  َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ
  ) ٩(أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 

 صلى اهللا يعين املنافقني خيادعون رسول اهللا} ُيَخاِدُعونَ اَهللا والَّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِالَّ أَْنفُسَُهْم { : قوله تعاىل 
عليه وسلم واملؤمنني ، بأن ُيظهروا من اإلميان خالف ما يبطنون من الكفر ، ألن أصل اخلديعة اإلخفاء ، ومنه خمدع 

  .البيت ، الذي خيفى فيه ، وجعل اهللا خداعهم لرسوله خداعاً له ، ألنه دعاهم برسالته 
  .ليهم يف رجوع وباله ع} َوَما َيْخَدُعونَ إِالَّ أَنْفُسَُهْم { 
يعين وما يفطنون ، ومنه ُسمِّي الشاعر ، ألنه يفطن ملا ال يفطن له غريه ، ومنه قوهلم ليت شعري } َوَما َيشُْعُرون { 
.  

  ) ١٠(ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدُهمُ اللَُّه مََرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } ْم مََرٌض يف قُلُوبِهِ{ : قوله تعاىل 
  .شك ، وبه قال ابن عباس : أحدها 
  :نفاق ، وهو قول مقاتل ، ومنه قول الشاعر : والثاين 

  ُصدُوَرُهمُ َتْغِلي َعلَيَّ ِمراُضها... أَُجاِملُ أَقَْواماً َحَياًء َوقَْد أََرى 
مرَّض : لم على أعدائه ، وأصل املرض الضعف ، يقال أن املرض الغمُّ بظهور أمر النيب صلى اهللا عليه وس: والثالث 

  .يف القول إذا ضعَّفه 
  :فيه تأويالن } فََزادَُهُم اُهللا َمَرضاً { 

  .أنه دعاء عليهم بذلك : أحدمها 
مؤمل  يعين} َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم { . أنه إخبار من اهللا تعاىل عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض ، واحلدود : والثاين 

.  

أَلَا إِنَُّهْم ُهمُ الُْمفِْسُدونَ وَلَِكْن لَا َيشُْعُرونَ ) ١١(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم لَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ 
)١٢ (  

  :فيه ثالثة تأويالت } َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدوا يف اَألرضِ { : قوله تعاىل 
  .أنه الكفر : أحدها 
  .فعل ما هنى اهللا عنه ، وتضييع ما أمر حبفظه : والثاين 

  .أنه مماألة الكفار : والثالث 
  .وكل هذه الثالثة ، فساد يف األرض ، ألن الفساد العدول عن االستقامة إىل ضدها 

  :واختلف ِفيَمْن أُريَد هبذا القول على وجهني 
  .موجودين يف ذلك الوقت ، وإمنا جييئون بعد ، وهو قول سليمان أهنا نزلت يف قوم هلم يكونوا : أحدمها 
  .أهنا نزلت يف املنافقني ، الذين كانوا موجودين ، وهو قول ابن عباس وجماهد : والثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ { 



س كما ظنوا ، ألن الكفار لو يظفرون هبم ، مل يبقوا عليهم ، أهنم ظنوا أن يف مماألة الكفار صالحاً هلم ، ولي: أحدها 
  .} أَالَ إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن الَ َيْشُعُرونَ { : فلذلك قال 

أهنم أنكروا بذلك ، أن يكونوا فعلوا ما هنوا عنه من مماألة الكفار ، وقالوا إمنا حنن مصلحون يف اجتناب ما : والثاين 
  .ه هنينا عن

  .معناه أن مماألتنا الكفار ، إمنا نريد هبا اإلصالح بينهم وبني املؤمنني ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  .أهنم أرادوا أن مماألة الكفار صالح وهدى ، وليست بفساد وهذا قول جماهد : والرابع 
  :فكيف يصح نفاقهم مع جماهدهتم هبذا القول؛ ففيه جوابان : فإن قيل 
  .أهنم عرَّضوا هبذا القول ، وكَنُّوا عنه من غري تصريح به : أحدمها 
  .أهنم قالوا سراً ملن خلوا هبم من املسلمني ، ومل جيهروا به ، فبقوا على نفاقهم : والثاين 

  ) ١٣(ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن لَا َيْعلَُمونَ  َوإِذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم

قَالُوا أَُنْؤمن كََما { يعين أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم } وإذا قيل لَُهْم آِمنُوا كََما آَمَن النَّاُس { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان } آَمَن السُّفََهاُء 

  .ليه وسلم أهنم عنوا بالسفهاء أصحاب النيب صلى اهللا ع: أحدمها 
  .أهنم أرادوا مؤمين أهل الكتاب : والثاين 

والسفهاء مجع سفيه ، وأصل السَّفَِه اِخلفَّةُ ، مأخوذ من قوهلم ثوب سفيه ، وإذا كان خفيف النسيج ، فسمَّي خفةُ 
  :احللم سفهاً ، قال الَسَمْوأَلُ 

  الَْخاِملِ فََنخُْملَ الدَّْهَر َمَع... َنخَاُف أَنْ َتْسفََه أَْحالَمَُنا 

اللَُّه َيْسَتهْزُِئ ) ١٤(ُمسَْتْهزِئُونَ  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياطِينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن
  ) ١٥(بِهِْم َويَُمدُُّهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

  :يف شياطينهم قوالن } ذَا َخلَْوا إِىل َشيَاِطينِهِْم َوإِ{ : قوله تعاىل 
  .أهنم اليهود ، الذين يأمروهنم بالتكذيب ، وهو قول ابن عباس : أحدمها 
  .رؤوسهم يف الكفر ، وهذا قول ابن مسعود : والثاين 

  :ثالثة أوجه } إىل َشَياطِينِهِمْ { : ويف قوله 
آل [ } َمْن أَْنصَارِي إىل اِهللا { : ، كما قال تعاىل » مع « موضع »  إىل« معناه مع شياطينهم ، فجعل : أحدها 
  .أي مع اهللا ]  ٥٢: عمران 
أنه يقال خلوت إىل فالن ، إذا جعلته غايتك يف حاجتك ، وخلوت به حيتمل : وهو قول بعض البصريني : والثاين 
  :معنيني 

  .هذا : أحدمها 
أفصح ، وهو على حقيقته } وَإِذَا َخلَْوا إىل َشيَاِطينِهِْم { : هذا يكون قوله السخرية واالستهزاء منه فعلى : واآلخر 

  .مستعمل 
مستعمالً يف موضع } إىل { : أن معناه إذا انصرفوا إىل شياطينهم فيكون قوله : وهو قول بعض الكوفيني : والثالث 



  .ال يصح الكالم إال به 
  :فأما الشيطان ففي اشتقاقه ثالثة أقاويل 

أي بعيدة ، وَشطََنْت داُره ، أي بعدت )  ١٠٨( نوى شطون : أنه فيعال من شطن ، أي َبُعَد ، ومنه قوهلم : دها أح
  .، فسمي شيطاناً ، إما لبعده عن اخلري ، وإما لبعد مذهبه يف الشر ، فعلى هذا النون أصلية 

  : أنه مشتق من شاط يشيط ، أي هلك يهلك كما قال الشاعر: والقول الثاين 
  َوقَْد َيِشيطُ َعلَى أَْرمَاِحَنا البَطَلُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

  .أي يهلك ، فعلى هذا يكون النون فيه زائدة 
  .أنه فعالن من الشيط وهو االحتراق ، كأنه ُسمِّي مبا يؤول إليه حاله : والقول الفاصل 

أي ساخرون مبا نظهره } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتهْزِئُونَ { ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة ، أي على } قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم { 
  .من التصديق واملوافقة 

  :فيه مخسة أوجه } اُهللا َيْسَتهْزُئ بِهِْم { : قوله تعاىل 
فََمنِ اْعَتَدى { : اىل معناه أنه حيارهبم على استهزائهم ، فسمي اجلزاء باسم اجملازى عليه ، كما قال تع: أحدها 

  :، وليس اجلزاء اعتداًء ، قال عمرو بن كلثوم } َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم 
  فََنجَْهلَ فَْوَق جَْهلِ الَْجاِهِلينا... أَالَ الَ َيْجَهلَْن أََحٌد َعلَْيَنا 

  .هزئني أن معناه أنه جيازيهم جزاء املست: والثاين 
أنه ملا كان ما أظهره من أحكام إسالمهم يف الدنيا ، خالف ما أوجبه عليهم من عقاب اآلخرة ، وكانوا : والثالث 

  ] .هبم [ فيه اغترار به ، صار كاالستهزاء 
صار القول  ،]  ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنكَ أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرِميُ { : أنه ملا حسن أن يقال للمنافق : والرابع 

  .كاالستهزاء به 
أهنم يُفَْتح هلم باب اجلحيم ، فريون أهنم خيرجون منها ، فيزدمحون للخروج ، فإذا انتهوا إىل : ما حكي : واخلامس 

  .الباب ضرهبم املالئكة ، مبقامع النريان ، حىت يرجعوا ، وهاذ نوع من العذاب ، وإن كان كاالستهزاء 
  :ويف ميدهم تأويالن } مْ يف طُْغيانِهم َيعَْمُهونَ َويَُمدُُّه{ : قوله عز وجل 

  .ميلي هلم ، وهو قول ابن مسعود : أحدمها 
  .يزيدهم ، وهو قول جماهد : والثاين 

مددت فيما كان من الشر ، وأمددت فيما كان من اخلري ، : يقال مددت وأمددت ، فُحِكَي عن يونس أنه قال 
فيما كانت زيادته منه ، كما يقال َمّد النصر ، وأََمدَّه هنر آخر ، وأمددت فيما مددُت : يقال : وقال بعض الكوفيني 

  .حدثت زيادته من غريه ، كقولك أْمدَْدُت اجليش مبدٍد ، وأِمد اجلرح ، ألن املدة من غريه 

  ) ١٦(ُنوا مُْهَتِديَن أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم َوَما كَا

اإلميان : الكفر ، واهلدى : الضاللة } أُولَِئَك الِِّذيَن اْشَترَوا الضَّالَلَةَ بِالُْهَدى فََما رَبَِحتْ ِتَجاَرُتُهمْ { : قوله عز وجل 
.  

  :ثالثة أوجه } اْشَترَُوا الضَّالَلَةَ { : ويف قوله 
  .الكفر باإلميان أنه على حقيقة الشراء فكأهنم اشتروا : أحدها 



أنه مبعىن استحبوا الكفر على اإلميان ، فعرب عنه بالشراء ، ألن الشراء يكون فيما يستحبه مشتريه ، فإما : والثاين 
  .أن يكون على معىن شراء املعاوضة فعالً ، ألن املنافقني مل يكونوا قد آمنوا ، فيبيعوا إمياهنم 

  .اإلميان ، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود  أنه مبعىن أخذوا الكفر وتركوا: والثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } فََما رَبَِحت ِتَجاَرتُُهْم َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن { 

  .وما كانوا مهتدين ، يف اشتراء الضاللة : أحدها 
  .وما كانوا مهتدين إىل التجارة اليت اهتدى إليها املؤمنون : والثاين 

اجر قد ال يربح ، ويكون على هدى يف جتارته نفى اهللا عنهم األمرين من الربح واالهتداء ، أنه ملا كان الت: والثالث 
  .مبالغة يف ذمهم 

مٌّ ُص) ١٧(لَُماٍت لَا ُيْبصُِرونَ َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتوْقََد نَاًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اللَُّه بِنُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُ
  ) ١٨(ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا يَْرجُِعونَ 

املثل بالتحريك والتسكني ، واملَثَل بالتحريك مستعمل يف } َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتوْقََد َناراً { : قوله عز وجل 
  .األمثال املضروبة ، واملِثْل بالتسكني مستعمل يف الشيء املماثل لغريه 

  :فيه وجهان } لَِّذي اْسَتوْقََد نَاراً كََمثَلِ ا{ : وقوله 
  .أنه أراد كمثل الذي أوقد ، فدخلت السني زائدة يف الكالم ، وهو قول األخفش : أحدمها 
  .أنه أراد استوقد ِمْن غريه ناراً للضياء ، والنار مشتقة من النور : والثاين 

  :ضاءت ما حوهلا قال أبو الطمحان يقال ضاءت يف نفسها ، وأ} فَلَمَّا أََضآَءْت َما َحْولَهُ { 
  ُدَجى الَّلْيلِ َحتَّى نَظََّم الْجِْزَع ثَاِقبُْه... أََضاَءْت لَُهْم أَْحسَاُبُهْم وَُوُجوُهُهْم 

  :فيه وجهان } ذََهبَ اهللاُ بُِنورِِهْم { : قوله عز وجل 
  .نور املستوِقد ، ألنه يف معىن اجلمع ، وهذا قول األخفش : أحدمها 
  .بنور املنافقني ، ألن املثل مضروب فيهم ، وهو قول اجلمهور : ين والثا

  :ويف ذهاب نورهم وجهان 
  .وهو قول األصم ذهب اهللا بنورهم يف اآلخرة ، حىت صار ذلك مسةً هلم ُيْعَرفُونَ هبا : أحدمها 
َوَترَكَُهمْ يف { : ويف قوله . م أنه َعّنى النور الذي أظهروه للنيب صلى اهللا عليه وسلم من قلوهبم باإلسال: والثاين 

  :قوالن } ظُلَُماٍت الَ يُْبِصُرونَ 
  .معناه مل يأهتم بضياء يبصرون به : أحدمها 
أنه مل خيرجهم منه ، كما يقال تركته يف الدار ، إذا مل َتخرْجُه منها ، وكأنَّ ما حصلوا فيه من الظلمة بعد : والثاين 

ت عنه النار حىت صار يف ظلمة ، فهو أقل بصراً ممن مل يزل يف الظلمة ، وهذا مَثَل الضياء أسوأ حاالً ، ألن من طُِفئَ
  .ضربه اهللا تعاىل للمنافقني 

  :وفيما كانوا فيه من الضياء ، وجعلوا فيه من الظلمة قوالن 
  .أن ضياءهم دخوهلم يف اإلسالم بعد كفرهم ، والظلمة خروجهم منه بنفاقهم : أحدمها 
لضياء يعود للمنافقني بالدخول يف مجلة املسلمني ، والظلمة زوالُُه عنهم يف اآلخرة ، وهذا قول ابنِ أن ا: والثاين 

  .عباسٍ وقتادةَ 



أصم ، وأبكم ، وأعمى ، وأصل الصََّمُم اإلنسداد ، : وهذا مجع } َصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ { : قوله تعاىل 
  .من انسدَّْت خروق مسامعه : ن جموفة ، وصممت القارورة ، إذا سددهتا ، فاألصم يقال قناة صماء ، إذا مل تك

  :أما الَبكَُم ، ففيه أربعة أقاويل 
  .أنه آفة يف اللسان ، ال يتمكن معها من أن يعتمد على مواضع احلروف : أحدها 
  .أنه الذي يولد أخرس : والثاين 

  .شيئاً وال يفهمه  أنه املسلوب الفؤاد ، الذي ال يعي: والثالث 
  .أنه الذي جيمع بني اخلََرس وذهاب الفؤاد : والرابع 

فَُهمْ { ومعىن الكالم ، أهنم صمٌّ عن استماع احلق ، بكم عن التكلم به ، ُعْمٌي عن اإلبصار له ، رََوى ذلك قتادة ، 
  .يعين إىل اإلسالم } الَ َيْرجُِعونَ 

لَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجَعلُونَ أَصَابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َحذََر الَْمْوِت وَاللَُّه أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُ
َولَْو َشاَء  َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبَصارَُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا) ١٩(ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن 

  ) ٢٠(اللَُّه لَذََهَب بَِسْمعِهِْم وَأَْبصَارِِهمْ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :يف الصيِّبِ تأويالن } أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد وبَْرٌق { : قوله عز وجل 
  .عود أنه املطر ، وهو قول ابن عباس وابن مس: أحدمها 
  :أنه السحاب ، قال علقمة بن عبدة : والثاين 

  َصَواِعقَُها ِلطَْيرِِهنَّ دَبِيُب... كَأََنهَّمُ صَاَبْت َعلَْيهِْم َسحَاَبةٌ 
  ُسقِيِت غََواِدي الُْمزِن ِحَني َتُصوُب... فَالَ َتْعِدِلي َبْينِي َوَبْيَن ُمَغمِّرٍ 

  :أحدها : ويف الرعد ثالثة أوجه 
  .ينعق بالغيث ، كما ينعق الراعي بغنمه ، فَُسمَِّي الصوُت رعداً باسم ذلك املَلك ، وبه قال اخلليل  أنه َملٌَك
  .أنه ريح ختتنق حتت السحاب فَُتصَوُِّب ذلك الصوت ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  .أنه صوت اصطكاك األجرام : والثالث 
  :ويف الربق ثالثة أوجه 

الذي هو الرعد للسحاب مبخراق من حديد ، وهو قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه ضرب امللك : أحدها 
.  

  .أنه ضربه بسوٍط من نور ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 
  .أنه ما ينفدح من اصطكاك األجرام : والثالث 

  .والصواعق مجع صاعقة ، وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار ، حترق ما أتت عليه 
  :ويف تشبيه املثل يف هذه اآلية أقاويل 

أنه مَثَلٌ للقرآن ، ُشبِّهَ املطُر املُنَزَّلُ من السماء بالقرآن ، وما فيه من الظلمات مبا يف القرآن من االبتالء ، : أحدها 
الصواعق مبا يف  وما فيه من الرعد مبا يف القرآن من الزجر ، وما فيه من الربق مبا يف القرآن من البيان ، وما فيه من

  .القرآن من الوعيد اآلجل ، والدعاء إىل اجلهاد يف العاجل ، وهذا املعىن عن ابن عباس 
أنه مَثَلٌ ، ملا خيافونه من وعيد اآلخرة لشكهم يف دينهم ، وما فيه من الربق مبا يف إظهار اإلسالم من حقن : والثاين 



  .مبا يف اإلسالم من الزواجر بالعقاب يف العاجل واآلجل  دمائهم ومناكحهم ومواريثهم ، وما فيه من الصواعق
أنه َضَرَب الصيِّب مَثَالً بظاهر إميان املنافق ، ومثل ما فيه من الظلمات بصالبته ، وما فيه من الربق بنور : والثالث 

  .إميانه ، وما فيه من الصواعق هبالك نفاقه 
  .معناه يستلبها بسرعة } َصارَُهْم َيكَادُ الَْبْرُق َيْخطَُف أَْب{ : قوله عز وجل 

  :وهذا مَثَلٌ ضربه اهللا تعاىل للمنافقني ، وفيه تأويالن } كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِم قَاُموا { 
  .معناه كلما أضاء هلم احلق اتبعوه ، وإذا أظلم عليهم باهلوى تركوه : أحدمها 
كلما غنموا وأصابوا من اإلسالم خرياً ، اتبعوا املسلمني ، وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خرياً ، قعدوا معناه : والثاين 

  .عن اجلهاد 
كما قال . فاملراد اجلمع وإن كان بلفظ الواحد } َولَوْ َشاَء اُهللا لَذََهَب بَِسْمعِهِْم َوأَْبصَارِِهمْ { : قوله عز وجل 

  :الشاعر 
  فَإِنَّ َزَماَنكُم َزَمٌن َخِميُص... طْنِكُُم َتعِيُشوا كُلُوا يف نِْصفِ َب

الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفرَاًشا ) ٢١(َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ 
  ) ٢٢(َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَكُْم فَلَا َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ

  :فيه ثالثة تأويالت } فَالَ َتْجَعلُوا ِهللا أْنداداً { : قوله عز وجل 
  .أنَّ األنداد األكْفَاُء ، وهذا قول ابن مسعود : أحدها 
  .األشباه ، وهو قول ابن عباس : ين والثا

  .األضداد ، وهو قول املفضل : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { 

  .وأنتم تعلمون أن اهللا خلقكم ، وهذا قول ابن عباس وقتادة : أحدها 
  .معناه وأنتم تعلمون أنه ال ندَّ له وال ضد ، وهذا قول جماهد : والثاين 
  .معناه وأنتم تْعقلون فعرب عن العقل بالعلم : الث والث

وِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُوا بِسُوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا شَُهَداءَكُْم ِمْن ُد
  ) ٢٤(فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن  فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا) ٢٣(

يعين حممداً صلى اهللا : يعين يف القرآن ، على عبدنا } َوإِنْ كُْنُتمْ يف رَْيبٍ ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا { : قوله عز وجل 
  .د ، وهو التذلل ، وُسمي اململوك من جنس ما يعقل عبداً ، لتذهللا ملواله عليه وسلم ، والعبد مأخوذ من التعب

  :فيه تأويالن } فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه { 
  .يعين من مثله من القرآن ، وهذا قول جماهد وقتادة : أحدمها 
  .ر مثلهم فأتوا بسورة من مثل حممد صلى اهللا عليه وسلم من البشر ، ألن حممداً بش: والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َواْدُعوا ُشَهَداَءكُمْ { 
  .يعين أعوانكم ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .آهلتكم ، ألهنم كانوا يعتقدون أهنا تشهد هلم ، وهذا قول الفراء : والثاين 



  .ناساً يشهدون لكم ، وهذا قول جماهد : والثالث 
الَوقود بالفتح احلطب ، والُوقود بالضم التوقُّد ، } الَّيت َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحَجاَرةُ فَاتَّقُوا النَّارَ { : قوله عز وجل 

  :واحلجارة من كربيتٍ أسود ، وفيها قوالن 
  .أهنم يعذبون فيها باحلجارة مع النار ، اليت وقودها الناس ، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس : أحدمها 
  .النار مع الناس ، ذكر ذلك تعظيماً للنار ، كأهنا حترق احلجارة مع إحراقها الناس أن احلجارة وقود : والثاين 

  :قوالن } أُِعدَّْت للْكَاِفرِيَن { : ويف قوله 
أهنا وإن أعدت للكافرين ، فهي معدة لغريهم من مستحقي العذاب من غري الكافرين ، وهي نار واحدة ، : األول 

  .وإمنا يتفاوت عقاهبم فيها 
  .أن هذه النار معدة للكافرين خاصة ، ولغريهم من مستحقي العذاب ناٌر غريها : ثاين وال

وا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَالُوا َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر كُلََّما ُرزِقُ
  ) ٢٥(ِذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ وَأُُتوا بِِه ُمَتشَابًِها وَلَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ َهذَا الَّ

البشارة  بشر من} وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألْنهَاُر { : قوله عز وجل 
، أو خرب يرد عليك مبا َيُسرُّ ، وقيل مبا ُيسرُّ وُيِغمُّ ، وإمنا كثر استعماله فيما َيُسرُّ ، حىت ُعِدلَ به عما ُيِغمُّ ، وهو 

  ] .يرد عليه [ مأخوذ من الَبْشَرِة وهي ظاهر اجللد لتغريها بأول خرب 
اجلنة كل : ا فيه من الشجر يستره ، وقال املفضل واجلنات مجع جنة ، وهي البستان ذو الشجر ، ومسي جنة ألن م

بستان فيه خنل ، وإن مل يكن فيه شجر غريه ، فإن كان فيه كَْرٌم فهو فردوس ، كان فيه شجر غري الكرم أو مل يكن 
.  

  .إن أهنار اجلنة جتري من غري أخدود : يعين من حتت الشجر ، وقيل } َتْجرِي ِمْن َتْحَتها األَْنَهارُ { 
ُرزِقُوا ِمْنها ِمْن { : ، يعين بقوله } كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقاً قَالُوا هذا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ { : ه عز وجل قول

  .أي من مثار شجرها } ثََمرٍة رِْزقاً 
  :فيه تأويالن } قَالُوا هذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ { 

أن هذا الذي ُرزِقْنَاُه من مثار اجلنة ، مثلُ الذي ُرزِقَْناُه من مثار الدنيا ، وهذا قول ابن مسعود : اه أن معن: أحدمها 
  .وابن عباس وجماهد وقتادة 

أن مثار اجلنة إذا جنيت من أشجارها ، استخلف مكاهنا مثلها ، فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جُنِي ، : والثاين 
  .، وهو قول أيب عبيد وحيىي بن أيب كثري } هذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبل { :  اشُتبِه عليهم ، فقالوا

  :فيه أربعة تأويالت } وَأُُتوا بِِه ُمَتشَابِهاً { : قوله عز وجل 
أن معىن التشابه أن كله خيار يشبه بعضه بعضاً وليس كثمار الدنيا ، اليت ال تتشابه ألن فيها خياراً وغري : أحدها 
  .ر ، وهذا قول احلسن وقتادة وابن جريج خيا

أن التشابه يف اللون دون الطعم فكأن مثار اجلنة يف ألوان مثار الدنيا ، وإن خالفتها يف الطعم ، وهذا قول : والثاين 
  .ابن عباس وابن مسعود والربيع بن أنس 

نة شيئاً من مثار الدنيا يف لون وال طعم ، أن التشابه يف األمساء دون األلوان والطعوم ، فال تشبه مثار اجل: والثالث 
  .وهذا قول ابن األشجعي وليس بشيء 



يف األبدان ، واألخالق ، واألفعال ، فال َيِحْضن ، وال يلْدن ، وال } وَلَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ { : قوله عز وجل 
  .يذَهْبن إىل غائٍط وال بولٍ ، وهذا قول مجيع أهل التفسري 

الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْم َوأَمَّا الَِّذينَ اللََّه لَا َيسَْتحْيِي أَنْ َيْضرَِب َمثَلًا َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَنَُّه  إِنَّ
الَِّذيَن ) ٢٦(يَْهِدي بِِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاِسِقَني كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا ُيِضلُّ بِِه كَثًِريا َو

ضِ أُولَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ َيْنقُُضونَ عَْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْر
)٢٧ (  

  .} إِنَّ اهللاَ الَ َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَالً َما بَُعوَضة فما فوقها  {: قوله عز وجل 
  :ثالثةُ تأويالٍت } الَ َيسَْتحْيِي { : يف قوله 
  ) . ١٢١( معناه ال يترك : أحدها 
  .ال خيشى ] يريد : [ والثاين 

  .ال ميتنع ، وهذا قول املفضل : والثالث 
  .يء واالمتناع منه خوفاً من مَواقََعِة القبح وأصل االستحياء االنقباض عن الش

  .من صفار البقِّ ُسميت بعوضة ، ألهنا كبعض البقَّة لصَِغرِها : والبعوضة 
  :ثالثةُ أوُجٍه } َما َبعُوَضةً { : ويف قوله 

  .الذي هو بعوضة : مبعىن الذي ، وتقديره » ما « أن : أحدها 
  .ما فَْوقها ما بني بعوضة إىل : أن معناه : والثاين 

  :صلةٌ زائدةٌ ، كما قال النابغة » ما « أن : والثالث 
  إِلَى َحَماَمِتَنا وَنِْصفُُه فَقَِد... قَالَْت أَالَ لَْيُتَما هذَا الَْحَماُم لََنا 

  :فيه تأويالن } فََما فَْوقََها { 
  .فما فوقها يف الكرب ، وهذا قول قتادة وابنِ جُريجٍ : أحدمها 
  :ويف املثل ثالثة أقاويل . فما فوقها يف الصغر ، ألن الغرض املقصود هو الصغر : والثاين 
أو : مثَلَُهْم كمثل الذي استوقد ناراً ، وقوله : أنه وارد يف املنافقني ، حيث ضََرَب هلم املَثَلَْينِ املتقدِّمني : أحدها 

إِنَّ اَهللا الَ { : هذه األمثال ، فأنزل اهللا تعاىل  إن اهللا أعلى ِمْن أن يضرب: كصيِّب من السماء ، فقال املنافقون 
  .، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس } َيسَْتحْيِي أَنْ َيْضرَِب مَثَالً َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها 

شبعت ماتت أن هذا مثلٌ مبتدأ َضَرَبُه اهللا تعاىل مثالً للدنيا وأهلها ، وهو أن البعوضة حتيا ما جاعت ، وإذا : والثاين 
  .، كذلك مثل أهل الدنيا ، إذا امتألوا من الدنيا ، أخذهم اهللا تعاىل عند ذلك ، وهذا قول الربيع بن أنس 

ما بال : أن اهللا عز وجل حني ذكر يف كتابه العنكبوت والذباب وضرهبما مثالً ، قال أهل الضاللة : والثالث 
  .اآلية ، وهذا قول قتادةَ ، وتأويل الربيع أحسن ، واألولُ أشَبُه  العنكبوت والذباب يذكران ، فأنزل اهللا تعاىل هذه

  :فيه ثالثةُ تأويالت } ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً وََيْهِدي بِِه كَِثرياً { : قوله عز وجل 
  .معناه بالتكذيب بأمثاله ، اليت ضرهبا هلم كثرياً ، ويهدي بالتصديق هبا كثرياً : أحدها 
  .بأمثاله ، فََضلَّ قوم فجعل ذلك إضالالً هلم ، واهتدى قوم فجعله هدايةً هلم  أنه امتحنهم: والثاين 

  .أنه إخبار عمَّْن ضلَّ ومن اهتدى : والثالث 



  .} الَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اِهللا ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه { : قوله عز وجل 
  :أما النقض ، فهو ضد اإلبرام ، ويف العهد قوالن 

  .وصيَّة ال: أحدمها 
  .املوثق : والثاين 

  .وامليثاق ما َوقََع التوثق به 
  :وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل 

أن العهد وصية اهللا إىل خلقه وأمره إياهم مبا أمرهم به من طاعة ، وهنيه إياهم عما هناهم عنه من معصية يف : أحدها 
  . كتبه ، وعلى لسان رسله ، ونقضهم ذلك بترك العمل به

  .أن عهده ما خلقه يف عقوهلم من احلجة على توحيده وصدق رسله باملعجزات الدالة على صدقهم : والثاين 

، على صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والوصية املؤكدة ] من [ أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب : والثالث 
هللا تعاىل امليثاق من أنفسهم ، ليبينه للناس وال باتباعه ، فذلك العهد الذي نقضوه جبحودهم له بعد إعطائهم ا

  .يكتمونه ، فأخرب سبحانه ، أهنم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مثناً قليالً 
َوإِذْ أََخذَ َربُّكَ { : أن العهد الذي أخذه عليهم حني أخرجهم من صلب آدم ، الذي وصفه يف قوله تعاىل : والرابع 

  ] . ١٧٢: األعراف [ } ورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم أَلَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى َشهِْدنا ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُه
  :ويف هذه الكتابة اليت يف ميثاقه قوالن 

  .أهنا كناية ترجع إىل اسم اهللا وتقديره من بعد ميثاق اهللا : أحدمها 
  . العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد أهنا كناية ترجع إىل: والثاين 

  :وفيمن َعَناُه اهللا تعاىل هبذا اخلطاب ، ثالثة أقاويل 
  .املنافقون : أحدها 
  .أهل الكتاب : والثاين 

  .مجيع الكفار : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اُهللا بِِه أَنْ يُوَصلَ { : قوله عز وجل 

الذي أمر اهللا تعاىل به أن يوصل ، هو رسوله ، فقطعوه بالتكذيب والعصيان ، وهو قول احلسن أن : أحدها 
  .البصري 
  .أنَّه الرحُم والقرابةُ ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .أنه على العموم يف كل ما أمر اهللا تعاىل به أن يوصل : والثالث 
  :إفسادهم يف األرض قوالن  ويف} َويُفِْسُدونَ يف اَألْرضِ { : قوله عز وجلَّ 

  .هو استدعاؤهم إىل الكفر : أحدمها 
  .أنه إخافتهم السُُّبلَ وقطعهم الطريق : والثاين 

  :قوالن } أُولِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ { : ويف قوله 
  :أن اخلسران هو النقصان ، ومنه قول جرير : أحدمها 

  قَْومٍ حلفوا افنه أَْوالَُد... إِنَّ سليطاً يف الَْخسَارِ إِنَُّه 
  .يعين باخلََسار ، ما ينقُُص حظوظهم وشرفهم 



  .أولئك هم اهلالكون : أن اخلسران ها هنا اهلالك ، ومعناه : والثاين 
كل ما نسبه اهللا تعاىل من اخلسران إىل غري املسلمني فإمنا يعين الكفر ، وما نسبه إىل املسلمني ، فإمنا : ومنهم من قال 
  .يعين به الذنب 

  ) ٢٨(نَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُْتْم أَْموَاًتا فَأَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعو

  .} كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاِهللا َوكُنُْتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم { : قوله عز وجل 
  :قوالن } َتكْفُُرونَ بِاهللاِ كَْيَف { : يف قوله 
  .أنه خارج خمرج التوبيخ : أحدمها 
  !اعجبوا هلم ، كيف يكفرون: أنه خارج خمرج التعجب ، وتقديره : والثاين 

  :ستة تأويالت } َوكُنُْتْم أَْموَاتاً فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم { : ويف قوله 
عند انقضاء آجالكم ، } ثُمَّ ُيِميُتكُْم { أي خلقكم ، } فَأَْحَياكُْم { أي مل تكونوا شيئاً ، } وَاتاً َوكُنُْتْم أَْم{ : أحدها 

  .يوم القيامة ، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود } ثُمَّ ُيْحيِيكُْم { 
يف قبوركم بعد } ثُمَّ ُيِميُتكُمْ { ،  للمساءلة} فَأَْحَياكُْم { يعين يف القبور } َوكُنُْتْم أَْموَاتاً { : أن قوله : والثاين 

  .مساءلتكم ، مث حيييكم عند نفخ الصور للنشور ، ألن حقيقة املوت ما كان عن حياٍة ، وهذا قول أيب صاحل 
{ أي أخرجكم من بطون أمهاتكم ، } فَأَْحَياكُمْ { يعين يف أصالب آبائكم ، } َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً { : أن قوله : والثالث 

  .للبعث يوم القيامة ، وهذا قول قتادة } ثُم ُيْحيِيكُْم { املوتة اليت ال بد منها ، } مَّ ُيِميُتكُمْ ثُ
أن اهللا عز وجل حني أخذ امليثاق على آدم وذريته ، أحياهم يف صلبه : يعين } َوكُنُْتْم أَْمواتاً { : أن قوله : والرابع 

هتم بعد أخذ امليثاق عليهم ، مث أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاهتم ، وأكسبهم العقل وأخذ عليهم امليثاق ، مث أما
} َوكُنُْتْم أَْموَاتاً { : فقوله ]  ٦: الزمر [ } َيْخلُقْكُمْ يف ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم َخلْقاً مِّْن َبْعدِ َخلْقٍ { : وهو معىن قوله تعاىل 

بعد أن } مث ُيِميُتكُمْ { يف بطون أمهاتكم مث أخرجكم أحياء ، بأن خلقكم } فَأَْحَياكُمْ { يعين بعد أخذ امليثاق ، 
  .قول ابن زيٍد ] وهذا [ بالنشور للبعث يوم القيامة ، } ثُمَّ ُيحْيِيكُْم { تنقضي آجالكم يف الدنيا ، 

جسده إىل أن  أن املوتة األوىل مفارقة نطفة الرجل جسده إىل رحم املرأة ، فهي َميَِّتةٌ من حني فراقها من: واخلامس 
ينفخ الروح فيها ، مث حيييها بنفخ الروح فيها ، فيجعلها بشراً سوّياً ، مث مييته املوتة الثانية بقبض الروح منه ، فهو 

  .ميت إىل يوم ينفخ يف الصور ، فُريد يف جسده روحه ، فيعود حياً لبعث القيامة ، فذلك موتتان وحياتان 
ثُمَّ { بالظهور والذكر ، } فَأَْحَياكُْم { خاملي الذكر دارسي األثر ، } أَمَْواتاً  َوكُنُْتْم{ : أن قوله : والسادس 

للبعث ، واستشهد من قال هذا التأويل بقول أيب ُبَجْيلَةَ السَّْعِديِّ } ثُمَّ ُيحييكُْم { عند انقضاء آَجالكم ، } ُيِميُتكُْم 
:  

  وَلِكنَّ َبْعضَ الذِّكْرِ أْنَبُه ِمْن َبْعضِ. ..َوأَْحيَْيَت ِمْن ِذكْرِي َوَما كَانَ خاِمالً 
  :تأويالن } ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ { : ويف قوله 
  .إىل املوضع الذي يتوىل اهللا احلكم بينكم : أحدمها 
  .إىل اجملازاة على األعمال : والثاين 

  ) ٢٩(إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى 



  :فيه ستة أقاويل } ثُمَّ اْسَتَوى إىل السََّماءِ { : قوله عز وجل 
  .أي أقبل عليها ، وهذا قول الفراء } اْسَتَوى إىل السََّماِء { : أن معىن قوله : أحدها 
  .إليها ، وقصد إىل خلقها  عمد: معناه : والثاين 

  .أنّ ِفْعل اهللا حتوَّل إىل السماء ، وهو قول املفضل : والثالث 
  .مث استوى أمره وصنعه الذي صََنَع به األشياء إىل السماء ، وهذا قول احلسن البصري : معناه : والرابع 

  .معناه مث استوت به السماء : واخلامس 
الربيع بن أنس ، مث اختلف قائلو هذا التأويل يف الذي : لعلوَّ ، وممن قال بذلك أن االستواء واالرتفاع وا: السادس 

  :استوى إىل السماء فعال عليها على قولني 
  .أنه خالقها ومنشئها : أحدمها 
  .أنه الدخان ، الذي جعله اهللا لألرض مساًء : والثاين 

أَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماَء وََنْحُن ُنسَبُِّح َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْ
  ) ٣٠(بِحَْمِدَك َونُقَدِّسُ لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما لَا َتْعلَُمونَ 

  :وجهان } وَإِذْ { : ، يف قوله } ْرضِ َخِليفَةً وَإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالَِئكَةِ إِنِّي َجاِعلٌ يف اَأل{ : قوله عز وجل 
وقال ربك للمالئكة ، وهذا قول أيب عبيدة ، واستشهد بقول األسود : أنه صلة زائدة ، وتقدير الكالم : أحدمها 
  :بن يعفر 

  وَالدَّْهرُ َيْعقُُب َصاِلحاً بِفََساِد... فَإِذَا َوذِلَك الَ َمَهاةَ لِذكْرِِه 
  :كلمة مقصورة ، وليست بصلة زائدة ، وفيها ألهل التأويل قوالن » إذ « أن :  والوجه الثاين

إذ قال { أن اهللا تعاىل ملا ذكَّر خلقه نَِعَمُه عليهم مبا خلقه هلم يف األرض ، ذكّرهم نَِعَمُه على أبيهم آَدَم : أحدمها 
  .، وهذا قول املفضَّل } ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة 

إذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض { وابتدأ خلقكم : أن اهللا تعاىل ذكر ابتداء اخللق فكأنه قال : اين والث
  ) : ١٢٧( ، وهذا من احملذوف الذي َدلَّ عليه الكالم ، كما قال النمر بن َتْولََب } خليفة 

  افََسوَف ُتَصاِدفُُه أَْيَنَم... فَإِنَّ الَْمنَّيةَ َمْن َيْخَشَها 
  .أينما ذهب : يريد 

  :أِلِكين إليها أي أرسلين إليها ، قال اهلذيل : فأما املالئكة فجمع َملٍَك ، وهو مأخوذ من الرسالة ، يقال 
  لِ أَْعلَُمُهمْ بنواِحي اخلَبَْر... أِلكْنِي َوَخْيُر الرَُّسو 

  :واأللوك الرِّسالة ، قال لبيد بن ربيعة 
  بأَلُوٍك فََبذَلَْنا َما َسألْ... ُه َوغُالَمٍ أَْرَسلَْتُه أُمُّ

  .وإمنا مسيت الرسالة ألوكاً ألهنا ُتؤْلك يف الفم ، والفرس يألك اللجام ويعلكه ، مبعىن ميضغ احلديد بفمه 
واملالئكة أفضل احليوان وأعقل اخللق ، إال أهنم ال يأكلون ، وال يشربون ، وال ينكحون ، وال يتناسلون ، وهم 

  .يعصونه يف صغري وال كبري ، وهلم أجسام لطيفة ال ُيَرْونَ إال إذا قوَّى اهللا أبصارنا على رؤيتهم  رسل اهللا ، ال
  :على وجهني } جاعل { اختلف يف معىن } إِنِّي َجاِعلٌ يف اَألْرضِ َخِليفَةً { : وقوله تعاىل 

  .أنه مبعىن خالق : أحدمها 



  .لُ الشيء على صفٍة ، وحقيقة اإلحداث إجياد الشيء بعد العدم مبعىن جاعل ، ألن حقيقة اجلَْعل ِفْع: والثاين 
ُدِحَيت األرُض من مكةَ « : إهنا مكة ، وروى ابن سابط ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قيل } األرض { و 
  .وقرب نوح ، وهود ، وصاحل ، وشعيب بن زمزم ، والركن ، واملقام : ولذلك مسيت أم القرى ، قال » 
َخلََف فالنٌ فالناً ، واخلَلَُف بتحريك الالم من الصاحلني ، : فهو القائم مقام غريه ، من قوهلم » اخلليفة « أما و

، ويف ]  ٥٩: مرمي [ } فََخلََف ِمْن َبْعدِِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّالةَ { : واخلَلُْف بتسكينها من الطاحلني ، ويف التنزيل 
  :ويف خالفة آدم وذريته ثالثة أقاويل . » لَْم من كل َخلٍَف ُعُدولُُه ينقل هذا الِع« : احلديث 
أنه كان يف األرض اِجلنُّ ، فأفسدوا فيها ، سفكوا الدماء ، فأُْهِلكوا ، فَُجِعل آدم وذريته بدهلم ، وهذا قول : أحدها 

  .ابن عباس 
ن خيلفون أباهم آدم يف إقامة احلق وعمارة األرض ، أنه أراد قوماً َيْخلُُف بعضهم بعضاً من ولد آدم ، الذي: والثاين 

  .وهذا قول احلسن البصري 
جاعل يف األرض خليفةً خيْلُفُين يف احلكم بني خلقي ، وهو آدم ، ومن قام مقامه من ولده ، : أنه أراد : والثالث 

  .وهذا قول ابن مسعود 

، وهذا جواب من املالئكة حني أخربهم ، أنه } يَها وََيْسِفُك الدَِّماءَ قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها ِمْن ُيفِْسُد ِف{ : قوله عز وجل 
جاعل يف األرض خليفةً ، واختلفوا يف جواهبم هذا ، هل هو على طريق االستفهام أو على طريق اإلجياب؟ على 

  :وجهني 
يا ربنا أَْعِلْمَنا ، أجاعل : ، فقالوا إين جاعلٌ يف األرض خليفة : أهنم قالوه استفهماً واستخباراً حني قال هلم : أحدمها 

  .إين أعلم ما ال تعلمون ، ومل خيربهم : أنت يف األرض من ُيفِْسُد فيها ويسفك الدماء؟ فأجاهبم 
  :أنه إجياب ، وإن خرجت األلف َمخْرج االستفهام ، كما قال جرير : والثاين 

  الْعَالَِمَني ُبطُونَ رَاحَِوأَْنَدى ... أَلَْسُتْم َخْيَر َمْن َرِكَب الَْمطَايا 
  :وعلى هذا الوجه يف جواهبم بذلك قوالن 

أهنم قالوه ظناً وتوهُّماً ، ألهنم رأوا اجلن من قبلهم ، قد أفسدوا يف األرض ، وسفكوا الدماء ، فتصوروا : أحدمها 
  .أنه إن استخلف استخلف يف األرض َمْن ُيفِْسُد فيها وَيسِْفُك الدماء 

  :ذا وجهان ويف جواهبم هب
أهنم قالوه استعظاماً لفعلهم ، أي كيف يفسدون فيها ، ويسفكون الدماء ، وقد أنعمت عليهم : أحدمها 

  .إين أعلم ما ال تعلمون : واستخلفتهم فيها فقال 
أهنم قالوه تعجباً من استخالفه هلم أي كيف تستخلفهم يف األرض وقد علمت أهنم يفسدون فيها : والثاين 

  .} إين أعلم ما ال تعلمون { : دماء فقال ويسفكون ال
السفك صب الدم خاصةً دون غَْيرِِه من املاء واملائع ، والسفح مثله ، إال أنه مستعمل } َوَيسِْفُك الدَِّماَء { : وقوله 

  .إنه سفاح لتضييع مائه فيه : يف كل مائع على وجه التضييع ، ولذلك قالوا يف الزىن 
  .} ُن ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لَكَ وََنْح{ : قوله عز وجل 

  :والتسبيح يف كالمهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم ، ومنه قول أعشى بين ثعلبة 
  سُْبَحانَ ِمْن َعلْقََمةَ الْفَاجِرِ... أَقُولُ لَمَّا َجاَءنِي فَْخُرُه 

  .أي براءةً من علقمة 



إن كان منزهاً ، ألنه صار علَماً يف الدين على أعلى مراتب التعظيم الَّيت ال يستحقها وال جيوز أن يسبََّح َعْيُر اِهللا ، و
  .إال اُهللا تعاىل 

  :أربعة أقاويل } وََنْحُن ُنَسبِّحُ بِحَْمِدَك { : ويف املراد بقوهلم 
، أي من املصلني ]  ١٤٣: الصافات [ } فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني { : معناه نصلي لك ، ويف التنزيل : أحدها 

  .، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود 
  .معناه نعظِّمك ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  :أنه التسبيح املعروف ، وهذا قول املفضل ، واستشهد بقول جرير : والثالث 
  إْهالَالَسَبََّح الَْحجِيُج َوكَبَّرُوا ... قَبََّح اإللُه ُوُجوهَ َتْغِلَب كُلََّما 

أي املطهَّرة ، وقال } األْرَض الُْمقَدََّسةَ { : فأصل التقديس التطهري ، ومنه قوله تعاىل } َونُقَدِّسُ لَكَ { : وأما قوله 
  :الشاعر 

  كََما َشبَْرَق الْوِلَْدانُ ثَْوَب الُْمقَدَّسِ... فَأَْدَركَْنُه يَأُْخذْنَ بالسَّاقِ َوالنََّسا 
  .أي املطهَّر 

  :ثالثةُ أقاويلَ } َونُقَدُِّس لَكَ { : املراد بقوهلم  ويف
  .أنه الصالة : أحدها 
  .تطهريه من األدناس : والثاين 

  .التقديس املعروف : والثالث 
  :ثالثةُ أقاويل } قَالَ إِنِّي أَْعلَُم ما الَ َتْعلَُمونَ { : ويف قوله تعاىل 

عصية فيما أُِمُروا به من السجود آلدم ، وهذا قول ابن عباس وابن أراد ما أضمره إبليس من االستكبار وامل: أحدها 
  .مسعود 
  .َمْن يف ذرية آدم يف األنبياء والرُُّسلِ الذين ُيصِْلُحونَ يف األرض وال يفسدون ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  .ما اختص بعلمه من تدبري املصاحل : والثالث 

قَالُوا ) ٣١(ا ثُمَّ عََرضَُهْم َعلَى الَْملَاِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤلَاِء إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني َوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّه
هِْم فَلَمَّا أَنَْبأَُهْم بِأَْسمَاِئهِمْ قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسمَاِئ) ٣٢(سُْبَحاَنَك لَا ِعلَْم لََنا إِلَّا َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت الَْعِليُم الَْحكِيُم 

  ) ٣٣(نَ قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمو

  :يف تسميته بآدم قوالن } َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء كُلََّها { : قوله عز وجل 
أنه مسي آدم ألنه خلق من أدمي األرض ، وأدميها هو وجهها الظاهر ، وهذا قول ابن عباس ، وقد رََوى أبو : أحدمها 

إِنَّ اَهللا تعاىل َخلََق آَدَم ِمْن قَْبَضٍة ، قََبَضها ِمْن َجِميعِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى األشعري قال 
آَدَم َعلَى قَْدرِ اَألْرضِ ، َجاَء ِمْنُهمُ اَألْحَمُر ، َواَألسَوُد ، وَاألْبَيُض ، وَالَسْهلُ ، َواخلَبِْيثُ ، اَألْرضِ ، فََجاَء َبُنو 

  .أنه مأخوذ من األدمة ، وهي اللون : والثاين . » َوالطَّيُِّب 
  .كة أمساء املالئ: أحدها : ويف األمساء اليت علَّمها اهللا تعاىل آَدَم ، ثالثة أقْوَالٍ 

  .أمساء ذريته : والثاين 
  .أمساء مجيع األشياء ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، وجماهد : والثالث 



  :مث فيه وجهان 
  .أن التعليم إمنا كان مقصوراً على االسم دون املعىن : أحدمها 
املعاين هي املقصودة ، واألمساُء أنه علمه األمساء ومعانيها ، إذ ال فائدة يف علم األمساء بال معاين ، فتكون : والثاين 

  .دالئل عليها 
  :وإذا قيل بالوجه األول ، أن التعليم إمنا كان مقصوراً على ألفاظ األمساء دون معانيها ، ففيه وجهان 

  .أنه علمه إياها باللغة ، اليت كان يتكلم هبا : أحدمها 
فرقوا تكلم كل قوم منهم بلسان استسهلوه منها أنه علمه جبميع اللغات ، وعلمها آدُم ولده ، فلما ت: والثاين 

وأَِلفُوه ، مث نسوا غريه فتطاول الزمن ، وزعم قوم أهنم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغٍة قد نسوا غريها يف ليلة 
  .واِحدٍة ، ومثل هذا يف العُْرِف ممتنع 

  :ليهم قوالن وفيما عرضه ع} ثُمَّ َعَرَضُهْم على الَْمالَِئكَِة { : قوله عز وجلَّ 
  .أنه عرض عليهم األمساء دون املسميات : أحدمها 
  .أنه عرض عليهم املَُسمَّْيَن هبا : والثاين 

  .فكان األصح توجه العرض إىل املَُسمْيَن } َوعََرَضَها { : ويف حرف أَُبيٍّ } َوَعَرَضُهنَّ { : ويف حرف ابن مسعود 
  :مث يف زمان عْرِضهِم قوالن 

  .ه عرضهم بعد أن خلقهم أن: أحدمها 
  .أنه صورهم لقلوب املالئكة ، مث عرضهم قبل خلقهم : والثاين 

  :ومعىن أنبئوين خربوين مأخوذ من اإلنباء ، ويف اإلنباء قوالن } فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالِء إنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني { 
  .والنيبء باهلمز مشتق من هذا أنه اإلخبار ، والنبأ اخلرب ، : أَظَْهُرُهَما 

  .أن اإلنباء اإلعالم ، وإمنا يستعمل يف اإلخبار جمازاً : والثاين 
  :ستة أقاويل } إنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني { : ويف قوله تعاىل . يعين األمساَء الَّيت علمها آدم } بِأَْسَماِء َهُؤالَِء { : وقوله 
  .قاً إال كنتم أعلم منه؛ ألنه هجس يف نفوسهم أهنم أعلم من غريهم إن كنتم صادقني أين ال أخلق َخلْ: أحدها 
  .إن كنتم صادقني فيما زعمتم أن ُخلَفَائي يفسدون يف األرض : والثاين 

  .إن كنتم صادقني أين إِن استخلفتكم فيها سبَّْحتموين وقَدَّْسُتُموين ، فإن استخلفت غريكم فيها عصاين : والثالث 
  .م صادقني فيما وقع يف نفوسكم ، أين ال أخلق خلقاً إال كنتم أفضل منه إن كنت: والرابع 

  .أي عاملني } إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني { : معىن قوله : واخلامس 

  .أن معناه إن كنتم صادقني : والسادس 
  :ثالثة أقاويل » احلكيم « ويف هو العامل من غري تعليم ، : العليم } إِنَّكَ أَْنتَ الَْعِليمُ الَْحِكيمُ { : قوله عز وجل 

  .أنه املُْحِكُم ألفعاله : أحدها 
  :أنه املانع من الفساد ، ومنه مسيت َحكََمةُ اللجام ، ألهنا متنع الفرس من اجلري الشديد ، وقال جرير : والثاين 

  إِنِّي أخَاُف َعلَْيكُُم أَنْ أغَْضبَا... أبَنِي َحنِيفَةَ أَْحِكُموا ُسفََهاَءكُْم 
  .أي امنعوهم 

أنه املُِصيُب للحقِّ ، ومنه مسي القاضي حاكماً ، ألنه يصيب احلق يف قضائه ، وهذا قول أيب العباس املربد : والثالث 
.  



ُد ِفيَها أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْس{ : هو قوهلم } َما تُْبُدونَ { : } َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ { : قوله تعاىل 
  :قوالن } َما كُْنُتمْ َتكُْتُمونَ { ، ويف } َوَيسِْفُك الدَِّماَء 

  .ما أسرَّه إبليس من الكرب والعصيان ، وهذا قول ابن عباس ، وابن مسعود : أحدمها 
، وهو قول  ما أضمروه يف أنفسهم أن اهللا تعاىل ال خيلق خلقاً إالَّ كانوا أكرَم عليه منه: أن الذي كتموه : والثاين 

  .احلسن البصري 

  ) ٣٤(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى َواسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن 

  .} اسَْتكَْبرَ وَإِذْ قُلَْنا ِللَْمالَِئكَِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبليَس أََبى َو{ : وقوله عز وجل 
  :واختلف أهل التأويل يف أمره املالئكة بالسجود آلدم ، على قولني 

  .أنه أمرهم بالسجود له َتكْرَِمةً َوَتْعِظيماً لشأنِِه : أحدمها 
  .أَنَُّه جعله ِقْبلَةً هلم ، فأمرهم بالسجود إىل قبلتهم ، وفيه ضرب من التعظيم : والثاين 

  :من ، قال الشاعر وأصل السجود اخلضوع والتطا
  َتَرى اَألكَْم ِفيِه ُسجَّداً ِللْحَوافِرِ... بَِجْمعٍ َتِضلُّ الَْبلُْق يف ُحُجرَاِتِه 

ومسى سجود الصالة سجوداً ، ملا فيه من اخلضوع والتطامن ، فسجد املالئكة آلدم طاعةً ألمر اهللا تعاىل إال إبليس 
  .أََبى أن يسُجَد له َحَسداً واستكباراً 

  :تلفوا يف إبليس ، هل كان من املالئكة أم ال؟ على قولني واخ
أنه كان من املالئكة ، وهذا قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن املسيب ، وابن جريج ، ألنه استثناء : أحدمها 

  .منهم ، فََدلَّ على دخوله منهم 
اإلنس ، وهذا قول احلسن وقتادة وابن زيد ،  أنه ليس من املالئكة ، وإمنا هو أبو اجلن ، كما أن آدم أبو: والثاين 

 ١٥٧: النساء [ } َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتَّبَاَع الظَّنِّ { : وال ميتنع جواز االستثناء من غري جنسه ، كما قال تعاىل 
  .وهذا استثناء منقطع ] 

  :واخُتِلَف يف َتْسِميِتهِ بإبليس على قولني 
  .جمي وليس مبشتقٍّ أنه اسم أع: أحدمها 
[ } فَإِذَا ُهم مُّْبِلُسونَ { : أنه اسمُ اشتقاق ، اشُتقَّ من اإلبالس وهو اليأس من اخلَْيرِ ، ومنه قوله تعاىل : والثاين 
  :أي آيُِسونَ من اخلري ، وقال العجَّاُج ]  ٤٤: األنعام 

  رِفُُه ، وَأَْبلَسَاقَالَ َنَعْم أَْع... َيا صَاحِ َهلْ تَْعرُِف َرْسماً ُمكَْرساً 
 ٥٠[ } إِالَّ إِْبِليَس كان ِمَن الْجِنِّ { : فأمَّا من ذهب إىل أن إبليس كان من املالئكة ، فاختلفوا يف قوله تعاىل 

  :ِلمَ مساه اهللا تعاىل هبذا االسم ، على أربعة أقاويل ] الكهف 
  .املالئكة اجتهاداً ، وهذا قول ابن عباس  أهنم حي من املالئكة ُيَسمَّْون جّناً كانوا من أشدِّ: أحدها 
  .أنه جعل من اجلنِّ ، ألنه من ُخزَّانِ اجلنَِّة ، فاشتق امسه منها ، وهذا قول ابن مسعود : والثاين 

  .أنه مسي بذلك ألنه ُجنَّ عن طاعة ربِّه ، وهذا قول ابن زيٍد : والثالث 
، حىت إهنم َسمَُّوا املالئكة جناً الستتارهم ، وهذا قول أيب إسحاق ، أن اِجلنِّ لكلِّ ما اْجَتنَّ فلم يظهر : والرابع 

  :وأنشد قول أعشى بين ثعلبة 



  لَكَانَ ُسلَْيَمان الربي ِمَن الدَّهْرِ... لَْو كَانَ َحيٌّ َخاِلد أَْو ُمَعمَّراً 
  َوَملَّكَُه ما َبْيَن نُوَبا إىل ِمصْرِ... َبَراهُ إهلي َواْصطَفَاُه ِعَباُدُه 

  ِقَياماً لََدْيِه يْعَملُونَ بِالَ أَجْرِ... َوَسخََّر ِمْن جِنِّ الَْمالَِئِك ِتْسَعةً 
  .فسمَّى املالئكة جناً الستتارهم 

  :ثالثةُ أَقَاوِيلَ } َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن { : ويف قوله تعاىل 
  .أنه قد كان قبله قوم كفار ، كان إبليس منهم : أحدها 
  .وصار من الكافرين : معناه  أن: والثاين 

انه كان من الكافرين ، وليس قبله كافرا ، كما كان من اجلنِّ ، وليس قبله جِنٌّ ، : وهو قول احلسن : والثالث 
  .كان آدم من اإلنس ، وليس قبله إنسيٌّ : وكما تقول 

غًَدا حَْيثُ ِشئُْتَما وَلَا َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَها َر
ْم ِفي الْأَْرضِ ُمْستَقَرٌّ فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُ) ٣٥(

  ) ٣٦(ٌع إِلَى ِحنيٍ َوَمَتا

  .} َوقُلَْنا يا آَدَم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ { : قوله عز وجل 
  .ضلع أعوج : إن اهللا تعاىل خلق حواء من ضلع آدم األيسر بعد أن ألقى عليه النوم ، ولذلك قيل للمرأة 

  :، ففيه قوالن وُسمِّيت امرأةً ألهنا ُخِلقَْت ِمَن املرِء ، فأما تسميتها حواء 
  .أهنا مسيت بذلك ألهنا خلقت من َحيٍّ ، وهذا قول ابن عباسٍ ، وابن مسعود : أحدمها 
  .أهنا مسيت بذلك ، ألهنا أم كل حيٍّ : والثاين 

  :واخُتِلف يف الوقت الذي خلقت فيه حواُء على قولني 
قَْت حواُء من ِضلِْعِه بعد دخوله يف اجلنة ، وهذا قول ابن أن آدم أُْدِخلَ اجلنَّةَ َوْحَدُه ، فَلَمَّا استوحش ُخِل: أحدمها 

  .عباسٍ ، وابن مسعود 
َوقُلَْنا يا آَدُم اْسكُْن أَْنتَ { : أهنا خلقت من ضلعه قبل دخوله اجلنة ، مث أُْدِخال معاً إىل اجلنِة ، لقوله تعاىل : والثاين 

  .، وهذا قول أيب إسحاق } َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ 
  :ف يف اجلَنَِّة اليت أُْسِكَناَها على قولني واختل

  .أهنا جنةُ اخلُلد : أحدمها 
  .أهنا جنةٌ أعدها اهللا هلما ، واهللا أعلم : والثاين 

  .} وَكُالَ ِمْنَها رَغَداً حَْيثُ ِشئُْتَما { : قوله عز وجل 
  :يف الرغِد ثالثةُ تأويالٍت 

  :وابن مسعود ، ومنه قول امرئ القيس  أنه العيش اهلين ، وهذا قول ابن عباس: أحدها 
  َيأِْمُن األْحَداثَ يف َعْيشٍ َرغَْد... َبْيَنَما الَْمْرُء َترَاُه َناِعماً 

  .أنه العيش الواسع ، وهذا قول أيب عبيدة : والثاين 
  .أنه أراد احلالل الذي ال حساب فيه ، وهو قول جماهد : والثالث 

  .} هِذِه الشََّجَرةَ َوالَ َتقْرَبا { : قوله عز وجل 



  :اختلف أهل التفسري يف الشجرة اليت نُهِيا عنها ، على أربعِة أقاويل 
  .أهنا الُبرُّ ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .أهنا الكَْرُم ، وهذا قول السُّدِّيِّ ، وجعدة بن هبرية : والثاين 

  .ض الصحابة أهنا التِّني ، وهذا قول ابن جريجٍ ، وحيكيه عن بع: والثالث 
  .أهنا شجرة اخللد اليت تأكل منها املالئكة : والرابع 

  :قوالن } فََتكُونا ِمَن الظَّاِلِمَني { : ويف قوله تعاىل 
  .من املعتدين يف أكل ما مل يَُبْح لكما : أحدمها 
  .من الظاملني ألنفسكما يف أكلكما : والثاين 

  :ى أي وجٍه وقعت منه ، على أربعة أقاويل واختلفُوا يف معصية آدم بأكله من الشجرة ، عل
وزعم ]  ١١٥: طه [ } ولقد َعهِدَْنا إىل آَدَم ِمن قَْبلُ فََنِسَي { : أنه أكل منها وهو ناسٍ للنهي لقوِلِه تعاىل : أحدها 

ريهم ، فيكون صاحب هذا القول ، أن األنبياء يلزمهم التحفظ والتيقُّظُ لكثرة معارفهم وُعلُوِّ منازهلم ما ال يلزم غ
  .تشاغله عن تذكُّر النهي تضييعاً صار به عاصياً 

أنه أكل منها وهو سكران فصار مؤاخذاً مبا فعله يف السُّكْرِ ، وإن كان غري قاصٍد له ، كما يؤاَخذُ : والقول الثاين 
  .به لو كان صاحياً ، وهو قول سعيد بن املسيب 

  }َولَقَْد عَْهْدَنا إىل آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي { : بالنهي ، وتأول قوله  أنه أكل منها عامداً عاملاً: والقول الثالث 

  .أي فََزلَّ ، ليكون الَعْمدُ يف معصيٍة يستحق عليها الذمَّ ]  ١١٥: طه [ 
ائر ، أنه أكل منها على جهة التأويل ، فصار عاصياً بإغفال الدليل ، ألن األنبياء ال جيوز أن تقع منهم الكب: والرابع 

  .وهو ما صرفهما إليه من التأويل ]  ٢٢: األعراف [ } فََدالَُّهَما بُِغرُورٍ { : ولقوله تعاىل يف إبليس 
  :واختلف من قال هبذا يف تأويله الذي استجاز به األكل ، على ثالثِة أقاويلَ 

  .أنه تأويل على جهِة التنزيه دون التحرمي : أحدها 
  .ن عني الشجرة دون جنسها ، وأنه إذا أكل من غريها من اجلنسِ مل يعصِ أنه تأويل النهي ع: والثاين 

َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِالَّ أَنْ َتكُونا { : أن التأويل ما حكاه اهللا تعاىل عن إبليس يف قوله : والثالث 
  ] . ٢٣: األعراف [ } َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِدينَ 

  .} فَأََزلَُّهَما الشَّيْطَانُ َعْنَها فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه { : قوله عز وجل 
{ : ُزلُْت عن املكان ، إذا تنحَّْيَت عنه ، وقرأ الباقون : مبعىن حنَّاُهما من قولك } فَأََزالَُهَما { : قرأ محزة وحده 

ما من الزلل ، وهو اخلطأ ، مسي زلَالً ألنه زوال عن احلقَّ ، وكذلك الّزلة زوال عن بالتشديد مبعىن استزلَّه} فَأََزلَُّهَما 
  .احلق ، وأصله الزوال 

  .والشيطان الذي أزهلما هو إبليس 
واختلف املفسرون ، هل خلص إليهما حىت باشرمها بالكالم وشافههما باخلطاب أم ال؟ فقال عبد اهللا بن عباس ، 

َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني { : ملفسرين أنه خلص إليهما ، واستدلُّوا بقوله تعاىل ووهب بن منبه ، وأكثر ا
مل خيلص إليهما ، وإمنا أوقع الشهوة يف أنفسهما ، ووسوس هلما من : وقال حممد بن إسحاق ]  ٢١: األعراف [ } 

  .، واألول أظهر وأشهر ]  ٢٠: األعراف [ } ْيطَانُ فََوسَْوَس لَُهَما الشَّ{ : غري مشاهدة ، لقوله تعاىل 
  .يعين إبليس ، سبب خروجهما ، ألنه دعامها إىل ما أوجب خروجهما } فَأَخْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيهِ { : وقوله تعاىل 



  .} َوقُلَْنا اْهبِطُوا َبْعُضكُمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ { : قوله عزَّ وجلَّ 
اهلبوط اخلروج من البلدة ، وهو أيضاً ُدخوهلا ، : لنزول ، وبفتحها موضع النزول ، وقال املفضل اهلُبوط بضم اهلاء ا

فهو من األضداد ، وإذا كان اهلبوط يف األصل هو النزول ، كان الدُخول إىل البلدة لسكناها نزوالً هبا ، فصار 
  .ُهبوطاً 

  :واختلفوا يف املأمور باهلبوط ، على ثالثة أقاويل 
  .أنه آدم ، وحواء ، وإبليس ، واحليَّةُ ، وهذا قول ابن عباس : ا أحده

  .أنه آدم وذريته ، وإبليس وذريته ، وهذا قول جماهد : والثاين 
  .أنه آدم ، وحواء ، واملَُوسْوُِس : والثالث 

اجملاوزة من قولك والعدو اسم يستعمل يف الواحد ، واالثنني ، واجلمع ، واملذكر ، واملؤنث ، والعداوة مأخوذة من 
ه ال َيْعدَونََّك هذا األْمُر ، أيْ ال ُيجاوَِزنََّك ، وعداُه كذا ، أي جازوه ، فَُسمَِّي َعدُّواً جملاوزِة احلدِّ يف مكروه صاحب: 

يأمر ، ومنه الَعْدوُ بالقََدم جملاوزة املْشيِ ، وهذا إخبار هلم بالعداوة وحتذير هلم ، وليس بأمر ، ألن اهللا تعاىل ال 
  .بالعداوة 

  :، على قولني } بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ عُدوٌّ { : واْخُتِلَف يف الَّذيَن ِقيلَ هلم 
  .أهنم الذين قيل هلم اهبطوا ، على ما ذكرنا من اختالف املفسرين فيه : أحدمها 
  .أهنم بنو آدم ، وبنو إبليس ، وهذا قول احلسن البصري : والثاين 

  :فيه تأويالن } يف األْرضِ ُمْستَقَرٌّ  وَلَكُْم{ : قوله عز وجل 
]  ٦٤: غافر [ } جََعلَ لَكُُم األْرَض قََراراً { : أن املستقر من األرض موضع مقامهم عليها ، لقوله تعاىل : أحدمها 

  .، وهذا قول أيب العالية 
  .أنه موضع قبورهم منها ، وهذا قول السُّدِّيِّ : والثاين 

  :} تَاٌع إىل حنيٍ َوَم{ : قوله عز وجلَّ 
: األحزاب [ } فََمتُِّعوُهنَّ { : واملتاع كل ما اْسُتْمِتَع به من املنافع ، ومنه ُسمَِّيْت متعة النكاح ، ومنه قوله تعاىل 

  :، أي ادفعوا إلْيهِنَّ ما ينتفْعَن به ، قال الشاعر ]  ٤٩
  بِِه ، َمتَاُع هلا بَِك ، أو لََهْوَت... َوكُلُّ غََضاَرٍة لََك من َحبِيب 

  :، ويف املراد باحلني يف هذا املوضع ثالثة أقاويل » اآلن « : تبعيد قوِلَك » حِينِئذٍ « الوقت البعيد ، ف : واحلني 
  .إىل املوت ، وهو قول ابن عباس والسُّدِّيِّ : أحدها 
  .إىل قيام الساعة ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .بيع إىل أجلٍ ، وهو قول الر: والثالث 

قُلَْنا اْهبِطُوا ِمنَْها َجِميًعا فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى ) ٣٧(فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم 
ِذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َوالَّ) ٣٨(فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

  ) ٣٩(َخاِلُدونَ 



  :} فََتلَّقى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلََماٍت فَتاَب َعلَْيِه { : قوله عز وجلَّ 
اين؛ ولذلك ُسمِّيَ اجلُْرُح كَلْماً فمأخوذ من التأثري ، ألن له تأثرياً يف النفس مبا يدلُّ عليه من املع» الكالم « أما 

  .لفظت الشيء ، إذا أخْرْجَتُه من قلبك : لَتأِْثريه يف البدن ، واللفظُ مشتق من قولك 
  :واخُتِلَف يف الكلمات اليت تلقَّاها آدم من ربِّه على ثالثة أقاويل 

وهذا ]  ٢٣: األعراف [ } َنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُْوَننَّ ِمَن اخلَاِسرِيَن َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفُسََنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لَ{ : قوله : أحدها 
  .قول احلسن ، وقتادة ، وابن زيد 

اللهم ال إله إال أنت ، سبحانك وحبمدك ، ربِّ إين ظلمت نفسي ، فاغفر يل ، إنك خري : قول آدم : والثاين 
إنِّي ظلمت نفسي ، فُتب عليَّ ، إِنَّك أنت التواُب الرحيم ، الغافرين ، اللهم ال إله إال أنت ، سبحانك وحبمدك ، 

  .وهذا قول جماهد 
إين راجعك إىل اجلنَِّة ، وكانت : ربِّ أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال ربُّه : أن آدم قال لربِّه إذ عصاه : والثالث 

  .هي الكلمات اليت تلقاها من ربه ، وهذا قول ابن عباسٍ 
، أي قبل توبته ، والتوبةُ الرجوع ، فهي من العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه ، } اَب َعلَْيِه فََت{ : قوله عز وجل 

  .واإلقالع عنه ، وهي من اهللا تعاىل على عبده ، رجوع له إىل ما كان عليه 
  :عنه جوابان : ليهما؟ قيل فتاَب علَْيهِما ، والتوبة قد توجهت إ: ، ومل يقُلْ } فََتاَب َعلَْيِه { : ِفلَم قال : فإن قيل 
، ذكر بعده قبول توبته ، ومل يذكر توبة حوَّاء } فََتلَّقى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت { : ملا ذكر آدم وحده بقوله : أحدمها 

  .وإن كانت مقبولة التوبة ، ألنه مل يتقدم ذكرها 
{ : أحدمها ، ويكونَ املعىن هلما ، كما قال تعاىل  أن االثنني إذا كان معىن فعلهما واحداً ، جاز أن يذكَر: والثاين 

} وَاُهللا َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَنْ يُْرُضوهُ { : وكما قال عز وجل ]  ١١: اجلمعة [ } َوإذَا َرأَوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها 
  ] . ٦٢: التوبة [ 

، أي الكثُري القبولِ للتوبِة ، وعقَّبه بالرمحة ، لئال خيلَِّي اهللا تعاىل عباده من } يُم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَِّح{ : قوله تعاىل 
  .نَِعِمِه 

جيوز أن : مل خيلق اهللا تعاىل آدم إال لألرض ، فلو مل يعص خلرج على غري تلك احلال ، وقال غريه : وقال احلسن 
  .يكون َخلَقَُه لألرض إن َعَصى ، ولغريها إن مل يعصِ 

  .أن ذنبه كان صغرياً : أحدمها : مل ُيْخرجِ اهللاُ تعاىل آدَم من اجلنة وُيْهبِطُه على األرض عقوبةً ، ألمرين و
  .أنه أُْهبِطَ بعد قبول توبته : والثاين 

  .إِمَّا تأديباً ، وإمَّا تغليظاً للمحنة : وإمنا أُْهبِطَ ألحد أمرين 

َوآِمُنوا بَِما ) ٤٠(يَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوفِ بَِعْهدِكُْم وَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِت
  ) ٤١(ِن اَي فَاتَّقُوأَنَْزلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم َولَا َتكُونُوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َولَا َتْشَترُوا بِآيَاِتي ثَمًَنا قَِليلًا َوإِيَّ

  .} يا بَنِي إسَْراِئيلَ اذْكُُرا نعميت الَّيت أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ { : قوله عز وجل 
هو اهللا ، » إيل « عبد ، و : بالعربانية » إسرا « : وإسرائيل هو يعقوُب بُن إسحاَق بن إبراهيَم ، قال ابُن عباس 

  .فكان امسه عبَد اهللا 
والذكر اسم مشترك ، فالذكر بالقلب ضد النسيان ، والذكر باللسان ضد اإلنصات ، } اذْكُروا نِْعمَِتَي { : وقوله 



ِذكر وذُكر ، : هو لغتان : ما كان بالقلب فهو مضموم الذال ، وقال غريه : والذكر الشرف ، وقال الكسائي 
  .ومعنامها واحد 

  .َعْمُت عليكم وال َتنَاَسْوها ال تغفلوا عن نعميت ، اليت أن: واملراد باآلية الذكر بالقلب ، وتقديره 
  :ويف النعمة اليت أنعمها عليهم قوالن 

 ١٨: النحل [ } َوإِن َتُعدُّوا نِْعَمةَ اِهللا الَ ُتْحُصوَها { : عموم نَِعِمِه الَّيت أنعم هبا على خلِْقِه ، كما قال تعاىل : أحدمها 
. [  

لَى آبائهم ، إذ جنَّاهم من آل فرعون ، وجعل منهم األنبياء ، وهو قول احلسن البصري ، أنه أراد نَِعَمُه َع: والثاين 
وأنزل عليهم الكتب ، وفجَّر هلم احلََجَر ، وأنزل عليهم املنَّ والسلوى ، والنعم على اآلباء ، نعم على األبناء ، 

  .ألهنم َيْشُرفون بشرف آبائهم 
  :قوالن }  َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُْم{ : ويف قوله تعاىل 

أوفوا بعهدي الذي أخذُت عليكم من امليثاق ، أن تؤمنوا يب وتصدقوا ُرُسلي ، أُوفِ بعهدكم على ما : أحدمها 
  .وعدتكم من اجلنة 

  .أَْوفُوا مبا أََمرُْتكم ، أُوِف مبا َوَعْدُتكم إِيَّاُه : قاله عبد اهللا بن عباس : والثاين 
  :ويف تسمية ذلك عهداً قوالن 

  .ألنه َعْهُدُه يف الكتب السالفِة : ا أحدمه
  .أنه جعله كالعهد ، الذي هو ميني ِللُُزوم الوفاِء هبما معاً : والثاين 

} ُمَصدٍِّقاً ِلَما مََعكُمْ { يعين من القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، } َوآِمنُوا بَِما أَْنَزلْتُ { : قوله عز وجل 
  :ة أقاويل يعين من التوراة ، وفيه ثالث

  .مصدقاً ملا يف التوراة ، من توحيد اهللا وطاعته : أحدها 
  .مصدقاً ملا يف التوراة ، أهنا من عند اهللا : والثاين 

  .مصدقاً ملا يف التوراة من ذكر القرآن ، وَبْعِثِه ُمحمداً صلى اهللا عليه وسلم نبّياً : والثالث 
  :ثالثة أقاويل } كَاِفرٍ بِهِ َوالَ َتكُوُنوا أُوَّلَ { : ويف قوله تعاىل 

  .وال تكونوا أول كافرٍ بالقرآن من أهل الكتاب ، وهو قول ابن جريجٍ : أحدها 
  .وال تكونوا أول كافر مبحمدٍ صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول أيب العالية : والثاين 

  .يقِ القرآن وال تكونوا أول كافرٍ مبا يف التوراة واإلجنيل من ذكر حممٍد وتصد: والثالث 
  :ثالثةُ تأويالٍت } َوالَ َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمناً قَِليالً { : ويف قوله تعاىل 

» يا ابن آدم علِّم جمَّاناً كما ُعلِّْمَت جمَّاناً « : ال تأخذوا عليه أجراً ، وهو مكتوب عندهم يف الكتاب األول : أحدها 
  .، وهذا قول أيب العالية 

  .وا على تغيريه وتبديله مثناً ، وهذا قول احلسن البصري ال تأخذ: والثاين 
ال تأخذوا مثناً قليالً على كتم ما فيه من ذكر حممٍد صلى اهللا عليه وسلم ، وتصديق القرآن ، وهذا قول : والثالث 
  .السدي 

َوأَِقيمُوا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَاْركَُعوا َمعَ الرَّاِكِعَني ) ٤٢(َولَا َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ َوَتكُْتمُوا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 
)٤٣ (  



بعين ال ختلطوا الَْحقَّ بالباطلِ ، واللبس خلط األمور ، وفيه قوله } َوالَ َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالَْباِطل { : قوله عز وجل 
وخللطنا عليهم ما كانوا خيلطون ، : معناه : قال ابن عباسٍ ]  ٩: األنعام  [} َولَلََبْسَنا َعلَْيهِم مَّا َيلْبُِسونَ { : تعاىل 

  :ومنه قول العجاج 
  غَنَِني واْستَْبَدلَْن َزْيداً ِمنِّي... لَمَّا لََبْسَن الَْحقَّ بِالتَّجَنِّي 

  :فيه ثالثة تأويالت } الَْحقَّ بِالَْباِطلِ { : ويف قوله 
  .باس الصدق ، وهو قول ابن ع: أحدها 
  .اليهودية والنصرانية باإلسالم ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .الذي كتبوه بأيديهم : التوراةُ اليت أُْنزِلَْت على موسى ، والباطلُ : احلقُّ : والثالث 
لكتب اليت بأيديكم ، وهذا أنه يف ا} وَاَنُْتْم َتْعلَُمونَ { يعين حممداً ، ومعرفة نبوَّته ، } وََتكُْتُموا الَْحقَّ { : وقوله تعاىل 
  .قول اجلميع 

  .} َوأَِقيُموا الصَّالَةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ { : قوله تعاىل 
  .فقد مضى الكالم فيها : أما الصالة 
  :ففي تسمية صدقة األموال هبا ، قوالن : وأما الزكاة 

زكا الفرد إذا صار زوجاً بزيادة : ، ويقال  َزكا الزرع ، إذا زاد: أنه من تثمري املال وزيادته ، ومنه قوهلم : أحدمها 
  :الزائد عليه حىت صار شفعاً كما قال الشاِعُر 

  لَْم ُيْخلَقُوا َوُجُدوُد النَّاسِ َتْعتَِلج... كَاُنوا َخساً أَوْ َزكاً ِمْن ُدوِن أَْرَبَعٍة 
  :الشفع ، وقال الراجز : الوِتر ، وزكاً : فخساً 

  كََما ِشرَاُر الَْبقْلِ أَطَْراُف السَّفَا... َزكاً  فَالَ َخساً َعِديُدُه َوالَ
  .الشوك املمدود مثل السبلى : شوك البهمي ، والبهمي : السَّفَا 

أي طاهرة ]  ٧٤: الكهف [ } أَقََتلَْت نَفَساً َزاِكَيةً { : أنَّها مأخوذة من التطهري ، ومنه قوله تعاىل : والقول الثاين 
  .من الذنوب 
  :ر قوالن وفيما ُيطهَّ

  .أنه تطهري املال حىت صار بأداء احلقِّ منه حالالً ولواله خلَُبثَ : أحدمها 
  .تطهري نفس املزكي ، فكأن املزكي طهَّر نفسه من الُشحِّ والبخل : الثاين 

  :فيه قوالن } وَاْركَُعوا َمَع الرَّاِكِعَني { : قوله تعاىل 
  .فََرْعُت من ركوعي ، أي من صاليت : ها بالركوع ، كما يقول اإلنسان أنه أراد مجلة الصالة ، فعرب عن: أحدمها 
أنه أراد الركوع الذي يف الصالة ، ألنه مل يكن يف صالة أهل الكتاب ركوٌع ، فأََمَرُهم مبا ال يفعلونه يف : والثاين 
  .صالهتم 

  :ويف أصل الركوع قوالن 
  :ول اخلليل ، وابن زيٍد ، قال لبيد بُن ربيعة أنه مأخوذ من التطامن واالحنناء ، وهو ق: أحدمها 

  أِدبُّ كَأَنِّي كُلََّما قُْمُت َراكُِع... أخّبر أخبار القرون اليت مضت 
  :أنه مأخوذ من املذلَّة واخلضوع ، وهو قول األصمعي واملفضل ، قال األضبطُ بُن قريع السَّْعِديُّ : والثاين 

  كََع َيْوماً َوالدَّْهُر قَْد َرفَعَْه... َتْر  الَ ُتِذلَّ الضَِّعيَف َعلََّك أَنْ



  ) ٤٤(أََتأُْمُرونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم وَأَْنُتمْ َتْتلُونَ الِْكتَاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  :أقاويل فيه ثالثة } أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُُم { : قوله عز وجلَّ 
أهنم كانوا يأمرون الناس بطاعة اهللا ، وهم يَْعصُوَنُه ، وهو قولُ السدي ، وقتادة ، ألنه قد يعرب بالرب عن : أحدها 

  :الطاعة ، قال الشاِعُر 
  يَربَُّك النَّاُس َوَيفُْجُروَنكَا... الَُهمَّ إِنَّ آلَ َبكْرٍ دُوَنكَا 

  .أي ُيِطيعونك 
مرون الناس بالتمسك بكتاب رهبم ويتركونه جبحود ما فيه من نبوَّة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم أهنم كانوا يأ: والثاين 

  .، وهو قول ابن عباس 
  .أهنم كانوا يأمرون بالصدقة ويضنون هبا : والثالث 

ِذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه رَاجُِعونَ الَّ) ٤٥(َواْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاِة َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى الْخَاِشِعَني 
  ) ٤٧(َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ اذْكُرُوا نِْعمَِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني ) ٤٦(

  :} الةِ وَاْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّ{ : قوله عز وجل 
فهو حبس النفس عما ُتنازع إليه ، ومنه صرب صاحب املصيبة ، أن حيبس نفسه عن اجلزع ، وُسمِّي : أما الصرب 

« : الصوم صرباً حلبس النفس عن الطعام والشراب ، ولذلك ُسمِّي شهُر رمضانَ شهر الصربِ ، وجاء يف احلديث 
  .وذلك فيمن أمسك رجالً حىت قتله آخر ، فأمر بقتل القاتل ، وحبس املمسك  »اقُْتلُوا الْقَاِتلَ ، وَاْصبِرُوا الصَّابَِر 

  :ويف الصرب املأمور به ، قوالن 
  .أنه الصُرب على طاعته ، والكف عن معصيته : أحدمها 
أنه رأى  أنه الصوم ، وقد كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم إذا َحَزَبهُ أمٌر استعان بالصالة والصيام ، وُروَي: والثاين 

{ : وأما قوله تعاىل . » قم فصلِّ الصالة ُتْشَف « : قال . أشكو من برٍد : سلمان منبطحاً على وجهه ، فقال له 
  :ففيه ثالثة أقاويل } َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ على الَْخاِشِعنيَ 

  .نِث اللفِظ وإن الصالة لثقيلة إال على املؤمنني ، لعود الكناية إىل مؤ: يعين : أحدها 
  :يعين الصرب والصالة ، فأرادمها ، وإن عادت الكناية إىل الصالة؛ ألهنا أقرب مذكور ، كما قال الشاِعُر : والثاين 

  فَإِنِّي َوقَيَّارٌ بَِها لَغَرِيُب... فََمْن َيُك أَْمَسى يف الَْمِديَنةِ َرْحلُُه 
  .ة إال على اخلاشعني وإن إجابة حممد صلى اهللا عليه وسلم لشديد: والثالث 

  .إن اخلضوع يف البدن ، واخلشوَع يف الصوت ، والبصر : التواضع ، ونظريه اخلضوع ، وقيل : واخلشوع يف اهللا 
  :فيه تأويالن } الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو ربِّهِْم { : قوله تعاىل 

  .ملعاصي اليت كانت منهم يظنون أهنم مالقو رهبم بذنوهبم ، إلشفاقهم من ا: أحدمها 
الذين َيَتيَقَُّنون أهنم مالقو رهبم ، وكذلك قوله : أن الظن ها هنا اليقني ، فكأنه قال : وهو قول اجلمهور : والثاين 

  :أي تيقَّنت ، قال أبو داود } إِنِّي ظََنْنُت أَنَّي ُمالَقٍ حسَابَِيْه { : تعاىل 
  َوغُيوبٍ كََشفَْتَها بِظُُنوِن ...ُربَّ َهمٍّ فَرَّْجَتُه بَِغرِميٍ 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ { 



  .أنه أراد بالرجوع املوت : أحدها 
  .أهنم راجعون باإلعادة يف اآلخرة ، وهو قول أيب العالية : والثاين 

  .نوا يف بدِء اخللق راجعون إليه ، أي ال ميلك أحد هلم ضّراً وال نفعاً غريه كما كا: والثالث 

  ) ٤٨(ا ُهْم يُْنَصُرونَ َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ َشيْئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ وَلَ

  : فيه تأويالن} وَاتَّقُوا َيْوماً الَ َتجْزي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً { : قوله عز وجل 
  .البقرة َتْجزِي عن سبعٍة أي ُتِغين ، وهو قول السدي : ال ُتغنِي ، كما يقال : معناه : أحدمها 
  .معناه ال تقضي ، ومنه قوهلم جزى اهللا فالناً عين خرياً ، أي قضاه ، وهو قول املفضل : والثاين 

بل معناه ، أن : عٍ تقبل شفاعته لعجزه عنه ، وقال غريه معناه ال جيِيُء بشفي: قال احلسن } َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ { 
  .الشفيع ال جييبه إىل الشفاعة له ، وأنَّه لو ُشفِّعَ لَشفََع 

  .املِثلُ : الِفْدَيةُ ، وبكسرِ الَعْينِ : الَعْدلُ بفتح الَعْينِ : } َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ { : قوله عز وجل 
  :منه صرفاً ، وال عدالً ، ففيه أربعة أقاويل ال قَبل اهللا : فأما قوهلم 

  .أن الصرف العمل ، والعدل الفدية ، وهذا قول احلسن البصري : أحدها 
  .أن الصرف الدية ، والعدل رجل مكانه ، وهذا قول الكليب : والثاين 

  .أن الصرف التطوع ، والعدل الفريضة ، وهذا قول األصمعي : والثالث 
  .اِحليلَةُ ، والعدل الفْدية ، وهذا قول أيب عبيدة أن الصرف : والرابع 

ْم َوِفي ذَِلكُمْ َبلَاٌء ِمْن َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَبَْناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُ
  ) ٥٠(َبْحَر فَأَْنَجيَْناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَنُْتْم َتْنظُُرونَ َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الْ) ٤٩(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

هم الَّذين تؤول أمورهم إليه : يعين من قوم فرعون ، وآل الرَُّجلِ } وَإِذْ َنجَّيناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ { : قوله عز وجل 
  :هل على قولني ، إما يف نسب ، أو يف صحبة ، وَاخُتِلف يف اآلل واأل

  .أهنما سواء : أحدمها 
آل الرجل ، إذا ذكر امسُه ، فإن كَُنَي عنه قيل أهله ، ومل ُيقَلْ آله ، كما : أنه يقال : وهو قول الكسائي : والثاين 

  .آل العلم ، وآل البصرة : أهل العلم ، وأهل البصرة ، وال يقال : يقال 
، وقيل إنه اسُم كلِّ ملٍك من ملوك العمالقة ، مثل قيصر للروم ، وكسرى قيل إنه ذلك الرجل بعينه : وِفْرَعْونُ 

  .الوليُد بُن ُمْصَعبٍ : للفرس ، وأن اْسَم ِفْرَعْوِن َموَسى 
  :ثالثةُ تأويالٍت } َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ { : ويف قوله تعاىل 

  .، إذا أواله َساَمهُ خطة َخْسٍف : معناه يولونكم ، ِمْن قوهلم : أحدها 
  .ُيَجشُِّموَنكُُم األعمال الشَّاقَّة : والثاين 

يزيدونكم على سوء العذاب ، ومنه مساومة البيع ، إمنا هو أن يزيد البائُع املشترَي على مثنٍ ، ويزيد : والثالث 
  .املشتري على مثنٍ ، وهذا قول املفضل 

بقون ، وهو استفعال من احلياة ، ألهنم كانوا ُيذَبُِّحونَ الذكور ، أي يست} وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُْم { : قوله تعاىل 
  .ويستبقون اإلناث 



بل ينطلق على الكبار ، وإمنا َسمَّي الصغار : إنه ينطلق على الصغار ، والكبار ، وقيل : وأما اسم النساء ، فقد قيل 
  .نساًء ، على معىن أهنُنَّ يبِقني ، حتَّى يِصْرنَ نساًء 

ان استبقاُء النساء من سوء العذاب ، ألهنم كانوا يستبقوهنن لالسترقاق واخلدمة ، فصار ذلك هو ُسوَء وإمنا ك
  .العذاب ، ال االستبقاء 

  :تأويالن } َوِفي ذَِلكُم َبالٌَء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم { : ويف قوله تعاىل 
  .ألبناء ، واستحياء النساِء شدةً وجهداً عظيماً ِمْن سوء العذاب ، وذبح ا: أن فيما كانوا يفعلونه هبم : أحدمها 
أن يف إجنائهم من آل فرعونَ ، الذين كانوا يفعلون ذلك هبم نعمةٌ من ربِّهم عظيمةٌ ، وهو قول ابن عباسٍ : والثاين 

  .، وجماهٍد ، والسدي 
]  ٣٥: األنبياء [ } وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً  َوَنْبلُوكُم بِالشَّرِّ{ : وأصل البالء االختبار يف اخلري والشر ، كما قال عز وجل 

: َبلَْوُته أَْبلُوهُ بالًء ، ويف اخلري : ألن االختبار قد يكون باخلري كما يكون بالشر ، غري أن األكثر يف الشر أن يقال 
  :أَْبلَْيُتُه أُْبِليِه إْبالًء ، ومن ذلك قولُ ُزَهْيرٍ 

  فَأَْبالَُهَما خَْيَر الَْبالِء الَِّذي َيْبلُو... كُْم َجَزى اُهللا بِاْإلْحَساِن َما فََعالَ بِ
  .فجمع بني اللَُّغتني 

الفصل بني : وإذ فصلنا بكم البحر ، ألن الفْرَق : أحدمها : فيه تأويالن } وَإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر { : قوله عز وجل 
تمائة ألٍف وعشرين ألفاً ، ال يَُعدُّ فيهم ابن عشرين الشيئني ، فَفََرقَ البحر اثين عشر طريقاً ، وكان عددهم س

{ : لصغره وال ابن ستني لكربه ، وكان على مقدمة فرعونَ هامانُ يف ألْفِ ألٍْف ، وسبعمائة حصاٍن ، وذلك قوله 
  .وهذا قول السدي ]  ٥٤،  ٥٣: راء الشع[ } إِنَّ َهُؤالَِء لَِشْر ِذَمةٌ قَِليلُونَ . فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ يف الَْمدَاِئنِ َحاشِرِيَن 

وإذ فرقنا بينكم وبني البحر ، أي ميزنا ، فأصل الفرق التمييز بني الشيئني ، والِفْرقَةُ من الناس : أن معناه : والثاين 
  .الطائفة املتميزة من غريهم : 

الناقةُ ُتَشقُّ أُذُُنها َشقّاً : ع فيه ، والَبِحَريةُ تبحَّر يف العلم ، إذا اتَّس: والبحر سُمَِّي حبراً لسعته وانبساطه ، ومنه قوهلم 
  .واسعاً 

  .فحذف ِذكَْر فْرَعْونَ وإن غَرَِق معهم ، ألنه قد ُعِلَم دخوله فيهم } فَأَْنَجيْناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ { : قوله تعاىل 
، حىت سلكوا فيه ، وانطباقه على آل فرعون ، حىت غرقوا فيه  يعين إىل فَْرقِ البحر} وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ { : قوله تعاىل 

.  

ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك لَعَلَّكُمْ ) ٥١(َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَنُْتْم ظَاِلُمونَ 
  ) ٥٣(َتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب وَالْفُْرقَانَ لَعَلَّكُْم تَْهَتُدونَ َوإِذْ آ) ٥٢(َتْشكُُرونَ 

  :} ّوإِذْ َواَعدَْنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً { : قوله تعاىل 
هو الشجر ، وإمنا » سا « ُموهو املاء ، و : ماء وشجر ، ف : أما ُموَسى ، فاسم َيْجَمُع بني كلمتني بالقبطية ومها 

ا االسم اجلامع هلاتني الكلمتني ، ملا ذكره السدي من أنَّ أمه ملا خافت عليه جعلته يف التابوت ، وألقته يف ُسمَِّي هبذ
اليم ، كما أُوِحَي إليها ، فألقاه بني أشجار عند بيت فرعون ، فخرجت َحواريُّ آسيةَ امرأِة فرعون يغتسلن ، 

  .فوجدنه ، فُسمِّيَ باسم املكان 
بنِ إسحاق بنِ ) إسرائيل ( و موسى بُن عمرانَ بنِ يصهر بنِ فاهت بنِ الوى بن يعقوب وه: قال ابن إسحاق 



  .إبراهيم 
أليس : ملا جاوز موسى ببين إسرائيل البحر ، قال له بنو إسرائيل : قال ابُن الكليب } أَْرَبِعَني لَْيلَةً { : وقوله تعاىل 

هي ذو :  أربعني ليلة ، ووعدها بين إسرائيل ، قال أبو العالية وعدتنا أن تأتينا بكتابٍ من اهللا تعاىل؟ فوعده اهللا
القِْعدِة وَعْشٌر من ذي اِحلجَّة ، مث اقتصر على ذكر الليايل دون األيام ، وإن كانت األيام تبعاً معها ، ألن أوَّلَ 

  .الشهورِ الليايل ، فصارت األياُم هلا تبعاً 
يعين اختذمتوه إهلاً من بعد خروج موسى إىل امليقات ، واستخالِفهِ } ْجلَ ِمْن َبْعِدِه ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْع{ : قوله تعاىل 

  .هارونَ عليهم 
وسبُب ذلك فيما ذكر ابن عباسٍ ، أنَّ الساِمرِيَّ كان من قومٍ يعبدون البقر ، فكان حبُّ ذلك يف نفسه بْعدَ إظهاره 

ت عليه أن ُيذَْبَح َخلَّفَْتهُ يف غار ، وأطبقت عليه ، وكان جربيل اإلسالم ، وكان قد َعَرَف جربيل ألن أمه حني خاف
{ : يأتيه ، فيغذوه بأصابعه ، فلمَّا رآه حني عرب البحر عرفه ، فقبض قبضةً من أثر فرسه ، وكان ابن مسعوٍد يقرأ 

موسى إىل ربه ، وخلَّف هارون يف بين ومل تزل القبضة يف يده ، حىت فصل } فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ فََرسِ الرَّسُولِ 
قد حتمَّلُْتْم أوزاراً من زينة القوم ، يعين أمتعةً وُحِلَياً ، فََتطهَّرُوا منها فإهنا َنَجٌس ، فأوقد : إسرائيل ، فقال هلم هارون 

:  أُلِْقي ما يف يدي؟ قال يا نيبَّ اهللا: هلم ناراً ، وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا ، فأقبل الساِمرِيُّ إىل النار وقال 
  .كن عجالً جسداً له خوار : نعم ، وهو يظن أنَّهُ ُحِليٌّ ، فقذفه ، وقال 

  هل صار حيواناً حلماً ودماً أم ال؟: واختلفوا 
انقلب حيواناً حلماً ودماً ، وقال غريه ال جيوز ألن ذلك من آيات اهللا عز وجل اليت ال ُيظْهُِرها إالَّ : فقال احلسن 

  .عجَزِة نيبٍّ ، وإمنا جعل فيه خروقاً َتْدُخلُها الرِّيُح ، فََيْحُدثُ فيِه صوٌت كاخلوار مل
  :ودافع من تابع احلسن على قوله هذا ، بوجهني 

هذا إهلكم وإلُه موسى ، فقد أبطل على نفسه أن يدَِّعيَ بذلك إعجاز األنبياء ، فجاز أن يصح : أنه ملا قال : أحدمها 
  .اناً ذلك منه امتح

أن ذلك ال جيوز يف غري زمان األنبياء ، وجيوز يف زمان األنبياء ، ألهنم ُيظهُِرون إبطاله ، وقد كان ذلك يف : والثاين 
  .زمان نبيَّْينِ 

  :واختلفوا يف تسميته عجالً 
يَ بذلك ، ألنه صار بل ُسمِّ: ألهنم َعجِلُوا ، فاختذوه إهلاً ، قبل أن يأتيهم موسى ، وقال غريه : فقال أبو العالية 

  .عجالً جسداً له خَُواٌر 
يا قومِ إمنا فتنتم به ، وإن ربكم الرمحن ، فاتبعوين ، : ثُمَّ إهنم عكفوا على العجل يعبدونه ، فقال هلم هارون من قبل 

  .لن نربح عليه عاكفني ، حىت يرجع إلينا موسى : وأطيعوا أمري ، قالوا 
  ] : ٩١؛ ٩٠: طه [ } ا مُوَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ وَإِذْ آَتْيَن{ : قوله عز وجل 

ويف الفرقان أربعةُ . هو التوراة » الكتاب « اسم للوقت املستقبل ، و » إذا « فاسم للوقت املاضي ، و » إذ « أما 
  :أقاويلَ 
  .أن الفُْرقان هو الكتاب فذكره بامسني تأكيداً ، وهو قول الفراء : أحدها 
ما يف التوراة من فَْرقٍ بين احلقِّ والباطلِ ، فيكون ذلك نعتاً للتوراة ، وهذا قول ابن عباس : الفُْرقَانَ أن : والثاين 

  .وأيب العالية 



أن الفرقان النصر ، الذي فرَّق اهللا به بني موسى وفرعون ، حىت أجنى موسى وقوَمُه ، وأغرق فرعون : والثالث 
  .وقومُه ، وهذا قول أيب زيٍد 

  .انفراق البحر ِلبَنِي إسرائيلَ ، حىت عربوا فيه : أن الفرقان : ع والراب

كُْم فَاقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم ذَِلكُمْ َخْيرٌ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتمْ أَنْفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ فَتُوُبوا إِلَى َبارِِئ
  ) ٥٤(كُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم لَكُْم ِعْنَد بَارِِئ

فارجعوا إىل طاعة خالقكم ، والبارئ اخلالق ، والربيَّة اخللق ، وهي : يعين } فَُتوبُوا إىل بَارِِئكُْم { : قوله عز وجل 
  .فعيلة ، مبعىن مفعولة ، غري أهنا ال هتمز 

  :عة أقاويل واختلفوا يف هذه التسمية على أرب
  .أهنا مأخوذة من برأ اهللاُ اخللْق ، يَربُؤُهم برءاً : أحدها 
  .أهنا فعلية من الربء ، وهو التراب : والثاين 

أهنا مأخوذة من برئ الشيء من الشيء ، وهو انفصاله عنه ، ومنه الرباءة من الدين النفصاله عنه ، : والثالث 
  .وأبرأه اهللا من املرض ، إذا أزاله عنه 

  :فيه تأويالن } فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم { : وقوله تعاىل 
  .ليقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبريٍ ، وجماهد : معناه : أحدمها 
  .استسلموا للقتل ، وجعل ذلك مبنزلة القتل ، وهذا قول أيب إسحاق : والثاين 

مر باملاء ، إذا َمَزجتها ، ألنك أمتَّ حركتها ، وإمنا ُجعل القتل توبة ، قتلت اخل: إماتةُ احلركة ، ومنه : وأصل القتل 
ألن من كفَّ عن اإلنكار لعبادة العجل ، إمنا كف خوفاً من القتال والقتل ، فُجِعلَت توبتهم بالقتل ، الذي خافوه ، 

  .هكذا قال ابن جريج 
ا ، وقام الذين مل يعكُفُوا عليه ، وأخذوا اخلناجر ، اْحَتَبى الَِّذين عكفوا على العجل فجلسو: قال ابن عباسٍ 

وأصابتهم ظلمة فجعل بعضهم يقتل بعضاً ، حىت اجنلت الظلمة من سبعني ألَف قتيلٍ يف ساعة من هنار ، وكانوا 
رحم اهللا عبداً صرب حىت يبلغ اهللا رضاه ، فحزِن موسى وبنو إسرائيل لذلك القتل ، فأوحى : ينادون يف تلك احلال 

ال حتزن ، أَمَّا من قُِتل منكم فأحياء عندي يرزقون ، وأَما من بِقَي فقد قُبِلَْت توبته ، فََبشَّرَ : اهللا عز وجل إىل موسى 
  .بذلك بين إسرائيل 

ثُمَّ َبعَثَْناكُْم ِمْن بَْعِد ) ٥٥(َتْنظُُرونَ  َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لَكَ َحتَّى َنَرى اللََّه َجهَْرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ وَأَْنُتْم
  ) ٥٦(َمْوِتكُْم لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ 

  .عالنية ، وهو قول ابن عباس : أحدمها : فيه تأويالن } حَتَّى نَرى اَهللا َجهَْرةً . . . { : قوله عز وجل 
  .عياناً ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .املظاهرة هبا : هر بالقراءة ، إمنا هو إظهارها ، واجملاهرة باملعاصي وأصل اجلهر الظهور ، ومنه اجل
  .ما نزل بكم من املوت } َوأَنُْتْم َتنْظُُرونَ { يعين املوت ، } فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ { 

لسبعون الذين اختارهم موسى يعين الذين ماتوا بالصاعقة ، وهم ا} ثُمَّ َبعَثَْناكُم مِّْن َبْعِد مَْوِتكُْم { : قوله عز وجل 
  .ليستمعوا مناجاة ربَّه له بعد أن تاب على من عبد العجل 



  :تأويالن } ثُمَّ بََعثَْناكُْم { : ويف قوله تعاىل 
  .أنه إحياؤهم بعد موهتم الستكمال آجاهلم ، وهذا قول قتادة : أحدمها 
  .هللا أنبياء ، وهذا قول السُّدِّيِّ أهنم بعد اإلحياء سألوا أن يبعثوا أنبياء فبعثهم ا: والثاين 

  .إثارة الشيء من حملِّه : بل أصله : وأصل البعث اإلرسال ، وقيل 

ْنفَُسُهمْ َما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أََوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم وَأَْنزَلَْنا َعلَْيكُمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َو
  ) ٥٧(َيظِْلُمونَ 

  :} َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُمُ الَْغَماَم { : قوله عز وجل 
غُمَّ اهلالل ، أي غطاه الَغْيمُ : هو ما غَمَّ السماء ، فغطَّاها من سحاب وقتام ، وكلُّ ُمَغطٍّ فُهو غمام ، ومنه : والغمام 

.  
  :ويف الغمام الذي ظلله اهللا عليهم تأويالن 

  .أنه السحابة ، وهو قول ابن عباس :  أحدمها
} َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ َيأِْتَيُهُم اُهللا ِفي ظُلَلٍ مَن الَْغَمامِ { : أنه الذي أتى املالئكة يف يوم بدر ، مثل قوله تعاىل : والثاين 

  .وهذا قول جماهد ]  ٢١٠: البقرة [ 
  :فيه سبعة أقاويل } نَّ والسَّلَْوى وَأَنَْزلَْنا َعلَْيكُمُ الَْم{ : قوله عز وجل 

  .أن املنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أن املنَّ صمغة ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .أن املنَّ شراٌب ، كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجِِه باملاء ، وهو قول الربيع بن أنس : والثالث 
  .املنَّ عسل ، كان ينزل عليهم ، وهو قول ابن زيٍد أن : والرابع 

  .أن املن اخلبز الرقاق ، هو قول وهب : واخلامس 
  .أنه الزجنبيل ، وهو قول السدي : والسادس 
  .أنه الترجنني : والسابع 

  :ويف السلوى قوالن 
  .أنه السماين : أحدمها 
ح اجلنوب ، وهذا قول ابن عباس ، واشتقاقه من السلو ، أنه طائر يشبه السماين كانت حتشره عليهم الري: والثاين 

  .كأنَّه ُمَسلِّي عن غريه 
كان الرجل منهم إن أخذ من املنِّ والسلوى زيادة على طعام يوم واحٍد فسد ، إال يوَم اجلمعة ، : قال ابن جريج 

  .فإهنم كانوا إذا أخذوا طعاَم يوَمْينِ مل يفسد 
  :ثالثة تأويالٍت } ْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُمْ كُلُوا ِم{ : ويف قوله عز وجل 

  .الشَّهيَّات اللذيذة : أحدها 
  .أنه احلالل : والثاين 

  .أهنا املباح : والثالث 



طَّةٌ َنْغِفْر لَكُْم خَطَاَياكُمْ ِحَوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُولُوا 
ِء بَِما فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ِمَن السََّما) ٥٨(َوَسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

  ) ٥٩(كَاُنوا يَفُْسقُونَ 

  :} قُلَْنا اْدُخلُوا هِذِه الْقَْرَيةَ وَإِذْ { : قولُُه عزَّ وجلَّ 
  :اختلفوا فيها على ثالثِة أقاويلَ 

  .أهنا بيت املقدس ، وهو قول قتادة ، والربيع بن أنس : أحدها 
  .أهنا قريةٌ ببيت املقدس ، وهو قول السدي : والثاين 

  .قرب بيت املقدس ، وهو قول ابن زيد » أرحيا « أهنا : والثالث 
  .} وَاْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً { : قوله عز وجل 

  :اختلفوا يف الباب على قولني 
  .أنه باب ِحطَّةَ وهو الباب الثامن ببيت املقدس ، وهذا قول جماهد ، والسُّدِّيِّ : أحدمها 
  .أنه باب القرية ، اليت أمروا بدخوهلا : والثاين 

  :تأويالن } ُسجَّداً { : ويف قوله 
  .عاً ، وهذا قول ابن عباس ُركَّ: يعين : أحدمها 
وأصل السجود االحنناء تعظيماً ملن ُيسَجد له ، وخضوعاً ، ومنه قول الشاعر . خاضعني متواضعني : معناه : والثاين 

:  
  َتَرى األكَْم ِفيِه ُسجَّداً ِللْحَوافِرِ... َبَجْمعٍ َتَضلُّ الَْبلُْق يف ُحُجرَاِتِه 

  :وقال أعشى قيس 
  ِك طَْوراً ُسُجوداً َوطَْوراً ِحوَاراً... َصلَواتِ الِْملَي ُيَراوُِح ِمْن 

  :أربعةُ تأويالٍت } َوقُولُوا ِحطَّةٌ { : ويف قوله تعاىل 
  .ال إله إال اهللا ، وهو قول عكرمة : أنه قول : أحدها 
  .ابن عباسٍ املغفرة ، فكأنه أمر باالستغفار ، وهو رواية سعيد بن جبريٍ ، عن » ِحطَّة « أن : والثاين 

  .هذا األمر حق كما قيل لكم ، وهو رواية الضحاك ، عن ابن عباسٍ : هو قوهلم : والثالث 
  .ُحطَّ عنا خطايانا ، وهو قول احلسن ، وقتادة ، وابن زيٍد ، وهو أشبُه بظاهر اللفظ : معناه : والرابع 

  .ترها عليكم ، فال نفضحكم بالعقوبة عليها أي نرْمحكم ، ونس} َنغِْفْر لَكُْم َخطَاَياكُمْ { : قوله عز وجل 
العدولُ عن القصد ، يقال خَِطئ الشيَء َخطَأً ، إذا أصابه ومل يُرِْدُه ، وأَْخطَأَ ُيْخِطئُ ، إذا أراده ومل ُيِصْبُه ، : واخلطأ 

  .فاألول خاطئ والثاين ُمخِطئ 
ِمْغفٌَر ، ألهنا ُتغَطِّي الرأَس وُتغَطِّي الرأَس وُتجِنُُّه ، : التغطية والستر؛ ولذلك قيل للبيضة من احلديد : وأصل املغفرة 

  :ومنه قول أوسِ بنِ حجر 
  َوأَغِْفُر َعْنُه الَْجْهلَ إِنْ كَانَ َجاِهالً... َوالَ أَْعِتُب اْبَن الَْعمِّ إِنْ كَانَ ُمخِْطئاً 

يعين أهنم َبدَّلوا ما أِمروا به من قول وفعل ، فأُِمُروا أن } ِقيلَ لَُهْم  فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً غَْيَر الَِّذي{ : قوله تعاىل 
حنطة يف شعري ، مستهزئني : ِحطَّةٌ ، فقالوا : يدُخلُوا الباب ُسجَّداً ، فََدَخلُوا يزحفون على أستاهم ، وأن يقولوا 

  .بذلك 



  :}  فَأَنَْزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِجْزاً من السََّماِء{ 
  :ويف الرجز ثالثة أقاويل 

  .أنه العذاب ، وهو قول ابن عباس وقتادة : أحدها 
  .أنه الغضب ، وهو قول أيب العالية : والثاين 

  .أنه الطاعون ، بعثه اهللا عليهم فأهلكهم ، وبقي األبناء ، وهو قول ابن زيد : والثالث 

ْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانْفََجَرْت ِمْنهُ اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوإِِذ اْسَتسْقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِ
  ) ٦٠(كُلُوا َواشَْرُبوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

طلب السَّقْيِ ، : وإذ استسقانا موسى لقومه ، واالستسقاء  :تقديره } َوإِذِ اسْتْسقَى مُوَسى ِلقَْوِمهِ { : قوله تعاىل 
: إهنما لغتان ومعنامها واحد ، وقيل بل سقيته من سَقْيِ الشَّفِة ، وأسْقَْيُتُه : َسقَْيُتُه ، وأسقيُته ، فقيل : والعرُب تقول 
  .دللته على املاء 

  :} اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيَنا  فَقُلَْنا اضْرِب بَعَصاَك الَْحَجَر فَانْفََجَرْت ِمْنُه{ 
  .فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا : ويف الكالم حمذوف ، وتقديره 

  .االنشقاق ، واألنبجاُس أضيق منه ، ألنه يكون انبجاساً مث يصري انفجاراً : واالنفجاُر 
خلروج املاء منها ، كخروج الدمع من عني فالعني من املاء ُمَشبََّهةٌ بالعني من احليوان ، : والعني من األمساء املشتركة 

  .احليوان 
، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، ) من الطور ( فأمر موسى عند استسقائه ، أن يضرب بعصاه حجراً ُمَربَّعاً طُورِّياً 

  .من كل جانب ثالثةُ أعنيٍ 
ناً ، قد عرفها ال يشرب من غريها ، فإذا ارحتلوا انقطع يعين أن لكلِّ سبٍط منهم عي} قَْد َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ مَّْشرََبُهْم { 

  .ماؤه ، وُحِملَ يف اجلوالق ، وكان بقدر الرأس 
  :فيه تأويالن } َوالَ َتْعثَْوا يف األْرضِ ُمفِْسِدينَ { 

  .معناه ال تطغوا ، وهذا قول ابن زيد : أحدمها 
  .عباس ، وأيب العالية الرياحي معناه ال تسعوا يف األرض مفسدين ، وهو قول ابن : والثاين 
  :شدة الفساد ، ومنه قول رؤبة : والعيثُ 

  ُمَصدٌِّق أو فَاجٌِر مُناِكثُ... َوَعاثَ ِفيَنا ُمسَْتِحلٌّ عَاِئثُ 

أَْرُض ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدُع لََنا َربَّكَ ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبِتُ الْ
ا سَأَلُْتْم َوضُرَِبْت َعلَْيهِمُ َوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبِطُوا ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُْم َم

 َن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِماالذِّلَّةُ وَالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِم
  ) ٦١(َعَصْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 

  :فيه ثالثةُ تأويالٍت } َوفُوِمَها { : قوله تعاىل 
تادة ، والسدي ، وأنشد ابن عباسٍ َمْن سأله عن الفوم ، وأنه احلُْنطة أنه احلنطة ، وهو قول ابن عباسٍ ، وق: أحدها 

  :قَْولَ أُحيحة بن اجلُالح 



  َوَردَ الَْمِديَنةَ َعْن زَِراَعِة فُومٍ... قَْد كُْنُت أَغَْنَى النَّاسِ َشْخصاً وَاِحداً 
  .أنَّه اخلُبز ، وهو قول جماهد ، وابن زيد ، وعطاء : والثاين 

  .أنه الثوُم بالثاء ، وذلك صريح يف قراءة ابن مسعود ، وهو قول الربيع بن أنس والكسائي : والثالث 
قرأ عامةُ القُّراِء بالتنوين ، وقرأ بعضهم بغري تنوين ، وهي كذلك ، وقراءة ابن : } اْهبِطُوا ِمصْراً { : قوله تعاىل 

  .مسعود بغري ألف 
  :ويف املصر الذي عناه قوالن 

أراد أيَّ ِمْصرٍ ، أرادوا من غري تعيني؛ ألنَّ ما سألوا من البقل والقثَّاء والفوم ، ال يكون إال يف األمصار أنه : أحدمها 
  .، وهذا قول قتادة ، والسدي وجماهد ، وابن زيد 

  .أنه أراد مصر فرعون ، الذي خرجوا منه ، وهذا قول احلسن ، وأيب العالية والربيع : والثاين 
إنه مشتق : إنه مشتق من القطع ، النقطاعه بالعمارة ، ومنهم من قال : اِملْصرِ ، فمنهم من قال  واختلف يف اشتقاق

  :من الفصل بينه وبني غريه ، قال عدي بن زيد 
  َبْيَن النَّهَارِ َوَبْيَن اللَّْيلِ قَْد فََصالَ... َوَجاِعلُ الشَّْمسِ ِمصْراً الَ َخفَاَء بِِه 

  :تأويالن } رَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوُض{ : ويف قوله تعاىل 
  .أنَّه من الذِّلَّة والصغار : أحدمها 
  .أنَّه فََرَض اجلِْزَيةَ عليهم ، وهذا قول احلسن وقتادة : والثاين 

  :تأويالن » املسكنة « ويف 
  .أهنا الفاقة ، وهو قول أيب العالية : أحدمها 
  .أنه الفقر ، وهو قول السدي : والثاين 
  :ثالثة تأويالت } َوباُءو بَِغَضبٍ ِمَن اِهللا { :  قوله تعاىل ويف

أن : املنزلة ، ومعناه أهنم نزلوا مبنزلة غضب اهللا ، وُروي : أن أصل ذلك : وهو قول أيب العباس املَبِّرد : أحدها 
أي أنه مقتول ، » بََواٌء بِِه فَُهَو « هذا قاتل أخي ، قال : رجالً جاء برجلٍ إىل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

  :فيصري يف منزلته ، وتقول ليلى األخيليَّةُ 
  فًَىت َما قََتلُْتْم آلَ َعْوِف ْبنِ َعاِمرِ... فَإِنْ َيكُنِ الْقَتْلَى َبَواًء فَإِنَّكُْم 

هللا ، ومنه ما أهنم تساووا بغضب من ا: أن أصل ذلك التسوية ، ومعناه : وهو قول أيب إسحاق الزجّاج : والثاين 
، » جعل اهللا األنفال إىل نبيِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فقسمها بينهم على بََواٍء « : يروى عن عبادة بن الصامت قال 

  .أي على سواء بينهم يف القسم 
الرجوع ، إال أنه ال يكون : البواء : وهو قول الكسائي ، أن معناه أهنم رجعوا بغضب من اهللا ، قال : والثالث 

  .إمَّا بشرٍّ ، وإِمَّا خبريٍ : رجوعاً إال بشيء 
  :قوالن } َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ الَْحقِّ { : ويف قوله تعاىل 

أن اهللا عز وجل؛ إمنا جاز أن ُيخَلَِّي بني الكُفَّار وقتلِ األنبياء ، لينالوا من رفيع املنازل ما ال ينالونه بغريه ، : أحدمها 
  .خبذالن هلم ، كما يفعل باملؤمنني من أهل طاعته وليس ذلك 

وهو قول احلسن ، أن اهللا عز وجل ، ما أمر نبّياً باحلرب إال َنصََرُه فلم ُيقَتلْ ، وإمنا خلَّى بني الكفار وبني : والثاين 
  .قتل َمْن مل يؤمر بالقتال ِمَن األنبياء 



، قال العباس ابن مرداس السُّلمي ، ميدح النيبَّ » نُبَّاء « : »  نيبٍّ« وقد جاء يف مجع » نيبٍّ « مجُع » األنبياء « و 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

  بِالَْحقِّ َحْيثُ ُهَدى آْإللِه َهَداكَا... َيا خَاَتَم النُّبِّاِء إِنََّك مُْرَسلٌ 
  .وهو غري مهموز يف قراءة اجلمهور إال نافعاً ، فإنه قرأ األنبياء ، والنبيئني باهلمز 

  :وفيما أُخذ منه اسمُ النيبِّ ، ثالثة أقاويل 
أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما يف { : أنه مأخوذ من النبأ ، وهو اخلرب ، ألنه ُينْبِئُ عن اهللا ، أي ُيْخبُِر ، ومنه قوله تعاىل : أحدها 

  ] . ٣٦: النجم [ } ُصُحِف ُموَسى 
  :أن أصل النيبِّ هو الطريق ، قال القطامي : والثاين 

  ُمسَْتْحفَرٌ بُِخطُوِط النَّْسجِ ُمْنَسجِلُ... لَمَّا َوَردَْنا نبَِياً َواسَْتَتبَّ لََنا 
  .فَُسمَِّي رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبّياً ، ألنه الطريق إليه 

  .أنه مأخوذ من النُُّبوَِّة؛ ألن منزلة األنبياء رفيعة : والثالث 

ْندَ ِذيَن َهادُوا َوالنَّصَاَرى وَالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَّ
  ) ٦٢(َربِّهِْم َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

  .لى اهللا عليه وسلم صدقوا مبحمدٍ ص: يعين } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا { : قوله تعاىل 
  :هم اليهود ، ويف تسميتهم بذلك ، ثالثة أقاويل } َوالَِّذيَن َهادُوا { 

ُنِسُبوا إىل يهوذا أكرب ولد يعقوب ، فقلبت العربُ الذال داالً ، ألن األعجمية إذا ُعرِّبت ، غريت من : أحدها 
  .لفظها 
  :ن َهْوَدةً وِهَيادةً ، إذا تابوا ، قال زهري َهاَد القوُم َيُهوُدو: أنه مأخوذ من قوهلم : والثاين 

  َوالَ َرَهقاً ِمْن َعابٍِد مَُتَهوِِّد... ِسَوى َمرَْبعٍ لَْم َتأِْت ِفيِه َمَخافَةً 
  .يعين من عابد تائب ، فسموا يهوداً لتوبتهم من عبادة العجل 

  .، وهذا قول ابن جُرَيج إِنَّا ُهْدنا إليك : أهنم ُسمُّوا يهوداً ، من أجل قوهلم : والثالث 
بإسقاط الياء ، وهذا قول سيبويه ، وقال » نصران « : ، وقيل » نصراينٌّ « ، مجع وواحده } والنصارى { و 

  .واحده نْصرِي ، واألول هو املستعمل : اخلليل بن أمحد 
  :ويف تسميتهم بذلك ، ثالثة أقاويل 

: ، كان ينزهلا عيسى عليه السالم ، فَُنِسَب إليها ، فقيل » اصرة ن« أهنم ُسمُّوا بذلك ، لقريٍة ُتسَمَّى : أحدها 
  .النصارى ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة : عيسى الناصري ، مث نسب أصحابه إليه فقيل 

  :أهنم ُسمُّوا بذلك ، لنصرة بعضهم لبعضٍ ، قال الشاعر : والثاين 
  ُركَْبِتَي اْإلَزارَاَشمَّْرُت َعْن ... ملَّا رأيتُ َنَبطاً أَْنَصاَرا 

  .} َمْن أَْنَصارِي إىل اِهللا { : أهنم ُسمُّوا بذلك ، لقوله : والثالث ... كُْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا 
  .صابئ ، واْخُتِلَف يف مهزِِه ، فهمزه اجلمهور إال نافعاً : ، مجع ، واحده } والصابئني { 

  :، على ثالثة أقاويل واْخُتِلف يف املأخوذ منه هذا االسم 
  .صبأ ناُب البعري ، إذا طلع ، وهذا قول اخلليل : أنه مأخوذ من الطُّلُوعِ والظُُّهورٍ ، من قوهلم : أحدها 



اخلارج من شيء إىل شيٍء ، فُسمِّي الصابئون هبذا االسم ، خلروجهم من اليهودية والنصرانية : أن الصابِئ : والثاين 
  .، وهذا قول ابن زيٍد 

  .صبا يصبو ، إذا مال إىل الشيء وأحبه ، وهذا قول نافع؛ ولذلك مل يهمز : أنه مأخوذ من قوهلم : الثالث و
الصابئون : الصابئون بني اليهود واجملوس ، وقال قتادة : فقال جماهد ، واحلسن ، وابن أيب جنيحٍ : َواْخُتِلِف فيهم 

هم طائفة من : وقال السدي ] قرأون الزبور ويصلون اخلميس وي[ قوم يعبدون املالئكة ، ويصلون إىل الِقْبلة ، 
هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى ، إال أن قبلتهم َنْحَو مهب اجلنوب حيال منتصف : أهل الكتاب ، وقال اخلليل 

  .النهار ، يزعمون أهنم على دين نوح 
  :قوالن } لَ صَاِلحاً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َمْن آَمَن بِاِهللا َوالَْيْومِ اْآلِخرِ َوَعِم{ : ويف قوله تعاىل 

أهنا نزلت يف سلمان الفارسيِّ وأصحابه النصارى الذين كان قد تنصَّر على أيديهم ، قبل مبعث رسول اهللا : أحدمها 
  .سدي صلى اهللا عليه وسلم ، وكانوا قد أخربوه بأنه سيبعث ، وأهنم مؤمنون به إن أدركوه ، وهذا قول ال

، وهو قول ]  ٨٥: آل عمران [ } َوَمْن َيبَْتغِ غَْيَر اْإلْسالَمِ ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه { : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : والثاين 
  .ابن عباس 

: على اجلمع؟ قيل }  فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم{ : على التوحيد ، مث قال } َوَعِملَ َصاِلحاً { : فَِلَم قال : فإن قيل 
  :لفظ الواحد ، ومعناه اجلمع ، فمرةً جيمع على اللفظ ، ومرةً جيمع على املعىن ، قال الشاعر » َمْن « ألن اللفظ 

  لََها ُعوجِي َعلَى َمْن َتَخلَّفُوا: َوقُوالَ ... أَِلمَّا بَِسلَْمى َعْنكَُما إِنْ عََرْضُتَما 

ثُمَّ تََولَّْيُتْم ِمنْ ) ٦٣(َرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َو
  ) ٦٤(َبْعِد ذَِلَك فَلَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  :ويف الطور ثالثة أقاويل } َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر . .  . .{ : قوله تعاىل 
أنه اسم اجلبل ، الذي كلم اهللا عليه موسى ، وأنزلت عليه التوراة دون غريه ، وهذه رواية ابن جريج عن : أحدها 

  .ابن عباس 
  .لضحاك عن ابن عباس أن الطور ما أَْنَبَت من اجلبال خاصة ، دون ما مل ينبت ، وهذه رواية ا: والثاين 

هو اسم كل جبل بالسريانية ، : أن الطور اسم لكل جبل ، وهو قول جماهد ، وقتادة ، إال أن جماهداً قال : والثالث 
  :بل هو اسم عريب ، قال العجاج : وقال قتادة 

  تقّضي البازي إذا البازيُّ كر... داين جناحيه من الطور فمر 
  .لتؤِمُننَّ أو ليقعن عليكم ، فآمنوا : م كالظُّلة ، فقيل ُرِفَع اجلبل فوقه: قال جماهد 

  :ثالثة تأويالت } ُخذُواْ َما َءآَتْيَناكُم بِقُوٍَّة { : ويف قوله تعاىل 
  .أن القوة اِجلّد واالجتهاد ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة والسدي : أحدها 
  .والربيع بن أنس  يعين بطاعة اهللا تعاىل ، وهو قول أيب العالية ،: والثاين 

  .أنه العمل مبا فيه ، وهو قول جماهد : والثالث 

فََجَعلَْناَها َنكَالًا ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما ) ٦٥(َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدْوا مِْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقرََدةً َخاِسِئَني 
  ) ٦٦(لُْمتَِّقَني َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِل



  :ويف اعتدائهم يف السبت قوالن } َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدْوا مِنكُمْ يف السَّْبتِ { : قوله عز وجل 
  .أهنم أخذوا فيه احليتان على جهة االستحالل ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
ويف تسميته بذلك أربعة . سبت هو اليوم املعروف أهنم حبسوها يف يوم السبت وأخذوها يوم األحد ، وال: والثاين 
  :أقاويل 
  .أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به ، وهذا قول الزجاج : أحدها 
  .أنه سُمِّي بذلك ألنه سََبت َخلْق كل شيء ، أي قطع وفرغ منه ، وهذا قول أيب عبيدة : والثاين 

  .ليهود َيْسبُِتون فيه ، أي يقطعون فيه األعمال أنه ُسمِّي بذلك ، ألن ا: والثالث 
أن أصل السبت ، اهلدوء والسكون يف راحة ودعة ، ولذلك قيل للنائم مسبوت الستراحته وسكون : والرابع 

  .فَُسمِّي به اليوم الستراحة اليهود فيه . } َوَجَعلَْنا َنْوَمكُم سَُباَتا { : جسده ، كما قال تعاىل 
  :قوالن } فَقُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً خَاِسِئنيَ . . . { :  ويف قوله عز وجل

  .ُمِسخُوا قردةً ، فصاروا ألجل اعتدائهم يف السبت يف صورة القردة املخلوقني من قبل ، يف األيام الستة : أحدمها 
  .مل يعش مسخ قط فوق ثالثة أيام ، ومل يأكل ومل يشرب : قال ابن عباس 

كََمثَلِ الِْحَمارِ { : أهنم مل ميسخوا قردة ، وإمنا هو َمثلَ ضربه اهللا هلم ، كما قال تعاىل : ل جماهد وهو قو: والثاين 
  ] . ٥: اجلمعة [ } َيحِْملُ أَسْفَاَراً 
  :تأويالن } خاسئني { : ويف قوله تعاىل 

  .دته أن اخلاسئ املُبَْعد املطرود ، ومنه قوهلم خسأت الكلب ، إذا باعدته وطر: أحدمها 
  .خاسئاً أي ذليالً : وُروي عن ابن عباس . أن معناه أذالء صاغرون ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  :ويف اجملعول نكاالً ، ستة أقاويل } فََجَعلَْناَها َنكَاالً ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها { : قوله تعاىل 
  .أهنا العقوبة : أحدها 
  .أهنا احليتان : والثاين 

  .أهنا القرية اليت اعتدى أهلها : والثالث 
  .أهنم األمة الذين اعتدوا ، وهم أهل أيلة : والرابع 

  .أهنم املمسوخون قردة : واخلامس 
  .أهنم القردة املمسوخ على صورهم : والسادس 

  :ثالثة تأويالت } َنكَاالً { : ويف قوله تعاىل 
  .عقوبة ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .عربة ينكل هبا من رآها :  والثاين

  .أن النكال االشتهار بالفضيحة : والثالث 
  :مخسة تأويالت } ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها { : ويف قوله تعاىل 

  .ما بني يديها وما خلفها من القرى ، وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس : أحدها 
ألمم ، وما خلفها ، الذين كانوا معهم باقني ، وهذه رواية الضحاك عن ما بني يديها يعين من بعدهم من ا: والثاين 

  .ابن عباس 
  .ما بني يديها ، يعين من دوهنا ، وما خلفها ، يعين ملن يأيت بعدهم من األمم ، وهذا قول السدي : والثالث 



  .ول قتادة ملا بني يديها من ذنوب القوم ، وما خلفها للحيتان اليت أصابوها ، وهذا ق: والرابع 
  .خطاياهم اليت أُْهِلكُوا هبا ، وهذا قول جماهد : ما بني يديها ما مضى من خطاياهم ، وما خلفها : واخلامس 

أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني ذُ بِاللَِّه أَنْ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً قَالُوا أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعو
)٦٧ (  

وكان السبب يف أمر موسى لقومه بذلك ، ما } َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنًَّ اَهللا َيأُْمرُكُْم أَن َتذَْبحُوا َبقََرةً { : قوله تعاىل 
، فاستبطأ موته ،  أن رجالً من بين إسرائيل كان غنياً ، ومل يكن له ولد ، وكان له قريب يرثه: ذكره املفسرون 

من عنده من ذلك : فقتله سراً وألقاه يف موضع األسباط ، وادعى قتله على أحدهم ، فاحتكموا إىل موسى ، فقال 
إن اهللا عز وجل يأمركم أن تذحبوا بقرة ، فلما مسعوا ذلك : أنت نيب اهللا ، وأنت أعلم منا ، فقال : علم؟ فقالوا 

  :قال الراجز . اللعب والسخرية : واهلزء } قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً { ه وليس يف ظاهره جواب عما سألوا عن
  قَالَْت أََراُه ُمْعدِماً الَ َشْيَء لَه... قَْد َهزِئَْت َمنِّيَ أُمُّ طَْيَسلَة 

هلزء ، جهل ، فاستعاذ ألن اخلروج عن جواب السائل املسترشد إىل ا} أُعوذُ بِاِهللا أنْ أَكُونَ ِمَن اجلَاِهِلَني : قَالَ { 
منه موسى ، ألهنا صفة تنتفي مع األنبياء ، وإمنا أمر واهللا أعلم بذبح البقرة دون غريها ، ألهنا من جنس ما عبدوه 

  .من العجل ، ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه ، وليعلم بإجابتهم زوال ما كان يف نفوسهم من عبادته 
واسم البقرة مأخوذ . للذكر ، مثل ناقة ومجل ، وامرأة ورجل ، فيكون تأنيثه بغري لفظه  والقربة اسم لألنثى ، والثور

  .من الشق من قوهلم بقر بطنه إذا شقه ، ألهنا تشق األرض يف احلرث 

بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك فَافَْعلُوا َما ُتْؤَمُرونَ قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا فَارٌِض َولَا 
قَالُوا اْدُع ) ٦٩(َتُسرُّ النَّاظِرِيَن  قَالُوا اْدعُ لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما لَْوُنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها بَقََرةٌ صَفَْراُء فَاِقٌع لَوُْنَها) ٦٨(

قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا ذَلُولٌ ُتِثريُ ) ٧٠(ا َما ِهيَ إِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمهَْتُدونَ لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََن
  ) ٧١(َبُحوَها َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ الْأَْرَض َولَا َتْسِقي الَْحْرثَ ُمَسلََّمةٌ لَا ِشَيةَ ِفيَها قَالُوا الْآنَ جِئَْت بِالَْحقِّ فَذَ

« : َرَوى احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال } قَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك يَُبيِّن لََّنا َما ِهَي { : قوله عز وجل 
{ . » لِكنَُّهم ، َشددوا ، فََشدَّد اهللا عليهم والَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَوِ اْعتََرُضوا بقرة ، فَذََبُحوها ، َألجَْزأَْت َعنُْهم ، َو

  :يف الفارض تأويالن } إِنَّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر : قَالَ 
  :قال الراجز . أهنا الكبرية اهلَرَِمة ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

  حمامل فيها رجال فرض... شيب أصداغي فرأسي أبْيُض 
  .فُّرض ، أي هرمى : بقوله يعين 

أنّ الفارض اليت قد ولدت بطوناً كثرية ، فيتسع لذلك جوفها ، ألن معىن الفارض يف اللغة الواسع ، وهذا : والثاين 
  :قول بعض املتأخرين ، واستشهد بقول الراجز 

  له قروء كقروء احلائض... يا ُربَّ ذي ضغن علّي فارض 
، والبكر من إناث البهائم ، وبين آدم ، ما مل يفتحله الفحل ، وهي مكسورة الباء ، الصغرية اليت مل حتمل : والبكر 

  .فأما الَبكْر بفتح الباء ، فهو الفيت من اإلبل 
يعين بني الصغرية } بني ذلك { والعوان النََّصُف اليت قد ولدت بطناً أو بطنني ، } َعوانٌ َبْيَن ذلكَ { : وقوله تعاىل 



  :وى ما تكون من البقر وأحسنه ، قال الشاعر والكبرية ، وهي أق
  وبني َعواٍن كالغمامة ناِصِف... فرحن عليه بني بِكرٍ عزيزة 

ُحِكَي عن احلسن البصري ، أن املراد بقوله صفراء ، أي } إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراءُ : قَالَ . . . { : قوله تعاىل 
  :ناقة صفراء أي سوداء ، ومنه قول الشاعر : العرب  سوداء شديدة السواد ، كما تقول

  ُهّن صفر أوالدها كالزبيب... تلك خيلي منه وتلك ركايب 
  :وقال الراجز 

  ولكّن سوداَء مثل اخلُمُر... وصفرٍ ليست مبصفّرة 
فَاِقٌع { : ال إهنا صفراء اللون ، من الصفرة املعروفة ، وهو أصح ، ألنه الظاهر ، وألنه ق: وقال سائر املفسرين 

أسود حالٌك ، وأمحر قاٍن ، وأبيُض : والفاقع من صفات الصفرة ، وليس يوصف السواد بذلك ، وإمنا يقال } لَّْوُنَها 
  .ناصٌع ، وأخضُر ناضٌر ، وأصفُر فاقٌع 

  :مث فيما أُرِيدَ بالصفرة قوالن 
  .صفراء القرن والظلف ، وهو قول سعيد بن جبري : أحدمها 
  .صفراء اللون كله ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  :ثالثة تأويالت } فاقع لوهنا { : ويف قوله تعاىل 
  .الشديدة الصفرة ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن : أحدها 
  .اخلالص الصفرة ، وهذا قول قطرب : والثاين 

  .الصايف ، وهذا قول أيب العالية ، وقتادة : والثالث 
  :فيه وجهان } َتُسرُّ النَّاظِرِيَن { 

تعجب الناظرين بصفرهتا ، فتعجب بالسرور ، وهو ما يتأثر به القلب ، والفرح ما فرحت به العني ، : أحدمها 
  :وجهني } َتُسرُّ النَّاِظرِيَن { : وحيتمل قوله 

  .لصفرهتا . . . . حبسن لوهنا فتكون : أحدمها 
يف صفتها ، غري ما تقدم من ذكر صفرهتا ، فتصري  حسن مستها ، وصفت بذلك ، ليكون ذلك زيادة شرط: والثاين 

  .البقرة على الوجه األول ، ذات وصف واحد ، وعلى الوجه الثاين ، ذات وصفني 
فسألوا سؤاالً ثالثاً ، ومل ميتثلوا األمر بعد البيان الثاين ، فروى } قَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبيِّن لََّنا َما ِهَي { : قوله تعاىل 

  :ن جريج ، عن قتادة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اب

م لَْم َيسَْتثُْنوا لََما ُبيَِّنْت لَُهم أُِمُروا بِأَْدَنى بَقَرٍة وَلَِكنَُّهم لَمَّا َشدَُّدوا َعلَى أَْنفُسِهِم َشدََّد اُهللا َعلَْيهِم ، َوأُمي اِهللا لَو أَنَُّه« 
  .ما اهتدوا إليها أبداً } َوإِنَّا إِن َشاَء اُهللا لَمُْهَتُدونَ { : مل يقولوا يعين أهنم لو » آخُر اَألَبدِ 

  .يعين مل يذللها العمل } إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقَرةٌ الَّ ذَلُولٌ : قَالَ { : قوله عز وجل 
وقيل يثري . [ ى عليها الزرع واإلثارة تفريق الشيء ، أي ليست مما يثري األرض للزرع ، وال يسق} ُتِثُري اَألْرضَ { 

  ] .فعل مستأنف واملعىن إجياب احلرث هلا وأهنا كانت حترث وال تسقى 
  .وليس هذا الوجه بشيء ، بل نفي عنها مجيع ذلك 

  :ويف ذلك أربعة تأويالت } ُمَسلََّمةٌ الَ ِشَيةَ ِفيها { 
  .ُمَسلََّمةٌ من العيوب ، وهذا قول قتادة ، وأيب العالية : أحدها 



  .ُمَسلََّمةٌ من العمل : والثاين 
  .ُمَسلََّمةٌ من غصب وسرقة ، فتكون حالالً : والثالث 
.ُمَسلََّمةٌ من : والرابع   . . . .  

  :ثالثة أوجه } ِشَيةَ { ويف . 
  .ليس فيها عالمة خاصة ، حكاه السدي : أحدها 
  .أنه ليس فيها لون ، خيالف لوهنا من سواد أو بياض : والثاين 

  .أنه الوَضح وهو اجلمع بني ألوان من سواد وبياض : لثالث وا
وأصله من وشي الثوب ، وهو حتسني عيوبه بألوان خمتلفة ، ومنه قيل للساعي بالرجل عند السلطان واشٍ ، ألنه 

  .حيّسن كذبه عنده ، حىت يقبله منه 
  :فيه تأويالن } قَالُوا اآلنَ جِئَْت بِالَْحقِ { 

  .ْنت احلق ، وهو قول قتادة اآلن َبّي: أحدمها 
  .معناه أنه حني بيّنها هلم ، قالوا هذه بقرة فالن ، اآلن جئت باحلق فيها ، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد : والثاين 

  :تأويالن } فَذََبُحوها َوَما كَادُوا َيفَْعلُونَ { : ويف قوله تعاىل 
مبلء : م اشتروها على ما َحكَى ابن عباس ، وحممد بن كعب أهنم كادوا أالّ يفعلوا لغالء مثنها ، ألهن: أحدمها 

  .وقيل بوزهنا عشر مرات . َمْسكها ذهباً من مال املقتول 
: أهنم كادوا أالّ يفعلوا خوفاً من الفضيحة على أنفسهم يف معرفة القاتل ، وهذا قول وهب ، وقال عكرمة : والثاين 

  .نت البقرة وحشية كا: وقيل . ما كان مثنها إال ثالثة دنانري 

فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بَِبْعضَِها كَذَِلَك ُيْحيِي اللَُّه الَْمْوَتى ) ٧٢(َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا فَادَّارَأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ 
  ) ٧٣(َوُيرِيكُْم آَياِتِه لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

يعين من قتل اإلسرائيلي؟ الذي قتله ابن أخيه ، ويف سبب قتله } ذْ قََتلُْتْم َنفْساً فَادَّارَأُْتْم ِفيَها وَإِ{ : قوله عز وجل 
  :قوالن 

  .لبنت له حسناء ، أحب أن يتزوجها : أحدمها 
  .طلباً ملرياثه ، وادعى قتله على بعض األسباط : والثاين 

  :ثالثة أوجه  }فَادَّاَرأُْتم فيها . . . { : ويف قوله تعاىل 
  :أنّ الَّْدرَء االعوجاج ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  وداووا باجلنون من اجلنون... أمسكت عنهم درء األعادي 
  .يعين اعوجاج األعادي 

  :وهو املشهور ، أن الدرء املدافعة ، ومعناه أي تدافعتم يف القتل ، ومنه قول رؤبة بن العجاج : والثاين 
  بالدفع عين درء كل منجه... ره أدركتها قدام كل مد

معناه اختلفتم وتنازعتم ، قاله السدي ، وقيل إن هذه اآلية وإن كانت متأخرة يف التالوة ، فهي متقدمة : والثالث 
قتلهم ،  ألهنم أُِمُروا بذحبها ، بعد. اآلية } وَإِذْ قَالَ َموَسى ِلقَوِمِه إِنَّ اَهللا َيأُْمُركُم { : يف اخلطاب على قوله تعاىل 

  .واختلفوا يف قاتله 



أي واهللا مظهر ما كنتم ُتِسّرون من القتل ، فعند ذلك قال النيب } وَاُهللا ُمْخرٌِج َما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ { : قوله تعاىل 
{ : قوله تعاىل . »  َعَملَُه لَو أَنَّ أََحَدكُم َيعَْملُ يف َصْخَرٍة َصمَّاَء لَْيَس لََها بَاٌب ، َألْخَرَج اُهللا« : صلى اهللا عليه وسلم 
  :اختلف العلماء يف البعض الذي ُضرَِب به القتيلُ من البقرة ، على مخسة أقاويل } فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بِبَْعِضَها 

  .أنه ضُرَِب بفخذ البقرة ، وهذا قول جماهد ، وعكرمة وقتادة : أحدها 
  .وهذا قول السدي أنه ُضرِبَ بالبضعة اليت بني الكتفني ، : والثاين 

  .أنه ُضرَِب بعظم من عظامها ، وهذا قول أيب العالية : والثالث 
  .أنه ُضرِبَ بأُذهنا ، وهذا قول ابن زيد : والرابع 

  .َيِقلُّ عن النصف : والبعض . أنه ُضرَِب بعجب ذنبها ، وهو الذي ال تأكله األرض ، وهذا قول الفراء : واخلامس 
يعين ، أنه ملا ضُرَِب القتيل ببعض البقرة ، أحياه اهللا وكان امسه عاميل ، فقال قتلين ابن } املَوَْتى  كَذِلَك ُيحْيِي اُهللا{ 

  .واهللا ما قتلناه ، فكذّبوا باحلق بعد معاينته : أخي ، مث قبض ، فقال بنو أخيه 
كذلك حييي اهللا املوتى . حَيَِي فقلنا اضربوه ببعضها ، ليحيا فضربوه ، فَ: ويف الكالم حذف ، وتقديره : قال الفراء 

، فدل بذلك على البعث والنشور ، وجعل سبب إحيائه الضرب مبيت ، ال حياة فيه ، لئال يلتبس على ذي شبهة ، 
  .أن احلياة إمنا انتقلت إليه مما ضرب به ، لتزول الشبهة ، وتتأكد احلجة 

  :هان وج} كَذِلَك ُيْحيِي اهللاُ املَْوَتى { : ويف قوله تعاىل 
  .أنه حكاية عن قول موسى لقومه : أحدمها 
  .أنه خطاب من اهللا ملشركي قريش : والثاين 

  :فيه وجهان } َويُرِيكُم َءايَاِتِه { 
  .عالمة قدرته : أحدمها 
  .دالئل بعثكم بعد املوت : والثاين 

  :فيه وجهان } لََعلَّكُم َتْعِقلُونَ { 
  .تعملون : أحدمها 
  .تعتربون : والثاين 

جَُّر ِمْنُه الْأَْنهَاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيتَفَ
  ) ٧٤(ِة اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َيشَّقَُّق فََيخُْرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَي

  :اختلف يف املَُشار إليه بالقسوة ، على قولني } ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُم { : قوله تعاىل 
  .بنو أخي امليت حني أنكروا قتله ، بعد أن مسعوه منه عند إحياء اهللا له ، وهو قول ابن عباس : أحدمها 
أي من بعد آياته كلها اليت أظهرها : من بعد ذلك : أشار إىل بين إسرائيل كلهم ، ومن قال هبذا قال  أنه: والثاين 

  .على موسى 
  :ويف قسوهتا وجهان 

  .صالبتها حىت ال تلني : أحدمها 
  .عنفها حىت ال ترأف : والثاين 

  :وجهان } مِّْن بَْعِد ذِلَك { : ويف قوله تعاىل 



  .ملوتى ، ويكون هذا اخلطاب راجعاً إىل مجاعتهم من بعد إحياء ا: أحدمها 
  .من بعد كالم القتيل ، ويكون اخلطاب راجعاً إىل بين أخيه : والثاين 

  .يعين القلوب اليت قست } فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً { : وقوله تعاىل 
: النجم [ } فَكَانَ قَاَب قَوَسني أَْو أَدَْنى { : تعاىل  يف هذا املوضع وأشباهه كقوله} أَْو { واختلف العلماء يف معىن 

  :على مخسة أقاويل ]  ٩
  :أنه إهبام على املخاطبني ، وإن كان اهللا تعاىل عاملاً ، أي ذلك هو ، كما قال أبو األسود الدؤيل : أحدها 

  وعباساً ومحزة أو علياً... أحب حممداً حباً شديداً 
  ولسُت مبخطئ إن كان غياً... فإن يك حبهم رشدا أُِصبه 

وال َشكَّ ، أن أبا األسود الدؤيل ، مل يكن شاكّاً يف حبِّهم ، ولكن أَْبَهَم على َمْن خاطبه ، وقد ِقيل أليب األسود حني 
: سبأ [ } بِنيٍ وَإِنَّا إِيَّاكُم لَعَلَى ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ مُّ{ : َشكَكُْت ، فقال كال ، مث استشهد بقوله تعاىل : قال ذلك 

  أفكان شاكاً َمْن أخرب هبذا؟: وقال ]  ٢٤
  :ها هنا مبعىن الواو ، وتقديره فهو كاحلجارة وأشد قسوة ، ومثله قول جرير } أَوْ { أن : والثاين 

  كما أتى ربَّه موسى على قََدرِ... جاَء اخلالفة أو كانت له قدرا 
َوأَْرَسلَْناُه إىل مائَِة أَلْفٍ أَْو يَزِيُدونَ { : بل أشد قسوة ، كما قال تعاىل يف هذا املوضع ، مبعىن } أَْو { أن : والثالث 

  .يعين بل يزيدون ]  ١٤٧: الصافات [ } 
أن معناها اإلباحة وتقديره ، فإن شبهتموها باحلجارة كانت مثلها ، وإن شبهتموها مبا هو أشد ، كانت : والرابع 

  .مثلها 
  .أو أشد قسوة عندكم فهي كاحلجارة ، : واخلامس 

يعين أن من احلجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية ، } َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة لََما َيتَفَجَُّر ِمْنهُ األْنهَاُر { : مث قال تعاىل 
  .ِلَتفَجِّرِ األهنار منها 

، إىل ماذا يرجع؟ على » منها « يف ضمري اهلاء يف  فاختلفوا} َوإِنَّ ِمنَْها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اِهللا { : مث قال تعاىل 
  :قولني 

وإن من القلوب ملا خيضع من خشية اهللا ، ذكره ابن : إىل القلوب ال إىل احلجارة ، فيكون معىن الكالم : أحدمها 
  .حبر 

  .أهنا ترجع إىل احلجارة ، ألهنا أقرب مذكور : والقول الثاين 
  :جارة على قولني واختلف من قال هبذا ، يف هذه احل

  .أهنا الربد اهلابط من السَّحاب ، وهذا قول تفرد به بعض املتكلمني : أحدمها 

  .أهنا حجارة اجلبال الصلدة ، ألهنا أشد صالبة : وهو قول مجهور املفسرين : والثاين 
  :واختلف من قال هبذا على قولني 

  . أنه اجلبل الذي جعله اهللا َدكاً ، حني كلم موسى: أحدمها 
  .أنه عام يف مجيع اجلبال : والثاين 

  :واختلف من قال هبذا ، يف تأويل هبوطها ، على أربعة أقاويل 
  .إن هبوط ما هبط من حشية اهللا ، نزل يف ذلك القرآن : أحدها 



  : . . . . . . . . .والثاين 
  :ير أن ِمْن َعظَّم َمْن أمر اهللا ، ُيَرى كأنه هابط خاشع ، كما قال جر: والثالث 

  سور املدينة واجلبال اخلشّع... ملا أتى خرب الزبري تواضعت 
أن اهللا أعطى بعض اجلبال املعرفة ، فعقل طاعة اهللا ، فأطاعه ، كالذي ُروَِي عن اجلذع ، الذي كان يستند : والرابع 

َحَجراً كَانَ ُيَسلُِّم َعلَىَّ يف  إِنَّ« : إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما حتول عنه َحنَّ ، ُروَِي عن النيب أنه قال 
ويكون معىن الكالم ، إِنَّ من اجلبال ما لو نزل عليه القرآن ، هلبط من خشية اهللا تذلالً » اجلاِهليَِّة إِنِّي َألْعَرفُُه اَآلنَ 

  .وخضوعاً 

) ٧٥(لَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمُنوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهمْ َيْسَمُعونَ كَ
دَ  اللَُّه َعلَْيكُْم لُِيحَاجُّوكُمْ بِِه ِعْنَوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَا َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما فََتَح

  ) ٧٧(أََولَا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٦(رَبِّكُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  :يف ذلك قوالن } َوقَْد كَانَ فَرِيٌق مِّْنُهم َيْسَمُعون كَالََم اِهللا ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنهُ . . . { : قوله تعاىل 
ليهود والذين حيرفونه التوراة فيجعلون احلالل حراماً واحلرام حالالً ابتاعاً ألهوائهم وإعانة أهنم علماء ا: أحدمها 

  .لراشيهم وهذا قول جماهد والسدي 
أهنم الذين اختارهم موسى من قومه ، فسمعوا كالم اهللا فلم ميتثلوا أمره وحرفوا القول يف إخبارهم لقومهم : والثاين 

  .وابن إسحاق ، وهذا قول الربيع بن أنس 
  :ويف كالم اهللا الذي يسمعونه قوالن 

  .أهنا التوراة اليت َعِلَمها علماء اليهود : أحدمها 
  .الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه األنبياء : والثاين 

  :وجهان } ِمْن بَْعِد َما َعقَلَوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ { : ويف قوله تعاىل 
  .وهم يعلمون أهنم حيرفونه من بعد ما مسعوه ، : أحدمها 
  .من بعد ما عقلوه ، وهم يعلمون ، ما يف حتريفه من العقاب : والثاين 

  :فيهم قوالن } َوإِذَا َخالَ بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ { : قوله تعاىل 
: والثاين .  عليكم أحتدثون املسلمني ، مبا فتح اهللا: أهنم اليهود ، إذا خلوا مع املنافقني ، قال هلم املنافقون : أحدمها 

  :وفيه أربعة أقاويل } أَُتَحدِّثُوَنُهم بَِما فََتَح اُهللا َعلَيكُم { : أهنم اليهود ، قال بعضهم لبعض 
  .مبا فتح اهللا عليكم ، أي مما أذكركم اهللا به ، رواه الضحاك عن ابن عباس : أحدها 
} لُيحَآجُّوكم َبِه عِْنَد رَبِّكُم { صلى اهللا عليه وسلم وبعثه ،  مبا أنزل اهللا عليكم يف التوراة ، من نبوة حممد: والثاين 

  .رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس ، وهو قول أيب العالية وقتادة 
: أهنم أرادوا قول يهود بين قريظة ، حني شبههم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بأهنم إخوة القردة ، فقالوا : والثالث 

  .ني أرسل إليهم ، علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ، وهذا قول جماهد من حدثك هبذا؟ وذلك ح
، ) آباؤهم ( أن ناساً من اليهود أسلموا ، مث نافقوا فكانوا حيدثون املسلمني من العرب ، مبا ُعذِّبَ به : والرابع 

  .فقال بعضهم لبعض ، أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم من العذاب ، وهذا قول السدي 
  :وجهان } فتح اهللا  {ويف 



  .مبا علمكم اهللا : أحدمها 
  :مبا قضاه اهللا ، والفتح عند العرب القضاء واحلكم ، ومنه قول الشاعر : والثاين 

  بأين عن ِفتاِحكُم غينُّ... أال أبلغ بين ُعُصم رسوالً 
  ] . ٨٩: األعراف [ }  قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َربََّنا افَْتح بَْيَنَنا َوَبَني{ : الفّتاح ، ومنه قوله تعاىل : وُيقَالُ للقاضي 

  :فيه ثالثة أوجه } لُِيحَاجُّوكُم بِِه ِعْنَد َربِّكُم { : قوله تعاىل 
  .، فَُحِذَف ذكُر الكتاب إجيازاً } لُِيحَاجُّوكُم بِِه ِعْنَد َربِّكُم { : أحدها 
  .حلُجَّة عليكم ، فيكونوا أوىل باهللا منكم ، وهذا قول احلسن فتظهر له ا} لُِيحَاجُّوكُم بِِه عِْنَد رَبِّكُم { : والثاين 

ثُمَّ إِنَّكُم َيوَم القيِاَمِة ِعْنَد َربِّكُم َتْخَتِصُمونَ { : يوم القيامة ، كما قال تعاىل } لُِيَحاجُّوكُم بِِه ِعْندَ رَبِّكُم { : والثالث 
  ] . ٣١: الزمر [ } 

فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ ) ٧٨(ونَ الِْكتَاَب إِلَّا أَمَانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ َوِمْنُهْم أُمِّيُّونَ لَا َيْعلَُم
  ) ٧٩(لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ  َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيشَْتُروا بِِه ثَمًَنا قَِليلًا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كَتََبْت أَْيدِيهِْم َووَْيلٌ

  :فيه قوالن } َوِمنُْهم أُمِّيُّونَ { : قوله تعاىل 
  .الذي ال يكتب وال يقرأ ، وهو قول جماهد وأظهُر تأويله : أن األُّمي : أحدمها 
اً بأيديهم ، وقال اجلهال قوم مل يصدقوا رسوالً أرسله اهللا ، وال كتاباً أنزله اهللا ، وكتبوا كتاب: أنَّ األُّميني : والثاين 
  .هذا من عند اهللا ، وهذا قول ابن عباس : لقومهم 

  :ويف تسمية الذي ال يكتب باألمي قوالن 
أنه مأخوذ من األمة ، أي على أصل ما عليه األّمة ، ألنه باق على خلقته من أنه ال يكتب ، ومنه قول : أحدها 

  :األعشى 
  جوه طوال األَمْمحسانُ الو... وإنّ معاويةَ األكرمني 

  :أنه مأخوذ من اُألم ، ويف أخذه من اُألم تأويالن : والثاين 
  .أنه مأخوذ منها ، ألنه على ما ولدته أُمُُّه من أنه ال يكتب : أحدمها 
أنه ُنِسَب إىل أُّمِه ، ألن الكتاب يف الرجال دون النساء ، فنسب من ال يكتب من الرجال إىل أمه ، جلهلها : والثاين 

  .بالكتاب دونه أبيه 
  :أربعة تأويالت } الَ َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب إِالَّ أََمانِيَّ { : ويف قوله تعاىل 

  :إال كذباً ، قاله ابن عباس وجماهد ، قال الشاعر : يعين : إِالَّ أََمانِيَّ : أحدها 
  أماّني ما القت مساء وال أرضا... ولكنما ذاك الذي كان منكما 

  .الَّ أََمانِيَّ ، يعين ، أهنم َيَتَمنَّونَ على اهللا ما ليس هلم ، قاله قتادة إِ: والثاين 
إالَّ إذَا { : إال أماين يعين إال تالوة من غري فهم قاله الفراء والكسائي ومنه قوله تعاىل [ إِالَّ أَمَانِيَّ ، يعين : والثالث 

  :يعين ألقى الشيطانُ يف أُمنيِِّته ، وقال كعب بن مالك ]  ٥٢:  سورة احلج[ } َتَمنَّى ألْقَى الشْيطَانُ يف أمنيِِّته 
  وآخَره القي محام املقادر... متّنى كتاب اهللا أول ليلِه 

  :التقدير ، حكاه ابن حبر وأنشد قول الشاعر : أنَّ األََمانِيَّ : والرابع 
  حىت َتَبّيَن ما ميين لك املاين... وال تقولَْن لشيء سوف أفعله 



َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ { : وهو عندهم من االستثناء املنقطع ومنه قوله تعاىل ) لكن ( يف هذا املوضع مبعىن ) :  وإال( 
  :قال النابغة ]  ١٥٧: النساء [ } اتِّبَاَع الظَّنَّ 

  وال علم إال حسن ظن بصاحب... حلفت مييناً غري ذي مثنوية 
  :فيه وجهان }  َوإِنْ ُهم إِالَّ َيظُنُّونَ{ 

  .يكذبون ، قاله جماهد : أحدمها 
  .حيدثون ، قاله البصريون : والثاين 

  :يف الويل ستة أقاويل } فَوَيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِم { : قوله تعاىل 
  .أنه العذاب ، قاله ابن عباس : أحدها 
] .  ١٨: األنبياء [ } َولَكُُم الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ { : نه قوله تعاىل وم. أنه التقبيح ، وهو قول األصمعي : والثاين 

  :وقال الشاعر 
  فويل لسهم من سرابيلها اخلُضْرِ... كسا اللؤم سهما خضرة يف جلودها 

  .أنه احلزن ، قاله املفضل : والثالث 
  .أنه اخلزي واهلوان : والرابع 

  .هذا قول أيب سعيد اخلدري أن الويل واٍد يف جهنم ، و: واخلامس 
  .أنه جبل يف النار ، وهو قول عثمان بن عفان : والسادس 

  .أي يغريون ما يف الكتاب من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعته } َيكُْتُبونَ الْكَِتاَب بِأَْيِديهِم { 
  :تأويالن } بِأَيدِيهِم { : ويف قوله تعاىل 

ِلَما َخلَقُْت بَِيَديّ { : ضافة ، وإن كانت الكتابة ال تكون إال باليد ، كقوله تعاىل أنه أراد بذلك حتقيق اإل: أحدمها 
 {.  

  .أي من تلقاء أنفسهم ، قاله ابن السراج } بِأَْيِديهِم { أن معىن : والثاين 
  :تأويالن } ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمَناً قَِليالً { : ويف قوله تعاىل 

وهذا قول أيب العالية } قُلْ مََتاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ { : دنيا ، ألنه قليل املدة ، كما قال تعاىل ليأخذوا به عرض ال: أحدمها 
.  

  .أنه قليل ألنه حرام : والثاين 
  :فيه وجهان } َوَويلٌ لَُّهم ِممَّا َيكِْسُبونَ { 

  .من حتريف كتبهم : أحدمها 
  .من أيام معاصيهم : والثاين 

ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْندَ اللَِّه َعْهًدا فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ
  ) ٨٠(َتْعلَُمونَ 

  .والفرق بني اللمس واملس ، أن مع اللمس إحساساً } اماً مَّْعُدوَدةً َوقَالُوا لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّ{ : قوله تعاىل 
  :ويف األيام املعدودة قوالن 

أهنا أربعون يوماً ، وهذا قول قتادة ، والسدي ، وعكرمة ، وأيب العالية ، ورواه الضحاك عن ابن عباس ، : أحدمها 



  :ومن قال هبذا اختلفوا يف تقديرهم هلا باألربعني 
  .ألهنا عدد األيام اليت عبدوا فيها العجل : ضهم فقال بع

أن اليهود يزعمون أهنم ، وجدوا يف التوراة مكتوباً ، أن ما بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة ، : وقال ابن عباس 
« وهم يقطعون مسرية كل سنة يف يوم ، فإذا انقطع املسري انقضى العذاب ، وهلكت النار ، وهذا قول من قدر 

  .باألربعني » ودة املعد
أن املعدودة اليت متسهم فيها النار سبعة أيام ، ألهنم زعموا ، أن عمر الدنيا سبعة آالف سنة ، وأهنم : والقول الثاين 

  .ُيَعذَُّبون عن كل ألف سنة يوماً ، وهذا قول جماهد ، ورواية سعيد بن جبري ، عن ابن عباس 

وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٨١(بِِه َخطِيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأَحَاطَْت
  ) ٨٢(الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

: فجواب اإلجياب ، قال الفراء ) نعم ( وأما ، فجوات النفي ، ) بلى ( أما . } َبلَى َمن كََسبَ َسيِّئَةً { : قوله تعاىل 
نعم ، كان ذلك تصديقاً أن ال شيء عليه ، ولو قال َبلَى : ما لك َعليَّ شيء ، فقال اآلخر : إذا قال الرجل لصاحبه 

  .َبلَى ِلَي عليك : كان رداً لقوله ، وتقديره : 
  :على قولني  اختلفوا يف السيئة ها هنا ،} َمن كََسَب َسيِّئَةً { : وقوله 

  .أهنا الشرك ، وهذا قول جماهد : أحدمها 
  .أهنا الذنوب اليت وعد اهللا تعاىل عليها النار ، وهذا قول السدي : والثاين 

  :فيه تأويالن } وَأََحاطَتْ بِِه َخِطيئَُتُه { : وقوله تعاىل 
  .أنه مات عليها ، وهذا قول ابن جبري : أحدمها 
  .يه املسالك ، وهذا قول ابن السراج أهنا َسدَّْت عل: والثاين 

الْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا ِللنَّاسِ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ لَا َتعُْبُدونَ إِلَّا اللََّه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذي الْقُْرَبى َو
  ) ٨٣(ثُمَّ تََولَّيُْتْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنكُْم وَأَْنُتْم ُمعْرُِضونَ  ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ

. يعين يف التوراة مبجيء حممد صلى اهللا عليه وسلم } َوإِذْ أََخذَْنا مِيثَاقَ َبنِي إِسَْراِئيلَ الَ َتْعُبُدونَ إِالَّ اَهللا { : قوله تعاىل 
  .لب آدم من ص) حني أُخرِجوا ( ويقال امليثاق األول 

فمن قرأ َحَسناً ، يعين قوالً صدقاً يف بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وبالرفع ، أي قولوا } َوقُولُوا للِنَّاسِ ُحْسناً { 
  .جلميع الناس حسناً ، يعين خالقوا الناس بُِخلُقٍ حسن 

ثُمَّ أَْنُتمْ ) ٨٤(أَْنفَُسكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقَْررُْتْم وَأَْنُتمْ َتشَْهُدونَ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم لَا َتْسِفكُونَ دَِماَءكُْم َولَا ُتْخرُِجونَ
ُعدَْواِن َوإِنْ َيأُْتوكُْم أَُساَرى َهُؤلَاِء َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم وَُتخْرُِجونَ فَرِيقًا مِْنكُْم ِمْن ِديَارِِهْم تَظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِالْإِثْمِ وَالْ

ُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمْنكُْم إِلَّا ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِخَْراجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْفُرُونَ بَِبْعضٍ فََما جََزا
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا ) ٨٥(َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمةِ ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ 

  ) ٨٦(الَْحَياةَ الدُّنَْيا بِالْآِخَرِة فَلَا ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ 



أما النفس فمأخوذة من } ُتْخرُِجونَ أَنفَُسُك مِّن ِديَارِكُمْ  َوإِذْ أََخذَْنا مِيثَاقَكُْم الَ َتسِْفكُونَ ِدَماَءكُْم َوالَ{ : قوله تعاىل 
النفاسة ، وهي اجلاللة ، فنفس اإلنسان أنفس ما فيه ، وأما الديار فاملنزل ، الذي فيه أبنية املقام ، خبالف منزل 

  .كل موضع َحلَُّه قوم ، فهو دار هلم ، وإن مل يكن فيه أبنية : االرحتال ، وقال اخلليل 
  :فهل يسفك أحد دمه ، وخيرج نفسه من داره؟ ففيه قوالن : فإن قيل 
  .معناه ال يقتل بعضكم بعضاً ، وال خيرجه من داره ، وهذا قول قتادة ، وأيب العالية : أحدمها 
  .أنه القصاص الذي يقتص منهم مبن قتلوه : والثاين 

  .حدة أي إخوانكم فهو كنفس وا» أنفسكم « أن قوله : وفيه قول ثالث 
يعين تتعاونون ، واإلمث هو الفعل الذي يستحق عليه الذم ، ويف } َتظَاَهُرونَ َعلْيهِم باإلثْمِ وَالُعدَْواِن { : قوله تعاىل 

  :العدوان قوالن 
  .أنه جماوزة احلق : أحدمها 
  .أنه يف اإلفراط يف الظلم : والثاين 

  :ويف الفرق بني أَسَْرى وأَُساَرى قوالن . } أُسَْرى { زة وقرأ مح} َوإِن يَأُْتوكُمْ أُسَاَرى ُتفَاُدوُهم { 
  .أن أَْسَرى مجع أسري ، وأَُساَرى مجع أَسَْرى : أحدمها 
الذين يف : أن اَألْسرى الذين يف اليد وإنْ مل يكونوا يف َوثَاق ، وهذا قول أيب عمرو بن العالء ، واُألساَرى : والثاين 
  .َوثَاق 

الْقُُدسِ أَفَكُلََّما وَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ الَْبيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاُه بِرُوحِ َولَقَْد آتَْيَنا ُم
  ) ٨٧(نَ َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما لَا َتهَْوى أَنْفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّبُْتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُو

  .يعين التوراة } َولَقَْد َءاتَْيَنا ُموَسى الِكتَاَب { : قوله تعاىل 
وأَْتَبْعَنا ، يقال اْسَتقْفَْيُتهُ إِذَا جئت من خلفه ، ومسيت قافية : اإلتْباع ، ومعناه : والتَّقِْفَيةُ } َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ { 

  .الشعر قافية ألهنا خلفه 
  :وفيها ثالثة أقاويل } اتينا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم الَْبيَِّناِت َوَء{ 

  .أن البينات احلجج : أحدها 
  .أهنا اإلجنيل : والثاين 

وهو قول ابن عباس ، أن البينات اليت أوتيها عيسى إحياء املوتى ، وخلقه من الطني كهيئة الطري ، فيكون : والثالث 
  .ام طرياً بإذن اهللا ، وإبراء األْسقَ

  :فيه ثالثة تأويالت } َوأَيَّدَْناُه بِرُوحِ القُْدسِ { 
  .أن روح القدس االسم الذي حييي به عيسى املوتى ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
 َوكَذِلَك أَوَحيَنا إِلَيَك رُوحاً ِمْن{ : أنه اإلجنيل ، مساه روحاً ، كما مسى اهللا القرآن روحاً يف قوله تعاىل : والثاين 

  .} أَْمرَِنا 
  .وهو األظهر ، أنه جربيل عليه السالم ، وهذا قول احلسن وقتادة ، والربيع ، والسدي ، والضحاك : والثالث 

  :واختلفوا يف تسمية جربيل بروح القدس ، على ثالثة أقاويل 
  .ينات من اهللا عز وجل أنه ُسمَِّي رُوحاً ، َألنَّه مبنزلة األرواح لألبدان ، حييي مبا يأيت به من الب: أحدها 



أنه مسي روحاً ، ألن الغالب على جسمه الروحانية ، لرقته ، وكذلك سائر املالئكة ، وإمنا خيتص به جربيل : والثاين 
  .تشريفاً 

  .أنه مسي روحاً ، ألنه كان بتكوين اهللا تعاىل له روحاً من عنده من غري والدة : والثالث 
  :والقُُدس فيه ثالثة أقاويل 

هو اهللا تعاىل ، ولذلك ُسمِّي عيسى عليه السالم روح القدس ، ألن اهللا تعاىل كوَّنه من غري أب ، وهذا : ها أحد
  .القدس والقدوس واحد : قال ابن زيد . قول احلسن والربيع وابن زيد 

  .هو الظهر ، كأنه دل به على التطهر من الذنوب : والثاين 
  .السدي  أن القدس الربكة ، وهو قول: والثالث 

  ) ٨٨(َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لََعَنُهمُ اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليلًا َما ُيْؤِمُنونَ 

  :فيه تأويالت } قُلُوُبَنا غُلٌْف : َوقَالُواْ { : قوله تعاىل 
  .السدي يعين يف أَغِْطَيٍة َوأَِكنٍَّة ال تفقه ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد وقتادة ، و: أحدمها 
  .يعين أوعية للعلم ، وهذا قول عطية ، ورواية الضحاك عن ابن عباس : والثاين 

  :الطرد واإلبعاد ، ومنه قول الشماخ : َواللَّعن } بَّل لََّعنَُهُم اُهللا بِكُفْرِِهْم { 
  مقام الذئب كالرجل اللعني... ذعرُت به القطا ونفيُت عنه 

  .الرجل مقام الذئب اللعني ك: ووجه الكالم 
  :تأويالن } فَقَليالً مَّا ُيْؤمُنونَ { : يف قوله تعاىل 

معناه فقليل منهم من يؤمن ، وهذا قول قتادة ، ألن َمن آمن من أهل الشرك أكثر ممن آمن ِمْن أهل : أحدمها 
  .الكتاب 
هنا الصلة للتوكيد كما } ا َم{ ومعىن . معناه فال يؤمنون إال بقليل مما يف أيديهم ، وهو مروي عن قتادة : والثاين 

  :قال مهلهل 
  ُخضَّب ما أنف خاضب بدم... لو بأبانني جاء خيطبها 

كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َما  َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّقٌ ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن
  ) ٨٩(فَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن َعَرفُوا كَ

  :فيه تأويالن } ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهمْ { يعين القرآن } َولَمَّا َجآَءُهْم ِكتَاٌب مِّْن ِعنِد اهللاِ { : قوله تعاىل 
  .مصدق ملا يف التوراة واإلجنيل من األخبار اليت فيهما : أحدمها 
  .التوراة واإلجنيل من عند اهللا عز وجل مصدق بأن : والثاين 

إن اليهود كانوا يستنصرون : يعين يستنصرون ، قال ابن عباس } َوكَانُوا ِمن قَْبلُ َيْستَفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا { 
به ، فقال على األوس واخلزرج برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه اهللا تعاىل من العرب كفروا 

ما جاءنا : أو ما كنتم ختربوننا أنه مبعوث؟ فقال سالم بن مشكم : هلم معاذ بن جبل ، وبشر بن الرباء بن معرور 
  .بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل اهللا تعاىل ذلك 



َبْغًيا أَنْ ُينَزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَنْ َيكْفُرُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه 
  ) ٩٠(بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني 

  .اشتروا مبعىن باعوا } بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَنفُسَُهْم { : قوله تعاىل 
والبغي شدة . يعين حسداً ، هكذا قال قتادة والسدي ، وأبو العالية ، وهم اليهود } اُهللا َبغْياً  أن َيكْفُُروا بَِما أَْنَزلَ{ 

  .الطلب للتطاول ، وأصله الطلب ، ولذلك مسيت الزانية بَِغياً ، ألهنا تطلب الزىن 
  :ثالثة أقاويل } فََبآُءو بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ { : ويف قوله تعاىل 

ألول لكفرهم بعيسى ، والغضب الثاين لكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول أن الغضب ا: أحدها 
  .احلسن ، وعكرمة ، والشعيب ، وقتادة ، وأيب العالية 

أنه ما تقدم من كفرهم يف قوهلم ُعزير ابن اهللا ، وقوهلم يد اهللا مغلولة ، وتبديلهم كتاب اهللا ، مث كفرهم : والثاين 
  .مبحمد 

  .أنه ملا كان الغضب الزماً هلم كان ذلك توكيداً  :والثالث 
  :والعذاب على ضربني . املذل : املهني } َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني { 

  .فاملهني منها عذاب الكافرين ألنه ال ميحص عنهم ذنوهبم 
  .وحد الزاين  غري مهني وهو ما كان فيه متحيص عن صاحبه ، كقطع يد السارق من املسلمني ،: والثاين 

ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم قُلْ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِلَ َعلَْيَنا وََيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َو
َولَقَْد َجاَءكُْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَنُْتْم ) ٩١(نَِني فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِم

  ) ٩٢(ظَاِلُمونَ 

  .يعين القرآن } َءاِمنُوا بَِما أَنََزلَ اُهللا : َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم { : وقوله تعاىل 
  .يعين التوراة } ُنْؤِمُن بَِمآ أُنزِلَ َعلَْيَنا : قَالُواْ { 
  .يعين مبا بعده } َوَيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه { 
  .يعين القرآن } َوُهَو الَْحقُّ { 
  .يعين التوراة ، ألن كتب اهللا تعاىل يصدق بعضها بعضاً } ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعُهْم { 
م ، فعرب عن الفعل املاضي باملستقبل ، وهذا جيوز ، فيما كان معناه فلم قتلت} قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَنْبَِياَء اِهللا ِمن قَْبلُ { 

  :أي ما تلت ، وقال الشاعر } َواتََّبُعواْ َما َتْتلُوا الشَّيَاِطُني { : مبنزلة الصفة ، كقوله تعاىل 
  من األمر واستحباب ما كان يف غد... وإين آلتيكم بشكر ما مضى 

  رضون بقتل أنبياء اهللا ، إن كنتم مؤمنني؟فلم ت: يعين ما يكون يف غد ، وقيل معناه 

َوَعَصْيَنا َوأُشْرُِبوا ِفي قُلُوبِهِمُ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعَنا
  ) ٩٣(بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني  الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُْم

  .يعين جبد واجتهاد } ُخذُوا َمآ ءَاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ . . . { : قوله تعاىل 
  :فيه تأويالن } َواْسَمعُواْ { 



  .يعين فاعملوا مبا مسعتم : أحدمها 
  :بل اهللا محده ، وقال الراجز أي اقبلوا ما مسعتم ، كما قيل مسع اهللا ملن محده ، أي ق: الثاين 

  خري وأعفى لبين متيم... السمُع والطاعة والتسليم 
  :فيه تأويالن } َسمِْعَنا َوَعَصْيَنا : قَالُوا { 

  .أهنم قالوا ذلك حقيقة ، ومعناه مسعنا قولك وعصينا أمرك : أحدمها 
  :مقام القول كما قال الشاعر أهنم مل يقولوه ولكن فعلوا ما دل عليه ، فقام الفعل منهم : والثاين 

  مهالً رويداً قد مألت بطين... امتأل احلوض وقال قَطْين 
  :فيه تأويالن } َوأُْشرِبُواْ ِفي قُلُوبِهُِم الِعْجلَ بِكُفْرِِهْم { 

أن موسى برد العجل وذّراه يف املاء ، فكان ال يشربه أحد حيب العجل إال ظهرت خنالة الذهب على : أحدمها 
  .، وهذا قول السدي ، وابن جريج شفتيه 
  :أهنم أُشربوا حب العجل يف قلوهبم ، يقال أُشرَِب قلبه حبَّ كذا ، قال زهري : والثاين 

  داُء: واحلبُّ ُتشربه فؤاَدك ... فصحوُت عنها بعد حبٍّ داخل 

َولَْن َيَتَمنَّْوهُ ) ٩٤(لنَّاسِ فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُمُ الدَّاُر الْآِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه خَاِلَصةً ِمْن ُدوِن ا
َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا َيَودُّ ) ٩٥(أََبًدا بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

  ) ٩٦(ْو ُيَعمَّرُ أَلَْف َسَنٍة َوَما ُهَو بُِمَزحْزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّر وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ أََحُدُهْم لَ

} ْم صَاِدِقَني إِنْ كَاَنْت لَكُْم الدَّارُ اآلِخَرةُ ِعنَد اِهللا َخاِلَصةً مِّن ُدون النَّاسِ فََتَمنَُّواْ املوت إِن كُنُت: قُلْ { : قوله تعاىل 
  :يعين اليهود تزعم أن اجلنة خالصة هلم من دون الناس ، وفيه قوالن 

  .من دون الناس كلهم : أحدمها 
  .من دون حممد وأصحابه الذين آمنوا به ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 

أهل اجلنة ، كان املوت أحب إليه من احلياة ، ملا ألنه من اعتقد أنه من } فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { : فقيل 
لَو أَنَّ « : يصري إليه من نعم اجلنة ، ويزول عنه من أذى الدنيا ، ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

حتقيقاً } َيَتَمنَّوُه أََبدا بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِمْ َولَْن { : مث قال تعاىل . » اليَُهوَد َتَمنَُّوا املَوَت لَمَاُتوا َوَرأَْوا َمقَاَمُهم ِمَن النَّارِ 
  :لكذهبم ، ويف تركهم إظهار التمين قوالن 

أهنم علموا أهنم لو متنوا املوت ملاتوا ، كما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلذلك مل يتمنوه وهذا قول : أحدمها 
  .ابن عباس 

  . ، ليجعل ذلك آية لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا صرفهم عن إظهار التمين: الثاين 
  .يعين اليهود } َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَياةٍ { : مث قال تعاىل 

من ، كان قد بلغ } َيودُّ أََحُدُهْم لو ُيَعمَُّر أَلْفَ َسَنٍة { يعين اجملوس ، ألن اجملوس هم الذين } َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا { 
أن هلم اجلنة خالصة : حرصاً على احلياة ، فهؤالء الذين يقولون ) عش ألف سنة ( حبهم يف احلياة أن جعلوا حتيتهم 

أَن ُيْعمَّرُ { أي مبباعده من العذاب } َوَما ُهو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ { . أحب يف احلياة من مجيع الناس ومن هؤالء 
  .ملا دفعه طول العمر من عذاب اهللا على معاصيه  ألنه لو عمَّر ما متىن ،} 



َمْن ) ٩٧(ًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُه
  ) ٩٨(ِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُس

وسبب نزول هذه اآلية ، أن ابن صوريا } قُلْ َمن كَانَ َعُدّوا ِلجِبْرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اِهللا { : قوله تعاىل 
يا حممد كيف نومك؟ فإنه قد :  عليه وسلم املدينة سألوه ، فقالوا ، ملا قدم النيب صلى اهللا) فدك ( ومجلة من يهود 

صدقت يا حممد ، : قالوا » َتَناُم َعْيَناَي َوقَلْبِي َيقْظَانُ « : أخربنا عن نوم النيب الذي يأيت يف آخر الزمان ، فقال 
ُب َوالُعرُوُق فَِمَن الرَُّجلِ ، َوأَمَّا اللَّْحمُ أَمَّا الِعظَاُم وَالَعَص« : فأخربنا عن الولد يكون من الرجل أو املرأة؟ فقال 

صدقت يا حممد ، فما بال الولد يشبه أعمامه ، ليس فيه من شبه أخواله : قالوا » َوالدَُّم َوالظُّفْر وَالشَّْعر فَِمَن املَْرأَِة 
صدقت : قالوا » الشبه له  أيهما عال ماؤه كان« : شيء ، أو يشبه أخواله ، ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال 

إىل آخر السورة ]  ١: اإلخالص اآلية [ } ُهَو اُهللا أََحٌد { قال : يا حممد ، فأخربنا عن ربك ما هو؟ فأنزل اهللا تعاىل 
، قال » جربيل « : خصلة إن قلتها آمنتُ بك واتبعُتك ، أي ملك يأتيك مبا يقول اهللا؟ قال : ، قال له ابن صوريا 

، ينزل بالقتال والشدة واحلرب ، وميكائيل ينزل بالبشر والرخاء ، فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك ذاك عدونا : 
فإين أشهد أن من كان عّدواً جلربيل ، فإنه عدو : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عند ذلك : آمنا بك ، فقال 

امسان ، أحدمها عبد اهللا واآلخر عبيد اهللا ، ألن إيل مليكائيل ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، فأما جربيل وميكائيل فهما 
هو اهللا وجرب هو عبد ، وميكا هو عبيد ، فكان جربيل عبد اهللا ، وميكائيل عبيد اهللا ، وهذا قول ابن عباس ، وليس 

  .له من املفسرين خمالف 
وقد دخل } َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ فَإِنَّ اَهللا َعُدٌو ِللْكَاِفرِيَن َمن كَانَ َعُدوَّاً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه { : فلم قال : فإن قيل 

  :جربيل وميكائيل يف عموم املالئكة فِلَم خصهما بالذكر؟ فعنه جوابان 
  .أهنما ُخصَّا بالذكر تشريفاً هلما ومتييزاً : أحدمها 
بالذكر ، ألن اليهود تزعم أهنم ليسوا بأعداء هللا  أن اليهود ملا قالوا جربيل عدوّنا ، وميكائيل ولينا ، ُخصَّا: والثاين 

ومالئكته ، ألن جربيل وميكائيل خمصوصان من مجلة املالئكة ، فنص عليهما إلبطال ما يتأولونه من التخصيص ، مث 
  .باإلميان ، ومل يقل هلم ، ألنه قد جيوز أن ينتقلوا عن العداوة } فَإِنَّ اَهللا َعُدوٌّ لِّلْكَافِرِيَن { : قال تعاىل 

أََوكُلََّما َعاَهُدوا عَْهًدا نََبذَُه فَرِيٌق ِمنُْهْم َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا ) ٩٩(َولَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُرُ بَِها إِلَّا الْفَاِسقُونَ 
ٌق ِلَما َمَعُهمْ َنَبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِكَتاَب اللَِّه َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ) ١٠٠(ُيْؤِمُنونَ 

َواتََّبعُوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ َولَِكنَّ ) ١٠١(َوَراَء ظُهُورِِهْم كَأَنَُّهْم لَا َيْعلَُمونَ 
َحدٍ َحتَّى وا ُيَعلُِّمونَ النَّاسَ السِّْحَر َوَما أُنْزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أَالشََّياِطَني كَفَُر

َزْوجِِه َوَما ُهمْ بِضَارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذِْن َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَا َتكْفُْر فََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َو
َخلَاقٍ وَلَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَنْفُسَُهْم اللَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَترَاُه َما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن 

  ) ١٠٣(َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ ) ١٠٢(لَُمونَ لَْو كَاُنوا َيْع

اختلف أهل التفسري يف سبب ذلك ، على قولني } وَاتََّبعُوا َما َتْتلُوا الشََّياطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ { : قوله عز وجل 
:  

أن الشياطني كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر ، فَأَطْلََع اهللا سليمان ابن داود عليه ، : أحدمها 



فاستخرجه من أيديهم ، ودفنه حتت كرسيه ، فلم تكن اجلن تقدر على أن تدنو من الكرسي ، فقالت اإلنس بعد 
: حتت كرسيه ، فاستخرجوه وقالوا إن العلم الذي كان سليمان ُيَسخِّر به الشياطني والرياح هو : موت سليمان 

  .كان ساحراً ومل يكن نبياً ، فتعلموه وعلّموه ، فأنزل اهللا تعاىل براءة سليمان هبذه اآلية 
وهو كاتب سليمان َواطَأَ نَفَراً من الشياطني على كتاب كتبوه سحراً ودفنوه حتت » آصف بن برخيا « أن : والثاين 

َوَما كَفَرَ { : وته وقالوا هذا سحر سليمان ، فربأه اهللا تعاىل من قوهلم ، فقال كرسي سليمان ، مث استخرجوه بعد م
، وهم ما نسبوه إىل الكفر ، ولكنهم نسبوه إىل السحر ، لكن ملا كان السحر كفراً صاروا مبنزلة من } ُسلَيَمانُ 

  .نسبه إىل الكفر 
  :ن فيه قوال} وَلَكْنَّ الَشيَاِطَني كَفَُروا { : قال تعاىل 

  .أهنم كفروا مبا نسبوه إىل سليمان من السحر : أحدمها 
  .أهنم كفروا مبا استخرجوه من السحر : والثاين 

  :فيه وجهان } ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحرَ { 
  .أهنم ألقوه يف قلوهبم فتعلموه : أحدمها 
  .أهنم دلوهم على إخراجه من حتت الكرسي فتعلموه : والثاين 

  :ها هنا وجهان } َما { ويف } زِلَ َعلَى املَلَكَنيِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما أُن{ 
  .مبعىن الذي ، وتقديره الذي أنزل على امللكني : أحدمها 
  .ومل ينزل على امللكني : أهنا مبعىن النفي ، وتقديره : والثاين 

  بابل وعلوجهابكسر الالم ، كانا من ملوك : إحدامها : ويف امللكني قراءتان 
  .بفتح الالم من املالئكة : هاروت وماروت ، وهذا قول أيب األسود الدؤيل ، والقراءة الثانية 

  :وفيه قوالن 
أن سحرة اليهود زعموا ، أن اهللا تعاىل أنزل السحر على لسان جربيل وميكائيل إىل سليمان بن داود ، : أحدمها 

وما كفر سليمان ، وما أنزل على امللكني ، ولكن : خري ، وتقديره فأكذهبم اهللا بذلك ، ويف الكالم تقدمي وتأ
  .الشياطني كفروا ، يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ، ومها رجالن ببابل 

أن هاروت وماروت َملَكان ، أَْهَبطَُهما اهللا عز وجل إىل األرض ، وسبب ذلك ، أن اهللا تعاىل ملا أطلع : والثاين 
أما أنكم لو : معاصي بين آدم ، عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أَْنُعِمِه عليهم ، فقال اهللا تعاىل هلم  املالئكة على

سبحانك ما ينبغي لنا ، فأمرهم اهللا أن خيتاروا ملكني ليهبطا إىل األرض : كنتم مكاهنم لعملتم مثل أعماهلم ، فقالوا 
أحل هلما كل شيء ، على أال ُيْشرِكا باهللا شيئاً ، وال يسرقا ، ، فاختاروا هاروت وماروت فأُْهبِطَا إىل األرض ، و

وال يزنيا ، وال يشربا اخلمر ، وال يقتال النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، فعرضت هلما امرأة وكان حيكمان بني الناس 
فطلباها ، فامتنعت عليهما فندرخت ، فوقعت يف أنفسهما ، : الزهرة ، وبالفارسية : ُتخَاِصُم زوجها وامسها بالعربية 

إال أن يعبدا صنماً ويشربا اخلمر ، فشربا اخلمر ، وعبدا الصنم ، وواقعاها ، وقتال سابالً مر هبما خافا أن يشهر 
أمرمها ، وعلّماها الكالم الذي إذا تكلم به املتكلم عرج إىل السماء ، فتكلمت وعرجت ، مث نسيت ما إذا تكلمت 

كعب فواهللا ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه ، حىت استكمال مجيع ما هنيا عنه : قال  به نزلت فمسخت كوكبا ،
  .مث مل يقدر هاروت وماروت على الصعود إىل السماء ، فكانا يعلّمان السحر . ، فتعجب املالئكة من ذلك 



  ) .إدريس ( وذكر عن الربيع أن نزوهلما كان يف زمان 
  : معناه وأما السحر فقد اختلف الناس يف

  .يقدر الساحر أن يقلب األعيان بسحره ، فيحول اإلنسان محاراً ، وينشئ أعياناً وأجساماً : فقال قوم 
السحر ِخَدع َوَمَعاٍن يفعلها الساحر ، فيخيل إليه أنه خبالف ما هو ، كالذي يرى السراب من بعيد : وقال آخرون 

سرياً حثيثاً ، خييل إليه أن ما عاين من األشجار واجلبال سائرة معه ، فيخيل إليه أنه ماء ، وكواكب السفينة السائرة 
.  

َسَحَر رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهوديٌ : وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
إليه أنه يفعل الشيءَ من يهود بين زريق يقال له لبيد بن األعصم ، حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيخّيل 

  .وما فعله 
ولو كان يف وسع الساحر إنشاء األجسام وقلب األعيان عما هي به من اهليئات ، مل يكن بني الباطل واحلق : قالوا 

. { فصل ، وجلاز أن يكون مجيع األجسام مما سحرته السحرة ، فقلبت أعياهنا ، وقد وصف اهللا تعاىل سحرة فرعون 
  .} ُهُم َوِعِصيُُّهُم ُيَخيَّلُ إِلْيِه ِمن ِسْحرِِهم أَنََّها َتسَْعى فَإِذَا ِحبَالُ. . 

وهو قول الشافعي إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض ورمبا قتل ، ألن التخيل بدء الوسوسة ، : وقال آخرون 
  .والوسوسة بدء املرض ، واملرض بدء التلف 

  :ففيها ثالثة أقاويل } ببابل { فأما أرض 
  .أهنا الكوفة وسوادها ، ومسيت بذلك حيث تبلبلت األلسن هبا وهذا قول ابن مسعود : أحدها 
  .أهنا من نصيبني إىل رأس عني ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  .من األرض ] فطر [ وهي . أهنا جبل هناوند : والثالث 
  .مبا تتعلمه من سحرنا } ةٌ فَالَ َتكْفُر إِنََّما َنحُن ِفْتَن: َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُوالَ { 
  :ثالثة أوجه » منهما « يف املراد بقوله } فََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه { 

  .يعين من هاروت وماروت : أحدها 
  .من السحر والكفر : والثاين 

  .علمون من الشياطني السحر ، ومن امللكني ما يفرقون به بني املرء وزوجه من الشيطان وامللكني ، فيت: والثالث 
  .يعين السحر } َوَما ُهم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن أََحدٍ { 
  :فيه تأويالن } إِالَّ بِإِذِْن اِهللا { 

  .يعين بأمر اهللا : أحدمها 
  .بعلم اهللا : والثاين 

  .يعين ما يضرهم يف اآلخرة ، وال ينفعهم يف الدنيا } نفَُعُهمْ َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َوالَ َي{ 
  .يعين السحر الذي يفرقون به بني املرء وزوجه } َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَترَاُه { 
  :فيه ثالثة تأويالت } َما لُه ِفي اَألِخَرِة ِمْن َخالَقٍ { 

  .أن اخلالق النصيب ، وهو قول جماهد والسدي : أحدها 
  .أن اخلالق اجلهة ، وهو قول قتادة : الثاين و

  .أن اخلالق الدين ، وهو قول احلسن : والثالث 



  :فيه تأويالن } وَلَبِئَْس َما َشَرواْ بِِه أَنفَُسُهم لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ { : قوله عز وجل 
  .يعين ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر يف تعليمه وفعله : أحدمها 
  .من إضافتهم السحر إىل سليمان ، وحتريضهم على الكذب : والثاين 

َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنْ ) ١٠٤(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا َوقُولُوا انْظُْرَنا َواْسَمُعوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم 
لِ ِكَني أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن رَبِّكُْم وَاللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضأَْهلِ الِْكَتابِ َولَا الُْمْشرِ

  ) ١٠٥(الَْعظِيمِ 

  :فيه تأويالن } يأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َتقُولُواْ َراِعَنا { : قوله تعاىل 
  .وهو قول عطاء . . . ا معناه ال تقولو: أحدمها 
  .يعين ارعنا مسعك ، أي امسع منا ونسمع منك ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد : والثاين 

  :واختلفوا ِلَم ُنهِي املسلمون عن ذلك؟ على ثالثة أقاويل 
قالوا أهنا كلمة كانت اليهود تقوهلا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وجه االستهزاء والسب؛ كما : أحدها 

  .مسعنا وعصينا ، وامسع غري مسمع ، وراعنا لّياً بألسنتهم ، فَُنهِيَ املسلمون عن قوهلا ، وهذا قول ابن عباس وقتادة 
أن القائل هلا ، كان رجالً من اليهود دون غريه ، يقال له رفاعة بن زيد ، فَُنهِيَ املسلمون عن ذلك ، وهذا : والثاين 

  .قول السدي 
  .كلمة ، كانت األنصار يف اجلاهلية تقوهلا ، فنهاهم اهللا يف اإلسالم عنها  أهنا: والثالث 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوقُولُوا انظُْرَنا { 
  .معناه أَفْهِْمَنا وبني لنا ، وهذا قول جماهد : أحدها 
  .معناه أَْمهِلْنا : والثاين 

  .معناه أَقْبِلْ علينا وانظر إلينا : والثالث 
  .يعين ما تؤمرون به } ا َواْسَمعُو{ 

أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اللََّه لَهُ ) ١٠٦( قَدِيٌر َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ مِْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء
  ) ١٠٧(اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ  ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن

  :نسخها ثالثة تأويالت ) معىن ( يف } َما نَْنَسْخ ِمْن َءاَيٍة { : قوله تعاىل 
  .أنه قبضها ، وهو قول السدي : أحدها 
  .أنه تبديلها ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  . أنه إثبات خطها وتبديل حكمها ، وهو قول ابن مسعود: والثالث 
  :فيه قراءتان } أَْو نُنِسَها { 

  .} أو ننسأها { : هذه ، والثانية : أحدمها 
  :ففي تأويله أربعة أوجه } أو ننسها { : فمن قرأ 
ما ُنْمِسُك ِمْن َءاَيٍة أَْو { : أنه مبعىن أو منسكها ، وقد ذكر أهنا كانت يف مصحف عبد اهللا ابن مسعود : أحدها 

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان يقرأ اآلية ، مث َيْنَسى َوُتْرفَُع ، } ريٍ ِمْنَها أَو ِمثِْلَها َنْنَسْخَها َنجِيُء بَِخ



، مبعىن اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، } َما نَْنَسْخ ِمْن َءاَيٍة نََنَسَها { : وكان سعد بن أيب وقاص يقرأ 
{ : فإن سعيد بن املسيب يقرأ : قال القاسم بن ربيعة لسعد بن أيب وقاص فيكون تقديره أو تنسى أنت يا حممد ، و

َسُنقْرِئُكَ { : إن القرآن مل ينزل على ابن املسيب ، وال على آل املسيب قال اهللا تعاىل : ، فقال سعد } أو ننسها 
  .وهذا معىن قول جماهد وقتادة ]  ٢٤: الكهف [ } وآذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت { ]  ٦: األعلى [ } فَالَ َتنَسى 

، أي تركوه فتركهم ، فيكون تقدير الكالم } َنسُوا اَهللا فََنِسيَُهم { : أن ذلك مبعىن الترك ، من قوله تعاىل : والثاين 
 أي نتركها وال نبدهلا وال ننسخها ، وهذا قول ابن} أو ُنْنِسَها { يعين َنرفَُعها ونبدِّلُها ، } ما ننسخ من آية { : 

  .عباس والسدي 
  .الناسخ واملنسوخ ، وهذا قول الضحاك : أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال : والثالث 
  .أن معىن ننسها أي نَْمُحها ، وهذا قول ابن زيد : والرابع 

بعت : وهلم فمعناه نؤخرها ، من قوهلم َنسَأُْت هذا األمر ، إذا أخرته ، ومن ذلك ق} أو نَْنَسأَُها { : وأما من قرأ 
  .بنَساٍء أي بتأخري ، وهذا قول عطاء وابن أيب جنيح 

  :فيه تأويالن } نَأِْت بَِخريٍ مِّْنها أو ِمثِْلَها { 
  :أي خري لكم يف املنفعة ، وأرفق بكم ، وهذا قول ابن عباس : أحدمها 
فيكون تأويل اآلية ، ما نغري . دة أن معىن خري منها ، أي أخف منها ، بالترخيص فيها ، وهذا معىن قول قتا: والثاين 

من حكم آية فنبدله ، أو نتركه فال نبدله ، نأت خبري لكم أيها املؤمنون حكماً منها ، إما بالتخفيف يف العاجل ، 
كالذي كان من نسخ قيام الليل ختفيفاً ، وإما بالنفع بكثرة الثواب يف اآلجل ، كالذي كان من نسخ صيام أيام 

  .ان معدودات بشهر رمض
يعين مثل حكمها ، يف اخلفة والثقل والثواب واألجر ، كالذي كان من نسخ استقبال } أََو ِمثِْلَها { : وقوله تعاىل 

  .} أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اَهللا َعلَى كُلِّ َشْيءٌُ قَدِيٌر { بيت املقدس ، باستقبال الكعبة ، وذلك مثله يف املشقة والثواب 
أو كان النيب صلى اهللا عليه وسلم غري عامل بأن اهللا على : فإن قيل } اهللاَ لَُه ُملُْك السَّمواِت َواَألْرضِ  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ{ 

  :عن هذا ثالثة أجوبة : كل شيء قدير ، وأن اهللا له ملك السموات واألرض؟ قيل 
  .أن قوله أمل تعلم مبعىن أعلمت : أحدها 
اُهللا َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيم : وَإِذْ قَالَ { : كما قال اهللا تعاىل . خمرج االستفهام  أنه خارج خمرج التقرير ، ال: والثاين 

  .خرج خمرج التقرير ال خمرج االستفهام ]  ١١٦: املائدة [ } اتَِّخذُونِي َوأُمِّيَ إِهلَْينِ ِمن ُدوِن اهللاِ : أَنَت قُلَْت ِللْنَّاسِ 
َوَما لَكُم مِّنْ { :  عليه وسلم ، واملراد به أمته ، أال تراه قال بعد ذلك أن هذا اخلطاب للنيب صلى اهللا: والثالث 

  .} ُدوِن اِهللا ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ 

) ١٠٨(السَّبِيلِ  َضلَّ سََواَء أَْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا َرُسولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِالْإَِمياِن فَقَْد
ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحقُّ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعدِ إِميَانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم 

َوأَِقيمُوا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوَما تُقَدُِّموا ) ١٠٩(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَاْعفُوا َواصْفَحُوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه 
  ) ١١٠(ِلأَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

سبب نزوهلا ، ما ُروَِي أن نفراً من } َنكُم مِّن َبْعِد إِميَانِكُْم كُفَّاراً َودَّ كَِثٌري مِّْن أَْهلِ الِكَتابِ لَْو يُردَّو{ : قوله تعاىل 
اليهود ، منهم فنحاص ، وزيد بن قيس ، دعوا حذيفة وعمار إىل دينهما ، وقالوا حنن أهدى منكم سبيالً ، فقال هلم 



أكفر مبحمد أبداً ، وال أتبع  فإين عاهدت ريب أال: شديد ، قال عمار : وكيف نقض العهد عندكم؟ قالوا : عمار 
: أما عمار فقد صبأ وضل عن سواء السبيل ، فكيف أنت يا حذيفة؟ فقال حذيفة : ديناً غري دينه ، فقالت اليهود 

وإلِه موسى ، : فقاال . اهللا ريب ، وحممد نبيي ، والقرآن إمامي ، أطيع ريب ، وأقتدي برسويل ، وأعمل بكتاب ريب 
  .كُما حبَّ حممد ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية لقد أُْشرَِبْت قلوُب

  .يعين من بعد ما تبني لليهود ، أن حممداً نيب صادق ، وأن اإلسالم دين حق } ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحق { 
يعين َما } أِْتَي اُهللا بِأَْمرِِه َحتَّى َي{ يعين بقوله فاعفوا ، أي اتركوا اليهود ، واصفحوا عن قوهلم } فَاْْعفُوا وَاْصفَحُوا { 

  .من اجلالء والنفي ) بين النضري ( ، من القتل والسيب ، ويف ) بين قريظة ( أَِذنَ بِِه يف 

َبلَى ) ١١١(ْم صَاِدِقَني نْ كُنُْتَوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى تِلَْك أَمَانِيُُّهْم قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم إِ
َوقَالَِت الَْيُهودُ لَْيَسِت ) ١١٢(َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

لَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ الِْكَتاَب كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ِمثْلَ النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَتِ النَّصَاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َع
  ) ١١٣(قَْوِلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

أما املساجد فهي مواضع العبادات ، ويف } ن ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوَمْن أَظْلَُم ِممََّن َمَنَع َمسَاجَِد اِهللا أَ{ : قوله عز وجل 
  :املراد هبا هنا قوالن 

  .ما نسب إىل التعبد من بيوت اهللا تعاىل استعماالً حلقيقة االسم : أحدمها 
 عليه أنَّ كُلَّ موضع من األرض ، أقيمت فيه عبادة من بيوت اهللا وغريها مسجد ، لقول النيب صلى اهللا: والثاين 
  :ويف املانع مساجد اهللا أن ُيذْكََر فيها امسه ، أربعة أقاويل . » ُجِعلَْت ِلَي األرُض َمْسجِداً « : وسلم 
  .أنه ُبْخَت نصر وأصحابه من اجملوس الذين خربوا بيت املقدس ، وهذا قول قتادة : أحدها 
  .به ، وهذا قول السدي على خرا) ُبْختَ َنّصر ( أهنم النصارى الذين أعانوا : والثاين 

أهنم مشركو قريش ، منعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسجد احلرام عام احلديبية ، وهذا قول : والثالث 
  .عبد الرمحن بن زيد 

  .أنه َعامٌّ يف كل مشرك ، منع من كل مسجد : والرابع 
  :تأويالن } َوَسَعى يف خََرابَِها { : ويف قوله تعاىل 

  .باملنع من ذكر اهللا فيها :  أحدمها
  .هبدمها : والثاين 

  :فيه تأويالن } أُوْلَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوها إِالَّ َخآِئِفنيَ { 
  .خائفني بأداء اجلزية ، وهذا قول السدي : أحدمها 
  .خائفني من الرعب ، إن قُدر عليهم عوقبوا ، وهذا قول قتادة : والثاين 

ُخلُوَها إِلَّا خَاِئِفَني لَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخرَابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهمْ أَنْ َيْدَوَمْن أَظْ
  ) ١١٤(لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَلَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعظِيٌم 

  :فيه تأويالن } ٌي لَُهْم يف الدُّْنَيا ِخْز{ 
  .أنه قتل احلريب وجزية الذمي : أحدمها 



  .أنه فتح مدائنهم عمورية ، وقسطنطينية ، ورومية ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 
  .هو أشد من كل عذاب ، ألهنم أظلم من كل ظامل } َولَُهْم يف األِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم { 

  ) ١١٥(فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب 

اختلف أهل التأويل يف تأويلها ، وسبب نزوهلا ، } وَاِهللا املَْشرُِق َواملَْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اهللاِ { : قوله تعاىل 
  :على سبعة أقاويل 

، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان يستقبل بصالته بيت املقدس بعد هجرته ستة عشر أن سبب ذلك : أحدها 
إن حممداً وأصحابه ، ما دروا أين قبلتهم حىت هديناهم ، فأمرهم : شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، حىت قالت اليهود 

  .، وهذا قول ابن عباس  اهللا تعاىل باستقبال الكعبة ، فتكلمت اليهود ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
أن هذه اآلية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة ، فأباح هلم أن يتوجهوا بصالهتم حيث شاءوا من نواحي : والثاين 

  .املشرق واملغرب ، وهذا قول قتادة وابن زيد 
، وهذا قول  أهنا نزلت يف صالة التطوع للسائر حيث توجه ، وللخائف حيث متكن من مشرق أو مغرب: والثالث 

أن تصلي أينما } فَأَيَنَما تُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا { ملا نزلت هذه اآلية : ابن عمر ، روى سعيد بن جبري عنه أنه قال 
توجهت بك راحلتك يف السفر تطوعاً ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته 

  .دينة تطوعاً ، يومئ برأسه حنو امل
  .أهنا نزلت ، فيمن خفيت عليهم القبلة ، ومل يعرفوا جهتها ، فََصلُّوا إىل جهات خمتلفة : والرابع 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : روى عاصم بن عبد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال 
حجار ، فيعمل مسجداً يصلي فيه ، فلما أصبحنا إذا حنن قد ليلة مظلمة ، فنزلنا منزالً ، فجعل الرجل يأخذ األ

  .يا رسول اهللا لقد صلينا ليلتنا هذه إىل غري القبلة ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية : صلينا إىل غري القبلة ، فقلنا 
َخاكُم النَّجَاِشّي قَدْ إِنَّ أَ« : أهنا نزلت يف النجاشي ، وروى أبو قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : واخلامس 

وَإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاِهللا َوَما { : قالوا نصلي على رجل ليس مبسلم ، قال فنزلت » َماَت فََصلُّوا َعلَْيِه 
فإنه كان ال يصلي إىل القبلة ، : ا قالو]  ١٩٩: سورة آل عمران اآلية [ } أُنزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُنزِلَ إِلَيْهِم خَاِشِعَني ِللُّه 

  .} َوِللَِّه املَْشرُِق َواملْغرُِب فَأيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا { : فأنزل اهللا تعاىل 
فأَيَنَما { : قالوا إىل أين؟ فنزلت } ادُعوين أسَْتجِْب لَكُم { : أن سبب نزوهلا أن اهللا تعاىل ملا أنزل قوله : والسادس 

  ] . ١١٥: البقرة [ } وا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا ُتَولُّ
أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب ، فلكم قبلة تستقبلوهنا ، يعين جهة إىل الكعبة ، وهذا قول : والسابع 

  .جماهد 
  .معناه فثم قبلة اهللا : أحدمها : تأويالن } فَثَمَّ َوْجُه اِهللا { : وجييء من هذا االختالف يف قوله 

  ] . ٢٧: الرمحن [ } َوَيبْقَى َوْجُه َربِّكَ { : فثم اهللا تعاىل ، ويكون الوجه عبارة عنه ، كما قال تعاىل : الثاين و
: ( ، وإن كان بعيداً قيل ) هنا زيد : ( فهو لفظ يستعلم يف اإلشارة إىل مكان ، فإن كان قريباً قيل } ثَمَّ { وأما 

  ) .هناك زيد 



َبِديعُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ) ١١٦(للَُّه َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبلْ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ َوقَالُوا اتََّخذَ ا
  ) ١١٧(َوإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  :والن فيه ق} َوقَالُوا اتََّخذَ اُهللا َولَداً { : قوله تعاىل 
  .املسيح ابن اهللا : أهنم النصارى يف قوهلم : أحدمها 
  .املالئكة بنات اهللا : أهنم مشركو العرب يف قوهلم : والثاين 

  .} اتََّخذَ اُهللا َولَداً { تنزيهاً له من قوهلم } سُْبَحاَنهُ { : قوله } سُْبحَاَنُه ، َبل لَُّه َما يف السََّمواِت واَألْرضِ { 
  .أي خالق ما يف السموات واألرض } ُه َما يف السَّمَواِت واَألْرضِ لَ{ : قوله 

  :فيه ثالثة تأويالت } كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ { 
  .أي مطيعون ، وهذا قول قتادة ، والسدي ، وجماهد : أحدها 
  .أي مقرون له بالعبودية ، وهو قول عكرمة : والثاين 

، وهذا قول الربيع ، والقانت يف اللغة القائم ، ومنه القنوت يف الصالة ، أي قائمون ، يعين يوم القيامة : والثالث 
  .ألنه الدعاء يف القيام 

يعين منشئها على غري حد وال مثال ، وكل من أنشأ ما مل يسبق إليه ، } َبِديعُ السََّمواِت واَألْرضِ { : قوله تعاىل 
أي أحكمه } َوإِذَا قََضى أَْمراً { ، إلحداثه ما مل يسبق إليه مبتدع : يقال له مبدع ، ولذلك قيل ملن خالف يف الدين 

وحتمه ، وأصله اإلحكام والفراغ ، ومنه قيل للحاكم قاض ، لفصله األمور وإحكامه بني اخلصوم ، وقيل للميت 
  :قد قََضى أي فرغ من الدنيا ، قال أبو ذؤيب 

  داود أو صنع السوابغ ُتبّع... وعليهما مسرودتان قضامها 
  :وقال الشاعر يف عمر بن اخلطاب . معىن قضامها أي أحكمهما 

  بوائج يف أكمامها مل تفتق... قضيت أموراً مث غادرت بعدها 
فإن قيل يف أي حال يقول له كن فيكون؟ أيف حالة عدمه أم يف حال وجوده؟ فإن } فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ { 

مر إال مأموراً ، كما يستحيل أن يكون األمر إال من آمر ، وإن كان يف حال كان يف حال عدمه ، استحال أن يأ
  .وجوده ، فتلك حال ال جيوز أن يأمر فيها بالوجود واحلدوث ، ألنه موجود حادث؟ 

  :عن هذا السؤال أجوبة ثالثة : قيل 
إسرائيل ، أن يكونوا قردة  أنه خرب من اهللا تعاىل عن نفوذ أوامره يف خلقه املوجود ، كما أمر يف بين: أحدها 

  .خاسئني ، وال يكون هذا وارداً يف إجياد املعدومات 
أن اهللا عز وجل عامل ، مبا هو كائن قبل كونه ، فكانت األشياء اليت مل تكن وهي كائنة بعلمه ، قبل كوهنا : الثاين 

من حال العدم إىل حال الوجود ، مشاهبة لألشياء اليت هي موجودة ، فجاز أن يقول هلا كوين ، ويأمرها باخلروج 
  .لتصور مجيعها له ولعلمه هبا يف حال العدم 

أن ذلك خرب من اهللا تعاىل ، عاٌم عن مجيع ما ُيْحِدثُه ، ويكّونه ، إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من : والثالث 
  :كن قوالً ، كقول أيب النجم غري أن يكون هناك قول يقوله ، وإمنا هو قضاء يريده ، فعرب عنه بالقول وإن مل ي

  قدما فآضت كالغسق احملقق... قد قالت األنساع للبطن احلق 
  .وال قول هناك ، وإمنا أراد أن الظهر قد حلق بالبطن ، وكقوله عمرو بن محمة الدوسي 

  إذا رام تطياراً يقال له قَعِ... فأصبحت مثل النسر طارت فراخه 



وُبُهْم قَْد بَيَّنَّا لَْولَا ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو َتأْتِيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمثْلَ قَْولِهِْم َتَشابََهْت قُلُ َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ
  ) ١١٨(الْآيَاِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

  :فيهم ثالثة أقاويل } ا اُهللا أَْو َتأِْتيََنآ َءاَيةٌ َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ لَْوالَ ُيكَلُِّمَن{ : قوله تعاىل 
  .أهنم النصارى ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .أهنم اليهود ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

يعين َهالَّ يكلمنا اهللا ، } لَْوالَ ُيكَلُِّمَنا اهللاُ { : وقوله . أهنم مشركو العرب ، وهو قول قتادة والسدي : والثالث 
  :ول األشهب بن رملية كق

  بين َضْوطََرى لوال الكمى املقنعا... تعدون عقر النيب أفضل جمدكم 
  .مبعىن هل ال تعدون الكمى املقنعا 

  :فيهم قوالن } كَذِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِم مِّثْلَ قَْوِلهِمْ { 
  .أهنم اليهود ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .لنصارى ، وهو قول قتادة أهنم اليهود وا: والثاين 

  :يعين يف الكفر ، وفيه وجهان } َتَشاَبهْت قُلُْوُبُهمْ { : قوله تعاىل 
  .تشاهبت قلوب اليهود لقلوب النصارى ، وهذا قول جماهد : أحدمها 
  .تشاهبت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارى ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  ) ١١٩(َحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َولَا ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالْ

  .يعين حممداً أرسله بدين احلق } إِنَّا أَْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشرياً وََنذِيراً { : قوله تعاىل 
  .يعين بشرياً باجلنة ملن أطاع ، ونذيراً بالنار ملن عصى } َبشِرياً وََنِذيراً { 
أي ال تكون مؤاخذاً بكفرِة من كفر بعد البشرى واإلنذار ، وقرأ بعض أهل } الَ ُتْسأَلُ َعْن أَْصحَابِ الَْجحِيمِ َو{ 

وال َتَسلْ عن أصحاب اجلحيم ، بفتح التاء وجزم الالم ، وذكر أن سبب نزوهلا ، ما رواه موسى بن عبيد : املدينة 
فأنزل اهللا » لَْيَت ِشعري َما فََعلَ أَبََواي « : صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا: عن حممد بن كعب القرظي قال 

  .} إِنَّا أَْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشرياً وََنِذيراً َوالَ ُتسْأَلُ َعْن أَْصحَابِ الَْجحِيمِ { : تعاىل 

قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَد الَِّذي  َولَْن تَْرَضى َعْنَك الَْيهُوُد َولَا النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملَّتَُهْم
 الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الْكَِتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتلَاَوِتهِ أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه) ١٢٠(َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

  ) ١٢١(َوَمْن َيكْفُْر بِِه فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ 

  :فيه قوالن } الَِّذيَن َءاَتيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه حقَّ ِتالََوِتهِ { : قوله تعاىل 
  .أهنم املؤمنون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والكتاب هو القرآن ، وهذا قول قتادة : أحدمها 
  .أهنم علماء اليهود ، والكتاب هو التوراة ، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد  :والثاين 

  :فيه تأويالن } يتلونه حق تالوته { 
  .يقرؤونه حق قراءة : أحدمها 



  .يتبعونه حق اتباعه ، فيحللون حالله ، وحيرمون حرامه ، وهذا قول اجلمهور : والثاين 
ليه وسلم ، ألن من قرأ أحد الكتابني ، آمن به ، ِلَما فيهما من يعين مبحمد صلى اهللا ع} أولئك يؤمنون به { 

  .وجوب اتباعه 

َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي نَفٌْس ) ١٢٢(َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 
وَإِِذ اْبَتلَى إِْبَراهِيَم َربُُّه بِكَِلمَاٍت ) ١٢٣(وَلَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا َتْنفَُعَها َشفَاَعةٌ َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ َعْن َنفْسٍ َشْيئًا 

  ) ١٢٤( فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَِّتي قَالَ لَا َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني

واذكر إذا ابتلى يعين اخترب ، : فيه حمذوف وتقديره } وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماٍت فأمتهن { : قوله تعاىل 
  :وإبراهيم بالسريانية أب رحيم ، ويف الكلمات اليت ابتاله اهللا عز وجل هبا ، مثانية أقاويل 

أحداً هبن ، فقام هبا كلها ، غري إبراهيم ، ابتلي باِإلسالم  ما ابتلى اهللا: هي شرائع اِإلسالم ، قال ابن عباس : أحدها 
  :وهي ثالثون سهماً : قال ]  ٣٧: النجم [ } وإبراهيم الذي َوفَّى { : فأمته ، فكتب اهللا له الرباءة فقال 

: التوبة [ } التائبون ، العابدون ، احلامدون ، السائحون ، الراكعون ، الساجدون { : عشرة منها يف سورة براءة 
١١٢ . [  

إنَّ املُْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت ، َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ، َوالْقَانِِتَني وَالْقَانِتَاِت ، َوالَصاِدقنيَ { : وعشرة يف األحزاب 
ِقَني ، واَلْمَُتَصدِّقَاِت ، َوالصَاِئِمَني والَصاِدقَاِت ، َوالَصابِرِيَن وَالصَابَِراِت ، وَالَْخاِشِعَني وَالَْخاشَِعاِت ، وَالُْمَتَصدِّ

ُهْم َمَغفَِرةً َوأَْجراً َوالصَّاِئمَاِت ، َوالَْحاِفِظَني فروَجُهم وَالْحاِفظَاِت ، وَالذَاكِرِيَن اَهللا كَِثرياً وَالْذَّاكَِراِت ، أََعدَّ اهللاُ لَ
  ] . ٣٥: األحزاب [ } َعِظيماً 

أفْلََح الُْمؤِمُنونَ ، الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالَتِهِم خَاِشُعونَ ، وَالَِّذيَن ُهم َعنِ اللَُّغوِ ُمْعرُِضونَ  قَْد{ : وعشرة يف سورة املؤمنني 
نَُّهم غَُري ْت أميَانُُهم فَإِ، َوالَّذيَِن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ ، َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ ، إالَّ َعلَى أزَْواجِهِم أْو َما َملَكَ

لَِّذيَن ُهْم َعلَى َملُوِمَني ، فَمن ابتغى َوَراَء ذِلَك فَأولِئَك ُهُم الَْعاُدونَ ، وَالَِّذيَن ُهُم َألَماَناتِهِم َوَعْهدِِهم َراُعونَ ، وَا
]  ١١ - ١: املؤمنون [ } يَها خَاِلُدونَ َصلََواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ ، أُولِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ ، الَِّذيَن يَرِثُوِن الْفِْردَوَس ُهْم ِف

وَالَِّذيَن ُهْم { ، إىل ]  ٢٣: املعارج [ } إال املَُصلَِّني ، الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَتِهِْم دَاِئُمونَ { ويف سورة سأل سائل من 
  ] . ٣٤: املعارج [ } َعلَى َصالَِتهِم ُيَحافظُون 

: اإلسالم ، مخس يف الرأس ، ومخس يف اجلسد ، فروى ابن عباس يف الرأس إهنا خصال من ُسَننِ : والقول الثاين 
ويف اجلسد تقليم األظفار ، وحلق العانة ، . قص الشارب ، واملضمضة ، واالستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس 

  .وهذا قول قتادة . واخلتان ، ونتف اإلبط ، وغسل أثر البول والغائط باملاء 
َحلُْق العانة ، واخلتان ، : ا عشر خصال ، ست يف اإلنسان وأربع يف املشاعر ، فاليت يف اإلنسان إهن: والقول الثالث 

الطواف ، والسعي بني : واليت يف املشاعر . وَنْتُف اإلبط ، وتقليم األظفار ، وقص الشارب ، والُغسل يوم اجلمعة 
  .بن عباس روى ذلك احلسن عن ا. الصفا واملروة ، ورمي اجلمار ، واإلفاضة 

: جتعلين للناس إماماً؟ قال نعم ، قال : إين مبتليك يا إبراهيم ، قال : إن اهللا تعاىل قال إلبراهيم : والقول الرابع 
نعم ، : وأمناً؟ قال : نعم ، قال : جتعل البيت مثابة للناس؟ قال : ال ينال عهدي الظاملني ، قال : ومن ذرييت؟ قال 

نعم ، : وأرنا مناسكنا وتب علينا؟ قال : نعم ، قال : من ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال وجتعلنا مسلمني لك و: قال 
نعم ، فهذه الكلمات اليت : وترزق أهله من الثمرات من آمن؟ قال : نعم ، قال : وجتعل هذا البلد آمناً؟ قال : قال 



  .ابتلى اهللا هبا إبراهيم ، وهذا قول جماهد 
  .صة ، وهذا قول قتادة أهنا مناسك احلج خا: واخلامس 

الكواكب ، والقمر ، والشمس ، والنار ، واهلجرة ، واخلتان ، اليت ابتلي : أهنا اخلالل الست : والقول السادس 
  .هبن فصرب عليهن ، وهذا قول احلسن 

 أال« : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال : والقول السابع 
سبحان اهللا حني تُْمُسونَ : أخربكم مل مسى اهللا إبراهيم خليله الذي وفّى؟ ألنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى 

والقول الثامن ، ما رواه القاسم بن . » وحَني ُتْصبُِحونَ ، وله احلْمُد يف الّسمَواِت واألْرضِ وَعِشّياً وحني تُظْهُِرونَ 
أَتْدُرونَ َما َوفَّى؟ : قَالَ } وَإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال: حممد ، عن أيب أمامة قال 

  »َوفّى َعَملَ َيْومٍ بِأْرَبعِ َركْعَاٍت ِفي النَّهَارِ : اُهللا َوَرُسولُُه أْعلَُم ، قَالَ : قَالُوا 
  .بوعاً ، ومنه إمام املصلني ، وهو املتبوع يف الصالة أي مقصوداً مت} قَالَ إنَّي َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ إَماماً { 
  :فاحتمل ذلك وجهني } قال ومن ذرييت { 

  .أنه طمع يف اإلمامة لذريته ، فسأل اهللا تعاىل ذلك هلم : أحدمها 
صياً أنه قال ذلك استخباراً عن حاهلم ، هل يكونون أهل طاعة فيصريوا أئمة؟ فأخربه اهللا تعاىل أن فيهم عا: والثاين 

  .} الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني { : وظاملاً ، ال يستحق اإلمامة ، فقال 
  :ويف هذا العهد ، سبعة تأويالت 

  .أنه النبوة ، وهو قول السدي : أحدها 
  .أنه اإلمامة ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .أنه اإلميان ، وهو قول قتادة : والثالث 
  .قول عطاء أنه الرمحة ، وهو : والرابع 

  .أنه دين اهللا وهو قول الضحاك : واخلامس 
  .أنه اجلزاء والثواب : والسادس 
  .أنه ال عهد عليك لظامل أنه تطيعه يف ظلمة ، وهو قول ابن عباس : والسابع 

ى َوَعهِْدَنا إِلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ أَنْ طَهَِّرا َبْيِتيَ َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّ
َوإِذْ قَالَ إِبَْراِهيمُ َربِّ اْجَعلْ َهذَا بَلًَدا آِمًنا وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراتِ ) ١٢٥(ِللطَّاِئِفَني وَالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُُّجوِد 

َوإِذْ ) ١٢٦( ِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ قَالَ َوَمْن كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِليلًا ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُريَمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ
َربََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لَكَ ) ١٢٧(ُع الَْعلِيُم َيْرفَُع إِْبَراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماعِيلُ رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّمِي

  ) ١٢٨(َوِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك وَأَرَِنا مََناِسكََنا وَُتْب َعلَْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَّحِيُم 

  :فيه قوالن } َوإذْ َجَعلَْنا َمثَاَبةً ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل 
  .جممعاً الجتماع الناس عليه يف احلج والعمرة : حدمها أ

  :وقال الشاعر . مرجعاً من قوهلم قد ثابت العلة إذا رجعت : والثاين 
  حتب إليها اليعمالت الذوامل... مثاباً ألفناِء القبائل كلها 



  :ويف رجوعهم إليه وجهان 
  .أهنم يرجعون إليه املرة بعد املرة : أحدمها 
م يف كل واحد من ُنُسكَيَ احلج والعمرة يرجعون إليه من حل إىل حرم؛ ألن اجلمع يف كل واحد من أهن: والثاين 

  .النسكني بني احلل واحلرم شرط مستحق 
  :فيه قوالن } َوأَْمناً { : قال تعاىل 

  .]  ٤: قريش [ } وَءامََنُهم ِمْن َخوفٍ { : ألمنه يف اجلاهلية من مغازي العرب ، لقوله : أحدمها 
  .ألمن اجلناة فيه من إقامة احلدود عليهم حىت خيرجوا منه : والثاين 

قلت يا رسول : قال عمر بن اخلطاب : روى محاد ، عن أنس بن مالك قال } َواتَِّخذُوا ِمن مَّقَامِ إِبَْراِهيَم ُمَصلَّى { 
بكسر اخلاء من } ِمن مَّقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلَّى وَاتَِّخذُوا { : اهللا ، لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى ، فأنزل اهللا تعاىل 

  .بفتح اخلاء على وجه اخلرب } َواتَّّخذُوا { : قوله واختذوا على وجه األمر ، وقرأ بعض أهل املدينة 
  :واختلف أهل التفسري يف هذا املقام ، الذي أُِمرُوا باختاذه مصلى ، على أربعة أقاويل 

  .ل ابن عباس احلج كله ، وهذا قو: أحدها 
  .أنه عرفة ومزدلفة واجلمار ، وهو قول عطاء والشعيب : والثاين 

  .أنه احلرم كله ، وهو قول جماهد : والثالث 
  .أنه احلجر الذي يف املسجد ، وهو مقامه املعروف ، وهذا أصح : والرابع 

  :تأويالن } ُمصَلَّى { : ويف قوله 
  .جماهد َمْدَعى َيْدِعي فيه ، وهو قول : أحدمها 
  .أنه مصلى يصلي عنده ، وهو قول قتادة ، وهو أظهر التأويلني : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوَعهِْدنآ إِىل إبَْراِهَم َوإِْسَماعِيلَ { : قوله تعاىل 
  .أي أَمَْرَنا : أحدمها 
  .أي أوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل : والثاين 

  : فيه ثالثة أوجه} أنْ طَهَِّرا بَْيِتَي { 
  .من األصنام : أحدها 
  .من الكفار : والثاين 

  .من األجناس : والثالث 
  .يريد البيت احلرام } بَْيِتيَ { : وقوله تعاىل 

  :عن هذا جوابان : فلم يكن على عهد إبراهيم ، قبل بناء البيت بيت يطهر ، قيل : فإن قيل 
  .ُمطَهَّراً ، وهذا قول السدي  معناه وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن ابنيا بييت: أحدمها 
  .معناه أن طهرا مكان البيت : والثاين 

  :فيهم تأويالن } ِللطَّاِئِفنيَ { 
  .أهنم الغرباء الذين يأتون البيت من غربة ، وهذا قول سعيد بن جبري : أحدمها 
  .أهنم الذين يطوفون بالبيت ، وهذا قول عطاء : والثاين 

  :بعة تأويالت فيهم أر} َوالَْعاِكِفَني { 



  .أهنم أهل البلد احلرام ، وهذا قول سعيد بن جبري وقتادة : أحدها 
  .أهنم املعتكفون وهذا قول جماهد : والثاين 

  .أهنم املصلون وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  .أهنم اجملاورون للبيت احلرام بغري طواف ، وغري اعتكاف ، وال صالة ، وهذا قول عطاء : والرابع 

  .يريد أهل الصالة ، ألهنا جتمع ركوعاً وسجوداً } الرُّكَّعِ السُُّجوِد و{ 

ليجمع ألهله } وَاْرُزْق أْهلَُه ِمَن الثَّمََراتِ { يعين مكة } َوإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َرّب اجَْعلْ َهذَا الَْبلََد آِمناً { : قوله تعاىل 
  .األمن واخلصب ، فيكونوا يف رغد من العيش 

  :فيه وجهان } َءآَمَن ِمْنُهم بِاِهللا  َمْن{ 
أن هذا من قول إبراهيم متصالً بسؤاله ، أن جيعله بلداً آمناً ، وأن يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمرات : أحدمها 

ثواب ، فلم أن فيهم ظاملاً هو بالعقاب أحق من ال} الَ َينالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني { : ، ألن اهللا تعاىل قد أعلمه بقوله 
  .يسأل أهل املعاصي سؤال أهل الطاعات 

أنه سؤاله كان عاماً مرسالً ، وأن اهللا تعاىل خص اإلجابة ملن آمن منهم باهللا واليوم اآلخر ، مث : والوجه الثاين 
  .يعين يف الدنيا } َوَمْن كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً { : استأنف اإلخبار عن حال الكافرين ، بأن قال 

  .يعين بذنوبه إن مات على كفره } ثُمَّ أَضْطَرُُّه إِىل َعذَابِ النَّارِ { 
  :واختلفوا يف مكة ، هل صارت حراماً آمناً بسؤال إبراهيم أو كانت فيه كذلك؟ على قولني 

أن جيعله آمناً : اهيم ربَّه أهنا مل تزل حرماً ِمَن اجلَبَابَِرِة واملَُسلَِّطَني ، ومن اخلسوف والزالزل ، وإمنا سأل إبر: أحدمها 
مسعت أبا شريح اخلزاعي : من اجلذب والقحط ، وأن يرزق أهله من الثمرات ، لرواية سعيد بن املقربي ، قال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا افتتح مكة ، قتلت خزاعة رجالً من هذيل ، فقام رسول اهللا صلى اهللا : يقول 
يأَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اَهللا َتعَالَى َحرََّم َمكَّةَ َيْوَم َخلََق السَّمواِت َواألْرَض فَهَِي َحَراٌم إِلَى َيْومِ « : عليه وسلم خطيباً فقال 

َها الَ َتِحلُّ ألَحٍد بَْعِدي ، َوأَنَّالِْقَياَمِة ، الَ َيِحلُّ الِْمرِئٍ ُيْؤِمُن بِاِهللا وَاليومِ اآلخرِ أَنْ َيسِْفَك ِفيها َدماً أَْو يَُعضِّدُ بَِها َشجَراً 
الَ ِلُيَبلِّغَ الشَّاِهُد الَغاِئبَ َولَْم َتِحلَّ ِلي إِالَّ َهِذهِ السَّاَعةَ غََضباً َعلَى أَْهِلَها ، أالَ َوِهَي قَْد َرجَِعْت َعلَى حَاِلَها بِاألَْمسِ ، أ

  »إنَّ اهللا َتَعالَى قَْد أََحلََّها لَِرُسوِلِه وَلَْم ُيِحلََّها لَْك : وا إِنَّ َرُسولَ اِهللا قَْد قََتلَ بَِها فَقُولُ: فََمْن قَالَ . 
أن مكة كانت حالالً قبل دعوة إبراهيم ، كسائر البالد ، وأهنا بدعوته صارت حرماً آمنا ، وبتحرميه هلا ، : والثاين 

انت حالالً ، لرواية أشعب ، عن نافع كما صارت املدينة بتحرمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حراماً ، بعد أن ك
إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ َعْبَد اِهللا َوَخِليله ، وَإِنِّي َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، « : ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم قال 
ْيَها َعَضاَها َوصَْيُدَها ، الَ ُيْحَملُ ِفيَها ِسالٌَح ِلقَِتالٍ ، َوالَ وإِنَّ إِبَْراهِيَم َحرََّم َمكَّةَ ، وإِنِّي َحرَّْمُت املَِديَنةَ َما َبْيَن الَبََت

  »ُيقْطَُع ِمْنَها َشَجرٌ لََعلٍَف 
أول من دله اهللا تعاىل على مكان البيت إبراهيُم ، } َوإَذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم القَواِعَد ِمَن الْبَْيِت َوإِْسَماعِيلُ { : قوله تعاىل 

  .بناه مع إمساعيل ، وأول من حجه ، وإمنا كانوا قَْبلُ يصلون حنوه ، وال يعرفون مكانه  وهو أول من
  .والقواعد من البيت واحدهتا قاعدة ، وهي كاألساس ملا فوقها 

هِم ِمْن كُلِّ َبابٍ َسالَمٌ َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْي{ : يقوالن ربنا تقبل منا ، كما قال تعاىل : واملعىن } رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا { 
وَإِذْ َيْرفَُع إِْبَراهيُم الْقَواِعَد ِمَن الْبَْيِت { : أي يقولون سالم عليكم ، وهي كذلك يف قراءة أّيب بن كعب } َعلَيكُم 



السريانية هو اهللا ، ألن إبراهيم إمسع يا اهللا ، ألن إيل ب: » إمساعيل « وتفسري . } َوإِْسَماعِيلُ َوَيقُوالَنِ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا 
  .امسع يا إيل ، فلما أجابه ورزقه مبا دعا من الولد ، ّمسى مبا دعا : ملا دعا ربه قال 

. على اجلمع } ُمْسِلِمَني لك { : على التثنية ، وقرأ عوف األعرايب } َربََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمنيِ لَكَ { : قوله تعاىل 
َوِمْن { : يبُّ إال لنفسه وألمته إال إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه وألمته هلذه األمة يف قوله أنه مل يدع َن: ويقال 

واملسلم هو الذي استسلم ألمر اهللا وخضع له ، وهو يف الدين القابل ألوامر اهللا سراً } ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً مُّْسِلَمةً لََّك 
  .وجهراً 

  :عرفنا مناسكنا ، وفيها تأويالن أي } وأَرَِنا َمنَاِسكََنا { 
  .أهنا مناسك احلج ومعامله ، وهذا قول قتادة والسدي : أحدمها 
  .أهنا مناسك الذبائح اليت تنسك هللا عز وجل ، وهذا قول جماهد وعطاء : والثاين 

  :واملناسك مجع منسك ، واختلفوا يف تسميته منسكاً على وجهني 
إليه يف احلج والعمرة ، من قوهلم إن لفالن منسكاً ، إذا كان له موضع معتاد خلري  ألنه معتاد ويتردد الناس: أحدمها 

  .أو شر ، فسميت بذلك مناسك احلج العتيادها 
  .أن النسك عبادة اهللا تعاىل ، ولذلك سُمِّي الزاهد ناسكاً لعبادة ربه ، فسميت هذه مناسك ألهنا عبادات : والثاين 

زُ الَْحِكيمُ َرُسولًا مِْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ وَُيَزكِّيهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيَربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم 
)١٢٩ (  

لم ، وقيل يف يعين حممداً صلى اهللا عليه وس} َرُسوالً مِْنُهم { يعين يف هذه األمة } َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِم { : قوله تعاىل 
  .} َربََّنا وَاْبَعثْ ِفي آِخرِِهم َرُسوالً ِمنُْهم { قراءة أّيب بن كعب 

يا رسول اهللا أخربنا عن : أن نفراً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا : وقد روى خالد بن معدان 
  َنَعم ، أََنا َدْعَوةُ إبَْراهِيَم َوُبشَْرى ِعيَسى« : نفسك ، قال 

  :فيه تأويالن } َيْتلُو َعلَْيهِْم ءَاَياِتَك { .  »
  .يقرأ عليهم حجتك : أحدمها 
  .يبني هلم دينك : والثاين 

  .يعين القرآن } وُيَعلُِّمُهم الِْكَتابَ { 
  :فيها تأويالن } َوالِْحكَْمة { 

  .أهنا السنة ، وهو قول قتادة : أحدمها 
  .فيه ، واالتباع له ، وهو قول ابن زيد أهنا املعرفة بالدين ، والفقه : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوُيَزكِّيهِم { 
  .معناه يطهرهم من الشرك باهللا وعبادة األوثان : أحدمها 
  .يزكيهم بدينه إذا اتبعوه فيكونون به عند اهللا أزكياء : والثاين 



إِذْ ) ١٣٠(َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا وَإِنَُّه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني  َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه
مُ وََوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا بَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُ) ١٣١(قَالَ لَُه َربُّهُ أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعالَِمَني 

  ) ١٣٢(الدِّيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إْبَراهِيَم إالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه { : قوله تعاىل 
  .أن ذلك سفّه نفسه ، أي فََعلَ هبا من السفه ما صار به سفيهاً ، وهذا قول األخفش : أحدها 
أي } َوالَ َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ { : أهنا مبعىن سفه يف نفسه ، فحذف حرف اجلر كما حذف من قوله تعاىل : والثاين 

  .َعلَى عقدة النكاح ، وهذا قول الزجَّاج 
  .أهنا مبعىن أهلك نفسه وأْوَبقََها ، وهذا قول أيب عبيدة : والثالث 

  .الفاء يتعدى ، وسفُه بضم الفاء ال يتعدى َسِفه بكسر : قال املربِّد وثعلب 
  .اخترناه يف الدنيا للرسالة : أي اخترناه ، ولفظه مشتق من الصفوة ، فيكون املعىن } َولَقَدِ اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا { 
  .لنفسه يف إجنائها من اهللكة } َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني { 

} َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إِْبَراهيَم { : اهلاء كناية ترجع إىل امللة لَتقَدُّم قولِه } َوَوصَّى بَِها إِْبَراهِيُم بَنِيِه { : قوله تعاىل 
َوَيْعقُوُب َيا { . ووّصى أبلغ من أوصى ، ألن أوصى جيوز أن يكون قاله مرة واحدة ، َوَوصَّى ال يكون إال مراراً 

َيا َبنِيَّ إنَّ { : واملعىن أن إبراهيم َوصَّى ، مث َوصَّى بعده يعقوُب َبنِيِه ، فقاال مجيعاً } ْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن َبنِيَّ إِنَّ اهللاَ ا
كيف : فإن قيل } فَالَ َتمُوُتنَّ إالَّ وأَنُتْم ُمْسِلُمونَ { يعين اختار لكم الدين ، أي اإلسالم ، } اهللا اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن 

هذا يف سعة اللغة مفهوم املعىن ، ألن النهي تََوجََّه إىل : ونَ عن املوت وليس من فعلهم ، وإمنا ُيمَاُتون؟ قيل ُيْنَه
  .الزموا اإلسالم وال تفارقوه إىل املوت : مفارقة اإلسالم ، ال إىل املوت ، ومعناه 

َبنِيِه َما َتعُْبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنعُْبُد إِلََهَك َوإِلََه آبَاِئكَ إِبَْراهِيَم أَْم كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوبَ الَْمْوتُ إِذْ قَالَ ِل
ِتلَْك أُمَّةٌ قَدْ َخلَْت لََها َما كََسَبْت وَلَكُْم َما كَسَْبُتْم وَلَا ) ١٣٣(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِلًَها وَاِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

َوقَالُوا كُوُنوا ُهوًدا أَْو َنصَاَرى تَْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن ) ١٣٤(نَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ُتسْأَلُو
  ) ١٣٥(الُْمْشرِِكَني 

كونوا هوداً هتتدوا ، وقالت : يعين أن اليهوَد قالوا } كُوُنوا ُهوداً أْو َنصَارى َتهَْتدُوا : َوقَالُوا { : قوله تعاىل 
ويف الكالم } َبلْ ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفاً : قُلْ { : كونوا نصارى هتتدوا ، فرد اهللا تعاىل ذلك عليهم ، فقال : النصارى 

  :حذف ، حيتمل وجهني 
  .أن احملذوف بل نتبع ملة إبراهيم ، ولذلك جاء به منصوباً : أحدمها 
الدين ، مأخوذ من : ل هنتدي مبلة إبراهيم ، فلما حذف حرف اجلر ، صار منصوباً ، وامللة أن احملذوف ب: والثاين 

  .اإلمالء ، أي ما ُيْملُون من كتبهم 
  :وأما احلنيف ، ففيه أربعة تأويالت 

  .أنه املخلص ، وهو قول السدي : أحدها 
  .أنه املتَّبع ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .ل ابن عباس ، واحلسن احلاج ، وهو قو: والثالث 



  .املستقيم : والرابع 
  :ويف أصل احلنيف يف اللغة وجهان 

امليل ، واملعىن أن إبراهيم َحَنَف إىل دين اهللا ، وهو اإلسالم فسمي حنيفاً ، وقيل للرجل أْحَنف مليل كل : أحدمها 
  .واحدة من قدميه إىل أختها 

الستقامته وقيل للرجل أحنف ، تطّيراً من » احلنيفية « دين إبراهيم  أن أصله االستقامة ، فَُسمِّي: والوجه الثاين 
  .امليل وتفاؤالً باالستقامة ، كما قيل ِللًِّديغ سليم ، وللُمْهِلكِة من األرض مفازة 

اَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسبَاِط َوَما أُوِتَي ُموَسى قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسَح
فَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتمْ بِِه ) ١٣٦(َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ) ١٣٧(نََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم فَقَِد اْهَتدَْوا َوإِنْ تََولَّْوا فَإِ
  ) ١٣٨(اللَِّه ِصْبَغةً َوَنْحُن لَُه عَابُِدونَ 

فهل لإلميان مثل ال يكون إمياناً؟ قيل معىن : يل فإن ق} فَإِنْ َءاَمُنوا بِِمثْلِ َمآ َءاَمنُتم بِِه فَقَِد اْهَتدَوا { : قوله تعاىل 
فإن آمنوا مثل إميانكم ، وصدَّقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا ، وهذا هو معىن القراءة وإن خالف املصحف : الكالم 

.  
هلم قد أخذ فالن يف ِشقٍّ ، يعين يف مشاقة وعداوة ، وأصل الشِّقَاقِ البُْعُد ، من قو} َوإِن تََولَّوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ { 

  .وكذلك قيل للخارج عن اجلماعة ، قد َشقَّ عصا املسلمني لُبْعِدِه عنهم . وفالن يف ِشقٍّ آخر ، إذا تباعدوا 
  :فيه تأويالن } ِصْبَغةَ اِهللا َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اِهللا ِصْبَغةً { : قوله تعاىل 

  .معناه دين اهللا ، وهذا قول قتادة : أحدمها 
وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف ماء هلم ، ويقولون هذا تطهري هلم كاخلتان ، فرد اهللا تعاىل ذلك 

  .أي صبغة اهللا أحسن صبغة ، وهي اإلسالم } ِصْبَغةَ اِهللا { : عليهم بأن قال 
  .أن صبغة اهللا ، هي خلقة اهللا ، وهذا قول جماهد : والثاين 

لدين ، فإمنا سُمَِّي الدين صبغة ، لظهوره على صاحبه ، كظهور الصِّْبغِ َعلَى الثوبِ ، وإن فإن كانت الصبغة هي ا
  .كانت هي اخللقة فإلحداثه كإحداث اللون على الثوب 

أَْم َتقُولُونَ إِنَّ ) ١٣٩(ُمْخِلُصونَ  قُلْ أَُتحَاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو رَبَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم وََنْحُن لَُه
اللَُّه َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتمَ  إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيعْقُوَب وَالْأَْسَباطَ كَاُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ أَأَنُْتْم أَْعلَُم أَمِ

ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسبُْتْم َولَا ) ١٤٠(اِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َشَهاَدةً عِْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغ
  ) ١٤١(ُتسْأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ 

} حَاَق َوَيْعقُوَب وَاألْسبَاطَ إنَّ إبَْراِهيَم وإِْسَماعِيلَ َوإَِس{ : يعين قالوا } أَْم َتقُولُونَ إنَّ إبَْراِهيمَ { : قوله عز وجل 
الشجر : وهم إثنا عشر َسبْطاً من ولد يعقوب ، والَسْبطُ اجلماعة الذين يرجعون إىل أب واحد ، والَسْبطُ يف اللغة 

ء كانوا يعين اليهود تزعم أن هؤال} أَأَْنُتم أَْعلَُم أمِ اهللاُ : كَانُوا ُهوداً أْو َنَصاَرى قُلْ { الذي يرجع بعضه إىل بعض 
هوداً ، والنصارى تزعم أهنم كانوا نصارى ، فرد اهللا عليهم بأن اهللا تعاىل أعلم هبم منكم ، يعين بأهنم مل يكونوا 



  .هوداً وال نصارى 
  .من كتمان الشهادة ، واالرتشاء عليها من أغنيائهم وسفائهم } َوَما اُهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { 

ْن َيَشاُء إِلَى ُء ِمَن النَّاسِ َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَانُوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب يَْهِدي َمَسَيقُولُ السُّفََها
الرَّسُولُ َعلَْيكُْم شَهِيًدا َوَما َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ ) ١٤٢(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

 َوإِنْ كَاَنْت لَكَبَِريةً إِلَّا َعلَى الَِّذيَن َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّسُولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه
  ) ١٤٣(إَِمياَنكُمْ إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم  َهَدى اللَُّه َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع

اخلفيف احللم ، من قوهلم ثوب : واحده َسِفيه ، والسَِّفيُه : السُّفََهاُء } َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ { : قوله تعاىل 
  .سفيه إذا كان خفيف النسج ، ورمح سفيه إذا أسرع نفوذه 

  :بالسفهاء َها ُهَنا ثالثة أقاويل ويف واملراد 
  .اليهود ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .املنافقون ، وهو قول السدي : والثاين 

  .كفار قريش وحكاه الزجاج : والثالث 
، حيث  يعين ما صرفهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ، وهي بيت املقدس} َما والَّهم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها { 

كان يستقبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، بعد هجرته إىل املدينة بستة عشر شهراً يف رواية الرباء بن 
ثالثة عشر شهراً ، ويف رواية أنس بن مالك تسعة أشهر أو عشرة أشهر ، مث : عازب ، ويف رواية معاذ بن جبل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف صالة الظهر وقد صلى ُنِسَخْت قبلةُ بيت املقدس باستقبال الكعبة ، و
كنا : منها ركعتني حنو بيت املقدس ، فانصرف بوجهه إىل الكعبة ، هذا قول أنس بن مالك ، وقال الرباء بن عازب 

رسول اهللا  أشهد لقد َصلَّيت مع: يف صالة العصر بقباء ، فمر رجل على أهل املسجد وهم ركوع يف الثانية ، فقال 
  .ما قَاَبل َوْجَهه : صلى اهللا عليه وسلم ِقَبلَ مكة ، فداروا كما هم ِقَبلَ البيت ، وقَِبلُ كل شيٍء 

واختلف أهل العلم يف استقبال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت املقدس ، هل كان برأيه واجتهاده ، أو كان 
، وهذا قول ابن عباس } لِْقْبلَةَ التَّي كُْنَت َعلَْيَها إالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُع الرَّسُُولَ َوَما َجَعلَْنا ا{ : عن أمر اهللا تعاىل لقوله 

  .وابن جريج 
واختلفوا . أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده ، وهذا قول احلسن ، وعكرمة ، وأيب العالية ، والربيع : والقول الثاين 

  : يف سبب اختياره بيت املقدس على قولني
  .أنه اختار بيت املقدس ليتألَّف أهل الكتاب ، وهذا قول أيب جعفر الطربي : أحدمها 
ألن العرب كانت حتج البيت غري آلفة لبيت املقدس ، فأحب اهللا أن ميتحنهم بغري ما ألفوه ، ليعلم من يتبع : والثاين 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكعبة ، قال ممن ينقلب على َعِقَبْيِه ، وهذا قول أيب إسحاق الزجاج ، فلما استقب
أتى رفاعة بن قيس وكعب بن األشرف والربيع وكنانة بن أيب احلُقَْيقِ ، فقالوا لرسول اهللا صلى اهللا : ابن عباس 
ما والّك عن قبلتك اليت كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملِة إبراهيم ودينه؟ ارجع إىل قبلتك اليت : عليه وسلم 

َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما { : وإمنا يريدون فتنته عن دينه ، فأنزل اهللا تعاىل . عليها ، نتبعك ونصدقك كنت 
حيثما يعين } ِللَِّه الَْمشْرِْق َوالَْمغْرُِب يَْهِدي َمن َيَشاُء إىل صَِراٍط ُمْستَقيمٍ : َوالُّهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَيها؟ قُل 

  .املستوي : واملستقيم : الطريق : أمر اهللا تعاىل باستقباله من مشرق أو مغرب والصراط 



  :فيه ثالثة تأويالت . } َوكَذِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : قوله تعاىل 
  :، ومنه قول زهري  يعين خياراً ، من قوهلم فالن وسط احلََسبِ يف قومه ، إذا أرادوا بذلك الرفيع يف حسبه: أحدها 

  إذَا َنَزلَت إِْحَدى اللَّيايل بُِمَعظَّمِ... ُهْم َوَسطٌ يَْرَضى اإللُه بُِحكْمِهِْم 
أن الوسط من التوسط يف األمور ، ألن املسلمني َتَوسَّطُوا يف الدين ، فال هم أهل غلوٍّ فيه ، وال هم أهل : والثاين 

اهللا وقتَّلوا أنبياءهم وكَذَبوا على رهبم ، فوصفهم اهللا تعاىل بأهنم وسط ، تقصري فيه ، كاليهود الذين بدَّلوا كتاب 
  .ألن أحب األمور إليه أوسطها 

عدالً ، ألن العدل وسط بني الزيادة والنقصان ، وقد روى أبو سعيد اخلدري ، عن النيب : يريد بالوسط : والثالث 
  .أي َعْدالً } َعلَْناكُْم أمَّةً َوَسطاً َوكَذَِلَك َج{ : صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل 

  :فيه ثالثة تأويالت } لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ { 
  .لتشهدوا على أهل الكتاب ، بتبليغ الرسول إليهم رسالة رهبم : أحدها 
لنيب صلى اهللا عليه لتشهدوا على األمم السالفة ، بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة رهبم ، وهذا مروي عن ا: والثاين 

كيف تشهدون علينا ومل تشاهدونا ، فيقولون أْعلََمَنا نيبُّ اهللا مبا أُْنزِلَ عليه من : وسلم ، أن األمم السالفة تقول هلم 
  .كتاب اهللا 
فعرب عن أي لتكونوا ُمْحَتجَِّني على األمم كلها ، } ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ { : أن معىن قوله : والثالث 

  .االحتجاج بالشهادة ، وهذا قول حكاه الزجاج 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم شَهِيداً { 

  .يكون الرسول شهيداً على أمته أنْ قد بلّغ إليهم رسالة ربه : أحدها 
  ) .هلم (  مبعىن) عليهم ( أنّ معىن ذلك أنْ يكون شهيداً هلم بإمياهنم ، وتكون : والثاين 

  .أي ُمحَْتّجاً } َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَيكُْم َشهِيداً { : أن معىن قوله : والثالث 
فإن } إالّ ِلَنعَلََم َمن َيتَّبُع الرَّسُولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه { أي بيت املقدس ، } َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُنَت َعلَْيَها { 

أربعة } إالَّ ِلَنْعلَمَ { : يف قوله : اهللا أعلم باألشياء قبل كوهنا ، فكيف جعل حتويل الِقْبلة طريقاً إىل علمه؟ قيل  :قيل 
  :تأويالت 

يعين إال ليعلم رسويل ، وحزيب ، وأوليائي؛ ألن من شأن العرب إضافة ما فعله أْتباعُ الرئيس إليه ، كما : أحدها 
  .طاب سواَد العراق وجيب َخرَاَجَها فتح عمُر بُن اخل: قالوا 

إال لنرى ، والعرب قد تضع العلَم مكان الرؤية ، والرؤية مكان : مبعىن } إالَّ ِلَنعْلََم { : أن قوله تعاىل : والثاين 
  . أمل تعلم: يعين ]  ١: الفيل [ } ألَْم َتَر كَيَف فََعلَ رَبَُّك بِأْصَحابِ الْفِيلِ { العلم ، كما قال تعاىل 

مبعىن إال لتعلموا أننا نعلم ، فإنّ املنافقني كانوا يف شك من علم اهللا باألشياء } إالَّ ِلَنْعلَمَ { : قوله تعاىل : والثالث 
  .قبل كوهنا 

  .مبعىن إال لنميز أهل اليقني من أهل الشك ، وهذا قول ابن عباس } إالَّ ِلَنْعلَمَ { : أن قوله : والرابع 
ممن َيرَْتدُّ : مبعىن } ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه { مبعىن فيما أمر به من استقبال الكعبة } ن َيتَّبعُ الرَُّسولَ َم{ : قوله تعاىل 

عن دينه ، ألن املرتد راجع ُمْنقَِلب عما كان عليه ، فشبهه باملُْنقِلب على عقبه ، ألن القبلة ملَّا ُحوِّلَتْ اْرَتدَّ من 
إن حممداً قد علم أننا : إن حممداً قد اشتاق إىل بلد أبيه ، وقالت قريش : ونافق قوم ، وقالت اليهود  املسلمني قَْوٌم ،

  .على هدى وَسُيتَابُِعَنا 



  :فيه ثالثة تأويالت } َوإِن كَاَنْت لَكَبِريةً إالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اهللاُ { : مث قال تعاىل 
قدس إىل الكعبة والتحويل إليها لكبريةٌ ، وهذا هو قول ابن عباس ، وجماهد ، معناه وإن التولية عن بيت امل: أحدها 
  .وقتادة 
إن الكبرية هي القبلة بعينها اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوجه إليها من بيت املقدس قبل : والثاين 

  .التحويل ، وهذا قول أيب العالية الرياحي 
  .الة ، اليت كانوا َصلَّْوَها إىل القبلة األوىل ، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد أن الكبرية هي الص: والثالث 

يعين صالتكم إىل بيت املقدس ، فسمى الصالة إمياناً الشتماهلا على } َوَما كَانَ اُهللا لُِيِضيَع إميَاَنكُم { : مث قال تعاىل 
بال بيت املقدس إىل الكعبة ، قالوا لرسول اهللا صلى نية وقول وعمل ، وسبب ذلك أن املسلمني ملا ُحوِّلُوا عن استق

  .} َوَما كَانَ اُهللا لُِيضيعَ إميَاَنكُم { : كيف من مات من إخواننا؟ فأنزل اهللا عز وجل : اهللا عليه وسلم 
ت ألن القوم أشفقوا ، أن تكون صالهتم إىل بي: هم سألوه عن صالِة غريهم ، فأجاهبم حبال صالهتم؟ قيل : فإن قيل 

كيف تضيع : املقدس ُمْحَبطةً ملْن مات ومن بقي ، فأجاهبم مبا َدلَّ على األمرين ، على أنه قد روى قوم أهنم قالوا 
أشد من الرمحة ، وقال أبو : الرأفة } إنَّ اهللا بِالنَّاسِ لََرُؤوٌف رَّحِيٌم { . صالتنا إىل بيت املقدس فأنزل اهللا تعاىل ذلك 

  .لرأفة أكثر من الرمحة ا: عمر عمرو بن العالء 

َرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الَْح
  ) ١٤٤(أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ  ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لََيْعلَُمونَ

َسَيقُولُ السُّفََهاءُ { : هذه اآلية متقدمة يف النزول على قوله تعاىل } قَْد نََرى َتقَلَُّب َوجْهَِك يف السََّمآِء { : قوله تعاىل 
  .} ِمن النَّاسِ 
  :تأويالن } ْجهِكَ يف السََّماِء َتقَلَُّب َو{ : ويف قوله 
  .حتول وجهك حنو السماء ، وهذا قول الطربي : معناه : أحدمها 
  .تقلب عينيك يف النظر إىل السماء ، وهذا قول الزجاج : معناه : والثاين 

أن ] ربه [ ها ويسأل يعين الكعبة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرضاها وخيتار} فَلَُنَولِّيَنََّك ِقبلةً َترضاها { 
  .ُيحوَّل إليها 

  :واخُتِلَف يف سبب اختياره لذلك على قولني 
  .تتبع قبلتنا وختالفنا يف ديننا؟ وبه قال جماهد ، وابن زيد : خمالفة اليهود وكراهة ملوافقتهم ، ألهنم قالوا : أحدمها 
  .بن عباس أنه اختارها ، ألهنا كانت قبلة أبيه إبراهيم ، وبه قال ا: والثاين 

أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري راض ببيت املقدس أن يكون له قبلة ، حىت قال تعاىل له يف : فإن قيل 
ال جيوز أن يكون رسول اهللا غري راض ببيت املقدس ، لَمَّا أمره اهللا تعاىل : ؟ قيل } فَلَُنَولِّيَنَّْك ِقْبلَةً تَْرَضاَها { الكعبة 

أي حتبها وهتواها ، وإمنا أحبها مع ما : اء جيب عليهم الرضا بأوامر اهللا تعاىل ، لكن معىن ترضاها به ، ألن األنبي
} تَْرَضاَها { : ذكرنا من القولني األولني ، ملا فيها من تآلف قومه وإسراعهم إىل إجابته ، وحيتمل أن يكون قوله 

يف ، وسرعة اإلجابة ، مث قال تعاىل جميباً لرغبته وآمراً ترضى ما حيدث عنها من التأل: حمموالً على احلقيقة مبعىن 
حنو : أي َحوِّلْ وجهك يف الصالة ، شطر املسجد احلرام أي } فَولِّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ { : بطَِلَبِته 

  :املسجد احلرام ، كما قال اهلذيل 



  ُر الَعْيَنْينِ َمْحسُوُرفشطُرَها نظَ... إنَّ العسري هبا َداٌء ُيَخاِمرُها 
شطر إىل كذا إذا أقبل حنوه ، وشطر عن كذا إذا َبُعَد منه وأعرض عنه ، : أي حنوها ، والشطر من األضداد ، يقال 

  .نصفه ، فأما الشاطر من الرجال فألنه قد أخذ يف حنوٍ غري اِإلستواء : وِشطُْر الشيء 
واختلف أهل العلم يف املكان ، الذي أمر .  به الكعبة ، ألهنا فيه فعرب به عنها يعين} الَْمْسجِِد الَْحَرامِ { : قوله تعاىل 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يويل وجهه إليه 
  .حيال ميزاب الكعبة : قال } فَلَُنولَِّينََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها { : فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  .كله ، وقبلة البيت الباب  البيت: وقال عبد اهللا بن عباس 
يعين حنو املسجد احلرام أيضاً تأكيداً لألمر األول ألن } َوحَْيثَُما كَنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُم شَطَْرُه { : مث قال تعاىل 

عمومه يقتضيه ، لكن أراد بالتأكيد احتمال التخصيص ، مث جعل األمر األول مواجهاً به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والثاين مواجهاً به مجيع الناس ، فكال األمرين عام يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجيع أمته ، لكن غاير بني ، 

  .األمرين ليمنع من تغيري األمر يف املأمور به ، وليكون كل واحد منهما جارياً على عمومه 
  .والنصارى يعين اليهود } َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب { : مث قال تعاىل 

  .يعين حتويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة } لََيْعلَُمونَ أَنَّهُ الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِمْ { 
  .من اخلوض يف إِفَْتاِن املسلمني عن دينهم بذلك } َوَما اُهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ { 

ٍة َما َتبِعُوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلَتَُهْم َوَما َبْعُضُهْم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ َولَِئْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَي
  ) ١٤٥(اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

  .يعين استقبال الكعبة } ِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب بِكُلِّ َءاَيٍة مَّا َتبِعُوا ِقْبلََتَك َولَِئْن أََتْيتَ الَّ{ : قوله تعاىل 
  .يعين استقبال بيت املقدس ، بعد أن ُحوِّلَْت ِقْبلَُتك إىل الكعبة } َوَما أَنَت بِتَابِعٍ ِقْبلََتُهم { 
ال تتبع النصارى يف القبلة ، فهم فيها خمتلفون ، وإن كانوا على  يعين أن اليهود} َوَما َبْعُضُهم بَِتابٍعِ ِقْبلَةَ بَْعضٍ { 

  .معاندة النيب صلى اهللا عليه وسلم متفقني 
  .يعين يف القبلة } َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم { 
  .يعين يف حتويلها عن بيت املقدس إىل الكعبة } َمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ { 
  .وليس جيوز أن يفعل النيب ما يصري به ظاملاً } اً لَِّمَن الظَّاِلِمَني إِنََّك إِذَ{ 

  :ويف هذا اخلطاب وجهان 
  .أن هذه صفة تنتفي عن النيب ، وإمنا أراد بذلك بيان حكمها لو كانت : أحدمها 

  .أن هذا خطاب للنيب واملراد به أمته : والوجه الثاين 

الَْحقُّ ِمْن ) ١٤٦(ْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا ِمنُْهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب َي
  ) ١٤٧(رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن 

  .رى ، أوتوا التوراة ، واإلجنيل يعين اليهود والنصا} الَِّذيَن َءاَتيَْناُهُم الِْكَتابَ { : قوله تعاىل 
  :فيه قوالن } َيْعرِفُوَنُه كََما يَْعرِفُونَ أَبْنآَءُهُم { 

  .يعرفون أن حتويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة حق كما يعرفون أبناءهم : أحدمها 



  .يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم : والثاين 
  .يعين علماَءهم وخواصَّهْم } ْم َوإِنَّ فَرِيقاً مِّنُْه{ 
  :فيه قوالن } لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ { 

  .أن احلق هو استقبال الكعبة : أحدمها 
  .أن احلق حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول جماهد وقتادة : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوُهْم َيْعلَُمونَ { 
  .يعلمون أنه حق متبوع : أحدمها 
  .علمون ما عليه من العقاب املستحق ي: والثاين 

  .يعين استقبال الكعبة ، ال ما أخربتك به شهود من قبلتهم } الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك { 
امترى فالن يف كذا إذا اعترضه اليقني مَرَّةً ، والشك أخرى ، : أي من الشاكِّني يقال } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن { 

  .ر فدافع أحدمها باآلخ
هذا وإن كان خطاباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم فاملراد به غريه من أمته : أفكان شاكّاً حني هنى عنه؟ قيل : فإن قيل 

.  

  ) ١٤٨(َشْيٍء قَِديٌر  َه َعلَى كُلَِّوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخْيرَاِت أَْيَن َما َتكُوُنوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ اللَّ

  :وفيه قوالن . يعين ولكل أهل ملة من سائر امللل وجهة هو مولِّيها } وَِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها { : قوله تعاىل 
  .قبلة يستقبلوهنا ، وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي : أحدمها 
  .يعين صالة يصلوهنا ، وهو قول قتادة : والثاين 

  :قوالن } ُهَو ُموَلِّيها { : اىل ويف قوله تع
  .أن أهل كل وجهة هم الذين َيتََولَّوَنَها ويستقبلوهنا : أحدمها 
وهذا } ُهَو َمْوالها { أن أهل كل وجهٍة اهللا تعاىل هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم باستقباهلا ، وقد قرئ : والثاين 

  .حسن يدل على الثاين من القولني 
  :فيه تأويالن } لَْخْيرَاِت فَاْسَتبِقُوا ا{ 

  .معناه فسارعوا إىل األعمال الصاحلة ، وهو قول عبد الرمحن بن زيد : أحدمها 
  .ال ُتغلَبوا على قبلتكم مبا تقول اليهود من أنكم إذا اتبعتم قبلتهم اتبعوكم ، وهذا قول قتادة : معناه : والثاين 

  . مرجعكم مجيعاً ، يعين يوم القيامة إىل اهللا} َيأْتِ بِكُُم اُهللا َجِميعاً . . . { 
  .يعين على إعادتكم إليه أحياء بعد املوت والبلى } إِنَّ اَهللا َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 

) ١٤٩(مَّا َتْعَملُونَ  َعَوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ
ئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوجُوَهكُْم َشطَْرُه ِل

  ) ١٥٠(نِي َوِلأُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم فَلَا َتْخَشْوُهْم وَاْخشَْو

َوِمْن حَْيثُ { : مث أكد اهللا أمره يف استقبال الكعبة ، ملا جرى من خوض املشركني ومساعدة املنافقني ، بإعادته فقال 
تبييناً ِلَنبِيِِّه وصرفاً له } ِمن رَّبَِّك َوَما اُهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ  َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَإِنَُّه لَلَْحقُّ



  .أهنم يتبعونه إن عاد : عن االغترار بقول اليهود 
  :حيتمل وجهني } َوَما اُهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { 

  .أن يقول ذلك ترغيباً هلم يف اخلري : أحدمها 
  .من املخالفة  حتذيراً: والثاين 

َوِمْن َحْيثُ { : مث أعاد اهللا تعاىل تأكيد أمره ، ليخرج من قلوهبم ما استعظموه من حتويلهم إىل غري ما أَِلفُوه ، فقال 
األوامر  فأفاد كل واحد من} َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَحْيثَُما كُنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطَْرُه 

  :الثالثة مع استوائها يف التزام احلكم فائدة مستجده 
  :أما األمر األول فمفيد لنسخ غريه ، وأما األمر الثاين فمفيد ألجل قوله تعاىل 

  .أنه ال يتعقبه نسخ } َوإِنَّهُ لَلَْحقُّ ِمن رَّبِّكَ { 
  .} َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُمْ ُحجَّةٌ  لِئَالَّ{ : وأما األمر الثالث فمفيد أن ال حجة عليهم فيه ، لقوله 

  :وفيه قوالن . ليس يريد أن هلم عليكم حجة } إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهُم { : مث قال تعاىل 
أن املعىن ، ولكن الذين ظلموا قد حيتجون عليكم بأباطيل احلجج ، وقد ينطلق اسم احلجة على ما بطل : أحدمها 

 التعلق هبا مقام الصحيح حىت يظهر فسادها ملن علم ، مع خفائها على من جهل ، كما قال تعاىل منها ، إلقامتها يف
  .فََسمَّاَها حجة ، وجعلها عند اهللا دَاِحَضةْ } ُحجَّتُُهْم دَاِحَضةٌ ِعندَ َربِّهِْم { 

كما قيل ) ] بعد ( مبعىن ) إالّ ( كون أن املعىن لِئَالَّ يكون للناس عليكم ُحجَّةٌ بعد الذين ظلموا ، فت: والقول الثاين 
. أي بعدما قد سلف ]  ٢٢: النساء [ } َوالَ تَنكَحُوا َما َنكََح ءَاَباُءكُْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف { : يف قوله تعاىل 

. أي بعد املوتة األوىل ]  ٥٦: لدخان ا[ } الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املَوَت إِالَّ املَوَتةَ األوىل { : وكما قيل يف قوله تعاىل 
: قد علم أننا على ُهًدى ، ولقول اليهود : وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهود ، لقول قريش حني استقبل الكعبة 

  .إن َرَجَع عنها تابعناه 
  :هني حيتمل وج} َوألُِتمَّ نِْعَميت َعلَْيكُمْ { يف املخالفة } فَالَ َتْخَشوُْهْم وَاْخشَونِي { 

  .فيما هديناكم إليه من القبلة : أحدمها 
  .ما أعددته لكم من ثواب الطاعة : والثاين 

ةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُونُوا كََما أَْرَسلَْنا فِيكُْم َرُسولًا ِمْنكُمْ َيْتلُو َعلَْيكُْم آيَاِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْم
  ) ١٥٢(فَاذْكُُرونِي أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُوا ِلي َولَا َتكْفُُروِن ) ١٥١(ُمونَ َتْعلَ

َيْتلُوا { يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َرسُوالً مِّنكُْم { يعين من العرب } كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم { : قوله تعاىل 
  .يعين القرآن } َعلَْيكُْم َءآَياِتَنا 

  :فيه تأويالن }  َوُيَزكِّيكُْم{ 
  .يعين يطهركم من الشرك : أحدمها 
  .أن يأمركم مبا تصريون به عند اهللا أزكياء : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوُيَعلُِّمكُمُ الْكَتَاَب { 
  .القرآن : أحدمها 
  .اإلخبار مبا يف الكتب السالفة من أخبار القرون اخلالية : والثاين 



  :ن فيها تأويال} َواِحلكَْمةَ { 
  .السّنة : أحدمها 
  .مواعظ القرآن : والثاين 

  .يعين من أحكام الدين وأمور الدنيا } َوُيَعلُِّمكُم مَّا لَْم َتكُونُوا َتْعلَُمونَ { 
  :فيه تأويالن } فَاذْكُُروين أَذْكُْركُْم { 

  .اذكروين بالشكر أذكركم بالنعمة : أحدمها 
  .زاء اذكروين بالقبول أذكركم باجل: والثاين 

وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ) ١٥٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 
  ) ١٥٤(أَْموَاٌت َبلْ أَْحَياٌء وَلَِكْن لَا َتْشُعُرونَ 

  :أما الصرب ها هنا ففيه قوالن } َن َءاَمنُوا اْستَِعيُنوا بِالصَّْبرِ والصَّالَِة يَأَيَُّها الَِّذي{ : قوله تعاىل 
  .الثبات على أوامر اهللا تعاىل : أحدمها 
  .الصيام املقصود به وجه اهللا تعاىل : والثاين 

  :وأما االستعانة بالصالة فتحتمل وجهني 
  .االستعانة بثواهبا : أحدمها 
  .ُيتلى يف الصالة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عوناً على امتثال األوامر  االستعانة مبا: والثاين 

وسبب ذلك أهنم كانوا } َوالَ َتقُولُوا ِلَمن ُيقَْتلُ يف َسبِيلِ اِهللا أَمَْوٌت َبلْ أَحَْيآٌء َولَِكن الَّ َتْشُعُرونَ { : قوله تعاىل 
  :لت اآلية وفيها تأويالن مات فالن ، ومات فالن ، فنز: يقولون لقتلى بدر وأُُحد 

  .أهنم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام املوتى بل هم عند اهللا أحياء النفوس منّعمو األجسام : أحدمها 
أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْينَاُه { : أهنم ليسوا بالضالل أمواتاً بل هم بالطاعة واهلدى أحياء ، كما قال تعاىل : والثاين 
فجعل الضالَّ ]  ١٢٢: األنعام [ } لَْنا لَُه نُوراً يَْمِشي بِهِ يف النَّاسِ كََمن مَّثَلُُه يف الظُّلَُماِت لَْيَس بِخَارِجٍ ِمنَْها َوَجَع

  .ميتاً ، واملُهَْتدي حياً 
  .أهنم ليسوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند اهللا وثبوت األجر : وحيتمل تأويالً ثالثاً 

الَِّذيَن إِذَا ) ١٥٥(كُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْجُوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْموَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثََّمرَاِت وََبشِّرِ الصَّابِرِيَن َولََنْبلُوَنَّ
ْن رَبِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهمُ أُولَِئَك َعلَْيهِمْ َصلََواٌت ِم) ١٥٦(أَصَاَبتُْهْم ُمصِيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ 

  ) ١٥٧(الُْمهَْتُدونَ 

يعين أهل مكة ، ملا تقدم من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيعلها عليهم سنني } َولََنْبلَُونَّكُم { : قوله تعاىل 
} لُوَنَّكُم بَِشْيٍء مَِّن الْخَْوِف َواجلُوعِ َولََنْب{ : كسين يوسَف حني قحطوا سبع سنني ، فقال اهللا تعاىل جميباً لدعاء نبيه 

  .اخلوف يعين الفزع يف القتال ، واجلوع يعين اجملاعة باجلدب 
  :حيتمل وجهني } َوَنقْصٍ مَِّن األَموَالِ { 

  .نقصها باجلوائح املتلفة : أحدمها 
  .زيادة النفقة يف اجلدب : والثاين 



  .قلة النبات وارتفاع الربكات } وَالثَّمََراتِ { . ل واملوت يعين ونقص األنفس بالقت} َواَألنفُسِ { 
  :حيتمل ثالثة أوجه } َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن { 

  .وبشر الصابرين على اجلهاد بالنصر : أحدها 
  .وبشر الصابرين على الطاعة باجلزاء : والثاين 

  :بعد  وبشر الصابرين على املصائب بالثواب ، وهو أشبه لقوله من: والثالث 
إذا أصابتهم مصيبة يف نفس أو أهل أو مال : يعين } إِنَّا ِللَِّه وإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَ : الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهم مُِّصيَبةٌ قَالُوا { 

يعين بالبعث يف } وإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ { أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا هللا ، ال يظلمنا فيما يصنعه بنا : إنا هللا : قالوا 
  .ثواب احملسن ومعاقبة املسيء 

الصالة اسم مشترك } أُْولَِئَك َعلَْيهِْم َصلَواٌت مِّن رَّبِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُوْلَئَك ُهمُ الُْمهَْتُدونَ { : مث قال تعاىل يف هؤالء 
إِنَّ اَهللا َوَمالَِئكََتهُ { : ، كما قال تعاىل  املعىن فهي من اهللا تعاىل الرمحة ، ومن املالئكة االستغفار ، ومن الناس الدعاء

  :وقال الشاعر . } ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيأيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليَماً 
  َربٌّ كرٌمي وشفيع مطاع... صلّى على حيىي وأشياعه 

  .أي رمحة ، وذكر ذلك بلفظ اجلمع ألن بعضها يتلو بعضاً } واٌت مِّن رَّبِّهِْم أُْولَِئَك َعلَيْهِْم َصلَ{ : قوله تعاىل 
  .} ِمَن الَْبيَِّناِت وَالُْهَدى { : فأعادها مع اختالفها للفظني ألنه أوكد وأبلغ كما قال } َوَرْحَمةٌ { : مث قال 

  :وجهان حمتمالن } َوأُولَِئَك ُهُم الُْمهَْتُدونَ { : ويف قوله تعاىل 
  .املهتدون إىل تسهيل املصائب وختفيف احلزن : أحدمها 
  .املهتدون إىل استحقاق الثواب وإجزال األجر : والثاين 

عَ َخيًْرا فَإِنَّ اللََّه َف بِهَِما َوَمْن َتطَوَّإِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوَّ
  ) ١٥٨(َشاِكٌر َعِليٌم 

  :وفيه قوالن . أما الصفا واملروة فهما مبتدأ السعي ومنتهاه } إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمن َشَعاِئرِ اهللاِ { : قوله تعاىل 
م صفا يصفو إذا َخلَص ، واشتقاق الصفا من قوهل. احلجارة البيض ، واملروة احلجارة السود : أن الصفا : أحدمها 

  .وهو مجع واحده صفاة 
. احلجارة الصلبة اليت ال تنبت شيئاً ، واملروة احلجارة الرخوة ، وهذا أظهر القولني يف اللغة : أن الصفا : والثاين 

  :يدل على الصفا قول الطرماح 
  يؤيَس حافراً أبداً صفايت... أبت يل قويت والطول إالّ 

  :الكميت ويدل على املروة قول 
  فإذا ما صادف املَْرَو رضخ... وُيوَلّي األرَض خفاً ذابالً 

نزل آدم على الصفا ، وحواء على املروة ، فَُسمِّي الصفا باسم آدم املصطفى : وُحِكَي عن جعفر بن حممد قال 
  .ومسيت املروة باسم املرأة 

نثت املروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث وقيل إن اسم الصفا ذكّر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر االسم ، وأ
  .االسم 

  :وجهان } ِمن َشَعاِئرِ اِهللا { : ويف قوله 



  :يعين من معامل اهللا اليت جعلها لعباده معلماً ، ومنه قول الكميت : أحدمها 
  شعائر قربان هبا ُيتَقَرَُّب... نقّتلهم جيالً فجيالً تراُهُم 

وهو اخلرب الذي أخرب اهللا تعاىل عنه ، وهي من إشعار اهللا عباده أمر الصفا واملروة إن الشعائر مجع شعرية : والثاين 
  .وما عليهم من الطواف هبما ، وهذا قول جماهد 

  :أما احلج ففيه قوالن } فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَمَر { : مث قال تعاىل 
  :، ومنه قول الشاعر أنه القصد ، مسي به النسك ألن البيت مقصود فيه : أحدمها 

  حيجون سب الزبرقان املزعفرا... وأشهد من عوف حلوالً كثرية 
يعين بقوله حيجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته ، فسمي احلج حجاً ألن احلاج يأيت ِقَبلَ البيت مث يعود 

: َعْود إليه مرة بعد أخرى قيل له إليه لطواف اإلفاضة ، مث ينصرف إىل مىن ويعود إليه لطواف الصدر ، فلتكرر ال
  .حاّج 

  :وأما العمرة ففيها قوالن 
  :أهنا القصد أيضاً ، وكل قاصد لشيء فهو معتمر ، قال العجاج : أحدمها 

  َمغْزًى بعيداً من بعيد وَصبَر... لقد غزا ابن معمر حني اعتمر 
  .يعين بقوله حني اعتمر أي حني قصد 

  :ومنه قول الشاعر  أهنا الزيارة: والقول الثاين 
  معتمرا) تثليث ( وراكب جاَء من ... وجاشت النفُس ملَّا جاَء فَلُّهم 

  .أي زائراً 
  .ورفع اجلناح من أحكام املباحث دون الواجبات } فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أن َيطَّوَّفَ بِهَِما { : مث قال تعاىل 

  :واجب يف احلج والعمرة منسكاً بأمرين  فذهب أبو حنيفة على أنّ السعي بني الصفا واملروة غري
  .ورفع اجلناح من أحكام املباحات دون الواجبات } فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهَِما { : قوله تعاىل : أحدمها 
  .} فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَن الَّ َيطَّوََّف بِهَِما { : أن ابن عباس وابن مسعود قََرء : والثاين 
ب الشافعي ، ومالك ، وفقهاء احلرمني ، إىل وجوب السعي يف النسكني متسكاً بفحوى اخلطاب ونص السنة ، وذه

دليل على إباحته دون وجوبه ، خلروجه على سبب ، وهو أن الصفا كان عليه يف } فَالَ ُجَناحَ { : وليس يف قوله 
ت اجلاهلية إذا سعت بني الصفا واملروة طافوا حول اجلاهلية صنم امسه إساف ، وعلى املروة صنم امسه نائلة ، فكان

الصفا واملروة تعظيماً إلساف ونائلة ، فلما جاء اإلسالم وألغيت األصنام َتكَرََّه املسلمون أن ُيَواِفقُوا اجلاهلية يف 
هلم يف اإلسالم الطواف حول الصفا واملروة ، جمانبةً ملا كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة ، فأباح اهللا تعاىل ذلك 

فَالَ جَُناحَ { : وأما قراءة ابن مسعود ، وابن عباس . } فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهَِما { : الختالف القصد فقال 
صلة يف الكالم إذا تقدمها ) ال ( ، فال حجة فيها على سقوط فرض السعي بينهما ألن } َعلَْيِه أَن الَّ َيطَّوََّف بِهَِما 

  :ْحد ، كقوله تعاىل َج

  :مبعىن ما منعك أن تسجد ، وكما قال الشاعر ]  ١٢: األعراف [ } َما َمَنَعَك أَن َتْسُجَد إِذْ أَمَْرُتَك { 
  والطيبان أبو بكر وال ُعَمُر... ما كان يرضى رسول اهللا فعلهم 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَمن َتطَوََّع َخْيراً { 
  .بني الصفا واملروة ، وهذا قول َمْن أسقط وجوب السعي  ومن تطوع بالسعي: أحدها 



  .ومن تطوع بالزيادة على الواجب ، وهذا قول من أوجب السعي : والثاين 
  .ومن تطوع باحلج والعمرة بعد أداء فرضهما : والثالث 

  :حيتمل تأويلني } فَإِنَّ اهللاَ َشاِكٌر َعِليٌم { 
  .شاكر للعمل عليم بالقصد : أحدمها 

  .شاكر للقليل عليم بالثواب : لثاين وا

 أُولَِئَك َيلَْعنُُهُم اللَُّه َوَيلَْعنُُهمُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ) ١٦٠(ْصلَحُوا َوبَيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَْيهِْم َوأََنا التَّوَّابُ الرَّحِيُم إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا وَأَ) ١٥٩(اللَّاِعُنونَ 

َعْنُهُم الَْعذَابُ  َخاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف) ١٦١(َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَيْهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني 
  ) ١٦٢(َولَا ُهْم ُينْظَُرونَ 

هم رؤساء اليهود ، كعب ابن األشرف ، وكعب بن أسد ، : قيل } إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَْنا { : قوله عز وجل 
  .وابن صوريا ، وزيد بن التابوت ، هم الذين كتموا ما أنزل اهللا 

  :فيه قوالن } َدى َمَن الْبَيَِّناِت وَالُْه{ 
  .األمر باتباعه : أن البينات هي احلجج الدالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واهلدى : أحدمها 
  .أن البينات واهلدى واحد ، واجلمع بينهما تأكيد ، وذلك ما أبان عن نبوته وهدى إىل اتباعه : والثاين 

  .يعين القرآن } ِكتَابِ َمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ يف الْ{ 
  :فيهم أربعة أقوال } أُولَِئَك َيلْعَُنُهُم اُهللا َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ { 

أهنم كل شيء يف األرض من حيوان ومجاد إال الثقلني اإلنس واجلن ، وهذا قول ابن عباس والرباء بن : أحدها 
  .عازب 
اللعنة مستحقها منهما ، فإن مل يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة  االثنان إذا تالعنا حلقت: الالعنون : والثاين 

  .على اليهود ، وهذا قول ابن مسعود 
  .أهنم البهائم ، إذا يبست األرض قالت البهائم هذا من أجل ُعصاِة بين آدم ، وهذا قول جماهد وعكرمة : والثالث 
نون َمْن كَفَر باهللا واليوم اآلخر ، وهذا قول الربيع بن أنس أهنم املؤمنون من اإلنس واجلن ، واملالئكة َيلع: والرابع 

.  
  :حيتمل وجهني } وَأَصْلَُحوا { يعين باإلسالم من كفرهم } إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا { 

  .إصالح سرائرهم وأعماهلم : أحدمها 
من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم  يعين ما يف التوراة} َوَبيَُّنوا { أصلحوا قومهم بإرشادهم إىل اإلسالم : والثاين 

قبوهلا من : الرجوع عن الذنب ، والتوبة من اهللا تعاىل : والتوبة من العباد } فَأُولَِئَك أَتُوُب َعلَْيهِم { ووجوب اَتباعه 
  .عباده 

ن ُحكَْمُه يستقر باملوت عليه وإمنا شرط املوت على الكفر أل} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا َوُهْم كُفَّاٌر { : قوله تعاىل 
َوالَْمالَِئكَةِ { . العذاب : الطرد ، ومن اهللا تعاىل : واللعنة من العباد } أُْولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللاِ { . ويرتفع بالتوبة منه 

أولئك جزاؤهم أن : لرفع ، وتأويلها با} وَالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمُعونَ { : وقرأ احلسن البصري } َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني 
  .يلعنهم اهللا وتلعنهم املالئكة ويلعنهم الناس أمجعون 



  :عن هذا جوابان : فليس يلعنهم مجيع الناس ألن قومهم ال يلعنوهنم ، قيل : فإن قيل 
  .أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة مجيع الناس ، فغلب حكم األكثر على األقل : أحدمها 

َيوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُر َبْعُضكُْم بَِبْعضِ { : أن املراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع مجيع الناس كما قال تعاىل : الثاين و
  ] . ٢٥: العنكبوت [ } َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم َبْعضاً 

  :ويالن فيه تأ} خَاِلِديَن ِفيَها الَ ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب { : مث قال تعاىل 
  .ال خيفف بالتقليل واالستراحة : أحدمها 
  .ال خيفف بالصرب عليه واالحتمال له : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { 
  .ال يؤخرون عنه وال ميهلون : أحدمها 
  .ال ينظر اهللا عز وجل إليهم فريمحهم : والثاين 

  ) ١٦٣(ا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم َوإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد لَا إِلَهَ إِلَّ

  :أراد بذلك أمرين } وَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد { : قوله تعاىل 
أن إله مجيع اخللق واحد ، ال كما ذهبت إليه عبدة األصنام من العرب وغريهم أن لكل قوم إلَهاً غري إله : أحدمها 

  .من سواهم 
آلَّ إِلَّه إِالَّ { : مث أكد ذلك بقوله تعاىل . يع اخللق فهو واحد ال ثاين له وال مثل له أن اإلله وإنْ كان إهلاً جلم: والثاين 

  .ترغيباً يف عبادته وحثاً على طاعته } الرَّْحَمُن الرَِّحيمُ { : ، مث وصف فقال } ُهَو 

لْفُلِْك الَِّتي َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َينْفَُع النَّاَس َوَما أَنَْزلَ اللَُّه إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَا
 وَالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْينَ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ

  ) ١٦٤(وَالْأَْرضِ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ  السََّماِء

إِنَّ يف َخلْقِ السَّمواِت وَاألْرضِ وَاخِْتالَِف اللَّْيلِ { : مث دل على ما ذكرهم من وحدانيته وقدرته ، بقوله تعاىل 
  :} َوالنََّهارِ 

  .من الشمس والقمر والنجوم السائرة ارتفاعها بغري عمد من حتتها وال عالئق من فوقها ، مث ما فيها : فآية السماء 
  .حبارها ، وأهنارها ، ومعادهنا ، وشجرها ، وسهلها ، وجبلها : وآية األرض 

اختالفها بإقبال أحدمها وإدبار اآلخر ، فيقبل الليل من حيث ال يعلم ، ويدبر النهار إىل حيث : وآية الليل والنهار 
  .ال يعلم ، فهذا اختالفهما 

السفن ، الواحُد واجلمع بلفظ واحد ، وقد : الفلك } فُلْكِ الَّيت َتجْرِي يف الَْبْحرِ بَِما َينفَُع النَّاَس َوالْ{ : مث قال 
  :من وجهني : واآلية فيها . يذكر ويؤنث 

  .بلوغها إىل مقصدها : والثاين . استقالهلا حلملها : أحدمها 
يعين به املطر املنزل منها ، يأيت غالباً عند احلاجة ، وينقطع عند } ِمن مَّاٍء  َوَما أَنَزلَ اُهللا ِمَن السََّماِء{ : مث قال تعاىل 

وإحياؤها بذلك قد يكون من وجهني } فَأَْحَيا اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها { : مث قال تعاىل . االستغناء عنه ، وذلك من آياته 
:  



  .ما جتري به أهنارها وعيوهنا : أحدمها 
  .من أشجارها وزروعها ، وكال هذين سبب حلياة اخللق من ناطق وُبْهم  ما ينبت به: والثاين 

لدبيبه عليها ، واآلية ) دابة ( يعين مجيع احليوان الذي أنشأه فيها ، مساه } َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة { : مث قال تعاىل 
  :فيها مع ظهور القدرة على إنشائها من ثالثة أوجه 

  .ا تباين خلقه: أحدها 
  .اختالف معانيها : والثاين 

  .إهلامها وجوه مصاحلها : والثالث 
  :واآلية فيها من وجهني } وََتْصرِيفَ الرِّيَاحِ { : مث قال تعاىل 

  .اختالف هبوهبا يف انتقال الشمال جنوهبا ، والصبا دبوراً ، فال يعلم النتقاهلا سبب ، وال النصرافها جهة : أحدمها 
  .يف اختالفها من إنعام ينفع ، وانتقام يؤذي  ما جعله: والثاين 

ما هاجت ريح قط إال لسُقْمِ صحيح أو لشفاء سقيم والرياح مجع ريح : وقد روى سعيد بن جبري عن شريح قال 
  .} َوَتصْرِيِف األرَْواحِ { : وحكى أبو معاذ أنه كان يف مصحف حفصة . وأصلها أرواح 
  :قال ذو الرمة . ريح ساعة بعد ساعة مسيت الريح ألهنا ت: وقال ابن عباس 

  به آل َميٍّ هاج شوقي هبوهبا... إذا هبت األرواح من حنو جانب 
  :املذلل ، واآلية فيه من ثالثة أوجه : املسخر } وَالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماء َواَألْرضِ { : مث قال تعاىل 

  .ابتداء نشوئه وانتهاء تالشيه : أحدها 
  .ثبوته بني السماء واألرض من غري َعَمد وال عالئق : ين والثا

  .تسخريه وإرساله إىل حيث يشاء اهللا عز وجل : والثالث 
فلم . وهذه اآلية قد مجعت من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي العقول مرشداً وإىل احلق قائداً 

  .ر واالعتبار يقتصر اهللا بنا على جمرد اإلخبار حىت قرنه بالنظ

ا ِللَِّه َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْندَاًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ حُب
إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا ) ١٦٥(َشدِيُد الَْعذَابِ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه 

َك يُرِيهِمُ َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبعُوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتبَرَّأَ ِمنُْهْم كََما َتَبرَُّءوا ِمنَّا كَذَِل) ١٦٦(الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسَباُب 
  ) ١٦٧(اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسرَاٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهْم بِخَارِجَِني ِمَن النَّارِ 

واألنداد األمثال ، } َوِمَن النَّاسِ َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن اِهللا أَندَاداً { مث أخرب أن مع هذه اآليات الباهرة لذوي العقول 
اليت كانوا يتخذوهنا آهلة يعبدوهنا كعبادة اهللا تعاىل مع عجزها عن قدرة اهللا يف آياته واحدها ند ، واملراد به األصنام 

  .الدالة على وحدانيته 
  .يعين أهنم مع عجز األصنام حيبوهنم كحب اهللا مع قدرته } ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اِهللا { : مث قال تعاىل 

  .عين من حب أهل األوثان ألوثاهنم ، ومعناه أن املخلصني هللا تعاىل هم احملبون حقاً ي} َوالَِّذيَن َءاَمنُوا أََشدُّ ُحّباً ِللَِّه { 
  :فيهم قوالن } إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا { : قوله تعاىل 

  .أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تربؤوا ممن اتبعهم على الكفر ، وهذا قول عطاء : أحدمها 
  .طني تربؤوا من اإلنس ، وهذا قول السدي أهنم الشيا: والثاين 



  :ويف رؤيتهم للعذاب وجهان حمتمالن . يعين به املتبوعني والتابعني } َوَرأَُوا الَْعذَاَب { 
  .تيقنهم له عند املعاينة يف الدنيا : أحدمها 
  .أن األمر بعذاهبم عند العرض واملساءلة يف اآلخرة : والثاين 

  :فيه مخسة تأويالت } ْسَبابُ َوَتقَطََّعْت بِهُِم اَأل{ 
  .أن األسباب تواصلهم يف الدنيا ، وهو قول جماهد وقتادة : أحدها 
  .املنازل اليت كانت هلم يف الدنيا ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  .أهنا األرحام ، وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس : والثالث 
  .يف الدنيا ، وهو قول السدي  أهنا األعمال اليت كانوا يعملوهنا: والرابع 

  .أهنا العهود واحللف الذي كان بينهم يف الدنيا : واخلامس 
يريد بذلك أن األتباع قالوا للمتبوعني لو أن لنا } َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبعُوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتبَرَّأَ َمنُْهم كََما َتَبرَُّءوا َمنَّا { 

  .نيا فنتربأ منكم فيها كما تربأمت منا يف اآلخرة كرة أي رجعة إىل الد
  .يريد املتبوعني واألتباع ، واحلسرة شدة الندامة على حمزون فائت } كَذَِلَك يُرِيهُِم اُهللا أَْعَملَُهْم َحَسرَاٍت َعلَْيهِْم { 

  :وجهان } أَْعمَالَُهمْ َحسََراٍت َعلَْيهِمْ { ويف 
  .ألن الكافر ال يثاب مع كفره  برهم الذي حبط بكفرهم ،: أحدمها 
  .ما نقصت به أعمارهم يف أعمال املعاصي أن ال تكون مصروفة إىل طاعة اهللا : والثاين 

  :يريد به أمرين } َوَما ُهم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارِ { 
  .فوات الرجعة : أحدمها 
  .خلودهم يف النار : والثاين 

إِنََّما َيأُْمُركُمْ ) ١٦٨(ي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِف
  ) ١٦٩(بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

قيل إهنا نزلت يف ثقيف وخزاعة وبين مدجل فيما حرموه } ِممَّا يف اَألْرضِ َحلَالً طَيِّباً يَأَيَُّها النَّاُس كُلُوا { : قوله تعاىل 
  .على أنفسهم من األنعام والزرع ، فأباح هلم اهللا تعاىل أكله وجعله هلم حالالً طيباً 

  :اد هبا على أربعة أقاويل وهي مجع خطوة ، واختلف أهل التفسري يف املر} َوالَ تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن { 
  .أن خطوات الشيطان أعماله ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أهنا خطاياه وهو قول جماهد : والثاين 

  .أهنا طاعته ، وهو قول السدي : والثالث 
  .أهنا النذور يف املعاصي : والرابع 

  .أي ظاهر العداوة } إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { 
السوء يف هذا املوضع معاصي اهللا ، مسيت سوءاً ألهنا تسوء : قال السدي } َيأُْمرُكُم بِالسُّوِء َوالفَْحَشآِء إِنََّما { 

  .صاحبها بسوء عواقبها 
  :ويف الفحشاء ها هنا ثالثة أقاويل 

  .الزىن : أحدها 



  .املعاصي : والثاين 
  .كل ما فيه احلد ، مسي بذلك لفحش فعله وقبح مسموعه : والثالث 

  :فيه قوالن } َوأَن َتقُولُوا َعلَى اِهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { 
  .أن حترموا على أنفسكم ما مل حيرمه اهللا عليكم : أحدمها 
  .أن جتعلوا له شريكاً : والثاين 

اءََنا أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َيْعِقلُونَ َشْيئًا َولَا َيهَْتُدونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَب
  ) ١٧١(لَا َيْعِقلُونَ َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمعُ إِلَّا ُدَعاًء وَنَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم ) ١٧٠(

قَالُوا { يعين يف حتليل ما حرموه من األنعام والبحرية والسائبة والوصيلة واحلام } بُِعوا َما أَنََزلَ اُهللا َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتٌّ{ 
  .يعين يف حترمي ذلك عليهم } َبلْ نَتَّبُِع َمآ أَلْفَيَْنا َعلَْيِه َءاَبآَءَنا : 

  :فيه قوالن } بَِما الَ َيْسَمُع إِالَّ دَُعآًء َونَِدآًء  َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كَمَثَلِ الَِّذي َيْنِعُق{ : قوله تعاىل 
أن مثل الكافر فيما يوعظ به مثل البهيمة اليت ينعق هبا تسمع الصوت وال تفهم معناه ، وهذا قول ابن : أحدمها 

  .عباس وجماهد 
مع صوهتا وال يفهمه ، وهذا مثل الكافر يف دعاء آهلته اليت يعبدها من دون اهللا كمثل راعي البهيمة يس: والثاين 

  .قول ابن زيد 
أي صم عن الوعظ فال يسمعونه ، بكم عن احلق فال يذكرونه ، عمي عن } ُصمُّ ُبكٌْم ُعْمٌى فَُهْم الَ َيْعِقلُونَ { 

سمع الرشد فال يبصرونه فهم ال يعقلونه ، ألهنم إذا مل يعملوا مبا يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا مبثابة من فقد ال
  :قال الشاعر . أصم : والعرب تقول ملن مسع ما ال يعمل به . والنطق والبصر 

  أصمُّ َعّما ساَءه مسيُع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ ) ١٧٢(يَّاُه َتْعُبدُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُرُوا ِللَِّه إِنْ كُْنُتمْ إِ
  ) ١٧٣(ْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َوالدََّم َولَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِهِ ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َولَا َعاٍد فَلَا إِثَْم َعلَ

} كُلُوا ِمن طَيَِّبِت َما َرَزقَْناكُْم { : أخرب اهللا تعاىل مبا حرم بعد قوله } ا َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةَ وَالدَّمَ إِنََّم{ : قوله تعاىل 
. وهو ما فات روحه بغري ذكاة } إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ { : ليدل على ختصيص التحرمي من عموم اإلباحة ، فقال 

  .هو اجلاري من احليوان بذبح أو جرح  }َوالدََّم { 
  :فيه قوالن } وَلَْحَم الِْخنزِيرِ { 

  .التحرمي مقصور على حلمه دون غريه اقتصاراً على النص ، وهذا قول داود بن علي : أحدمها 
  .مهور أن التحرمي عام يف مجلة اخلنزير ، والنص على اللحم تنبيه على مجيعه ألنه معظمه ، وهذا قول اجل: والثاين 

أي ذبح وإمنا مسي الذبح إهالالً ألهنم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه } أُِهلَّ { : يعين بقوله } َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلغَْيرِ اِهللا { 
آلهلتهم ذكروا عنده اسم آهلتهم وجهروا به أصواهتم ، فسمي كل ذابح َجَهر بالتسمية أو مل جيهر مُهِالً ، كما مسي 

ِلَغْيرِ اهللاِ { : ويف قوله تعاىل . الً لرفع أصواهتم عنده بالتلبية حىت صار امساً له وإن مل يرفع عنده صوت اإلحرام إهال
  :تأويالن } 

  .ما ذبح لغري اهللا من األصنام وهذا قول جماهد وقتادة : أحدمها 



  .ما ذكر عليه اسم غري اهللا ، وهو قول عطاء والربيع : والثاين 
  :اضطر افُتعل من الضرورة ، وفيه قوالن } غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَالَ إِثَْم َعلَْيِه  فََمنِ اَضطُرَّ{ 

  .فمن أكره على أكله فال إمث عليه ، وهو قول جماهد : معناه : أحدمها 
  .فمن احتاج إىل أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فال إمث عليه ، وهو قول اجلمهور : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعادٍ { : ويف قوله 
قاطع : غري باغ على اإلمام وال عاد على األمة بإفساد مشلهم ، فيدخل الباغي على اإلمام وأمته والعادي : أحدها 

  .الطريق ، وهو معىن قول جماهد وسعيد بن جبري 
هو جيد غريها ، وهو قول قتادة ، واحلسن ، غري باغ يف أكله فوق حاجته وال عاد يعين متعدياً بأكلها و: والثاين 

  .وعكرمة ، والربيع ، وابن زيد 
وأصل البغي . غري باغٍ يف أكلها شهوة وتلذذاً وال عاد باستيفاء األكل إىل حد الشبع ، وهو قول السدي : والثالث 
َوالَ ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َعلَى { : جل وقال اهللا عز و. قصد الفساد يقال بغت املرأة تبغي بَِغاًء إذا فَجََرْت : يف اللغة 

ورمبا استعمل البغي يف طلب غري الفساد ، والعرب تقول خرج الرجل يف ]  ٣٣: النور [ } البَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً 
  :بغاء إبلٍ له ، أي يف طلبها ، ومنه قول الشاعر 

  ء اخلري تعقادُ التمائم... ال مينعّنك من بغا 
  من ، واأليامن كاألشائم... ألشائم كاأليا إن ا

 ِفي ُبطُونِهِْم إِلَّا النَّاَر َولَا ُيكَلُِّمُهمُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الْكَِتابِ وََيْشَتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة فََما ) ١٧٤(َزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُي
كَِتابِ لَِفي ِشقَاقٍ بَِعيدٍ ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الْ) ١٧٥(أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ 

)١٧٦ (  

يعين علماء اليهود كتموا ما أنزل اهللا عز وجل يف } إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَ اُهللا ِمَن الِْكَتابِ { : قوله تعاىل 
يعين قبول الُرَشا على كتم  }وََيْشَتُرونَ بِهِ ثََمَناً قَِليالً { . التوراة من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم وصحة رسالته 

  .ألن ما كانوا يأخذون من الُرشا كان قليالً : وقيل . رسالته وتغيري صفته ، ومساه قليالً النقطاع مدته وسوء عاقبته 
  :فيه تأويالن } أُوْلَِئَك َما َيأْكُلُونَ يف ُبطُونِهِْم إِالَّ النَّاَر { 

لنار فصار ما يأكلون ناراً ، فسماه يف احلال مبا يصري إليه يف ثاين احلال ، يريد أنه حرام يعذهبم اهللا عليه با: أحدمها 
  :كما قال الشاعر 

  فللموت ما تلد الوالدة... وأّم مساك فال جتزعي 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوالَ ُيكْلُِّمُهُم اُهللا َيْوَم الِْقَياَمِة { 

  .فالناً إذا غضب عليه فالن ال يكلم : معناه يغضب عليهم ، من قوهلم : أحدها 
  .ال يرسل إليهم املالئكة بالتحية : والثاين 

  .معناه ال يسمعهم كالمه : والثالث 
  :فيه قوالن } َوالَ ُيزَكِّيهِمْ { 

  .يعين ال يصلح أعماهلم اخلبيثة : أحدمها 



  .أي مؤمل موجع }  َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم{ ال يثين عليهم ، ومن ال يثين اهللا عليه فهو معذب : والثاين 
يعين من تقدم ذكره من علماء اليهود اشتروا الكفر باإلميان } أُْولَِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّالَلَةَ بِالُْهَدى { : قوله تعاىل 

  .يعين النار باجلنة } َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة { 
  :فيه أربعة أقاويل } فََما أَصَْبَرُهْم َعلَى النَّارِ { 

  .معناه ما أجرأهم على النار ، وهذا قول أيب صاحل : أحدها 
  .فما أصربهم على عمل يؤدي هبم إىل النار : والثاين 

  .ما أصرب فالناً على احلبس ، أي ما أبقاه فيه : معناه فما أبقاهم على النار ، من قوهلم : والثالث 
  مبعىن أي شيء صّبرهم على النار؟: والرابع 

َوالَْملَاِئكَِة وَالِْكَتابِ رَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ لَْيسَ الْبِ
السَّبِيلِ َوالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن 

أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا  َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا وَالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ
   )١٧٧(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

  :اآلية ، فيها قوالن } لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّوا َوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ { : قوله تعاىل 
أن معناها ليس الرب الصالة وحدها ، ولكن الرب اإلميان مع أداء الفرائض اليت فرضها اهللا ، وهذا بعد : أحدمها 

  .احلدود ، وهذا قول ابن عباس وجماهد اهلجرة إىل املدينة واستقرار الفروض و
أن املعنَّي بذلك اليهود والنصارى ، ألن اليهود تتوجه إىل املغرب ، والنصارى تتوجه إىل املشرق يف الصالة : والثاين 

، ويرون ذلك هو الرب ، فأخربهم اهللا عز وجل ، أنه ليس هذا وحده هو الرب ، حىت يؤمنوا باهللا ورسوله ، ويفعلوا 
  .كََر ، وهذا قول قتادة ، والربيع ما ذَ

  :قوالن } َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن َءاَمَن بِاهللاِ { : ويف قوله تعاىل 
  .معناه ولكن ذا الرب من آمن باهللا : أحدمها 
  .معناه ولكن الربَّ بِرُّ َمْن آمن باهللا ، يعين اإلقرار بوحدانيته وتصديق رسله ، حكامها الزَّجَّاُج : والثاين 

  .يعين التصديق بالبعث واجلزاء } وَالَْيْومِ اآلِخرِ { : وقوله تعاىل 
  .يعين فيما أُِمروا به ، ِمْن كَْتَب األعمال ، وتويل اجلزاء } والَْمالَِئكَِة { 
  .يعين القرآن ، وما تضمنه من استقبال الكعبة ، وأن ال قبلة سواها } َوالِْكتَابِ { 
يعين } َوءَاَتى املَالَ َعلَى ُحبِّهِ { . تصديق جبميع األنبياء ، وأن ال يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعض يعين ال} َوالنَّبِيَِّني { 

وكان الشعيب يروي عن . أن يكون صحيحاً شحيحاً يطيل األمل وخيشى الفقر : قال ابن مسعود . على حب املال 
لَّْيسَ الْبِرَّ { وتال هذه اآلية » املَالِ َحقاً سَِوى الزَّكَاِة  إِنَّ ِفي« : فاطمة بنت قيس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

إىل آخرها ، فذهب الشعيب والسدي إىل إجياب ذلك هلذا اخلرب ، وروي عن النيب صلى اهللا } أَن ُتَولُّوا َوُجوَهكُْم 
  اِشحِجُْهٌد َعلَى ِذي الْقَرَاَبِة الْكَ« : أي الصدقة أفضل؟ قال : عليه وسلم أنه سئل 

  .وذهب اجلمهور إىل أنْ ليس يف املال حق سوى الزكاة وأن ذلك حممول عليها أو على التطوع املختار . » 
يريد قرابة الرجل من طرفيه من ِقَبل أبويه ، فإن كان ذلك } َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرَبى { : وقوله تعاىل 

  :ان حمموالً على الزكاة ، روعي فيهم شرط



  .الفقر : أحدمها 
وإن كان ذلك حمموالً على التطوع مل يعترب واحد منهما ، وجاز مع الغىن والفقر ، . سقوط النفقة : والثاين 

  .ووجوب النفقة وسقوطها ، ألن فيهم مع الغىن صلة رحم مربور 
  .فيهم قوالن كالقرابة  الصغر وفقد األب ، ويف اعتبار الفقر: وهم من اجتمع فيهم شرطان } والَْيَتاَمى { 
  :وهم من ُعِدَم قدُر الكفاية ويف اعتبار إسالمهم قوالن } َوالَْمَساِكَني { 
  .والسَّاِئِلَني وهم الذين أجلأهم الفقر إىل السؤال { هم فقراء املسافرين } واْبَن السَّبِيلِ { 
  :وفيهم قوالن } َوِفي الِّرقَابِ { 

  .و قول الشافعي رمحه اهللا أهنم عبيد يعتقون ، وه: أحدمها 
  .أهنم ُمكَاَتُبونَ يعانون يف كتابتهم مبا يعتقدون ، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة : والثاين 

  .يعين إىل الكعبة على شروطها ويف أوقاهتا } َوأَقَاَم الصَّالَةَ { 
  .يعين إىل مستحقها عند وجوهبا } وآَتى الزَّكَاةَ { 
  :وذلك من وجهني } مْ إذَا َعاَهُدوا َوالُْموفُونَ بِعَهِدِه{ 

  .العقود اليت بينه وبني الناس ، وكالمها جيب عليه الوفاء به : والثاين . النذور اليت بينه وبني اهللا تعاىل : أحدمها 
  .البأساء الفقر ، والضراء السقم : قال ابن مسعود } َوالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء َوالضَّرَّاِء { 
  .أي القتال }  الْبَأْسِ َوِحَني{ 

  :ويف هذا كله قوالن 
  .أنه خمصوص يف األنبياء عليهم السالم ألنه ال يقدر على القيام هبذا كله على شروطه غريهم : أحدمها 
  .أنه عامٌّ ، يف الناس كلهم إلرسال الكالم وعموم اخلطاب : والثاين 

  :فيه وجهان } أولَِئَك الَّذيَن َصَدقُوا { 
  .طابقت نياهتم ألعماهلم :  أحدمها
  .صدقت أقواهلم ألفعاهلم : والثاين 

  :فيه وجهان } َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ { 
  .أن ختالف سرائرهم لعالنيتهم : أحدمها 
  .أن حيمدهم الناس مبا ليس فيهم : والثاين 

ْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد َوالْأُنْثَى بِالْأُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَ
ابٌ أَلِيٌم ْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذََشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى َب

  ) ١٧٩(َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ) ١٧٨(

أي فرض } كُِتَب َعلَْيكُُم { : معىن قوله } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى { : قوله عز وجل 
  :نابغة بين جعدة عليكم ، ومنه قول 

  عنكم فهل أمنعن اهللا ما فعال... يا بنت عمي كتاب اهللا أخرجين 
  :وقول عمر بن أيب ربيعة 



  وعلى الغانيات جر الذيول... كتب القتل والقتال علينا 
  .مقابلة الفعل مبثله مأخوذ من قص األثر : والقصاص 

  :فاختلف أهل التأويل يف ذلك على أربعة أقاويل } عَْبِد َواُألنثَى بِاُألنثَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالْعَْبُد بِالْ{ : مث قال تعاىل 
أهنا نزلت يف قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء ال يقتلون بالعبد منهم إال سيداً وباملرأة منهم إال رجالً ، : أحدها 

  .عي ، وقتادة استطالة بالقوة وإدالالً بالعزة ، فنزلت هذه اآلية فيهم ، وهذا قول الشاف
أهنا نزلت يف فريقني كان بينهما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتال ، فقتل من الفريقني مجاعة : والثاين 

من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه اآلية فيهم ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية الرجل قصاصاً بدية 
وهذا قول السدي وأيب . رأة ، ودية العبد قصاصاً بدية العبد مث أصلح بينهم الرجل ، ودية املرأة قصاصاً بدية امل

  .مالك 
أن ذلك أمر من اهللا عز وجل مبقاصة دية القاتل املُقَْتص منه بدية املقتول املقتص له واستيفاء الفاضل بعد : والثالث 

فهو به قود ، فإن شاء موايل العبد أن يقتلوا  أميا حر قتل عبداً: املقاصة ، وهذا قول علّي كان يقول يف تأويل اآلية 
احلر قتلوه وقاّصوهم بثمن العبد من دية احلر وأدوا إىل أولياء احلر بقية ِديته ، وأميا عبد قتل حراً فهو به قود ، فإن 

قود ، فإن  شاء أولياء احلر قتلوا العبد وقاّصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية احلر ، وأميا رجل قتل امرأة فهو هبا
شاء أولياء املرأة قتلوه ، وأدوا بقية الدية إىل أولياء الرجل ، وأميا امرأة قتلت رجالً فهي به قود ، فإن شاء أولياء 

  .الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية 
لعبد بالعبد ، مث أن اهللا عز وجل فرض هبذه اآلية يف أول اإلسالم أن ُيقَْتلَ الرجل بالرجل ، واملرأة باملرأة وا: والرابع 

  .وهذا قول ابن عباس ]  ٤٥: املائدة [ } َوكََتبَْنا َعلَْيهِْم ِفيَها أنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ { َنَسَخ ذلك قولُه يف سورة املائدة 
  :فيه ثالثة أقاويل } اٍن فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشيٌء فَاتَِّباعٌ بِالَْمْعرُوِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإْحَس{ : مث قال تعاىل 

فمن عفي له عن القصاص منه فاّتباع مبعروف وهو أن يطلب الويل الدية مبعروف ويؤدي القاتلُ الدية : أحدها 
  .بإحسان ، وهذا قول ابن عباس وجماهد 

ويل من زعم أن اآلية مبعىن فمن فضل له فضل وهذا تأ} فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء { : أن معىن قوله : والثاين 
نزلت يف فريقني كانا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل من كال الفريقني قتلى فتقاّصا ديات القتلى 

فََمْن { بعضهم من بعض ، فمن بقيت له بقية فليتبعها مبعروف ، ولريد من عليه الفاضل بإحسان ، ويكون معىن 
  .أي فضل له ِقبل أخيه القاتل شيء ، وهذا قول السدي } ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء 

يف أول اآلية؟ يف القصاص بني الرجل واملرأة واحلر ) رضي اهللا عنه ( أن هذا حممول على تأويل علّي : والثالث 
  .والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية 

  :اج مث يف االتباع باملعروف واألداء إليه بإحسان وجهان ذكرمها الزَّجَّ
أن االتباع باملعروف عائد إىل ويل املقتول أن يطالب بالدية مبعروف ، واألداء عائد إىل القاتل أن يؤدي : أحدمها 

  .الدية بإحسان 
  .أهنما مجيعاً عائدان إىل القاتل أن يؤدي الدية مبعروف وبإحسان : والثاين 

وكان أهل : يعين خيار الويل يف القود أو الدية ، قال قتادة } ةٌ ذَِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبِّكُْم َوَرْحَم{ : مث قال تعاىل 
إمنا هو أرش أو عفو ليس : إمنا هو قصاص أو عفو ليس بينهما أرش ، وكان أهل اإلجنيل يقولون : التوراة يقولون 

{ : فهو قوله تعاىل  بينهما قود ، فجعل هلذه األمة القود والعفو والدية إن شاءوا ، أحلها هلم ومل تكن ألمة قبلهم ،



  .} ذَِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبِكُم َوَرْحَمةٌ 
يعين َمْن قََتلَ بعد أَْخِذِه الدية فله عذاب أليم ، وفيه أربعة } فََمنِ اْعَتَدى بَْعَد ذِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليمٌ { : مث قال تعاىل 

  :تأويالت 
  .هو قول عكرمة ، وسعيد بن جبري ، والضحاك أن العذاب األليم هو أن يقتل قصاصاً ، و: أحدها 
أن العذاب األليم هو أن يقتله اإلمام حتماً ال عفو فيه ، وهو قول ابن جريج ، وروي أن النيب اهللا عليه : والثاين 

  الَ أَُعاِفي َرُجالً قََتلَ بَْعَد أَْخِذ الدِّيَِّة« : وسلم كان يقول 
  .وبة السلطان أن العذاب األليم هو عق: والثالث . » 

  .أن العذاب األليم استرجاع الدية منه ، وال قود عليه ، وهو قول احلسن البصري : والرابع 
  :فيه قوالن } وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ { : قوله تعاىل 

  .إذا ذكره الظامل املعتدي ، كف عن القتل فحيي ، وهذا قول جماهد وقتادة : أحدمها 
القصاص على القاتل وترك التعدي إىل من ليس بقاتل حياة للنفوس ، ألن القاتل إذا علم أن  أن إجياب: والثاين 

  .نفسه تؤخذ بنفس من قتله كف عن القتل فَحِيَِي أن يقتل قوداً ، أو َحيَِي املقتول أن يقتل ظلماً 
  .ويف املعنيني تقارب ، والثاين أعم ، وهو معىن قول السدي 

  .يعين يا ذوي العقول ، ألن احلياة يف القصاص معقولة باالعتبار } وِلي األلْبَابِ َيا أُ{ : وقوله تعاىل 
  .لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به : قال ابن زيد } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { : وقوله تعاىل 

ِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت إِنْ تََرَك َخيًْرا الَْوِصيَّةُ ِللَْوا
فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفًا ) ١٨١(فََمْن َبدَّلَُه َبْعدََما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنهُ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم ) ١٨٠(

  ) ١٨٢(نَُهْم فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَْو إِثًْما فَأَْصلََح َبْي

ليس يريد } إِذَا َحَضرَ { : أي فرض عليكم ، وقوله } كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت { : قوله عز وجل 
تقدم من الوصية عند حضور املوت ، به ذكر الوصية عند حلول املوت ، ألنه يف شغل عنه ، ولكن تكون العطية مبا 

اخلري يف : املال يف قول اجلميع ، قال جماهد : ، واخلري } إِن َتَرَك خَْيراً الَْوِصيَّةُ ِللْوَاِلَدْينِ َواَألقَْربَِني { : مث قال تعاىل 
إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعن ِذكْرِ { أي املال ، ]  ٨: العاديات [ } إِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشدِيٌد { . القرآن كله املال 

[ } إِنِّي أَراكُم بَِخْيرٍ { : وقال شعيب ]  ٣٣: النور [ } فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهمِْ خَْيراً { ]  ٣٢: ص [ } رَبَّي 
  .يعين الغىن واملال ]  ٨٤: هود 

هور من التابعني والفقهاء إىل أن العمل هبا كان واجباً واختلف أهل العلم يف ثبوت حكم هذه اآلية ، فذهب اجلم
قبل فرض املواريث لئال يضع الرجل ماله يف الُبَعَداء طلباً للسمعة والرياء ، فلما نزلت آية املواريث يف تعيني 

: املستحقني ، وتقدير ما يستحقون ، نسخ هبا وجوب الوصية ومنعت السّنة من جوازها للورثة ، وقال آخرون 
كان حكمها ثابتاً يف الوصية للوالدين ، واألقربني حق واجب ، فلما نزلت آي املواريث وفرض مرياث األبوين 

نسخ هبا الوصية للوالدين وكل وارث ، وبقي فرض الوصية لألقربني الذين ال يرثون على حالة ، وهذا قول احلسن 
  .، وقتادة ، وطاوس ، وجابر بن زيد 

  :قرابته ، فقد اختلف قائلو هذا القول يف حكم وصيته على ثالثة مذاهب  فإن أوصى بثُلُثِه لغري
  .أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث ملن أوصى له به ، وهذا قول قتادة : أحدها 



  .أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث ملن أوصى له به ، وهذا قول جابر بن زيد : والثاين 
  .أنه يريد الثلث كله على قرابته ، وهذا قول طاوس : ث والثال

  :واختلف يف قدر املال الذي جيب عليه أن يوصي منه على ثالثة أقاويل 
  .أن اخلري ألف درهم وهذا قول علّي } إِن َتَرَك َخْيراً { : أنه ألف درهم ، تأويالً لقوله تعاىل : أحدها 
  .م ، وهذا قول إبراهيم النخعي من ألف درهم إىل مخسمائة دره: والثاين 

  .أنه غري مقدر وأن الوصية جتب يف قليل املال وكثريه ، وهذا قول الزهري : والثالث 
  :حيتمل قوله باملعروف وجهني } بِالَْمْعُروِف حَقّاً َعلَى الُْمتَِّقَني { : مث قال تعاىل 

  .بالعدل الوسط الذي ال خبس فيه وال شطط : أحدمها 
  .يعين باملعروف من ماله دون اجملهول : والثاين 

يعين بالتقوى من الورثة أن ال يسرف ، واألقربني أن ال يبخل ، قال ابن مسعود } َحقّاً َعلَى الُْمتَِّقَني { : وقوله تعاىل 
« الثلث ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : وغاية ما ال سرف فيه . األجل فاألجل ، يعين األحوج فاألحوج : 
  لثلث والثلث كثريا

باخلمس ، : وروى احلسن أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وّصياً باخلمس وقاال يوصي مبا رضي اهللا لنفسه ، . » 
  .اخلمس معروف ، والربع جهد ، والثلث غاية ما جتيزه القضاة : وكان يقول 

يََّر الَوِصيَّةَ بعدما مسعها ، وإمنا جُِعلَ اللفظ مذكراً وإن كانت يعين فََمْن غَ} فََمن َبدَّلَُه بَْعَدَما َسِمَعُه { : مث قال تعاىل 
أي يسمعونه ويَْعِدلون به } فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنهُ { . الوصية مؤنثة ألنه أراد قول املُوِصي ، وقوله مذكر 

  .يته ، وإن غُيّرت بعده عن مستحقه ، إما ميالً أو خيانة ، وللميت أجر قصده وثواب وص
  .أي مسيع لقول املوِصي ، عليم بفعل الوصي } إِنَّ اَهللا َسمِيٌع َعلَيٌم { : قوله تعاىل 

اختلف املفسرون يف تأويل ذلك ، على مخسة } فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفاً أَْو إِثْماً فَأَْصلَحَ َبينَُهم { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
له فمن حضر مريضاً ، وهو يوصي عند إشرافه على املوت ، فخاف أن خيطئ يف وصيته ، فيفعل ما أن تأوي: أحدها 

ليس له أو أن يتعمد َجْوراً فيها ، فيأمر مبا ليس له ، فال حرج على من حضره فسمع ذلك منه ، أن يصلح بينه 
  .وبني ورثته ، بأن يأمره بالعدل يف وصيته ، وهذا قول جماهد 

تأويلها فمن خاف من أوصياء امليت جنفاً يف وصيته ، فأصلح بني ورثته وبني املُوَصى هلم فيما أُوِصَي به  أن: والثاين 
  .هلم حىت رد الوصية إىل العدل ، فال إمث عليه ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة 

فأعطى بعضاً دون بعض  أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إمثاً يف عطيته لورثته عند حضور أجله ،: والثالث 
  .، فال إمث عليه أن يصلح بني ورثته يف ذلك ، وهذا قول عطاء 

أن تأويلها فمن خاف من موصٍ جنفاً ، أو إمثاً يف وصيته لغري ورثته ، مبا يرجع نفعه إىل ورثته فأصلح بني : والرابع 
  .ورثته ، فال إمث عليه ، وهذا قول طاووس 

ف من موصٍ آلبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم لبعض ، فأصلح بني اآلباء واألقرباء ، أن تأويلها فمن خا: واخلامس 
  .فال إمث عليه ، وهذا قول السدي 

  :تأويالن } َجَنفاً أَوْ إِثْماً { : ويف قوله تعاىل 
  .أن اجلنف اخلطأ ، واإلمث العمد ، وهذا قول السدي : أحدمها 



  .يكون قد أمث يف أَثَرةِ بعضهم على بعض ، وهذا قول عطاء وابن زيد  أن اجلنف امليل ، واإلمث أن: والثاين 
  :واجلنف يف كالم العرب هو اجلَْوُر والُعُدولِ عن احلق ، ومنه قول الشاعر 

  وإنا من لقائهُم لَزُوُر... هم املوىل وهْم جنفوا علينا 

أَيَّاًما مَْعُدودَاٍت فََمْن ) ١٨٣(ا كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الصَِّياُم كََم
فَُهَو َخيْرٌ ِكنيٍ فََمْن َتطَوََّع َخْيًرا كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْس

  ) ١٨٤(لَُه َوأَنْ َتُصوُموا خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 

مبعىن فرض عليكم الصيام ، والصيام من كل شيء } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الصِّياُم { : قوله عز وجل 
أي صمتاً ، ألنه إمساك عن الكالم ، وذم أعرايب } ْحَمنِ َصوْماً إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّ{ : اإلمساك عنه ، ومن قوله تعاىل 

يصومون عن املعروف ويقصون على الفواحش ، وأصله مأخوذ من صيام اخليل ، وهو إمساكها عن : قوماً فقال 
  :السري والعلف ، قال النابغة الذبياين 

  جماحتت العجاج وأخرى تعلك اللُّ... خيلٌ صياٌم وخيلٌ غُري صائمٍة 
قد صام النهار ، إلبطاء الشمس فيه عن السري ، فصارت باإلبطاء كاملمسكة عنه ، قال : ولذلك قيل لقائم الظهرية 

  :الشاعر 
  ذمولٍ إذا صام النهار وهجّرا... فدعها وَسلِّ اهلمَّ عنك َجبْسرٍة 

الصيام من أوكد عباداته وألزم إمنا هو إمساك عن حمظورات الصيام يف زمانه ، فجعل : إال أن الصيام يف الشرع 
كُلُّ َعَملِ ابنِ آَدَم لَُه إِالَّ : َيقُولُ اُهللا َعزَّ َوَجلَّ « : فروضه ، حىت روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  اِملْسَكالصَّوَم فَإِنَُّه ِلي وَأََنا أَْجزِي بِِه ، َولََخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعنَد اِهللا َمن رِيحِ 
  :وإمنا اختص الصوم بأنه له ، وإن كان كل العبادات له ، ألمرين بَاَيَن الصوُم بِهَِما ساِئَر الِْعَباَداِت . » 

  .أن الصوم منع من َمالَذِّ النفس وشهواهتا ، ما ال مينع منه سائر العبادات : أحدمها 
ذلك صار خمتصاً به ، وما سواه من العبادات ظاهر ، رمبا أن الصوم سر بني العبد وربه ال يظهر إال له ، فل: والثاين 

  .فعله تصّنعاً ورياء ، فلهذا صار أخص بالصوم من غريه 
  :وفيه ثالثة أقاويل } كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم { : مث قال تعاىل 

  .أهنم النصارى ، وهو قول الشعيب والربيع وأسباط : أحدها 
  .م أهل الكتاب ، وهو قول جماهد أهن: والثاين 

  .أهنم مجيع الناس ، وهو قول قتادة : والثالث 
  :واختلفوا يف موضع التشبيه بني صومنا ، وصوم الذين من قبلنا ، على قولني 

أن التشبيه يف حكم الصوم وصفته ، ال يف عدده ألن اليهود يصومون من العتمة إىل العتمة ، وال يأكلون : أحدمها 
نوم شيئاً ، وكان املسلمون على ذلك يف أول اإلسالم ، ال يأكلون بعد النوم شيئاً حىت كان من شأن عمر بن بعد ال

اخلطاب وأيب قيس بن صرمة ما كان ، فأجلّ اهللا تعاىل هلم األكل والشرب ، وهذا قول الربيع بن أنس ، وقد روي 
  َوَصومِ أهلِ الِْكَتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ َبْينَ َصوِمَنا« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  :أن التشبيه يف عدد الصوم ، وفيه قوالن : والقول الثاين . » 
أن النصارى كان اهللا فرض عليهم صيام ثالثني يوماً كما فرض علينا ، فكان رمبا وقع يف القيظ ، فجعلوه : أحدمها 



ن يوماً زائدة ، ليكون متحيصاً لذنوهبم وتكفرياً لتبديلهم ، يف الفصل بني الشتاء والصيف ، مث كفّروه بصوم عشري
  .وهذا قول الشعيب 

أهنم اليهود كان عليهم صيام ثالثة أيام من كل يوم عاشوراء ، وثالثة أيام من كل شهر ، فكان على ذلك : والثاين 
  .قبلة والصيام األول كان أول ما نسخ شأن ال: سبعة عشر شهراً إىل أن نسخ بصوم رمضان ، قال ابن عباس 

  :قوالن } لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ { : ويف قوله تعاىل 
لعلكم تتقون ما حرم عليكم يف الصيام ، من أكل الطعام ، وشرب الشراب ، ووطء النساء ، وهو قول : أحدمها 

  .أيب جعفر الطربي 
قه النفس ، وكسر الشهوة ، وإذهاب  معناه أن الصوم سبب يؤول بصاحبه إىل تقوى اهللا ، ملا فيه من: والثاين 

  .األشر ، وهو معىن قول الزجاج 
  :فيها قوالن } أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت { : قوله عز وجل 

  .أهنا أيام شهر رمضان اليت أباهنا من بعد ، وهو قول ابن أيب ليلى ومجهور املفسرين : أحدمها 
روضة قبل صيام شهر رمضان ، مث نسخت به ، وهو قول ابن أهنا صيام ثالثة أيام من كل شهر ، كانت مف: والثاين 

  :عباس ، وقتادة وعطاء ، وهي األيام البيض من كل شهر ، وفيها وجهان 
  .أنه الثاين عشر وما يليه : أحدمها 

أهنا الثالث عشر وما يليه ، وهو أظهر الوجهني ، ألن أيام الشهر جمزأة عند العرب عشرة أجزاء ، : الوجه الثاين 
كل جزء منها ثالثة أيام ، ختتص باسم ، فأوهلا ثالث غرر ، مث ثالث شهب ، مث ثالث هبر ، مث ثالث عشر ، مث 
ثالث بيض ، مث ثالث درع ، والدرع هو سواد مقدم الشاة ، وبياض مؤخرها ، فقيل هلذه الثالث درع ، ألن 

آخره ، مث ثالث خنس ، ألن القمر خينس فيها ، القمر يغيب يف أوهلا ، فيصري ليلها درعاً ، لسواد أوله ، وبياض 
أي يتأخر ، مث ثالث دهم ، وقيل حنادس إلظالمها ، مث ثالث فحم ، ألن القمر يتفحم فيها ، أي يطلع آخر الليل ، 

  .مث ثالث رادي ، وهي آخر الشهر ، مأخوذة من الرادة ، أن تسرع نقل أرجلها حىت تضعها يف موضع أيديها 
يد ، وابن األعرايب ، أهنم جعلوا للقمر يف كل ليلة من ليايل العشر امساً ، فقالوا ليلة عتمة سخيلة وقد حكى أبو ز

حل أهلها برميلة ، وابن ليلتني حديث مني مكذب ومبني ، ورواه ابن األعرايب كذب ومني ، وابن ثالث قليل 
س ، وابن ست ِسْر وبِْت ، وابن سبع اللباث ، وابن أربع عتمة ربع ال جائع وال مرضع ، وابن مخس حديث وأن

يلتقط فيه اجلزع ، : ويف رواية غري أيب زيد . دجلة الضبع ، وابن مثان قمر إضحيان ، وابن تسع انقطع الشسع 
  .وابن عشر ثلث الشهر ، عن أيب زيد وعن غريه ، ومل جيعل له فيما زاد عن العشر امساً مفرداً 

، فقال قوم يسمى هالال لليلتني ، مث ُيَسمَّى بعدها قمراً ، وقال آخرون يسمى  واختلفوا يف اهلالل مىت يصري قمراً
هالالً إىل ثالث ، مث يسمى بعدها قمراً ، وقال آخرون يسمى هالالً إىل ثالث ، مث يسمى بعدها قمراً ، وقال 

، وقال آخرون يسمى  آخرون يسمى هالالً حىت حيجر ، وحتجريه أن يستدير بَِخطٍَّة دقيقة ، وهو قول األصمعي
  .هالالً إىل أن يبهر ضوؤه سواد الليل ، فإذا هبر ضوؤه يسمى قمراً ، وهذا ال يكون إال يف الليلة السابعة 

  ] .مث عدنا إىل تفسري ما بقي من اآلية [ 
ى الصيام ، أو على سفر يعين مريضاً ال يقدر مع مرضه عل} فََمْن كَانَ ِمْنكُم مَّرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ { : قوله تعاىل 

  .يشق عليه يف سفره الصيام 



  :فيه قوالن } فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { 
  .أنه مع وجود السفر ، يلزمه القضاء سواء صام يف سفره أو أفطر ، وهذا قول داود الظاهري : أحدمها 
لو صام يف مرضه وسفره مل يعد ، لكون الفطر فأفطر فعدة من أيام أخر ، و: أن يف الكالم حمذوفاً وتقديره : والثاين 

  .هبما ُرْخَصة ال حتماً ، وهذا قول الشافعي ، ومالك ، وأيب حنيفة ، ومجهور الفقهاء 
{ : هكذا قرأ أكثر القراء ، وقرأ ابن عباس ، وجماهد } َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنٌه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ { : مث قال تعاىل 

وعلى الذين يكلفونه ، فال يقدرون على صيامه لعجزهم عنه ، كالشيخ : ، وتأويلها } الَِّذيَن الَ َيِطيقُوَنُه فدية  َوَعلَى
وعلى القراءة املشهورة فيها . والشيخة واحلامل واملرضع ، فدية طعام مسكني ، وال قضاء عليهم لعجزهم عنه 

  :تأويالن 
ّير اهللا تعاىل هبا املطيقني للصيام من الناس كلهم بني أن يصوموا وال يكفروا أهنا وردت يف أول اإلسالم ، خ: أحدمها 

فََمْن َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : ، وبني أن يفطروا ويكفروا كل يوم بإطعام مسكني ، مث نسخ ذلك بقوله تعاىل 
ذا قول ابن عمر ، وعكرمة ، والشعيب ، والزهري ، ، وه} َوأَنْ َتُصومُوا َخٌري لَّكُم { : ، وقيل بل نسخ بقوله } 

  .وعلقمة ، والضحاك 
أي كانوا يطيقونه يف حال شباهبم ، } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنهُ { : أن حكمها ثابت ، وأن معىن قوله تعاىل : والثاين 

  .وإذا كربوا عجزوا عن الصوم لكربهم أن يفطروا ، وهذا سعيد بن املسيب ، والسدي 
  :فيه تأويالن } فََمْن َتطَوََّع خرياً فَُهَو َخْيٌر لَهُ { : مث قال تعاىل 

  .فمن تطوع بأن زاد على مسكني واحد فهو خري له وهذا قول ابن عباس وجماهد وطاووس والسدي : أحدمها 
  .د فمن تطوع بأن صام مع الفدية فهو خري له وهذا قول الزهري ورواية ابن جريج عن جماه: والثاين 

  :حيتمل تأويلني } َواَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَّكُم { : مث قال تعاىل 
  .أن الصوم يف السفر خري من الفطر فيه والقضاء بعده : أحدمها 
  .أن الصوم ملطيقه خري وأفضل ثواباً من التكفري ملن أفطر بالعجز : والثاين 

  :حيتمل وجهني } إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { 
  .كنتم تعلمون ما َشرَّْعُته فيكم وََبيَّْنُته من دينكم  إن: أحدمها 
  .إن كنتم تعلمون فضل أعمالكم وثواب أفعالكم : والثاين 

ُصْمُه َوَمْن ْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيَشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ وََبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِم
َر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َولَا ُيرِيُد بِكُُم الُْعْس

  ) ١٨٥(َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

أما الشهر فمأخوذ من الشهرة ، ومنه قيل قد شهر فالن } شَْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُنزِلَ ِفيِه الْقُرَْءانُ { :  قوله تعاىل
سيفه ، إذا أخرجه ، وأما رمضان فإن بعض أهل اللغة يزعم أنه مسي بذلك ، لشدة ما كان يوجد فيه من احلر حىت 

  .وقد كان شهر رمضان يسمى يف اجلاهلية ناتقاً  ترمض فيه الفصال ، كما قيل لشهر احلج ذو احلجة ،
  .وأما جماهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان ، ويقول لعله من أمساء اهللا عز وجل 

  :ويف إنزاله قوالن 
أن اهللا تعاىل أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا يف شهر رمضان يف ليلة القدر منه ، : أحدمها 



  .زله على نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، على ما أراد إِنَْزالَُه عليه مث أن
نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان ، : روى أبو مسلم عن وائلة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

رآن ألربع وأُنْزِلِت التوراةُ لست مضني من رمضان ، وأُْنزِلَ اإلجنيلُ لثالث عشرة خلت من رمضان ، وأُْنزِلَ الق
  .وعشرين من رمضان 

  .أنه مبعىن أنزل القرآن يف فرض صيامه ، وهو قول جماهد : والثاين 
  .يعين رشاداً للناس } ُهًدى ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل 

  .أي بينات من احلالل واحلرام ، وفرقان بني احلق والباطل } َوَبيَِّناٍت مَِّن الُْهَدى وَالْفُْرقَانِ { 
  :الشهر ال يغيب عن أحد ، ويف تأويله ثالثة أقاويل } هَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه فََمن َش{ 

فمن شهد أول الشهر ، وهو مقيم فعليه صيامه إىل آخره ، وليس له أن يفطر يف بقيته ، وهذا قول علّي ، : أحدها 
  .وابن عباس ، والسدي 

نه وهو مقيم دون ما مل يشهده يف السفر ، وهذا قول سعيد بن فمن شهد منكم الشهر ، فليصم ما شهد م: والثاين 
  .املسيب واحلسن البصري 

فمن شهد بالغاً عاقالً ُمكَلَّفاً فليصمه ، وال يسقط صوم بقيته إذا ُجن فيه ، وهذا قول أيب حنيفة ، : والثالث 
  .وصاحبيه 

وإمنا أعاد ذكر الفطر باملرض والسفر مع قرب ذكره من قبل } امٍ أَُخَر َوَمن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى سَفَْر فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّ{ 
، ألنه يف حكم تلك اآلية منسوخاً ، فأعاد ذكره ، لِئَالَّ يصري باملنسوخ مقروناً ، وتقديره فمن كان مريضاً أو على 

  .سفر يف شهر رمضان فأفطر ، فعليه عدة ما أفطر منه ، أن يقضيه من بعده 
  : املرض الذي جيوز معه الفطر يف شهر رمضان ، على ثالثة مذاهب واختلفوا يف

  .أنه كل مرضٍ مل يطق الصالة معه قائماً ، وهذا قول احلسن البصري : أحدها 
  .أنه املرض الذي األغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة يف علته زيادة غري حمتملة ، وهو قول الشافعي : والثاين 

  .ض انطلق عليه اسم املرض ، وهو قول ابن سريين أنه كل مر: والثالث 
  :فأما السفر ، فقد اختلفوا فيه على ثالثة مذاهب 

  .أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصري ، وهذا قول داود : أحدها 

  .أنه مسرية ثالثة أيام ، وهو قول أيب حنيفة : والثاين 
  :واختلفوا يف وجوب الفطر فيه على قولني 

  .أنه واجب وهو قول ابن عباس : أحدمها 
  .أنه مباح ، وهو قول اجلمهور : والثاين 

اليسر اإلفطار ، والعسر الصيام يف : قال ابن عباس } يُرِيدُ اهللاُ بِكُُم الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر { : مث قال تعاىل 
  .السفر ، وحنوه عن جماهد وقتادة 

  .يعين عدة ما أفطر مث يف صيام شهر رمضان بالقضاء يف غريه }  َولُِتكِْملُوا الِْعدَّة{ 
  .قيل إنه تكبري الفطر من أول الشهر } ولُِتكّبِّرُوا اَهللا َعلَى َما َهَداكُمْ { 

  .يعين من صيام شهر رمضان ، وحيتمل أن يكون على عموم ما هدانا إليه من دينه } َعلَى َما َهَداكُمْ { : وقوله 
  :حيتمل وجهني } ْم َتْشكُُرونَ َولََعلَّكُ{ 



  .تشكرون على هدايته لكم : أحدمها 
  .على ما أنعم به من ثواب طاعته ، واهللا أعلم : والثاين 

ُهْم َيْرُشُدونَ ا بِي لََعلََّوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيسَْتجِيبُوا ِلي َولُْيْؤِمنُو
)١٨٦ (  

اختلف أهل التأويل يف سبب نزول هذه اآلية ، على أربعة } َوإذَا سَأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ { : قوله تعاىل 
  :أقاويل 
ديه؟ يا حممد أقريٌب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فننا: أهنا نزلت يف سائل سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : أحدها 

  .فأُْنزِلَْت هذه اآلية ، وهو قول احلسن البصري 
أهنا نزلت يف قوم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أي ساعة يدعون اهللا فيها ، وهذا قول عطاء : والثاين 

  .والسدي 
  .كيف ندعو؟ ، وهذا قول قتادة : أهنا نزلت جواباً لقوم قالوا : والثالث 
إىل أين ندعوه؟ ، وهذا قول : قالوا } اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُمْ { :  قوم حني َنَزلَ قولُه تعاىل أهنا نزلت يف: والرابع 
  .جماهد 

  :تأويالن } قَرِيٌب { : ويف قوله تعاىل 
  .قريب اإلجابة : أحدمها 
  .قريب من مساع الدعاء : والثاين 

  :تأويالن } أجيب دعوة الداعِ إذا دعاِن { : ويف قوله تعاىل 
  .معناه أمسع دعوة الداعي إذا دعاين ، فعرب عن السماع باإلجابة ، ألن السماع مقدمة اإلجابة : أحدمها 
أنه أراد إجابة الداعي إىل ما سأل ، وال خيلو سؤال الداعي أن يكون موافقاً للمصلحة أو خمالفاً هلا ، فإن : والثاين 

إما أن : كان موافقاً للمصلحة ، فال خيلو حال الداعي من أحد أمرين كان خمالفاً للمصلحة مل جتز اإلجابة إليه ، وإن 
  :يكون مستكمالً شروط الطلب أو مقصوراً فيها 

  :فإن استكملها جازت إجابته ، ويف وجوهبا قوالن 
  .أهنا واجبة ألهنا جتري جمرى ثواب األعمال ، ألن الدعاء عبادة ثواهبا اإلجابة : أحدمها 
  .واجبة ألهنا رغبة وطلب ، فصارت اإلجابة إليها تفضالً  أهنا غري: والثاين 

  :وإن كان مقصوراً يف شروط الطلب مل جتب إجابته ، ويف جوازها قوالن 
  .ال جتوز ، وهوقول من أوجبها مع استكمال شروطها : أحدمها 
  .جتوز ، وهو قول من مل يوجبها مع استكمال شروطها : والثاين 

  :أربعة تأويالت } َيْسَتجِيُبوا ِلي فَلْ{ : ويف قوله تعاىل 
أن اإلستجابة مبعىن اإلجابة ، يقال استجبت له مبعىن أجبته ، وهذا قول أيب عبيدة ، وأنشد قول كعب بن : أحدها 

  :سعد الغنوي 
  فلم يستجبه عند ذلك جميب... يا من جييب إيل الندا : وداعٍ َدَعا 

  .أي فلم جيبه 



  .املوافقة لإلجابة ، وهذا قول ثعلب  أن اإلستجابة طلب: والثاين 
  .أن معناه فليستجيبوا إيلَّ بالطاعة : والثالث 
  .فليستجيبوا يل ، يعين فليدعوين : والرابع 

ْم كُنُْتْم َتْختَاُنونَ أَنْفَُسكُمْ أَنَّكُ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَنُْتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِلَم اللَُّه
َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيضُ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ وَاْبَتغُوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى 

مُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ َولَا ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد ِتلْكَ ُحُدوُد اللَِّه ِمَن الَْخْيطِ الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِت
  ) ١٨٧(فَلَا َتقَْرُبوَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

كان ابن مسعود يقرأ الرفث والرفوث مجيعاً ، وهو } َيامِ الرَّفَثُ إلَى نَِسآِئكُْم أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصِّ{ : قوله تعاىل 
  :اجلماع يف قوله ، وأصله فاحش القول ، كما قال العجاج 

  عن اللغا ورفث الكالم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
  .موضعه كان فحشاً فيكىن به عن اجلماع ، ألنه إذا ذُِكَر يف غري 

  :ثالث تأويالت } ُهنَّ لَِباسٌ لَّكُْم َوأَنُتْم لَِباسٌ لَُّهنَّ { : ويف قوله تعاىل 
مبنزلة اللباس ، إلفضاء كل واحد منهما إىل صاحبه ، يستتر به كالثوب امللبوس ، كما قال النابغة اجلعدي : أحدها 

:  
  باساًتثنت عليه فصارت ل... إذا ما الضجيج ثىن عطفها 

أي سكناً ، وهذا قول جماهد ]  ١٠: النبأ [ } وجعلنا الليل لباساً { أهنم لباس يعين السكن لقوله تعاىل : والثاين 
  .وقتادة والسدي 

  : سبب هذه اخليانة اليت كان القوم خيتانون أنفسهم ، شيئان} َعِلَم اُهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختَاُنونَ أَنفَُسكُمْ { : قوله تعاىل 
  .إتيان النساء : أحدمها 

األكل والشرب ، وذلك أن اهللا تعاىل أباح يف أول اإلسالم األكل والشرب واجلماع يف ليل الصيام قبل نوم : الثاين 
: اإلنسان ، وحّرمه عليه بعد نومه ، حىت جاء عمر بن اخلطاب ذات ليلة من شهر رمضان ، يريد امرأته ، فقالت له 

هنا تعتل عليه ، فوقع هبا ، وجاء أبو قيس ابن صرمة ، وكان يعمل يف أرض له ، فأراد األكل ، إين قد منُت ، وظن أ
. نسّخر لك شيئاً ، فغلبته عيناه ، مث أحضرت إليه الطعام ، فلم يأكل منه فلما أصبح القى جهداً : فقالت له امرأته 

َعِلَم اُهللا أَنَّكُْم كُنُتْم { : ا ، فأنزل اهللا تعاىل وأخرب عمر وأبو قيس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا كان منهم
  :فيه تأويالن } فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُمْ { . } َتخَْتاُنونَ أَنفَُسكُمْ 

  .العفو عن ذنوهبم : أحدمها 
  .العفو عن حترمي ذلك بعد النوم : والثاين 

جلماع ، ألن أصل املباشرة من إلصاق البشرة بالبشرة ، وكان ذلك منه يريد به ا} فَاآلنَ بَاِشُروُهنَّ { : مث قال تعاىل 
  .بياناً ملا كان يف مجاع عمر 

  :ثالثة أقوال } َواْبَتغُواْ َما كََتَب اُهللا لَكُمْ { : ويف قوله تعاىل 
  .طلب الولد ، وهو قول جماهد ، وعكرمة ، والسدي : أحدها 
  .} َواْبَتغُواْ َما كََتَب اُهللا لَكُْم { باس ، وكان يقرأ ليلة القْدر ، وهو قول ابن ع: والثاين 



  .ما أحل اهللا تعاىل لكم ورخص فيه ، وهذا قول قتادة : والثالث 
َوكُلُواْ واْشَربُواْ َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ الَْخْيطُ األَْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ { : مث قال تعاىل فيما كان من شأن أيب قيس بن صرمة 

  :اختلف يف املراد باخليط األبيض واخليط األسود ، على ثالثة أقاويل } ْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ اَأل
فَكُلُواْ واْشَربُواْ حَتَّى يََتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَودِ { ملا نزلت : ما رواه سهل بن سعد قال : أحدها 

وم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األبيض واخليط األسود ، فال يزال يأكل حىت يتبني ، فكان رجال إذا أرادوا الص} 
  .، فعلموا أنه إمنا يعين الليل والنهار } ِمَن الْفَْجرْ { له رؤيتهما ، فأنزل اهللا تعاىل بعُد 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

أنه يريد باخليط األبيض ضوء النهار ، وهو الفجر الثاين ، وباخليط األسود سواد الليل قبل الفجر : والقول الثاين 
د ، وجعلهما حتت وسادته ، فكان أنه عند إىل خيطني أبيض وأسو: وروى الشعيب عن عدي بن حامت . الثاين 

إنََّك لََعرِيُض الْوَِساِدِة ، إِنََّما ُهَو بََياضُ النََّهارِ « : يراعيهما يف صومه ، مث أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  :وُسمَِّي خيطاً ، ألن أول ما يبدو من البياض ممتد كاخليط ، قال الشاعر . » َوَسَوادُ اللَّيلِ 

  واخليط األْسوُد لون الليل مكتوُم... يط األبيض ضوء الصبح منفلق اخل
  .واخليط يف كالمهم عبارة عن اللون 

. ما حكي عن حذيفة بن اليمان أن اخليط األبيض ضوء الشمس ، وروَي حنُوُه عن علّي وابن مسعود : والثالث 
: سلم يتسحر وأنا أرى مواقع النبل ، قال كان النيب صلى اهللا عليه و: وقد روى َزٌر بن حبيش عن حذيفة قال 

هو الصبح إال أنه مل تطلع الشمس ، وهذا قول قد انعقد اإلمجاع على خالفه ، وقد روى : قلت بعد الصبح؟ قال 
الَ َيْمنََعنَّكُم ِمْن ُسحُورِكُم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سوادة بن حنظلة عن َسُمرة بن جندب قال 

وروى احلارث بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد . » بِاللٍ َوالَ الفَْجُر املُْستَِطيلُ وَلَِكن الفَْجرُ املُْسَتِطُري ِفي اُألفُقِ أذانُ 
الفَْجُر فَجَْراِن ، فَالَِّذي كَأَنَُّه ذََنُب السرحاِن الَ ُيحرِّمُ « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن بن ثوبان قال 

  ، َوأَمَّا الُْمْسَتِطُري الِّذي َيأُْخذُ اُألفَُق فَإِنَُّه ُيِحلُّ الصَّالَةَ وَُيَحرُِّم الطََّعاَم َشْيئاً
فأما الفجر ، فإنه مصدر من قوهلم فََجَر املاُء َيفُْجُر فَجْراً ، إذا جرى وانبعث ، فلذلك قيل للطالع من تباشري . » 

ضوئه ، فيكون زمان الصوم اجملمع على حترمي الطعام والشراب فيه  النبعاث) فجر : ( ضياء الشمس من مطلعها 
  .ما بني طلوع الفجر الثاين وغروب الشمس : وإباحته فيما سواه 

أَْعظَُم الصَّاِئمَني أَْجراً أَقَْربُُهم مَن اللَّيلِ وَالنََّهارِ « : روى عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  اراًإِفْطَ
  .يعين به غروب الشمس } ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّيلِ { . » 

  :تأويالن } َوالَ ُتبَاِشُروُهنََّ وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِدِ { : ويف قوله تعاىل 
  .عين باملباشرة اجلماع ، وهو قول األكثرين : أحدمها 
  .قبلة ، قاله ابن زيد ومالك ما دون اجلماع من اللمس وال: والثاين 

  :أي ما حرم ، ويف تسميتها حدود اهللا وجهان } ِتلَْك ُحُدوُد اِهللا { 
  .ألن اهللا تعاىل حدها بالذكر والبيان : أحدمها 
  .ملا أوجبه يف أكثر احملرمات من احلدود : والثاين 

  :وجهان فيه } كَذِلَك ُيَبيُِّن اُهللا َءَياِتِه ِللنَّاسِ { : وقوله تعاىل 
  .يعين بآياته عالمات متعبداته : أحدمها 
  .أنه يريد باآليات هنا الفرائض واألحكام : والثاين 



َتْعلَُمونَ  النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَْنُتمْ َولَا َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ لَِتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَمَْوالِ
)١٨٨ (  

  :فيه تأويالن } َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموَالَكُم َبيَْنكُم بِالَْباِطلِ { 
  .بالغصب والظلم : أحدمها 
  .بالقمار واملالهي : والثاين 

  .مأخوذ من إدالء الدلو إذا أرسلته } َوُتْدلُواْ بَِهآ إِلَى الُْحكَّامِ { 
  .قد أدىل حبجته إذا قام هبا : حلجة هبا عند احلاكم ، من قوهلم وتقيموا ا: وحيتمل وجهاً ثانياً معناه 

  :ويف هذا املال قوالن 
  .أنه الودائع وما ال تقوم به بينة من سائر األموال اليت إذا جحدها ، حكم جبحوده فيها : أحدمها 
  .أهنا أموال اليتامى اليت هو مؤمتي عليها : والثاين 

  :حيتمل وجهني } أَْموَالِ النَّاسِ بِاِْإلثْمِ  ِلَتأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّْن{ 
  .لتأكلوا بعض أموال الناس باإلمث ، فعرب عن البعض بالفريق : أحدمها 
  .لتأكلوا أموال فريق من الناس باإلمث : على التقدمي والتأخري ، وتقديره : والثاين 

  :ثالثة أوجه ) أكله ( ويف 
  .باجلحود : أحدها 
  .لزور بشهادة ا: والثاين 

  .برشوة احلكام : والثالث 
  :حيتمل وجهني } َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { 

  .وأنتم تعلمون أهنا للناس : أحدمها 
  .وأنتم تعلمون أهنا إمث : والثاين 

نزلت هذه اآلية يف امرئ القيس الكندي ، وعبدان بن ربيعة احلضرمي ، وقد اختصما يف أرض كان : قال مقاتل 
  .وامرؤ القيس مظلوماً ، فأراد أن حيلف ، فنزلت هذه اآلية ، فكّف عن اليمني  عبدان فيها ظاملاً

هُورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ظُ
  ) ١٨٩(ُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ َوأْتُوا الُْب

سبب نزوهلا ، أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غََنمة ، ومها من األنصار ، سأال } َيْسأَلُوَنَك َعيِ اَألِهلَِّة { : قوله تعاىل 
ية ، وأُِخذَ اسم اهلالل من استهالل الناس برفع النيب صلى اهللا عليه وسلم عن زيادة األهلة ونشأهتا ، فنزلت هذه اآل

مقادير األوقات لديوهنم وحجهم ، ويريد باألهلة وشهورها ، وقد يعّبر عن اهلالل : أصواهتم عند رؤيته ، واملواقيت 
  :بالشهر حلوله فيه ، قال الشاعر 

  والشهُر مثلُ قالمِة الظُّفرِ... أخوان من جنٍد على ثقٍة 
  يف أربع زادت على عشر... تدارته حىت تكامل يف اس

فيه ستة } ابَِها َولَْيَس الْبِّرُّ بِأَن َتأْتُواْ الُْبيُوَت ِمن ظُُهورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َوأْتُواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبَو{ : مث قال تعاىل 



  :أقاويل 
ن الناس كانوا إذا أحرموا مل يدخلوا حائطاً من أ: أن سبب نزول ذلك ، ما روى داود عن قيس بن جبري : أحدها 

بابه ، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم داراً ، وكان رجل من األنصار يقال له رفاعة بن أيوب ، فجاء فتسور 
: لَ َما َحَملََك َعلَى ذِلَك؟ فَقَا« : احلائط على رسول اهللا ، فلما خرج من باب الدار خرج رفاعة ، فقال رسول اهللا 

إِنْ : إّني َرُجلٌ أَحَْمُس فَقَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا َرأَيُْتَك خََرْجَت ِمْنُه فََخَرْجُت ِمْنُه ، فَقَالَ َرسُولُ اٍهللا َصلَّى اُهللا َعلَيِه وَسلََّم 
عباس ، وقتادة ، وعطاء ، وقوله  اآلية ، وهذا قول ابن} لَْيَس البِرُّ { : فأنزل اهللا تعاىل » َتكُْن أَحَْمَس فَدِْيُنَنا وَاِحٌد 

ألهنم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا ، واحلَمَاَسةُ الشدة ، قال ) احلُْمَس ( أمحس يعين من قريش ، كانوا ُيَسمَّونَ : 
  :العجاج 

  .أي شداد ... وكْم قَطَْعنا ِمْن ِقفاٍف ُحْمسِ 
ال تأتوا النساء : واء إليهن ، كاإليواء إىل البيوت ، ومعناه عىن بالبيوت النساء ، ُسمَِّيْت بيوتاً لإلي: والقول الثاين 

  .من حيث ال حيل من ظهورهن ، وأتوهن من حيث حيل من قُُبلهن ، قاله ابن زيد 
أنه يف النسيء وتأخري احلج به ، حني كانوا جيعلون الشهر احلالل حراماً بتأخري احلج ، والشهر احلرام : والثالث 

عنه ، ويكون ذكر البيوت وإتياهنا من ظهورها مثالً ملخالفة الواجب يف احلج وشهوره ، واملخالفة حالالً بتأخري احلج 
  .إتيان األمر من خلفه ، واخللف والظهر يف كالم العرب واحد ، حكاه ابن حبر 

من اخليبة ،  أن الرجل كان إذا خرج حلاجته ، فعاد ومل ينجح مل يدخل من بابه ، ودخل من ورائه ، تطرياً: والرابع 
  .فأمرهم اهللا أن يأتوا بيوهتم من أبواهبا 

  .معناه ليس الرب أن تطلبوا اخلري من غري أهله ، وتأتوه من غري بابه ، وهذا قول أيب عبيدة : واخلامس 
  .أنه مثلٌ َضربه اهللا عز وجل هلم ، بأن يأتوا الرب من وجهه ، وال يأتوه من غري وجهه : والقول السادس 

َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم ) ١٩٠(لُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َولَا َتْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َوقَاِت
ْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِنْ َوأَخْرُِجوُهْم ِمْن حَْيثُ أَخَْرُجوكُْم َوالْفِْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َولَا ُتقَاِتلُوُهْم ِع

َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ ) ١٩٢(فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ١٩١(قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك جََزاُء الْكَاِفرِيَن 
  ) ١٩٣(إِِن اْنَتهَْوا فَلَا ُعْدَوانَ إِلَّا َعلَى الظَّاِلِمَني ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَ

  :فيها قوالن } َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اِهللا الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُمْ { : قوله تعاىل 
كني ، والكف أهنا أول آية نزلت باملدينة يف قتال املشركني ، أُِمرَ املسلمون فيها بقتال َمْن قاتلهم من املشر: أحدمها 

  .عمن كف عنهم ، مث ُنِسَخْت بسورة براءة ، وهذا قول الربيع ، وابن زيد 
قتل النساء والولدان ، : أهنا ثابتة يف احلكم ، أُِمَر فيها بقتال املشركني كافة ، واالعتداء الذي هنوا عنه : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } َوالَ َتعَْتُدوا { : اىل ويف قوله تع. وهذا قول ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وجماهد 
  .أن االعتداء قتال من مل يقاتل : أحدها 
  .أنه قتل النساء والولدان : والثاين 

  .أنه القتال على غري الدِّين : والثالث 
يعين من } ْيثُ أَخَْرُجوكُمْ وَأَْخرُِجوُهم مِّْن َح{ يعين حيث ظفرمت هبم ، } َواقُْتلُوُهمْ َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم { : قوله تعاىل 

  .مكة 



يعين بالفتنة الكفر يف قول اجلميع ، وإمنا مسي الكفر فتنة ، ألنه يؤدي إىل اهلالك كالفتنة } َوالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ { 
.  

  :فيه قوالن } لُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِن قَاَت{ 
{ : أن ذلك منسوخ ألن اهللا تعاىل قد َنَهى عن قتال أهل احلرم إال أن يبدؤا بالقتال ، مث ُنِسَخ ذلك بقوله : أحدمها 

  .، وهذا قول قتادة } َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ 
  .نبدأ بقتال أهل احلرم إال أن يبدأوا بالقتال ، وهذا قول جماهد أهنا حمكمة وأنه ال جيوز أن : والقول الثاين 

ا اْعَتَدى َعلَْيكُْم وَاتَّقُوا الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرَماُت ِقصَاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َم
  ) ١٩٤(َع الُْمتَِّقَني اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َم

  :يف سبب نزوهلا قوالن } الشَّْهُر الْحََراُم بِالشَّْهرِ الْحََرامِ { : قوله تعاىل 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان قد أحرم بالعمرة يف ذي القعدة سنة ست ، فصّده املشركون : أحدمها 

حل ورجع ، مث اعتمر قاضياً يف ذي القعدة سنة سبع ، عن البيت ، فصاحلهم على أن يقضي يف عامه اآلخر ، ف
يعين ذا القعدة } الشَّْهُر الْحََراُم بِالشَّْهرِ الْحََرامِ { : فنزل قوله تعاىل . وأحلّت له قريش مكة حىت قضى عمرته 

ة يف العام الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من األشهر احلرم بالشهر احلرام الذي صدوكم فيه ، وهو ذو القعد
  .املاضي ، مسي ذو القعدة لقعود العرب فيه عن القتال حلرمته 

ألن قريشاً فخرت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صّدته ، فاقتص } وَالُْحُرَماُت ِقَصاٌص { : مث قال تعاىل 
  .اهللا عز وجل له ، وهذا قول قتادة والربيع بن زيد 

أَنُهِيَت يا حممد عن قتالنا يف : أن مشركي العرب ، قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم  أن سبب نزوهلا: والقول الثاين 
الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ { : الشهر احلرام؟ فقال نعم ، فأرادوا أن يقاتلوه يف الشهر احلرام ، فأنزل اهللا تعاىل 

 الشهر احلرام ، فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم ، وهذا قول أي إن استحلوا قتالكم يف} َوالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص 
  .احلسن البصري 

  ) ١٩٥(نَِني َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِس

  .يعين اجلهاد } اهللاِ وَأَنِفقُواْ ِفي َسبِيلِ { : قوله تعاىل 
  :ويف الباء قوالن } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُم إِىل التَّْهلُكَِة { 

  .أهنا زائدة ، وتقديره وال تلقوا أيديكم إىل التهلكة : أحدمها 
  .أهنا غري زائدة أي وال تلقوا أنفسكم بأيديكم إىل التهلكة ، والتهلكة واهلالك واحد : والقول الثاين 

  :ستة تأويالت } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُم إِىل التَّْهلُكَةِ { : ويف 
  .أن تتركوا النفقة يف سبيل اهللا تعاىل ، فتهلكوا باإلمث ، وهذا قول بن عباس ، وحذيفة : أحدها 
  .أي ال خترجوا بغري زاد ، فتهلكوا بالضعف ، وهذا قول زيد ابن أسلم : والثاين 

  .ملغفرة عند ارتكاب املعاصي ، فال تتوبوا ، وهذا قول الرباء بن عازب أي تيأسوا من ا: والثالث 
  .أن تتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا ، فتهلكوا ، وهذا قول أيب أيوب األنصاري : والرابع 

  .أهنا التقحم يف القتال من غري نكاية يف العدو ، وهذا قول أيب القاسم البلخي : واخلامس 



  .على مجيع ذلك كله ، وهو قول أيب جعفر الطربي  أنه عام حممول: والسادس 
  :فيه ثالثة تأويالت } وَأَْحِسنُواْ إِنَّ اَهللا ُيِحبُّ الُْمْحِسنِنيَ { : مث قال تعاىل 

  .أنه عىن به اإلحسان يف آداء الفرائض ، وهو قول بعض الصحابة : أحدها 
  .وأحسنوا الظن بالقََدرِ ، وهو قول عكرمة : والثاين 
  .ُعوُدوا باإلحسان على َمْن ليس بيده شيء ، وهذا قول زيد بن أسلم : الث والث

َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ وَلَا َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم 
ُعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ يًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمنُْتْم فََمْن َتَمتََّع بِالْكَانَ ِمْنكُْم مَرِ

إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَمْ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة 
  ) ١٩٦(َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ بِالْبَيِت { : ما رواه عنه علقمة وقرأ ابن مسعود في} وَأَِتمُّواْ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِهللا { : قوله تعاىل 
  :واختلفوا يف تأويل إمتامها على مخسة أقاويل } 

  .يعين وأمتوا احلج ملناسكه وسننه ، وأمتوا العمرة حبدودها وسنتها ، وهذا قول جماهد ، وعلقمة بن قيس : أحدها 
  .هبما من ُدَوْيَرِة أهلك ، وهذا قول علي ، وطاوس ، وسعيد بن جبري أن إمتامهما أَنْ ُتْحرَِم : والثاين 

أن إمتام العمرة ، أن خندم هبا يف غري األشهر احلرم ، وإمتام احلج أن تأيت جبميع مناسكه ، حىت ال يلزم دم : والثالث 
  .جلربان نقصان ، وهذا قول قتادة 

، ال تريد غريمها من جتارة ، وال مكسب ، وهذا قول سفيان الثوري أن خترج من ُدَويَْرِة أهلك ، ألجلهما : والرابع 
.  

  .أن إمتامهما واجب بالدخول فيهما ، وهذا قول الشعيب ، وأيب بردة ، وابن زيد ، ومسروق : واخلامس 
  :يف هذا اإلحصار قوالن } فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ { : مث قال تعاىل 

  .أنه كل حابس من عدّو ، أو مرض ، أو عذر ، وهو قول جماهد ، وقتادة ، وعطاء ، وأيب حنيفة :  أحدمها
  .أنه اإلحصار بالعدّو ، دون املرض ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، والشافعي : والثاين 

  :قوالن } فََما اسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ { ويف 
  .قول ابن عباس ، واحلسن ، والسدي ، وعلقمة ، وعطاء ، وأكثر الفقهاء  شاةُ ، وهو: أحدمها 
بدنة ، وهو قول عمر ، وعائشة ، وجماهد ، وطاوس ، وعروة ، وجعلوه فيما استيسر من صغار الُبْدن : والثاين 

  .وكبارها 
  :ويف اشتقاق اهلدي قوالن 

  .أنه مأخوذ من اهلدية : أحدمها 
  .م هديُته َهدْياً ، إذا سقته إىل طريق سبيل الرشاد مأخوذ من قوهل: والثاين 

  .} َوالَ َتْحِلقُواْ ُرُءوَسكُم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه { : مث قال تعاىل 
  :ويف حمل هدي احملصر ، ثالثة أقاويل 

رون بن احلكم ، وبه قال حيث أُْحِصر من ِحلٍ أو َحَرم ، وهذا قول ابن عمر ، واِملْسَور بن خمرمة ، وها: أحدها 
  .الشافعي 



  .أنه احلََرم ، وهو قول علّي ، وابن مسعود وجماهد ، وبه قال أبو حنيفة : والقول الثاين 
أن َمِحلُّه أن يتحلل من إحرامه بادئاً نسكه ، واملقام على إحرامه إىل زوال إحصاره ، وليس : والقول الثالث 

هللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن كان إحراُمه بعمرة مل َيفُْت وإن كان حبج للمحرم أن يتحلل باالحصار بعد رسول ا
  .قضاه بالفوات بعد اإلحالل منه ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وعائشة ، وبه قال مالك 

فحلََق ، : معناه } َدقٍَة أَْو ُنُسٍك فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو بِهِ أَذًى مِّن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ مِّن صَِيامٍ أَْو َص{ : مث قال تعاىل 
  .فعليه ذلك 

  :أما الصيام ففيه قوالن 
  .صيام ثالثة أيام ، وهذا قول جماهد ، وعلقمة ، وإبراهيم ، والربيع ، وبه قال الشافعي : أحدمها 

  .صيام عشرة أيام كصيام املتمتع ، وهو قول احلسن وعكرمة : والقول الثاين 
  :الن وأما الصدقة ففيها قو

  .ستة مساكني ، وهو قول من أوجب صيام ثالثة أيام : أحدمها 

  .إطعام عشرة مساكني ، وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام : والقول الثاين 
  .وأما النسك فشاة 

  :وفيه تأويالن } فَإِذَا أَِمنُتم { : مث قال تعاىل 
  .من خوفكم : أحدمها 
  .من مرضكم : والثاين 

  :اختلفوا يف هذا املتمتع على ثالثة أقاويل } َع بِالُْعْمَرِة إِىل الَْحجِّ فََما استَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمن َتَمتَّ{ 
أنه املُْحَصُر باحلج ، إذا َحلَّ منه باإلحصار ، مث عاد إىل بلده متمتعاً بعد إحالله ، فإذا قضى حجَّه يف العام : أحدها 

  .ن اإلْحَراَمني ، وهذا قول الزبري الثاين ، صار متمتعاً بإحاللٍ بْي
  .فمن نسخ َحجَُّه بعمرة ، فاستمتع بعمرة بعد فسخ َحجِِّه ، وهذا قول السدي : والثاين 

فمن قَِدَم احلرم معتمراً يف أشهر احلج ، مث أقام مبكة حىت أحرم منها باحلج يف عاِمِه ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  .اء ، والشافعي ، وابن عمر ، وجماهد ، وعط

  .ما ذكرناه من القولني } فََما اسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ { ويف 
  :اختلفوا يف زماهنا من احلج على قولني } فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّمٍ ِفي الَْحجِّ { : مث قال تعاىل 

، واحلسن ، وجماهد ، وقتادة ، وطاوس ،  بعد إحرامه وقبل يوم النحر ، وهذا قول علي ، وابن عباس: أحدمها 
  .والسدي ، وسعيد بن جبري ، وعطاء ، والشافعي يف اجلديد 

  .أهنا أيام التشريق ، وهذا قول عائشة ، وعروة ، وابن ُعمر يف رواية سامل عنه ، والشافعي يف القدمي : والثاين 
  :واختلفوا يف جواز تقدميها قبل اإلحرام باحلج على قولني 

  .ال جيوز ، وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس : مها أحد
  .جيوز : والثاين 

  :واختلف قائلو ذلك يف زمان تقدميه قبل احلج على قولني 
يف أشهر احلج ، وال جيوز قبلها ، : والثاين . عشر ذي احلجة ، وال جيوز قبلها ، وهو قول جماهد ، وعطاء : أحدمها 

  .وهو قول طاوس 



  :ويف زماهنا قوالن } َوَسْبَعةٍ إِذَا َرَجعُْتْم { : مث قال تعاىل 
  .إذا رجعتم من حجكم يف طريقكم ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .إذا رجعتم إىل أهليكم يف أمصاركم ، وهو قول عطاء ، وقتادة ، وسعيد بن جبري ، والربيع : والثاين 

  :يالت فيه أربعة تأو} ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ { : مث قال تعاىل 
  .أهنا عشرة كاملة يف الثواب كمن أهدى ، وهو قول احلسن : أحدها 
  .عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم حيل منه ومل يتمتع : والثاين 

  .أنه خارج خمرج اخلرب ، ومعناه معىن األمر ، أي تلك عشرة ، فأكملوا صيامها وال تفطروا فيها : والثالث 
  .د يف الكالم ، وهو قول ابن عباس تأكي: والرابع 

  :ويف حاضريه أربعة أقاويل } ذَِلَك ِلَمن لَّمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ { : مث قال تعاىل 
  .أهنم أهل احلرم ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، وطاوس : أحدها 
  .هو قول مكحول ، وعطاء أهنم َمن بْين مكة واملواقيت ، و: والثاين 

  .أهنم أهل احلََرمِ وَمْن قُرب منزله منه ، كأهل عرفة ، والرجيع ، وهو قول الزهري ، ومالك : والثالث 
  .أهنم َمن كان على مسافة ال يقصر يف مثلها الصالة ، وهو قول الشافعي : والرابع 

جَّ فَلَا َرفَثَ َولَا فُسُوَق َولَا جَِدالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْح
  ) ١٩٧(اللَُّه َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ 

  : تأويله على ثالثة أقاويل اختلفوا يف} الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّْعلُوماٌت { : قوله تعاىل 
أنه شوال ، وذو القعدة ، وذو احلجة بأسرها ، وهذا قول قتادة ، وطاوس ، وجماهد ، عن ابن عمر وهو : أحدها 

  .مذهب مالك 
  .هو شوال ، وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي احلجة ، وهذا قول أيب حنيفة : والثاين 

ل من ذي احلجة ، إىل طلوع الفجر من يوم النحر ، وهو قول ابن عباس هن شوال وذو القعدة وعشر ليا: والثالث 
  .، وجماهد ، والشعيب ، والسدي ، ونافع ، عن ابن عمر ، وعطاء ، والضحاك ، والشافعي 

  :فيه تأويالن } فََمن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ { : مث قال تعاىل 
  .د وطاوس أنه اإلهالل بالتلبية ، وهو قول عمر وجماه: أحدمها 
  .أنه اإلحرام ، وهو قول ابن عباس واحلسن وقتادة وعطاء ، والشافعي : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } فَالَ َرفَثَ { 
  .أنه اجلماع ، وهو قول ابن عمر ، واحلسن ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، وعكرمة ، وقتادة ، والزهري : أحدها 
  .ُمبَواَعَدٍة أو ُمَداَعَبٍة ، وهو قول احلسن البصري أنه اجلماع أو التعرض له : والثاين 

أنه اإلفْحَاُش للمرأة يف الكرم ، كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غري كناية ، وهو قول ابن عباس ، : والثالث 
  .وطاوس 

  :فيه مخسة تأويالت } َوالَ فُسُوَق { 
  .ل صيد ، وحلق َشْعر ، وتقليم ظفر ، وهو قول عبد اهللا بن عمر أنه ِفْعلُ ما ُنهَِي عنه يف اإلحرام ، من قت: أحدها 
  .أنه السباب ، وهو قول عطاء ، والسدي : والثاين 



  .أنه الذبح لألصنام ، وهو قول عبد الرمحن بن زيد : والثالث 
  .التنابز باأللقاب ، وهو قول الضحاك : والرابع 

  .، واحلسن ، وجماهد ، وطاووس  أنه املعاصي كلها ، وهو قول ابن عباس: واخلامس 
  :فيه ستة تأويالت } َوالَ جِدَالَ ِفي الَْحجِ { 

  .هو أن جيادل الرجل صاحبه ، يعين يعصيه ، وهذا قول ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .هو السباب ، وهو قول ابن عمر وقتادة : الثاين 

  .ّجاً ، وهذا قول حممد بن كعب أنه املَِراُء واالختالف ِفيَمْن هو أََبرُُّهم َح: والثالث 
  .أنه اختالف كان يقع بينهم يف اليوم الذي يكون فيه حجهم ، وهذا قول القاسم بن حممد : والرابع 

  .أنه اختالفهم يف مواقف احلج ، أيهم املصيب موقف إبراهيم ، وهذا قول ابن زيد : واخلامس 
إبطال الشهر الذي كانوا ينسؤونه يف كل عام ، فرمبا حجوا أن معناه أالّ جدال يف وقته الستقراره ، و: والسادس 

  .يف ذي القعدة ، ورمبا حجوا يف صفر ، وهذا قول أيب جعفر الطربي 
  :تأويالن } َوَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى { : ويف قوله تعاىل 

  .تزّودوا باألعمال الصاحلة ، فإن خري الزاد التقوى : أحدمها 
: حنن املتوكلون ، فنزلت فيهم : أهنا نزلت يف قوم من أهل اليمن ، كانوا حيجون وال يتزودون ، ويقولون : والثاين 

  .، يعين من الطعام } َوَتَزوَّدُوا { 

للََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ وَاذْكُُروُه كَمَا لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا ا
  ) ١٩٨(َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني 

كان ذو اجملاز وعكاظ متجرين : روى ابن عباس قال } لَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِكُْم { : قوله تعاىل 
} لَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِكُْم { : يف اجلاهلية ، فلما جاء اإلسالم تركوا ذلك ، حىت نزلت  للناس

  .} ِفي َمواِقيِت الَْحجِّ { وكان ابن الزبري يقرأ 
  :فيه ثالثة أقاويل } فَإِذَآ أَفَضُْتم مِّْن َعَرفَاٍت { 

  .من حيث َبدَأُْتم معناه فإذا رجعتم : أحدها 
  .الدفع عن اجتماع ، كفيض اإلناء عن امتالء : أن اإلفاضة : والثاين 

  .أن اإلفاضة اإلسراع من مكان إىل مكان : والثالث 
  :قوالن } َعَرفَاتٍ { ويف 

  .عرفة ) مجع ( أهنا : أحدمها 
  .وهذا قول الزجاج . أهنا اسم واحد وإن كان بلفظ اجلمع : والثاين 
  :وا يف تسمية املكان عرفة على أربعة أقاويل واختلف
  .أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أُْهبِطَا من اجلنة : أحدها 
  .أن إبراهيم عرف املكان عند الرؤية ، ملا تقدم له يف الصفة : والثاين 

  .أن جربيل عرَّف فيه األنبياء مناسكهم : والثالث 
، ومنه ُسمَِّي ُعرف ) عرفات ( و ) عرفة ( ، والعرب تسمي ما عال  أنه سُمَِّي بذلك لعلو الناس فيه: والرابع 



  .الديك لعلوه 
واملَْشَعُر املَْعلَُم ، ُسمِّيَ بذلك ، ألن الدعاء عنده ، واملقام فيه من معامل احلج ، } فَاذْكُُرواْ اَهللا عِنَد الَْمشَْعرِ الْحََرامِ { 

  .ضي مَأزَمي عرفة إىل حمسر ، وليس مأزماً عرفة من املشعر وحد املشعر ما بني مىن ومزدلفة ِمْن َحد مف

  ) ١٩٩(ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  :فيه قوالن } ثُمَّ أَِفيضُواْ ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس { : قوله تعاىل 
يف قريش ، وكانوا يسمون احلمس ، ال خيرجون من احلرم يف حجهم ، ويقفون مزدلفة ، أهنا نزلت : أحدمها 

ويقولون حنن من أهل اهللا ، فال خنرج من حرم اهللا ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، وهي موقف إبراهيم عليه 
يعين مجيع العرب ، وهذا قول عائشة ، وعروة ، } ثُمَّ أَفِيُضواْ ِمْن حَْيثُ أَفَاَض النَّاُس { : السالم ، فأنزل اهللا تعاىل 

  .وجماهد ، وقتادة 
أهنا أمر جلميع اخللق من قريش وغريهم ، أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ، يعين بالناس إبراهيم ، : والقول الثاين 

آل عمران [ » النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُمْ الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ « : وقد يعرب عن الواحد باسم الناس ، قال اهللا تعاىل 
  .وكان القائل واحداً ، وهو نعيم بن مسعود األشجعي ، وهذا قول الضحاك ]  ١٧٣: 

  :تأويالن } َواْسَتغِْفُرواْ اَهللا إِنَّ اَهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { : ويف قوله تعاىل 
  .استغفروه من ذنوبكم : أحدمها 
  .ن من خمالفتكم يف الوقت واإلفاضة استغفروه مما كا: والثاين 

 َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّنَْيا َوَما لَُه فَإِذَا قََضيُْتْم َمَناِسكَكُْم فَاذْكُرُوا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ
ولُ َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ َوِمنُْهْم َمْن َيقُ) ٢٠٠(ِفي الْآخَِرِة ِمْن َخلَاقٍ 

  ) ٢٠٢(أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا وَاللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ ) ٢٠١(

  :وفيها ها هنا تأويالن  أما املناسك ، فهي املتعبدات ،} فَإذَا قََضيُتم مَّنَاِسكَكُْم { : قوله تعاىل 
  .أهنا الذبائح ، وهذا قول جماهد : أحدمها 
  .ما أمروا بفعله يف احلج ، وهذا قول احلسن البصري : والثاين 

  :تأويالن } فَاذْكُُرواْ اَهللا { : ويف قوله تعاىل 
  .أن هذا الذكر هو التكبري يف أيام ِمىن : أحدمها 
  .دعية يف مواطن احلج كلها أنه مجيع ما ُسنَّ من األ: والثاين 

  :ثالثة تأويالت } كَِذكْرِكُْم ءَابآءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْراً { : ويف قوله تعاىل 
أهنم كانوا إذا فرغوا من حجهم يف اجلاهلية جلسوا يف مىن َحلَقاً وافتخروا مبناقب آبائهم ، فأنزل اهللا تعاىل : أحدها 
  .، وهذا قول جماهد ، وقتادة } ْم َءابآَءكُْم أَْو أََشدَّ ذِكْراً فَاذْكُرُواْ اَهللا كَِذكْرِكُ{ ذكره 

أَبْه أُمَّه ، وهذا قول عطاء ، والضحاك : أن معناه ، فاذكروا اهللا كذكركم األبناء الصغار لآلباء ، إذا قالوا : والثاين 
.  

اجلفنة ، عظيم القّبة ، كثري املال ، اللهم إن أيب كان عظيم : أهنم كانوا يدعون ، فيقول الواحد منهم : والثالث 
فاعطين مثل ما أعطيته ، فال يذكر غري أبيه ، فأُِمرُوا بذكر اهللا ، كذكرهم آباءهم ، أو أشد ذكراً ، وهو قول 



  .السدي 
  :فيها أربعة تأويالت } َوِمنُْهم مَّن َيقُولُ َربََّنآ ءَاِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اَألِخَرِة َحَسَنةً { : قوله تعاىل 

  .أنه احلسنة العافية يف الدنيا واآلخرة ، وهو قول قتادة : أحدها 
  .أهنا نَِعُم الدنيا ونَِعمُ اآلخرة ، وهو قول أكثر أهل العلم : والثاين 

  .أن احلسنة يف الدنيا العلُم ، والعبادة ، ويف اآلخرة اجلنة ، وهو قول احلسن ، والثوري : والثالث 
  .أن احلسنة يف الدنيا املال ، ويف اآلخرة اجلنة ، وهو قول ابن زيد ، والسدي : ع والراب

ثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُوا اللَّهَ َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَلَا إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَلَا إِ
  ) ٢٠٣(لَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َواْع

هي أيام مىن قول مجيع املفسرين ، وإن خالف بعض الفقهاء يف أن } َواذْكُُرواْ اَهللا ِفي أيَّامٍ مَّْعُدوَداتٍ { : قوله تعاىل 
  .أشرك بني بعضها وبني األيام املعلومات 

  .يعين تعجل النفْر األول يف اليوم الثاين من أيام مىن } ِه فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ فََآل إِثَْم َعلَْي{ 
  .يعين إىل النفْر الثاين ، وهو الثالث من أيام مىن } َوَمن َتأَخَّرَ { 
  :ويف اإلمث ها هنا ، مخسة تأويالت } فََآل إِثَْم َعلَْيِه { 

  .تأخره ، وهذا قول عطاء  أن من تعجل فال إمث عليه يف تعجله ، ومن تأخر فال إمث عليه يف: أحدها 
أن من تعجل يف يومني ، فمغفور له ، ال إمث عليه ، ومن تأخر فمغفور له ، ال إمث عليه ، وهذا قول ابن : والثاين 
  .مسعود 
  .فال إمث عليه ، إن اّتقى فيما بقي من عمره ، وهذا قول أيب العالية ، والسدي : والثالث 
  .يف قتل الصيد يف اليوم الثالث ، حىت حيلّوا أيام التشريق ، وهذا قول ابن عباس  فال إمث عليه ، إن اتقى: والرابع 

  .فال إمث عليه ، إن اتقى إصابة ما ُنهِي عنه ، فيغفر له ما سلف من ذنبه ، وهذا قول قتادة : واخلامس 
فروضات ، وَاْخُتِلَف فيه على فأما املراد بذكر اهللا تعاىل يف األيام املعدودات ، فهو التكبري فيها عقب الصلوات امل

  :أربعة مذاهب 
أنه تكبري من بعد صالة الصبح ، يوم عرفة ، إىل بعد صالة العصر ، من آخر أيام التشريق ، وهذا قول : أحدها 

  .علي رضي اهللا عنه ، وبه قال من الفقهاء أبو يوسف ، وحممد 
صالة العصر ، من يوم النحر ، وهذا قول ابن مسعود ، أنه تكبري من صالة الفجر ، من يوم عرفة ، إىل : والثاين 

  .وبه قال من الفقهاء أو حنيفة 
أنه يكرب من بعد صالة الظهر ، من يوم النحر ، إىل بعد صالة العصر ، من آخر أيام التشريق ، وهذا : والثالث 

  .قول زيد بن ثابت 
آخر صالة الصبح ، من آخر التشريق ، وهذا قول  أنه يكرب من بعد صالة الظهر ، من يوم النحر ، إىل: والرابع 

  .عبد اهللا بن عباس ، وعبد اهللا بن عمر ، وبه قال من الفقهاء الشافعي 

ذَا تََولَّى سََعى َوإِ) ٢٠٤(لِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ ا
َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ ) ٢٠٥(ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفَسَاَد 



َمْن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُءوفٌ بِالْعَِبادِ َوِمَن النَّاسِ ) ٢٠٦(بِالْإِثْمِ فََحْسُبهُ َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد 
)٢٠٧ (  

  :فيه قوالن } َوِمَن النَّاسِ َمن يُْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحيَاٍة الدُّْنَيا { : قوله تعاىل 
  .يعين من اجلميل واخلري : أحدمها 
  .وسلم ، والرغبة يف دينه  من حب رسول اهللا صلى اهللا عليه: والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوُيْشهُِد اَهللا َعلَى َما ِفي قَلْبِِه { 
  .اللهم اشهد علّي فيه ، وضمريه خبالفه : أن يقول : أحدها 
  .ويف قلبه ما يشهد اهللا أنه خبالفه : معناه : والثاين 

َوَيْسَتشْهِدُ { وهي يف قراءة ابن مسعود . أنه خبالفه  ويستشهد اهللا على صحة ما يف قلبه ، ويعلم: معناه : والثالث 
  .} اَهللا َعلَى َما ِفي قَلْبِِه 

  :واأللد من الرجال الشديد اخلصومة ، ويف اخلصام قوالن } َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ { 
  .أنه مصدر ، وهو قول اخلليل : أحدمها 
  .أنه مجع خصيم ، وهو قول الزجاج : والثاين 
  :هنا أربعة أوجه } أَلَدُّ الِْخَصامِ { : يل ويف تأو
  .أنه ذو جدال ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .يعين أنه غري مستقيم اخلصومة ، لكنه معوجها ، وهذا قول جماهد ، والسدي : والثاين 

  .يعين أنه كاذب ، يف قول احلسن البصري : والثالث 
  .وهو قول قتادة أنه شديد القسوة يف معصية اهللا ، : والرابع 

أَبَْغُض الرِّجَالِ إِلَى اِهللا َتعَالَى اَأللَدُّ « : وقد روى ابن أيب مليكة ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  اخلََصُم

  :وفيمن قصد هبذه اآلية وما بعدها قوالن . » 
  .أنه صفة للمنافق ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن : أحدمها 
  .أهنا نزلت يف األخنس بن شريق ، وهو قول السدي : والثاين 

  :يف قوله توىل تأويالن } َوإِذَا تََولَّى سََعى ِفي األْرضِ { : قوله تعاىل 
  .يعين غضب ، حكاه النقاش : أحدمها 
  .انصرف ، وهو ظاهر قول احلسن : والثاين 

  :تأويالن } ِلُيفِْسَد ِفيَها { : ويف قوله تعاىل 
  .فيها بالصد  يفسد: أحدمها 
  .بالكفر : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوُيْهِلكَ الْحَْرثَ َوالنَّْسلَ { 
  .بالسيب والقتل : أحدمها 
  .بالضالل الذي يؤول إىل السيب والقتل : والثاين 

يه ، وقيل أنه ال وقال بعضهم ال ميدح الفساد ، وال يثين عل. معناه ال حيب أهل الفساد } وَاُهللا الَ ُيِحبُّ الْفَسَاَد { 



  .ال حيب العمل بالفساد : حيب كونه ديناً وشرعاً ، وحيتمل 
  :فيه تأويالن } َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتَّقِ اَهللا أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِاإلِثْمِ { : قوله تعاىل 

  .معناه دعته العزة إىل فعل اإلمث : أحدمها 
  .ه أن يقبلها ، لإلمث الذي منعه منها معناه إذا قيل له اتق اهللا ، عزت نفس: والثاين 

َوَشَروهُ { : يشري نفسه أي يبيع ، كما قال تعاىل } َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغآَء مَْرَضاتِ اهللاِ { : قوله تعاىل 
  .يف سبيل اهللا  العمل الذي باع به نفسه اجلهاد: أي باعوه ، قال احلسن البصري ]  ٢٠: يوسف [ } بثََمنٍ َبْخسٍ 

  :واْخُتِلَف فيمن نزلت فيه هذه اآلية ، على قولني 
  .نزلت يف رجل ، أمر مبعروف وهنى عن منكر ، وقتل ، وهذا قول علي ، وعمر ، وابن عباس : أحدمها 
مة أهنا نزلت يف ُصهيب بن سنان اشترى نفسه من املشركني مباله كله ، وحلق باملسلمني ، وهذا قول عكر: والثاين 

.  

فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمنْ ) ٢٠٨( ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ
  ) ٢٠٩(َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

قرأ ابن كثري ، ونافع ، والكسائي بفتح السني ، } يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اْدُخلُواْ ِفي السلْمِ كَآفَّةً { : قوله تعاىل 
  :والباقون بكسرها ، واختلف أهل اللغة يف الفتح والكسر ، على وجهني 

  .أهنما لغتان تستعمل كل واحدة منهما يف موضع األخرى : أحدمها 
{ : معنامها خمتلف ، والفرق بينهما أن السِّلم بالكسر اإلسالم ، والسَّلم بالفتح املساملة ، من قوله تعاىل : ين والثا

  :ويف املراد بالدخول يف السلم ، تأويالن ]  ٦١: األنفال [ } َوإِن جََنُحوا لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها 
  .وجماهد ، والضحاك  الدخول يف اإلسالم ، وهو قول ابن عباس ،: أحدمها 
  .معناه ادخلوا يف الطاعة ، وهو قول الربيع ، وقتادة : والثاين 

  :تأويالن } كَافَّةً { : ويف قوله 
  .عائد إىل الذين آمنوا ، أن يدخلوا مجيعاً يف السلم : أحدمها 
  .عائد إىل السلم أن يدخلوا يف مجيعه : والثاين 

  .يعين آثاره } يطَاِن َوالَ تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّ{ 
  :فيه تأويالن } إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { 

  .مبني لنفسه : أحدمها 
  .مبني بعدوانه : واآلخر 

  :واختلفوا فيمن أبان به عدوانه على قولني 
  .بامتناعه من السجود آلدم : أحدمها 
  ] . ٦٢: اإلسراء [ }  َألحَْتنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِالَّ قَِليالً{ : بقوله : والثاين 

  :واختلفوا فيمن أمر بالدخول يف السلم كافة ، على ثالثة أقاويل 
  .أن املأمور هبا املسلمون ، والدخول يف السلم العمل بشرائع اإلسالم كلها ، وهو قول جماهد ، وقتادة : أحدها 
روا بالدخول يف اإلسالم ، وهو قول ابن أهنا نزلت يف أهل الكتاب ، آمنوا مبن سلف من األنبياء ، فأُِم: والثاين 



  .عباس ، والضحاك 
أهنا نزلت يف ثعلبة ، وعبد اهللا بن سالم ، وابن يامني ، وأسد ، وأسيد ابين كعب ، وسعيد بن عمرو ، : والثالث 

ه ، وإن يوم السبت كنا نعظمه وَنسْبُِت في: وقيس بن زيد ، كلهم من يهود قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .التوراة كتاب اهللا تعاىل ، فدعنا فلنصم هنارنا بالليل ، فنزلت هذه اآلية ، وهو قول عكرمة 

  :فيه ثالثة تأويالت } فَإِن َزلَلُْتم { : قوله تعاىل 
  .معناه عصيتم : أحدها 
  .معناه كفرمت : والثاين 

  .إن ضللتم وهذا قول السدي : والثالث 
  :فيه أربعة تأويالت } كُُم الَْبيِّنَاُت مِّن َبْعِد َما َجآَءْت{ 

  .أهنا حجج اهللا ودالئله : أحدها 
  .حممد ، وهو قول السدي : والثاين 

  .القرآن ، وهو قول ابن جريج : والثالث 
  .اإلسالم : والرابع 

  .يعين عزيز يف نفسه ، حكيم يف فعله } فَاْعلَُمواْ أَنَّ اَهللا َعزِيٌز َحِكيمٌ { 

  ) ٢١٠(الْأُُموُر ونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهمُ اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ وَالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي الْأَْمُر وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع َهلْ َيْنظُُر

وفيه } ِفي ِظالَلٍ الَغَمامِ { قتادة  ، قرأ} َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اُهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الَْغَمامِ َواملَالَِئكَةُ { : قوله تعاىل 
  :تأويالن 
  .أن معناه إال أن يأتيهم اهللا بظلل من الغمام ، وباملالئكة : أحدمها 
  .إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام : والثاين 

ُزيَِّن ) ٢١١(ِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آتَْيَناُهْم ِمْن آَيٍة بَيَِّنٍة َوَمْن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَّ
اَمِة َواللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيرِ ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهمْ َيْوَم الْقَِي

  ) ٢١٢(ابٍ ِحَس

ليس السؤال على وجه االستخبار ، ولكنه على وجه } َسلْ بَنِي إِْسَرآِءيل كَْم َءاتَْيَناُهم مْن َءاَيِة َبيَِّنٍة { : قوله تعاىل 
  .التوبيخ 

  :ويف املراد بسؤاله بين إسرائيل ، ثالثة أقاويل 
  .أنبياؤهم : أحدها 
  .علماؤهم : والثاين 

  .فَلُْق البحر ، والظلل من الغمام ، وغري ذلك : يات البينات واآل. مجيعهم : والثالث 
  .يعين بنعمة اهللا برسوله صلى اهللا عليه وسلم } َوَمن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اِهللا ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُه { 

  :الثة أقاويل يف الدنيا وتزيينها هلم ، ث} ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَرُوا الْحََياةُ الدُّْنَيا { : قوله تعاىل 
  .زينها هلم الشيطان ، وهو قول احلسن : أحدها 



  .زينها هلم الذين أغووهم من اإلنس واجلن ، وهو قول بعض املتكلمني : والثاين 
  .أن اهللا تعاىل زينها هلم بالشهوات اليت خلقها هلم : والثالث 

ويف الذي يفعل . ى حق ، فهذه سخريتهم بضعفة املسلمني ألهنم تومهوا أهنم عل} َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن َءاَمُنواْ { 
  :ذلك قوالن 

  .أهنم علماء اليهود : أحدمها 
  .مشركو العرب : والثاين 

  .يعين أهنم فوق الكفار يف الدنيا } َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهمْ َيْوَم الِْقَياَمةِ { 
  .} وَاُهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ { 

ففي هذا ستة أجوبة ]  ٣٦: النبأ [ } َعطَاًء ِحَساباً { : كيف يرزق من يشاء بغري حساب وقد قال تعاىل : فإن قيل 
:  

  .أن النقصان بغري حساب ، واجلزاء باحلساب : أحدها 
  .بغري حساب لسعة ملكه الذي ال يفىن بالعطاء ، ال يقدر باحلساب : والثاين 

  .حساب وال تضييق  إن كفايتهم بغري: والثالث 
  .دائم ال يتناهى فيصري حمسوباً ، وهذا قول احلسن : والرابع 

أن الرزق يف الدنيا بغري حساب ، ألنه يعم به املؤمن والكافر فال يرزق املؤمن على قدر إميانه وال الكافر : واخلامس 
  .على قدر كفره 

  .ليه وال َيُمُن عليهم به أنه يرزق املؤمنني يف اآلخرة وأنه ال حياسبهم ع: والسادس 

لَْحقِّ ِلَيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَْنَزلَ َمعَُهُم الِْكتَاَب بِا
ُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهمُ الْبَيَِّناتُ َبْغًيا بَْيَنُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتو

  ) ٢١٣(ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  :مخسة أقاويل } أُمَّةً وَاِحَدةً { : يف قوله } ةً كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَد{ : قوله تعاىل 
  .أهنم كانوا على الكفر ، وهذا قول ابن عباس واحلسن : أحدها 
  .أهنم كانوا على احلق ، وهو قول قتادة والضحاك : والثاين 

  .أنه آدم كان على احلق إماماً لذريته فبعث اهللا النبيني يف ولده ، وهذا قول جماهد : والثالث 
  .أهنم عشر فرق كانوا بني آدم ونوح على شريعة من احلق فاختلفوا ، وهذا قول عكرمة : الرابع و

أنه أراد مجيع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج اهللا ذرية آدم من صلبه ، فعرضهم : واخلامس 
كَانَ الَْبَشُر أُمَّةً وَاِحَدةً { : بن كعب يقرأ  وكان أُّيب. على آدم ، فأقروا بالعبودية واإلسالم ، مث اختلفوا بعد ذلك 

  .وهذا قول الربيع وابن زيد . } فََبَعثَ اُهللا النَّبِيِّْيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن 
  :قوالن } َوَما اْخَتلََف ِفيِه { : ويف قوله تعاىل 

  .يف احلق : أحدمها 
  .يعين اليهود } ِذيَن أُوُتوهُ إِالَّ الَّ{ . يف الكتاب وهو التوراة : والثاين 

بغى فالن على فالن ، : مصدر من قول القائل } بَْغَيا َبيَْنُهمْ { يعين احلجج والدالئل } ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهمُ الَْبيِّنَاُت { 



  .إذا اعتدى عليه 
  :فيه ثالثة أقاويل } ذْنِهِ فََهَدى اُهللا الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِلَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِ{ 

أراد اجلمعة ، ألن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها ، فجعلها اليهود السبت ، وجعلها النصارى : أحدها 
  .األحد ، فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا من احلق بإذنه ، فهدى اهللا الذين آمنوا إليها ، وهذا قول أيب هريرة 

لفوا يف الصالة ، فمنهم من يصلي إىل الشرق ومنهم من يصلي إىل بيت املقدس ، فهدانا اهللا للقبلة أهنم اخت: والثاين 
  .، وهذا قول ابن زيد 

  .أهنم اختلفوا يف الكتب املنزلة ، فكفر بعضهم بكتاب بعض فهدانا اهللا للتصديق جبميعها : والثالث 

َيأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْهُم الْبَأَْساُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ  أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا
َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخيْرٍ  َيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ) ٢١٤(الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَلَا إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 

  ) ٢١٥(َه بِِه َعِليٌم فَِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللَّ

ْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني َوالَيَتاَمى َواملََساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َمآأَنفَقُْتم ِمْن َخ: َيْسئَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ ، قُلْ { : قوله تعاىل 
  :فيها قوالن } 

أهنا نزلت قبل آية الزكاة يف إجياب النفقة على األهل والصدقة مث نسختها آية الزكاة ، وهذا قول السدي : أحدمها 
.  

م سألوه عن أمواهلم أين يضعوهنا ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، وهذا أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: والثاين 
  .قول ابن زيد 

شَْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه  كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكْرَُهوا شَْيئًا َوُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا
  ) ٢١٦(ْم لَا َتْعلَُمونَ َيْعلَُم َوأَْنُت

  :ويف فرضه ثالثة أقاويل . مبعىن فرض } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ { : قوله تعاىل 
  .أنه على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .لماء أنه خطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حىت يقوم به من فيه كفاية ، وهذا قول الفقهاء والع: والثاين 

  .أنه فرض على كل مسلم يف عينه أبداً ، وهذا قول سعيد بن املسيب : والثالث 
والكَره بالفتح . والكْرُه بالضم إدخال املشقة على النفس من غري إكراه أحد } َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم { : مث قال تعاىل 

  :مث فيه قوالن . إدخال املشقة على النفس بإكراه غريه له 
  .وهو ذو كره لكم وهذا قول الزجاج : أنه فيه حذفاً وتقديره : أحدمها 
  .معناه وهو مكروه لكم ، فأقام املقّدر ُمقامه : والثاين 

  :مث يف كونه كرهاً تأويالن 
  .وهو كره لكم قبل التعبد وأما بعده فال : أحدمها 

  .وإمنا حيتمل بالتعبد . وهو كره لكم يف الطباع قبل الفرض وبعده : الثاين 
ويف عسى ها هنا } َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخْيرٌ لَّكُْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَّكُمْ { : مث قال تعاىل 

  :قوالن 



  .أنه طمع املشفق مع دخول الشك : أحدمها 
يعين يف الدنيا } َوُهَو َخْيٌر لَّكُْم { من القتال } اً َوَعَسى أن َتكَْرهُوا َشيئ{ : وقال األصم . أهنا مبعىن قد : والثاين 

َوُهَو َخْيرٌ { يعين من املتاركة والكف } َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ شَْيئاً { بالظفر والغنيمة ، ويف اآلخرة باألجر والثواب ، 
  .، يعين يف الدنيا بالظهور عليكم ويف اآلخرة بنقصان أجوركم } لَّكُْم 

  }َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { ما فيه مصلحتكم } ْعلَُم وَاُهللا َي{ 
.  

الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِخَْراجُ َيسْأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َو
َوَمْن َوالْفِْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َولَا يََزالُونَ يُقَاِتلُوَنكُمْ َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْسَتطَاُعوا  أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعْنَد اللَِّه

ولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوأُ
غَفُورٌ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك َيْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه َواللَُّه ) ٢١٧(َخاِلُدونَ 

  ) ٢١٨(َرحِيٌم 

والسبب يف نزول هذه اآلية أن عبد اهللا } مِ قََتالٍ ِفيِه ، قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ احلََرا{ : قوله تعاىل 
بن جحش خرج بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، 

وسعد بن أيب وقاص ، وواقد بن عكاشة بن حمصن ، وعتبة بن غزوان ، وسهيل بن البيضاء ، وخالد ابن البكري ، 
عبد اهللا ، وعبُد اهللا بن جحش كان أمريهم ، فتأخر عن القوم سعد وعتبة ليطلبا بعرياً هلما َضلَّ ، فلقوا عمرو بن 
احلضرمي فرماه واقد بن عبد اهللا التميمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد اهللا واحلكم بن كيسان ، وغُنِمت 

 آخر ليلة من مجادى اآلخِرة أو أول ليلة من رجب ، فعريت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه العري ، وكان ذلك يف
وسلم بذلك وقدم عبد اهللا بن جحش فالمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمه املسلمون حىت أنزل اهللا فيه هذه 

  .اآلية 
  :واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولني 

  .يعّيروا بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واستحلوا قتاله فيه ، وهو قول األكثر أهنم املشركون ل: أحدمها 
أن الصد عن : فأخربهم اهللا تعاىل . أهنم املسلمون سألوا عن القتال يف الشهر احلرام ليعلموا حكم ذلك : والثاين 

  .ويف احلرم ، وهذا قول قتادة  سبيل اهللا وإخراج أهل احلرم منه والفتنة أكرب من القتل يف الشهر احلرام
َوقَاِتلُوا { : هو منسوخ بقوله تعاىل : واختلفوا يف حترمي القتال يف األشهر احلرم هل نسخ أم ال؟ فقال الزهري 

،  هو ثابت احلكم ، وحترمي القتال فيه باقٍ غري منسوخ: وقال عطاء . } الُْمْشرِِكَني كَآفَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً 
واألول أصح ملا تظاهرت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه غزا هوازن حبنني ، وثقيفاً بالطائف ، 

وأرسل أبا العاص إىل أوطاس حلرب َمْن هبا من املشركني يف بعض األشهر احلرم ، وكانت بيعة الرضوان على قتال 
  .قريش يف ذي القعدة 

[ } فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصصاً { : أي يرجع ، كما قال تعاىل } َتِدْد مِنكُْم َعن ِدينِِه َوَمن َيْر{ : وقوله تعاىل 
  .استرد فالن حقه : أي رجعا ، ومن ذلك قيل ]  ٦٤: الكهف 

األعمال إذا بطلت أي بطلت ، وأصل احلبوط الفساد ، فقيل يف } فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُْولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم { 
  .حبطت لفسادها 



وسبب نزوهلا أن قوماً من املسلمني قالوا يف عبد اهللا بن . اآلية } إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ { : قوله تعاىل 
يعين } ِذيَن َءاَمنُواْ إِنَّ الَّ{ : إن مل يكونوا أصابوا يف سفرهم وْزراً فليس فيه أجر ، فأنزل اهللا تعاىل : جحش ومن معه 

يعين عن مساكنة املشركني يف أمصارهم ، وبذلك مسي املهاجرون من أصحاب } وَالَِّذيَن َهاَجرُواْ { باهللا ورسوله ، 
{ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرين هلجرهم دورهم ومنازهلم كراهة الذل من املشركني وسلطاهنم ، 

وأصل اجملاهدة املفاعلة من قوهلم جهد كذا إذا أكّده وشق عليه ، فإن كان الفعل من اثنني  يعين قاتلوا ،} َوَجاَهدُواْ 
فطريق اهللا ، وطريقه } ِفي َسبِيلِ اِهللا { وأما . كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فالن جياهد فالناً 

  .دينه : 
  :ورمحة اهللا للمؤمنني مستحقة؟ ففيه جوابان } اِهللا  أُْولَِئكَ َيْرُجونَ َرْحَمةَ{ : فكيف قال : فإن قيل 
أهنم ملا مل يعلموا حاهلم يف املستقبل جاز أن يرجوا الرمحة خوفاً أن حيدث من مستقبل أمورهم ماال : أحدمها 

  .يستوجبوهنا معه 
  .عليهم  أهنم إمنا رجوا الرمحة ألهنم مل يتيقنوها بتأدية كل ما أوجبه اهللا تعاىل: واجلواب الثاين 

ِعهَِما َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفْ
ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصلَاٌح ) ٢١٩(ُرونَ الَْعفَْو كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَّ

ْعنََتكُمْ إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيمٌ لَُهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم َواللَُّه َيْعلَمُ الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ َولَْو َشاَء اللَُّه لَأَ
)٢٢٠ (  

يعين يسألك أصحابك يا حممد عن اخلمر وامليسر وشرهبا ، : اآلية } َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ { : قوله تعاىل 
  .وهذه أول آية نزلت فيها 

واخلمر كل ما خامر العقل فستره وغطى عليه ، من قوهلم َخمَّرُت اإلناء إذا غطيته ، ويقال هو يف ُخمار الناس 
غمارهم يراد به دخل يف ُعرضهم فاستتر هبم ، ومن ذلك أُخذ مخار املرأة ألنه يسترها ، ومنه قيل هو ميشي لك 

  :اخلمر أي مستخفياً ، قال العجاج 
  ُيوّجهُ األرَض ويستاق الّشجَْر... يف المع الِعقْبان ال يأيت اخلََمْر 

  .راً برايات وجيوش يعين بقوله ال يأيت اخلمر أي ال يأيت مستخفياً لكن ظاه
فأما امليسر فهو القمار من قول القائل َيسر يل هذا الشيء َيسْراً وَمْيسِراً ، فالياسر الالعب بالقداح مث قيل للمقامر 

  :ياسر وَيَسر كما قال الشاعر 
  يقلب بعدما اختلع القداحا... فبت كأنين َيَسٌر غبٌني 

  .بالثاء } كَِثريٌ . . . . . { قرأ محزة والكسائي }  قُلْ ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع{ 
  :ويف إمثهما تأويالن 

أن يقامر الرجل فيمنع احلق ويظلم ، وهذا قول : أن شارب اخلمر يسكر فيؤذي الناس ، وإمث امليسر : أحدمها 
  .السدي 
ما فيه من الشغل عن : وإمث امليسر . أن إمث اخلمر زوال عقل شارهبا إذا سكر حىت يغُْرب عنه معرفة خالقه : والثاين 

إِنََّما ُيرِيُد الشَّيطَانُ أَن ُيوِقَع َبيَنكُمً { : ذكر اهللا وعن الصالة ، ووقوع العداوة والبغضاء كما وصف اهللا تعاىل 
وهذا قول ابن عباس ]  ٩٠: ملائدة ا[ } الَْعَداَوةَ والْبَْغَضاَء ِفي الْخمر والَْميِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعن ِذكْرِ اِهللا َوَعنِ الصَّالَةِ 

و



.  
فمنافع اخلمر أمثاهنا وربح جتارهتا ، وما ينالونه من اللذة بشرهبا ، كما قال } َومََناِفُع ِللنَّاسِ { : وأما قوله تعاىل 

  :حسان بن ثابت 
  وأُْسداً ما ينهنهنا اللقاُء... ونشرهبا فتتركنا ملوكاً 

  :وكما قال آخر 
  َربُّ اخلَوْرنق والسدير ...فإذا شربت فإنين 

  ربُّ الشويهة والبعري... وإذا صحوُت فإنين 
  :وأما منافع امليسر ففيه قوالن 

  .اكتساب املال من غري كّد : أحدمها 
ما يصيبون من أنصباء اجلزور ، وذلك أهنم كانوا يتياسرون على اجلزور فإذا أفلح الرجل منهم على : والثاين 

  :أعشاراً على عدة القداح ، ويف ذلك يقول أعشى بين ثعلبة  أصحابه حنروه مث اقتسموه
  أوساط مقفرة أخف طالهلا... وجزور أيسار دعوت إىل الندى 

  .وهذا قول ابن عباس وجماهد والسدي 
  :فيه تأويالن } وَإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن نَّفْْعهَِما { : مث قال تعاىل 

  .نفعهما بعد التحرمي ، وهو قول ابن عباس أن إمثهما بعد التحرمي أكرب من : أحدمها 
  .أن كالمها قبل التحرمي يعين اإلمث الذي حيدث من أسباهبما أكرب من نفعهما ، وهو قول سعيد بن جبري : والثاين 

  :ستة تأويالت } َوَيسْأَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو { : ويف قوله تعاىل 
  .وهو قول أبن عباس مبا فضل عن األهل ، : أحدها 

  .أنه الوسط يف النفقة ما مل يكن إسرافاً أو إقتاراً ، وهو قول احلسن : والثاين 
  .إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثري ، وهو قول مروي عن ابن عباس أيضاً : والرابع 

  .أنه الصدقة عن ظهر ِغىن ، وهو قول جماهد : واخلامس 
  .لصدقة املفروضة وهو مروي عن جماهد أيضاً أنه ا: والسادس 

  .وقال جماهد هي ثابتة . واختلفوا يف هذه النفقة اليت هي العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت بالزكاة 
وقال . حرمت اخلمر هبذه اآلية : واختلفوا يف هذه اآلية هل كان حترمي اخلمر هبا أو بغريها؟ فقال قوم من أهل النظر 

  .أهنا حرمت بأية املائدة : ليه أكثر العلماء قتادة وع
أنزل اهللا عز وجل يف اخلمر ثالث آيات فأول ما : وروى عبد الوهاب عن عوف عن أيب القُلوص زيد بن علي قال 

، } إِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْخْمرِ والْمِيِِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِقعُ ِللنَّاسِ َو{ : أنزل اهللا تعاىل 
فشرهبا قوم من املسلمني أو من شاء اهللا منهم حىت شرهبا رجالن ودخال يف الصالة وجعال يقوالن كالماً ال يدري 

} تَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ يا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا الَ تَقَْربُوا الَّصالة وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َح{ : عوف ما هو ، فأنزل اهللا تعاىل 
فشرهبا من شرهبا منهم وجعلوا يتوقّوهنا عند الصالة ، حىت شرهبا فيما زعم أبو القلوص رجل فجعل ينوح على قتلى 

  :بدر ، وجعل يقول 
  وهل يل بعد قومي من سالم... حتيي بالسالمة أم بكرٍ 

  مرأيت املوت نّبث عن هشا... ذريين اصطبْح بكراَ فإين 



  بألف من رجال أو سوام... ووديين املغرية لو فدوه 
  من الشيزي ُتكَلّلُ بالسناَم... وكائن بالطَويَّ طويَّ بدرٍ 
  من الفتيان واحللل الكرامِ... وكائن بالطَويَّ طويَّ بدر 

فلما عاينه الرجل فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء فزعاً جير رداءه من الفزع حىت انتهى إليه ، : قال 
أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسول اهللا : ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً كان بيده ليضربه ، فقال 

: إىل قوله } َيا أَيََّها الَِّذيَن َءآَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَيِِسُر وَاألَنصَاُب َواألْزالَمُ { ، ال أطعمها أبداً ، فأنزل اهللا يف حترميها 
  .انتهينا : فقالوا ]  ٩٠٩١: املائدة [ } فََهلْ أَْنُتم مُّْنَتُهونَ { 

َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْخْمرِ والْمِيِِسرِ قُلْ ِفيهَِما { : نزلت هذه اآلية : وروى موسى عن عمرو عن أسباط عن السدي قال 
ن عوف طعاماً ودعا ناساً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا فلم يزالوا يشربوهنا حىت صنع عبد الرمحن ب} إِثٌْم كَبٌِري 

عليه وسلم ، منهم علي بن أيب طالب وعمر رضي اهللا عنهما ، فشربوا حىت سكروا ، فحضرت الصالة فأمهم علي 
تعاىل يشدد يف  فلم ُيِقْمها ، فأنزل اهللا]  ١: الكافرون [ } قُلْ َيأَيُّها الْكَاِفُرونَ { : بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقرأ 

فكانت هلم حالالً يشربوهنا من صالة } َما َتقُولُونَ { : إىل قوله } يا أيَُّها الَِّذيَن َءآَمْنوا الَ تَقَْربُوا الصَّالَةَ { اخلمر 
الغداة حىت يرتفع النهار أو ينتصف فيقومون إىل صالة الظهر وهم صاحون ، مث ال يشربوهنا حىت يصلوا العتمة ، مث 

هنا حىت ينتصف الليل ، وينامون ويقومون إىل صالة الفجر وقد أصبحوا ، فلم يزالوا كذلك يشربوهنا حىت يشربو
صنع سعد بن أيب وقاص طعاماً ودعا ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم رجل من األنصار ، 

ا وأخذوا يف احلديث فتكلم سعد بشيء فسوى هلم رأس بعري مث دعاهم إليه ، فلما أكلوا وشربوا من اخلمر سكرو
  :فغضب األنصاري فرفع حلى البعري وكسر أنف سعد ، فأنزل اهللا تعاىل نسخ اخلمر وحترميها ، فقال تعاىل 

فََهلْ أَنُْتم مُّْنَتُهونَ { : إىل قوله ]  ٩٠: املائدة [ } َيا أَيََّها الَِّذيَن َءآَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْميِِسُر َواَألنصَاُب وَاألْزالَُم { 
 {.  

ملّا نزلت سورة بين إسرائيل ، : قال املفسرون } إِْصالٌَح لَُهم َخٌري : َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى قُلْ ... { : قوله تعاىل 
إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ { : اء ، ويف سورة النس} َوالَ تَقَْربُوا َمالَ الْيَِتيمِ إِالَّ بِاَّلِتي هَي أَْحَسُن { : وقوله تعاىل 

حترج املسلمون أن خيلطوا طعامهم بطعام من يكون عندهم من األيتام ، } اليََتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِم َناراً 
عليهم ، فشكوا وكانوا يعزلون طعامهم هم طعامهم ، وشراهبم عن شراهبم ، حىت رمبا فسد طعامهم ، فشق ذلك 

، يعين يف الطعام ، } َوإِنَّ ُتخَاِلطوُهم فَإِخَْواَنكُم { : ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل 
فمن خالط يتيماً ، فليوسع عليه ، ومن : والشراب ، واملساكنة ، وركوب الدابة ، واستخدام العبد قال الشعيب 

  .خالط بأكل فال يفعل 
اهللا يعلم حني ختلط مالك مباله ، أتريد أن تصلح ماله أو تفسد : قال ابن زيد } اللَُّه َيْعلَمُ املُفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َو{ 

  .ماله بغري حق 
  :فيه تأويالن } َولَو َشاَء اللَُّه َألْعَنَتكُم { 

  .لَشّدد عليكم ، وهو قول السدي : أحدمها 
يعين عزيز يف } إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ { . وال اليتامى موبقاً ، وهو قول ابن عباس جلعل ما أصبتم من أم: والثاين 

  .سلطانه وقدرته على اإلعنات ، حكيم فيما صنع من تدبريه وتركه اإلعنات 



أَْعَجبَْتكُْم وَلَا تُْنِكحُوا الُْمْشرِِكَني َحتَّى ُيؤِْمُنوا َولَا تَْنِكحُوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ َولَأََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو 
نَِّة َوالَْمْغفَِرِة بِإِذْنِِه َوُيَبيُِّن آيَاِتهِ َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمشْرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َواللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْج

  ) ٢٢١(َعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ ِللنَّاسِ لَ

  :اختلفوا فيها على ثالثة أقاويل } َوالَ َتنِكُحوا الُْمشرِكاتِ َحتَّى ُيؤِمنَّ { : قوله تعاىل 
أهنا يف مجيع املشركات الكتابيات وغري الكتابيات ، وأن حكمها غري منسوخ ، فال جيوز ملسلم أن ينكح : أحدها 

ن عبيد اهللا نكح يهودية ، ونكح حذيفة نصرانية ، فغضب عمر بن اخلطاب غضباً مشركة أبداً ، وذكر أن طلحة ب
لئن حل طالقهن لقد حل : شديداً ، حىت كاد يبطش هبما ، فقاال حنن نطلق يا أمري املؤمنني وال تغضب ، فقال 

  .نكاحهن ، ولكن ينزعن منكم صغَرةً قمأةً 
ومن دان دين أهل الكتاب ، وأهنا ثابتة مل نسخ شيء منها ، وهذا  أهنا نزلت مراداً هبا مشركات العرب ،: والثاين 

  .قول قتادة ، وسعيد بن جبري 
وَالُْمْحَصنَاِت ِمَن { : أهنا عامة يف مجيع املشركات ، وقد نسخ منهن الكتابيات ، بقوله تعاىل يف املائدة : والثالث 

تزوج حذيفة بن اليمان يهودية ، : الصلت بن هبرام ، عن سفيان قال وقد روى } الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُم 
ال أزعم أهنا حرام : فكتب إليه عمر ابن اخلطاب ، خلِّ سبيلها ، فكتب إليه أتزعم أهنا حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال 
وإن كان جمازاً يف ، ولكين أخاف أن تقاطعوا املؤمنات منهن ، واملراد بالنكاح التزويج ، وهو حقيقة يف اللغة ، 

  :الوطء ، قال األعشى 
  عليك حرام فانكحن أو تأّبدا... وال تقربن جارةً إنّ ِسّرها 

  .أي فتزوج أو تعفف 
يعين ولنكاح أمة مؤمنة ، خري من نكاح حرة مشركة من غري أهل } َوَألَمةٌ ُمؤِمَنةُ َخٌري ِمَن ُمشرِكَةٍ { : قوله تعاىل 

نزلت هذه اآلية يف عبد اهللا بن رواحة ، كانت له أمة : كَُرم أصلها ، قال السدي الكتاب وإنْ َشُرف نسبها و
: قال » ما هي يا عبد اهللا « : سوداء ، فلطمها يف غضب ، مث ندم ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال 

: فقال ابن رواحة . » ؤِمَنةٌ َهِذه ُم« : تصوم ، وتصلي ، وحتسن الوضوء ، وتشهد الشهادتني ، فقال رسول اهللا 
  .ألعتقنها وألتزوجها ، ففعل فطعن عليه ناس من املسلمني ، فأنزل اهللا تعاىل هذا 

  .يعين مجال املشركة وحسبها وماهلا } َولَو أَعَجبَتكُم { 
روى . كح مشرك أبداً هذا على عمومه إمجاعاً ، ال جيوز ملسلمة أن تن} َوالَ تُنِكُحوا املُشرِِكَني حَتَّى ُيؤِمنُوا { 

» َنَتزَوَُّج نَِساَء أْهلِ الكَِتابِ َوالَ َيَتزَوَُّجونَ نَِساَءَنا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلسن عن جابر قال 
  .ويف هذا دليل على أن أولياء املرأة أحق بتزوجيها من املرأة 

اْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َولَا تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَ
أَنَّى ِشئُْتمْ  نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأْتُوا حَْرثَكُْم) ٢٢٢(ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن 

  ) ٢٢٣(َوقَدُِّموا لِأَْنفُِسكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُملَاقُوُه َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

السائل كان ثابت بن الدحداح األنصاري ، : قال السدي } وََيسئَلُوَنَك َعنِ املَِحيضِ قُل ُهَو أَذًَى { : قوله تعاىل 
ن يف صدر اإلسالم من املسلمني جيتنبون ُمساكنة احلُيَّض ومؤاكلتهن ومشاربتهن ، فسألوا رسول وكانت العرب وم



كان يعتزلون احلُيَّض يف الفرج ، : وقال جماهد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنزلت هذه اآلية ، وهذا قول قتادة 
  .ا يؤذي من ننت رحيه ووزره وجناسته ويأتوهنن يف أدبارهن مدة حيضهن ، فأنزلت هذه اآلية ، واألذى هو م

  :اختلفوا يف املراد باإلعتزال على ثالثة أقاويل } فَاعَتزِلُوا النَِسآَء ىفِ املَِحيضِ { 
  .اعتزل مجيع بدهنا أن يباشره بشيء من بدنه ، وهذا قول عبيدة السلماين : أحدها 
  .ما بني السرة والركبة ، وهذا قول شريح : والثاين 

  .الَفرِج وهذا قول عائشة وميمونه وحفصة ومجهور املفسرين : والثالث 
  :فيه قراءتان } َوالَ تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُهرنَ { : مث قال تعاىل 

  .التخفيف وضم اهلاء ، وهي قراءة اجلمهور ، ومعناه بانقطاع الدم وهو قول جماهد وعكرمة : إحدامها 
  .هبا محزة ، والكسائي وعاصم ، ويف رواية أيب بكر عنه ، ومعناها حىت تغتسل  بالتشديد وفتح اهلاء ، قرأ: والثانية 

  :يعين باملاء ، فيه ثالثة أقاويل } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ { : مث قال تعاىل 
  .معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة واحلسن : أحدها 
  .الوضوء ، وهو قول جماهد ، وطاوس : والثاين 

  .غسل الفرج : والثالث 
  :أربعة تأويالت } فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اُهللا { : ويف قوله تعاىل 

  .القُُبل الذي هنى عنه يف حال احليض ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .فأتوهن من ِقَبل طهرهن ، ال من ِقَبل حيضهن ، وهذا قول عكرمة ، وقتادة : الثاين 

  .من ِقَبل النكاح ال من ِقَبل الفجور ، وهذا قول حممد ابن احلنفية فأتوا النساء : والثالث 
  .من حيث أحل لكم ، فال تقربوهن حمرمات ، وال صائمات وال معتكفات ، وهذا قول األصم : والرابع 

  :فيه ثالثة تأويالت } إِنَّ اَهللا ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ املُطََهرِيَن { 
  .باملاء ، وهذا قول عطاء املتطهرين : أحدها 
  .حيب املتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  .حيب املتطهرين من الذنوب ، أن ال يعودوا فيها بعد التوبة منها ، وهو حمكي عن جماهد أيضاً : والثالث 
{ نسلكم ، ويف احلرث كناية عن النكاح ،  أي مزدرع أوالدكم وحمترث} نَِساُؤكُم َحرثٌ لَكُْم { : قوله تعاىل 

  .فانكحوا مزدرع أوالدكم } فَأُتوا حَرثَكُْم 
  :فيه مخسة تأويالت } أَنَّى شِئُتْم { 

يعين كيف شئتم يف األحوال ، روى عبد اهللا بن علي أن أناساً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحدها 
إين آليت امرأيت وهي مضطجعة ، ويقول اآلخر : فجعل بعضهم يقول  وسلم ، جلسوا يوماً ويهودي قريب منهم ،

إين آلتيها وهي على جنبها ، ويقول اآلخر إين آلتيها وهي باركة ، فقال : إين آلتيها وهي قائمة ، ويقول اآلخر 
اآلية وهذا قول عكرمة ما أنتم إال أمثال البهائم ولكنا إمنا نأتيها على هيئة واحدة ، فأنزل اهللا تعاىل هذه : اليهودي 

.  

  .يعين من أي وجه أحببتم يف قُبِلها ، أو من ُدْبرِها يف قُبلها : والثاين 
إن العرب يأتون النساء من أعجازهن ، فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول ، فَأَكْذََب : روى جابر أن اليهود قالوا 

  .، وهذا قول ابن عباس ، والربيع } ثَكُْم أَنَّى ِشئُتْم نَِساُؤكُم َحرثٌ لَكُْم فَأُتوا َحر{ : اهللا حديثهم وقال 



  .يعين من أين شئتم وهو قول سعيد بن املسيب وغريه : والثالث 
  .كيف شئتم أن تعزلوا أو ال تعزلوا ، وهذا قول سعيد بن املسيب : والرابع 

  .ى عن غريه حيث شئتم من قُُبلٍ ، أو من ُدُبرٍ ، رواه نافع ، عن ابن عمر ورو: واخلامس 
وروى حبيش بن عبد اهللا الصنعاين ، عن ابن عباس أن ناساً من ِحْمري أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن 

إين رجل أحب النساء ، فكيف ترى يف ذلك؟ فأنزل اهللا تعاىل يف سورة : يا رسول اهللا : أشياء ، فقال رجل منهم 
، فقال } نَِساُؤكُم َحرثٌ لَكُْم فَأُتوا َحرثَكُْم أَنَّى ِشئُتْم { : سأل عنه الرجل  البقرة بيان ما سألوا عنه ، فأنزل فيما

  ُمقْبِلةً َوُمْدبِرةً إِذا كان يف الفرج« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اخلري ، وهو قول السدي } َوقَدِمُواْ َألنفُِسكم { . » 

  .د اجلماع ، وهو قول ابن عباس وقدموا ألنفسكم ذكر اهللا عز وجل عن: والثاين 

لَا يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه ) ٢٢٤(ِليٌم َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً لِأَْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا َوُتصِْلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َع
  ) ٢٢٥(َبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما كََس

أما العرضة يف كالم العرب ، فهي القوة والشدة ، وفيها ها هنا } َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً َألْيمَانِكُْم { : قوله تعاىل 
  :تأويالن 
  .رضة أن حتلف باهللا تعاىل يف كل حق وباطل ، فتتبذل امسه ، وجتعله ُع: أحدمها 
  :أن معىن ُعرضة ، أي علة يتعلل هبا يف بِّره ، وفيها وجهان : والثاين 
أن ميتنع من فعل اخلري واإلصالح بني الناس إذا سئل ، فيقول علّي ميني أن ال أفعل ذلك ، أو حيلف باهللا : أحدمها 

  .وسعيد بن جبري يف احلال فيعتلّ يف ترك اخلري باليمني ، وهذا قول طاووس ، وقتادة ، والضحاك ، 
  .أن حيلف باهللا ليفعلن اخلري والرب ، فيقصد يف فعله الرب يف ميينه ، ال الرغبة يف فعله : والثاين 

  :قوالن } أَن َتَبرُّواْ { : ويف قوله 
  .أن تربوا يف أميانكم : أحدمها 
  .أن تربوا يف أرحامكم : والثاين 

  .مسيع ألميانكم ، عليم باعتقادكم } وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم { هو اإلصالح املعروف } َوَتَتقُواْ َوُتصِْلُحواْ َبْيَن النَّاسِ { 
أما اللغو يف كالم العرب ، فهو كل كالم كان مذموماً ، } الَّ يَُؤاِخذُكُمُ اللَُّه بِالَّلغوِ يفِ أَْيمانِكُم { : قوله تعاىل 

وَإِذَا َسِمعُواْ اللَّْغوَ { : كالمه إذا قال قبحاً ، ومنه قوله تعاىل  وفضال ال معىن له ، فهو مأخوذ من قوهلم لغا فالن يف
  :فأما لغو اليمني اليت ال يؤاخذ اهللا تعاىل هبا ، ففيها سبعة تأويالت ] .  ٥٥: القصص [ } أَْعَرضُواْ َعْنُه 

ئشة ، وابن عباس ، وإليه ال واهللا ، وبلى واهللا ، وهو قول عا: ما يسبق به اللسان من غري قصد كقوله : أحدها 
مر رسول اهللا : ذهب الشافعي ، روى عبد اهللا بن ميمون ، عن عوف األعرايب ، عن احلسن بن أيب احلسن قال 

صلى اهللا عليه وسلم بقوم ينضلون يعين يرمون ، ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل من أصحابه ، فرمى رجل من 
حنث الرجل يا رسول اهللا ، : هللا ، فقال الذي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم القوم ، فقال أصاب واهللا ، أخطأت وا

  كَالَّ أَْيَمانُ الرََُماِة لَغٌُّو َوالَ كَفَّاَرةَ َوالَ ُعقٌوبَةَ« : فقال 
أن لغو اليمني ، أن حيلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه ، مث يتبني أنه خبالفه ، وهو قول أيب : والثاين . » 
  .يرة هر



أن لغو اليمني أن حيلف هبا صاحبها يف حال الغضب على غري عقد قلب وال عزم ، ولكن صلة للكالم ، : والثالث 
  .وهو قول طاوس 

الَ َيِمَني ِفي « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى حيىي بن أيب كثري عن طاووس عن ابن عباس قال 
  غََضبٍ

يمني أن حيلف هبا يف املعصية ، فال يكفر عنها ، وهو قول سعيد بن جبري ، ومسروق ، أن لغو ال: والرابع . » 
والشعيب ، وقد روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

:  

  ْعِصَيٍة فَالَ َيِمَني لَُه ، َوَمْن َحلََف َعلَى قَِطيَعِة َرِحمٍ فَالَ َيِمَني لَُهَمْن َنذََر ِفيَما الَ َيْمِلُك فَالَ َنذَْر لَُه ، َوَمْن َحلََف َعلَى َم« 
إن مل أفعل كذا فأعمى اهللا بصري ، : أن اللغو يف اليمني ، إذا دعا احلالف على نفسه ، كأن يقول : واخلامس . » 

  .أو قلل من مايل ، أو أنا كافر باهللا ، وهو قول زيد بن أسلم 
  .أن لغو اليمني هو ما حنث فيه احلالف ناسياً ، وهذا قول النخعي : دس والسا

  :فيه ثالثة تأويالت } َولَِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم { : مث قوله تعاىل 
  .أن حيلف كاذباً أو على باطل ، وهذا قول إبراهيم النخعي : أحدها 
  .هد أن حيلف عمداً ، وهذا قول جما: والثاين 

  .أنه اعتقاد الشرك باهللا والكفر ، وهذا قول ابن زيد : والثالث 
غفور لعباده ، فيما لغوا من أمياهنم ، حليم يف تركه مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم } وَاُهللا غَفُوٌر َحِليمٌ { 
.  

َوإِنْ َعَزُموا الطَّلَاَق فَإِنَّ اللََّه ) ٢٢٦(نْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ َترَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِ
  ) ٢٢٧(َسِميٌع َعِليٌم 

: أي يقسمون ، واأللية } يُْؤلُونَ { : معىن قوله تعاىل } لِّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن نِّسَآِئهِمْ َترَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ { : قوله تعاىل 
  :ليمني ، قال الشاعر ا

  وأحلَلْنا إليه ُمقِسمينا... كُِفينا َمْن تعّنت من نِزَار 
  .للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إمنا دل عليه ظاهر الكالم : ويف الكالم حذف ، تقديره 

  :واختلفوا يف اليمن اليت يصري هبا مولياً على قولني 
  .هي اليمني باهللا وحده : أحدمها 

  .هل كل عني لزم احللف يف احلنث هبا ما مل يكن الزماً له وكال القولني عن الشافعي : ثاين وال
  :واختلفوا يف الذي إذا حلف عليه صار ُمولياً على ثالثة أقاويل 

هو أن حيلف على امرأته يف حال الغضب على وجه اإلضرار هبا ، أن ال جيامعها يف فرجها ، وأما إن حلف : أحدها 
  .وجه اإلضرار ، وعلى غري الغضب فليس مبولٍ ، وهو قول علّي ، وابن عباس وعطاء  على غري
هو أن حيلف أن ال جيامعها يف فرجها ، سواء كان يف غضب أو غري غضب ، وهو قول احلسن ، وابن : والثاين 

  .سريين ، والنخعي ، والشافعي 



و غريه ، كقوله واهللا ألسوءنك أو ألغيظنك ، وهو هو كل ميني حلف هبا يف مساءة امرأته على مجاع أ: والثالث 
  .قول ابن املسيب ، والشعيب ، واحلكم 

حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَمْرِ { : يعين رجعوا ، والفيء والرجوع من حال إىل حال ، لقوله تعاىل } فَإِن فَاُؤوا { : مث قال تعاىل 
  :أي ترجع ، ومنه قول الشاعر ]  ٩: احلجرات [ } اهللا 
  وِمْن َحاَجِة اإلنساِن ما لْيَس قاضيا... فاَءْت ومل َتقْضِ الذي أقبلت له ف

  :ويف الفيء ثالثة تأويالت 
  .اجلماع ال غري ، وهو قول ابن عباس ، ومن قال إن املُوِلَي هو احلالف على اجلماع دون غريه : أحدها 
  .وعكرمة اجلماع لغري املعذور ، والنية بالقلب وهو قول احلسن : والثاين 

هو املراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ، قاله ابن مسعود ، ومن قال إن املُويل هو احلالف على مساءة : والثالث 
  .زوجته 

  :وفيه ثالثة تأويالت } فَإِنَّ اَهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { : مث قال تعاىل 
  .وسعيد بن املسيب أراد غفران اإلمث وعليه الكفارة ، قاله علّي وابن عباس : أحدها 
غفور بتخفيف الكفارة إسقاطها ، وهذا قول من زعم أن الكفارة ال تلزم فيما كان احلنث براً ، قاله : والثاين 

  .احلسن ، وإبراهيم 
  .غفور ملأمث اليمني ، رحيم يف ترخيص املخرج منها بالتفكري ، قاله ابن زيد : والثالث 

  :قرأ ابن عباس وإن عزموا السّراح ، وفيه ثالثة تأويالت . اآلية } طَّالََق َوإِنْ َعَزُموا ال{ : مث قال تعاىل 
واختلف من قال هبذا يف الطالق الذي . أن عزمية الذي ال يفيء حىت متضي أربعة أشهر فتطلق بذلك : أحدها 

  :يلحقها على قولني 
بت ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن طلقة بائنة ، وهو قول عثمان ، وعلّي ، وابن زيد ، وزيد بن ثا: أحدمها 
  .عباس 
  .طلقة رجعية ، وهو قول ابن املسيب ، وأيب بكر بن عبد الرمحن ، وابن شربمة : والثاين 

أن متضي األربعة األشهر ، يستحق عليها أن يفيء ، أو يطلق ، وهو قول عمر ، وعلي يف رواية عمرو بن : الثاين 
  .ان يف رواية طاووس عنه ، وأيب الدرداء وعائشة وابن عمر يف رواية نافع عنه سلمة ، وابن أيب ليلى عنه ، وعثم

سألت اثين عشر رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن « : روى ُسهَْيلُ بن أيب صاحل عن أبيه قال 
وهو » إالّ طلق ليس عليه شيء حىت متضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء و: الرجل ُيويل من امرأته فكلهم يقول 

  .قول الشافعي ، وأهل املدينة 
  .ليس اإليالء بشيء ، وهو قول سعيد بن املسيب ، يف رواية عمرو ابن دينار عنه : والثالث 

  :تأويالن } فَإِنَّ اَهللا َسمِيٌع َعِليٌم { : ويف قوله تعاىل 
  .يسمع إيالءه : أحدمها 
  :ن تأويال} َعِليمٌ { ويف . يسمع طالقه : والثاين 
  .يعلم نيته : أحدمها 
  .يعلم صربه : والثاين 



ي أَْرَحاِمهِنَّ إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّهِ َوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِف
لَْيهِنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أَرَاُدوا إِْصلَاًحا َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف َوِللرَِّجالِ َع َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبعُولَُتُهنَّ

  ) ٢٢٨(َدَرَجةٌ وَاللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

التخلية كما يقال للنعجة : يعين املخليات ، والطالق } ُروٍء وَالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قُ{ : قوله عز وجل 
طالق ، فسميت املرأة املَْخلي سبيلها مبا مسيت به النعجة املهمل أمرها ، وقيل إنه مأخوذ من طلق : املهملة بغري راع 

ا بعد أن كانت ممنوعة ، الفرس ، وهو ذهابه شوطاً ال مينع ، فسميت املرأة املُْخالَةُ طالقاً ألهنا ال متنع من نفسه
ولذلك قيل لذات الزوج إهنا يف حباله ألهنا كاملعقولة بشيء ، وأما قوهلم طَلَقَْت املرأة فمعناه غري هذا ، إمنا يقال 

  .طَلَقَْت املرأة إذا نَفََسْت ، هذا من الطلْق وهو وجع الوالدة ، واألول من الطَّالَقِ 
  :أي مدة ثالثة قروء ، واختلفوا يف األقراء على قولني } نفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قُُروٍء يََترَبَّْصَن بِأَ{ : مث قال تعاىل 

هي احلَِيُض ، وهو قول عمر ، وعلّي ، وابن مسعود ، وأيب موسى ، وجماهد ، وقتادة ، والضحاك ، : أحدمها 
  :وعكرمة ، والسدي ، ومالك ، وأيب حنيفة ، وأهل العراق ، استشهاداً بقول الشاعر 

  له قروٌء كقروِء احلائض... يا ُربَّ ذي صغن علّي فارض 
هي األطهار ، وهو قول عائشة ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، والشافعي ، : والثاين 

  :وأهل احلجاز ، استشهاداً بقول األعشى 
  عزاِئكَاَتُشدُّ ألقصاها عزَِمي ... أيف كلِّ عامٍ أنَت جَاِشُم غزوةً 

  ِلَما ضاَع فيها من قروِء نِسائكا... ُمَوّرثَةً ماالً ويف احليِّ رِفَعةٌ 
  :واختلفوا يف اشتقاق القرء على قولني 

قد قرأ الطعام يف شدقه وقرأ املاء : أن القرء االجتماع ، ومنه أخذ اسم القرآن الجتماع حروفه ، وقيل : أحدمها 
  :ِت الناقة سَلَى قط ، أي مل جيتمع رمحها على ولد قط ، قال عمرو بن كلثوم ما قرأ: يف حوضه إذا مجعه ، وقيل 

  وقد أمَنْت ُعيونُ الكَاِشحِينا... ُترِيَك إذا َدَخلَْت على َخالٍء 
  َهَجانَ اللون مل تقَرأْ َجنِينَا... ِذَراَعْي َعْيطَلٍ أدَْماَء بكرِ 

ي ، فمن جعل القروء امساً للحيض مساه بذلك ، الجتماع وهذا قول األصمعي ، واألخفش ، والكسائي ، والشافع
  .الدم يف الرحم ، ومن جعله امساً للطهر فالجتماعه يف البدن 

أن القرء الوقت ، جمليء الشيء املعتاد ِجميؤه لوقت معلوم ، وإلدبار الشيء املعتاد إدباره لوقت : والقول الثاين 
وأَقَْرأَ النجم إذا جاء . ة فالن عندي ، أي دنا وقتها وحان قضاؤها أَقْرأَْت حاج: معلوم ، وكذلك قالت العرب 

  :وقت أُفوله ، وقرأ إذا جاء وقت طلوعه ، قال الشاعر 
.إذا ما الثَُّريَّا وقد أقَْرأَْت   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  

  :أقرأت الريح ، إذا هبت لوقتها ، قال اهلذيل : وقيل 
  إذا ِلقَارِئَها الرِّياح... هُت العقَْر َعقَْر بين شليل كَرِ

  .يعين هبت لوقتها ، وهذا قول أيب عمرو بن العالء 
فمن جعل القْرء امساً للحيض ، فألنه وقت خروج الدم املعتاد ، ومن جعله امساً للطهر ، فألنه وقت احتباس الدم 

  .املعتاد 



  :فيه ثالثة تأويالت } أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اهللاُ يف أَْرَحاِمهِنَّ  َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ{ : مث قال تعاىل 
  .أنه احليض ، وهو قول عكرمة ، والزهري ، والنخعي : أحدها 

  .أنه احلمل ، قاله عمر وابن عباس : والثاين 
  .أنه احلمل واحليض قاله عمر وجماهد : والثالث 

  :وعيد من اهللا هلن ، واختلف يف سبب الوعيد على قولني } مِ اآلِخرِ إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاِهللا َوالَْيْو{ 
  .ملا يستحقه الزوج من الرجعة ، وهو قول ابن عباس : أحدمها 
  .إلحلاق نسب الوليد بغريه كفعل اجلاهلية ، وهو قول قتادة : والثاين 

الزوج ، ُسمَِّي بذلك ، لعلوه على الزوجة مبا قد ملكه : البعل } َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ يف ذَِلكَ { : مث قال تعاىل 
أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي { أي رَّباً لعلوه بالربوبية ، ]  ١٢٥: الصافات [ } أََتْدُعونَ بَْعالً { : عن زوجيتها ومنه قوله تعاىل 

  .أي برجعتهن ، وهذا خمصوص يف الطالق الرجعي دون البائن } ذِلكَ 
  .يعين إصالح ما بينهما من الطالق } َرادُوا إِْصالَحاً إِنْ أَ{ 

  :وفيه ثالثة تأويالت } َولَُهنَّ مِثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالْمَْعُروِف { : مث قال تعاىل 
وهلن من حسن الصحبة والعشرة باملعروف على أزواجهن ، مثل الذي عليهن من الطاعة ، فيما أوجبه اهللا : أحدها 
  .يهن ألزواجهن ، وهو قول الضحاك تعاىل عل
  .وهلن على أزواجهن من التصنع والتزين ، مثل ما ألزواجهن ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  .أن الذي هلن على أزواجهن ، ترك مضارهتن ، كما كان ذلك ألزواجهن ، وهو قول أيب جعفر : والثالث 
  :وفيه مخسة تأويالت } ةٌ َوِللرَِّجالِ َعلَيهِنَّ َدَرَج{ : مث قال تعاىل 

  .فضل املرياث واجلهاد ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .أنه اإلْمَرةُ والطاعة ، وهو قول زيد بن أسلم ، وابنه عبد الرمحن : والثاين 

  .أنه إعطاء الصداق ، وأنه إذا قذفها العنها ، وإن قذفته ُحدَّْت ، وهو قول الشعيب : والثالث 
  .ها ، وأداء حقها إليها ، والصفح عما جيب له من احلقوق عليها ، وهو قول ابن عباس وقتادة أفضاله علي: والرابع 

  .أن جعل له حلْية ، وهو قول محيد : واخلامس 

ُهنَّ َشيْئًا إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا والطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َولَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُم
َك ُحُدوُد اللَِّه فَلَا َتْعَتُدوَها َوَمْن ُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه ِتلْ

فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعدُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا ) ٢٢٩(لظَّاِلُمونَ َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم ا
  ) ٢٣٠(لَُمونَ  َيْعُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ َيتََراَجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحُدودَ اللَِّه َوِتلْكَ ُحُدوُد اللَِّه ُيبَيُِّنَها ِلقَْومٍ

  :فيه تأويالن } الطَّالَُق مَرََّتاِن { : قوله تعاىل 
أنه بيان لعدد الطالق وتقديره بالثالث ، وأنه ميلك يف االثنني الرجعة وال ميلكها يف الثالثة ، وهو قول : أحدمها 

مرأته قبيل أن تنقضي كان الرجل يطلق ناسياً ، إنْ راجع ا: عروة وقتادة ، وروى هشام بن عروة عن أبيه قال 
ال أقربك وال ختتلني مين ، قالت له كيف؟ : عدهتا كانت امرأته ، فغضب رجل من األنصار على امرأته ، فقال هلا 

الطَّالَقُ { : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، فشكت زوجها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل 



  .اآلية } َمرََّتاِن 
أنه بيان لسنة الطالق أن يوقع يف كل قول طلقة واحدة ، وهو قول عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا : الثاين والتأويل 

  .بن عباس ، وجماهد 
  :فيه تأويالن } فَإِْمسَاُك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيُح بِإِْحَسانٍ { : قوله تعاىل 

جاء رجل إىل النيب صلى : ن مسيع ، عن أيب رزين قال هذا يف الطلقة الثالثة ، روى سفيان ، عن إمساعيل ب: األول 
، وهذا قول } فَإِْمسَاُك بَِمْعُروٍف أَْو َتسْرِيُح بِإِْحَسانٍ { : الطالق مرتان فأين الثالثة؟ قال : اهللا عليه وسلم فقال 

  .عطاء ، وجماهد 
واإلمساك عن رجعتها حىت تنقضي العدة } يُح بِإِْحَساٍن أَْو َتْسرِ{ الرجعة بعد الثانية } فَإِْمَساكُ بَِمْعُروٍف { : والثاين 

  .اإلحسان هو تأدية حقها ، والكف عن أذاها . ، وهو قول السدي ، والضحاك 
ِقَيما ُحُدودَ إِالَّ أَن َيَخافَا أَالَّ ُي{ يعين من الصداق } َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُوا ِممَّآ ءَاَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً { : مث قال تعاىل 

  :قرأ محزة بضم الياء من خيافا ، وقرأ الباقون بفتحها ، واخلوف ها هنا مبعىن الظن ، ومنه قول الشاعر } اهللاِ 
  وما ِخفْتُ باإلسالمِ أنك عائيب... أتاين كالٌم عن نصيبٍ يقوله 

  .يعين وما ظننت 
  :أويالت أربعة ت} أَن َيَخافَا أَالَّ يُِقَيما ُحدُوَد اِهللا { ويف 

  .أن يظهر من املرأة النُّشُوز وسوء اخلُلُق ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أن ال تطيع له أمراً ، وال تّرب له قََسماً ، وهو قول احلسن ، والشعيب : والثاين 

  .هو أن يبدي لساهنا أهنا له كارهة ، وهو قول عطاء : والثالث 
، فال يقيم كل واحد منهما ما أوجب اهللا عليه من حق صاحبه ، وهو أن يكره كل واحد منهما صاحبه : والرابع 

قال رسول : قول طاووس ، وسعيد بن املسيب ، والقاسم بن حممد ، روى ثابت بن يزيد ، عن عقبة بن عامر قال 
  .ع زوجها مليلها إىل غريه يعين اليت ختال. » املُْخِتلَعاُت واملُْنَتزِعَاُت ُهنَّ املَُناِفقَاُت « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :فيه قوالن } فإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد اِهللا فَالَ ُجنَاَح َعليهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه { : مث قال تعاىل 
افتدت به نفسها من الصداق وحده من غري زيادة ، وهو قول علّي ، وعطاء ، والزهري ، وابن املسيب ، : أحدمها 
  .، واحلكم ، واحلسن  والشعيب

جيوز أن ُتخَاِلَع زوجها بالصداق وبأكثر منه ، وهذا قول عمر ، وابن عباس ، وجماهد ، وعكرمة ، : والقول الثاين 
كان يل : أن الرَُّبيَِّع بنت ُمَعّوذ بن عفراء حدثته قالت : رََوى عبد اهللا بن حممد بن عقيل . والنخعي ، والشافعي 

أْنَخِلُع منك بكل شيء : وكانت مين َزلَّةٌ يوماً فقلت : خلبز إذا حضر ، وحيرمين إذا غاب ، قالت زوج يُِقلُّ علَي ا
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إىل عثمان بن عفان ، فأجاز اخللع ، : نعم ، قالت ففعلت ، قالت : أملكه ، قال 

  .وأمره أن يأخذ ما دون عقاص الرأس 

َوإِنْ أَرَْدُتمُ اسِْتْبَدالَ زَْوجٍ َمكَانَ { : بكر بن عبد اهللا أن اخللع منسوخ بقوله تعاىل  واختلفوا يف نسخها ، فَُحِكَي عن
وذهب اجلمهور إىل أن حكمها ثابت يف ]  ٢٠: النساء [ } َزوجٍ َوءَاَتيُتم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُوا ِمْنُه شَيئاً 

  .جواز اخللع 
وىل َسُمرة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أُِتيَ بامرأة ناشزة ، فأمر هبا إىل بيت كثري وقد روى أيوب ، عن كثري م

ما وجدُت راحة منذ كنت إال هذه الليايل اليت : كيف وجدت مكانك؟ قالت : ، فحبسها ثالثاً ، مث دعاها فقال 



  .اخلعها ولو من قرطها : حبستين ، فقال لزوجها 
  :فيه قوالن } قََها فَإِن طَلَّ{ : وقوله تعاىل 

  .أهنا الطلقة الثالثة وهو قول السدي : أحدمها 
  .، وهو قول جماهد } أَو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن { : أن ذلك ختيري لقوله تعاىل : والثاين 

تنكح زوجاً آخر ، وفيه يعين أهنا ال حتل للزوج املطلق ثالثاً حىت } فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد حَتَّى تَنِكحَ َزوجاً غََريهُ { 
  :قوالن 

  .أن نكاح الثاين إذا طلقها منه أحلها لألول سواء دخل هبا أو مل يدخل ، وهو قول سعيد بن املسيب : أحدمها 
أهنا ال حتل لألول بنكاح الثاين ، حىت يدخل هبا فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، للسّنة املروية فيه ، وهو : والثاين 

  .قول اجلمهور 

وُهنَّ ضَِراًرا ِلَتعَْتُدوا َوَمْن إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو سَرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَلَا ُتْمِسكَُو
ْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الْكَِتابِ َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه َولَا تَتَِّخذُوا آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا وَاذْكُرُوا نِ
  ) ٢٣١(َوالِْحكَْمِة َيعِظُكُمْ بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

بلغت بلد كذا : نقضاء ِعَددهن ، كما يقول املسافر أي قارْبن ا} َوإِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ { : قوله تعاىل 
  .إذا قاربه 

وهو تركها حىت تنقضي العدة } أَوْ َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعرُوٍف { هو املراجعة قبل انقضاء العدة } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف { 
.  

  .ىت تطول عدهتا إضراراً هبا هو أن يراجع كلما طلّق ح} َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ضَِراراً لّتَْعَتدُواْ { 
  .يعين يف قصد اإلضرار ، وإن صحت الرجعة ، والطالق } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه { 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضب على األشعريني ، : َرَوى محيد بن عبد الرمحن ، عن أيب موسى األشعري 
قد راجعت ، ليس هذا بطالق املسلمني ، طلقوا املرأة يف قبل عدهتا وال تتخذوا يقول أحدهم قد طلقت ، : قالوا 

  .آيات اهللا هزواً 
أن الناس كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيطَلّق أو : أن احلسن حدثهم : وروى سليمان بن أرقم 

َمْن طَلََّق الَِعباً أَو أْعَتَق « : اله عليه وسلم كنت العباً ، قال رسول اهللا صلى : ما صنعت؟ فيقول : يعتق ، فيقال 
  الَِعباً جَاَز َعليِه

  .} َوالَ تَتَِّخذُوا َءايَاِت اِهللا ُهُزواً { : وفيه نزلت : قال احلسن . » 

ذَا تََراضَْوا بَْيَنُهمْ بِالَْمْعرُوِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِ
  ) ٢٣٢(ْعلَُمونَ كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلكُْم أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َت

، خبالف بلوغ األجل يف اآلية اليت ] تناهيه [ بلوغ األجل ها هنا } فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ َوإِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّسآَء { : قوله تعاىل 
فدخل اختالف املعنيني على افتراق : قبلها ، ألنه ال جيوز هلا أن تنكح غريه قبل انقضاء عدهتا ، قال الشافعي 

  .البلوغني 
  : ويف العضل قوالن} فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ { : مث قال تعاىل 



  .داء عضال إذا امتنع من أن ُيداَوى ، وفالن ُعَضلَةٌ أي داهية ، ألنه امتنع بدهائه : أنه املنع ، ومنه قوهلم : أحدمها 
وقال عمر بن اخلطاب . قد أعضل باجليش الفضاء ، إذا ضاق هبم : أن العضل الضيق ، ومنه قوهلم : والقول الثاين 

  .عن والٍ ، وال يرضى عنهم والٍ ، وقال أوس بن حجر قد أعضل يب أهل العراق ، ال يرضون : 
  يذُمُّك إن ولَّى َويُْرضِيك ُمقبِالً... وليس أُخوكَ الدَّاِئُم العَْهِد بالَِّذي 

  وصاِحُبَك األدَْنى إذا األْمُر أْعَضالَ... ولكنه النَّائي إذا كُنَت آِمناً 
  .نكاح َمْن رضيته من األزواج  فنهى اهللا عز وجل أولياء املرأة عن عضلها ومنعها من

  :تأويالن } إِذَا تََراضَوا بَيَنُهم بِالَْمْعُروفِ { : ويف قوله عز وجل 
  .إذا تراضى الزوجان : أحدمها 
وهذا بّين يف كتاب اهللا تعاىل يدل على أن ليس للمرأة أن : قال الشافعي . إذا رضيت املرأة بالزوج الكايف : والثاين 

  .تنكح بغري ويلّ 
  :واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه اآلية على ثالثة أقاويل 

أهنا نزلت يف معقل بن يسار زّوج أخته ، مث طلقها زوجها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها ، فََعَضلََها معقل ، : أحدها 
  .وهذا قول احلسن ، وقتادة ، وجماهد 

عم له ، وقد طلقها زوجها ، مث خطبها فأىب أن يزوجه هبا ، وهذا  أهنا نزلت يف جابر بن عبد اهللا مع بنت: والثاين 
  .قول السدي 

أهنا نزلت عموماً يف هني كل ويل عن مضارة ولّيته من النساء أن يعضلها عن النكاح ، وهذا قول ابن : والثالث 
  .عباس ، والضحاك ، والزهري 

اِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَ
َك فَإِنْ أَرَاَدا ى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلبِالَْمْعرُوِف لَا ُتكَلَُّف َنفٌْس إِلَّا ُوسَْعَها لَا ُتضَارَّ َواِلَدةٌ بَِولَدَِها َولَا َمْولُودٌ لَُه بِوَلَِدِه َوَعلَ

ا جَُناَح َعلَْيكُمْ إِذَا َسلَّْمُتْم َما ِفَصالًا َعْن َترَاضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أَرَْدُتْم أَنْ َتسَْتْرِضعُوا أَْولَاَدكُْم فَلَ
  ) ٢٣٣(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري  آَتْيُتمْ بِالَْمْعرُوِف َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه

  :واحلول السنة ، ويف أصله قوالن } وَالْوَِلدَاُت يُْرِضْعَن أَوْلََدُهنَّ َحْولَنيِ كَاِملَْينِ { : قوله تعاىل 
حال الشيء إذا انقلب عن الوقت األول ، ومنه استحالة الكالم النقالبه عن : أنه مأخوذ من قوهلم : أحدمها 

  .أنه مأخوذ من التحول عن املكان ، وهو االنتقال منه إىل املكان األول : لثاين وا. الصواب 
أقام فالن مبكان كذا حولني وإمنا أقام حوالً وبعض آخر ، وأقام يومني : وإمنا قال حولني كاملني ، ألن العرب تقول 
} امٍ َمْعُدوَداٍت فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيوَمنيِ فَالَ إِثَْم َعلَيِه َواذْكُرُوا اَهللا يف أَيَّ{ : وإمنا أقام يوماً وبعض آخر ، قال اهللا تعاىل 

  .ومعلوم أن التعجل يف يوم وبعض يوم ]  ٢٠٣: البقرة [ 
  :واختلف أهل التفسري فيما دلت عليه هذه اآلية من رضاع حولني كاملني ، على تأويلني 

شهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً ، استكماالً أن ذلك يف اليت تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أ: أحدمها 
  .وهذا قول ابن عباس ]  ١٥: األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً { : لثالثني شهراً ، لقوله تعاىل 

أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه يف رضاعه أن يرضع حولني كاملني ، وهذا قول عطاء : والثاين 
  .ي والثور



يريد باملولود له األب عليه يف ولده للمرضعة له } َوَعلَى الْمَولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ بِالَْمْعرُوِف { : مث قال تعاىل 
  :رزقهن وكسوهتن باملعروف وفيه قوالن 

ومعىن باملعروف . للباس أن ذلك يف األم املطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء ، وكسوهتا من ا: أحدمها 
  .أجرة املثل ، وهذا قول الضحاك 

  .أنه يعين به األم ذات النكاح ، هلا نفقتها وكسوهتا باملعروف يف مثلها ، على مثله من يسار ، وإعسار : والثاين 
  .وهو قول مجهور املفسرين أي ال متتنع األم من إرضاعه إضراراً باألب ، } الَ ُتضَار َواِلَدةٌ بَِولَِدَها { : مث قال تعاىل 

  .هي الظئر املرضعة دون األم : وقال عكرمة 
  .وهو األب يف قول مجيعهم ، ال ينزع الولد من أمه إضراراً هبا } َوالَ َمولُوٌد لَُّه بَِولَِدهِ { : مث قال تعاىل 
  :فيه أربعة أقاويل } َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذِلكَ { : مث قال تعاىل 

  .ن الوارث هو املولود نفسه ، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب أ: أحدها 
  .أنه الباقي من والدي بعد وفاة اآلخر منهما ، وهو قول سفيان : والثاين 

  .أنه وارث الولد ، وهذا قول احلسن ، والسدي : والثالث 
  :أنه وارث الولد ، وفيه أربعة أقاويل : والرابع 
ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن عم دون النساء من الورثة ،  وارثه من عصبته إذا كان أبوه: أحدها 

  .وهذا قول عمر بن اخلطاب ، وجماهد 
  .ورثته من الرجال والنساء ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .هم ِمْن ورثته من كان منهم ذا رحم حمرم ، وهذا قول أيب حنيفة : والثالث 

  .ألمهات ، وهذا قول الشافعي أهنم األجداد مث ا: والرابع 
  :تأويالن } مثل ذلك { : ويف قوله تعاىل 

أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته ، وهو قول احلسن ، وقتادة ، وإبراهيم : أحدمها 
.  

  .ي أن على الوارث مثل ذلك يف أالَّ تضار والدة بولدها ، وهذا قول الضحاك ، والزهر: والثاين 
الفصام ، مسي فصاالً : والفصال } فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً َعن َترَاضٍ مِّْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَالَ جَُناَح َعلَيهَِما { : مث قال تعاىل 

: والتشاور . النفصال املولود عن ثدي أمه ، من قوهلم قد فاصل فالن فالناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما 
  .شاورة استخراج الرأي بامل

  :ويف زمان هذا الِفصال عن تراض قوالن 
أنه قبل احلولني إذا تراضى الوالدان بفطام املولود فيه جاز ، وإن رضي أحدمها وأىب اآلخر مل جيز ، وهذا : أحدمها 

  .قول جماهد ، وقتادة ، والزهري ، والسدي 
  .أنه قبل احلولني وبعده ، وهذا قول ابن عباس : والقول الثاين 

يعين ألوالدكم ، فحذف الالم اكتفاء بأن االسترضاع ال } َوإِنْ أَرَدتُّْم أَن َتسَْتْرِضعُوا أَْوالََدكُم { : قال تعاىل  مث
  .يكون لألوالد ، وهذا عند امتناع األم من إرضاعه ، فال جناح عليه أن يسترضع له غريها ِظئْراً 

  :فيه ثالثة تأويالت } إذا َسلَّْمُتم مَّا َءاَتيُتم بِالَْمْعرُوِف { 
  .إذا سلمتم أيها اآلباء إىل األمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن ، وهذا قول جماهد ، والسدي : أحدها 



إذا سلّمتم األوالد عن مشورة أمهاهتم إىل من يتراضى به الوالدان يف إرضاعه ، وهذا قول قتادة ، : والثاين 
  .والزهري 
  .ملرضعة اليت تستأجر أجرها باملعروف ، وهذا قول سفيان إذا سلّمتم إىل ا: والثالث 

َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشًرا فَإِذَا
  ) ٢٣٤(بِالَْمْعرُوِف َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ

يعين بالتربص زمان } وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّونَ ِمنكُم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً يََترَبَّْصَن بِأَنفُِسُهنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً { : قوله تعاىل 
عشرة على األشهر األربعة ما قاله سعيد بن املسيب وأبو العالية أن اهللا الِعّدة يف املتوَّىف زوُجها ، وقيل يف زيادة ال

تعاىل ينفخ الروح يف العشرة ، مث ذكر العشر بالتأنيث تغليباً لليايل على األيام إذا اجتمعت ألن ابتداء الشهور 
  .طلوع اهلالل ودخول الليل ، فكان تغليب األوائل على الثواين أْوىل 

  :اِإلْحَداِد فيها على قولني واختلفوا يف وجوب 
  .أن اِإلْحَداد فيها واجب ، وهو قول ابن عباس ، والزهري : أحدمها 
  .ليس بواجب ، وهو قول احلسن : والثاين 

ملّا أصيب جعفر بن أيب طالب ، قال يل رسول اهللا : روى عبد اهللا ابن شداد بن اهلاد ، عن أمساء بنت ُعَميس قالت 
االمتناع من الزينة ، والطيب ، والترجل : واِإلْحدَاُد . » َتَسلَّيب ثَالَثاً ثُمَّ اْصَنِعي َما ِشئِْت « : صلى اهللا عليه وسلم 

  .، والنُّقْلة 
ملعىن يف رفع فما ا: فإن قيل } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَيكُم ِفيَما فََعلنَّ ِفي أَْنفُِسُهنَّ بِالَْمْعُروفِ { : مث قال تعاىل 

  :اجلناح عن الرجال يف بلوغ النساء أجلهن؟ ففيه جوابان 
أن اخلطاب َتَوّجه إىل الرجال فيما يلزم النساء من أحكام الِعّدة ، فإذا بلغن أجلهن ارتفع اجلناح عن : أحدمها 

  .الرجال يف اإلنكار عليهن وأخذهن بأحكام عددهن 
  .احهن بعد انقضاء ِعَدِدهن أنه ال جناح على الرجال يف نك: والثاين 

من طيب ، وتْزين ، ونقلة من مسكن ، وهو : أحدمها : تأويالن } فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف { : مث قوله تعاىل 
  .قول أيب جعفر الطربي 

ِمنكُْم َوَيذَُرونَ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ { : وهذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل . النكاح احلالل ، وهو قول جماهد : والثاين 
فهي متقدمة والناسخ جيب : فإن قيل ]  ٢٤٠: البقرة [ } أَزَْواجاً َوِصيَّةً ألْزوَاجِهِم مََتاعاً إِلَى الْحَولِ غََري إِخَْراج 

فَِلَم قُدِّم يف التالوة مع تأخره يف : فإن قيل . أن يكون متأخراً ، قيل هو يف التنزيل متأخر ، ويف التالوة متقدم 
  .ليسبق القارىء إىل تالوته ومعرفة حكمه حىت إن مل يقرأ ما بعده من املنسوخ أجزأه : التنزيل؟ قيل 

لَا نَّكُمْ َسَتذْكُُروَنُهنَّ وَلَِكْن َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ النَِّساِء أَْو أَكَْنْنُتْم ِفي أَنْفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَ
ُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرا إِلَّا أَنْ َتقُولُوا قَوْلًا َمْعُروفًا َولَا َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَا

  ) ٢٣٥(ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم 

أما التعريض ، فهو اإلشارة بالكالم إىل ما ليس } َوالَ ُجَناَح َعلَيكُم ِفيَما َعرَّضُْتم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساءِ { : قوله تعاىل 
. فيه ذكر النكاح ، وأما اِخلطبة بالكسر فهي طلب النكاح ، وأما اخلُطبة بالضَّمِ فهي كالم يتضمن وْعظاً أو بالغاً 



ُربَّ رجلٍ َيْرغب : ما عليك أَْيمة ولعل اهللا أن يسوق إليك خرياً ، أو يقول : ملباح يف العدة أن يقول هلا والتعريض ا
  .فيك ، غلى ما جرى جمرى هذه األلفاظ 

  .يعين ما أسررمتوه من عقدة النكاح } أو أكننتم يف أنفسكم { : مث قال تعاىل 
  :يف السر مخسة تأويالت } ذْكُُروَنُهنَّ وَلَِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً َعِلَم اُهللا أَنَّكُْم َسَت{ : مث قال تعاىل 

  .أنه الزىن ، وهو قول احلسن ، وأيب جملز ، والسدي ، والضحاك وقتادة : أحدها 
أال تأخذوا ميثاقهن وعهودهن يف ِعددهن أال ينكحن غريكم ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، : والثاين 
  .يب والشع

  .أال تنكحوهن يف ِعددهن سراً ، وهو قول عبد الرمحن بن زيد : والثالث 
  .ال تفوتين نفسك ، وهو قول جماهد : أن يقول هلا : والرابع 

  .اجلماع ، وهو قول الشافعي : واخلامس 
َوالَ { : مث قال تعاىل  .قولوا قوالً معروفاً ، وهو التعريض : معناه } إال أن تقولوا قوالً معروفاً { : مث قال تعاىل 

  .} َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاَح حََتى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه 
حَتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَهُ { ويف . وال تعزموا على عقدة النكاح ، يعين التصريح باخلطبة : ويف الكالم حذف وتقديره 

  :قوالن } 
  .يريد انقضاء العّدة ، فحذف الفرض اكتفاء مبا دل عليه الكالم معناه فرض الكتاب أجله ، : أحدمها 
  .أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب : والثاين 

ُه َوَعلَى الُْمقِْترِ لَى الْمُوِسعِ قََدُرلَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَوْ َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َع
  ) ٢٣٦(قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

  .} ُتَماسُّوُهنَّ { : وقرأ محزة والكسائي } الَ ُجَناَح َعلَيكُم إِنْ طَلَّقُْتمُ النَِّساَء َما لَمْ َتَمسُّوُهنَّ { : قوله تعاىل 
  :وفيه قوالن . }  أَْو َتفْرِضُوا لَُهنَّ فَرِيَضةً{ 

  .معناه ومل تفرضوا هلن فريضة : أحدمها 
الصدق ومسي فريضة ألنه قد : والفريضة . فرضتم أو مل تفرضوا هلن فريضة : أن يف الكالم حذفاً وتقديره : والثاين 

  :الواجب ، كما قال الشاعر : أوجبه هلا ، وأصل الفرض 
  ريضةَ الرْجمِكان الزِّناُء فَ... كانت فريضة ما أتيت كما 

  .فرض السلطان لفالن يف الفيء ، يعين أوجب له ذلك : وكما يقال 
أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب } َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى املوسر قََدُرُه َوَعلَى املُقِْتر قََدُرُه { : مث قال تعاىل 

  :ثة أقاويل واختلف يف قدر املتعة على ثال. أحوالكم يف الغىن واإلقتار 
  .أن املتعة اخلادم ، ودون ذلك الَورِق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول أيب حنيفة : والثاين 

  .أنه ُمقَدَّر باجتهاد احلاكم ، وهو قول الشافعي : والثالث 
  :واختلفوا يف وجوهبا على أربعة أقاويل } َعلَى الُْمْحِسنِنيَ  َمَتاعاً بِالَْمْعُروِف حَقَّاً{ : مث قال تعاىل 

  .أهنا واجبة لكل مطلقة ، وهو قول احلسن ، وأيب العالية : أحدها 



  .أهنا واجبة لكل مطلقة إال غري املدخول هبا ، فال متعة هلا ، وهو قول ابن عمر ، وسعيد بن املسيب : والثاين 
  .ملدخول هبا إذا مل ُيسّم هلا صداق ، وهو قول الشافعي أهنا واجبة لغري ا: والثالث 
  .أهنا غري واجبة ، وإمنا األمر هبا ندب وإرشاد ، وهو قول شريح ، واحلكم : والرابع 

أَنْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدهِ َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم إِلَّا 
  ) ٢٣٧(َبِصٌري  ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْربُ ِللتَّقَْوى َولَا َتْنسَُوا الْفَْضلَ َبيَْنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ

وهو أول الطالقني ملن كان قبل الدخول كارهاً ، لرواية  }َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ { : قوله تعاىل 
إِنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ الَ ُيِحبُّ « : سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .يعين الفراق بعد الذوق . » الذوَّاِقَني َوال الذَّوَّاقَاِت 
  :فيه قوالن } فَنِْصُف َما فََرضُْتم { يعين صداقاً } ُتم لَُهنَّ فَرِيَضةً َوقَْد فََرْض{ : مث قال تعاىل 

يعين به عفو الزوجة ، ليكون } إالَّ أَن َيْعفُونَ { معناه فنصف ما فرضتم هلن ليس عليكم غريه هلن ، : أحدمها 
  .عفوها أدعى إىل ِخطَْبِتها ، ويرغّب األزواج فيها 

  :وفيه ثالثة أقاويل } وَ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ أَو َيعفُ{ : مث قال تعاىل 
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، وطاووس ، واحلسن ، وعكرمة ، : أحدها 

  .والسدي 
  .بو حذيفة هو الزوج ، وبه قال علي ، وشريح ، وسعيد بن املسيب وجبري بن مطعم ، وجماهد ، وأ: الثاين 

  .هو أبو بكر ، والسيد يف أمته ، وهو قول مالك : والثالث 
  :ويف املقصود هبذا اخلطاب قوالن } َوأَن َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى { : مث قال تعاىل 

  .أنه خطاب للزوج وحده ، وهو قول الشعيب : أحدمها 
  :تأويالن } أَقَْرُب ِللتَّقَوى { : يف قوله و. أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو قول ابن عباس : والثاين 
  .أقرب التقاء كل واحد منهما ظُلَْم صاحبه : أحدمها 
  .أقرب إىل اتقاء معاصي اهللا : والثاين 

َباًنا فَإِذَا أَِمْنُتْم فَاذْكُرُوا فَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَالًا أَوْ ُركْ) ٢٣٨(َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت َوالصَّلَاِة الُْوسْطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني 
  ) ٢٣٩(اللََّه كََما َعلََّمكُْم َما لَْم َتكُونُوا َتْعلَُمونَ 

  :ويف احملافظة عليها قوالن } َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت { : قوله عز وجل 
  .ذكرها : أحدمها 
  .تعجيلها : والثاين 

وإمنا خص الوسطى بالذكر وإن دخلت يف مجلة الصلوات الختصاصها بالفضل } وَالصَّالَِة الُْوسْطَى { : مث قال تعاىل 
  :، وفيها مخسة أقاويل 

أهنا صالة العصر ، وهو قول علّي ، وأيب هريرة ، وأيب سعيد اخلدري ، وأيب أيوب ، وعائشة ، وأم سلمة ، : أحدها 
  .وحفصة ، وأم حبيبة 

حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت لكاتب  روى عمرو بن رافع ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن



إذا بلغَت مواقيت الصالة فأخربين ، حىت أخربك مبا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما أخربها : مصحفها 
ِة الُْوسْطَى َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت َوالصَّالَ« : أكتب ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قالت 

  َوِهَي َصالَةُ الَْعصْرِ
مل ُيَصلِّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى حممد بن سريين ، عن عبيدة السلماين ، عن علّي رضي اهللا عنه قال . » 

لُوَنا َعنِ َما لَُهم َمَأل اُهللا قُلُوبَُهم َوقُُبوَرُهم َناراً َشَغ« : وسلم العصر يوم اخلندق إال بعدما غربت الشمس فقال 
  الصَّالَِة الُْوْسطَى َحتَّى غَاَبِت الشَّْمُس

الصَّالَةُ الُوْسطَى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى التيمي ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة قال . » 
  َصالَةُ الَْعصْرِ

هي اليت توجه فيها : قال ابن عمر  .أهنا صالة الظهر ، وهو قول زيد بن ثابت ، وابن عمر : والقول الثاين . » 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل القبلة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر باهلاجرة ، ومل يكن : وروى ابن الزبري عن زيد بن ثابت قال 
وقال إن قبلها } الَِة الُوسْطَى َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت وَالصَّ{ : يصلي صالة أشد على أصحابه منها ، قال فنزلت 

  .صالتني وبعدها صالتني 
أهنا صالة املغرب ، وهو قول قبيصة بن ذؤيب ألهنا ليست بأقلها وال بأكثرها وال تقصر يف السفر : والقول الثالث 

  .، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يؤخرها عن وقتها ومل يعجلها 
صبح ، وهو قول ابن عباس ، وأيب موسى األشعري ، وجابر بن عبد اهللا ، قال ابن أهنا صالة ال: والقول الرابع 

وال صالة مفروضة يقنت } َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني { : عباس يصليها بني سواد الليل وبياض النهار ، تعلقاً بقوله تعاىل 
  .فيها إال الصبح ، وألهنا بني صاليت ليل وصاليت هنار 

أهنا إحدى الصلوات اخلمس وال تعرف بعينها ، ليكون أبعث هلم على احملافظة على مجيعها ، : والقول اخلامس 
  .وهذا قول نافع ، وابن املسيب ، والربيع ابن خثيم 

  .أن الصالة الوسطى صالة اجلمعة خاصة : وفيها قول سادس 
  :تسميتها بالوسطى ثالثة أوجه ويف . أن الصالة الوسطى صالة اجلماعة من مجيع الصلوات : وفيها قول سابع 

  .ألهنا أوسط الصلوات اخلمس حمالً ، ألهنا بني صاليت ليل وصاليت هنار : أحدها 
  .ألهنا أوسط الصالة عدداً ، ألن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان : والثاين 

  .ى ألهنا أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله ، وتكون الُوسْطَى مبعىن الفُْضلَ: والثالث 
  :وفيه ستة تأويالت } َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتنيَ { : مث قال تعاىل 

  .يعين طائعني ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، والشعيب ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وعطاء : أحدها 
والسدي ، ساكتني عما هناكم اهللا أن تتكلموا به يف صالتكم ، وهو قول ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، : والثاين 

  .وابن زيد 
  .خاشعني ، هنيأ عن العبث والتفلت ، وهو قول جماهد ، والربيع بن أنس : والثالث 
  .داعني ، وهو مروي عن ابن عباس : والرابع 

  .طول القيام يف الصالة ، وهو قول ابن عمر : واخلامس 
  .وهو مروي عن ابن عمر أيضا : . . . . والسادس 



  :على ثالثة أوجه واختلف يف أصل القنوت ، 
  .أن أصله الدوام على أمر واحد : أحدها 
  .أصله الطاعة : والثاين 

  .أصله الدعاء : والثالث 
يعين . الرجال مجع راجل ، والركبان مجع راكب ، مثل قائم وقيام } فَإِنْ ِخفُْتم فَرِجَاالً أَو ُركَْباناً { : قوله عز وجل 

لكم أو ركائبكم ، وقوفاً ومشاة ، إىل القبلة وغري القبلة ، مومئاً أو غري فإن خفتم من عدّوكم ، فصلوا على أرج
  .مومىء ، على حسب قدرته 

ُتَصلَّى ركعة واحدة : واختلف يف قدر صالته ، فذهب اجلمهور إىل أهنا على عددها ُتَصلَّى ركعتني ، وقال احلسن 
  .إذا كان خائفاً 

  .، فذهب أهل احلجاز إىل سقوط اِإلعادة عنه لعذره  واختلفوا يف وجوب اِإلعادة عليه بعد أمنه
  .وذهب أهل العراق إىل وجوب اِإلعادة عليه ألن مشيه فيها عمل ليس منها 

  :وفيه تأويالن } فَإِذَا أَِمنُتم فَاذْكُُروا اللََّه كََما َعلََّمكُم مَّا لَْم َتكُونُوا َتْعلَُمونَ { : مث قال تعاىل 
  .أمنتم فصلّوا كما علّمكم ، وهو قول ابن زيد  معناه فإذا: أحدمها 
  .يريد فاذكروه بالثناء عليه واحلمد له ، كما علمكم من أمر دينكم ما مل تكونوا تعلمون : والثاين 

ْخرَاجٍ فَإِنْ خََرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُمْ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َوِصيَّةً لِأَْزوَاجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الْحَْولِ غَْيَر إِ
َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمعُْروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني ) ٢٤٠(ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  ) ٢٤٢(كُْم َتْعِقلُونَ كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّ) ٢٤١(

أما الوصية فقد كانت بدل املرياث ، مث نسخت بآية املواريث ، . اآلية } وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّونَ ِمنكُم { : قوله عز وجل 
  .وأما احلَْول فقد كانت ِعّدة املتوىف عنها زوجها ، ونسخت بأربعة أشهر وعشر 

  : . . . . .أحدها : فيه ثالثة أقاويل } بِالَْمْعُروفِ  َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع{ : قوله عز وجل 
  .أهنا لكل مطلقة ، وهذا قول سعيد بن جبري وأحد قويل الشافعي : والثاين 

َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْتر { : وقيل إن هذه اآلية نزلت على سبب وهو أن اهللا عز وجل ملّا قال 
إنْ أحسنُت فعلت ، وإن مل أرد ذلك مل أفعل ، فقال اهللا : فقال رجل } َمَتاعاً بِالَْمْعُروفِ َحقاً َعلَى الُْمْحِسنِنيَ  قََدُرُه

 -، وهذا قول ابن زيد ، وإمنا خص املتقني بالذكر } َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروفِ َحقّاً َعلَى الُْمتَِّقني { : عز وجل 
  .تشريفاً هلم  -ماً وإن كان عا

ْحَياُهمْ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أُلُوٌف َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَ
َمْن ذَا ) ٢٤٤(وا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم َوقَاِتلُ) ٢٤٣(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 

  ) ٢٤٥(َجُعونَ الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَريةً وَاللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَْيهِ ُتْر

  .يعين أمل تعلم } ِذيَن َخَرجُوا ِمن ِدَيارِِهْم أَلَْم َتَر إِلَى الَّ{ : قوله تعاىل 
  :فيه قوالن } َوُهْم أُلُوٌف { 

  .يعين ُمْؤَتِلِفي القلوب وهو قول ابن زياد : أحدمها 



  .يعين ألوفاً يف العدد : والثاين 
  :واختلف قائلو هذا يف عددهم على أربعة أقاويل 

  .، عن ابن عباس  كانوا أربعة آالف ، رواه سعيد بن جبري: أحدها 
  .كانوا مثانية آالف : والثاين 

  .كانوا بضعة وثالثني ألفاً ، وهو قول السدي : والثالث 
  .كانوا أربعني ألفاً ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً ، واأللوف تستعمل فيما زاد على عشرة آالف : والرابع 

  :وفيه قوالن } َحذََر الَْموِت { : مث قال تعاىل 
كانوا أربعة آالف ، خرجوا : أهنم فّروا من الطاعون ، وهذا قول احلسن ، وَرَوى سعيد بن جبري قال  :أحدمها 

موتوا : فراراً من الطاعون ، وقالوا نأيت أرضاً ليس هبا موت ، فخرجوا ، حتَّى إذا كانوا بأرض كذا ، قال اهللا هلم 
  .اهللا فماتوا ، فمر عليهم نيب ، فدعا ربه أن حيييهم ، فأحياهم 

  .أهنم فروا من اجلهاد ، وهذا قول عكرمة والضحاك : القول الثاين 
  :فيه قوالن } فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموتُوا { 

  .قالت السماء فمطرت ، ألن القول مقدمة األفعال ، فعرب به عنها : يعين فأماهتم اهللا ، كما يقال : أحدمها 
إمنا فعل ذلك معجزة لنيب من أنبيائه كان امسه مشعون من } ثُمَّ أَْحَياُهُم { . الئكة أنه تعاىل قال قوالً مسعته امل: والثاين 

  .أنبياء بين إسرائيل ، وأن مدة موهتم إىل أن أحياهم اهللا سبعة أيام 
  .رائحة املوت توجد يف ولد ذلك السبط من اليهود إىل يوم القيامة : قال ابن عباس ، وابن جريج 

  :فيه تأويالن } ْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللَُّه قَْرضاً َحَسناً َم{ : قوله عز وجل 
  .أنه اجلهاد ، وهو قول ابن زيد : أحدمها 
  :أبواب الرب ، وهو قول احلسن ، ومنه قول الشاعر : والثاين 

  إمنا جيزي الفىت ليس اجلمل... وإذا ُجوزِيَت قَرضاً فاْجزِه 
إن اهللا يستقرض منا ، فنحن أغنياء ، وهو فقري ، فأنزل : هذه اآلية فقالوا  وقد جهلت اليهود ملا نزلت: قال احلسن 

{ : قوله تعاىل ] .  ١٨١: آل عمران [ } لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوحنَْن أَغْنَِياُء { : اهللا تعاىل 
  :يه قوالن ف} فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثَريةً 

  .سبعمائة ضعف ، وهو قول ابن زيد : أحدمها 
  .ال يعلمه أحد إال اهللا ، وهو قول السدي : والثاين 

  :فيه تأويالن } َواللَُّه يَقْبُِض وََيْبُسطُ { 
  .يعين يف الرزق ، وهو قول احلسن وابن زيد : أحدمها 
  .يقبض الصدقات ويبسط اجلزاء ، وهو قول الزجاج : والثاين 

اِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ لَْم َتَر إِلَى الَْملَإِ ِمْن َبنِي إِْسرَائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا ُنقَأَ
قَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَْد أُخْرِْجَنا ِمْن ِديَارَِنا َوأَْبنَاِئَنا فَلَمَّا َعَسْيُتْم إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَلَّا ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَلَّا ُن

  ) ٢٤٦(كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 



  .اجلماعة : املأل } لَ أَلَمْ َتَر إِلَى الَْمِإل ِمن بَنِي إِْسرَائِي{ : قوله عز وجل 
  :اختلف أهل التأويل فيه على ثالثة أقاويل } ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا ِلنَبِّيٍ لَُهم { 

  .أنه مسويل ، وهو قول وهب بن منبه : أحدها 
  .يوشع بن نون ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .ه ، وهو قول السدي مشعون ، ّمسْته أُّمه بذلك ألن اهللا مسع دعاءها في: والثالث 
  :يف سبب سؤاهلم لذلك قوالن } ابَْعثْ لََنا َملَكاً ُنقَاِتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه { 

  .أهنم سألوا ذلك لقتال العمالقة ، وهو قول السدي : أحدمها 
  .أن اجلبابرة الذين كانوا يف زماهنم استزلوهم ، فسألوا قتاهلم ، وهو قول وهب والربيع : والثاين 

ْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه وَلَْم الَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَهُ الُْملُْك َعلَْيَنا وََنَوقَ
ي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وَاللَُّه ُيؤِْتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء َواللَّهُ ُيْؤَت َسَعةً ِمَن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً ِف

  ) ٢٤٧(َواِسٌع َعِليٌم 

قال } وَلَْم ُيْؤتَ َسَعةً ِمَن الَْمالِ { : إىل قوله } َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهم إِنَّ اللََّه قَْد بََعثَ لَكُم طَالُوَت َمِلكاً { : قوله تعاىل 
إمنا أنكروا أن يكون ملكاً عليهم ، ألنه مل يكن من سبط النبوة ، وال من سبط اململكة ، بل كان : وهب ، والسدي 

  .من أمخل سبط يف بين إسرائيل 
 واختلفوا. يعين زيادة يف العلم وعظماً يف اجلسم } قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَيكُم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ وَالْجِْسمِ { 

زيادة : كان له ذلك قبل امللك ، وقال ابن زيد : هل كان ذلك فيه قبل امللك؟ فقال وهب بن منبه ، والسدي 
  .ذلك بعد امللك 

  :ويف واسع ثالثة أقاويل } واللَُّه يُْؤِتي ُملْكَُه َمن َيَشآُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم { 
  .اللفظ ، كما يقال فالن كبري ، مبعىن كبري القَْدر واسع الفضل ، فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل : أحدها 
  .أنه مبعىن مُوِسع النعمة على َمْن يشاء من خلقه : الثاين 

  .أنه مبعىن ذو سعة : والثالث 

ِممَّا تََرَك آلُ ُموَسى وَآلُ َهاُرونَ َتْحِملُُه  َوقَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأْتَِيكُمُ التَّابُوُت ِفيِه َسكِيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ
  ) ٢٤٨(الَْملَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

: ابن منبه قال وهب } أَنْ يَأِْتَيكُُم التَّاُبوتُ { أي عالمة ملكه } إِنَّ َءاَيةَ ُملِْكهِ : َوقَالَ لَُهم َنبِيُُّهم { : قوله عز وجل 
  .كان قدر التابوت ثالثة أذرع يف ذراعني 

  :ويف السكينة ستة تأويالت } ِفيِه َسكِيَنةٌ ِمن رَّبِّكُم { 
  .ريح هفَافة هلا وجه كوجه اِإلنسان ، وهذا قول علّي عليه السالم : أحدها 
  .بن عباس والسدي أهنا طست من ذهبٍ من اجلنة كان يغسل فيه قلوب األنبياء ، وهذا قول ا: والثاين 

  .أهنا روح من اهللا تعاىل يتكلم ، وهذا قول وهب بن منبه : والثالث 
  .أهنا ما يعرف من اآليات فيسكنون إليها ، وهذا قول عطاء بن أيب رباح : والرابع 

  .أهنا الرمحة ، وهو قول الربيع ابن أنس : واخلامس 



  .أهنا الوقار ، وهو قول قتادة : والسادس 
  :وفيها أربعة تأويالت } َوَبِقيِّةٌ ِممَّا تََرَك َءالُ ُموَسى وَءالُ هَاُرونَ { : اىل مث قال تع
  .أن البقية عصا موسى وُرضاض األلواح ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .أهنا العلم والتوراة ، وهو قول عطاء : والثاين 

  .أهنا اجلهاد يف سبيل اهللا ، وهو قول الضحاك : والثالث 
  .أهنا التوراة وشيء من ثياب موسى ، وهو قول احلسن : ابع والر
إن آدم نزل : حتمله املالئكة بني السماء واألرض ، ترونه عياناً ، ويقولون : قال احلسن } َتْحِملُُه الْْمالَِئكَةُ { 

  .بالتابوت ، وبالركن 
ي العمالقة ، غلبوا عليه بين إسرائيل ، واختلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم ، فقال ابن عباس ، ووهب كان يف أيد

وبلغين أن التابوت وعصا : وقال قتادة كان يف برّية التيه ، َخلَّفَه هناك يوشع بن نون ، قال أبو جعفر الطربي 
  .موسى وحبرية الطربية ، وأهنما خيرجان قبل يوم القيامة 

ْبَتلِيكُمْ بَِنَهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِلَّا َمنِ فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُم
ا الَْيْوَم بَِجالُوتَ لُوا لَا طَاقَةَ لََناغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرِبُوا ِمْنُه إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَا
  ) ٢٤٩(ِن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن َوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذْ

إهنم كانوا مثانني ألف مقاتل : ع جند ، واألجناد للقليل ، وقيل وهو مج} فَلمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد { : قوله تعاىل 
.  

اختلفوا يف النهر ، فَُحِكَي عن ابن عباس والربيع أنه هنر بني األردن وفلسطني ، وقيل } قَالَ إِنَّ اهللا ُمْبَتلِيكُم بَِنْهرٍ { 
  .ِشكَاَيتُهم ِقلةَ املاء وخوف العطش السبب الذي ابتلوا ألجله بالنهر ، : إنه هنر فلسطني ، قال وهب بن منبه 

  .أي ليس من أهل والييت } فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَيَس ِمنِّي { 
« قرأ نافع ، وابن كثري ، وأبو عمرو بالفتح ، وقرأ الباقون } وَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِالَّ َمن اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه { 

  .لفرق بينهما أن الغرفة بالضم اسم للماء املشروب ، والغرفة بالفتح اسم للفعل بالضم ، وا» غرفة 
جاز معه النهر أربعة آالف ، ونافق ستة وسبعون ألفاً ، فكان داود ممن : قال عكرمة } فََشرِبُوا ِمنُه إِالَّ قَِليالً مِّنُهم { 

  .ن اغترف غرفة منه ُروَِي إن من استكثر منه َعِطش ، وم: قال ابن عباس . خلص هللا تعاىل 
واختلفوا ، . كان املؤمنون ثالمثائة وبضعة عشر رجالً عدة أهل بدر : قيل } فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن َءاَمنُوا َمَعُه { 

،  أنه ما جتاوزه إال مؤمن ، وقال ابن عباس: هل جتاوزه معهم كافر أم ال؟ فَُحِكَي عن الرباء ، واحلسن ، وقتادة 
  .جتاوزه الكافرون ، إال أهنم اخنذلوا عن املؤمنني : والسدي 

  :اختلفوا يف تأويل ذلك على قولني } الَ طَاقَةَ لََنا الَيْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه : قَالُوا { 
  .أنه قال ذلك َمْن قلّت بصريته من املؤمنني ، وهو قول احلسن ، وقتادة ، وابن زيد : أحدمها 
فنافق األربعة اآلالف إال : أهنم أهل الكفر الذين اخنذلوا ، وهو قول ابن عباس ، والسدي ، قال عكرمة : والثاين 

  .ثالمثائة وبضعة عشر رجالً كعدة أهل بدر ، وداود فيهم 
  .وهم املؤمنون الباقون من األربعة اآلالف } قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُواْ اِهللا { 

  :ها هنا قوالن  ويف الظن



  :أنه مبعىن اليقني ، ومعناه الذين يستيقنون أهنم مالقوا اهللا كما قال دريد بن الصُّّمة : أحدمها 
  َسراُتُهمُ يف الفارسيّ املَسرِّد... فقلت هلم ظُّنوا بِأَلْفَْي ُمَدجج 

  .أي تيقنوا 
  .مبعىن الذين يظنون أهنم مالقوا اهللا بالقتل يف الوقعة : والثاين 

بنصر اهللا ، وذلك ألن اهللا إذا : قال احلسن } بِإِذِْن اِهللا { الفرقة : والفئة } كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً { 
يعين بالنصرة واملعونة ، وهذا } َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن { . أذن يف القتال نصر فيه على الوجه الذي وقع اِإلذن فيه 

  .اآلية عند مجهور املفسرين تفسري 
وذكر بعض من يتعاطى غوامض املعاين ، أن هذه اآلية َمثَلٌ َضَرَبهُ اهللا للدنيا يشبهها بالنهر ، والشارب منه باملائل 

إليها واملستكثر منها ، والتارك لشربه باملنحرف عنها والزاهد فيها ، واملغترف منه بيده باآلخذ منها قدر حاجته ، 
  .ثالثة عند اهللا خمتلفة وأحوال ال

) ٢٥٠(ى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن َولَمَّا َبَرزُوا ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَ
الُْملَْك وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهمْ فََهَزُموُهْم بِإِذْنِ اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد جَالُوَت وَآَتاُه اللَُّه 

ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ وَإِنَّكَ لَِمَن ) ٢٥١(بَِبْعضٍ لَفََسَدِت الْأَْرُض وَلَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني 
  ) ٢٥٢(ْرَسِلَني الُْم

  :يف اهلزمية قوالن } فََهَزُموُهم بِإِذِْن اللَِّه { : قوله تعاىل 
  .أهنا ليست من فعلهم وإمنا أضيفت إليهم جمازاً : أحدمها 
  :ني وجه} بِإِذِْن اللَِّه { : وحيتمل قوله . أهنم ملا أجلئوا إليها صارواْ سبباً هلا ، فأضيفت إليهم ملكان اإلجلاء : والثاين 
  .بأمر اهللا هلم بقتاهلم : أحدمها 

  .مبعونة اهللا هلم على قتاهلم : الثاين 
حكي أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب البِراز؟ فلم خيرج إليه أحد ، فنادى } َوقََتلَ َداُوُد جَالُوتَ { 

ذ ثالثة أحجار ، وكان َمْن قتل جالوت فلُه شطر ُملكي وأزّوجه ابنيت ، فجاء داود وقد أخ: طالوت يف عسكره 
أنا أقتل جالوت ، فازدراه طالوت : قصرياً يرعى الغنم ، وقد ألقى اهللا يف نفسه أنه سيقتل جالوت ، فقال لطالوت 

وقع ذئب يف غنمي فضربته ، مث : مباذا؟ قال : هل جربت نفسك بشيء؟ قال نعم ، قال : حني رآه ، وقال له 
نعم ، دخل : الذئب ضعيف ، فهل جربت نفسك يف غريه؟ قال : لوت أخذت رأسه فقطعته يف جسمه ، فقال طا

ال ، وكان عند طالوت : األسد يف غنمي ، فضربته مث أخذت بِلَْحَيْيه فشققتها ، أفترى هذا أشد من األسد ، قال 
اه حبجر درع سابغة ال تستوي إال على من يقتل جالوت ، فأخربه هبا وألقاها عليه فاستوت ، وسار إىل جالوت فرم

فوقع بني عينيه وخرج من قفاه ، فأصاب مجاعة من عسكره فقتلهم واهنزم القوم عن آخرهم ، وكانوا على ما 
  .حكاه عكرمة تسعني ألفاً 

واختلفواْ ، هل كان داود عند قتله جالوت نبياً؟ ذهب بعضهم أنه كان نبياً ، ألن هذا الفعل اخلارج عن العادة ، ال 
قال ابن السائب وإمنا . مل يكن نبياً ، ألنه ال جيوز أن ُيَويل َمْن ليس بنيب على نيب : قال احلسن يكون إال من نيب ، و

  .كان راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد 
مث إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملكه وتزوجيه ابنته ، واختلفوا هل كان ندمه قبل تزوجيه 



  :، أم بعد ، على قولني ومشاطرته 
أن طالوت َوفَّى بشرطه ، وزوج داود بإبنته ، وخلطه يف ملكه بنفسه مث حسده ، فندم ، وأراد قتله ، : أحدمها 

فعلمت بنته بأنه يريد قتل زوجها ، وكانت من أعقل النساء ، فنصبت له زِق مخر باملسك ، وألقت عليه ليالً ثياب 
أين زوجك؟ فأشارت إىل الزق ، فضربه بالسيف ، فانفجر منه اخلمر وسطع ريح : ا داود ، فأقبل طالوت ، وقال هل

املسك ، فقال يرمحك اهللا يا داود طبت حياً وميتاً ، مث أدركته الندامة ، فجعل ينوح عليه ويبكي ، فلما نظرت 
قول الضحاك ، فعلى هذا  اجلارية إىل جََزعِ أبيها ، أخربته اخلرب ، ففرح ، وقاسم داود على شطر ملكه ، وهذا

  .يكون طالوت على طاعته حني موته ، لتوبته من معصيته 
أنه ندم قبل تزوجيه على شرطه وبذله ، وعّرض داود للقتل ، وقال له إن بنات امللوك ال بد هلن من : والقول الثاين 

يرجو بذلك أن يقتل ، فغزا صداق أمثاهلن ، وأنت رجل جريء ، فاجعل صداقها قتل ثالمثائة من أعدائنا ، وكان 
داود وأسر ثالمثائة ، فلم جيد طالوت بداً من تزوجيه ، فزوجه هبا ، وزاد ندامة فأراد قتله ، وكان يدس عليه حىت 

  .مات ، وهذا قول وهب بن منبه ، فعلى هذا مات طالوت على معصيته ألنه مل يتب من ذنبه 

إِنَّ املُلُوَك قَْد قَطََع اُهللا أَْرَحامَُهم « : هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا: وروى مكحول ، عن معاذ بن جبل قال 
 أَْهلُ التَّقَْوى َوقَِليلٌ مَّا ُهم ، فَالَ َيَتوَاَصلُونَ حُبَّاً ِللُْملْك َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ ِمْنُهم لََيقُْتلَ اَألَب وَاِإلْبَن وَاَألَخ وَالَعمَّ ، إِالَّ

  َعن مَّوِضِعِه أَْهَونُ ِمْن َزوَالِ ُملِْك لَْم َيْنقَضِ َولَزوَالُ جََبلٍ
يعين داود ، يريد بامللك السلطان وباحلكمة النبوة وكان ذلك عند موت } َوَءاتَاُه اُهللا الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ { . » 

  .طالوت بعد سبع سنني من قتل جالوت على ما حكاه ابن السائب 
العدل يف سريته ويكون ذلك بعد موت طالوت عند : امللك االنقياد إىل طاعته ، واحلكمة أن : وحيتمل وجهاً ثانياً 

  .تفرده بأمور بين إسرائيل 
  :فيه وجهان } َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشآُء { 

  .صنعة الدروع والتقدير يف السرد : أحدمها 
  .كالم الطري وحكمة الزبور : والثاين 

ِممَّا َيَشاءُ { ت واألمر هبا ، واجتناب املعاصي والنهي عنها ، فيكون على الوجه األول أنه فعل الطاعا: وحيتمل ثالثاً 
  .اهللا ويشاء داود } ِممَّا َيَشاُء { اهللا ، وعلى الثالث } ِممَّا َيَشاُء { : داود ، وعلى الثاين } 
  .} َولَْوالَ َدفْعُ اهللاِ النَّاَس بَْعضَُهم بِبَْعضٍ لَّفََسَدتِ األرضُ { 

  :يف الدفع قوالن 
  .أن اهللا يدفع اهلالك عن الرب بالفاجر ، قاله علّي كرم اهللا وجهه : أحدمها 
  .يدفع باجملاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس : والثاين 

  :فيه وجهان } لَّفََسَدِت األْرُض { : وقوله تعاىل 
  .لفسد أهل األرض : أحدمها 
  : هذا الفساد وجهان ويف. لعم الفساد يف األرض : والثاين 
  .الكفر : أحدمها 
  .القتل : والثاين 



يَسى اْبَن َمرَْيَم الَْبيِّنَاتِ ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ ِمنُْهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرجَاٍت َوآَتيَْنا ِع
َمْن  اَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت وَلَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْمَوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َش

الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناكُمْ َيا أَيَُّها ) ٢٥٣(آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد 
  ) ٢٥٤(ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ُخلَّةٌ َولَا شَفَاَعةٌ َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  :فيه وجهان } ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ { 
  .رة ، لتفاضلهم يف األعمال ، وحتمل األثقال يف اآلخ: أحدمها 
يف الدنيا بأن جعل بعضهم خليالً ، وبعضهم كليماً ، وبعضهم َمِلكاً ، وَسخَّر لبعضهم الريح والشياطني ، : والثاين 

  .وأحيا ببعضهم املوتى ، وأبرأ األكمه ، واألبرص 
  .مل يشرع بالشرائع ، فمنهم من شرع ، ومنهم من : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيه وجهان } َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت { 
  .أن أوحى إىل بعضهم يف منامه ، وأرسل إىل بعضهم املالئكة يف يقظته : أحدمها 
  .أن بعث بعضهم إىل قومه ، وبعث بعضهم إىل كافة الناس : والثاين 

  :فيه وجهان } َوَءاتَيَنا عيَسى اْبَن َمرَْيم الَْبيَِّناِت { 
  .احلَُجُج الواضحة ، والرباهني القاهرة : دمها أح

  .أن خلقه من ذكر : والثاين 
  :فيه وجهان } َوأَيَّدَْناُه بِرُوحِ الْقُُدسِ { 

  .جبربيل : أحدمها 
  .بأن نفخ فيه من ُروحه : والثاين 

  :فيه وجهان } الْبَيَِّناتُ  َولَو َشآَء اُهللا َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمن َبْعِدِهم ِمن بَْعِد َما َجآَءْتُهُم{ 
  .ولو شاء اهللا ما أمر بالقتال بعد وضوح احلجة : أحدمها 
  .ولو شاء اهللا الضطرهم إىل اإلميان ، وملا حصل فهيم خيار : والثاين 

اَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّم
كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َولَا  بِإِذْنِهِ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع

  ) ٢٥٥(ُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم َيئُوُدُه ِحفْظُ

ُمْخَرجة خمرج النفي أن يصح إله سوى اهللا ، وحقيقته إثبات إله واحد . اآلية } اُهللا َآل إِلَه إِالَّ ُهَو { : قوله تعاىل 
  .اهللا اإلله دون غريه : وهو اهللا ، وتقديره 

  :فيه أربعة تأويالت } الَْحيُّ { 
  .حياً لَصْرِفه األمور مصارِفها ، وتقدير األشياء مقاديرها ، فهو حي بالتقدير ال حبياة  أنه مسى نفسه: أحدها 
  .أنه حي حبياة هي له صفة : والثاين 

أن املراد باحلي الباقي ، قاله السدي ، : والرابع . أنه اسم من أمساء اهللا َتَسمَّى به ، فقلناه تسليماً ألمره : والثالث 
  :ومنه قول لبيد 



  فَلَْسُت بِأْحَيا ِمن ِكالبٍ َوَجْعفَرِ... ا ما َتَريَنِّي اليوَم أصَْبْحُت سَاِلماً إذ
  :وفيه ستة تأويالت . قرأ عمر بن اخلطاب القيام } الْقَيُّوُم { 

  .القائم بتدبري خلقه ، قاله قتادة : أحدها 
حيث هو عامل به ، ال خيفى عليه شيء منه ، يعين القائم على كل نفس مبا كسبت ، حىت جيازيها بعملها من : والثاين 

  .قاله احلسن 
  .معىن القائم الوجود ، وهو قول سعيد بن جبري : والثالث 
  .أنه الذي ال يزول وال حيول ، قاله ابن عباس : والرابع 

  .فالن يقوم هبذا الكتاب ، أي هو عامل به : أنه العامل باألمور ، من قوهلم : واخلامس 
  :اسم من أمساء اهللا ، مأخوذ من االستقامة ، قال أمية بن أيب الصلت  أنه: والسادس 

  والشمُس معها قمر يقوم... مل ُتخلَق السماُء والنجوم 
  واحلشر واجلنة واحلميم... قّدرَها املهيمن القيوم 
اجلميع ، والنعاس ما كان يف الرأس ، النعاس يف قول : السِّنةُ } الَ تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ َوالَ َنْوٌم { ... إالّ ألمرٍ شأنه عظيم 

السِّنة يف الرأس ، والنعاس يف العني ، والنوم يف : فإذا صار يف القلب صار نوماً ، وفرَّق املفضل بينهما ، فقال 
  :وما عليه اجلمهور من التسوية بني السِّنة والنعاس أشبه ، قال عدي بن الرقاع . القلب 

  يف عينه سنة وليس بنائم. ..وْسَنانُ أقصده النعاس فرنقت 
  :فيه وجهان } َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهمْ { 

  .هو ما بعد موهتم : هو ما قبل خلقهم ، وما خلفهم : ما بني أيديهم : أحدمها 
  .ما كتموه : ما أظهروه ، وما خلفهم : ما بني أيديهم : والثاين 

  .أي من معلومه إال أن يطلعهم عليه ويعلمهم إياه } ِعلِْمِه إِالَّ بَِما َشآَء  َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشيٍء مِّْن{ 
  :يف الكرسي قوالن } َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّموَاِت وَاَألْرَض { 

  .أنه من صفات اهللا تعاىل : أحدمها 
  .أنه من أوصاف ملكوته : والثاين 

  :فإذا قيل إنه من صفات ففيه أربعة أقاويل 
  .أنه علم اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه قدرة اهللا : والثاين 

  .ملك اهللا : والثالث 
  .تدبري اهللا : والرابع 

  :وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثالثة أقاويل 
  .أنه العرش ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه سرير دون العرش : والثاين 

وأصل الكرسي العلم ، ومنه قيل للصحيفة فيها علم . املاء  هو كرسي حتت العرش ، والعرش فوق: والثالث 
  :كراسة ، قال أبو ذؤيب : مكتوب 



  وال بكرسّي عليم الغيب خملوق... مايل بأمرك كرسّي أكامته 
أوتاد األرض ، ألهنم الذين هبم تصلح األرض ، قال : الكراسي ، ألهنم املعتمد عليهم كما يقال هلم : وقيل للعلماء 

  :الشاعر 
  كراسيُّ باألحداث حني تنوُب... حيف هبم بيُض الوجوه وُعلية 

  .أي علماء حبوادث األمور ، فدلت هذه الشواهد ، على أن أصح تأويالته ، ما قاله ابن عباس ، أنه علم اهللا تعاىل 
سموات ُوْسُع كرسيِّه السمواُت واألرُض بتسكني السني من وسع وضم العني ورفع ال: وقرأ يعقوب احلضرمي 

  :واألرض على االبتداء واخلرب ، ويف تأويله وجهان 
  .ال يثقله حفظهما يف قول اجلمهور : أحدمها 
  :وأنشد . ال يتعاظمه حفظهما ، حكاه أبان بن تغلب : والثاين 

  وَضّنت وما كان النوال يؤودها... أال بكِّ سلمى اليوم بت جديدها 
  :د؟ على قولني واختلفوا يف الكناية باهلاء إىل ماذا تعو

  .إىل اسم اهللا ، وتقديره وال ُيثقل اهللا حفظ السموات واألرض : أحدمها 
  .تعود إىل الكرسي ، وتقديره وال يثقل الكرسيَّ حفظهما : والثاين 

  :يف العلي تأويالن } َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم { 
  .العلي باالقتدار ونفوذ السلطان : أحدمها 
  .ن األشباه واألمثال العلي ع: والثاين 

  :ويف الفرق بني العلي والعايل ، وجهان حمتمالن 
  .أن العايل هو املوجود يف حمل العلو ، والعلي هو مستحق العلو : أحدمها 
أن العايل هو الذي جيوز أن ُيشَاَرَك يف علوه ، والعلي هو الذي ال جيوز أن ُيشَاَركَ يف علوه ، فعلى هذا : والثاين 

  .وز أن نصف اهللا بالعلّي ، وال جيوز أن نصفه بالعايل ، وعلى الوجه األول جيوز أن نصفه هبما مجيعاً الوجه ، جي

ى لَا ْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَلَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُرْ بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد ا
  ) ٢٥٦(انِْفَصاَم لََها وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

  :فيه ثالثة أقاويل } َآل إِكَْراَه ِفي الدِّينِ { : قوله تعاىل 
  .أن ذلك يف أهل الكتاب ، ال ُيكَْرهُون على الدين إذا بذلوا اجلزية ، قاله قتادة : أحدها 
منهم تكون مِقْالَةً ال يعيش هلا ولد ، فتجعل على نفسها ، إن أهنا نزلت يف األنصار خاصة ، كانت املرأة : والثاين 

عاش هلا ولد أن هتّوده ، ترجو به طول العمر ، وهذا قبل اإلسالم ، فلما أجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين 
  .اله ابن عباس كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه اآلية ، ق: النضري ، كان فيهم من أبناء األنصار ، فقالت األنصار 

  .أهنا منسوخة بفرض القتال ، قاله ابن زيد : والثالث 
  :فيه سبعة أقوال } فََمن َيكْفُُر بِالطَّاغُوِت { 

  .أنه الشيطان وهو قول عمر بن اخلطاب : أحدها 
  .أنه الساحر ، وهو قول أيب العالية : والثاين 

  .الكاهن ، وهو قول سعيد بن جبري : والثالث 



  .األصنام  :والرابع 
  .َمرََدة اإلنس واجلن : واخلامس 
أنه كل ذي طغيان طغى على اهللا ، فيعبد من دونه ، إما بقهر منه ملن عبده ، أو بطاعة له ، سواء كان : والسادس 

  .املعبود إنساناً أو صنماً ، وهذا قول أيب جعفر الطربي 
: يوسف [ } إِنَّ النَّفْسَ َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء { : ما قال تعاىل أهنا النفس لطغياهنا فيما تأمر به من السوء ، ك: والسابع 

٥٣ . [  
  :على وجهني } الطَّاغُوِت { واختلفوا يف 

  .أنه اسم أعجمي معّرب ، يقع على الواحد واجلماعة : أحدمها 
  .أنه اسم عريب مشتق من الطاغية ، قاله ابن حبر : والثاين 

  :فيها أربعة أوجه } َتْمَسكَ بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى َوُيْؤِمن بِاِهللا فَقَِد اْس{ 
  .هي اإلميان اهللا ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .سنة الرسول : والثاين 

  .التوفيق : والثالث 
  .القرآن ، قاله السدي : والرابع 

  :فيه قوالن } الَ انِفَصاَم لََها { 
  .ال انقطاع هلا ، قاله السدي : أحدمها 
  .الصدع : ال انكسار هلا ، وأصل الفصم : والثاين 

وُت ُيْخرِجُونَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياُؤُهمُ الطَّاغُ
  ) ٢٥٧(َخاِلُدونَ الظُّلَُماِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها 

  :حيتمل وجهني } اُهللا وَِليُّ الَِّذيَن َءاَمُنوا { : قوله عز وجل 
  .يتوالهم بالنصرة : أحدمها 
  .باإلرشاد : والثاين 

  :فيه وجهان } ُيْخرُِجُهم مَِّن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ { 
  .من ظلمات الضاللة إىل نور اهلدى ، قاله قتادة : أحدمها 
  .خيرجهم من ظلمات العذاب يف النار ، إىل نور الثواب يف اجلنة :  والثاين

  :يكون على وجهني } َوالَِّذيَن كَفَرُوا أَوِْلَيآؤُُهُم الطَّاغُوُت ُيخْرُِجونَُهم مَِّن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماِت { 
  .خيرجوهنم من نور اهلدى إىل ظلمات الضاللة : أحدمها 
  .ور الثواب إىل ظلمة العذاب يف النار خيرجوهنم من ن: والثاين 

  .أهنم خيرجوهنم من نور احلق إىل ظلمات اهلوى : وعلى وجه ثالث ألصحاب اخلواطر 
  :فكيف خيرجوهنم من النور ، وهم مل يدخلوا فيه؟ فعن ذلك جوابان : فإن قيل 
  .أهنا نزلت يف قوم ُمْرَتدِّين ، قاله جماهد : أحدمها 
فيمن مل يزل كافراً ، وإمنا قال ذلك ألهنم لو مل يفعلوا ذلك هبم لدخلوا فيه ، فصاروا مبا فعلوه أهنا نزلت : والثاين 



أهنم كانوا على الفطرة عند أخذ امليثاق عليهم ، فلما َحَملُوهم على : وفيه وجه ثالث . مبنزلة من قد أخرجهم منه 
  .الكفر أخرجوهم من نور فطرهتم 

َنا أُحْيِي اجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِّهِ أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملْكَ إِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّيَ الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت قَالَ أَأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َح
َت الَِّذي كَفََر َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْومَ َوأُِميُت قَالَ إِبَْراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهِ

  ) ٢٥٨(الظَّاِلِمَني 

هو النمرود بن كنعان ، وهو أول من جتّبر يف األرض } أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذي حَآجَّ إِْبَراهِيَم يف َربِّهِ { : قوله عز وجل 
  .واّدعى الربوبية 

  : فيه قوالن} أَنْ َءاَتاُه اُهللا الُْملْكَ { 
  .هو النمرود ملا أويت امللك حاجَّ يف اهللا تعاىل ، وهو قول احلسن : أحدمها 
  .هو إبراهيم ملا آتاه اهللا امللك حاّجه النمرود ، قاله أبو حذيفة : والثاين 

  :ويف احملاّجة وجهان حمتمالن 
  .أنه معارضة احلجة مبثلها : أحدمها 
  .ا أنه االعتراض على احلجة مبا يبطله: والثاين 

يريد أنه حييي من وجب عليه القتل بالتخلية } أََنا أُْحي َوأُِميتُ : رَبَِّي الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت قَالَ : إِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم { 
واالستبقاء ، ومييت بأن يقتل من غري سبب يوجب القتل ، فعارض اللفظ مبثله ، وعدل عن اختالف الفعلني يف 

  .علتهما 
فَِلَم َعَدل إبراهيم عن نصرة : فإن قيل } فإنَّ اَهللا َيأْيت بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأْتِ بَِها ِمَن الَْمغرِبِ : ْبَراِهيُم قَالَ إِ{ 

  :حجته األوىل إىل غريها ، وهذا يضعف احلجة وال يليق باألنبياء؟ ففيه جوابان 
  .إىل نصرة حجته مث أتبع ذلك بغريه تأكيداً عليه يف احلجة أنه قد ظهر من فساد معارضته ما مل حيتج معه : أحدمها 

أنه ملّا كان يف تلك احلجة إشغاب منه مبا عارضها به من الشبهة أحب أنه حيتج عليه مبا ال إشغاب : واجلواب الثاين 
فإن قيل فََهالَّ } بَِها ِمَن الَْمغرِبِ  فإنَّ اَهللا َيأْيت بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ فَأِْت{ : فيه ، قطعاً له واستظهاراً عليه قال 

  :فليأت هبا ربك من املغرب؟ ففيه جوابان : عارضه النمرود بأن قال 
  .أن اهللا خذله بالصرف عن هذه الشبهة : أحدمها 

  .أنه علم مبا رأى معه من اآليات أنه يفعل فخاف أن يزداد فضيحة : واجلواب الثاين 
  :فيه قوالن  }فَُبهَِت الَِّذي كَفَرَ { 

  .يعين حتّير : أحدمها 
  .معناه انقطع ، وهو قول أيب عبيدة : والثاين 
  .فََبَهت الذي كفر بفتح الباء واهلاء مبعىن أن امللك قد هبت إبراهيم بشبهته أي سارع بالبهتان : وقرئ 

  :حيتمل وجهني } واُهللا الَ يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني { 
  .على نصرة الظلم  ال يعينهم: أحدمها 
  :وحيتمل الظلم هنا وجهني . ال ُيخلِّصُهم من عقاب الظلم : والثاين 



  .أنه الكفر خاصة : أحدمها 
  .أنه التعدي من احلق إىل الباطل : والثاين 

بَْعَد َمْوتَِها فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَهُ  أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه
رَابَِك لَْم يََتَسنَّْه وَاْنظُْر إِلَى قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَش

مُ أَنَّ اللََّه َعلَى َك آَيةً ِللنَّاسِ وَاْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَِحَمارَِك وَِلَنْجعَلَ
  ) ٢٥٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :قاويل اختلفوا يف الذي مر على قرية على ثالثة أ} أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة { 
  .أنه عزيز ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه إْرمياء ، وهو قول وهب : والثاين 

  :أنه اخلَِضر ، وهو قول ابن إسحاق ، واختلفوا يف القرية على قولني : والثالث 
  .والربيع بن أنس . هي بيت املقدس ملا خّربه ُبخْتنصَّر ، وهذا قول وهب وقتادة : أحدمها 
  . خرج منها األلوف حذر املوت ، قاله ابن زيد أهنا اليت: والثاين 

  :يف اخلاوية قوالن } َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها { 
  .اخلراب ، وهو قول ابن عباس ، والربيع ، والضحاك : أحدمها 
  .اخلالية : والثاين 

َعلَى ُعُروِشَها { ن من الغذاء وأصل اخلواء اخللو ، يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها ، واخلواء اجلوع خللو البط
  .البناء : على أبنيتها ، والعرش : } 
  :فيه وجهان } قَالَ أَنَّى َيحْيِي َهِذِه اُهللا بَْعَد َمْوتَِها { 

  .يعمرها بعد خراهبا : أحدمها 
  .يعيد أهلها بعد هالكهم : والثاين 

  .أي مكث } ْم لَبِثْتَ كَ: فَأََماَتُه اُهللا ِماْئَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ { 
: ألن اهللا تعاىل أماته يف أول النهار ، وأحياه بعد مائة عام آخر النهار ، فقال } لَبِثُْت َيْوماً أَوْ َبْعَض َيْومٍ : قَالَ { 

  .} أَْو َبْعضَ َيْومٍ { : يوماً ، مث التفت فرأى بقية الشمس فقال 
  :فيه تأويالن } نظُْر إِلَى طََعاِمَك َوشََرابَِك لَمْ َيَتَسنَّْه َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ َعامٍ فَا: قَالَ { 

والفرق بني اآلسن واآلجن أن اآلجن املتغري : معناه مل يتغري ، من املاء اآلسن وهو غري املتغري ، قال ابن زيد : أحدمها 
  .الذي ميكن شربه واآلسن املتغري الذي ال ميكن شربه 

  .ليه السنون فيصري متغرياً ، قاله أبو عبيد معناه مل تأِت ع: والثاين 
  .إن طعامه كان عصرياً وتيناً وعنباً ، فوجد العصري حلواً ، ووجد التني والعنب طرياً جنّياً : قيل 

إنه رجع إىل حاله فعلم باآلثار واألخبار ، وأنه : فكيف علم أنه مات مائة عام ومل يتغري فيها طعامه؟ قيل : فإن قيل 
  .د أوالده شيوخاً ، وكان قد خلف آباءهم ُمرْداً أنه مات مائة عام شاهد أوال

أن عزيراً خرج من أهله وخلف امرأته حامالً وله مخسون سنة ، : وروي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 
كان ابنه أكرب منه فأماته اهللا مائة عام ، مث بعثه فرجع إىل أهله ، وهو ابن مخسني سنة ، وله ولد هو ابن مائة سنة ، ف



  .خبمسني سنة ، وهو الذي جعله اهللا آية للناس 
  :قراءتان } َوانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَْيَف ُننشُِزَها { : ويف قوله تعاىل 

احلياة بعد : والنشور . ننشُرها بالراء املهملة ، قرأ بذلك ابن كثري ونافع وأبو عمرو ، ومعناه حنييها : إحدامها 
وذ من نشر الثوب ، ألن امليت كاملطوي ، ألنه مقبوض عن التصرف باملوت ، فإذا حَيَِي وانبسط املوت ، مأخ

  .ُنِشَر وأُنِشر : بالتصرف قيل 
قرأ هبا الباقون ننِشُزها بالزاي املعجمة ، يعين نرفع بعضها إىل بعض ، وأصل النشوز االرتفاع ، : والقراءة الثانية 

  .ع من األرض ، ومنه نشوز املرأة الرتفاعها عن طاعة الزوج ومنه النشز اسم للموضع املرتف
وقيل إِنَّ اهللا أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده ، فكان يرى اجتماع عظامه واكتساءها حلماً ، ورأى كيف 

  .أحيا اهللا محاره ومجع عظامه 
  :كم لبثت على ثالثة أقاويل : واختلفوا يف القائل له 

  .أنه ملك : أحدها 
  .نيب : والثاين 

  .أنه بعض املؤمنني املعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه : والثالث 

قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّيْرِ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْموَْتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ 
  ) ٢٦٠(لََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم ُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ ِمْنُهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنكَ َسْعًيا َواْعلَْم أَنَّ الفَ

  :ذلك؟ على قولني  اختلفوا ِلَم سأله عن} َوإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحي الْمَْوَتى { : قوله تعاىل 
  .أنه رأى جيفة متزقها السباع فقال ذلك ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ، والضحاك : أحدمها 
وألي األمرين كان ، فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان . ملنازعة النمرود له يف اإلحياء ، قاله ابن إسحاق : والثاين 

  .بعد علم االستدالل 
  :فيه ثالثة أوجه } َبلَى َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي : أََولَمْ ُتْؤِمن؟ قَالَ  {: ولذلك قال اهللا تعاىل له 

يعين ليزداد يقيناً إىل يقينه ، هكذا قال احلسن ، وقتادة ، وسعيد بن جبري ، والربيع ، وال جيوز ليطمئن : أحدها 
  .قليب بالعلم بعد الشك ، ألن الشك يف ذلك كفر ال جيوز على نيب 

  .أراد ليطمئن قليب أنك أجبت مسأليت ، واختذتين خليالً كما وعدتين ، وهذا قول ابن السائب : ين والثا
  .أنه مل يرد رؤية القلب ، وإمنا أراد رؤية العني ، قاله األخفش : والثالث 

يي القلوب إمنا أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف حي: ونفر بعض من قال بغوامض املعاين من هذا االلتزام وقال 
  .باإلميان ، وهذا التأويل فاسد مبا يعقبه من البيان 

  :ألف استفهام وإمنا هي ألف إجياب كقول جرير } أََو لَمْ ُتْؤِمن { : وليست األلف يف قوله 
  وأندى العاملني بطون راح... ألستم خري من ركب املطايا 

  :فيها قوالن } قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً مَِّن الطَّْيرِ { 
  .الديك ، والطاووس ، والغراب ، واحلمام ، قاله جماهد : هن : أحدمها 
  .أربعة من الشقانني ، قاله ابن عباس : والثاين 

قرأت اجلماعة بضم الصاد ، وقرأ محزة وحده بكسرها ، واختلف يف الضم والكسر على قولني } فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك { 



:  
  :لف ، فعلى هذا يف تأويل ذلك أربعة أقاويل أن معناه متفق ولفظهما خمت: أحدمها 
  .معناه اْنُتفُْهنَّ بريشهن وحلومهن ، قاله جماهد : أحدها 
  .هي بالنبطية صرتا ، وهي التشقق : قال الضحاك . قَطِّْعُهن ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، واحلسن : والثاين 

  . اْضُمْمُهن إليك ، قاله عطاء ، وابن زيد: والثالث 
  :امليل ، ومنه قول الشاعر يف وصف إبل : أَِملُْهن إليك ، والصور : والرابع 

  تصور أنوفها ريح اجلنوب... تظَلُّ ُمعقّالت السوق خرساً 
  :أن معىن الضم والكسر خمتلف ، ويف اختالفهما قوالن : والقول الثاين 

  .قَطِّْعُهّن : ر اْجَمْعهن ، وبالكس: قاله أبو عبيدة أن معناه بالضم : أحدمها 
  .أقْبِلْ هبن : قاله الكسائي ومعناه بالضم أَِملُْهّن ، وبالكسر : والثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ مِّْنُهنَّ ُجْزءاً { 
  .أهنا كانت أربعة جبال ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة : أحدها 
  .، قاله ابن جريج ، والسدي أهنا كانت سبعة : والثاين 

  .كل جبل ، قاله جماهد : والثالث 
  .أنه أراد جهات الدنيا األربع ، وهي املشرق واملغرب والشمال واجلنوب ، فمثّلها باجلبال ، قاله ابن حبر : والرابع 

  :واختلفوا هل قطّع إبراهيم الطري أعضاء صرن به أمواتاً ، أم ال؟ على قولني 
طََّعُهن أعضاء صرن به أمواتاً ، مث دعاهن فعْدن أحياء لريى كيف حييي اهللا املوتى كما سأل ربه ، وهو أنه ق: أحدمها 

  .قول األكثرين 

أنه فَرَّقَُهن أحياء ، مث دعاهن فأجبنه وعدن إليه ، يستدل بعودهن إليه بالدعاء ، على َعْود األموات بدعاء : والثاين 
  .م أن يدعو أمواتاً له ، قاله ابن حبر اهللا أحياًء ، وال يصح من إبراهي

واجلزء من كل شيء هو بعضه سواًء كان منقسماً على صحة أو غري منقسم ، والسهم هو املنقسم عليه مجيعه على 
  .صحة 

: األعراف [ } َربِّ أَرِنِي أَنظُْر إِلَْيَك { : فكيف أجيب إبراهيم إىل آيات اآلخرة دون موسى يف قوله : فإنْ قيل 
  :فعنه جوابان ]  ١٤٣

  .أن ما سأله موسى ال يصح مع بقاء التكليف ، وما سأله إبراهيم خاص يصح : أحدمها 
أن األحوال ختتلف ، فيكون األصلح يف بعض األوقات اإلجابة ، ويف بعض وقت آخر املنع فيما مل يتقدم : والثاين 
  .فيه إذن 

  .له ، وقبل أن ُينَزِّلَ عليه الصُُّحف  أمر اهللا إبراهيم هبذا قبل أن يولد: قال ابن عباس 
أن إبراهيم ذبح األربعة من الطري ، ودق أجسامهن يف اهلاون ال روحهن ، وجعل املختلط من حلومهن : وُحِكَي 

عشرة أجزاء على عشرة جبال ، مث جعل مناقريها بني أصابعه ، مث دعاهن فأتني سعياً ، تطاير اللحم إىل اللحم ، 
لد ، والريش إىل الريش ، فذهب بعض من يتفقه من املفسرين إىل من وّصى جبزء من ماله لرجل أهنا واجللد إىل اجل

  .وصية بالُعْشر ، ألن إبراهيم وضع أجزاء الطري على عشرة جبال 



ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن  َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنبََتْت َسْبعَ َسَنابِلَ
  ) ٢٦١(َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

  :فيه تأويالن } مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْمَولَُهْم يف َسبِيلِ اِهللا { : قوله تعاىل 
  .يعين يف اجلهاد ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .الرب كلها  يف أبواب: والثاين 

ضرب اهللا ذلك مثالً يف أن النفقة يف سبيل اهللا بسبعمائة } كََمثَلِ َحبَّةٍ أَنَبَتْت سَْبَع َسنَابِلَ يف كُلِّ ُسنُبلٍَة ِماْئَةُ َحبَّةٍ { 
  :ضعف ، ويف مضاعفة ذلك يف غري ذلك من الطاعات قوالن 

  .زيد  أن احلسنة يف غري ذلك بعشرة أمثاهلا ، قاله ابن: أحدمها 
  .جيوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف ، قاله الضحاك : والثاين 

  :حيتمل أمرين } وَاُهللا ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء { 
  .يضاعف هذه املضاعفة ملن يشاء : أحدمها 
  .يضاعف الزيادة على ذلك ملن يشاء : والثاين 

  :فيه قوالن } وَاُهللا َوِسٌع َعِليٌم { 
  .ن الزيادة ، عليم مبن يستحقها ، قاله ابن زيد واسع ال َيِضيق ع: أحدمها 
  .واسع الرمحة ال َيِضيق عن املضاعفة ، عليم مبا كان من النفقة : والثاين 

  .واسع القدرة ، عليم باملصلحة : وحيتمل تأويالً ثالثاً 

فَقُوا َمنا َولَا أَذًى لَُهْم أَْجرُُهْم ِعْنَد رَبِّهِْم وَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ لَا يُْتبُِعونَ َما أَْن
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ) ٢٦٣(قَْولٌ َمْعرُوٌف َوَمْغِفَرةٌ خَْيٌر ِمْن َصَدقٍَة َيْتبَُعَها أَذًى َواللَُّه غَنِيٌّ َحِليٌم ) ٢٦٢(ُهْم َيْحَزُنونَ 

آِخرِ فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْوانٍ لُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَهُ رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْلَا ُتْبِط
  ) ٢٦٤(َسُبوا وَاللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن َعلَْيِه ُتَراٌب فَأََصاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه َصلًْدا لَا يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كَ

: املَّن يف ذلك أن يقول } الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْولَُهمْ يف سَبِيلِ اِهللا ثُمَّ الَ يُْتبُِعونَ َمآ أَنفَقُواْ َمّناً َوَآل أَذىً { : قوله تعاىل 
  .فقري ، ومن أبالين بك ، مما يؤذي قلب املُْعطَى  أنت أباداً: أحسنت إليك ونّعشتك ، واألذى أن يقول 

  .يعين ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم } لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعندَ َربِّهِْم { 
  :فيه تأويالن } َوالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم { 

  .ال خوف عليهم يف فوات األجر : أحدمها 
  .ال خوف عليهم يف أهوال اآلخرة : والثاين 

  :حيتمل وجهني } الَ ُهْم َيحَْزُنونَ َو{ 
  .ال حيزنون على ما أنفقوه : أحدمها 
وقيل إن هذه اآلية نزلت يف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فيما أنفقه على . ال حيزنون على ما خلفوه : والثاين 

  .جيش العسرة يف غزاة تبوك 
  : من املن واألذى وحيتمل وجهني يعين قوالً حسناً بدالً} قَْولٌ مَّْعُروفٌ { : قوله تعاىل 



  .أن يدين إن أعطى : أحدمها 
  .يدعو إن منع : والثاين 

  :فيها أربعة تأويالت } َوَمْغِفَرةٌ { 
  .يعين العفو عن أذى السائل : أحدها 
  .يعين باملغفرة السالمة من املعصية : والثاين 

  .أنه ترك الصدقة واملنع منها ، قاله ابن حبر : والثالث 
  .هو يستر عليه فقره وال يفضحه به : والرابع 

  :حيتمل األذى هنا وجهني } َخْيٌر مِّن َصَدقٍَة َيْتَبعَُهآ أَذًى { 
  .أنه املّن : أحدمها 
  .أنه التعيري بالفقر : والثاين 

  :وجهني } خَْيٌر مِّن َصَدقٍَة َيْتبَُعَهآ أَذًى { : وحيتمل قوله 
  .خري منها على العطاء : أحدمها 
  .خري منها عند اهللا : والثاين 

املّنانُ بَِما ُيعِْطي الَ ُيكَلُِّمُه اُهللا َيْوَم القََياَمِة َوالَ َينظُُر إِلَيِه َوالَ ُيَزكِّيهِ « : ُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  َولَُه َعذَاٌب أَلِيٌم

  .يريد إبطال الفضل دون الثواب } ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمنِّ َواألَذَى  َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ{ : قوله تعاىل . » 
  .إبطال موقعها يف نفس املُعْطَى : تمل وجهاً ثانياً وحي
القاصد بنفقته الرياء غري ُمثَابٍ ، ألنه مل يقصد وجه } كَالَِّذي ُينِفُق َمالَهُ رِئَاَء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُن بِاِهللا َوالَيْومِ اَألِخرِ { 

 املستحق ثوابه ، وإن كرر عطاَءه وأبطل فضله اهللا ، فيستحق ثوابه ، وخالف صاحب املَنِّ واألذى القاِصَد وجه اهللا
.  

  :مجع صفوانة ، وفيه وجهان : الصفوان } فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه تَُرابٌ { : مث قال تعاىل 
  .أنه احلجر األملس ُسمَِّي بذلك لصفائه : أحدمها 
  .أنه أَلَْيُن ِمَن احلجارة ، حكاه أبان بن تغلب : والثاين 

  .وهو املطر العظيم القَطْرِ ، العظيم الَوقْع } فَأَصَاَبُه وَابِلٌ  {
  .الصلد من احلجارة ما َصلَُب ، ومن األرض َما لَمْ ينبت ، تشبيهاً باحلجر الذي ال ينبت } فََتَركَُه َصلْداً { 
النفقة بالكسب ، ألهنم قصدوا هبا الكسب ، يعين مما أنفقوا ، فعبَّر عن } الَّ يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء مِّمَّا كََسُبواْ { 

  .فضرب هذا مثالً للُمَراِئي يف إبطال ثوابه ، ولصاحب املَنِّ واألَذَى يف إبطال فضله 

أَصَاَبَها َوابِلٌ فَآَتتْ أُكُلََها ْبَوٍة َوَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيًتا ِمْن أَنْفُِسهِْم كَمَثَلِ َجنٍَّة بَِر
  ) ٢٦٥(ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيِصبَْها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  :حيتمل وجهني } َومَثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْمَولَُهُم اْبِتَغآَء مَْرضَاِت اِهللا { : قوله تعاىل 
  .من اجملاهدين  يف ُنصرة أهل دينه: أحدمها 
  .يف معونة أهل طاعته من املسلمني : والثاين 



  :فيه أربعة تأويالت } َوَتثْبِيتاً مِّْن أَنفُِسهِمْ { 
  .تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقني ، والنصرة يف الدين ، وهو معىن قول الشعيب ، وابن زيد ، والسدي : أحدها 
  .ه احلسن ، وجماهد يتثبتون أين يضعون صدقاهتم ، قال: والثاين 

  .يعين احتساباً ألنفسهم عند اهللا ، قاله ابن عباس ، وقتادة : والثالث 
  .توطيناً ألنفسهم على الثبوت على طاعة اهللا ، قاله بعض املتكلمني : والرابع 

  :يف الربوة قوالن } كََمثَلِ َجنَّةٍ بَِربَْوٍة { 
  .ْسَتوِي يف ارتفاعه هي املوضع املرتفع من األرض ، وقيل املُ: أحدمها 
  .كل ما ارتفع عن مسيل املاء ، قاله اليزيدي : والثاين 

  :يف الوابل وجهان } أََصاَبَها وَابِلٌ { 
  .املطر الشديد : أحدمها 
  :الكثري ، قال عدي بن زيد : والثاين 

  أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا... قليل هلا مين وإن سخطت بأن 
  :وإمنا خص الربوة ألن نبتها أحسن ، وريعها أكثر ، قال األعشى } ْعفَْينِ فآَتتْ أُكُلََها ِض{ 

  خضراء جاد عليها مسبل هطل... ما روضة من رياض احلزن معيشة 
مثلني ، ألن ضعف الشيء مثله زائداً عليه ، : ومعىن ضعفني . الطعام ألن من شأنه أن يؤكل : واألُكُل ، بالضم 

  .يه ، وقيل ضعف الشيء مثاله ، واألول قول اجلمهور مثاله زائداً عل: وضعفاه 
الطل أحد املطرين ، وزرع الطل : الندى ، وهو دون املطر ، والعرب تقول : الطل } فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ { 

بِر مثل زرع املطر أضعف من زرع املطر وأقل ريعاً ، وفيه وإن قل متاسٌك وَنفٌْع ، فأراد هبذا ضرب املثل أن كثري ال
كثري النفع ، وقليل البِر مثل زرع الطل قليل النفع ، وال تدع قليل الرب إذا مل تفعل كثريه ، كما ال تدع زرع الطل 

  .إذا مل تقدر على زرع املطر 

هَاُر لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت وَأَصَاَبُه الِْكَبُر َولَُه أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْن
  ) ٢٦٦(َتَتفَكَُّرونَ  ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأَصَاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم

  .وهي البستان } أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ أََيَودُّ أََحدُكُْم { : قوله تعاىل 
  .ألنه من أنفس ما يكون فيها } مِّن نَّخِيلٍ َوأَْعنَابٍ { 
  .ألن أنفسها ما كان ماؤها جارياً } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األْْنَهارُ { 
  .وأعظم حسرة  ألن الِكَبر قد ُينِسي من سعى الشباب يف كسبه ، فكان أضعف أمالً} وَأََصاَبهُ الِْكَبُر { 
  .ألنه على الضعفاء أَحّن ، وإشفاقه عليهم أكثر } َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضعَفَآُء { 
  :ويف اإلعصار قوالن } فَأَصَابََهآ إِْعصَاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت { 

  .أنه السَُّموم الذي يقتل ، حكاه السدي : أحدمها 
  :ماء كالعمود تسميها العامة الزوبعة ، قال الشاعر اإلعصار ريح هتب من األرض إىل الس: والثاين 

  إن كنت رحياً فقد القيت إعصاراً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
  .وإمنا قيل هلا إعصار ألهنا َتلَْتفُّ كالتفاف الثوب املعصور 



  :حيتمل وجهني } كَذَِلَك يَُبيُِّن اُهللا لَكُُم اْآلَياتِ { 
  .وضح لكم الدالئل ي: أحدمها 
  .يضرب لكم األمثال : والثاين 

  :حيتمل وجهني } لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ { 
  .تعتربون ، ألن املفكر معترب : أحدمها 
  .هتتدون ، ألن اهلداية التَّفَكُّر : والثاين 

  :الثة أقاويل واختلفوا يف هذا املثل الذي ضربه اهللا يف احلسرة لسلب النعمة ، من املقصود به؟ على ث
  .أنه مثل للمرائي يف النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها ، قاله السدي : أحدها 
  .هو مثل للمفرِّط يف طاعة اهللا ملالذّ الدنيا حيصل يف اآلخرة على احلسرة العظمى ، قاله جماهد : والثاين 

  .هو مثل للذي خيتم عمله بفساد ، وهو قول ابن عباس : والثالث 

مَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َولَْسُتمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َولَا َتَي
الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُْم بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه ) ٢٦٧(ٌد بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِي

يُْؤِتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤتَ الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتيَ َخيًْرا كَِثريًا ) ٢٦٨(َيِعدُكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضلًا َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 
  ) ٢٦٩(كَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ َوَما َيذَّ

  :فيه أربعة أقاويل } يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ أَنِفقُواْ ِمن طَيَِّباِت َما كََسْبُتمْ { : قوله تعاىل 
  .يعين به الذهب والفضة ، وهو قول علّي عليه السالم : أحدها 
  .يعين التجارة ، قاله جماهد : والثاين 

  .حلالل ا: والثالث 
  .اجليد : والرابع 

  .من الزرع والثمار } َوِممَّآ أَْخَرجَْنا لَكُم مَِّن اَألْرضِ { 
  :ويف الكسب وجهان حمتمالن 

  .ما حدث من املال املستفاد : أحدمها 
  .ما استقر عليه اِمللك من قدمي وحادث : والثاين 

  :واختلفوا يف هذه النفقة على قولني 
  .فروضة قاله عبيدة السلماين هي الزكاة امل: أحدمها 
  .هي يف التطوع ، قاله بعض املتكلمني : والثاين 

تقول أََمْمُته إذا قصدت أََماَمه ، وَيمَّْمُته إذا : التعمد ، قال اخلليل : التيمم } َوالَ َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتنِفقُونَ { 
  :الرديء من كل شيء ، وفيه هنا قوالن : خلبيث مها سواء ، وا: تعمدته من أي جهة كان ، وقال غريه 

أهنم كانوا يأتون باحلشف فيدخلونه يف متر الصدقة ، فنزلت هذه اآلية ، وهو قول عليٍّ ، والرباء بن : أحدمها 
  .عازب 
  .أن اخلبيث هو احلرام ، قاله ابن زيد : والثاين 

  :يه أربعة تأويالت ف} َولَْسُتم بِآِخِذيهِ إِالَّ أَن ُتغِْمُضواْ ِفيِه { 



  .إال أن تتساهلوا ، وهو قول الرباء بن عازب : أحدها 
  .إال أن حتطوا يف الثمن ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .إال بوكس فكيف تعطونه يف الصدقة قاله الزجاج : والثالث 
  :إال أن ترخصوا ألنفسكم فيه ، قاله السدي ، وقال الطِّرِّماح : والرابع 
  م رجال يرضون باإلغماضِ... لوِتر قوم وللضْي مل يفتنا با

  .وهو ما خّوف من الفقر إن أنفق أو تصدق } الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } َوَيأُْمرُكُم بِالْفَْحَشاِء { 

  .بالشح : أحدمها 
  .باملعاصي : والثاين 

  :حيتمل وجهني } ُه وَاُهللا َيِعدُكُم مَّْغِفَرةً مِّْن{ 
  .لكم : . . . . أحدمها 
  .عفواً لكم : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوفَْضالً { 
  .سعة الرزق : أحدمها 
  .مضاعفة العذاب : والثاين 

لَْملَِك لَمَّةً ، إِنَّ ِللشَّيطَانِ لَمَّةً ِمن ابن آَدم ، َوِل« : ُروِيَ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال } وَاُهللا َواِسٌع َعِليٌم { 
وََتْصِديٌق بِاحلَقِّ ، فََمْن َوَجَد ذَِلكَ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيطَاِن فَإِيَعادٌ بِالشَّرِّ وََتكِْذيٌب بِالَْحقِّ ، َوأَمَّا لَمَّةُ الَْملَِك فَإِيَعاٌد بِالَْخريِ 

  األَخَر فَلَْيَتَعوَّذ بِاِهللا فَلَْيْعلَْم أَنَُّه ِمَن اِهللا َولَْيحِْمِد اَهللا ، َوَمْن َوَجَد
  :يف احلكمة سبعة تأويالت } ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمن َيَشاُء { : قوله تعاىل . مث تال هذه اآلية . » 

  .الفقه يف القرآن ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .العلم بالدين ، قاله ابن زيد : والثاين 

  .النبّوة : والثالث 
  .لربيع اخلشية ، قاله ا: والرابع 

  .اإلصابة ، قاله ابن أيب جنيح عن جماهد : واخلامس 
  .الكتابة ، قاله جماهد : والسادس 
  .العقل ، قاله زيد بن أسلم : والسابع 

  .أن تكون احلكمة هنا صالح الدين وإصالح الدنيا : وحيتمل ثامناً 

إِنْ ُتْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهيَ ) ٢٧٠(اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ  َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَرُْتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ
  ) ٢٧١(َملُونَ َخبٌِري َوإِنْ ُتخْفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوُيكَفُِّر َعْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم وَاللَُّه بَِما َتْع

  .يعين أنه ليس يف إبدائها كراهية } إِن ُتْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي { : وله عز وجل ق
  :فيه قوالن } َوإِن ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََرآَء فَُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { 

الزكاة فإبداؤها أفضل ، أنه يعود إىل صدقة التطوع ، يكون إخفاؤها أفضل ، ألنه من الرياء أبعد ، فأما : أحدمها 



  .ألنه من التهمة أبعد ، وهو قول ابن عباس ، وسفيان 
  .أن إخفاء الصدقتني فرضاً ونفالً أفضل ، قاله يزيد بن أيب حبيب ، واحلسن ، وقتادة : والثاين 

  :فيه قوالن } َوُيكَفُِّر َعنكُم مِّن سَيِّئَاِتكُمْ { 
  .يكفر عنكم سيئاتكم و: زائدة تقديرها ) ِمْن ( أن : أحدمها 
أهنا ليست زائدة وإمنا دخلت للتبعيض ، ألنه إمنا يكفر بالطاعة من غري التوبة الصغائر ، ويف تكفريها : والثاين 
  :وجهان 
  .يسترها عليهم : أحدمها 
  .يغفرها هلم : والثاين 

ِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَِلأَْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِلَّا اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْن
ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتِطيُعونَ َضْرًبا ِفي ) ٢٧٢(ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَْنُتمْ لَا ُتظْلَُمونَ 

َما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِهِ أَْرضِ َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم بِِسيَماُهمْ لَا َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافًا َوالْ
َوَعلَانَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهمْ بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ سِرا ) ٢٧٣(َعِليٌم 

  ) ٢٧٤(َيْحَزُنونَ 

  :قيل هم فقراء املهاجرين ، ويف أحصروا أربعة أقاويل } ِللْفُقََرآِء الَِّذيَن أُْحِصُرواْ ِفي َسبِيلِ اِهللا { : قوله عز وجل 
  .التصرف للمعاش خوف العدو من الكفار ، قاله قتادة ، وابن زيد  أهنم منعوا أنفسهم من: أحدها 
  .منعهم الكفار باخلوف منهم ، قاله السدي : والثاين 

  .منعهم الفقر من اجلهاد : والثالث 
  .منعهم التشاغل باجلهاد عن طلب املعاش : والرابع 

  :فيه قوالن } الَ َيْسَتِطيُعونَ َضرْباً ِفي اَألْرضِ { 
  .يعين تصرفاً ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .يعين جتارة ، قاله قتادة ، والسدي : والثاين 

  .يعين من التقنع والعفة والقناعة : يعين من قلة خربته هبم ، ومن التعفف } َيْحسَُبُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن التََّعفُّفِ { 
  :ملارد بَِها ُهَنا قوالن العالمة ، ويف ا: السمة } َتْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم { 

  .اخلشوع ، قاله جماهد : أحدمها 
  .الفقر ، قاله السدي : والثاين 

  :فيه وجهان } الَ َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافاً { 
  .أن يسأل وله كفاية : أحدمها 
ال؛ : إحلاف؟ قيل  فهل كانوا يسألون غري: فإن قيل . أنه االشتمال باملسألة ، ومنه اشتق اسم اللحاف : والثاين 

  .ألهنم كانوا أغنياء من التعفف ، وإمنا تقدير الكالم ال يسألون فيكون سؤاهلم إحلافاً 
  .مل يكن هلم باملدينة منازل وال عشائر وكانوا حنو أربعمائة : قال ابن عباس يف أهل الُصفَّة من املهاجرين 

للَّيلِ َوالنََّهارِ ِسّراً وََعالَنَِيةً فَلَُهمْ أَْجرُُهْم ِعنَد َربِّهِْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهم بِا{ : قوله عز وجل 
  :اختلفوا يف سبب نزوهلا على ثالثة أقاويل } ُهْم َيْحَزُنونَ 



أنفق يف سواد الليل  أهنا نزلت يف عليٍّ كرم اهللا وجهه ، كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على أهل الصفّة ،: أحدها 
  .درمهاً ، ويف وضح النهار درمهاً ، وسراً درمهاً ، وعالنية درمهاً ، قاله ابن عباس 

أهنا نزلت يف النفقة على اخليل يف سبيل اهللا ألهنم ينفقون بالليل والنهار ِسّراً وعالنية ، قاله أبو ذر ، : والثاين 
  .واألوزاعي 

  .أنفق ماله يف طاعة اهللا أهنا نزلت يف كل َمْن : والثالث 
أهنا خاصة يف إباحة االرتفاق بالزروع والثمار ، ألنه يرتفق هبا كل مار يف ليل أو هنار ، يف سر : وحيتمل رابعاً 

  .وعالنية ، فكانت أعم ألهنا تؤخذ عن اإلرادة وتوافق قدر احلاجة 

وُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الرَِّبا الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ إِلَّا كََما َيقُ
َوَمْن َعاَد فَأُولَِئكَ أَْصحَاُب إِلَى اللَِّه  َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه

  ) ٢٧٥(النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

يعين يأخذون الربا فعرب عن األخذ باألكل ألن األخذ إمنا يراد لألكل ، } الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا { : قوله عز وجل 
  .دة على مقدار الدَّْينِ ملكان األجل ربا السويق يربو إذا زاد ، وهو الزيا: هو الزيادة من قوهلم : والربا 

  :يعين من قبورهم يوم القيامة ، وفيه قوالن } الَ َيقُوُمونَ إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي يََتَخبَّطُهُ الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ { 
  .كالسكران من اخلمر يقطع ظهراً لبطن ، ونسب إىل الشيطان ألنه مطيع له يف سكره : أحدمها 

ال يقومون يوم القيامة من قبورهم إال كما يقوم الذي : قاله ابن عباس ، وابن جبري ، وجماهد ، واحلسن : ثاين وال
يتخبطه الشيطان من املّس ، يعين الذي خينقه الشيطان يف الدنيا من املس ، يعين اجلنون ، فيكون ذلك يف القيامة 

  .عالمة ألكل الربا يف الدنيا 
  ون ، هل هو بفعل الشيطان؟واختلفوا يف مس اجلن

هذا من فعل اهللا مبا حيدثه من غلبة السوداء فيصرعه ، ينسب إىل الشيطان جمازاً تشبيهاً مبا يفعله من : فقال بعضهم 
  .إغوائه الذي يصرعه 

بل هو من فعل الشيطان بتمكني اهللا له من ذلك يف بعض الناس دون بعض ، ألنه ظاهر القرآن : وقال آخرون 
  . العقل ما مينعه وليس يف

: قيل إنه يعين ثقيفاً ألهنم كانوا أكثر العرب رباً ، فلّما هنوا عنه قالوا } ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الرَِّبا { 
  :تعاىل  كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع فحكى اهللا تعاىل ذلك عنهم ، مث أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال

  :ثالثة أقاويل } وَأََحلَّ اُهللا الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا { : وللشافعي يف قوله } َوأََحلَّ اُهللا الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا { 
أهنا من العامِّ الذي جيري على عمومه يف إباحة كل بيع وحترمي كل ربا إال ما خصهما دليل من حترمي بعض : أحدها 

ل بعض الربا ، فعلى هذا اختلف يف قوله ، هل هو من العموم الذي أريد به العموم ، أو من العموم البيع وإحال
  :الذي أريد به اخلصوص على قولني 

  .أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص : أحدمها 
  .أنه عموم أريد به اخلصوص : والثاين 

أن يكون الباقي من العموم من بعد : موم الذي أريد به العموم أن الع: أحدمها : ويف الفرق بينهما وجهان 
التخصيص أكثر من املخصوص ، والعموم الذي أريد به اخلصوص أن يكون الباقي منه بعد التخصيص أقل من 



  .املخصوص 
ن اللفظ أن البيان فيما أريد به اخلصوص متقدِّم على اللفظ ، وأن ما أريد به العموم متأِخر ع: والفرق الثاين 
  :أحد أقاويله ] هذا [ ومقترن به ، 
يستعمل يف إحالل بيع أو حترميه إال أن يقترن به بيان من سّنة ] أن [ أنه اجململ الذي ال ميكن : والقول الثاين 

  .الرسول ، وإن دل على إباحة البيوع يف اجلملة دون التفصيل 
إباحة البيوع يف اجلملة وال يدل على إباحتها يف التفصيل وهذا فرق ما بني العموم واجململ ، أن العموم يدل على 

  .حىت يقترن به بيان 

  :فعلى هذا القول أهنا جمملة اختلف يف إمجاهلا ، هل هو لتعارض فيها أو ملعارضة غريها هلا على وجهني 
عارض جمملة وكان إمجاهلا أنه ملَّا تعارض ما يف اآلية من إحالل البيع وحترمي الربا وهو بيع صارت هبذا الت: أحدمها 

  .منها 
  .أن إمجاهلا بغريها ألن السّنة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت بالسنة جمملة : والثاين 

  :وإذا صح إمجاهلا فقد اختلف فيه 
 هل هو إمجال يف املعىن دون اللفظ ، ألن لفظ البيع معلوم يف اللغة وإمنا الشرع أمجل املعىن واحلكم حني أحل بيعاً

  .وحّرم بيعاً 
أن اإلمجال يف لفظها ومعناها ، ألنه ملا عدل بالبيع عن إطالقه على ما استقر عليه يف الشرع فاللفظ : والوجه الثاين 

  .واملعىن حمتمالن معاً ، فهذا شرح القول الثاين 
حلقه التفسري ، الحتمال أهنا داخلة يف العموم واجململ ، فيكون عموماً دخله التخصيص ، وجممالً : والقول الثالث 

  .عمومها يف اللفظ وإمجاهلا يف املعىن ، فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص ، واملعىن جممالً حلقه التفسري 
: ، وإمجاهلا يف آخرها من قوله } َوأََحلَّ اُهللا الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا { : أن عمومها يف أول اآلية من قوله : والوجه الثاين 

  .، فيكون أوهلا عاماً دخله التخصيص ، وآخرها جممالً حلقه التفسري } َحرََّم الرَِّبا َو{ 
أن اللفظ كان جممالً ، فلما َبيََّنُه الرسول صار عاماً ، فيكون داخالً يف اجململ قبل البيان ، يف : والوجه الثالث 

  .العموم بعد البيان 
  :يف املوعظة وجهان } مِّن رَّبِّه فَانَتَهى فََمن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ { : مث قال تعاىل 

  .التحرمي : أحدمها 
  .الوعيد : والثاين 

  .يعين ما أكل من الربا ال يلزمه َردُّه : قاله السدي } فَلَُه َما َسلََف { 
  :حيتمل وجهني } َوأَْمُرهُ إِلَى اِهللا { 

  .يف احملاسبة واجلزاء : أحدمها 
  .يف العفو والعقوبة : والثاين 

  .يف العصمة والتوفيق : وقيل فيه وجه ثالث 
  .فأمره إىل اهللا واملستقل يف تثبيته على التحرمي أو انتقاله إىل االستباحة : وقيل فيه وجه رابع 



وا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَقَامُوا إِنَّ الَِّذيَن آَمُن) ٢٧٦(َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َويُْربِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 
  ) ٢٧٧(الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

الل فيه ، وفيه أي ينقصه شيئاً بعد شيء ، مأخوذ من حماق الشهر لنقصان اهل} يَْمَحُق اهللاُ الرَِّبا { : قوله تعاىل 
  :وجهان 
  .يبطله يوم القيامة إذا تصدق به يف الدنيا : أحدمها 
  .يرفع الربكة منه يف الدنيا مع تعذيبه عليه يف اآلخرة : والثاين 

  :فيه تأويالن } َويُْربِي الصََّدقَاتِ { 
  .يثمر املال الذي خرجت منه الصدقة : أحدمها 
  .، وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد ال بالعمل  يضاعف أجر الصدقة ويزيدها: والثاين 

  :يف الكَفَّار وجهان } وَاُهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ { 
  .الذي يستر نعم اهللا وجيحدها : أحدمها 
  .هو الذي يكثر فعل ما يكفر به : والثاين 

  :ويف األثيم وجهان 
  .أنه من بَّيت اِإلمث : أحدمها 
  .يكثر فعل ما يأمث به  الذي: والثاين 

فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَنُوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه ) ٢٧٨(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 
َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيسََرٍة َوأَنْ ) ٢٧٩(َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ َوَرسُوِلِه َوإِنْ ُتبُْتْم فَلَكُْم ُرءُوُس أَمَْواِلكُْم لَا 

ا َواتَّقُوا َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت وَُهْم لَ) ٢٨٠(َتَصدَّقُوا خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
  ) ٢٨١(ُيظْلَُمونَ 

  :حيتمل وجهني } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اتَّقُواْ اَهللا { : قوله عز وجل 
  .يأ أيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا اهللا بقلوبكم : أحدمها 
  .يأيها الذين أمنوا بقلوهبم اتقوا اهللا يف أفعالكم : والثاين 

  :فيمن نزلت هذه اآلية قوالن } َوذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا { 
أهنا نزلت يف ثقيف وكان بينهم وبني عامر وبين خمزوم ، فتحاكموا فيه إىل عتاب بن أسيد مبكة وكان : أحدمها 

دخلنا يف اإلسالم على أن ما كان لنا من الربا فهو باق : قاضياً عليها من ِقَبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
  .نا فهو موضوع ، فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم ، وما كان علي

  .والثاين أهنا نزلت يف بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب بن ربيعة عند بين املغرية 
مه ، وقبض بعضه يف كُفْرِه وأسلم حممول على أن َمْن أرىب قبل إسال} وَذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرَِّبا { : قوله عز وجل 

وقد بقي بعضه ، فما قبضه قبل إسالمه معفو عنه ال جيب عليه رد ، وما بقي منه بعد إسالمه ، حرام عليه ال جيوز له 
أخذه ، فأما املراباة بعد اإلسالم فيجب َردُّه فيما قبض وبقي ، فريد ما قبض ويسقط ما بقي ، خبالف املقبوض يف 

  .اإلسالم جيبُّ ما قبله الكفر ، ألن 



  :قوالن } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { : ويف قوله تعاىل 
  .يعين أن من كان مؤمنا فهذا حكمه : أحدمها 
  .معناه إذا كنتم مؤمنني : والثاين 

  .يعين ترك ما بقي من الربا } فَإِن لَّْم َتفَْعلُوا { : قوله عز وجل 
فأعِلموا غريكم ، وقرأ : قرأ محزة وعاصم يف رواية أيب بكر فآذنوا باملد ، مبعىن } َوَرُسوِلهِ  فَأَذَنُوا بَِحْربٍ مَِّن اللَِّه{ 

  :الباقون بالقَْصر مبعىن فاعلموا أنتم ، وفيه وجهان 
  .إن مل تنتهوا عن الربا أموت النيب حبربكم : أحدمها 
  . إن مل تنتهوا عنه فأنتم حرب اهللا ورسوله ، يعين أعداءه: والثاين 

{ بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم ، } الَ َتظِْلُمونَ { يعين اليت دفعتم } َوإِن تُْبُتم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَمَْواِلكُْم { 
  .بأن متنعوا رؤوس أموالكم } َوالَ ُتظْلَُمونَ 

وهو جائز يف العربية } ذَا ُعْسَرٍة { راءة أَُبيٍّ قيل إن يف ق} َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسَرٍة { : قوله عز وجل 
.  

  :وفيه قوالن 
  .أن اِإلنظار بالعسرة واجب يف َدْين الربا خاّصة ، قاله ابن عباس ، وشريح : أحدمها 
أنه عام جيب إنظاره بالعسرة يف كل َدْين ، لظاهر اآلية ، وهو قول عطاء ، والضحاك ، وقيل إن اِإلنظار : والثاين 

  .عسرة يف َدْين الربا بالنص ، ويف غريه من الديون بالقياس بال
  :قوالن } إِلَى مَْيَسَرةٍ { : ويف قوله 
  .مفعلة من اليسر ، وهو أن يوسر ، وهو قول األكثرين : أحدمها 
  .إىل املوت ، قاله إبراهيم النخعي : والثاين 

املعسر مبا عليه من الّدْين خري لكم من أن ُتنظروه ، روى سعيد  يعين وأن تصدقوا على} َوأَن َتَصدَّقُوا َخْيٌر لَّكُمْ { 
كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا ، فدعوا الربا والرُّْبية ، وإن نيب اهللا : بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال 

  .صلى اهللا عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها 
  .أي اتقوا بالطاعة فيما أمرمت به من ترك الربا وما بقي منه } يِه إِلَى اللَِّه وَاتَّقُوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِف{ : قوله عز وجل 

  :فيه قوالن } َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه { و 
  .يعين إىل جزاء اهللا : أحدمها 
  .إىل ملك اهللا : والثاين 

  :فيه تأويالن } ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسََبْت { 
  .جزاء ما كسبت من األعمال : ا أحدمه

  .ما كسبت من الثواب والعقاب : والثاين 
  .يعين بنقصان ما يستحقونه من الثواب ، وال بالزيادة على ما يستحقونه من العقاب } وهم ال يظلمون { 

ها سبع مكث بعد: قال ابن عباس . روى ابن عباس أن آخر آية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية 
  .ليال 



 بِالَْعْدلِ َولَا يَأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتبَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَيْنُتمْ بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَاكُْتبُوُه َولَْيكُْتْب َبْيَنكُْم كَاِتٌب
لَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َولَا يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه ا

ْم َيكُوَنا ِمْن رِجَاِلكُْم فَإِنْ لََسِفيًها أَوْ َضِعيفًا أَْو لَا َيْسَتِطيعُ أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتشْهِدُوا َشهِيَدْينِ 
أُْخَرى َولَا َيأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما الْ

ِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة وَأَدَْنى أَلَّا َترَْتابُوا إِلَّا َما ُدُعوا َولَا َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه صَِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََج
ِتٌب وَلَا َتبَاَيعُْتْم َولَا ُيضَارَّ كَاأَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحاِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَلَّا َتكُْتُبوَها وَأَْشهِدُوا إِذَا 

  ) ٢٨٢( َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

  :يالن تأو} تداينتم { يف . إىل آخر اآلية } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِذَا َتَداَينُتم بَِدْينٍ { : قوله عز وجل 
  .جتازيتم : أحدمها 
  .تعاملتم : والثاين 

  :قوالن } فَاكُْتبُوُه { ويف 
  .أنه ندب ، وهو قول أيب سعيد اخلدري ، واحلسن ، والشعيب : أحدمها 
  .أنه فرض ، قاله الربيع ، وكعب : والثاين 

إضراراً مبن هو عليه ، وال ينقص منه ، إضراراً ] ه في[ وَعْدل الكاتب أالّ يزيد } َولَْيكُْتب بَّْيَنكُْم كَاِتبٌ بِالَْعْدلِ { 
  .مبن هو له 

  :وفيه أربعة أقاويل } َوالَ يَأَْب كَاِتبٌ أَن َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب { 
  .أنه فرض على الكفاية كاجلهاد ، قاله عامر : أحدمها 
  . أيضاً أنه واجب عليه يف حال فراغه ، قاله الشعيب: والثاين 

  .أنه ندب ، قاله جماهد : والثالث 
  .، قاله الضحاك } َوالَ ُيضَارَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد { : أن ذلك منسوخ بقوله تعاىل : والرابع 

  .يعين على الكاتب ، ويقرُّ به عند الشاهد } َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ { 
  .ي ال ينقص منه شيئاً أ} َوالَ يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً { 
  :فيه أربعة تأويالت } فَإِن كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َسِفيهاً { 

  .أنه اجلاهل بالصواب فيما عليه أن ميلّه على الكاتب ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .أنه الصيب واملرأة ، قاله احلسن : والثاين 

  .ه ، وهو معىن قول الشافعي أنه املبذر ملاله ، املُفِْسد يف دين: والثالث 
  .الذي جيهل قدر املال ، وال ميتنع من تبذيره وال يرغب يف تثمريه : والرابع 

  :فيه تأويالن } أَْو ضَِعيفاً { 
  .أنه األمحق ، قاله جماهد ، والشعيب : أحدمها 
  .أنه العاجز عن اِإلمالء إما بِعيٍّ أو خُْرسٍ ، قاله الطربي : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َيْسَتطِيُع أَن ُيِملَّ ُهَو  أَْو الَ{ 
  .أنه العيّي األخرس ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه املمنوع عن اإلِمالء إما حببس أو عيبة : والثاين 



  .أنه اجملنون : والثالث 
  :فيه تأويالن } فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ { 

  .، وهو قول الضحاك ، وابن زيد ويلّ َمْن عليه احلق : أحدمها 
  .ويلّ احلق ، وهو صاحبه ، قاله ابن عباس ، والربيع : والثاين 

  :فيه قوالن } َواْسَتشْهُِدواْ َشهِيَدينِ ِمن رِّجَاِلكُْم { 
  .من أهل دينكم : أحدمها 
  .من أحراركم ، قاله جماهد : والثاين 

ِممَّن تَْرَضْونَ ِمَن { يعين فإن مل تكن البينة برجلني ، فربجل وامرأتني } امَْرأََتانِ فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َو{ 
  :فيه قوالن } الشَُّهَدآِء 
  .أهنم األحرار املسلمون العدول ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 
  .ور أهنم عدول املسلمني وإن كانوا عبيدا ، وهو قول شريح ، وعثمان البّتي ، وأيب ث: والثاين 

  :فيه وجهان } َتِضلَّ إِْحَداُهَما { 
  .لئال تضل ، قاله أهل الكوفة : أحدمها 
  .كراهة أن تضل ، قاله أهل البصرة : والثاين 

  :ويف املراد به وجهان 
  .أن ختطىء : أحدمها 
  .أن تَْنَسى ، قاله سيبويه : والثاين 

  :فيه تأويالن } فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألخَْرى { 
  .أهنا جتعلها كَذَكَرٍ من الرجال ، قاله سفيان بن عيينة : حدمها أ

  .أهنا تذكرها إن نسيت ، قاله قتادة ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد : والثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوالَ يَأَْب الشَُّهَدآُء إِذَا َما ُدعُواْ { 

  .باس ، وقتادة ، والربيع لتَحمُّلها وإثباهتا يف الكتاب ، قاله ابن ع: أحدها 
  .ِإلقامتها وأدائها عند احلاكم ، قاله جماهد ، والشعيب ، وعطاء : والثاين 

  .أهنا للتحمل واألداء مجيعاً ، قاله احلسن : والثالث 
  :واختلفوا فيه على ثالثة أقاويل 

  .أنه ندب وليس بفرض ، قاله عطاء ، وعطية العويف : أحدها 
  .ى الكفاية ، قاله الشعيب أنه فرض عل: والثاين 

  .أنه فرض على األعيان ، قاله قتادة ، والربيع : والثالث 
وليس يريد بالصغري ما كان تافهاً حقرياً كالقرياط والدانق } َوالَ َتْسأَُموا أَن َتكُْتُبوُه صَِغرياً أَْو كَبِرياً إِلَى أََجِلِه { 

  .خلروج ذلك عن العرف املعهود 
َوأَقِْسطُوا إِنَّ اَهللا ُيِحبُّ { : أَقَْسطَ إِذا َعَدلَ فهو ُمقِْسط ، قال تعاىل : أي أعدل ، يقال } اهللا  ذلكم أقسط عند{ 

: اجلن [ } َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانوا ِلَجهَنََّم َحطَباً { : وقََسطَ إذا جار ، قال تعاىل ]  ٩: احلجرات [ } الُْمقِْسِطنيَ 
  :فيه وجهان } لشََّهاَدةِ َوأَقَْوُم ِل{ ] .  ١٤



  .أصحُّ هلا ، مأخوذ من االستقامة : أحدمها 
  .أحفظ هلا ، مأخوذ من القيام ، مبعىن احلفظ : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوأَْدَنى أَالَّ تَْرتَاُبواْ { 
  .أال ترتابوا بَِمْن عليه حق أن ينكره : أحدمها 
  .أالّ ترتابوا بالشاهد أن يضل : والثاين 

  :حيتمل وجهني } إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َحاِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبيَْنكُْم { 
  .أن احلاضرة ما تعّجل ومل يداخله أجل يف مبيع وال مثن : أحدمها 
  .أهنا ما حيوزه املشتري من العروض املنقولة : والثاين 

  :حيتمل وجهني } ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم { 
  .وهنا من يد إىل يد تتناقل: أحدمها 
  .تكثرون تبايعها يف كل وقت : والثاين 

  .يعين أنه غري مأمور بكْتبِه وإن كان مباحاً } فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَالَّ َتكُْتُبوَها { 
  :فيه قوالن } َوأََشهُِدوآ إِذَا تََباَيعُْتْم { 

  .أنه فرض ، وهو قول الضحاك ، وداود بن علي : أحدمها 
  .أنه ندب ، وهو قول احلسن ، والشعيب ، ومالك ، والشافعي : ثاين وال
  :فيه ثالثة تأويالت } َوالَ ُيضَآرَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد { 

أن املضارة هو أن يكتب الكاتب ما مل ُيْمل عليه ، ويشهد الشاهد مبا مل ُيستشهد ، قاله طاووس ، واحلسن : أحدها 
  .، وقتادة 
  .ضاّرة أن مينع الكاتب أن يكتب ، ومينع الشاهد أن يشهد ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وعطاء أن امل: والثاين 

أن املضاّرة أن يدعى الكاتب والشاهد ومها مشغوالن معذوران ، قاله عكرمة ، والضحاك ، والسدي ، : والثالث 
  .والربيع 

  .ة أن تكون املضاّرة يف الكتابة والشهاد: وحيتمل تأويالً رابعاً 
  :فيه تأويالن } َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُمْ { 

  .أن الفسوق املعصية ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، والضحاك : أحدمها 
  .أنه الكذب ، قاله ابن زيد : والثاين 

  .أن الفسوق املأمث : وحيتمل ثالثاً 

رَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اللََّه َربَّهُ َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ َولَْم َتجُِدوا كَاِتًبا فَ
  ) ٢٨٣(َولَا َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 

فُرُهن ، : قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو } َوإِن كُنُتْم َعلَى َسفَرٍ وَلَْم َتجِدُوا كَاِتباً فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ  {: قوله عز وجل 
  وقرأ الباقون فرَِهانٌ

  :وفيها قوالن 
  .أن الرُُّهن يف األموال ، والرَِّهان يف اخليل : أحدمها 



  .ل مثار ومثر ، قاله الكسائي ، والفراء أن الرَِّهان مجع ، والُرُهن مجع اجلمع مث: والثاين 
  :وجهان } مَّقْبُوَضةٌ { : ويف قوله 
  .أن القبض من متام الرهن ، وهو قبل القبض غري تام ، قاله الشافعي ، وأبو حنيفة : أحدمها 
  .ألنه من لوازم الرهن ، وهو قبل القبض التام ، قاله مالك : والثاين 

ن ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم َرَهَن ِدْرَعه عند أيب الشحم اليهودي باملدينة وليس السفر شرطاً يف جواز الره
  .وهي َحَضٌر ، وال َعَدُم الكاتب والشاهد شرطاً فيه ألنه زيادة وثيقة 

  .يعين بغري كاتب وال شاهد وال رهن } فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم بَْعضاً { 
  .يعين يف أداء احلق وترك املُطْل به } َتهُ فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أََماَن{ 
  .يف أال يكتم من احلق شيئاً } َولَْيتَّقِ اللََّه َربَّهُ { 
  :فيه تأويالن } َوالَ َتكُْتُموا الشَِّهاَدةَ َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه ءَاِثٌم قَلُْبُه { 

  .معناه فاجر قلبه ، قاله السدي : أحدمها 
  . الشهادة مكتسب ِإلمث: والثاين 

ُه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَوْ ُتْخفُوُه ُيَحاسِْبكُمْ بِِه اللَّ
ا أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتهِ آَمَن الرَّسُولُ بَِم) ٢٨٤(َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  ) ٢٨٥(َك الَْمِصُري َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفْرَاَنَك َربََّنا َوإِلَْي

  :يف إضافة ذلك إىل اهللا تعاىل قوالن } ا ِفي السََّمواِت وما يف األرض ِهللا َم{ : قوله عز وجل 
  .اهللا ميلك ما يف السماوات وما يف األرض : أنه إضافة متليك تقديره : أحدمها 
  .معناه تدبري ما يف السماوات وما يف األرض : والثاين 

إبداُء ما يف النفس هو العمل مبا أضمروه ، وهو ُمؤَاَخذ به } ْبكُم بِِه اُهللا َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاِس{ 
  .وُمَحاَسب عليه ، وأما إخفاؤه فهو ما أضمره وحّدث به نفسه ومل يعمل به 

  :وفيما أراد به قوالن 
  .أن املراد به كتمان الشهادة خاصة ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، والشعيب : أحدمها 
  .أنه عام يف مجيع ما حدَّث به نفسه من سوء ، أو أضمر من معصية ، وهو قول اجلمهور  :والثاين 

  :واختلف يف هذه اآلية ، هل حكمها ثابت يف املؤاخذة مبا أضمره وحدَّث به نفسه؟ أو منسوخ؟ على قولني 
  :ة أقاويل أن حكمها ثابت يف املؤاخذة مبا أضمره ، واختلف فيه من قال بثبوته على ثالث: أحدمها 
أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره اإلِنسان فيؤاِخذ به من يشاء ، ويغفر ملن يشاء ، قاله ابن عمر ، : أحدها 

  .واحلسن 
حكمها ثابت يف مؤاخذة اِإلنسان مبا أضمره وإن مل يفعله ، إال أنَّ اهللا يغفره للمسلمني ويؤاخذ به الكافرين : والثاين 

} َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء { حمموالً على املسلمني ، } فََيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء { الضحاك ، والربيع ، ويكون  واملنافقني ، قاله
  .حمموالً على الكافرين واملنافقني 

أهنا ثابتة احلكم على العموم يف مؤاخذته املسلمني مبا حدث هلم يف الدنيا من املصائب واألمور اليت حيزنون : والثالث 
  .ومؤاخذة الكافرين واملنافقني بعذاب اآلخرة ، وهذا قول عائشة رضي اهللا عنها  هلا ،



واختلف من . أن حكم اآلية يف املؤاخذة مبا أضمره اإلنسان وحدث به نفسه وإن مل يفعله منسوخ : والقول الثاين 
  :قال بنسخها فيما نسخت به على قولني 

َوإِن ُتْبدُواْ َما ِفي { انزل اهللا : يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة قال مبا رواه العالء بن عبد الرمحن بن : أحدمها 
يا رسول اهللا إنا ملؤاخذون مبا ُنَحدِّثُ به : فاشتد ذلك على القوم فقالوا } أَنفُِسكُم أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُم بِِه اللَُّه 

  .وهو أيضاً قول ابن مسعود } فْساً إِالَّ ُوْسَعَها الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َن{ : أنفسنا ، هلكنا ، فأنزل اهللا تعاىل 
} َوإِنْ ُتْبدُوا َما ِفي أَنفُِسكُْم { ملا نزلت هذه اآلية : أهنا نسخت مبا رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس قال : والثاين 

. » ْعَنا َوأَطَْعَنا َوَسلَّْمَنا قُولُوا َسِم« : دخل قلوهبم منها شيء مل يدخلها من شيء ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
َربََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا إِن نَّسِيَنا { : فقرأ . اآلية } َءاَمَن الرَُّسولُ { : فأنزل اهللا : فألقى اهللا اإليِمان يف قلوهبم ، قال : قال 

قد : قال . } اً كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَنا رَبََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَيَنا إِصْر{ . قد فعلت : فقال تعاىل . } أَْو أَْخطَأََنا 
َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا أَنَت مَْوالََنا فَانصُْرَنا { . قد فعلت : قال . } ربنا وال حتملنا ما ال طَاقَةَ لََنا بِِه { فعلت 

  .قد فعلت : قال . } َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِينَ 

والذي أقوله فيما أضمره وحّدث به نفسه ومل يفعله إنه مَُؤاَخذ مبأمث االعتقاد دون الفعل ، إال أن يكون كَفُّه عن 
  .الفعل ندماً ، فالندم توبة متحص عنه مأمث االعتقاد 

حتمُّل الرسالة : يكون بأمرين أما إميان الرسول ف} َوَمآلِئكَِتِه َوكُُتبِِه { : إىل قوله } َءاَمَن الرَّسُولُ { : قوله عز وجل 
  .، وإِْبالَغ األمة ، وأما إميان املؤمنني فيكون بالتصديق والعمل 

  .بتوحيده ، وقبول ما أنزل على رسوله : واِإلميان باهللا يكون بأمرين . } كُلٌّ َءاَمَن باللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه { 
  :ويف اِإلميان باملالئكة وجهان 

  .اِإلميان بأهنم رسل اهللا إىل أنبيائه : أحدمها 
  .اِإلميان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد : والثاين 

. فاملراد به مجيع ما أنزل اهللا منها على أنبيائه } َوكُُتبِِه { فمن قرأ } وِكتَابِِه { : قراءة اجلمهور وقرأ محزة } َوكُُتبِِه { 
  :ان ففيه وجه} َوِكَتابِِه { : ومن قرأ 
  .أنه عىن القرآن خاصة : أحدمها 
أنه أراد اجلنس ، فيكون معناه مبعىن األول وأنه أراد مجيع الكتب واِإلميان هبا واالعتراف بنزوهلا من اهللا : والثاين 

  .على أنبيائه 
  :ويف لزوم العمل مبا فيها ما مل يرد نسخ قوالن 
  :قوالن  -ن خرج خمرج اخلربوإ -مث فيما تقدم ذكره من إميان الرسول واملؤمنني 

  .أن املراد به مدحهم مبا أخرب من إمياهنم : أحدمها 
  .أن املراد به أنه يقتدي هبم َمْن سواهم : والثاين 

يعين يف أن يؤمن ببعضهم دون بعض ، كما فعل أهل الكتاب ، فيلزم } الَ نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه { : مث قال تعاىل 
بينهم يف التصديق ، ويف لزوم التسوية يف التزام شرائعهم ما قدمناه من القولني ، وجعل هذا حكاية عن التسوية 

  .قوهلم وما تقدمه خرباً عن حاهلم ليجمع هلم بني قول وعمل وماض ومستقبل 
  .أي مسعنا قوله وأطعنا أمره } َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا : َوقَالُوا { 

  .راد بالسماع القبول ، وبالطاعة العمل أن ي: وحيتمل وجهاً ثانياً 



  .معناه نسألك غفرانك ، فلذلك جاء به منصوباً } غُفَْراَنَك َربََّنا { 
  .يعين إىل جزائك } َوإِلَْيَك الَْمِصريُ { 

  .يريد به إىل لقائك لتقدم اللقاء على اجلزاء : وحيتمل وجهاً ثانياً 

َتحِْملْ َعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا لَا تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا وَلَا لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْس
َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرحَْمَنا أَْنَت َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا وَلَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه 

  ) ٢٨٦(َمْولَاَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

  :يعين طاقتها ، وفيه وجهان } الَ ُيكَلُِّف اُهللا َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها { : قوله عز وجل 
  .ده أالَّ يكلف نفساً إال وسعها وعٌد من اهللا لرسوله وللمؤمنني بالتفضل على عبا: أحدمها 
أنه إخبار من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن املؤمنني عن اهللا ، على وجه الثناء عليه ، بأنه ال يكلف نفساً : والثاين 

  .إال وسعها 
اكتسبت يعين من يعين هلا ما كسبت من احلسنات ، وعليها ما } لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت { : مث قال 

  :ويف كسبت واكتسبت وجهان . املعاصي 
  .أن لفظهما خمتلف ومعنامها واحد : أحدمها 
  .أن كسبت مستعمل يف اخلري خاصة ، واكتسبت مستعمل يف الشر خاّصة : والثاين 

  :فيه تأويالن } نَِّسيَنا إِن { . قولوا ربنا ال تؤاخذنا : معناه : قال احلسن } رَبََّنا الَ تَُؤاِخذَْنآ إِن نَِّسينآ { 
  .يعين إن تناسينا أمرك : أحدمها 
  .، قاله قطرب ]  ٦٧: التوبة [ } َنسُواْ اَهللا فََنسَِيُهْم { : مبعىن الترك كقوله تعاىل : تركنا ، والنسيان : والثاين 

  :فيه تأويالن } أَْو أَْخطَأَْنا { 
  .ما تأولوه من املعاصي بالشبهات : أحدمها 
  .ما عمدوه من املعاصي اليت هي خطأ ختالف الصواب :  والثاين

ال : يكون على جهة اِإلمث وغري اِإلمث ، وخطىء » أخطأ « : وخطيء ، فقالوا » أخطأ « وقد فَرََّق أهل اللسان بني 
  :يكون إال على جهة اِإلمث ، ومنه قول الشاعر 

   ُيالم املْرشُدخطئوا الصواَب وال... والناس يَلُْحون اَألمَري إذا ُهُم 
  :فيه أربعة تأويالت } رَبََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصْراً { 

  .إصراً أي عهداً نعجز عن القيام به ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة : أحدها 
  .أي ال متسخنا قردة وخنازير ، وهذا قول عطاء : الثاين 

  .ارة ، قاله ابن زيد أنه الذنب الذي ليس فيه توبة وال كف: الثالث 
  :الثقل العظيم ، قاله مالك ، والربيع ، قال النابغة : اِإلصر : الرابع 

  واحلامل اِإلصر عنهم بعدما عرضوا... يا مانع الضيم أن يغشى سراهتم 
  .يعين بين إسرائيل فيما محلوه من قتل أنفسهم } كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَنا { 
  :فيه قوالن } َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه . . { 

  .ما ال طاقة لنا به مما كُلِّفَُه بنو إسرائيل : أحدمها 



  .ما ال طاقة لنا به من العذاب : الثاين 
  :فيه وجهان } َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنآ أَنَت َمْوالََنا { 

  .مالكنا : أحدمها 
  .َوِليُّنا وناصرنا : الثاين 

ملا نزلت هذه : روى عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال } فَانُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِينَ { 
قد : ال اهللا تعاىل ق} غُفَْراَنَك َربَِّنا { : فلما انتهى إىل قوله تعاىل } َءاَمَن الرَّسُولُ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه { : اآلية 

َربََّنا { : ال أؤاخذكم ، فلما قرأ : قال اهللا تعاىل } َر بََّنا الَ ُتؤَاِخذَْنا إِن نَِّسيَنا أَو أَخْطَأَْنا { : غفرت لكم ، فلما قرأ 
َربََّنا َوالَ { : فلما قرأ . محل عليكم ال أ: قال اهللا تعاىل } َوالَ َتحِْملْ َعلَيَنا إِْصراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَنا 

. قد عفوت عنكم : قال اهللا تعاىل } َواْعُف َعنَّا { : فلما قرأ . ال أمحلكم : قال اهللا تعاىل } ُتَحمَّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه 
. قدر رمحتكم : قال اهللا تعاىل } َنا َواْرَحْم{ : فلما قرأ . قد غفرت لكم : قال اهللا تعاىل } َواغِْفْر لََنا { : فلما قرأ 
  .قد نصرتكم : قال اهللا تعاىل } فَانُصرَْنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن { : فلما قرأ 

اقَْرُؤوا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى مرثد بن عبد اهللا عن عقبة بن عامر اجلهين قال 
  اِتَمِة الَبقََرِة فَإِنَّ اهللاَ َتَعالَى أَْعطَانِيَها ِمن َتحِت العَْرشَِهاَتْينِ اآلَيَتْينِ ِمْن َخ

السُّورةُ الَِّتي ُتذْكَُر ِفيَها الَبقَرةُ فُْسطَاطُ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو سعيد اخلدري قال . » 
  الَسَحرَةُ: َوَمنِ الَبطَلَةُ؟ قَالَ : َتْركََها َحْسَرةٌ ، َوالَ َيْستَِطيُعَها الَبطَلَةُ ِقيلَ القُْرآِن ، فََتَعلَُّموَها فَإِنَّ َتعِليَمَها َبَركَةٌ َو

 «.  

َراةَ وَالْإِْنجِيلَ َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْو) ٢(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ) ١(امل 
  ) ٤( َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ وَأَْنَزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه) ٣(

  .ك من قبل وقد ذكرنا تفسري ذل} امل اُهللا آل إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم { 
} امل { نعتاً للمسمى به ، وتفسريه أن } اَهللا الَ إِلََه إِالَّ ُهَو { : اسم من أمساء اهللا تعاىل كان قوله } امل { : فإن قيل 

  .هو اهللا ال إله إال هو 
أن يكون غريه إهلاً  إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه ال إله إال هو احلي القيوم ، إثباتاً لكونه إهلاً ونفياً: وإن قيل 

.  
  .وإن قيل مبا سوامها من التأويالت كان ما بعده مبتدأ موصوفاً ، وأن اهللا هو الذي ال إله إال هو احلي القيوم 

ونزلت هذه اآلية إىل نيف ومثانني آية من السورة يف وفد جنران من النصارى ملا جاؤوا حياّجون النيب صلى اهللا عليه 
  .رجالً من أشرافهم  وسلم وكانوا أربعة عشر

  :فيه وجهان } نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ { 
  .بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة : أحدمها 
  .بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة : والثاين 

  :وإن قيل بأنه الصدق ففيه وجهان 
  .واألمم السالفة بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون اخلالية : أحدمها 



  .بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته ، والوعيد بالعقاب على معصيته : والثاين 
ألنه ظاهر له كظهور ما بني } َبْيَن َيَدْيهِ { أي ملا قبله من كتاب ورسول ، وإمنا قيل ملا قبله } ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه { 

  .يديه 
  :قوالن } َصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ ُم{ : ويف قوله 
  .معناه خمرباً مبا بني يديه إخبار صدق دل على إعجازه : أحدمها 
  .معناه أنه خيرب بصدق األنبياء فيما أتوا به على خالف من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : والثاين 

  :يه وجهان ف} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِآَياِت اِهللا . . . { : قوله عز وجل 
  .بدالئله وحججه : أحدمها 
  .بآيات القرآن ، قال ابن عباس يريد وفد جنران حني قَِدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حملاّجته : والثاين 

  .يعين عذاب جهنم } لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ { 
  :فيه وجهان } وَاُهللا َعزِيٌز { 

  .يف امتناعه : أحدمها 
  .درته يف ق: الثاين 

  :فيه وجهان } ذُو انِتقَامٍ { 
  .ذو سطوة : أحدمها 
  .ذو اقتضاء : والثاين 

ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٥(إِنَّ اللََّه لَا َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 
لَِّذينَ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت فَأَمَّا ا) ٦(كِيُم الْعَزِيُز الَْح

ا َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة وَاْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَم
َربََّنا لَا ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهدَْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك ) ٧(َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ 

  ) ٩(رَبََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ لَا َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد ) ٨(إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب  َرْحَمةً

  .يعين القرآن } ُهَو الَِّذي أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب { : قوله عز وجل 
  :اختلف املفسرون يف تأويله على سبعة أقاويل } ِكتَابِ وَأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت ِمْنُه َءايَاٌت مُّْحكََماُت ُهنَّ أُمُّ الْ{ 

  .أن احملكم الناسخ ، واملتشابه املنسوخ ، قاله ابن عباس ، وابن مسعود : أحدها 
  .أن احملكم ما أحكم اهللا بيان حالله وحرامه فلم تشتبه معانيه ، قاله جماهد : والثاين 

ما مل حيتمل من التأويل إال وجهاً واحداً ، واملتشابه ما احتمل أوجهاً ، قاله الشافعي وحممد بن أن احملكم : والثالث 
  .جعفر بن الزبري 

  .أن احملكم الذي مل تتكرر ألفاظه ، واملتشابه الذي تكررت ألفاظه ، قاله ابن زيد : والرابع 
  .ص واألمثال أن احملكم الفرائض والوعد والوعيد ، واملتشابه القص: واخلامس 
أن احملكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسريه ، واملتشابه ما مل يكن إىل علمه سبيل مما استأثر : والسادس 

  .اهللا بعلمه ، كقيام الساعة ، وطلوع الشمس من مغرهبا ، وخروج عيسى وحنوه ، وهذا قول جابر بن عبد اهللا 
  .مل حيتج إىل استدالل أن احملكم ما قام بنفسه و: والسابع 



أن احملكم ما كانت معاين أحكامه معقولة ، واملتشابه ما كانت معاين أحكامه غري معقولة ، كأعداد : وحيتمل ثامناً 
  .الصلوات ، واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان 

بن جبل عن النيب صلى اهللا  وإمنا جعله حمكماً ومتشاهباً استدعاء للنظر من غري اتكال على اخلرب ، وقد روى معاذ
حالل فاتبعه ، وحرام فاجتنبه ، ومتشابه يشكل عليك فَِكلْه إىل : القرآن على ثالثة أجزاء « : عليه وسلم أنه قال 

  عامله
  :ففيه وجهان . } ُهنَّ أُمُّ الْكَِتِاب { : وأما قوله تعاىل . » 

  .أصل الكتاب : أحدمها 
  .معلوم الكتاب : والثاين 
  :أويالن وفيه ت

  .أنه أراد اآلي اليت فيها الفرائض واحلدود ، قاله حيىي بن يعمر : أحدمها 
  .أنه أراد فواتح السَُّور اليت يستخرج منها القرآن ، وهو قول أيب فاختة : والثاين 

عه كاألم أن يريد به أنه معقول املعاين ألنه يتفرع عنه ما شاركه يف معناه ، فيصري األصل لفرو: وحيتمل ثالثاً 
  .حلدوثها عنه ، فلذلك مساه أم الكتاب 

  :فيه تأويالن } فَأََمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِمْ َزْيغٌ { 
  .ميل عن احلق : أحدمها 
  .شك ، قاله جماهد : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه { 
تعرفه من احلروف املقطعة من حساب اجلُّمل يف انقضاء مدة النيب صلى  أنه األجل الذي أرادت اليهود أن: أحدها 

  .اهللا عليه وسلم 
  .أنه معرفة عواقب القرآن يف العلم بورود النسخ قبل وقته : والثاين 

أليس كلمة اهللا : أن ذلك نزل يف وفد جنران ملَّا حاّجوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسيح ، فقالوا : والثالث 
  :روحه؟ قال و

فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِمْ َزْيغٌ فَيَتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة واْبَتَغآءَ { : حسبنا ، فأنزل اهللا تعاىل : فقالوا » بلى « 
  .وهو قول الربيع } َتأْوِيِلِه 

  :الت أربعة تأوي} اْبتَِغاَء الْفِْتَنِة { : ويف قوله تعاىل 
  .الشرك ، قاله السدي : أحدها 
  .اللّْبس ، قاله جماهد : والثاين 
  .الشبهات اليت حاّج هبا وفد جنران : الثالث 
  .إفساد ذات الَبْين : والرابع 

  :يف التأويل وجهان } َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلهِ { 
  .أنه التفسري : أحدمها 
  .أنه العاقبة املنتظرة : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } لَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللاُ َوَما َيْع{ 



  .تأويل مجيع املتشابه ، ألن فيه ما يعلمه الناس ، وفيه ما ال يعلمه إال اهللا ، قاله احلسن : أحدها 
وِيلَُه َيوَم َيأِْتي َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْ{ : أن تأويله يوم القيامة ملا فيه من الوعد والوعيد ، كما قال اهللا تعاىل : والثاين 
  .يعين يوم القيامة ، قاله ابن عباس ]  ٥٣: األعراف [ } َتأْوِيلُُه 

  .تأويله وقت حلوله ، قاله بعض املتأخرين : والثالث 
  :فيه وجهان } َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ { 

  .يعين الثابتني فيه ، العاملني به : أحدمها 
  :علم والعاملني ، وفيهم وجهان يعين املستنبطني لل: والثاين 
  .أن الذي يعلم تأويله اهللا والراسخون يف العلم مجيعاً : أهنم داخلون يف االستثناء ، وتقديره : أحدمها 

  .أنا ممن يعلم تأويله : روى ابن أيب جنيح عن ابن عباس أنه قال 
{ : ويله إال اهللا وحده ، مث استأنف فقال ما يعلم تأ: أهنم خارجون من االستثناء ، ويكون معىن الكالم : الثاين 

  .} َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ 
  :حيتمل وجهني } َيقُولُونَ َءاَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعنِد َربَِّنا { 

  .علم ذلك عند ربنا : أحدمها 
  .ما فصله من احملكم واملتشابه ، فنزل من عند ربنا : والثاين 

كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ ) ١٠(لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا 
  ) ١١(َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 

  :فيه وجهان } كََدأْبِ ءَالِ ِفْرَعْونَ { : قوله عز وجل 
  .كعادة آل فرعون والذين من قبلهم ) أي ( العادة ، : أن الدأب : أحدمها 
  .دأبت يف األمر ، إذا اجتهدت فيه : أن الدأب هنا االجتهاد ، مأخوذ من قوهلم : والثاين 

  :هتم وجهان فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عاد
  .كعادهتم يف التكذيب باحلق : أحدمها 
  .كعادهتم من عقاهبم على ذنوهبم : والثاين 

  :وإذا قيل إنه االجتهاد ، احتمل ما أشار إليه من اجتهادهم وجهني 
  .كاجتهادهم يف نصرة الكفر على اِإلميان : أحدمها 
  .كاجتهادهم يف اجلحود والبهتان : والثاين 

  :م أهنم كدأب آل فرعون قوالن وفيمن أشار إليه
أهنم مشركو قريش يوم بدر ، كانوا يف انتقام اهللا منهم لرسله واملؤمنني ، كآل فرعون يف انتقامه منهم : أحدمها 

ملوسى وبين إسرائيل ، فيكون هذا على القول األول تذكرياً للرسول واملؤمنني بنعمة سبقت ، ألن هذه اآلية نزلت 
كرهم عليها ، وعلى القول الثاين وعداً بنعمة مستقبلة ألهنا نزلت قبل قتل يهود بين قينقاع ، بعد بدر استدعاء لش

  .فحقق وعده وجعله معجزاً لرسوله 



َتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الْ) ١٢(قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشُرونَ إِلَى جََهنََّم وَبِئَْس الِْمَهاُد 
نَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبصَارِ َسبِيلِ اللَِّه وَأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَروَْنُهْم ِمثْلَيْهِْم رَأَْي الَْعْينِ َواللَُّه يَُؤيُِّد بَِنصْرِِه َمْن َيَشاُء إِ

)١٣ (  

  :يف سبب نزول هذه اآلية ثالثة أقوال . اآلية } ُبونَ قُل لِّلَِّذيَن كَفَرواْ َسُتْغلَ{ : قوله عز وجل 
أهنا نزلت يف قريش قبل بدر بسنة ، فحقق اهللا قوله ، وصدق رسوله ، وأجنز وعده مبن قتل منهم يوم بدر : أحدها 

  .، قاله ابن عباس ، والضحاك 
صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم ،  أهنا نزلت يف بين قينقاع ملَّا هلكت قريش يوم بدر ، فدعاهم النيب: والثاين 

لسنا كقريش األغمار الذين ال يعرفون الناس ، فأنزل اهللا فيهم هذه : وحذرهم مثل ما نزل بقريش ، فأبوا وقالوا 
  .اآلية ، قاله قتادة ، وابن إسحاق 

  .أهنا نزلت يف عامة الكفار : والثالث 
  :ويف الغلبة هنا قوالن 

  .ء ، إن قيل إهنا خاصة بالقهر واالستيال: أحدمها 
  .بظهور احلجة ، إن قيل إهنا عامة : والثاين 

  :قوالن } وَبِئَْس الِْمَهادُ { ويف 
  .بئس ما مهدوا ألنفسهم ، قاله جماهد : أحدمها 
  .معناه بئس القرار ، قاله احلسن : والثاين 

  .أنه مأخوذ من البأس ، وهو الشدة : أحدمها : ويف بئس وجهان 
  .أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر : والثاين 

  .يعين املؤمنني من أهل بدر } قَْد كَانَ لَكُْم ءَاَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اهللاِ { : قوله عز وجل 
  .يعين مشركي قريش } َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ { 
  : مثليهم قوالن ويف} َيرَوَنُهم مِّثْلَْيهِْم َرأَْي الَْعْينِ { 

  .أهنم مثالن زائدان على العدد املَُتَحقِّق ، فيصري العدد ثالثة أمثال ، قاله الفراء : أحدمها 
  .هو املزيد يف الرؤية ، قاله الزجاج : والثاين 

  :اختلفوا يف املخاطب هبذه الرؤية على قولني 
أراهم اهللا مشركي قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم ، ألن أهنا الفئة املؤمنة اليت تقاتل يف سبيل اهللا ، بأن : أحدمها 

عدة املسلمني كانوا ثالمثائة وبضعة عشر رجالً ، وعدة املشركني يف رواية عليٍّ وابن مسعود ألف ، ويف رواية عروة 
  .د ، واحلسن ، وقتادة ، والربيع ما بني تسعمائة إىل ألف ، فقلَّلهم اهللا يف أعينهم تقوية لنفوسهم ، قاله ابن مسعو

أن الفئة اليت أراها اهللا ذلك هي الفئة الكافرة ، أراهم اهللا املسلمني مثلي عددهم مكثراً هلم ، لتضعف به : والثاين 
واآلية يف الفئتني هي تقليل الكثري يف أعني املسلمني ، وتكثري القليل يف أعني املشركني ، وما تقدم من . قلوهبم 

  .تالً ، وأسراً ، وسبياً الوعد بالغلبة ، فتحقق ، ق
  :ويف التأييد وجهان . يعين من أهل طاعته } َواللَُّه يَُؤيِّدُ بَِنْصرِِه َمن َيَشاُء { 

  .أنه املعونة : أحدمها 
  .القوة : والثاين 



  :فيه وجهان } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً ُألوِلي األْبَصارِ { 
  .مع قلة أصحابه عربة لذوي البصائر والعقول أن يف نصرة اهللا لرسوله يوم بدر : أحدمها 
  .أن فيما أبصره املشركون من كثرة املسلمني مع قلتهم عربة لذوي األعني والبصائر : والثاين 

الَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة وَالْأَْنَعامِ َو ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة
قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُمْ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِّهِمْ ) ١٤(َوالْحَْرِث ذَِلَك َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ 

  ) ١٥(َخاِلِديَن ِفيَها وَأَْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد  َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر

أي ُحسِّن حب الشهوات ، والشهوة من َخلْق اهللا يف : معىن زين } ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت { : قوله عز وجل 
  .ها اإلنسان ، ألهنا ضرورة ال يقدر على دفع
  :ويف املُّزيِّن حلب الشهوات ثالثة أقاويل 

  .أنه الشيطان ، ألنه ال أحد أشد ذَما هلا من اهللا تعاىل الذي َخلَقَها ، قاله احلسن : أحدها 
إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى { : تأويل أن اهللا زين حب الشهوات ِلَما جعله يف الطبائع من املنازعة كما قال تعاىل : الثاين 

  .، قاله الزجاج ]  ٧: الكهف [ } األْرضِ زِيَنةً لََّها 
اختلفوا يف } َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرةِ { . أن اهللا زين من حبها ما َحُسن ، وزين الشيطان من حبها ما قَُبح : والثالث 

  :مقدار القنطار على سبعة أقاويل 
: ل ، وأيب هريرة ورواه زر بن حبيش عن أُّيب بن كعب قال أنه ألف ومائتا أوقية ، وهو قول معاذ بن جب: أحدها 

  الِقنْطَاُر أَلٌف َوِمائَتا أُوِقيٍَّة« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنه ألف ومائتا دينار ، وهو قول الضحاك ، واحلسن ، وقد رواه احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : والثاين . » 
.  

  .عشر ألف درهم أو ألف دينار ، وهو قول ابن عباس  أنه اثنا: والثالث 
  .أنه مثانون ألفاً من الدراهم ، أو مائة رطل من الذهب ، وهو قول سعيد بن املسيب ، وقتادة : والرابع 

  .أنه سبعون ألفاً ، قاله ابن عمر ، وجماهد : واخلامس 
  .أنه ملء مسك ثور ذهباً ، قاله أبو نضرة : والسادس 
  .أنه املال الكثري ، وهو قول الربيع  :والسابع 

  :مخسة أقاويل } املُقَنْطََرِة { ويف 
  .أهنا املضاعفة ، وهو قول قتادة : أحدها 
  .أهنا الكاملة اجملتمعة : والثاين 

  .هي تسعة قناطري ، قاله الفراء : والثالث 
  .هي املضروبة دراهم أو دنانري ، وهو قول السدي : والرابع 

  .هنا اجملعولة كذلك ، كقوهلم دراهم مدرمهة أ: واخلامس 
أن القناطري املذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي ، إما ألهنا بتركها ُمَعدَّة كالقناطر املعبورة ، : وحيتمل وجهاً سادساً 

  .وإما ألهنا معدة لوقت احلاجة ، والقناطري مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة 
  :فيها مخسة تأويالت } َمِة َوالْخَيلِ الُْمَسوَّ{ 



  .أي ترعون } وفيه تسيمون { : أهنا الراعية ، قاله سعيد بن جبري ، والربيع ، ومنه قوله تعاىل : أحدها 
  .أن املسومة احلسنة ، قاله جماهد ، وعكرمة ، والسدي : والثاين 

  .أهنا املعلَّمة ، قاله ابن عباس ، وقتادة : والثالث 
  .ملعدة للجهاد ، قاله ابن زيد أهنا ا: والرابع 

  :أهنا من السيما مقصورة وممدود ، قاله احلسن ، قال الشاعر : واخلامس 
  له سيمياء ال َتُشقُّ على البصر... غالٌم رماه اُهللا باحلُْسن يافعاً 

اِإلنفراد إال لِإلبل هي اِإلبل ، والبقر ، والغنم من الضأن واملعز ، وال يقال النعم جلنس منها على } واألْنَعامِ { 
  .خاصة 

  .هو الزرع } والْحَْرِث { 
  .أن يريد أرض احلرث ألهنا أصل ، ويكون احلرث مبعىن احملروث : وحيتمل وجهاً ثانياً 

صَّاِدِقَني وَالْقَانِِتَني وَالُْمْنِفِقَني الصَّابِرِيَن َوال) ١٦(الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا َوِقَنا َعذَابَ النَّارِ 
  ) ١٧(َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ 

  :فيه ثالثة تأويالت } الصَّابِرِيَن { : قوله عز وجل 
  .الصابرين عما هنوا عنه من املعاصي : أحدها 
  .يعين يف املصائب : والثاين 

  .الصائمني : والثالث 
  .عما ُزيِّن للناس من حب الشهوات الصابرين : وحيتمل رابعاً 

  :فيه وجهان } َوالصَّاِدِقَني { 
  .يف قوهلم : أحدمها 

إمتام العمل ، والصدق : اإلخبار باحلق ، والصدق يف الفعل : والثاين يف القول والفعل والنيَّة ، والصدق يف القول 
  .إمضاء العزم : يف النية 

  :فيه تأويالن } َوالْقَانِِتنيَ { 
  .يعين املطيعني ، قاله قتادة : ا أحدمه

  .معناه القائمون على العبادة ، قاله الزجاج : والثاين 
  :فيه تأويالن } والُْمنِفِقنيَ { 

  .يف اجلهاد : أحدمها 
  .يف مجيع البِرِّ : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوالُْمْسَتْغفِرِيَن باْألْسَحارِ { 
  .قاله قتادة  أحدها يعين املصلني باألسحار ،

  .أهنم املستغفرون قوالً باألسحار يسألون اهللا تعاىل املغفرة ، قاله ابن عمر ، وابن مسعود وأنس بن مالك : والثاين 
  .والسحر من الليل هو قبيل الفجر . أهنم يشهدون الصبح يف مجاعة ، قاله زيد بن أسلم : والثالث 



إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه ) ١٨(َو وَالَْملَاِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسِط لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُه
ُهْم َوَمْن َيكْفُْر بِآيَاِت اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َسرِيُع الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلْمُ َبْغًيا بَْيَن

أَْسلَْمُتْم فَإِنْ فَإِنْ حَاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَالْأُمِّيَِّني أَ) ١٩(الِْحسَابِ 
  ) ٢٠(نْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد أَْسلَُموا فَقَِد اهَْتَدْوا َوإِ

  :يف هذه الشهادة من اهللا ثالثة أقاويل } َشهَِد اللَُّه أَنَُّه الَ إِلََه إِالَّ ُهَو { : قوله عز وجل 
  .مبعىن قضى اهللا أنه ال إله إال هو : أحدها 
  .أنه ال إله إال هو يعين َبيََّن اهللا : والثاين 

  .أهنا الشهادة من اهللا بأنه ال إله إال هو : والثالث 
  :وحيتمل أمرين 

  .أن يكون معناها اِإلخبار بذلك ، تأكيداً للخرب باملشاهدة ، كإخبار الشاهد مبا شاهد ، ألنه أوكد للخرب : أحدمها 
أن ال إله إال هو ، فأما شهادة املالئكة وأويل العلم ، أنه أحدث من أفعاله املشاهدة ما قامت مقام الشهادة ب: والثاين 

  .فهي اعترافهم مبا شاهدوه من دالئل وحدانيته 
  .أي بالعدل } قَآِئماً بِالِْقْسِط { 

  :وحيتمل قيامه بالعدل وجهني 
  .مبعىن الكفالة  أن يتكفل هلم بالعدل فيهم ، من قوهلم قد قام فالن هبذا األمر إذا تكفل به ، فيكون القيام: أحدمها 
  .معناه أن قيام ما خلق وقضى بالعدل أي ثباته ، فيكون قيامه مبعىن الثبات : والثاين 

  :فيه وجهان } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسالَمُ { : قوله عز وجل 
  .أن املتدين عند اهللا باِإلسالم من سلم من النواهي : أحدمها 
  .إن الطاعة هللا هي اِإلسالم : ة ، فصار كأنه قال أن الدين هنا الطاع: والثاين 

  :ويف أصل اإلسالم قوالن 
  .أن أصله مأخوذ من السالم وهو السالمة ، ألنه يعود إىل السالمة : أحدمها 
  .أن أصله التسليم ألمر اهللا يف العمل بطاعته : والثاين 

  :تاب الذين اختلفوا ثالثة أقاويل يف أهل الك} َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب { 
  .أهنم أهل التوراة من اليهود ، قاله الربيع : أحدها 
  .أهنم أهل اِإلجنيل من النصارى ، قاله حممد بن جعفر بن الزبري : والثاين 

  .أهنم أهل الكتب كلها ، واملراد بالكتاب اجلنس من غري ختصيص ، وهو قول بعض املتأخرين : والثالث 
  :تلفوا فيه ثالثة أقاويل وفيما اخ
  .يف أدياهنم بعد العلم بصحتها : أحدها 
  .يف عيسى وما قالوه فيه من غلو وإسراف : والثاين 

  .يف دين اِإلسالم : والثالث 
  :وجهان } َبْغياً َبْينَُهْم { : ويف قوله تعاىل 

  .طلبهم الرياسة : أحدمها 
  .عدوهلم عن طريق احلق : والثاين 



  :فيه وجهان . اآلية } أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه : فَإِنْ َحآجُّوَك فَقُلْ { : قوله عز وجل 
  .انقدت ألمره يف إخالص التوحيد له : أي أسلمت نفسي ، ومعىن أسلمت : أحدمها 
أخلصت قصدي إىل اهللا يف العبادة ، مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجالً فرآه : أن معىن أسلمت وجهي : والثاين 

  . الطريق هذا وجهي إليك ، أي قصدي يف
  .هم مشركو العرب : هم الذين ال كتاب هلم ، مأخوذ من األمي الذي ال يكتب ، قال ابن عباس } َواألُمِّيَِّني { 
  .هو أمر باِإلسالم على صورة االستفهام } َءأَْسلَْمُتمْ { 

عدول عن جواهبم وتسليم ِحلجَاجِهم ، } ُت َوْجهِيَ ِللَِّه أَْسلَْم{ : يف أمره تعاىل عند ِحجَاجِهمْ بأن يقول : فإن قيل 
  :فعنه جوابان 

ليس يقتضي أمره هبذا القول النهي عن جواهبم والتسليم ِحبجَاجِهم ، وإمنا أمره أن خيربهم مبا يقتضيه : أحدمها 
  .معتقده ، مث هو يف اجلواب هلم واالحِْتَجاج على ما يقتضيه السؤال 

ما حاجُّوه طلباً للحق فيلزمه جواهبم ، وإمنا حاجُّوه إظهاراً للعناد ، فجاز له اِإلعراض عنهم مبا أمره  أهنم: والثاين 
  .أن يقول هلم 

النَّاسِ فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ الِْقْسِط ِمَن إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِ
  ) ٢٢(أُولَِئكَ الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن ) ٢١(أَلِيمٍ 

َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َويَقُْتلُونَ النَّبِّيَِني بَِغْيرِ َحقٍّ { : قوله عز وجل 
  .إهنا كذلك يف مصحف ابن مسعود : ويقاتلون الذين يأمرون ، وقيل : قرأ محزة } 

  :هنا وجهان } الِْقْسطِ { ويف 
  .العدل : أحدمها 
  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر : والثاين 

يا رسول اهللا أي الناس أشد عذاباً يوم : قلت : رُوَِي عن أيب عبيدة بن اجلراح قال } مٍ فََبشِّرُْهم بَِعذابٍ أَلِي{ 
يا أبا عبيدة « : رجل قتل نبياً أو رجالً أمر مبعروف أو هنى عن منكر ، مث قرأ هذه اآلية ، مث قال : القيامة؟ قال 

ة فقام مائة رجل واثنا عشر رجالً من عباد بين قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبياً من أول النهار يف ساعة واحد
  إسرائيل فأمروا من قتلهم باملعروف وهنوهم عن املنكر ، فقتلوا مجيعاً يف آخر النهار من ذلك اليوم

أي فأخربهم ، واألغلب يف البشارة إطالقها على اِإلخبار باخلري ، وقد تستعمل يف اِإلخبار بالّشر } فََبشِّرُْهم { . » 
  :تعملت يف هذا املوضع ويف تسميتها بذلك وجهان كما اس
  .ألهنا تغري َبْشَرةَ الوجه بالسرور يف اخلري ، وبالغم يف الشر : أحدمها 
  .ألهنا خرب يستقبل به البشرة : والثاين 

َم بَْيَنُهمْ ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه لَِيْحكُ
فَكَْيفَ إِذَا ) ٢٤(ُرونَ ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاًما مَْعُدودَاٍت َوغَرَُّهْم ِفي ِدينِهِْم َما كَاُنوا َيفَْت) ٢٣(

  ) ٢٥(َب ِفيِه َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ لَا َرْي



ُيْدَعْونَ إِلَى { . يعين حظاً ألهنم علموا بعض ما فيه } أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيباً مَِّن الِْكتَابِ { : قوله عز وجل 
  :الن يف الكتاب الذي دعوا إليه قو} ِكَتابِ اللَِّه 

  .أنه التوراة ، دعي إليها اليهود فأبوا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .القرآن ، ألن ما فيه موافق ملا يف التوراة من أصول الدين ، قاله احلسن وقتادة : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم { : ويف قوله تعاىل 
  .نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 

  .أمر إبراهيم وأن دينه اِإلسالم : الثاين و
  .أنه حد من احلدود : والثالث 

  :قال ابن عباس } ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق مِّْنُهْم وَُهم مُّْعرُِضونَ { 
النعمان بن أوىف ، وحبري بن عمرو بن صوريا تولوا عنه يف حد : هذا الفريق املتويل هم زعماء يهود بين قينقاع 

  .أخربهم أنه الرجم ، ورجم اليهوديني الزانيني الزىن ملا 
  .معناه يتولَّى عن الداعي ويعرض عما ُدِعَي إليه : التولِّي عن الشيء هو اإلعراض عنه ، قيل : فإن قيل 

فوا فيها على ثالثة هذا من قول اليهود ، واختل} قَالُوا لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَداتٍ . . . { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .أهنا األيام اليت عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوماً ، قاله قتادة ، والربيع : أحدها 
  .أهنا سبعة أيام ، وهذا قول احلسن : والثاين 

  .أهنا متقطعة النقضاء العذاب فيها ، وهذا قول بعض املتأخرين : والثالث 
  :فيه قوالن } كَاُنوا يَفَْتُرونَ  َوغَرَُّهْم ِفي دِينِهِم مَّا{ 

  .هو قوهلم حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، قاله قتادة : أحدمها 
  .هو قوهلم لن متسنا النار إال أياماً معدودات ، قاله جماهد : والثاين 

اُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدكَ الَْخْيرُ قُلِ اللَُّهمَّ َماِلكَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء وََتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَش
تُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ وَُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُتْخرِجُ ) ٢٦(إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٢٧(ُزُق َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوتَْر

  :فيه ثالثة تأويالت } قُلِ اللَُّهمَّ مَاِلكَ الُْملِك { : قوله عز وجل 
  .يريد به ملك أمر الدنيا واآلخرة : أحدها 
  .مالك العباد وما ملكوه ، قاله الزجاج : والثاين 

  .مالك النبوة ، قاله جماهد : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َمن َتَشآُء َوتَنزِعُ الُْملَْك ِممَّن َتَشآُء  ُتؤِْتي الُْملَْك{ 

  .أن املُلك هنا النبوة ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه اإلميان : والثاين 

  .أنه السلطان : والثالث 
  .هذه اآلية روى قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل ربه أن جيعل ُملْك فارس والروم يف أمته ، فأنزل اهللا 



  :حيتمل ثالثة أوجه } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َوُتِذلُّ َمن َتَشآءُ { 
  .تعز من تشاء بالطاعة ، وتذل من تشاء باملعصية : أحدها 
  .تعز من تشاء بالنصر ، وتذل من تشاء بالقهر : والثاين 

  .تعز من تشاء بالغىن ، وتذل من تشاء بالفقر : والثالث 
أي أنت قادر عليه ، وإمنا َخصَّ اخلري بالذكر وإن كان قادراً على اخلري والشر ، ألنه املرغوب يف } ُر بَِيِدَك الَْخْي{ 

  .فعله 
  :فيه قوالن } تُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ { : قوله تعاىل 

  .صان النهار يف زيادة الليل ، وهو قول مجهور املفسرين معناه تدخل نقصان الليل يف زيادة النهار ، ونق: أحدمها 
  .أن معناه جتعل الليل بدالً من النهار ، وجتعل النهار بدالً من الليل ، وهو قول بعض املتأخرين : والثاين 

املّيت بالتشديد ، وقرأ الباقون  :قرأ نافع ومحزة والكسائي } وَُتْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُتخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن الَْحيِّ { 
  .بالتخفيف 

واختلفوا يف معناه بالتخفيف والتشديد ، فذهب الكوفيون إىل أن املْيت بالتخفيف الذي قد مات ، وبالتشديد الذي 
  .مل ميت بعد 

  :وحكى أبو العباس عن علماء البصريني بأسرهم أهنما سواء ، وأنشد البن الرعالء القاليب 
  إمنا املْيُت مّيت األحياء... ستراح مبيت ليس من مات فا

  كاسفاً بالُه قليل الرجاء... إمنا املْيُت من يعيش كئيباً 
  :ويف تأويل إخراج احلي من امليت قوالن 

أنه خيرج احليوان احلي يف النطفة امليتة ، وخيرج النطفة امليتة من احليوان احلي ، وهذا قول ابن مسعود ، : أحدمها 
  .تادة ، والسدي وجماهد ، وق

  .أنه خيرج املؤمن من الكافر ، وخيرج الكافر من املؤمن ، وهذا قول احلسن : والثاين 
  .وإمنا َسمَّى اهللا حيىي بن زكريا بيحىي ألن اهللا عز وجل أحياه باإلميان : وقال قتادة 

  .فيه ثالثة أقاويل مضت } َوتَْرُزُق َمن َتَشآُء بِغَْيرِ ِحسَابٍ { 

ٍء إِلَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً ِخذِ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيلَا يَتَّ
ي ُصُدورِكُْم أَْو تُْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِف) ٢٨(َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحضًَرا َوَما ) ٢٩(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
قُلْ إِنْ كُْنُتمْ ) ٣٠(َها َوبَْيَنُه أََمًدا َبعِيًدا َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَن

َه َوالرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّْوا قُلْ أَِطيُعوا اللَّ) ٣١(ُتحِبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
ذُرِّيَّةً ) ٣٣(إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراهِيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَِمَني ) ٣٢(فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن 

  ) ٣٤(َبْعُضَها ِمْن بَْعضٍ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 

  :يف آل عمران قوالن } إِنَّ اللََّه اْصطَفَى ءَاَدَم َوُنوحاً وءَالَ إِْبَراهِيَم َوَءالَ ِعْمَرانَ َعلَى الْعَالَِمَني { :  قوله عز وجل
  .أنه موسى وهارون ابنا عمران : أحدمها 
  .أنه املسيح ، ألن مرمي بنت عمران ، وهذا قول احلسن : والثاين 



  :وفيما اصطفاهم به ثالثة أقاويل 
  .أنه اصطفاهم باختيار دينهم هلم ، وهذا قول الفراء : أحدها 
  .أنه اصطفاهم بتفضيلهم يف األمور اليت ميزهم هبا على أهل زماهنم : والثاين 

  .أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة ، وهذا قول الزجاج : والثالث 
  :فيه قوالن } ذُرِّيَّةَ بَْعُضَها ِمن َبْعضٍ { : قوله تعاىل 

[ } املَُناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهم مِّن َبْعضٍ { : أهنم صاروا ذرية بالتناصر ال بالنسب ، كما قال تعاىل : ا أحدمه
  .يعين يف االجتماع على الضالل ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ]  ٦٧: التوبة 

ة نوح ، مث من ذريةإبراهيم ، وهذا قول أهنم يف التناسل والنسب ، إذ مجيعهم من ذرية آدم ، مث من ذري: والثاين 
  .بعض املتأخرين 

فَلَمَّا ) ٣٥(ِميُع الَْعِليُم إِذْ قَالَِت اْمرَأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرتُ لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ مِنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ
ْنثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَالْأُْنثَى َوإِنِّي َسمَّْيتَُها َمرَْيَم َوإِنِّي أُِعيذَُها َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُ
  ) ٣٦(بَِك وَذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

  -: فيه ثالثة أقاويل } نِي ُمَحرَّراً َربِّ إِنِّي َنذَْرتُ لََك َما ِفي َبطْ: إِذْ قَالَِت امَْرأَةُ ِعْمَرانَ { 
  .حمرراً أي ُمخْلَصاً للعبادة ، وهذا قول الشعيب : أحدها 
  .يعين خادماً للبيعة ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  .يعين عتيقاً من الدنيا لطاعة اهللا ، وهذا قول حممد بن جعفر بن الزبري : والثالث 
إمنا قالت ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها ألهنا } ربِّ إِنِّي َوَضعُْتَها أُنثَى : قَالَْت  فَلَمَّا َوَضَعْتَها{ : قوله تعاىل 

  .أنثى 
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التاء ، فيكون ذلك راجعاً إىل } وَاُهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت { : مث قال تعاىل 

قون جبزم التاء ، فيكون ذلك جواباً من اهللا تعاىل هلا بأنه أعلم مبا اعتذارها بأن اهللا أعلم مبا وضعت ، وقرأ البا
  .وضعت منها 
ألن اُألنثى ال تصلح ملا يصلح له الذكر من خدمة املسجد املقدس ، ملا } َولَْيَس الذَّكَُر كَاألُنثَى { : مث قال تعاىل 

  .بذلك  يلحقها من احليض ، ولصيانة النساء عن التربج ، وإمنا خيتص الغلمان
  :فيه تأويالن } َوإِنِّي أُعِيذَُها بَِك َوذُرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ { 

  .من طعن الشيطان الذي يستهل به املولود صارخاً ، وقد روى ذلك أبو هريرة مرفوعاً : معناه : أحدمها 
  .رجوم بالشهب معناه من إغوائه هلا ، وهذا قول احلسن ، ومعىن الرجيم امل: والثاين 

رِيَّا الِْمحَْراَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَالَ فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ وَأَْنَبتََها َنبَاًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَ
  ) ٣٧(نَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ َيا َمرَْيُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِ

معناه أنه رضيها يف النذر الذي نذرته بإخالص العبادة يف بيت } فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ { : قوله عز وجل 
  .املقدس 

  .ن تربيتها يعين أنشأها إنشاًء حسناً يف غذائها وحس} َوأَنَبَتَها َنَباتاً َحَسناً { 



: وقرأ الباقون . بالتشديد ، ومعىن ذلك أنه دفع كفالتها إىل غريه } َوكَفَّلََها { قرأ أهل الكوفة } َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا { 
  .بالتخفيف ، ومعىن ذلك أنه أخذ كفالتها إليه } كفَلََها { 
  .، وأصله أنه أكرم موضع يف اجمللس وهو معروف } كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب { 
  :فيه قوالن } َوَجَد عِنَدَها رِْزقاً { 

أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصيف يف الشتاء ، وفاكهة الشتاء يف الصيف ، وهذا قول ابن عباس ، : أحدمها 
  .وجماهد ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي 

  .هد ، وإمنا كان يأتيها رزقها من اجلنة ، وهذا قول احلسن أهنا مل تطعم ثدياً قط حىت تكلمت يف امل: والثاين 
  :واختلف يف السبب الذي يأتيها هذا الرزق ألجله على قولني 

  .أنه كان يأتيها بدعوة زكريا هلا : أحدمها 
  .أنه كان ذلك يأتيها لنبوة املسيح عليه السالم : والثاين 

  :فيه قوالن } الَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َيا مَْرَيُم أَنَّى لَِك َهذَا ؟ قَ: قَالَ { 
  .أن اهللا تعاىل كان يأتيها بالرزق : أحدمها 
  .واألول أشبه . أن بعض الصاحلني من عباده سخره اهللا تعاىل هلا لطفاً منه هبا حىت يأتيها رزقها : والثاين 

  :فيه قوالن } إِنَّ اللََّه َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ { 
  .أنه حكاية عن قول مرمي بعد أن قالت هو من عند اهللا : أحدمها 

  .أنه قول اهللا تعاىل بعد أن قطع كالم مرمي : والقول الثاين 

َملَاِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم فََناَدْتُه الْ) ٣٨(ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء 
قَالَ ) ٣٩(يا ِمَن الصَّاِلِحَني ُيَصلِّي ِفي الِْمْحرَابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِ

قَالَ َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً ) ٤٠(أَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلََغنَِي الِْكَبُر َواْمَر
  ) ٤١(الْإِْبكَارِ قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَْمًزا وَاذْكُْر َربََّك كَثًِريا َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ َو

  :اختلف يف سبب دعائه على قولني } اِلَك َدَعا زَكَرِيَّا َربَُّه ُهَن{ : قوله تعاىل 
  .أن اهللا تعاىل أذن له يف املسألة ألن سؤال ما خالف العادة ُيْمَنع منه إال عن إذن لتكون اإلجابة إعجازاً : أحدمها 
  .الولد من عاقر  أنه ملا رآى فاكهة الصيف يف الشتاء ، وفاكهة الشتاء يف الصيف طمع يف رزق: والثاين 

  .يعين هب يل من عندك ولداً مباركاً ، وقصد بالذرية الواحد } َربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً : قَالَ { 
  .أي جتيب الدعاء ، ألن إجابة الدعاء بعد مساعه } إِنََّك َسِميعُ الدَُّعآِء { 

  :، ويف مناداته قوالن } فََنادَاه الَْمآلِئكَةُ { : قرأ محزة ، والكسائي } فََناَدْتُه الَْمالَِئكَةُ { : قوله تعاىل 
  .أنه جربيل وحده ، وهو قول السدي : أحدمها 
  .مجاعة من املالئكة : والثاين 

اىل أحياه باإلميان ، ومساه هبذا قيل إمنا ّمساه حيىي ألن اهللا تع} َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمحْرَابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى { 
  .اسم قبل مولده 

  :فيه قوالن } ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة مَِّن اللَِّه { 
  .بكتاب من اهللا ، وهذا قول أيب عبيدة وأهل البصرة : أحدمها 



  .يعين املسيح ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، والربيع ، والضحاك ، والسدي : والثاين 
  :ته كلمة من اهللا على قولني واختلفوا يف تسمي

  .أنه خلقه بكلمته من غري أب : أحدمها 
  .أنه سُِمَي بذلك ألن الناس يهتدون به يف دينهم كما يهتدون بكالم اهللا عز وجل : والثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } َوسَيِّداً { 
  .أنه اخلليفة ، وهو قول قتادة : أحدها 
  . أنه التقي ، وهو قول سامل: والثاين 

  .أنه الشريف ، وهو قول ابن زيد : والثالث 
  .أنه الفقيه العامل ، وهو قول سعيد بن املسيب : والرابع 

  .سيد املؤمنني ، يعين بالرياسة عليهم ، وهذا قول بعض املتكلمني : واخلامس 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَحصُوراً { 

  .مسعود ، وابن عباس ، والضحاك أنه كان ِعنَّيناً ال ماء له ، وهذا قول ابن : أحدها 
  .أنه كان ال يأيت النساء ، وهو قول قتادة ، واحلسن : والثاين 

  .أنه مل يكن له ما يأيت به النساء ، ألنه كان معه مثل اهلْدبة ، وهو قول سعيد بن املسيب : والثالث 
وقد بلغين الكرب ألنه : وإمنا جاز له أن يقول } نِيَ الِْكَبُر َربِّ أَنَّى يِكُونُ ِلي غُالٌَم َوقَْد َبلََغ: قَالَ { : قوله عز وجل 

  .مبنزلة الطالب له 
  .أي ال تلد } َوامَْرأَِتي َعاِقٌر { 

  :فَِلَم راجع هبذا القول بعد أن ُبشََّر بالولد ، ففيه جوابان : فإن قيل 
مرأته إىل حال الشباب ، أم على حال الكرب أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد ، بأن ُيّرّد هو وا: أحدمها 

  .كذلك اهللا يفعل ما يشاء ، أي على هذه احلال ، وهذا قول احلسن : ، فقيل له 

  .أنه قال ذلك استعظاماً ملقدور اهللا وتعجباً : والثاين 
  .أي عالمة لوقت احلمل ليتعجل السرور به } َربِّ اْجَعل لِّي ءَاَيةً : قَالَ { : قوله عز وجل 

  :فيه ثالثة أقاويل } َءايَُتَك أالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ َرْمزاً : قَالَ { 
  .حتريك الشفتني وهو قول جماهد : أحدها 
  .اإلشارة ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .اإلمياء ، وهو قول احلسن : والثالث 
  .كر اهللا تعاىل ، وذلك هي اآلية مل مينع من ذ} َواذْكُرْ رَّبََّك كَِثرياً { 
من حني زوال الشمس إىل أن تغيب ، وأصل العشي الظلمة ، ولذلك كان : والعشي } َوسَبِّْح بِالَْعشِّيِ وَاإلِْبكَارِ { 

وأما اإلبكار فمن حني طلوع الفجر إىل . العشى ضعف البصر ، فَُسمَّي ما بعد الزوال ِعشاًء ال تصاله بالظلمة 
  .، وأصله التعجيل ، ألنه تعجيل الضياء  وقت الضحى



َيا مَْرَيمُ اقُْنِتي ِلرَبِِّك ) ٤٢(َوإِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني 
ْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْلَامَُهْم أَيُُّهمْ ذَِلَك ِمْن أَ) ٤٣(َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني 

  ) ٤٤(َيكْفُلُ َمرَْيَم َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ َيخَْتِصُمونَ 

  :ن فيه قوال} َيا َمْرَيمُ إِنَّ اللََّه اصطفاك : َوإِذْ قَالَِت الَْمآلِئكَةُ { : قوله تعاىل 
  .اصطفاها على عاملي زماهنا ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
  .أنه اصطفاها لوالدة املسيح ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  :فيه قوالن } َوطَهََّركِ { 
  .طهرك من الكفر ، وهو قول احلسن وجماهد : أحدمها 
  .طهرك من أدناس احليض والنفاس ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  :فيه قوالن } اِك َعلَى نَِسآِء الَْعالَِمَني وَاْصطَفَ{ 
أن االصطفاء األول للعبادة ، واالصطفاء الثاين لوالدة : والثاين . انه تأكيد لالصطفاء األول بالتكرار : أحدمها 
  :فيه ثالثة أقاويل } َيا َمرَْيُم اقْنُِتي لَِربِِّك َواْسُجِدي { : قوله عز وجل . املسيح 
  .أخلصي لربك ، وهو قول سعيد يعين : أحدها 
  .معناه أدميي الطاعة لربك ، وهو قول قتادة : والثاين 

  .أطيلي القيام يف الصالة ، وهو قول جماهد : والثالث 
  :ويف تقدمي السجود على الركوع قوالن } َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ { 

  . أنه كان مقدماً يف شريعتهم وإن كان مؤخراً عندنا: أحدمها 
أن الواو ال توجب الترتيب ، فاستوى حكم التقدمي يف اللفظ وتأخريه ، وأصل السجود واالخنفاض : والثاين 

  :الشديد واخلضوع ، كما قال الشاعر 
  كما َسَجدْت نصرانةٌ مل حتنف... فكلتامها َخّرت وأسّجدّ رأُسها 

  .وكذلك الركوع إال أن السجود أكثر إخنفاضاً 
  :قوالن } َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ { : ويف قوله تعاىل 

  .معناه وافعلي كفعلهم : أحدمها 
  .يعين مع الراكعني يف صالة اجلماعة : والثاين 

  .يعين ما كان من البشرى باملسيح } ذَِلَك ِمْن أَنَبآِء الَْغْيبِ { : قوله تعاىل 
والوحي إىل الرسل اإللقاء باإلنزال ، وإىل النحل باإلهلام ، وأصل الوحي إلقاء املعىن إىل صاحبه ، } ُنوِحيِه إِلَْيَك { 

  :قال العجاج . } فَأَْوَحى إِلَيْهِْم أَن سَبِّحُوا ُبكَْرةً َوَعِشيٍّا { : ومن بعض إىل بعض باإلشارة ، كما قال تعاىل 
  أوحى هلا القرار فاستقّرت... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 

  :فيه قوالن } نَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْالَمَُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْرَيمَ َوَما كُ{ 
أنا أحق هبا ألن خالتها عندي ، وقال : أهنم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها ، فقال زكريا : أحدمها 

إلقاء أقالمهم وهي القداح مستقبلة جلرية املاء ، حنن أحق هبا ألهنا بنت إمامنا وعاملنا ، فاقترعوا عليها ب: القوم 
} َوكَفَّلََها { : فاستقبلت عصا زكريا جلرية املاء مصعدة ، واحندرت أقالمهم فقرعهم زكريا ، وهو معىن قوله تعاىل 

  .وهذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، واحلسن ، والربيع 



ن كفل هبا من غري اقتراع ، مث حلقهم أزمة ضعف هبا عن محل أهنم تدافعوا كفالتها ألن زكريا قد كا: والقول الثاين 
ليأخذها أحدكم فتدافعوا كفالتها ومتانعوا منها ، فأقرع بينهم وبني نفسه فخرجت القرعة : مؤونتها ، فقال للقوم 
  .له ، وهذا قول سعيد 

ٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوِمَن إِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه يَُبشُِّرِك بِكَِلَم
قَالَتْ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد َولَمْ َيْمَسْسنِي ) ٤٦(َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهلًا َوِمَن الصَّاِلِحَني ) ٤٥(الُْمقَرَّبَِني 
  ) ٤٧(لَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َبَشٌر قَا

سميته ويف ت} َيا َمْرَيمُ إِنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ : إِذْ قَالَِت الَْمآلِئكَةُ { : قوله تعاىل 
  :باملسيح قوالن 

  .ألنه ُمِسَح بالربكة ، وهذا قول احلسن وسعيد : أحدمها 
  .أنه ُمِسَح بالتطهر من الذنوب : والثاين 

  :ويف سبب كالمه يف املهد قوالن } وَُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد { : قوله تعاىل 
  .لتنزيه أمه مما قُِذفَتْ به : أحدمها 
  .جزته لظهور مع: والثاين 

  :واختلفوا هل كان يف وقت كالمه يف املهد نبياً على قولني 
  .كان يف ذلك الوقت نبياً لظهور املعجزة منه : أحدمها 
  .أنه مل يكن يف ذلك الوقت نبياً وإمنا جعل اهللا ذلك تأسيساً لنبوّته : والثاين 
  .مضجع الصيب ، مأخوذ من التمهيد : واملهد 

  :وفيه قوالن } الً َوكَْه{ : مث قال تعاىل 
  .أن املراد بالكهل احلليم ، وهذا قول جماهد : أحدمها 
  .أنه أراد الكهل يف السّن : والثاين 

  .بلوغ أربع وثالثني سنة : واختلفوا 
  .أنه فوق حال الغالم ودون حال الشيخ ، مأخوذ من القوة من قوهلم اكتهل البيت إذ طال وقوي : والثاين 

  :يف اإلخبار بكالمه كهالً وذلك ال يستنكر ؟ ففيه قوالن  فإن قيل فما املعىن
  .أنه يكلمهم كهالً بالوحي الذي يأتيه من اهللا تعاىل : أحدها 
  .انه يتكلم صغرياً يف املهد كالم الكهل يف السّن : والثاين 

إِلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُْم أَنِّي أَْخلُُق  َوَرسُولًا) ٤٨(َوُيَعلُِّمُه الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ 
 َرَص وَأُْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّهلَكُْم ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّْيرِ فَأَْنفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَْيًرا بِإِذِْن اللَِّه َوأُْبرِئُ الْأَكَْمَه وَالْأَْب

َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ) ٤٩( َوأَُنبِّئُكُمْ بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبُيوِتكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني
إِنَّ اللََّه رَبِّي ) ٥٠(ٍة ِمْن َربِّكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ِمَن التَّْوَراِة َولِأُِحلَّ لَكُْم َبْعضَ الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُمْ بِآَي

فَلَمَّا أََحسَّ عِيَسى ِمنُْهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ ) ٥١(َورَبُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم 



َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنزَلَْت َواتََّبْعَنا الرَّسُولَ فَاكُْتبَْنا َمَع الشَّاِهِديَن ) ٥٢(ِه آَمنَّا بِاللَِّه وَاشَْهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَّ
  ) ٥٤(َوَمكَُروا وََمكََر اللَُّه َواللَُّه خَْيُر الَْماكِرِيَن ) ٥٣(

  :فيه ثالثة أقاويل } َمْن أَنصَارِي إِلَى اللَِّه : ِمنُْهُم الْكُفَْر قَالَ  فَلَمَّا أََحسَّ عَيَسى{ : قوله تعاىل 
  .يعين من أنصاري مع اهللا : أحدها 
  .معناه من أنصاري يف السبيل إىل اهللا ، وهذا قول احلسن : والثاين 

  .معناه من ينصرين إىل نصر اهللا : والثالث 
  .وواحد األنصار نصري 

  :اْخُتِلف يف تسميتهم باحلواريني على ثالثة أقاويل } َنْحُن أَنَصارُ اللَِّه : ونَ قَالَ الْحََوارِيُّ{ 
  .اهنم ُسمُّوا بذلك لبياض ثياهبم ، وهذا قول سعيد بن جبري : أحدها 
  .أهنم كانوا قَصَّارين يبيضون الثياب ، وهذا قول ابن أيب جنيح : والثاين 

احلََور : وأصل احلواري . بذلك لنقاء قلوهبم ، وهذا قول قتادة ، والضحاك أهنم خاصة األنبياء ، مسوا : والثالث 
  .وهو شدة البياض ، ومنه احلواري من الطعام لشدة بياضه ، واحلََور نقاء بياض العني 

  :واختلفوا يف سبب استنصار املسيح باحلواريني على ثالثة أقاويل 
ر الذين أرادوا قتله حني أظهر دعوته ، وهذا قول احلسن ، وجماهد أنه استنصر هبم طلباً للحماية من الكفا: أحدها 

.  
  .أنه استنصر هبم ليتمكن من إقامة احلجة وإظهار احلق : والثاين 

  .لتمييز املؤمن املوافق من الكافر املخالف : والثالث 
  :فيه قوالن } فَاكُْتْبَنا َمعَ الشَّاِهِديَن . . . { : قوله تعاىل 

  .ِصلْ ما بيننا وبينهم باإلخالص على التقوى  يعين: أحدمها 
  .أثْبِْت أمساءنا مع أمسائهم لننال ما نالوا من الكرامة : والثاين 

  :فيه قوالن } َوَمكَرُوا َوَمكَرَ اللَُّه واللَُّه َخْيُر الَْماِكرِينَ { : قوله تعاىل 
، ومكر اهللا يف ردهم باخليبة إللقاء شبه املسيح على  أهنم مكروا باملسيح عليه السالم باحليلة عليه يف قتله: أحدمها 

  .غريه ، وهو قول السدي 
على مزواجة } َوَمكََر اللَُّه { : مكروا بإضمار الكفر ، ومكر اهللا مبجازاهتم بالعقوبة ، وإمنا جاز قوله : والثاين 

: البقرة [ } ُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْم فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاعَْت{ : الكالم وإن خرج عن حكمه ، حنو قوله 
االلتفاف ، ولذلك مسي الشجر امللتف مكراً ، واملكر هو االحتيال : وليس الثاين اعتداًء ، وأصل املكر ]  ١٩٤

  .على اإلنسان اللتفاف املكروه به 
التوصل إىل : غري قصد إىل اإلضرار ، واملكر  والفرق بني املكر واحليلة أن احليلة قد تكون إلظهار ما يعسر من

  .إيقاع املكروه به 

َن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذي
فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذُِّبُهْم َعذَاًبا ) ٥٥(مَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ثُ



ِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُجُوَرُهْم َواللَُّه لَا َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّا) ٥٦(َشِديًدا ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن 
  ) ٥٨(ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن الْآَياِت وَالذِّكْرِ الَْحِكيمِ ) ٥٧(ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

  :فيه أربعة أقاويل } َيا عِيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ : إِذْ قَالَ اللَُّه { : قوله تعاىل 
  .معناه إين قابضك برفعك إىل السماء من غري وفاة مبوت ، وهذا قول احلسن ، وابن جريج ، وابن زيد : دها أح

  .متوفيك وفاة نوم للرفع إىل السماء ، وهذا قول الربيع : والثاين 
  .متوفيك وفاة مبوت ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  .توفيك بعده ، وهذا قول الفراء أنه من املقدم واملؤخر مبعىن رافعك وم: والرابع 

  :قوالن } َوَراِفُعكَ إِلَيَّ { : ويف قوله تعاىل 
  .رافعك إىل السماء : أحدمها 
  .معناه رافعك إىل كراميت : والثاين 

  :فيه قوالن } َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا { 
  .أن تطهريه منهم هو منعهم من قتله : أحدمها 

  .اجه من بينهم أنه إخر: الثاين 
  :فيه تأويالن } َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوقَ الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة { 

  .فوقهم بالربهان واحلجة : أحدمها 
  .بالعز والغلبة : والثاين 

  :ويف املعّين بذلك قوالن 
  .ه ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ، والربيع ، وابن جريج أن الذين آمنوا به فوق الذين كذّبوه وكذَبوا علي: أحدمها 
أن النصارى فوق اليهود ، ألن النصارى أعز واليهود أذل ، ويف هذا دليل على أنه ال يكون مملكة إىل يوم : والثاين 

  .القيامة خبالف الروم 

الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُْن ِمَن ) ٥٩(قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُ  إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ
ا وَنَِساَءكُمْ فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَْوا َنْدعُ أَبَْناَءَنا وَأَْبَناَءكُْم َونَِساَءَن) ٦٠(الُْمْمتَرِيَن 
إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه ) ٦١(فَُسكُْم ثُمَّ نَْبَتهِلْ فََنْجَعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني َوأَنْفَُسَنا وَأَْن

  ) ٦٣(َن فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالُْمفِْسِدي) ٦٢(َوإِنَّ اللََّه لَُهوَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  .يف عيسى : أحدمها : فيه تأويالن } فََمْن َحآجََّك ِفيِه { : قوله تعاىل 
  .يف احلق : والثاين 

َنْبتَهِلْ َتَعالَْوا َنْدعُ أَبَْناَءَنا وأَْبَناَءكُْم َونَِساَءَنا وَنَِساَءكُْم وَأَنفُسََنا َوأَنفَُسكُْم ثُمَّ : ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ فَقُلْ { 
ويف . والذين دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املباهلة هم نصارى جنران } فََنْجَعلْ لَّْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبِنيَ 

  :تأويالن } َنبَْتهِلْ { : قوله 
  .معناه نلتعن : أحدمها 
  :ندعو هبالك الكاذب ، ومنه قول لبيد : والثاين 



  نظر الدهر إليهم فابتهل.. ... ... ... ... ... ... ... .
  .أي دعا عليهم باهلالك 

فلما نزلت هذه اآلية أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم مث دعا 
  .إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً : النصارى إىل املباهلة ، فأحجموا عنها ، وقال بعضهم لبعض 

بِِه شَْيئًا َولَا َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َولَا ُنشْرَِك قُلْ 
  ) ٦٤(ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُم

  :اآلية ويف املقصود بذلك قوالن } قُلْ َيأَْهلَ الِْكَتابِ تََعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْينََنا َوَبيَْنكُمْ { : قوله تعاىل 
  .أهنم نصارى جنران ، وهذا قول احلسن والسدي وابن زيد : أحدمها 
  .، وابن جريح  اهنم يهود املدينة ، وهذا قول قتادة ، والربيع: والثاين 

  :فيه تأويالن } َوالَ يَتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعضاً أَْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه { 
  .هو طاعة االتباع لرؤسائهم يف أوامرهم مبعاصي اهللا ، وهذا قول ابن جريح : أحدمها 
  .سجود بعضهم لبعض ، هذا قول عكرمة : والثاين 

َها أَنُْتْم َهُؤلَاءِ ) ٦٥(نَ ِفي إِبَْراِهيَم َوَما أُنْزِلَِت التَّْوَراةُ وَالْإِْنجِيلُ إِلَّا ِمْن َبْعِدهِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ ُتَحاجُّو
َما كَانَ إِبَْراِهيمُ ) ٦٦(ا َتْعلَُمونَ َحاَججُْتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتحَاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم لَ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوهُ ) ٦٧(َيُهوِديا َولَا َنصَْرانِيا َولَِكْن كَانَ حَنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ٦٨(ِليُّ الُْمْؤِمنَِني َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه َو

وسبب نزول هذه اآلية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند } َيأَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم ُتحَآجُّونَ ِفي إِْبَراِهيَم { : قوله تعاىل 
 ما إال: ما كان إال يهودياً ، وقالت النصارى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتنازعوا يف أمره فقالت اليهود 

  .نصرانياً ، فنزلت هذه اآلية تكذيباً للفريقني مبا بيَّنه من نزول التوراة واإلجنيل من بعده 
  .يعين ما وجدوه يف كتبهم } َهأَنُتْم َهُؤآلِء َحاَججُْتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌْم { : قوله تعاىل 

  .براهيم يعين من شأن إ} فَِلَم ُتَحآجُّونَ ِفيَما لَيَس لَكُم بِِه ِعلْمٌ { 
  .يعين شأن إبراهيم } َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { 
  .فالتمسوه من ِعلَِله } َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { 

ْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتكْفُُرونَ َيا أَ) ٦٩(َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَنْفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
) ٧١(َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمونَ الَْحقَّ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ ) ٧٠(بِآَياِت اللَِّه َوأَْنُتْم َتشَْهُدونَ 

) ٧٢(لَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهارِ َواكْفُُروا آخَِرُه لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزِ
لْ إِنَّ ْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْنَد َربِّكُْم قَُولَا ُتْؤِمنُوا إِلَّا ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ يُْؤَتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَ

  ) ٧٤(َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ ) ٧٣(الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 



  :فيه ثالثة تأويالت  }َيأَهل الْكَِتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ { : قوله تعاىل 
وأنتم تشهدون مبا يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة هبا ، وهذا قول قتادة ، والربيع ، : أحدها 

  .والسدي 
  .وأنتم تشهدون مبثلها من آيات األنبياء اليت تقرون هبا : والثاين 

  .وأنتم تشهدون مبا عليكم فيه احلجة : والثالث 
  :فيه تأويالن } ْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َيأَ{ : قوله تعاىل 

  .حتريف التوارة واإلجنيل ، وهذا قول احلسن ، وابن زيد : أحدمها 
الدعاء إىل إظهار اإلسالم يف أول النهار والرجوع عنه يف آخره قصداً لتشكيك الناس فيه ، وهذا قول ابن : والثاين 

  .عباس ، وقتادة 
  .اإلميان مبوسى وعيسى والكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : والثالث 

يعين ما وجدوه عندهم من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، والبشارة به يف كتبهم عناداً من } َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ { 
  .علمائهم 

  .يعين احلق مبا عرفتموه من كتبكم } َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ { 
  :فيه قوالن } َوالَ ُتؤِْمُنوا إِالَّ ِلَمن َتبَع ِديَنكُْم { : قوله تعاىل 

  .معناه ال تصدقوا إال ملن تبع دينكم : أحدمها 
  .ال تعترفوا باحلق إال ملن تبع دينكم : والثاين 

  :واْخُتِلَف يف تأويل ذلك على قولني 
  .، وابن زيد أهنم كافة اليهود ، قال ذلك بعضهم لبعض ، وهذا قول السدي : أحدمها 
  .أهنم يهود خبري قالوا ذلك ليهود املدينة ، وهذا قول احلسن : والثاين 

  :واختلف يف سبب هنيهم أن يؤمنوا إال ِلَمْن َتبَع دينهم على قولني 
  .أهنم ُنُهوا عن ذلك لِئَالً يكون طريقاً لعبدة األوثان إىل تصديقه ، وهذا قول الزجاج : أحدمها 
  .ُهوا عن ذلك لِئَالَّ يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه إلقرارهم بصحته أهنم ُن: والثاين 

  :فيه قوالن } قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَن يُْؤَتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ أُوِتيُتْم { 
يها املسلمون ، مث قل إن اهلدى هدى اهللا أالَّ يُْؤَتى أحٌد مثل ما أوتيتم أُّ: أن يف الكالم حذفاً ، وتقديره : أحدمها 
]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّوا { : من الكالم لدليل اخلطاب عليها مثل قوله تعاىل » ال « حذف 

قل إن اهلدى هدى اهللا فال : أن معىن الكالم : والثاين . أي ال تضلوا ، وهذا معىن قول السدى ، وابن جريج 
  .د مثل ما أوتيتم جتحدوا أن يُْؤتى أح

  :فيه قوالن } أَْو ُيحَآجُّوكُم عِنَد رَبِّكُم { 
  .يعين وال تؤمنوا أن ُيحَاّجوكم عند ربكم ألنه ال حجة هلم ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : أحدمها 
عة ، وهذا ال تلقاه أو تقوم السا: إن معناه حىت ُيحَاجُّوكم عند ربكم ، على طريق التبعيد ، كما يقال : والثاين 

  .قول الكسائي ، والفراء 
  :فيه قوالن } َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن َيَشاُء { : قوله تعاىل 

  .أهنا النبوة ، وهو قول احلسن ، وجماهد ، والربيع : أحدمها 



  .القرآن واإلسالم ، وهذا قول ابن جريج : والثاين 
  : واختلفوا يف النبوة هل تكون جزاًء على عمل ؟ على قولني

  .أهنا جزاء عن استحقاق : أحدمها 
  .} َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن َيَشاءُ { : أهنا تفضل ألنه قال : والثاين 

َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما  ؤَدِِّه إِلَْيَك إِلَّاَوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِِدينَارٍ لَا ُي
بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ) ٧٥( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

  ) ٧٦(َواتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

اختلفوا يف دخول الباء على القنطار والدينار على } َوِمن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقنطَارٍ ُيؤَدِّه إِلَيَك { :  قوله تعاىل
  :قولني 

  ] . ٢٩: احلج [ } وَِلَيطَّوَّفُوا بِالْبَيِت الَْعِتيقِ { : أهنا دخلت إللصاق األمانة كما دخلت يف قوله تعاىل : أحدمها 
  .ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار : وتقديره ) على ( أهنا مبعىن : اين والث
  :فيه ثالثة تأويالت } إِالَّ َما دُْمَت َعلَيِه قَاِئماً { 

  .إال ما دمت عليه قائماً باملطالبة واإلقتضاء ، وهذا قول قتادة ، وجماهد : أحدها 
  .باملالزمة . والثاين 

  .أسه ، وهو قول السدي قائماً على ر: والثالث 
  :يعين يف أموال العرب ، ويف سبب استباحتهم له قوالن } لَيَس َعلَيَنا ِفي األُمِّيَِني َسبِيلٌ : ذَِلَك بِأَنَُّهم قَالُوا { 

  .ألهنم مشركون من غري أهل الكتاب ، وهو قول قتادة ، والسدي : أحدمها 
م عليه ، وهذا قول احلسن وابن جريج ، وقد روى سعيد بن جبري ألهنم حتولوا عن دينهم الذي عاملناه: والثاين 

كَذََّب اُهللا أَْعَداَء اِهللا ، َما ِمن َشيٍء كَانَ يف « : ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
  ى الَربِّ َوالفَاجِرِاجلَاِهليَِّة إالَّ َوُهَو َتحَت قَدَميَّ إالَّ األمَاَنةَ فَإنَّها ُمَؤدَّاةٌ إِلَ

 «.  

ا ُيكَلِّمُُهُم اللَُّه َولَا َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الْآِخَرِة وَلَ
  ) ٧٧(ٌب أَلِيٌم الِْقَياَمِة َولَا ُيزَكِّيهِْم َولَُهْم َعذَا

  :ويف العهد قوالن } إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه َوأَميَانِهِم ثََمناً قَِليالً { : قوله تعاىل 
  .ما أوجب اهللا تعاىل على اإلنسان من طاعته وكَفَّه عن معصيته : أحدمها 
  . احلق ما يف عقل اإلنسان من الزجر عن الباطل واالنقياد إىل: والثاين 

  :ويف أصل اخلالق قوالن . } أَولَِئَك الَ َخالََق لَُهم ِفي اآلخِرِة { 
  .أن أصله من اخلّلق بفتح اخلاء وهو النفس ، وتقدير الكالم ال نصيب هلم : أحدمها 
  .أن أصله اخلُلق بضم اخلاء ألنه نصيب مما يوجبه اخلُلُق الكرمي : والثاين 

  :فيه قوالن } ُه َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اللَّ{ 
} ثُمَّ إِنَّ َعلَيَنا ِحسَاَبُهم { : ال يكلمهم اهللا مبا يسرهم ، لكن يكلمهم مبا يسوءهم وقت احلساب ألنه قال : أحدمها 



.  
  .ال يكلمهم أصالً ولكن يرد حساهبم إىل املالئكة : والثاين 

  :فيه قوالن } َوالَ َينظُُر إِلَيهِم َيوَم الِْقَياَمةِ { 
  .ال يراهم :  أحدمها
  .ال َيِمُن عليهم : والثاين 

  .أي ال يقضي بزكاهتم } َوالَ ُيزَكِّيهِم { 
  :واختلف أهل التفسري يف سبب نزول هذه اآلية على ثالثة أقاويل 

أيب رافع وكنانة بن أيب احلقيق ، وكعب بن األشرف ، وحيي بن : أهنا نزلت يف قوم من أحبار اليهود : أحدها 
كتاباً بأيديهم ، مث حلفوا أنه من عند اهللا فيما ادعوا به ليس عليهم يف األميني سبيل ، وهو قول أخطب كتبوا 

  .احلسن ، وعكرمة 
أهنا نزلت يف األشعث وخصيم له تنازعاً يف أرض ، فقام ليحلف ، فنزلت هذه اآلية ، فنكل األشعث : والثاين 

  .واعترف باحلق 
  .يناً فاجرة يف تنفيق سلعته يف البيع ، وهذا قول عامر ، وجماهد أهنا نزلت يف رجل حلف مي: والثالث 

َيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالْكَِتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ َو
َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيؤِْتَيُه اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ ) ٧٨(َيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو

ُمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُْنُتمْ َتْدُرُسونَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلِّ
  ) ٨٠(ُمْسِلُمونَ  َولَا َيأُْمَركُْم أَنْ َتتَِّخذُوا الَْملَاِئكَةَ وَالنَّبِيِّنيَ أَْرَباًبا أََيأُْمُركُْم بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَْنُتْم) ٧٩(

} كُونُوا ِعَباداً لِّي ِمن ُدوِن اللَّهِ : ِكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ َما كَانَ لَِبَشرٍ أَن يُْؤِتَيُه اللَُّه الْ{ : قوله تعاىل 
أتدعونا إىل عبادتك كما دعا : سبب نزوهلا ما روى ابن عباس أن قوماً من اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .املسيح النصارى ، فنزلت هذه اآلية 
  :فيه ثالثة تأويالت } ونُوا َربَّانِيَِّني َولَِكن كُ{ 

  .فقهاء علماء ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .حكماء أتقياء ، وهو قول سعيد بن جبري : والثاين 

  .أهنم الوالة الذين يرّبون أمور الناس ، وهذا قول ابن زيد : والثالث 
  :ويف أصل الرباين قوالن 

  :تدبريه ، وهو قول الشاعر أنه الذي يربُّ أمور الناس ب: أحدها 
  ربوُب -فضعت  -وقبلك ربتين ... وكنت امرَءاً أفضت إليك ربابيت 

  .فسمي العامل ربّانياً ألنه بالعلم يدبر األمور 
  .أنه مضاف إىل عامل الرب ، وهو علم الدين ، فقيل لصاحب العلم الذي أمر به الرب رّباين : والثاين 



 َولََتْنُصُرنَّهُ َق النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَما َمَعكُمْ لَُتْؤِمُننَّ بِِهَوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَا
فََمْن َتَولَّى بَْعَد ) ٨١(ِمَن الشَّاِهِديَن  قَالَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم

  ) ٨٢(ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

  :يف امليثاق قوالن } َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني لََمآ ءَاَتيُْتكُم ِمن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة { : قوله تعاىل 
على قومهم بتصديق حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول علي ، وابن أنه أخذ ميثاق النبيني أن يأخذوا : أحدمها 

  .عباس ، وقتادة ، والسدي 
  .أنه أخذ ميثاقهم ليؤمنن باآلخرة ، وهذا قول طاووس : والثاين 

  .يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } ثُمَّ َجآَءكُم َرسُولٌ { 
  .اإلجنيل يعين من التوارة ، و} ُمَصدٌِّق ِلَما مََعكُْم { 
  :العهد ، وفيه تأويالن : واإلصر } لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَُّه قَالَ َءأَقَْررُْتم وَأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُمْ إِْصرِي { 

  .قبلتم على ذلك عهدي : معناه : أحدمها 
  .أخذمت على املُتَّبِِعني لكم عهدي : والثاين 

  .يعين على أممكم بذلك } فَاشَْهُدواْ : قَالَ . أَقَْرْرَنا : قَالُوا { 
  .عليكم ، وعليهم } َوأََنا َمَعكُم مَِّن الشَّاِهِديَن { 

قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما ) ٨٣( أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها وَإِلَْيِه يُْرَجُعونَ
َوعِيَسى وَالنَّبِيُّونَ ِمْن  نْزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسبَاِط َوَما أُوِتَي ُموَسىأُ

الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآخَِرِة ِمَن  َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر) ٨٤(َربِّهِْم لَا نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 
  ) ٨٥(الَْخاِسرِيَن 

  :فيه ستة أقاويل } َولَُه أََسلََم َمن ِفي السَّموَاِت َواَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً { : قوله تعاىل 
  .ا قول قتادة أن املؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند املوت كَْرهاً ، وهذ: أحدها 
  .أنه اإلقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك يف العبادة ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  .أنه سجود املؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً ، وهو مروي عن جماهد أيضاً : والثالث 
  .وكرهاً باخلوف من السيف ، وهو قول مطر . طوعاً بالرغبة والثواب : والرابع 
  .أن إسالم الكاره حني أخذ منه امليثاق فأقر به ، وهذا قول ابن عباس : امس واخل

  .معناه أنه أسلم باالنقياد والذلة ، وهو قول عامر الشعيب ، والزجاج : والسادس 

َبيَِّناُت َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ كَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاَءُهمُ الْ
خَاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب َولَا ) ٨٧(أُولَِئَك جََزاُؤُهمْ أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني ) ٨٦(

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِمْ ) ٨٩(يَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم إِلَّا الَِّذ) ٨٨(ُهْم ُيْنظَُرونَ 
كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم ) ٩٠(ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفًْرا لَْن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ 

  ) ٩١(أََحِدِهْم ِملُْء الْأَْرضِ ذَهًَبا َولَوِ افَْتَدى بِِه أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن 



  :فيه أربعة تأويالت } لَ َتوبَُتُهمْ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزَدادُواْ كُفْراً لَن ُتقَْب{ : قول اهللا تعاىل 
  .أهنم اليهود كفروا باملسيح مث ازدادوا كفراً مبحمد لن تقبل توبتهم عند موهتم ، وهذا قول قتادة : أحدها 
  .أهنم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم من ذنوب ارتكبوها مع اإلقامة على كفرهم ، وهذا أيب العالية : والثاين 

ارتدوا مث عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية ، فأطلع اهللا نبيهَّ وعلى سريرهتم ، وهذا  أهنم قوم: والثالث 
  .قول ابن عباس 

أهنم اليهود والنصارى كفروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد إمياهنم به قبل مبعثه ، مث ازدادوا كفراً إىل : والرابع 
  .حضور آجاهلم ، وهذا قول احلسن 

  ) ٩٢(الُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم لَْن َتَن

  :يف الرب ثالثة تأويالت } لَن تََنالُواْ الْبِرَّ حَتَّى ُتنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّون { : قوله تعاىل 
  .أن الرب ثواب اهللا تعاىل : أحدمها 
  .أنه فعل اخلري الذي يستحق به الثواب :  والثاين

  .أن الرب اجلنة ، وهو قول السدي : والثالث 
  :ثالثة أقاويل } َحتَّى ُتنِفقُواْ { : ويف قوله تعاىل 

  .يف الصدقات املفروضات ، وهو قول احلسن : أحدها 
  .يف مجيع الصدقات فرضاً وتطوعاً ، وهو قول ابن عمر : والثاين 

  .سبيل اخلري كلها من صدقة وغريها  يف: والثالث 
جاء زيد بن حارثة بفرس } لَن َتنَالُوا البِرَّ حَتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ { ملا نزلت هذه اآلية : وروى عمرو بن دينار قال 

عطاها ابنه أسامة ، َتَصدَّْق هبذه يا رسول اهللا ، فأ: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ) سََبل ( له يقال هلا 
  قَْد قُبِلَْت َصَدقَُتك« : يا رسول اهللا إمنا أردت أن أتصدق هبا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال 

 «.  

لتَّْوَراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها اكُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحلًّا ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ إِلَّا َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتنَزَّلَ 
قُلْ َصَدَق اللَّهُ ) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ ) ٩٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  ) ٩٥(الُْمْشرِِكَني  فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن

سبب نزول هذه اآلية أن اليهود أنكروا } كلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لِّبَنِي إِْسَرآئِيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسَرآئِيلُ َعلَى َنفِْسهِ { 
لى نفسه ، ألنه ملا حتليل النيب صلى اهللا عليه وسلم حلوم اإلبل ، فأخرب اهللا تعاىل بتحليلها هلم حني حرَّمها إسرائيل ع

أصابه وجع العرق الذي يقال له عرق النسا ، نذر حترمي العروق على نفسه ، وأحب الطعام إليه ، وكانت حلوم 
  .اإلبل من أحب الطعام إليه 

على ... على اختالفهم يف اجتهاد األنبياء _ واختلفوا يف حترمي إسرائيل على نفسه هل كان بإذن اهللا تعاىل أم ال 
  : قولني

  .مل يكن إال بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنيب أن جيتهد : أحدمها 
  .باجتهاده من غري إذن ، وهو قول من زعم أن للنيب أن جيتهد : والثاين 



  :واختلفوا يف حترمي اليهود ذلك على أنفسهم على قولني 
  .أهنم حرموه على أنفسهم اتباعاً إلسرائيل : أحدمها 
  .نزلت بتحرميها فحرموها بعد نزوهلا ، واألول أصح  أن التوراة: والثاين 

ِفيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ ) ٩٦(إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ مَُباَركًا وَُهًدى ِللَْعالَِمَني 
  ) ٩٧(ِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْي

ال اختالف بني أهل التفسري أنه أول بيت وضع للعبادة ، وإمنا } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَبارَكاً { 
  :ع لغريها على قولني اختلفوا هل كان أول بيت وض

  .أنه قد كانت قْْبله بيوت كثرية ، وهو قول احلسن : أحدمها 
  .أنه مل يوضع قبله بيت ، وهذا قول جماهد ، وقتادة : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } َبكَّة { ويف 
  .احلرم كله ، وهذا قول ابن شهاب ، وضمرة بن ربيعة : أن بكة املسجد ، ومكة : أحدها 
  .أن بكة هي مكة ، وهو قول أيب عبيدة  :والثاين 

  .أن بكة موضع البيت ، ومكة غريه يف املوضع يريد القرية ، وروي ذلك عن مالك : والثالث 
  :ويف املأخوذ منه بكة قوالن 

  .أنه مأخوذ من الزمحة ، يقال َتَباّك القوم بعضهم بعضاً إذا ازدمحوا ، فبكة ُمْزَدَحُم الناس للطواف : أحدمها 
  .أهنا مسيت بكة ، ألهنا َتُبكُّ أعناق اجلبابرة ، إذ أحلدواْ فيها بظلم مل يهملواْ : القول الثاين و

  :تأويالن } ُمبَاَركاً { : ويف قوله 
  .أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه : أحدمها 
اآلية يف } اٌت َبيِّنَاٌت مَّقَاُم إِبَْراهِيَم ِفيِه آَي{ . أنه آمن ملن دخله حىت الوحش ، فيجتمع فيه الصيد والكلب : والثاين 

أمن اخلائف ، وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه ، : مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر صلد؟ واآلية يف غري املقام 
  .وتعجيل العقوبة ملن عتا فيه ، وما كان يف اجلاهلية من أصحاب الفيل 

  .معناه أنه عطَّف عليه قلوب العرب يف اجلاهلية فكان اجلاين إذا دخله أِمَن } َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { 
  :وأما يف اإلسالم ففيه قوالن 

  .أنه من النار ، وهذا قول حيىي بن جعدة : أحدمها 
  .من القتال حبظر اإلجيال على داخليه ، وأما احلدود فتقام على من جىن فيه : والثاين 

  :له يف إقامة احلد عليه فيه قوالن واختلفواْ يف اجلاين إذ دخ
  .تقام عليه ، وهو مذهب الشافعي : أحدمها 
  .ال تقاوم حىت يُلجأ إىل اخلروج منه ، وهو مذهب أيب حنيفة : والثاين 

  :ويف االستطاعة ثالثة أقاويل } َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَيِه سَبِيالً { 
  .ا باملال ، وهي الزاد والراحلة ، وهو قول الشافعي أهن: أحدها 
  .أهنا بالبدن ، وهو قول مالك : والثاين 

  .أهنا باملال والبدن ، وهو قول أيب حنيفة : والثالث 



  :وفيه ثالثة تأويالت } َوَمن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني { 
  .فلم يره واجباً ، وهو قول ابن عباس بفرض احلج ] من كفر [ يعين : أحدها 
: اليهود ، ألنه ملا نزل قوله تعاىل : والثالث . هو ال يرى َحجَُّه براً وال تركه مأمثاً ، وهو قول زيد بن أسلم : والثاين 

  .لم حيجوا ، فأنزل اهللا هذه اآلية فقالواْ حنن مسلمون فأُِمُروا باحلج ف} َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اِإلْسالَمِ ِديناً فَلَن ُيقَْبلَ ِمنُه { 

قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن ) ٩٨(قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ 
  ) ٩٩(َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ  َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأَنُْتْم شَُهَداُء

  :فيه قوالن } قُلْ َيا أْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن { 
أن صدهم عن سبيل ما كانوا عليه من اإلغراء بني األوس واخلزرج حىت يتذكروا حروب اجلاهلية : أحدمها 

  .اليهود خاصة ، وهو قول ابن زيد فيتفرقوا ، وذلك من فعل 
أنه تكذيبهم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وإنكارهم ثبوت صفته يف كتبهم ، وذلك من فعل اليهود : والثاين 

  .والنصارى ، وهذا قول احلسن 
يلُ منتصب من أي تطلبون العَِوَج وهو بكسر العني العدول عن طرائق احلق ، والعََوج بالفتح م} َتْبغُوَنَها ِعَوجاً { 

  .حائط أو قناة 
  :فيه قوالن } َوأَنُتْم ُشَهَداُء { 

يعين شهوداً على : والثاين ] .  ٣٧: ق [ } أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيدٌ { : يعين عقالء ، مثل قوله تعاىل : أحدمها 
  .ما كان من َصّدهم عن سبيل اهللا ، وقيل من عنادهم وكذهبم 

َوكَْيفَ َتكْفُُرونَ ) ١٠٠(ِذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َيُردُّوكُْم بَْعَد إِميَانِكُْم كَاِفرِيَن َيا أَيَُّها الَّ
  ) ١٠١(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ  َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدَي إِلَى

  .يعين األوس واخلزرج } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا { 
  .يعين اليهود يف إغرائهم بينكم } إِن ُتِطيعُوا فَرِيقاً مَِّن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب { 
  .} َيُردُّوكُم بَْعَد إَِميانِكُْم كَاِفرِينَ { 

َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا تَفَرَّقُوا ) ١٠٢(وا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه وَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن
نِْعَمِتِه إِْخوَاًنا َوكُنُْتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم بِ

  ) ١٠٣(النَّارِ فَأَنْقَذَكُْم ِمنَْها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 

  :فيه أربع أقاويل } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه { 
  .هو أن ُيطَاع فال يُْعصى ، وُيْشكَر فال يكفر وُيذْكَر فال ُيْنسى ، وهو قول ابن مسعود ، واحلسن ، وقتادة : حدها أ

  .هو اتقاء مجيع املعاصي ، وهو قول بعض املتصوفني : والثاين 
  .هو أن يعترفواْ باحلق يف األمن واخلوف : والثالث 
  . ترك طاعته أحدٌ سواه هو أن ُيطَاع ، وال ُيتَّقى يف: والرابع 



  :واختلفواْ يف نسخها على قولني 
  .هي حمكمة ، وهو قول ابن عباس ، وطاووس : أحدمها 
وهو قول قتادة ، والربيع ، ]  ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتم { : هي منسوخة بقوله تعاىل : والثاين 

  .والسدي ، وابن زيد 
  :فيه مخسة تأويالت } بَِحْبل اللَِّه َجِميعاً َواْعَتِصمُوا { 

كتاب اهللا تعاىل ، وهو قول ابن مسعود ، وقتادة ، والسدي ، روى أبو سعيد اخلدري عن رسول : احلبل : أحدها 
  ِكتَاُب اِهللا ُهَو حَْبلُ اهللاِ املَْمُدوُد ِمَن السَّماِء إَىل األْرضِ« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .أنه دين اهللا وهو اإلسالم ، وهذا قول ابن زيد : لثاين وا. » 
  .أنه عهد اهللا ، وهو قول عطاء : والثالث 
  .هو اإلخالص هللا والتوحيد ، وهو قول أيب العالية : والرابع 

  .هو اجلماعة ، وهو مروي عن ابن مسعود : واخلامس 
  .بل ينجو من بئر أو غريها وُسمَّي ذلك حبالً ألن املُْمِسَك به ينجو مثل املتمسك باحل

  :فيه قوالن } َوالَ َتفَرَّقُواْ { 
  .عن دين اهللا الذي أمر فيه بلزوم اجلماعة ، وهذا قول ابن مسعود ، وقتادة : أحدمها 
  .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

  :وفيمن أريد هبذه اآلية قوالن } َف َبَني قُلُوبِكُْم َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُتْم أَْعَداًء فَأَلَّ{ 
  .أهنم مشركو العرب ِلَما كان بينهم من الصوائل ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
أهنم األوس واخلزرج ِلَما كان بينهم من احلروب يف اجلاهلية حىت تطاولت مائة وعشرين سنة إىل أن ألَّفَ : والثاين 

  .الم فتركت تلك األحقاد ، وهذا قول ابن إسحاق اهللا بني قلوهبم باإلس

وَلَا ) ١٠٤(ُهُم الُْمفِْلُحونَ َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمعُْروِف َوَينَْهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوأُولَِئَك 
َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه ) ١٠٥(ْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم َتكُوُنوا كَالَِّذيَن تَفَرَّقُوا وَاْخَتلَفُوا ِمْن َب

ا َوأَمَّ) ١٠٦(ُتْم َتكْفُُرونَ َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْن
ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه ُيرِيُد ) ١٠٧(الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

  ) ١٠٩(ِه ُتْرَجعُ الْأُمُوُر َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِلَى اللَّ) ١٠٨(ظُلًْما ِللَْعالَِمَني 

يعين به يوم القيامة ، ألن الناس فيه بني ُمثَابٌ باجلنة وُمعاقٌَب بالنار فوِصف وجه } َيوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه { 
  .املُثَاب بالبياض إلسفاره بالسرور ، ووصف وجه املَُعاقَب بالسواد إلنكسافه باحلزن 

ويف هؤالء الذين كفروا } ِذيَن اْسَودَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَرُْتم بَْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُتم َتكْفُُرونَ فَأَمَّا الَّ{ 
  :بعد إمياهنم أربعة أقاويل 

  .أهنم الذين كفرواْ بعد إظهار اإلميان بالنفاق ، وهو قول احلسن : األول 
  .باالرتداد بعد إسالمهم ، وهو قول جماهد أهنم الذين كفروا : والثاين 

هم الذين كفروا من أهل الكتاب بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد إمياهنم بَِنْعِتِه ووصفه ، وهو قول : والثالث 
  .الزجاج 



لْسُت أَ{ هم مجيع الكفار إلعراضهم عما يوجبه اإلقرار بالتوحيد حني أَْشَهدَُهم اهللا تعاىل على أنفسهم : والرابع 
  .وهو قول أيب بن كعب ]  ١٧٢: األعراف [ } بِرَبِّكُْم قَالُواْ َبلَى َشهِْدَنا 

َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ  كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه
لَْن َيُضرُّوكُْم إِلَّا أَذًى َوإِنْ يُقَاِتلُوكُْم ُيَولُّوكُُم الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا ) ١١٠(لَُهْم مِْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ  َخيًْرا

حَْبلٍ ِمَن النَّاسِ وََباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ضُرَِبْت َعلَْيهِمُ الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه َو) ١١١(ُيْنَصُرونَ 
ْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ الْأَنْبَِياَء بَِغ

  ) ١١٢(َيْعَتُدونَ 

  :فَِلَم قال كنتم خري أمة ومل يقل أنتم خري أمة؟ ففيه أربعة أجوبة : فإن قيل } أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ كُنُتمْ َخْيَر { 
يعين إىل ما تقدم يف البشارة ، وهذا } كُْنُتمْ { : أن اهللا تعاىل قد كان قدم البشارة هلم بأهنم خري أمة ، فقال : أحدها 

  .قول احلسن البصري 
  أَنُتم ُتِتمَّونَ َسْبِعن أُمةً أَْنُتم َخُريها وأَكْرُمها َعلَى اِهللا« :  صلى اهللا عليه وسلم قال وقد روي عن النيب

وكان { : أن ذلك لتأكيد األمر ألن املتقدم مستصحب وليس اآلنف متقدماً ، وذلك مثل قوله تعاىل : والثاين . » 
  .} اهللا غفوراً رحيماً 

  . معناه خلقهم خري أّمة: والثالث 
  .كنتم خري أّمة يف اللوح احملفوظ : والرابع 

ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ ) ١١٣(لَْيسُوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ 
َوَما َيفَْعلُوا ) ١١٤(َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني الْآِخرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ 

ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن تُْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ) ١١٥(ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني 
َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الَْحَياةِ الدُّنَْيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أَصَاَبتْ ) ١١٦(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ) ١١٧(ْن أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ َحْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم فَأَْهلَكَْتُه َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِك

روي عن ابن عباس أن سبب نزوهلا أنه أسلم عبد اهللا ابن سالم } لَْيُسوا سََواًء ، مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ أَُمةٌ قَآِئَمةٌ { 
{ : إىل قوله  }لَيسُوا َسَواًء { : ما آمن مبحمد إالّ شرارنا ، فأنزل اهللا تعاىل : ومجاعة معه ، فقالت أحبار اليهود 

  .} وأولئك ِمَن الصَّاِلِحَني 
  :فيه ثالث تأويالت } أمةٌ قَاِئَمةٌ { 

  .عادلة ، وهو قول احلسن ، وابن جريج : أحدها 
  .قائمة بطاعة اهللا ، وهو قول السدي : والثاين 

  .يعين ثابتة على أمر اهللا تعاىل ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، والربيع : والثالث 
  :فيه تأويالن } لُونَ َءايَاِت اِهللا َءانآَء اللَّْيلِ َيْت{ 

  .ساعات الليل ، وهو قول احلسن ، والربيع : أحدمها 
  .جوف الليل ، وهو قول السدي : والثاين 

  :واختلف يف املراد بالتالوة يف هذا الوقت على قولني 



  .صالة الَعْتَمة ، وهو قول عبد اهللا بن مسعود : أحدمها 
  .صالة املغرب والعشاء ، وهو قول الثوري : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوُهْم َيْسُجُدونَ { 
  .يعين سجود الصالة : أحدها 
  .يريد الصالة ألن القراءة ال تكون يف السجود وال يف الركوع ، وهذا قول الزجاج ، والفراء : والثاين 

  .ذلك يسجدون  معناه يتلون آيات اهللا أناء الليل وهم مع: والثالث 
اختلفواْ يف } ْم فَأَْهلَكَْتُه َمثَلُ َما ُينِفقُونَ ِفي َهِذِه احلََياِة الدُّْنَيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُمواْ أَنفُسَُه{ 

  :سبب نزوهلا على قولني 
  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا نزلت يف أيب سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم : أحدمها 
  .أنه نزلت يف نفقة املنافقني مع املؤمنني يف حرب املشركني على جهة النفاق : والثاين 

  :ويف الّصرِّ تأويالن 
  .هو الربد الشديد ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، والسدي : أحدمها 
  .يح ، وهو قول الزجاج ، وأصل الّصر صوت من الصرير أنه صوت هلب النار اليت تكون يف الر: والثاين 

  :فيه تأويالن } أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم { 
  .معناه أن ظلمهم اقتضى هالك زرعهم : أحدمها 
 يعين أهنم ظلموا أنفسهم بأن زرعواْ يف غري موضع الزرع ويف غري وقته فجاءت ريح فأهلكته فضرب اهللا: والثاين 

  .تعاىل هذا مثالً هلالك نفقتهم 

َبَدتِ الْبَْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم َوَما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم لَا َيأْلُوَنكُْم خََبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد
َها أَْنُتمْ أُولَاِء ُتِحبُّونَُهْم َولَا ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ ) ١١٨(الْآيَاِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم 

إِنَّ اللََّه َعِليٌم  وُتوا بَِغْيِظكُْمبِالِْكتَابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آمَنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ ِمَن الْغَْيِظ قُلْ ُم
ْم إِنْ َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتصِْبكُْم سَيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُ) ١١٩(بِذَاِت الصُُّدورِ 

  ) ١٢٠(كَْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

قيل إهنا نزلت يف قوم من املسلمني صافوا بعض املشركني من } ا الَِّذيَن َءاَمنُوا الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُْم يَاأَيَُّه{ 
  .اليهود واملنافقني املودة ملصاحبة يف اجلاهلية فَُنهُوا عن ذلك 

  .لثوب ألهنا تلي البطن والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ، واألصل البطن ، ومنه بطانة ا
  .النَّكال ، وأصله الفساد ومنه اخلبل اجلنون : واخلبال . أي ال يقصرون يف أمركم } الَ يِأْلُوَنكُمْ َخَباالً { 
  :فيه تأويالن } َودُّواْ َما َعنِتُّمْ { 

  .ودوا إضاللكم عن دينكم ، وهو قول السدي : أحدمها 
  .أي حتملون على املشقة فيه ، وهو قول ابن جريج ، وأصل العنت املشقة ودوا أن تعنتوا يف دينكم : والثاين 

  .أي بدا منها ما يدل عليها } قَْد َبَدِت الَْبْغَضآُء ِمْن أَفَْواِههِمْ { 
  .مما بدا } َوَما ُتْخِفي ُصدُوُرُهم أَكَْبُر { 



إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ تَفَْشلَا ) ١٢١(لِْقتَالِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِل
َتْشكُُرونَ  َولَقَدْ َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ وَأَْنُتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم) ١٢٢(َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمؤِْمُنونَ 

)١٢٣ (  

  :واختلفوا يف أي مكان كان على قولني } َوإذْ غَدَْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوِّىُء الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ { 
  .أنه كان يوم أُحد ، وهو قول ابن عباس ، والربيع ، وقتادة ، والسدي ، وابن اسحاق : أحدمها 
  .وهو قول احلسن ، وجماهد  أنه كان يوم األحزاب ،: والثاين 

  .أنك ترتب املؤمنني يف مواضعهم : ومعىن اآلية . أي تتخد منزالً تبوىء فيه املؤمنني } ُتَبوِّىُء { 
  :فيه ثالثة أقوال } وَاُهللا َسِميٌع َعِليٌم { 

  .مسيع مبا يقوله املنافقون ، عليم مبا يضمرونه من التهديد : أحدها 
  .ه املشريون عليك ، عليم مبا يضمرون من نصيح الرأي وغش القلوب مسيع ملا يقول: والثاين 

  .مسيع ملا يقوله املؤمنون عليم مبا يضمرون من خلوص النية : والثالث 
  :اختلف فيها على قولني } إِذْ َهمَّت طَّآِئفََتاِن مِْنكُْم أَن َتفَْشالَ { 

  .ل ابن عباس ، وجابر بن عبد اهللا ، احلسن ، وقتادة أهنم بنو سلمة وبنو حارثة من األنصار ، وهو قو: أحدمها 
  .أهنم قوم من املهاجرين واألنصار : والثاين 

  :ويف سبب مهّهم بالفشل قوالن 
أن عبد اهللا بن أيب سلول دعامها إىل الرجوع عن لقاء املشركني يوم أحد ، فهّما به ومل يفعال ، وهذا قول : أحدمها 

  .السدي وابن جريج 
  .أهنم اختلفوا يف اخلروج يف الغدو واملقام حىت مهّا بالفشل ، والفشل اجلنب : والثاين 

وبدر ماٌء نزلوا عليه كان لرجل يسمى بدر ، قال الزبري بن بكار هو بدر بن } َولَقَدْ َنَصرَكُُم اُهللا بَِبْدرٍ َوأَنُتْم أَِذلّةٌ { 
ال غريه بل هو اسم له من غري إضافة إىل اسم النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه ، وهذا قول الشعيب ، وق

  .صاحب 
  :قوالن } َوأَْنُتْم أَِذلَّةٌ { 

  .الضعف عن مقاومة العدو : أحدمها 
  .قلة العدد وضعف احلال : والثاين 

كان املهاجرين يوم بدر سبعة وسبعني رجالً ، واألنصار مائتني وستة وثالثني رجالً ، وكان : قال ابن عباس 
  .ما بني تسعمائة وألف املشركون 

َبلَى إِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُوا ) ١٢٤( إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكِْفَيكُْم أَنْ يُِمدَّكُْم َربُّكُْم بِثَلَاثَِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمنَْزِلَني
َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبْشَرى لَكُمْ ) ١٢٥(ِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمَسوِِّمَني َوَيأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَس

مْ ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَْو َيكْبَِتُه) ١٢٦(َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ 
َوِللَِّه َما ِفي ) ١٢٨(لَْيَس لََك ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَوْ ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ ) ١٢٧(فََيْنقَِلُبوا خَاِئبَِني 

  ) ١٢٩(وٌر َرحِيٌم السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُ



  .يعين يوم بدر } إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني { 
والكفاية مقدار سد اخللة ، واالكتفاء االقتصار } أَلَْن َيكْفَِيكُْم أَن ُيمدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَالَثَِة َءاآلٍف ِمَن الَْمَآلِئكَِة ُمنَزِلَني { 

  .األصل يف اإلمداد هو الزيادة ومنه مد املاء وهو زيادته عليه ، واإلمداد إعطاء الشيء حاالً بعد حال ، و
  :فيه تأويالن } َبلَى إِن َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا َويِأُْتوكُم مِّن فَورِِهم َهذَا { 

  .يعين من وجههم هذا ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة : أحدمها 
صاحل ، وأصل الفور فور الِقْدر ، وهو غلياهنا عند شدة  من غضبهم هذا ، وهو قول جماهد والضحاك وأيب: والثاين 

  .احلمى ، ومنه فَْوُر الغضب ألنه كَفَْورِ الِقْدر 
قرأ بكسر الواو ابن كثري ، وعاصم ، وأبو عمرو ، } ُيْمِددْكُْم َربُّكُم بَِخْمِسِة ءاآلٍف ِمَن الَْمالَِئكَِة ُمَسوِِّمَني { 

  .أهنا سائمة وهي املرسلة يف املرعى : المة ، وقرأ الباقون بفتح الواو ، ومعناها أهنم سّوموا خليهم بع: ومعناها 
  :واختلفوا يف التسومي على قولني 

أنه كان بالصوف يف نواصي اخليل وآذاهنا ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وجماهد ، : أحدمها 
  .والضحاك 

  .بلق وعليهم عمائم صفر ، وهو قول هشام بن عروة  أن املالئكة نزلت يوم بدر على خيل: الثاين 
  .كانواْ مخسة آالف ، وقال غريه كانواْ مثانية آالف : واختلفواْ يف عددهم فقال احلسن 

  .قال ابن عباس مل يقاتل املالئكة إال يوم بدر 
  :فيه قوالن } ِلَيقْطََع طََرفاً ِمَن الَِّذيَن كَفَروا { 

  .بقتل صناديدهم وقادهتم إىل الكفر ، وهذا قول احلسن وقتادة  أنه كان يوم بدر: أحدمها 
  .أنه كان يوم أحد ، كان الذي قتل منهم مثانية عشر رجالً ، وهذا قول السدي : والثاين 

ومل يقل وسطاً ألن الطرف أقرب للمؤمنني من الوسط ، فاختص القطع مبا هو إليهم أقرب كما } ِلَيقْطََع طََرفاً { 
} َيكْبِتَُهم { ، ويف } أَْو َيكْبَِتُهم فََينقَِلُبوا خَآِئبَِني { ]  ١٢٣: التوبة [ } الَِّذيَن َيلُوَنكُْم مَِّن الْكُفَّارِ { :  قال تعاىل

  :قوالن 
  .حيزهنم ، وهو قول قتادة ، والربيع : أحدمها 
  .الصرع على الوجه ، وهو قول اخلليل : الكبت : والثاين 

  .اآليس أن اخليبة ال تكون إال بعد أمل ، واليأس قد يكون قبل أمل والفرق بني اخلائب و
  :فيه ثالثة أقاويل } لَيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشيٌء { 

  .ليس لك من األمر شيء يف عقاهبم واستصالحهم ، وإمنا ذلك إىل اهللا تعاىل يف أن يتوب عليهم أو يعذهبم : أحدها 
تريده وتفعله يف أصحابك وفيهم ، وإمنا ذلك إىل اهللا تعاىل فيما يفعله من  ليس لك من األمر شيء فيما: والثاين 

  .اللطف هبم يف التوبة واالستصالح أو يف العذاب واالنتقام 
  .أنزلت على سبب ملا كسرت رباعيته صلى اهللا عليه وسلم : والثالث 

  :واختلفوا يف السبب فيه على قولني 
كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم ، وهو حريص على هدايتهم فنزلت : باعيته أن قوماً قالوا بعد كسر ر: أحدمها 

  .هذه اآلية ، وهذا قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، واحلسن وقتادة ، والربيع 



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم َهمَّ بعد ذلك بالدعاء فأستأذن فيه ، فنزلت هذه اآلية فكف وإمنا مل يؤذن فيه : والثاين 
  .ا يف املعلوم من توبة بعضهم مل

وَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ) ١٣٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا الرَِّبا أَضَْعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 
َوسَارُِعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها ) ١٣٢(كُْم تُْرَحُمونَ َوأَِطيعُوا اللََّه وَالرَُّسولَ لََعلَّ) ١٣١(ِللْكَاِفرِيَن 

الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ ) ١٣٣(السََّماَواُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 
 وَالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَرُوا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغفُِر) ١٣٤(ُه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َواللَّ

جََزاُؤُهْم َمْغفَِرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن  أُولَِئَك) ١٣٥(الذُّنُوَب إِلَّا اللَُّه وَلَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ 
  ) ١٣٦(َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 

ألجل ، وهو ربا يريد باألكل األخذ ، والربا زيادة القدر مقابلة لزيادة ا} َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا الَ َتأْكُلُوا الرَِّبا { 
  .اجلاهلية املتعارف بينهم بالنساء 

إما أن تَقِْضَي وإمَّا أَنْ تُْربَِي ، فإن مل يفعله ضاعف ذلك : وهو أن يقول له بعد حلول األجل } أَْضَعافاً ُمَضاَعفَةً { 
  .عليه مث يفعل كذلك عند حلوله من بعد حىت تصري أضعافاً مضاعفة 

  .فدل أن الربا من الكبائر اليت يستحق عليها الوعيد بالنار } ِتي أُِعدَّْت ِللْكَاِفريَن َواتَّقُوا النَّاَر الَّ{ 
  :واختلفوا يف نار آكل الربا على قولني 

  .أهنا كنار الكافرين من غري فرق متسكاً بالظاهر : أحدمها 
  .أهنا ونار الفجار أخف من نار الكفار ، ملا بينهما من تفاوت املعاصي : والثاين 

  :أما الفاحشة ها هنا ففيها قوالن } َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً أَْو ظَلَُمواْ أَنفُسَُهم { 
  .الكبائر من املعاصي : أحدمها 
  .الربا وهو قول جابر والسدي : والثاين 

  .قيل املراد به الصغائر من املعاصي } أَْو ظَلَُمواْ أَْنفُسَُهم { 
  :فيه قوالن } اْسَتْغفَرُواْ ِلذُُنوبِهِم ذَكَُرواْ اَهللا فَ{ 

  .أهنم ذكروه بقلوهبم فلم ينسوه ، ليعينهم ذكره على التوبة واالستغفار : أحدمها 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، فإن اهللا قد سهل على هذه األمة ما شدد على بين : ذكروا اهللا قوالً بأن قالوا : والثاين 

إجدع أنفك ، إجدع أذنك : الواحد منهم أصبح مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه إسرائيل ، إذ كانوا إذا أذنب 
  .وحنو ذلك ، فجعل االستغفار ، وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن أيب رباح 

  :فيه أربعة تأويالت } َوَمن َيْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ اُهللا َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُواْ { 
  .ار على املعاصي ، وهو قول قتادة أنه اإلصر: أحدها 
  .أنه مواقعة املعصية إذا هم هبا ، وهو قول احلسن : والثاين 

  .السكوت على املعصية وترك االستغفار منها ، وهو قول السدي : والثالث 
  .أنه الذنب من غري توبة : والرابع 

  .ناه وهم يعلمون اجلهة يف أهنا معصية مع: أهنم قد أتوا معصية وال ينسوهنا ، وقيل } َوُهم َيْعلَُمونَ { 



َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ وَُهًدى ) ١٣٧(قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 
إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ ) ١٣٩(ُتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َولَا َتهِنُوا َولَا َتحَْزُنوا وَأَْن) ١٣٨(َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني 

الظَّاِلِمَني   مِْنكُمْ ُشَهَداَء َواللَُّه لَا ُيِحبُّالْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلَمَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَتَِّخذَ
أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذينَ ) ١٤١(َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَْمَحَق الْكَافِرِيَن ) ١٤٠(

ْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد رَأَْيُتُموُه وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ َولَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْم) ١٤٢(َجاَهدُوا ِمْنكُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن 
)١٤٣ (  

  :فيه قوالن } قَد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي اَألْرضِ { 
  .أنه سنن من اهللا يف األمم السالفة أهلكهم هبا : أحدمها 
خلري والشر ، وهو قول الزجاج ، وأصل السنة الطريقة املتبعة يف اخلري يعين أهنم أهل سنن كانوا عليها يف ا: والثاين 

  :والشر ، ومنه سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال لبيد بن ربيعة 
  ولكل قوم ُسنَّةٌ وإمامها... من معشر سنت هلم آباؤهم 

  :وقال سليمان بن فيد 
  التآسياتآَسواْ فسنوا للكرام ... فإن األىل بالطف من آل هاشمٍ 

  :فيه قوالن } َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ { 
  .أنه القرآن ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : أحدمها 
  .اآلية ، وهذا قول ابن إسحاق } قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن { : أنه ما تقدم ذكره يف قوله تعاىل : والثاين 

  .نور وأدب } َوُهدًى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني { 
يعين أن يصيبكم قرح ، قرأ أبو بكر عن عاصم ، ومحزة ، } إِن َيْمَسْسكُم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُُه { 

  :والكسائي بضم القاف ، وقرأ الباقون بفتحها ، وفيها قوالن 
  .أهنا لغتان ومعنامها واحد : أحدمها 
  .أمل اجلراح ، وهو قول األكثرين اجلراح ، وبالضم : أن القرح بالفتح : والثاين 

وأما الفرق بيت املس واللمس فهو أن اللمس مباشرة بإحساس ، واملس مباشرة بغري إحساس ، وهذا ما ذكره اهللا 
  .تعاىل للمؤمنني تسلية هلم فإن أصاهبم يوم أحد قرح فقد أصاب املشركني يوم بدر مثله 

الكرة ، : أي تكون مرة لفرقة ، ومرة عليها والدولة : قال احلسن ، وقتادة } اسِ َوِتلَْك األَيَّاُم ُنَداوِلُها َبَني النَّ{ 
  .يقال أدال اهللا فالناً من فالن بأن جعل الكرة له عليه 

  :فيه ثالثة أقوال } َوليَُمحَِّص اُهللا الَِّذيَن َءآَمُنوا { 
  .معناه ليبتلي ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .حيص ختليصه من الذنوب ، وهو قول أيب العباس والزجاج ، أصل التمحيص عندمها التخليص يعين بالتم: والثاين 

: قال ابن عباس } َويَْمَحَق الْكَافِرِيَن { معناه وليمحص اهللا ذنوب الذين آمنوا ، وهو قول الفراء : والثالث 
  .ينقصهم 

قيل متىن املوت باجلهاد من مل حيضر بدراً ، فلما كان أحد أعراض } هُ َولَقَْد كُنُتم َتمنَّونَ الَْمْوَت ِمن قَْبلِ أَن َتلْقَْو{ 
  .كثري منهم فعاتبهم اهللا تعاىل على ذلك ، هكذا قال احلسن وقتادة وجماهد 

  :فيه قوالن } فَقَْد رَأَيُتُموُه وَأَنُتم َتنظُُرونَ { 



  .يعين فقد علمتموه : أحدمها 
  .فقد رأيتم أسبابه : والثاين 

ْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن ُمَحمٌَّد إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمَوَما 
ُموتَ إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه ِكَتاًبا مَُؤجَّلًا َوَمْن ُيرِْد ثَوَابَ َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َت) ١٤٤(َيُضرَّ اللََّه َشيْئًا َوسََيْجزِي اللَُّه الشَّاكِرِيَن 

َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثريٌ ) ١٤٥(الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب الْآِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها َوسََنْجزِي الشَّاِكرِيَن 
َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَنْ ) ١٤٦(ِلَما أََصابَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَما اسَْتكَاُنوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن  فََما َوَهُنوا

فَآَتاُهُم اللَُّه ثََوابَ ) ١٤٧(ى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن قَالُوا َربََّنا اغِْفرْ لََنا ذُنُوَبَنا َوإِسَْرافََنا ِفي أَْمرَِنا وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَ
  ) ١٤٨(الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََوابِ الْآِخَرِة َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

  .} َوَما ُمَحمَّدٌ إِالَّ َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرَُّسلُ { 
لو كان نبياً ما قتل ، وقال : اهللا عليه وسلم قد قتل ، قال أناس سبب نزوهلا أنه ملا أشيع يوم أحد أن النيب صلى 

  .نقاتل على ما قاتل عليه حىت نلحق به : آخرون 
  .يعين رجعتم كفاراً بعد إميانكم } أَفَإِن مَّاَت أَْو قُِتلَ انقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم { 
  :ه ثالثة أقاويل في} َوَمن ُيرِْد ثََواَب الْدُّنيا نُْؤِتِه ِمنَها { 

  .من أراد جبهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة ، وهذا قول بعض البصريني : أحدها 
  .من عمل للدنيا مل حنرمه ما قسمنا له فيها من غري حظ يف اآلخرة ، وهذا قول ابن إسحاق : والثاين 

  .عة الكبائر جوزي عليها يف الدنيا دون اآلخرة من أراد ثواب الدنيا بالنهوض هلا بعمل النوافل مع مواق: والثالث 
{ ، ويف } قَاَتلَ { قرأ بذلك ابن كثري ، ونافع ، وأبو عمرو ، وقرأ الباقون } َوكَأّيِّن ِمن نَّبِيٍ قُِتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثريٌ { 

  :أربعة أقاويل } رِبِّيُّونَ 
  .وهو قول بعض حنْويي البصرة أهنم الذين يعبدون الرب وأحدهم رِّبيُّ ، : أحدها 
  .اهنم اجلماعات الكثرية ، وهو قول ابن مسعود وعكرمة وجماهد : الثاين 

  .اهنم العلماء الكثريون ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن : والثالث 
ما قُِتلَ : سن الوالة ، والربيون الرعية ، وهو قول أيب زيد ، قال احل: والربانيون . األتباع ) الربيون ( أن : والرابع 

  .نيب قط إِالَّ يف معركة 
الضعف نقصان . االنكسار باخلوف : الوهن } فََما َوَهُنواْ ِلَمآ أَصَابَُهْم ِفي َسبِيلِ اِهللا َوَما َضُعفُوا َوَما اْسَتكَاُنواْ { 

  .وا باخلضوع القوة ، االستكانة اخلضوع ، ومعناه فلم يهنوا باخلوف ، وال ضعفوا بنقصان القوة وال استكان
  .فما وهنوا بقتل نبيهم وال ضعفوا عن عدوهم وال استكانواْ ملا أصاهبم : وقال ابن إسحاق 

  :يف ثواب الدنيا قوالن } فَآَتاُهم اُهللا ثََواَب الدُّنَيا َوُحْسَن ثَوابِ اآلخَِرِة { 
  .النصر على عدوهم ، وهو قول قتادة ، والربيع : أحدمها 
  .اجلنة ، يف قول اجلميع } َوُحْسَن ثََوابِ اآلِخَرِة { وهو قول ابن جريج  الغنيمة ،: والثاين 

َبلِ اللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو ) ١٤٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيعُوا الَِّذيَن كَفَُروا يَُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاسِرِيَن 
 النَّاُر َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم يَُنزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَمأْوَاُهُم) ١٥٠(َخْيُر النَّاصِرِيَن 



ذَا فَِشلُْتْم َوَتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َولَقَْد َصَدقَكُمُ اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِهِ َحتَّى إِ) ١٥١(َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمَني 
 َصَرفَكُْم َعْنُهْم لَِيْبَتِلَيكُْم َولَقَْد َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّونَ مِْنكُْم َمْن يُرِيُد الدُّْنَيا َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد الْآِخَرةَ ثُمَّ

إِذْ ُتْصِعُدونَ َولَا َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُخَْراكُمْ ) ١٥٢(لَى الُْمْؤِمنَِني َعفَا َعْنكُْم َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َع
  ) ١٥٣(نَ فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيلَا َتحَْزُنوا َعلَى َما فَاَتكُْم وَلَا َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُو

أي تقتلوهنم يف قول اجلميع ، يقال َحسه َحّساً إذا قتله ، لنه أبطل } دْ َصدَقَكُُم اُهللا َوْعَدهُ إِذْ َتُحسُّونَُهم بِإِذْنِِه َولَقَ{ 
  .مبعونته 

والفرق بني اِإلصعاد والصعود أن اِإلصعاد يف مستوى األرض ، والصعود يف } إِذْ ُتْصِعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ َعلَى أََحدٍ { 
  .تفاع ، وهذا قول الفراء ، وأيب العباس ، والزجاج ، وروي عن ابن عباس أهنم صعدوا يف جبل أُُحد فراراً ار
ذكر ذلك عن ابن عباس ، » َيا ِعَبادَ اهللاِ اْرجُِعواْ « : قيل إنه كان يقول } َوالرَّسُْولُ َيْدُعوكُم ِفي أُْخَراكُم { 

  .والسدي ، والربيع 
  :فيه قوالن } بَِغمٍّ  فَأَثَاَبكُم غَماً{ 

  .غماً على غم : أحدمها 
  .غّماً مع غم : والثاين 

  :ويف الغم األول والثاين تأويالن 
أن الغم األول القتل واجلراح ، والغم الثاين اإلرجاف بقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول قتادة ، : أحدمها 
  .والربيع 
  .، وهو قول احلسن  غماً يوم أحد بغم يوم بدر: والثاين 

ْنفُُسُهْم يَظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ ثُمَّ أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنعَاًسا يَْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَ
َشْيٍء قُلْ إِنَّ الْأَْمَر كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَْنفُسِهِْم َما لَا ُيْبُدونَ لََك َيقُولُونَ لَْو كَانَ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهلْ لََنا ِمَن الْأَْمرِ ِمْن 

ضَاجِعِهِْم َوِلَيْبتَِلَي اللَُّه َما قَْتلُ إِلَى َملََنا ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْ
إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن ) ١٥٤(ِفي ُصدُورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ 

  ) ١٥٥(َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم  إِنََّما اْستََزلَُّهمُ الشَّْيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسبُوا

وسبب ذلك أن } ُسُهمْ ثُمَّ أَنَزلَ َعلَيكُم ِمْن َبعدِ الَْغمِّ أََمَنةً نُّعَاساً يَْغَشى طَآِئفَةً مِّنكُْم ، وطَآِئفَةً قَْد أََهمَُّتُهْم أَنفُ{ 
رجوع ، فكان من أخذته األَمَنةُ من املؤمنني متأهبني للقتال ، وهم أبو طلحة ، املشركني يوم أُحد توعدوا املؤمنني بال

} وطآِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَنفُسُهْم { . وعبد الرمحن بن عوف ، والزبري بن العوام ، وغريهم فنامواْ حىت أخذهتم األَمَنةُ 
ن قشري ، ومن معهما أخذهم اخلوف فلم يناموا من اخلوف وهم من املنافقني عبداهللا بن أيب بن سلول ، ومعتب ب

  .لسوء الظن 
  .يعين يف التكذيب بوعده } َيظُنُّونَ بِاِهللا غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة { 
  :فيه قوالن } َيقُولُونَ لَو كَانَ لََنا ِمَن األَمرِ َشيٌء ما قُِتلَْنا َها ُهَنا { 

  .ان األمر إلينا ما خرجنا ، وهذا قول احلسن أناّ أخرجنا كرهاً ولو ك: أحدمها 
  .أي ليس لنا من الظفر شيء ، كما وعدنا ، على جهة التكذيب لذلك : والثاين 



  :فيه قوالن } قُلْ لَّو كُنُتم ِفي ُبيُوِتكُم لَبََرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِِعهِم { 
  .منكم املؤمنون ومل يتخلفوا بتخلفكم يعين لو ختلفتم خلرج : أحدمها 
  .لو ختلفتم خلرج منكم الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم ، ومل ينجهم قعودهم : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوِليَْبَتِلَي اُهللا َما ِفي ُصُدورِكُم { 
  .ليعاملكم معاملة املبتلى املخترب : أحدمها 
  .ما يف صدوركم فأضاف االبتالء إليه تفخيماً لشأنه  معناه ليبتلي أولياء اهللا: والثاين 

  :فيهم تأويالن } إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّواْ ِمنكُم َيوَم الْتَقَى الَْجْمَعانِ { 
  .هم كل من ولّى الدبر من املشركني بأحد وهذا قول عمر ، وقتادة ، والربيع : أحدمها 
  .، وهذا قول السدي  أهنم من هرب إىل املدينة وقت اهلزمية: والثاين 

  :فيه قوالن } إِنََّما اسَْتَزلَُّهُم الشَّيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسُبوا { 
  .أنه حمبتهم للغنيمة وحرصهم على احلياة : أحدمها 
استذلَّهم بذكر خطايا سلفت هلم ، وكرهوا القتل قبل إخالص التوبة منها واخلروج من املظلمة فيها ، : والثاين 

  .زجاج وهذا قول ال
  :فيه قوالن } َولَقَْد َعفَا اُهللا َعنُهم { 

  .حلم عنهم إذ مل يعاجلهم بالعقوبة ، وهذا قول ابن جريح وابن زيد : أحدمها 
  .غفر هلم اخلطيئة ليدل على أهنم قد أخلصواْ التوبة : والثاين 
أبو :  ، منهم مخسة من املهاجرين إن الذين بقوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينهزموا ثالثة عشر رجالً: وقيل 

  .بكر ، وعلي ، وطلحة ، وعبد الرمحن ، وعبد الرمحن ، وسعد بن أيب وقاص ، والباقون من األنصار 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

كَانُوا غُزى لَْو كَاُنوا ِعْنَدَنا َما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي الْأَْرضِ أَْو
َولَِئْن قُِتلُْتمْ ) ١٥٦(َبِصٌري وا َوَما قُِتلُوا لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه ُيحْيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َماُت

َولَِئْن ُمتُّمْ أَْو قُِتلُْتْم لَإِلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ ) ١٥٧(ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو مُتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 
 وَاْسَتْغِفْر لَُهمْ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ِمْن حَْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم) ١٥٨(

إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَلَا غَاِلَب لَكُْم ) ١٥٩(َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني  َوَشاوِرُْهْم ِفي الْأَْمرِ فَإِذَا
انَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ َوَمْن َوَما كَ) ١٦٠(َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي َيْنُصُركُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 
أَفََمنِ اتََّبَع رِضَْوانَ اللَِّه كََمْن ) ١٦١(َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

لَقَْد ) ١٦٣(ُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ ) ١٦٢(َمِصُري َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمأَْواهُ َجهَنَُّم َوبِئَْس الْ
ةَ َوإِنْ َوُيَعلُِّمُهُم الْكَِتاَب وَالِْحكَْمَمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ بََعثَ ِفيهِْم َرُسولًا ِمْن أَْنفُسِهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه َوُيزَكِّيهِْم 

  ) ١٦٤(كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  .صلة دخلت حلسن النظم } َما { يعين فربمحة من اهللا ، و } فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اِهللا ِلْنَت لَُهم { 
القاسي ، ومجع بني الصفتني : اجلايف ، والغليظ القلب : الفظ } َولَو كُنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلكَ { 

  .، وإن كان معنامها واحداً للتأكيد 
  :ويف أمره باملشاورة أربعة أقاويل } فَاْعُف َعنُهم َواْسَتْغِفْر لَُهم َوَشاوِْرُهم ِفي األْمرِ { 

ُهُدوا  ما شاور قوم قط إال: أنه أمره مبشاورهتم يف احلرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه ، قال احلسن : أحدها 
  .ألرشد أمورهم 

  .أنه أمره بِمشاورهتم تأليفاً هلم وتطيباً ألنفسهم ، وهذا قول قتادة ، والربيع : والثاين 
أنه أمره مبشاورهتم ِلَما علم فيها من الفضل ، ولتتأسى أمته بذلك بعده صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول : والثالث 
  .الضحاك 
ليسنت به املسلمون ويتبعه فيها املؤمنون وإن كان عن مشورهتم غنياً ، وهذا قول أنه أمره مبشاورهتم : والرابع 
  .سفيان 

قرأ ابن كثري ، وعاصم ، وأبو عمرو بفتح الياء وضم العني ، وقرأ الباقون يغل بضم الياء } َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَن يَُغلَّ { 
  .وفتح الغني 

  :الثة أقاويل ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغني ث
أن قطيفة محراء فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فانزل اهللا : أحدها 

  .تعاىل هذه اآلية ، وهذا قول عكرمة ، وسعيد بن جبري 
فلم يقسم  أهنا نزلت يف طالئع كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجههم يف وجه ، مث غنم الرسول: والثاين 

أي يقسم لطائفة من املسلمني ويترك طائفة وجيور يف القسم ، } َوَما كَانَ لَنبِيٍّ أَن َيُغلَّ { : للطالئع فأنزل اهللا تعاىل 
  .وهذا قول ابن عباس ، والضحاك 



قول ابن إسحاق أن معناه وما كان لنيب أن يكتم الناس ما بعثه اهللا إليهم لرهبة منه وال رغبة فيهم ، وهذا : والثالث 
.  

  :وأما قراءة من قرأ ُيّغل بضم الياء وفتح الغني ففيها قوالن 
  .يعين وما كان لنيب أن يتهمه أصحابه وخيوَّنوه : أحدمها 
وأصل الغلول الغلل وهو . معناه وما كان لنيب أن يغل أصحابه وخيوهنم ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : والثاين 

، فسميت اخليانة غلوالً ألهنا جتري يف املال على خفاء كجري املاء ، ومنه الغل احلقد دخول املاء يف خالل الشجر 
  .ألنه العداوة جتري يف النفس جمرى الغلل 

  :ويف وجه املنة بذلك ثالثة أقاويل } لَقَْد َمنَّ اهللا َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُوالً ِمن أَنُفُِسهِمْ { 
  .ن ذلك شرفاً هلم ليكو: أحدها 
  .ليسهل عليهم تعلم احلكمة منه ألنه بلساهنم : والثاين 

  .ليظهر هلم علم أحواله من الصدق واألمانة والعفة والطهارة : والثالث 
  :فيه ثالث تأويالت } َيْتلُو َعلَيهِْم َءآيَاِتِه َوُيَزكِّيهِْم { 

  .أنه يشهد هلم بأهنم أزكياء يف الدين : أحدها 
  .أن يدعوهم إىل ما يكونون به أزكياء :  والثاين

  .أنه يأخذ منهم الزكاة اليت يطهرهم هبا ، وهو قول الفراء : والثالث 

) ١٦٥(ٍء قَِديٌر اللََّه َعلَى كُلِّ َشْي أََولَمَّا أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ قَْد أََصبُْتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُمْ إِنَّ
َوِلَيعْلََم الَِّذيَن َنافَقُوا َوِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا قَاِتلُوا ِفي ) ١٦٦(َوَما أَصَاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني 

َبْعَناكُْم ُهْم لِلْكُفْرِ َيْومَِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِللْإَِمياِن َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َما لَْيَس ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم ِقتَالًا لَاتَّ
ءُوا َعْن أَْنفُِسكُمُ الَِّذيَن قَالُوا لِإِْخوَانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَر) ١٦٧(قُلُوبِهِْم َواللَُّه أَْعلَمُ بَِما َيكُْتُمونَ 

  ) ١٦٨(الَْمْوتَ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  .يعين باملصيبة اليت أصابتهم يوم أحد ، وباليت أصابوها يوم بدر } أََو لَّمآ أََصابَْتكُم مُِّصيَبةٌ قَْد أََصبُْتم مِّثْلَْيَها { 
  :يف الذي هو من عند أنفسهم ثالثة أقاويل }  ُهَو ِمن ِعْنِد أَنفُِسكُْم: أَنَّى َهذَا ، قُلْ : قُلُْتْم { 

خالفهم يف اخلروج من املدينة للقتال يوم أحد ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن يتحصنواْ : أحدها 
  .هبا ، وهذا قول قتادة ، والربيع 

م ذلك قُِتلَ منكم مثلُهم ، وهذا اختيارهم الفداء من السبعني يوم بدر على القتل ، وقد قيل هلم إن فعلت: والثاين 
  .قول علي ، وعبيدة السلماين 

  .خالف الرماة يوم أحد ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مالزمة موضعهم : والثالث 
  :فيه قوالن } َوَما أََصاَبكُْم َيوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن فَبإِذْنِ اِهللا وِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني { 

  .ى املؤمنني لري: أحدمها 
  .لُيَميَّزُوا من املنافقني : والثاين 

  .يعين عبد اهللا بن أَُبّي وأصحابه } َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن َنافَقُواْ { 
  .يعين جاهدواْ } َوِقيلَ لَُهْم َتعَالَوا قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اِهللا { 



  :فيه قوالن } أَوِ اْدفَعُوا { 
  .ن مل يقاتلواْ وهو قول السدي وابن جريج يعين تكثري السواد وإ: أحدمها 
  .معناه رابطواْ على اخليل إن مل تقاتلواْ ، وهو قول ابن عوف األنصاري : والثاين 

اتقوا اهللا وال تتركوا نبيكم فقال : [ قيل إن عبد اهللا بن عمرو ابن حزام قال هلم } قَالُواْ لَْو َنْعلَُم ِقَتاالً آلَّتَّبَْعَناكُمْ { 
  .َعالََم نقتل أنفسنا؟ ارجعواْ بنا لو نعلم قتاالً التبعناكم ] : ن أيب له اب

ألهنم بإظهار اإلميان ال حيكم عليهم حبكم الكفار ، وقد كانوا قبل ذلك } ُهْم ِللْكُفْرِ َيؤمَِئٍذ أَقْرُب ِمنُهم ِلِإلَمياِن { 
  .الكفر من اإلميان  بإظهار اإلميان أقرب إىل اإلميان ، مث صارواْ مبا فعلوه أقرب إىل

  .يعين ما يظهرونه من اإلسالم وليس يف قلوهبم منه شيء } َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِمْ { 
  :وإن كان القول ال يكون إال به ألمرين } َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِم { : وإمنا قال 
  .التأكيد : أحدمها 
  .ل إىل الساكت جمازاً إذ كان به راضياً أنه رمبا نسب القو: والثاين 

يعين عبد اهللا بن أَُبّي وأصحابه حني اخنذلوا وقعدوا ، } لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُواْ : الَِّذيَن قَالُوا ِإلْخوَانِهِم َوقََعدُواْ { 
  .ِتلواْ لو أطاعونا وقعدواْ معنا ما قُ) فقالواْ ( وكانوا حنو ثلثمائة وختلف عنهم من قُتل منهم 

  :أي ادفعواْ عن أنفسكم املوت ، ومنه قول الشاعر } قُلْ فَاْدَرؤُواْ َعن أَنفُِسكُم الَْموَت { 
  أهذا دينه أبداً وديين... تقول وقد درأُت هلا وضيين 

  :فيه قوالن } إِن كُنُتم َصاِدِقنيَ { 
  .يعين يف خربكم أهنم لو أطاعواْ ما قُِتلواْ : أحدمها 
  .عناه إن كنتم حمقني يف تثبيطكم عن اجلهاد فراراً من القتل م: والثاين 

فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ) ١٦٩(َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم يُْرَزقُونَ 
َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَّهِ ) ١٧٠(َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ  َوَيْستَْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم

َصابَُهُم الْقَْرحُ ِللَِّذينَ الَِّذيَن اْسَتجَاُبوا ِللَِّه َوالرَُّسولِ ِمْن بَْعِد َما أَ) ١٧١(َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني 
الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إِميَاًنا ) ١٧٢(أَْحَسُنوا ِمنُْهْم وَاتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم 
بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم يَْمَسسُْهْم ُسوٌء وَاتََّبُعوا رِضَْوانَ اللَِّه َواللَُّه  فَاْنقَلَبُوا) ١٧٣(َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ 

  ) ١٧٥(إِنََّما ذَِلكُمُ الشَّْيطَانُ ُيَخوِّفُ أَْوِلَياَءُه فَلَا َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني ) ١٧٤(ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍ 

يعين أهنم يف احلال وبعد القتل هبذه الصفة ، فأما يف اجلنة } َبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اِهللا أَمَْواتاً َبلْ أَحَْيآٌء َوالَ َتْحَس{ 
وقد روى ابن مسعود وجابر وابن . فحاهلم يف ذلك معلومة عند كافة املؤمنني ، وليس ميتنع إحياؤهم يف احلكمة 

لَمَّا أُصِيَب إِخَْواُنكُم بِأُحٍد جََعلَ اُهللا أَرَْواَحُهم ِفي حَوَاِصلِ طَْير ُخْضرٍ « : ه وسلم قال عباس أن النيب صلى اهللا علي
  َترُِد أَْنهاَر اجلَنَِّة وََتأْكُلُ ِمن ِثَمارِها

  :تأويالن } أَْحَياٌء ِعندَ َربِّهِْم { ويف . » 
  .ربُُّهم  أهنم حبيث ال ميلك هلم أحد نفعاً وال ضراً إال: أحدمها 
  .اهنم أحياء عند رهبم من حيث يعلم أهنم أحياء دون الناس : والثاين 

  :فيه قوالن } َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم ِمْن َخلِْفهِمْ { 



  .ن جريج إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة اهللا ما أصبنا ، وهو قول قتادة ، واب: يقولون : أحدمها 
أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيبشر بذلك فيستبشر كما يستبشر أهل : والثاين 

  .الغائب يف الدنيا بقدومه ، وهذا قول السدي 
 وإن كان بلفظ اجلمع فهو أما الناس يف املوضعني} إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَكُْم فَاْخَشوُهم : الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس { 

  :واحد ألنه تقدير الكالم جاء القول من ِقَبل الناس ، والذين قال هلم الناس هم املسلمون ويف الناس القائل قوالن 
  .هو أعرايب جُِعل له على ذلك ُجْعل ، وهذا قول السدي : أحدمها 
  .هو نعيم بن مسعود األشجعي ، وهذا قول الواقدي : والثاين 
  :واختلفوا يف الوقت الذي أراد أبو سفيان أن جيمع هلم هذا اجلمع على قولني . الثاين أبو سفيان وأصحابه  والناس
بعد رجوعه على أُُحد سنة ثالث حىت أوقع اهللا يف قلوب املشركني الرعب كفّوا ، وهذا قول ابن عباس ، : أحدمها 

  .وابن إسحاق ، وقتادة 
  .سنة أربع بعد أحد بسنه ، وهذا قول جماهد أن ذلك يف بدر الصغرى : والثاين 

  :التخويف من الشيطان والقول من الناس ، ويف ختويف أولياءئه قوالن } إِنََّما ذَِلكُُم الشَّيطَانُ ُيخَوُِّف أَوِْلَياَءُه { 
  .أنه خيوف املؤمنني من أوليائه املشركني ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة : أحدمها 
  .أنه خيوف أولياَءه املنافقني ليقعدوا عن قتال املشركني ، وهذا قول احلسن ، والسدي :  والثاين

 لَُهْم َحظًّا ِفي الْآِخَرِة وَلَُهمْ َولَا َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيضُرُّوا اللََّه َشْيئًا ُيرِيُد اللَُّه أَلَّا َيجَْعلَ
َولَا َيْحَسَبنَّ ) ١٧٧(إِنَّ الَِّذيَن اشَْتَرُوا الْكُفَْر بِالْإَِميانِ لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ) ١٧٦(َعظِيٌم  َعذَاٌب

َما كَانَ اللَُّه لَِيذََر ) ١٧٨(ا َولَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر لِأَْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثًْم
الَْغْيبِ وَلَِكنَّ اللََّه َيْجتَبِي ِمْن  الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ اللَُّه لُِيطِْلَعكُْم َعلَى

َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم ) ١٧٩(نُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِم
ِة َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَّهُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِهِ َيْوَم الِْقَياَم

  ) ١٨٠(بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

  :فيهم قوالن } َوالَ َيحُْزنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ { 
  .هم املنافقون وهو قول جماهد وابن إسحاق : أحدمها 
  .قوم من العرب ارتدوا عن اإلسالم : والثاين 

  :يف إرادته لذلك ثالثة أقاويل } نَُّهْم لَن َيُضرُّوا اَهللا َشيئاً ، ُيرِيُد اُهللا أَالَّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً ِفي اآلِخرةِ إِ{ 
  .أن حيكم بذلك : أحدها 
  .معناه أنه سرييد يف اآلخرة أن حيرمهم ثواهبم إلحباط إمياهنم بكفرهم : والثاين 

  .م مبا استحقوه من ذنوهبم ، وهذا قول ابن إسحاق يريد أن حيبط أعماهل: والثالث 
الطيب املؤمنون ، واخلبيث فيه ها } َما كَانَ اللَُّه لَِيذَرَ الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُتْم َعلَيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ { 

  :هنا قوالن 
  .أحدمها املنافق ، وهو قول جماهد 

  .وهو قول قتادة ، والسدي  الكافر ،: والثاين 



  :واختلفوا يف الذي وقع به التمييز على قولني 
  .بتكليف اجلهاد ، وهذا قول من تأّول اخلبيث باملنافق : أحدمها 
  .بالدالئل اليت يستدل هبا عليهم وهذا قول من تأوله للكافر : والثاين 

إن كان حممد صادقاً : سبب نزول هذا أن قوماً من املشركني قالواْ  قيل إن} َوَما كَانَ اهللاُ ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الْغَيبِ { 
  .فليخربنا من يؤمن ومن ال يؤمن ، فنزلت هذه اآلية 

  .ما أطلع اهللا نبيه على الغيب ، ولكنه اجتباه فجعله رسوالً : قال السدي 
  .فيه قوالن }  ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخُري لَُّهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُّهم َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِما َءآتاُهُم اُهللا{ : قوله تعاىل 

  .أهنم مانعو الزكاة ، وهو قول السدي : أحدمها 
أهنم أهل الكتاب وخبلواْ أن ُيبيِّنوا للناس ما يف كتبهم من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول ابن : والثاين 

  .، أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان } يبخلون ويأمرون الناس بالبخل { :  عباس ، قال أمل تسمع أنه قال
  :فيه قوالن } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيوَم الِْقَياَمةِ { 

  .أن الذي يطوَّقونه شجاع أقرع ، وهذا قول ابن مسعود : أحدمها 
  .أنه طوق من النار ، وهذا قول إبراهيم : والثاين 

بَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهمُ الْأَْنلَقَْد 
الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَيَْنا ) ١٨٢(امٍ ِللَْعبِيِد ذَِلكَ بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّ) ١٨١(َعذَاَب الْحَرِيقِ 

نَاِت َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ أَلَّا ُنْؤِمَن ِلَرسُولٍ حَتَّى يَأِْتَيَنا بِقُْرَبانٍ َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي بِالَْبيِّ
كُلُّ ) ١٨٤(فَإِنْ كَذَّبُوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالَْبيِّنَاِت وَالزُُّبرِ َوالِْكتَابِ الُْمنِريِ ) ١٨٣(ْنُتْم َصاِدِقَني كُ

ارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيا َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت وَإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُورَكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّ
ينَ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذ) ١٨٥(إِلَّا َمتَاُع الُْغرُورِ 

  ) ١٨٦(َوإِنْ َتصْبُِروا وََتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ  أَْشَركُوا أَذًى كَِثًريا

 أَْشَركُواْ أَذًى لَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم َوأَنِفُسكُْم َولَْتَسُمعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن{ : قوله تعاىل 
  :األذى ثالثة أقاويل  ويف هذا. } كَِثرياً 

ما روي أن كعب بن األشرف كان يهجو النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني وحيرض عليهم املشركني : أحدها 
  .حىت قتله حممد بن مسلمة ، وهذا قول الزهري 

  .قول عكرمة احتاج ربكم إىل أن منده ، وهذا : أن فنحاص اليهودي سيد بين قينقاع ملا سئل اإلمداد قال : والثاين 
املسيح ابن : عزيز ابن اهللا ، وكقول النصارى : أن األذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود : والثالث 

  .اهللا وهذا قول ابن جريج 

َوَراَء ظُُهورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فَبِئْسَ  َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َولَا َتكُْتمُوَنُه فََنَبذُوُه
بَِمفَاَزٍة ِمَن لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا َوُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَمْ َيفَْعلُوا فَلَا َتْحَسَبنَُّهْم ) ١٨٧(َما َيْشَتُرونَ 

  ) ١٨٩(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ١٨٨(أَلِيٌم  الَْعذَابِ َولَُهْم َعذَاٌب



ويف الذين أتوا الكتاب هاهنا ثالثة أقاويل . اليمني : امليثاق } َوإِذْ أََخذَ اُهللا ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاب { : قوله تعاىل 
:  

  .ود خاصة ، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي أهنم اليه: أحدها 
  .أهنم اليهود والنصارى : والثاين 

فيه } لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنهُ { . اهنم كل من أوتى علم شيٍء من كتاب فقد أخذ أنبياؤهم ميثاقهم : والثالث 
  :قوالن 

  .وسلم ، وهذا قول سعيد بن جبري ، والسدي ليبني نبوة حممد صلى اهللا عليه : أحدمها 
  .ليبني الكتاب الذي فيه ذكره ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : والثاين 

  :فيهم قوالن } الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِمآ أَتَواْ وَُيِحبُّونَ أَن ُيحَْمُدواْ بَِما لَْم َيفَْعلُوا { : قوله تعاىل 
الكتاب فرحوا باالجتماع على تكذيب النيب صلى اهللا عليه وسلم وإخفاء أمره ، وأحبواْ أن أهنم أهل : أحدمها 

  .حيمدواْ مبا ليس فيهم من أهنم أهل نسك وعلم ، وهذا قول ابن عباس ، والضحاك 
لى اهللا أهنم أهل النفاق فرحوا بقعودهم عن القتال وأحبواْ أن حيمدوا مبا ليس فيهم من اإلميان مبحمد ص: والثاين 

  .عليه وسلم ، وهذا قول أيب سعيد اخلدري ، وابن زيد 

الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما ) ١٩٠(إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاٍت ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ 
ونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطلًا سُْبحَاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّر

اِدًيا ُيَناِدي ِللْإَِميانِ َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَن) ١٩٢(َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ ) ١٩١(
َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ) ١٩٣(ْبرَارِ أَنْ آِمُنوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا سَيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع الْأَ

  ) ١٩٤(َك لَا ُتْخِلُف الِْميَعاَد ُرُسِلَك وَلَا ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمِة إِنَّ

  :يف املنادي قوالن } َربََّنا إِنََّنا َسِمعَْنا ُمَناِدياً ُينَاِدي ِلِإلَمياِن أَن َءاِمنُواِ بربِّكُْم فَآمّنا { : قوله تعاىل 
  .ليه وسلم ليس كل الناس مسع رسول اهللا صلى اهللا ع: أنه القرآن وهو قول حممد بن كعب القرظي قال : أحدمها 
  .انه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول ابن جريج وابن زيد : والثاين 

مبعىن إىل هذا ]  ٤٣: األعراف [ } الْحَْمُد ِهللا الَِّذي َهدَاَنا لَِهذا { : أي إىل اإلميان ، كقوله تعاىل } ُينَاِدي ِلِإلَميانِ { 
  :ومنه قول الراجز . 

  وشدها بالراسيات الثُّّبِت. ..أوحى هلا القرار فاستقرت 
  .أي إليها ]  ٥: الزلزلة [ } بِأنَّ ربكَ أوحى هلا { : يعين أوحى إليها كما قال تعاىل 

فإن قيل فقد علمواْ أن اهللا تعاىل منجز وعده فما معىن هذا } َربََّنا َوءَاِتَنا َما َوَعدَْتَنا َعلَى ُرسُِلَك { : قوله تعاىل 
  :ذلك أربعة أجوبة الدعاء والطلب ، ففي 

  .أن املقصود به ، مع العلم بإجناز وعده ، اخلضوع له بالدعاء والطلب : أحدها 
  .أن ذلك يدعو إىل التمسك بالعمل الصاحل : والثاين 

  .معناه أجعلنا ممن وعدته ثوابك : والثالث 
  .يعين ّعجل إلينا إجناز وعدك وتقدمي نصرك : والرابع 



ُجوا ِمْن ُهْم أَنِّي لَا أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَِّذيَن َهاَجُروا وَأُخْرِفَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُّ
نَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ثَوَاًبا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأُوذُوا ِفي سَبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنُهمْ َسيِّئَاِتهِْم َولَأُْدِخلَنَُّهمْ َج

  ) ١٩٥(ِعْنِد اللَِّه وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ 

حكى جماهد ، وعمرو بن } فَاسَْتجَاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَْو أُنثَى { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا ما بال الرجال يذكرون يف اهلجرة دون النساء ؟ : أن سبب نزول هذه اآلية أم سلمة قالت دينار 

  .فنزلت هذه اآلية 
  .أي اإلناث من الذكور ، والذكور من اإلناث } َبْعُضكُم ِمن بَْعضٍ { 

لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا ) ١٩٧(ِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْسَ الِْمهَاُد َمَتاٌع قَ) ١٩٦(لَا َيغُرَّنََّك َتقَلُّبُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِلَاِد 
  ) ١٩٨(ِه َخْيٌر ِللْأَبَْرارِ َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها نُُزلًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَّ

فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز عليه : فإن قيل } الَ يَُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي الْبِالَِد {  :قوله تعاىل 
  :االغترار فكيف خوطب هبذا ، فعنه جوابان 

  .أن اهللا عز وجل إمنا قال له ذلك تأديباً وحتذيراً : أحدمها 
  .ال يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا يف البالد : قال  أنه خطاب لكل من مسعه ، فكأنه: والثاين 

  :ويف تقلبهم قوالن 
  .يعين تقلبهم يف نعيم البالد : أحدمها 
  .تقلبهم غري مأخوذين بذنوهبم : والثاين 

هِْم خَاِشِعَني ِللَِّه لَا َيْشَتُرونَ بِآَياِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَْي
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبِرُوا َوَصابِرُوا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا ) ١٩٩(أُولَِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ 

  ) ٢٠٠(فِْلُحونَ اللََّه لََعلَّكُْم ُت

اختلفوا يف سبب نزوهلا على } َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ إِلَْيكُْم وََمآ أُنزِلَ إِلَيْهِْم { : قوله تعاىل 
  :قولني 

: لى اهللا عليه وسلم قال أهنا نزلت يف النجاشي ، روى سعيد بن املسيب عن جابر بن عبد اهللا أن النيب ص: أحدمها 
انظرواْ : فَقَالَ املَْناِفقُونَ » أُخُْرجُوا فََصلُّواْ َعلَى أخٍ لَكُم فَصَلَّى بَِنا أَرَْبَع َتكْبِرياٍت ، فَقَالَ َهذَا الَنجَّاِشيُّ أصحمة « 

  .إىل هذا يصلي على علج نصراين مل يره قط فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، وهو قول قتادة 
  .أهنا نزلت يف عبد اهللا بن سالم وغريه من ُمسلمة أهل الكتاب ، وهذا قول جماهد ، وابن جريج : لثاين وا

  -: فيه أربعة تأويالت } َياَ أيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ أْصبِرُواْ َوصَابِرُواْ َورَابِطُوا { : قوله تعاىل 
، ورابطواْ يف سبيل اهللا ، وهو قول احلسن ، وقتادة ، وابن  اصربواْ على طاعة اهللا ، وصابرواْ أعداء اهللا: أحدها 

  .جريج ، والضحاك 
اصربواْ على دينكم ، وصابرواْ الوعد الذي وعدكم ، ورابطواْ عدوي وعدوكم ، وهو قول حممد بن : والثاين 
  .كعب 



خوذ من ربط النفس ، ومنه قوهلم اصربواْ على اجلهاد ، وصابرواْ العدو ، ورابطواْ مبالزمة الثغر ، وهو مأ: والثالث 
  .ربط اهللا على قلبه بالصرب ، وهو معىن قول زيد بن أسلم 

روى العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : والرابع 
َيِحطُّ بِه اُهللا اخلَطَاَيا وَيرْفُُع بِِه الدََّرجَاِت؟ قَالُواْ بَلَى  أَالَ أَدُلَّكُم َعلَى َما« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

 إِْسبَاغِ الُْوُضوِء َعلَى املَكَارِِه ، َوكَثْرةُ اخلُطَا إىلَ املََساجِِد وَانِتظار الصَّالَِة بَْعَد الصَّالِة ، فَذِّلكُُم: َيا َرسُولَ اهللا ، قَالَ 
  الرَّباط

 «.  

ًريا وَنَِساًء َواتَّقُوا نَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثَيا أَيَُّها ال
  ) ١(اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا 

يعين آدم ، ويف ذلك نعمة عليكم ألنه } َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُم الَِّذي َخلَقَكُم ِمن نَّفْسٍ وَاِحَدٍة { : قوله تعاىل 
  .أقرب إىل التعاطف بينكم 

يعين حواء ، قال ابن عباس ، وجماهد ، واحلسن خلقت من ضلع آدم ، وقيل األيسر ، } َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها { 
  .ضلع أعوج : لك قيل للمرأة ولذ
ُخِلقَِت الْمَْرأَةُ « : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عند نزوهلا عليه } َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاالً كَثرياً َونَِساًء { 

  ِمَن الرَُّجلِ فََهمََّها ِفي الرَُّجلُ ِمَن التَّرابِ فََهمُُّه ِفي التُّرابِ
ومعىن قوله تساءلون به ، هو قوهلم أسألك باهللا وبالرحم ، وهذا }  الَِّذي َتَسآَءلُونَ بِِه واَألْرَحاَم وَاتَّقُواْ اَهللا{ . » 

  .قول جماهد وإبراهيم ، وقرأ محزة واألرحام بالكسر على هذا املعىن 
تعاىل قصد بأول  أنه أراد ِصلُوها وال تقطعوها ، وهو قول قتادة ، والسدي ، ألن اهللا: ويف األرحام قولٌ آخر 

  .السورة حني أخربهم أهنم من نفس واحدة أن يتواصلواْ ويعلمواْ أهنم إخوة وإن بعدواْ 
  :فيه تأويالن } إِنَّ اَهللا كَانَ َعلَيكُْم َرقِيباً { 

  .حفيظاً ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .عليماً ، وهو قول ابن زيد : والثاين 

َوإِنْ ) ٢(َولَا َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َولَا َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُْم إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا  َوآُتوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم
نْ ِخفُْتمْ أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحَدةً أَْو ِخفُْتْم أَلَّا تُقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَإِ

َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفًْسا فَكُلُوهُ ) ٣(َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا 
  ) ٤(َهنِيئًا َمرِيئًا 

  :فيه أربعة تأويالت } واْ الَيَتاَمى أَمَْوالَُهم َوالَ َتَتَبدَّلُواْ الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوَءاُت{ : قوله تعاىل 
  .احلرام باحلالل ، وهو قول جماهد : أحدها 
هو أن جيعل الزائف بدل اجليد ، واملهزول بدل السمني ويقول درهم بدرهم ، وشاة بشاة ، وهو ابن : والثاين 

  .اك والسدي املسيب والزهري والضح
  .هو استعجال أكل احلرام قبل إتيان احلالل ، وهو معىن قول جماهد : والثالث 



أن أهل اجلاهلية كانواْ ال يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل األكرب ، فكان يستبدل اخلبيث بالطيب : والرابع 
  .ألن نصيبه من املرياث طيب ، وأخذه الكل خبيث ، وهو قول ابن زيد 

  .أي مع أموالكم ، وهو أن خيلطوها بأمواهلم لتصري يف ذمتهم فيأكلوا رحبها } الَ َتأْكُلُواْ أَْموَالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُْم َو{ 
  :اإلمث ، ومنه قوهلم حتّوب فالنٌ من كذا ، إذا توقى ، قال الشاعر : واحلُوب } إِنَُّه كَانَ ُحوباً كَبِرياً { 

  غداة إٍذ لقد خطئنا وحَابَا... فإن مهاجرين تكنفاُه 
ملا نزلت هذه اآلية يف أموال اليتامى كرهوا أن خيالطوهم وجعل ويل اليتيم يعزل ماله عن ماله : قال احلسن البصري 

ٌر َوإِن َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصالحٌ لَُّهمْ َخْي{ : فشكواْ ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .أي فخالطوهم واتقوا إمثه ]  ٢٢٠: البقرة [ } ُتخَاِلطُوُهم فَإِْخوَاُنكُم 

  :فيه أربع تأويالت } َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي الَْيَتاَمى فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم مَِّن الْنَِّسآِء { 
انكحوا ما َحلَّ لكم من غريهن من النساء ، وهو قول عائشة يعين إن خفتم أال تعدلواْ يف نكاح اليتامى ، ف: أحدها 

  .رضي اهللا عنها 
أهنم كانواْ خيافون أالّ يعدلوا يف أموال اليتامى ، وال خيافون أن ال يعدلواْ يف النساء ، فأنزل اهللا تعاىل هذه : والثاين 

ال تعدلوا يف النساء ، وهذا قول سعيد بن جبري اآلية ، يريد كما خفتم أالّ تعدلواْ يف أموال اليتامى ، فهكذا خافوا أ
  .، والسدي ، وقتادة 

أهنم كانوا يتوقَّون أموال اليتامى وال يتوقَّون الزىن ، فقال كما خفتم يف أموال اليتامى ، فخافواْ الزىن ، : والثالث 
  .واحنكوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا قول جماهد 

ريشاً يف اجلاهلية كانت تكثر التزويج بغري عدد حمصور ، فإذا كثر على الواحد إن سبب نزوهلا ، أن ق: والرابع 
َوإِنْ خِفُْتْم أَالَّ تُقِْسطُواْ { : منهم مؤن زوجاته ، وقَلَّ مالُه ، مّد يده إىل ما عنده من أموال األيتام ، فأنزل اهللا تعاىل 

  .} َساِء ِفي الْيََتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم مَِّن الْنِّ
  :قوالن } َما طَاَب لَكُْم مَِّن الْنَِّساِء { : ويف قوله تعاىل 

  .وهذا قول الفراء . أن ذلك عائد إىل النساء وتقديره فاحنكوا من النساء ما حلَّ : أحدمها 
  .وهذا قول جماهد . أن ذلك عائد إىل النكاح وتقديره فاحنكوا النساء نكاحاً طيباً : والثاين 

  .تقديراً لعددهن وحصراً ملن أبيح نكاحه منهن وهذا قول عكرمة } َنى َوثُالَثَ َوُربَاَع َمثْ{ 
معدول به عن اثنني وثالث وأربع ، وكذلك أُحاد وموحد ، وثناء ومثىن ، وثالث ومثلث } َمثَْنى َوثُالَثَ َوُربَاَع { 

  :، قال متيم بن أيب مقبل ، ورباع ومربع ، وهو اسم للعدد معرفة ، وقد جاء الشعر مبثل ذلك 
  أُحاد ومثْىن أضعفتها كواِهله... ترى العثرات الزُّْرق حتت لَبَانِه 

  :وقال آخر 
  بأربعة منكم وآخر خامس... قتلنا به من بني َمثْىن وموحد 

يف ومل يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع واملربع عن جهته إال يف بيت للكميت ، فإنه قال : قال أبو عبيدة 
  :العشرة ُعشار وهو قوله 
  ت فوق الرجال ِخصاالً عشاراً... فلم َيْستَرَِيثُوَك حىت َرِمْد 

  :بل قد جاء يف كالمهم من الواحد إىل العشرة ، وأنشد قول الشاعر : وقال أبو حامت 
  أدار سداس أالَّ يستقيما... ضربت مخاس ضربة عبشمي 



  .يعين من النساء } فَوَاِحَدةً { عين يف األربع ، ي} فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ تَْعِدلُوا { 
  .يعين يف اإلماء } أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { 
  :فيه ثالثة أقاويل } ذَِلَك أَْدَنى أَالَّ َتعُولُواْ { 

  .أَالَّ يكثر َمْن تعولون ، وهو قول الشافعي : أحدها 
  .ق ، ورواه عن جماهد معناه أالّ تضلواْ ، وهو قول ابن إسحا: والثاين 

  .أال متيلوا عن احلق وجتوروا وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وعكرمة : والثالث 
وأصل العول اخلروج عن احلد ومنه عول الفرائض خلروجها عن حد السهام املسّماة ، وأنشد عكرمة بيتاً أليب 

  :طالب 
  ائلووازن ِصْدقٍ وزنُه غري ع... مبيزان قسط ال َيخيسُ شعريةً 

  .أي غري مائل 
  .إين لست مبيزان قسٍط ال أعول : وكتب عثمان بن عفان إىل أهل الكوفة يف شيء عاتبوه فيه 

  :اختلف ِفيَمْن توجَّه إليه هذا اخلطاب على قولني } . . . وَءآُتواْ النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ { : قوله تعاىل 
  .رين أنه متوجه إىل األزواج ، وهو قول األكث: أحدمها 
أنه متوجه إىل األولياء ، ألهنم كانواْ يتملكون يف اجلاهلية صداق املرأة ، فأمر اهللا بدفع صدقاهتن إليهن ، : والثاين 

  .وهو قول أيب صاحل 
  :وأما النَّحلة فهي العطية من غري بدل ، ومسي الدين نِْحلَةَ ، لنه عطية من اهللا ، ويف تسميه الّنْحل بذلك قوالن 

  .أنه مسي حنالً ملا يعطي من العسل  :أحدمها 
  .ألن اهللا تعاىل َنَحلُه عباده : والثاين 

  :ويف املراد بالنَّحلة يف الصداق أربعة تأويالت 
  .يعين فريضة ُمَسمَّاة ، وهو قول قتادة ، وابن جريج : أحدها 
  .أيب صاحلٍ أنه حنلة من اهللا عز وجل هلن بعد أن كان ملكاً لألولياء ، وهو قول : والثاين 

انه هنى ِلما كانوا عليه من ِخطْبة الشغار ، والنكاح بغري صداق ، وهو قول سليمان بن جعفر بن أيب : والثالث 
  .املعتمر 
  .انه أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه ، كما يطيبون نفساً بالنحل واهلبة ، وهو قول بعض املتأخرين : والرابع 

يعين الزوجات إن طنب نفساً عن شيء من صداقهن ألزواجهن يف قول من } مِّْنُه َنفْساً  فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء{ 
  .جعله خطاباً لألزواج ، وألوليائهن يف قول من جعله خطاباً لألولياء 

  :اهلينء ما أعقب نفعاً وشفاء ، ومنه هنأ البعري للشفاء ، قال الشاعر } فَكُلُوُه ُهنِيئاً مَّرِيئاً { 
  َيَضُع اهلناَء َمواِضَع النُّقبِ... َتْبُدو َمحاسنه متبدالً 

َواْبَتلُوا ) ٥(لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  َولَا ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيَها وَاكُْسوُهْم َوقُولُوا
 َيكَْبُروا لنِّكَاَح فَإِنْ آَنسُْتْم ِمْنُهمْ ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيهِْم أَمَْوالَُهْم َولَا َتأْكُلُوَها إِْسَرافًا وَبِدَاًرا أَنْالْيََتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُوا ا

أَْموَالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْم َوكَفَى بِاللَّهِ  َوَمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف فَإِذَا َدفَعُْتْم إِلَْيهِْم
  ) ٦(َحِسيًبا 



  :اختلفوا يف املراد بالسفهاء يف هذا املوضع على أربعة أقاويل } َوالَ ُتْؤتُواْ السُّفََهآَء أَْموَالَكُُم { قوله عز وجل 
  .أهنم الصبيان ، وهو قول سعيد بن جبري ، واحلسن : أحدها 
  .هنم النساء ، وهو قول ابن عمر أ: والثاين 

أنه عىن األوالد املسرفني أن يقسم ماله فيهم فيصري عياالً عليهم ، وهو قول ابن عباس ، وابن زيد وأيب : والثالث 
  .مالك 

أنه أراد كل سفيه استحق يف املال َحجْراً ، وهو معىن ما رواه الشعيب عن أيب بردة ، عن أيب موسى : والرابع 
رجل كانت له امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ، ورجل أعطى : ثالثة َيْدعون فال يستجيب اهللا هلم : نه قال األشعري 

  .، ورجل له على رجل دين مل ُيشْهِد عليه } وال تؤتوا السفهاء أموالكم { : ماالً سفيهاً وقد قال اهللا تعاىل 
ف به املفسد ملاله لنقصان تدبريه ، ووصف به ووص. وأصل السفيه خفة اِحللْم فلذلك وصف به الناقص العقل 

  .الفاسق لنقصانه عند أهل الدين ، والعلم 
  :فيه تأويالن } أَْموَالَكُُم { 

  .يعين أموال األولياء ، وهو قول ابن عباس : أحدمها 
  .أنه عىن به أموال السفهاء ، وهو قول سعيد بن جبري : والثاين 

  .ومعنامها واحد ، يريد أهنا قُواُم معايشكم سفائكم } ِقَيماً { قرأ نافع وابن ُعمر } َياماً الَِّتي جََعلَ اُهللا لَكُْم ِق{ 
  :فيه قوالن } َواْرُزقُوُهْم فيها وأكسوهم { 

  .أي أنفقوا أيها األولياء على السفهاء من أمواهلم : أحدمها 
  :فيه تأويالن } َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً { 

  .أنه الوعد باجلميل ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .الدعاء له كقوله بارك اهللا فيك ، وهو قول ابن زيد : والثاين 

  .أي اختربوهم يف عقوهلم ومتييزهم وأدياهنم } َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى { 
  .يعين احلُلُم يف قول اجلميع } حَتَّى إِذَا َبلَُغواْ النِّكَاحَ { 
  :فيه أربع تأويالت } نُْهْم ُرْشداً فَإِنْ َءاَنْسُتم مِّ{ 

  .أن الرشد العقل ، وهو قول جماهد ، والشعيب : أحدها 
  .أنه العقل والصالح يف الدين ، وهو قول السدي : والثاين 

  .أنه صالح يف الدين وإصالح يف املال ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن ، والشافعي : والثالث 
  .مبا يصلحه ، وهو قول ابن جريج أنه الصالح والعلم : والرابع 

  .يعين اليت حتت أيديكم أيها األولياء عليهم } فَاْدفَُعواْ إِلَيْهِم أَْموَالَُهْم { 
يعين ال تأخذوها إسرافاً على غري ما أباح اهللا لكم ، وأصل اإلسراف } َوالَ َتأْكُلُوَها إِسَْرافاً وبَِداراً أَن َيكَْبرُوا { 

إىل ما ليس مبباح ، فرمبا كان يف اإلفراط ، ورمبا كان يف التقصري ، غري أنه إذا كان يف اإلفراط جتاوز احلد املباح 
  .فاللغة املستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافاً ، وإذا كان يف التقصري قيل سرف يسرف 

در أن يكرب ، فيحول بينك وبني وهو أن تأكل مال اليتيم تبا: قال ابن عباس } وَبِدَاراً أَن َيكَْبُرواْ { : قوله تعاىل 
  .ماله 

  .يعين مباله عن مال اليتيم } َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف { 

أ



  :فيه أربعة أقاويل } َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف { 
  .ومجهور التابعني أنه القرض يستقرض إذا احتاج مث يرده إذا وجد ، وهو قول عمر ، وابن عباس ، : أحدها 
أنه يأكل ما يسد اجلوعة ، ويلبس ما يواري العورة ، وال قضاء ، وهو قول احلسن ، وإبراهيم ، ومكحول : والثاين 

  .، وقتادة 
وثابت يومئذ يتيم يف حجره ، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم _ روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة

أَنْ َتأْكُلَ بِالَْمْعُروِف ِمْن غَريِ أن تِقيَ « : ن أخي يتيم يف حجري ، فما حيل يل من ماله؟ قال يا نيب اهللا إن اب: فقال 
  َمالََك بِمَاِلِه َوالَ َتتَِّخذْ ِمْن َماِلِه َوقْراً

أن يأكل من مثره ، ويشرب من رِْسلِ ماشيته من غري تعرض ِلَما سوى ذلك من فضة أو ذهب ، : والثالث . » 
  .ل أيب العالية ، والشعيب وهو قو

إن يف حجري أيتاماً ، وإن هلم إبالً ، فماذا حيل يل : جاء أعرايب إىل ابن عباس فقال : روى القاسم بن حممد قال 
إن كنت تبغي ضالتها ، وهتنأ جرباَءها ، وتلوط حوضها ، وتفرط عليها يوم وِْرِدَها ، فاشرب من : منها؟ فقال 

  .سل ، وال بأهل يف احللب ألباهنا غري ُمِضرِّ بن
  .أن يأخذ إذا كان حمتاجاً أجرةً معلومة على قدر خدمته ، وهو قول عطاء : والرابع 

ليس يل مال ويل يتيم ، : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  َواقٍ مَالََك بِمَالِِه كُلْ ِمْن َمالِ َيتيِمَك غََري ُمْسرٍِف َوالَ« : فقال 

  .ليكون بيِّنةَ يف دفع أمواهلم إليهم } فَإِذَا َدفَعُْتم إِلَْيهِم أَْموَالَُهم فَأَْشهِدُواْ َعلَيهِم { . » 
  :فيه قوالن } َوكَفَى بِاِهللا َحِسيباً { 

  .يعين شهيداً : أحدمها 
  .كافياً من الشهود : والثاين 

ْو كَثَُر َنِصيًبا َركَ الَْواِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا َت
) ٨(َوقُولُوا لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  َوإِذَا َحَضرَ الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه) ٧(َمفُْروًضا 

إِنَّ الَِّذيَن ) ٩(قَوْلًا َسِديًدا  َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ضَِعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا
  ) ١٠(أْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناًرا َوسََيْصلَْونَ َسِعًريا َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنََّما َي

وسبب } ُبونَ لِّلرَِّجالِ َنصِيٌب مِّمَّا َتَرَك الْوَِالَداِن واألَقَْرُبونَ َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّا تََرَك الَْواِلَداِن واَألقَْر{ : قوله تعاىل 
نزلت يف ألم : رِّثُونَ الذكور دون اإلناث ، فروى ابن جريج عن عكرمة قال نزول هذه اآلية ، يف اجلاهلية كانواْ ُيَو

يا رسول : كُجَّة وبناهتا وثعلبة وأوس بن سويد وهم من األنصار ، وكان أحدمها زوجها واآلخر عم ولدها ، فقالت 
ركب فرساً وال حيمل كالُّ ، وال يا رسول اهللا ولدها ال ي: اهللا تويف زوجي وتركين وبنيه ومل ُنورَّث ، فقال عم ولدها 
  .ينكأ عدواً يكسب عليها وال تكسب ، فنزلت هذه اآلية 

  :فيها ثالثة أقاويل } َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ أُولُواْ الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهُم مِّْنُه { 
وليان ، أحدمها يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم ، مها : قال سعيد بن جبري . أهنا ثابتة احلكم : أحدها 

واآلخر ال يرث وهو الذي أُمر أن يقول هلم قوالً معروفاً ، وبإثبات حكمها قال ابن عباس ، وجماهد ، والشعيب ، 
  .واحلسن ، والزهري 



لوال هذه اآلية لكان هذا : ل وُرْوي عن عبيدة أنه َويلَ وصية فأمر بشاة فذحبت ، وصنع طعاماً ألجل هذه اآلية وقا
  .من مايل 

  .أهنا منسوخة بآية املواريث ، وهذا قول قتادة ، وسعيد بن املسيب ، وأيب مالك ، والفقهاء : والقول الثاين 
  .أن املراد هبا وصية امليت اليت وصَّى هبا أن تفرق ِفْيَمْن ذُِكَر وِفيَمْن َحَضَر ، وهو قول عائشة : والثالث 
  .وت حكمها على غري الوجه األول فيكون ثب

بثبوت حكمها على الوجه األول يف الوارث إذا كان صغرياً هل جيب على وليَّه إخراجها من : واختلف َمْن قال 
  :سهمه على قولني 

  .جيب ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد ، ويقول الويل هلم قوالً معروفاً : أحدمها 
  .غار على األولياء ، وهو قول عبيدة ، واحلسن أنه حق واجب يف أموال الص: والثاين 

  :فيه قوالن } َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً { 
أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا ملن حضر من أويل القرىب ، واليتامى ، واملساكني قوالً معروفاً عند : أحدمها 

  . إعطائهم املال ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبري
  .خطاب لآلخرين أن يقولوا للدافعني من الورثة قوالً معروفاً ، وهو الدعاء هلم بالرزق والغىن : والثاين 

ربعة أقاويل فيه أ} اْ قَْوالً َسِديداً َولَْيْخشَ الَِّذيَن لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافاً َخافُواْ َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُواْ اَهللا َولَْيقُولُو{ 
:  

أن معناه وليحذر الذين حيضرون مَّيتاً يوصي يف ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية فيمن ال يرثه ولكن : أحدها 
ليأمروه أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو املوصي آلثر أن يبقة ماله لولده ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، 

  .والسدي 
الذين حيضرون امليت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية ألقربائه ، وأن يأمره بإمساك ماله  أن معناه وليحذر: والثاين 

والتحفظ به لولده ، وهم لو كانوا من أقرباء املوصى آلثروا أن يوصي هلم ، وهو قول مقسم ، وسليمان بن املعتمر 
.  

سان إليهم يف أنفسهم وأمواهلم ، كما حيبون أن أن ذلك أمر من اهللا تعاىل ِلُوالَِة األيتام ، أن يلوهم باإلح: والثالث 
يكون والة أوالدهم الصغار من بعدهم يف اإلحسان إليهم لو ماتوا وترمواْ أوالدهم يتامى صغاراً ، وهو مروي عن 

  .ابن عباس 
 قوالً أن من خشي على ذريته من بعده ، وأحب أن يكف اهللا عنهم األذى بعد موته ، فليتقوا اهللا وليقوال: والرابع 

  .سديداً ، وهو قول أيب بشر بن الديلمي 
  .عرب عن األخذ باألكل ألنه مقصود األخذ } إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً { 
  :فيه قوالن } إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِم نَاراً { 

  .يعين اهنم يصريون به إىل النار : أحدمها 
  .أنه متتلىء هبا بطوهنم عقاباً يوجب النار  :والثاين 

[ } وَإِذَا الَْجِحيُم سُعَِّرْت { : الصالء لزوم النار ، والسعري إسعار النار ، ومنه قوله تعاىل } َوسََيْصلَونَ َسِعرياً { 
  ] . ١٢: التكوير 



نِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت وَاِحَدةً ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْي
ِلأُمِِّه الثُّلُثُ لَُه َولٌَد وََورِثَُه أََبوَاُه فَفَلََها النِّْصُف َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَركَ إِنْ كَانَ لَُه وَلٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن 
ا َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ آَباُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم لَ

  ) ١١(فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

كان أهل اجلاهلية ال : روى السدي قال } يُوصِيكُُم اُهللا ِفي أَْوالَدِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األُنثََيْينِ { : قوله تعاىل 
يورثون اجلواري وال الضعفاء من الغلمان ، ال يورثون الرجل من ولده إالّ من أطاق القتال ، فمات عبد الرمحن 

ة يقال هلا أم كُّجة ، وترك مخس أخوات ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ، فشكت أم أخو حسان الشاعر وترك امرأ
  .كجة ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

الثلثني ، ففرض للثالث من البنات ، إذا انفردت عن ذَكَرٍ ، } فَإِن كُنَّ نَِسآًء فَوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَركَ { 
فَوقَ { : وفَْرُض الواحدة إذا انفردت النصف ، واختلف يف الثنتني ، فقال ابن عباس النصف ، من أجل قوله تعاىل 

  .وذهب اجلماعة إىل أن فرضهما الثلثان كالثالث فصاعداً اعتباراً باألخوات } اثْنََتْينِ 
كان املال للولد ، وكانت الوصية للوالدين : قال ابن عباس } السُُّدسُ َوَألَبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما { مث قال تعاىل 

  .واألقربني ، فنسخ اهللا تعاىل ذلك ، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ، وجعل لألبوين لكل واحد منهما السدس 
فسّوى بني كل واحد من } بََواُه فَُألمِِّه الثُّلُثُ ِممَّا َتَرَك إِن كَانَ لَُه وَلٌَد فَإِن لَّمْ َيكُن لَُّه وَلٌَد َوَورِثَُه أَ{ : مث قال 

الوالدين مع وجود الولد يف أن لكل واحد منهما السدس ، مث فاضل بينهما مع عدم الولد مع أن جعل لألم الثلث 
 والباقي لألب ، وإمنا كان هكذا ألن األبوين مع الولد يرثان فرضاً بالوالدة اليت قد استويا فيها ، فسّوى بني

فرضهما ، وإذا َعِدَم الولد ورثت األم فرضاً لعدم التعصب فيها ، وورث األب بالتعصيب ، ألنه أقوى مرياثاً ، 
  .وجعل فرضها شطر ما حازه األب بتعصيبه ، ليصري للذكر مثل حظ األنثيني 

جبوهنا من الثلث الذي هو أعلى فرضها إىل فال خالف أن الثالثة من األخوة حي} فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَُألمِِّه السُُّدُس { 
  .السدس الذي هو أقله ، ويكون الباقي بعد سدسها لألب 

وهذا . وُحِكَي عن طاووس أنه يعود على اِإلخوة دون األب ليكون ما حجبوها عنه عائداً عليهم ال على غريهم 
  :خطأ من وجهني 

  .أن األب ُيسِقط من أدىل به كاجلد : أحدمها 
  .أن العصبة ال يتقدر هلم يف املرياث فرض كاألبناء : والثاين 

} فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ { : فأما حجب األم باألخوين ، فقد منع منه ابن عباس متسكاً بظاهر اجلمع يف قوله تعاىل 
ال مينع أن  وخالفه سائر الصحابة ُمَحجُِّبوا األم باألخوين فصاعداً ، وإن مل حتجب باألخ الواحد ألن لفظ اجلمع

مع أن االثنتني تقومان يف الفرائض ]  ٤: التحرمي [ } فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكَُما { : يوضع موضع التثنية حنو قوله تعاىل 
  .مقام اجلمع الكامل ، كاألخوات ، وولد األم 

الدين حق على امليت ، والوصية حق فقدم الدين والوصية على املرياث ، ألن } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِهآ أَْو َدينٍ { 
له ، ومها مقدمان على حق ورثته ، مث قدم الدين على الوصية وإن كان يف التالوة مؤخراً ، ألن ما على امليت من 

  .حق أوىل أن يكون مقدماً على ما له من حق 



ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة { ية إنكم تقرؤون هذه اآل: وقد روى ابن إسحاق عن احلارث األعور عن علي عليه السالم قال 
فَِلَم قدم ذكر الوصية : وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن قيل } ُيوِصي بَِهآ أَْو َدينٍ 

ال توجب الترتيب وإمنا توجب إثبات أحد الشيئني مفرداً أو } أَوْ { على الدين إن كان يف احلكم مؤخراً؟ قيل ألن 
} ءَابآؤُكُْم َوأَْبَنآؤُكُْم الَ َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْربُ لَكُْم َنفْعاً { . من بعد أحدمها أو من بعدمها : صار كأنه قال مصحوباً ، ف

  .يعين يف الدين أو الدنيا 

ُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصنيَ َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُ
لثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة بَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َترَكُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم وَلٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ ا

 كَانُوا ْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً أَوِ اْمرَأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُس فَإِنُْتوُصونَ بَِها أَْو َد
ةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحِليمٌ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّ

)١٢ (  

اختلفوا يف } َوإِن كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَالَلَةً أَوِ امَْرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُُّدسُ { : قوله تعاىل 
  :الكاللة على ثالثة أقاويل 

  .عن ابن عباس ، رواه طاووس عنه  أهنم من عدا الولد ، وهو مروي: أحدها 
  .أهنم من عدا الوالد ، وهو قول احلكم بن عيينة : والثاين 

  .أهنم من عدا الولد والوالد ، وهو قول أيب بكر ، وعمر ، واملشهور عن ابن عباس : والثالث 
هللا وحده ال شريك له ، قد رأيت يف الكاللة رأياً ، فإن كان صواباً فمن ا: قال أبو بكر : وقد روى الشعيب قال 

إين ألستحي من : فلما اْسُتْخِلَف عمر قال . وإن يك خطأ فمنِّي واهللا منه بريء ، إن الكاللة ما خال الوالد والولد 
  .اهللا أن أخالف أبا بكر يف رأي رآه 

  :مث اختلفواْ يف املَُسمَّى كاللة على ثالثة أقاويل 
  .عباس ، والسّدي  أن الكاللة امليت ، وهو قول ابن: أحدها 
  .أنه احلي الوارث ، وهو قول ابن عمر : والثاين 

  .أنه امليت واحلي ، وهو قول ابن زيد : والثالث 
وأصل الكاللة اِإلحاطة ، ومنه اإلكليل مسي بذلك ِإلحاطته بالرأس فكذلك الكاللة ِإلحاطتها بأصل النسب الذي 

  .هو الوالد والولد 

الَْعِظيمُ َمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز ِتلَْك ُحدُوُد اللَِّه َو
  ) ١٤(َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا خَاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني ) ١٣(

  :فيها مخسة أقاويل } َتلْكَ ُحُدودُ اهللاِ { : قوله تعاىل 
  .شروط اهللا ، وهو قول السدي : أحدها 
  .طاعة اهللا ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  .ُسّنة اهللا وأمُره : والثالث 



  .فرائض اهللا اليت حدها لعباده : والرابع 
  .تفصيالت اهللا لفرائضه : واخلامس 

يُوِت حَتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ ِتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُْم فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبَواللَّاِتي يَأْ
ا فَإِنْ َتاَبا وَأَصْلََحا فَأَْعرِضُوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه َواللَّذَاِن يَأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَم) ١٥(الَْمْوتُ أَْو َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا 

  ) ١٦(كَانَ َتوَّاًبا َرِحيًما 

  .الزىن : يعين بالفاحشة } وَالالَِّتي َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ ِمن نَِّساِئكُمْ { : قوله تعاىل 
  .ب هبا عليهن احلد يعين بيِّنة جي} فَاسَْتْشهِدُواْ َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِّنكُمْ { 
اختلفوا يف إمساكهن يف البيوت هل هو حد أو ُموعد } فَإِن َشهِدُواْ فَأَْمِسكُوُهنَّ يف الُْبُيوتِ َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الْمَْوُت { 

  :باحلد على قولني 
ُخذُواْ َعنِّي قَدْ « : ه وسلم أنه قال يعين بالسبيل احلد ، وروي عن النيب صلى اهللا علي} أَْو َيْجَعلَ اهللاُ لَُهنَّ َسبِيالً { 

  َوالرَّْجُمَجَعلَ اُهللا لَُهنَّ َسبِيالً البِكْرُ بِالبِكْرِ َجلُْد ِمائٍَة َوتَْغرِيُب َعامٍ ، وَالثَّيُِّب بِالثَّيِّب َجلُْد مِائٍَة 
  :واختلفوا يف نسخ اجلَلِْد من حد الثيِّب على قولني . » 

  .قول اجلمهور من التابعني والفقهاء أنه منسوخ ، وهو : أحدمها 
أنه ثابت احلكم ، وبه قال قتادة ، وداود بن علي ، وهذه اآلية عامة يف البكر والثيب ، واْخُتِلفَ يف : والثاين 

هي حد ، جعلها منسوخة بآية النور ، : نسخها على حسب اختالفهم فيها هل هو حد أو موعد باحلد ، فمن قال 
  .باحلد ، جعلها ثابتة  هي ُموعد: ومن قال 

  :فيها قوالن } وَالَّلذَاِن يَأِْتَيانَِها منكُم فَئَاذُوُهَما { : قوله عز وجل 
  .أهنا نزلت يف األبكار خاصة ، وهذا قول السدي ، وابن زيد : أحدمها 
وَاللَّذَانِ { : تعاىل واختلف يف املعىن بقوله . أهنا عامة يف األبكار والثيِّب ، وهو قول احلسن ، وعطاء : والثاين 

  :على قولني } يِأْتَِيانَِها ِمنكُم 
  .الرجل واملرأة ، وهو قول احلسن ، وعطاء : أحدمها 
  .البكران من الرجال والنساء ، وهو قول السدي ، وابن زيد : والثاين 

  :ويف األذى املأمور به ثالثة أقاويل 
  .ة ، والسدي ، وجماهد التعيري والتوبيخ باللسان ، وهو قول قتاد: أحدها 
  .أنه التعيري باللسان ، والضرب بالنعال : والثاين 

  .أنه جممل أخذ تفسريه يف البكر من آية النور ، ويف الثيِّب من السُّّنة : والثالث 
  :فإن قيل كيف جاء ترتيب األذى بعد احلبس؟ ففيه جوابان 

ضع يف التالوة بعدها ، فكان األذى أوالً ، مث احلبس ، مث أن هذه اآلية نزلت قبل األوىل ، مث أمر أن تو: أحدمها 
  .اجللد أو الرجم ، وهذا قول احلسن 

  .أن األذى يف البكرين خاصة ، واحلبس يف الثَّيِّبني ، وهذا قول السدي : والثاين 
  .مث اختلف يف نسخها على حسب االختالف يف إمجاهلا وتفسريها 



يعين تابا من الفاحشة وأصلحا دينهما ، فأعرضواْ عنهما بالصفح والكف عن } رُِضواْ َعْنُهَما فَإِن َتاَبا َوأَصْلََحا فَأَْع{ 
  .األذى 

ُه َعِليًما وبُ اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَّإِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئكَ َيُت
نَ َولَا الَِّذيَن َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الْمَْوُت قَالَ إِنِّي تُْبُت الْآ) ١٧(َحِكيًما 

  ) ١٨(َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّارٌ أُولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  :اختلف يف املراد باجلهالة على ثالثة أقاويل } إِنََّما التَّوَبةُ َعلَى اِهللا ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بِجََهالٍَة { : تعاىل  قوله
  .أن كل ذنب أصابه اِإلنسان فهو جبهالة ، وكل عاص عصى فهو جاهل ، وهو قول أيب العالية : أحدها 
  .، واجلهالة العمد ، وهو قول الضحاك ، وجماهد يريد يعملون ذلك عمداً : والثاين 

  .اجلهالة عمل السوء يف الدنيا ، وهو قول عكرمة : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمن قَرِيبٍ { 

  .مث يتوبون يف صحتهم قبل موهتم ، وقبل مرضهم ، وهذا قول ابن عباس ، والسدي : أحدها 
  .َملَِك املوت ، وهو قول الضحاك ، وأيب جملز قبل معاينة : والثاين 

  .الدنيا كلها قريب : قبل املوت ، قال عكرمة : والثالث 
  إِنَّ اَهللا َيقَْبلُ َتوَبةَ الْعَْبد ما لَمْ ُيَغْرغِْر« : وقد روى قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فيه قوالن } َوُهْم كُفَّارٌ { : إىل قوله } السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الَْموُت  َولَيَسِت التَّوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ{ . » 
:  

  .وهو قول اجلمهور أهنا نزلت يف ُعَصاةِ املسلمني : أحدمها 
  .أهنا نزلت يف املنافقني ، وهو قول الربيع : والثاين 

  .يعرفها َمْن َحَضرها ] حالة [ عند حضور املوت وهي  فََسّوى بني َمن لَْم يتب حىت مات ، وبني من تاب
  .وحيتمل أن يكون عند املعاينة يف حال يعلم هبا وإن منع من اِإلخبار هبا 

ُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحشَةٍ َما آَتْي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها وَلَا َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُوا بَِبْعضِ
َوإِنْ أََردُْتُم ) ١٩(يًْرا كَِثًريا ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئًا وََيْجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخ

َوكَْيفَ ) ٢٠(إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا تَأُْخذُوا ِمْنُه َشيْئًا أَتَأُْخذُوَنُه بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا اْستِْبدَالَ زَْوجٍ َمكَانَ زَْوجٍ َوآتَْيُتْم 
النَِّساِء إِلَّا  وَلَا تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن) ٢١(َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِْنكُْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

  ) ٢٢(َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا َوَساَء َسبِيلًا 

  .} يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ النَِّسآَء كَْرهاً { : قوله تعاىل 
جة ، كان ابنه وقريبه أوىل هبا من غريه ومنها وسبب ذلك أن أهل املدينة يف اجلاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زو

بنفسها ، فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق األول ، وإن شاء زوجها وملك صداقها ، وإن شاء عضلها عن النكاح 
حىت متوت فريثها أو َتفَْتِدي منه نفسها بصداقها ، إىل أَنْ ُتوفَِّي أبو قيس بن األسلت عن زوجته كبيشة بنت معن بن 

فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا نيب اهللا ال أنا ورثت زوجي ، وال أنا  عاصم
  .ُترِكُْت فأُْنكَح ، فنزلت هذه اآلية 



  :فيه أربعة أقاويل } َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهبُواْ بِبَْعضِ َمآ َءاَتْيُتُموُهنَّ { 
مينعوهن من التزويج كما ذكرنا ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، ] ال [ زواج أن أنه خطاب لورثة األ: أحدها 

  .وعكرمة 
يعضلوا نساءهم بعد الطالق ، كما كانت قريش تفعل يف اجلاهلية وهو قول ] ال [ أنه خطاب لألزواج أن : والثاين 

  .ابن زيد 
يفتدين نفوسهن أو َيُمْتَن فريثهن الزوج ، وهذا قول حيبسواْ النساء كرهاً ل] ال [ أنه خطاب لألزواج أن : والثالث 

  .قتادة ، والشعيب ، والضحاك 
  .أنه خطاب لألولياء وهذا قول جماهد : والرابع 

  :فيها ها هنا ثالثة أقاويل } إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبِّيَنةٍ { 
  .أهنا الزىن ، وهو قول احلسن ، وأيب قالبة والسدي : أحدها 

  .أهنا النشوز ، وهو قول ابن عباس ، وعائشة : الثاين و
  .أهنا البذاء واألذى : والثالث 

  .» َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُواْ بِبَْعضِ َما َءاَتيُتُموُهنَّ إِالَّ أَن يُفِْحْشَن « وقد روي عن مقسم يف قراءة ابن مسعود 
  .يعين الولد الصاحل : قال ابن عباس } واْ َشْيئاً وََيجَْعلَ اُهللا ِفيِه َخرياً كَثِرياً فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرُه{ 

يعين أهنن قد } َوإِنْ أَرَدُتُم اْستِْبدَالَ زَْوجٍ مَّكَانَ زَْوجٍ َوَءاَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ تَأُْخذُواْ ِمْنُه َشيئاً { : قوله تعاىل 
  .ليس ِملْكُُهنَّ للصداق موقوفاً على التمسك هبن ، بل ذلك هلن مع إمساكهن ، وفراقهن ملكن الصداق ، و

  :فيه قوالن } أََتأُْخذُوُنه ُبْهَتاناً { 
  .ظلماً بالبهتان : أحدمها 
  .أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها : والثاين 

 يستبدل هبن أيضاً لِئَال يتوهم متوهم أنه جيور مع وإمنا منع من ذلك مع االستبدال هبن وإن كان ممنوعاً منه وإن مل
  .استبدال غريها هبا أن يأخذ ما دفعه إليها ليدفعه إىل من استبدل هبا منه وإن كان ذلك عموماً 

  :فيه قوالن } َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ { : قوله تعاىل 
  .جلماع ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، والسدي ا) اإلفضاء ( أن : أحدمها 
  .أنه اخللوة ، وهو قول أيب حنيفة : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوأََخذْنَ ِمنكم مِّيثَاقاً غَِليظاً { 

  .أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج ، وهو قول جماهد : أحدها 
و قول الضحاك ، والسدي ، واحلسن ، وابن سريين ، وقتادة أنه إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ، وه: والثاين 

.  
« : أنه ما رواه موسى بن عبيدة ، صعدة بن يسار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : والثالث 

ُتم فُُروَجُهنَّ بِكَِلَمِة اِهللا فَلَكُم َعلَيهِنَّ َحٌق َولَُهنَّ أَيَُّها النَّاسُ إِنَّ النَِّساَء ِعندَكُم َعوانٌ أََخذُْتُموُهنَّ بِأََماَنِة اِهللا وَاسَْتْحلَلْ
َن فَلَُهنَّ رِْزقُُهنَّ َعلَيكُم َحٌق ، َوِمْن َحقِّكُم َعلَيهِنَّ أَالَّ ُيوِطئَْن فَرَشكُم أَحَداً َوالَ يَْعِصيَنكُْم ِفي َمْعرُوٍف ، فَإنْ فََعلْ

  َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف
  :تلف يف ثبوت حكمها أو نسخه على قولني واخ. » 



أهنا حمكمة ، ال جيوز له أن ْيأخذ منها شيئاً مما أعطاها سواء كانت هي املريدة للطالق أو هو ، وهو قول : أحدمها 
  .بكر بن عبد اهللا املزين 

َت{ : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : والثاين  ْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ أَن َيَخافَا أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد اِهللا َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُوا ِممَّا ءَا
  .، وهذا قول ابن زيد } 

  .حكمها ثابت عند عن خوف النشوز فيجوز أن يفاديها : وقال أبو جعفر الطربي وغريه 
  :فيه أربعة أقاويل } ْد َسلََف َوالَ َتنِكُحوا َما َنكََح َءاَباُؤكُم مَِّن النَِّساِء إِالَّ َما قَ{ : قوله تعاىل 

أهنا نزلت يف قوم كانوا َيْحلُفْون اآلباء على نسائهم ، فجاء اإلسالم بتحرمي ذلك وعفا عما كان منهم يف : أحدها 
  .اجلاهلية أن يؤاخذواْ به إذا اجتنبوه يف اإلسالم ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة وعطاء ، وعكرمة 

كنكاح آبائكم يف اجلاهلية على الوجه الفاسد ، إال ما سلف منكم يف جاهليتكم فإنه معفو  يعين ال تنكحواْ: والثاين 
  .عنه إذا كان مما جيوز اإلقرار عليه ، وهذا قول بعض التابعني 

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح اجلائز ، إال ما قد سلف منهم بالزىن والسفاح ، : معناه : والثالث 
حهن حالل لكم ، ألهنن مل َيكُنَّ حالالً ، وإمنا كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيالً ، وهذا قول ابن زيد فإن نكا

.  
إال ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به ، قالوه وهذا من االستثناء املنقطع ، ومنهم من جعله مبعىن لكن : والرابع 

.  
ت شدة البغض لقبح مرتكبه ، ومنه قوهلم قد مقته الناس إذا أبغضوه ، ورجل مقيت واملق} إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقْتاً { 

  .، وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه املقيت 
  .يعين طريقاً } َوَساَء سَبِيالً { 

اتُ الْأَخِ َوَبنَاُت الْأُْخِت َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَن
اِئكُُم اللَّاِتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم َوَربَائُِبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نَِس

إِلَّا َما قَدْ هِنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبَناِئكُمُ الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ فَإِنْ لَْم َتكُوُنوا َدَخلُْتمْ بِ
ْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُمْ َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُ) ٢٣(َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

ُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَرِيَضةً َولَا ُجنَاحَ َما َوَراَء ذَِلكُْم أَنْ َتْبَتغُوا بِأَْموَاِلكُْم ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمتَْعُتْم بِِه مِْنُهنَّ فَآ
  ) ٢٤(ْن َبْعدِ الْفَرِيَضةِ إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاضَْيُتْم بِِه ِم

  :فيه أربعة أقاويل } إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { : إىل قوله } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُمْ { : قوله تعاىل 
السيب ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، واحملصنات من النساء يعين ذوات األزواج إال ما ملكت أميانكم ب: أحدها 

  .وأيب قالبة ، والزهري ، ومكحول ، وابن زيد 
ملا سىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل : وقد روى عثمان الَبّتي عن أيب خليل عن أيب سعيد اخلدري قال 

{ نزلت هذه اآلية ف: يا نيب اهللا كيف نقع على نساء قد عرفنا أنساهبن وأزواجهن؟ قال : أوطاس ، قلنا 
  .} َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم 

أن احملصنات ذوات األزواج حرام على غري أزواجهن إال ما ملكت أميانكم من اِإلماء ، إذا اشتراها مشترٍ : والثاين 
عود ، وأُيب بن كعب ، وجابر بن عبد اهللا ، بطل نكاحها وحلت ملشتريها ويكون بيعها طالقها ، وهذا قول ابن مس



طالق اَألمة يثبت : وأنسٍ ابن مالك ، وابن عباس يف رواية عكرمة عنه وسعيد بن املسيب ، واحلسن ، قال احلسن 
  .نسبها ، وبيعها ، وعتقها ، وهبتها ، ومرياثها ، وطالق زوجها 

انكم بعقد النكاح ، أو ملك اليمني ، وهذا قول عمر ، أن احملصنات من النساء العفائف إال ما ملكت أمي: الثالث 
  .وسعيد بن جبري ، وأيب العالية ، وعبيدة السلماين ، وعطاء ، والسدي 

أن هذه اآلية نزلت يف نساٍء كُنَّ َهاَجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلن أزواج ، فتزوجهن : والرابع 
  .، فنهي املسلمون عن نكاحهن ، وهذا قول أيب سعيد اخلدري املسلمون ، مث قدم أزواجهن مهاجرين 

وأصل اِإلحصان املنع ، ومنه حصن البلد ، ألنه مينع من العدو ، ودرع حصينة أي منيعة ، وفرس َحصان ، ألن 
ِعْمَرانَ الَِّتي  َومَْرَيَم اْبَنةَ{ صاحبه ميتنع به من اهللكة ، وامرأة حصان ، وهي العفيفة ألهنا متتنع من الفاحشة ، ومنه 

  ] . ١٢: التحرمي [ } أَْحَصَنْت فَْرَجَها 
  :فيه ثالثة أوجه } ِكَتابَ اِهللا َعلَْيكُْم { 

  .حرم ذلك عليكم كتاباً من اهللا : أن معناه : أحدها 
  .معناه ألزموا كتاب اهللا : والثاين 

  .أن كتاب اهللا قيم عليكم فيما تستحلِّونه وحترمونه : والثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } أُِحلَّ لَكُم مَّا َوَرآَء ذَِلكُمْ َو{ 

  .أن معناه ما دون اخلمس ، وهو قول السدي : أحدها 
  .ما وراء ذوات احملارم من أقاربكم ، وهو قول عطاء : والثاين 

  .ما وراء ذلكم مما ملكت أميانكم ، وهو قول قتادة : والثالث 
  .يعين أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن ، أو نكاحاً بصداق } أّن تَْبَتُغواْ بِأَمَْواِلكُم { 
يعين متناكحني غري زانني ، وأصل السفاح صب املاء ، ومنه َسفَح الدمع إذا صبَّه ، } مُّْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني { 

  .وَسفْح اجلبل أسفله ألنه مصب املاء فيه ، وِسفَاح الزىن لصب مائه حراماً 
أي آتوهن صدقاهتن معلومة ، وهذا قول جماهد ، واحلسن ، } اْسَتْمَتعُْتم بِِه ِمْنُهنَّ فَئَاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً فََما { 

  .وأحد قويل ابن عباس 
فما استمتعتم به { : أهنا املتعة إىل أجل مسمى من غري نكاح ، قال ابن عباس كان يف قراءة أُّيب : والقول الثاين 

قال : ، وكان ابن عباس كذلك يقرأ ، وسعيد بن جبري ، وهذا قول السدي ، وقال احلكم }  أجل مسمى منهن إىل
لوال أن عمر هنى عن املتعة ما زىن إال شقي ، وهذا ال يثبت ، واحملكي عن ابن عباس خالفه ، وأنه تاب من : علّي 

  .املتعة وربا النقد 

  :فيه ثالثة أقاويل } يُْتم بِِه ِمن َبْعِد الْفَرِيَضةِ َوالَ جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاَض{ 
معناه ال حرج عليكم أيها األزواج إن أعسرمت بعد أن فرضتم ِلنِسَائكم مهراً عن تراض أن ينقصنكم منه : أحدها 

  .ويتركنكم ، وهذا قول سليمان بن املعتمر 
نساء اللوايت استمتعتم هبن إىل أجل مسمى ، إذا انقضى ال جناح عليكم أيها الناس فيما تراضتيم أنتم وال: والثاين 

  .األجل بينكم أن يزدنكم يف األجل وتزيدوهن يف األجر قبل أن يستربئن أرحامهن ، وهذا قول السدي 
  .ال جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن تراض ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 

  :فيه ثالثة أقوال } ِليماً َحِكيماً إِنَّ اَهللا كَانَ َع{ 



  .كان عليماً باألشياء قبل خلقها ، حكيماً يف تقديره وتدبريه هلا ، وهذا قول احلسن : أحدها 
  .أن القوم شاهدواْ ِعلماً وحكمة فقيل هلم إن كان كذلك مل يزل ، وهذا قول سيبويه : والثاين 

  . عن املستقبل وهذا مذهب الكوفيني أن اخلرب عن املاضي يقوم مقام اخلرب: والثالث 

َتَياِتكُُم الُْمْؤمَِناِت وَاللَُّه َوَمْن لَْم َيْستَِطْع ِمْنكُْم طَْولًا أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن فَ
نَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت غَْيَر ُمَساِفحَاٍت َولَا أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُه

ذَابِ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْع
  ) ٢٥(لْعََنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم ا

اِتكُمُ َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً أَن يَنِكَح الُْمْحَصَناتِ الُْمْؤِمنَاَت فَِمن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم مِّن فََتَي{ : قوله تعاىل 
  :ثالثة أقوال  يف الطْول} الُْمْؤِمنَاِت 

أنه الغىن والسعة املوصل إىل نكاح احلّرة ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، : أحدها 
  .والسدي ، وابن زيد ، والشافعي ، ومالك 

  .هو أن تكون حتته حرة ، وهو قول أيب حنيفة : والقول الثاين 
ةً فيجوز أن يتزوجها ، إن كان ذا يسار وكان حتته حرة ، وهذا قول هو اهلوى وهو أن يهوى أََم: والقول الثالث 

  .جابر ، وابن مسعود ، والشعيب ، وربيعة ، وعطاء 
وأصل الطَْول الفضل والسعة ، ألن املعىن كالطول يف أنه ينال به معايل األمور ، ومنه قوهلم ليس فيه طائل أي ال 

  .ن تأويالته ينال به شيء من الفوائد ، فكان هو األصح م
  :واختلف يف إميان األَمِة هل هو شرط يف نكاحها عند عدم الطَْول على قولني 

  .أنه شرط ال جيوز نكاح اَألَمةِ نكاح اَألَمِة إال به ، وهو قول الشافعي : أحدمها 
  .أنه ندب وليس بشرط ، فإن تزوج غري املؤمنة جاز ، وهو قول أيب حنيفة : والثاين 

  .املعلنة بالزىن : يعين باملسافحة } ُمْحَصنَاٍت غَْيَر ُمَساِفَحاتٍ  {: قوله تعاىل 
هو أن تتخذ املرأة خدناً وصديقاً وال تزين بغريه ، وقد كان أهل اجلاهلية حيرمون ما ظهر } َوالَ مُتَِّخذَاِت أَْخَداٍن { 

  .} فَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطَنَ َوالَ َتقَْرُبواْ الْ{ : من الزىن ، ويستحلون ما بطن ، فأنزل اهللا تعاىل 
قرأ بفتح األلف محزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم ، ومعىن ذلك أسلمن ، فيكون إحصاهنا } فَإِذَا أُْحِصنَّ { 

جَلََد عمر والئد أبكاراً من والئد : ها هنا إسالمها ، وهذا قول ابن مسعود ، والشعيب ، وروى الزهري قال 
  .مارة يف الزىن اإل

وقرأ الباقون بضم األلف ، ومعىن ذلك تزوجن ، فيكون إحصاهنا ها هنا تزوجيها ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، 
  .واحلسن 

  .يعين هبا ها هنا الزىن } فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشةٍ { 
  .صف حد احلرة يعين ن} فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحصََناِت ِمَن الَْعذَابِ { 
  :فيه أربعة تأويالت } ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت ِمنكُْم { 

  .الزىن ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، والضحاك ، وابن زيد ، وبه قال الشافعي : أحدها 
  .أن العنت اإلمث : والثاين 



  .أنه احلد الذي يصيبه : والثالث 
  ] . ١١٨: آل عمران [ } َودُّواْ َما َعنِتُّْم { : وهو حنو قوله تعاىل . شديد يف دين أو دنيا هو الضرر ال: والرابع 

  .يعين الصرب عن نكاح األَمِة لئال يكون ولده عبداً } َوأَن َتْصبِرُواْ َخْيرُ لَّكُْم { 

َواللَُّه يُرِيدُ أَنْ َيتُوَب ) ٢٦(كُْم وََيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم وََيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِل
ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ ضَِعيفًا ) ٢٧(َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَاِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما 

)٢٨ (  

  :فيهم ثالثة أقاويل } َويُرِيدُ الَِّذيَن يَتَّبُِعونَ الشَّهََواِت أَن َتِميلُواْ َمْيالً َعِظيماً { : قوله تعاىل 
  .أهنم الزناة ، وهو قول الضحاك : أحدها 
  .أهنم اليهود والنصارى ، وهو قول السدي : والثاين 

  . كل متبع شهوة غري مباحة ، وهو قول ابن زيد: والثالث 
خيفف عنكم يف نكاح اإلماء ، وُخِلَق اإلنسان } يُرِيدُ اهللاُ أَن ُيَخفَِّف َعنكُْم َوُخِلَق اإلِنَسانُ ضَِعيفاً { : قوله تعاىل 

  .ضعيفاً عن احتمال الصرب عن مجاع النساء 

ا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم إِنَّ اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّ
إِنْ ) ٣٠(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه نَاًرا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا ) ٢٩(كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 

  ) ٣١(َر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم وَُنْدِخلْكُْم ُمْدَخلًا كَرًِميا َتجَْتنُِبوا كََباِئ

  :فيه ثالثة أقاويل } يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ ِتأْكُلُواْ أَمَْوالَكُم َبْيَنكُم بِالَْباِطلِ { : قوله تعاىل 
  .س ، والظلم ، وهو قول السدي أنه الزىن ، والقمار ، والبخ: أحدها 
  .العقود الفاسدة ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

َوالَ { : أنه هنى أن يأكل الرجل طعام ِقرى وأََمر أن يأكله ِشرى مث نسخ ذلك بقوله تعاىل يف سورة النور : والثالث 
  .وهو قول احلسن ، وعكرمة } أَْو أَْشتَاتاً { : قوله إىل ]  ٦١: النور [ } َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُمْ 

  :فيه قوالن } إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َترَاضٍ مِّنكُمْ { 
  .أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزاً بغري خيار ، وهو قول مالك ، وأيب حنيفة : أحدمها 
  .تراق ، وهو قول شريح ، وابن سريين ، والشعيب هو أن خيري أحدمها صاحبه بَعد العقد وقبل االف: والثاين 

« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى القاسم بن سليمان احلنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال 
  البَْيُع َعْن َترَاضٍ َواِخليَاُر بَْعَد الصَّفْقَِة َوالَ َيِحلُّ ِلُمْسلمٍ أَنْ َيِغشَّ ٌمْسِلماً

  :فيه قوالن } َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم  َوالَ{ . » 
يعين ال يقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول عطاء ، والسدي ، وإمنا كان كذلك ألهنم أهل دين واحد فصاروا : أحدمها 

  ] . ٦١: النور [ } فَإِذَا َدَخلُْتم ُبُيوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسكُمْ { : كنفس واحدة ، ومنه قوله تعاىل 
  .هنى أن يقتل الرجل نفسه يف حال الغضب والضجر : ين والثا

َوَمن { : فيما توجه إليه هذا الوعيد بقوله تعاىل } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعدَْواناً َوظُلْماً فََسْوفَ ُنْصِليِه نَاراً { : قوله تعاىل 
  :ثالثة أقاويل } َيفَْعلْ ذَِلَك 



  .نفس بغري حق أنه أكل املال بالباطل ، وقتل ال: أحدها 
  .أنه متوجه إىل كل ما هنى عنه من أول سورة النساء : والثاين 

} ُعْدَواناً َوظُلْماً { ] .  ١٩: النساء [ } الََ ِحيلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ النَِّساَء كَْرهاً { : أنه متوجه إىل قوله تعاىل : والثالث 
  :فيه قوالن 

  .يعين تعدياً واستحالالً : أحدمها 
  .أهنما لفظتان متقاربتا املعىن فحسن اجلمع بينهما مع اختالف اللفظ تأكيداً : الثاين و

  :يف الكبائر سبعة أقاويل } إِن َتْجتَنُِبواْ كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم { 
الثني منها ، وهذا قول ابن مسعود يف رواية أهنا كل ما هنى اهللا عنه من أول سورة النساء إىل رأس الث: أحدها 

  .مسروق ، وعلقمة ، وإبراهيم 
اإلشراك باهللا ، وقتل النفس اليت حرم اهللا ، وقذف احملصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل : أن الكبائر سبع : والثاين 

  .الربا ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد اهلجرة ، وهذا قول علّي ، وعمرو بن عبيد 
اإلشراك باهللا ، وقذف احملصنة ، وقتل النفس املؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل : أهنا تسع : والثالث 

  .مال اليتيم ، وعقوق الوالدين املسلمني ، وأكل الربا ، وإحلاد بالبيت احلرام ، وهذا قول ابن عمر 
هللا ، واليأس من رَْوح اهللا ، واألمن من مكر اهللا ، وهذا قول اإلشراك باهللا ، والقنوط من رمحة ا: أهنا أربع : والرابع 

  .ابن مسعود يف رواية أيب الطفيل عنه 
  .أهنا كل ما أوعد اهللا عليه النار ، وهذا قول سعيد بن جبري ، واحلسن ، وجماهد ، والضحاك : واخلامس 
  .والعقوق ، والسرقة ، وسب أيب بكر وعمر  السبعة املذكورة يف املقالة الثانية وزادوا عليها الزىن ،: والسادس 
  .أهنا كل ما ال تصح معه األعمال ، وهذا قول زيد بن أسلم : والسابع 

يعين من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر ، فأما مع ارتكاب الكبائر ، فإنه يعاقب على الكبائر } ُنكَفِّْر َعنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم { 
  .والصغائر 

ْبَن َواسْأَلُوا اللََّه ا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسَولَا َتَتَمنَّْو
  ) ٣٢(ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

  ِحبُّ أَنْ ُيسْأَلَ وإِنَّ أَفَْضلَ الِعَباَدِة اْنتِظَاُر الفََرجِإسْألُوا اَهللا ِمن فَْضِلِه فَإِنَُّه ُي« 
أنه قسَّم األرزاق على ما علم وشاء فينبغي أن ترضوا مبا قسم وتسألوه من } إِنَّ اَهللا كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً { . » 

ليت مال فالن يل : نه ليس ألحد أن يقول والنهي حترمي عند أكثر العلماء ، أل. فضله غري متأسفني لغريكم يف عطية 
  .، وإمنا يقول ليت مثله يل 

يبَُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيءٍ َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي ِممَّا تََرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِص
  ) ٣٣(َشهِيًدا 

  :ويف املوايل قوالن } وَِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي ِممَّا َتَركَ الَْوِلَداِن َواَألقَْرُبونَ { : تعاىل  قوله
  .أهنم العصبة ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وجماهد ، وابن زيد : أحدمها 
قال الفضل بن } دُنَك َولِيا يَرِثُنِي فََهْب ِلي ِمن لَّ{ : هم الورثة ، وهو قول السدي ، وهو أشبه بقوله تعاىل : والثاين 



  :عباس 
  ال تنشبواْ بيننا ما كان َمْدفوناً... مهالً بين عمنا مهالً موالينا 

والذين عاقدت أميانكم وأمياهنم : هي مفاعلة من عقد احللف ، ومعناه } َوالَِّذيَن َعاقََدْت أَْيمَاُنكُْم فَئَاُتوُهْم َنِصيبَُهْم { 
  .م وبينهم ، فآتوهم نصيبهم باحللف بينك

  :ويف املراد هبذه املعاقدة وبالنصيب املستحق مخسة أقاويل 
َوأُولُوا { : أن حلفهم يف اجلاهلية كانوا يتوارثون به يف اإلسالم مث نسخ ذلك بقوله تعاىل يف األنفال : أحدها 

  .ابن عباس ، وعكرمة ، وقتادة  وهذا قول]  ٧٥: األنفال [ } اَألْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ 
أهنا نزلت يف الذين آخى بينهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، من املهاجرين واألنصار ، فكان بعضهم يرث : والثاين 

انَ وَِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي ِممَّا َتَركَ الَواِلَد{ : بعضاً بتلك املؤاخاة هبذه اآلية ، مث نسخها ما تقدم من قوله تعاىل 
  .، وهذا قول سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، وابن زيد ]  ٣٣: النساء [ } واَألقَْرُبونَ 

أهنا نزلت يف أهل العقد باحللف ولكنهم أُِمُروا أن يؤتوا بعضهم بعضاً من النصرة والنصيحة واملشورة : والثالث 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سأله قيس  وقال رسول. والوصية دون امليت ، وهذا قول جماهد ، وعطاء ، والسدي 

  الَ ِحلَْف يف اْإلسالَمِ ، َوَما كَانَ ِمْن ِحلِف اجلاِهِليَِّة فَلَْم ُيزِْدُه اِإلْسالَُم اإلَِّ ِشدَّةً« : بن عاصم عن اِحللف فقال 
سالم أن يوصوا هلم عند املوت أهنا نزلت يف الذين يتبنون أبناء غريهم يف اجلاهلية ، فَأُِمُروا يف اِإل: والرابع . » 

  .بوصية ، وهذا قول سعيد بن املسيب 
أهنا نزلت يف قوم جعل هلم نصيب من الوصية ، مث هلكوا فذهب نصيبهم هبالكهم ، فَأُِمُروا أن يدفعوا : واخلامس 

  .نصيبهم إىل ورثتهم ، وهذا قول احلسن البصري 

فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموَالِهِْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاتٌ َحاِفظَاتٌ الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما 
عَْنكُْم فَلَا َتْبغُوا نَّ فَإِنْ أَطَِللَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُه

  ) ٣٤(َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليا كَبًِريا 

يعين أهل قيام على نساءهم ، يف تأديبهن ، واألخذ على أيديهن ، فيما } الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النََّسآِء { : قوله تعاىل 
  .أوجب اهللا هلم عليهن 

  .يعين يف العقل والرأي } َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ بَِما فَضَّلَ اهللاُ { 
وقد روى جرير بن حازم عن احلسن أن سبب ذلك . يعين به الصداق والقيام بالكفاية } َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمْن ِأمَْوالِهِْم { 

لقصاص أن رجالً من األنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما ا
الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى { ونزلت ]  ١١٤: طه [ } َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمن قَْبلِ أَن يُقَْضي إِلَْيَك َوْحُيهُ { : فنزلت 

 ليس بني الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس: ، وكان الزهري يقول } النَِّسآِء بَِما فَضَّلَ اُهللا َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ 
.  

يعين املستقيمات الدين العامالت باخلري ، والقانتات يعين } فَالصَّاِلحَاُت قَانِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّلَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اهللاُ { 
  .املطيعات هللا وألزواجهن 

  .يعين حافظات ألنفسهن عند غيبة أزواجهن ، وملا أوجبه اهللا من حقه عليهن } َحاِفظَاٌت لِّلَْغْيبِ { 
  :فيه قوالن } َما َحِفظَ اُهللا بِ{ 



  .يعين حيفظ اهللا هلن إذ صّيرهن كذلك ، وهو قول عطاء : أحدمها 
  .مبا أوجبه اهللا على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حىت صرن هبا حمفوظات ، وهذا قول الزجاج : والثاين 

َخْيرُ النَّساءِ « : لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص: وقد روى ابن املبارك ، سعيد بن أيب سعيد أيب هريرة قال 
قال مث قرأ رسول » نَفِْسَها اْمَرأَةً إِذا َنظَْرتَ إِلَيَها سَرَّْتَك ، وَإِذَا أََمْرتََها أَطَاعَْتَك ، َوإِذَا ِغْبَت َعْنَها َحِفظَْتَك يف ماِلَها و

  .إىل آخر اآلية } آِء الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّس{ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :تأويالن } َتَخافُونَ { يف } َوالالَِّتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ { 

  :أنه العلم ، فعرب عنه باخلوف ، كما قال الشاعر : أحدمها 
  أخاُف إذا ما ِمتُّ أن ال اذُوقَها... وال تدفنيين بالفالة فإنين 

  .، كما قال الشاعر أنه الظن : يعين فإنين أْعلَُم والتأويل الثاين 
  وما خفت يا سالُم أنك عائيب... أتاين عن نصر كالم يقوله 

  .وهو أن يستر على نشوزها مبا تبديه من سوء فعلها 
االرتفاع ، ومنه قيل للمكان : وأصل النشوز  -هو معصية الزوج واالمتناع من طاعته بغضاً وكراهة : والنشوز 

  .تنعة عن زوجها ناشزاً لبعدها منه وارتفاعها عنه املرتفع من األرض ُنشز ، فسميت املم
أما وعظها فهو أن يأمرها بتقوى اهللا وطاعته ، وخيوفها } فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمضَاجِعِ وَاضْرُِبوُهنَّ { 

َواْهُجُروُهنَّ ِفي { : استحقاق الوعيد يف معصيته وما أباحه اهللا تعاىل من ضرهبا عند خمالفته ، ويف املراد بقوله 
  :مخسة أقاويل } الَْمَضاجِعِ 

  .أال جيامعها ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبري : أحدها 
أن يهجر فراشها : والثالث . أن ال يكلمها ويوليها ظهره يف املضجع ، وهو قول الضحاك ، والسدي : والثاين 

  .ومضاجعتها وهو قول الضحاك ، والسدي 
  .وقولوا هلن يف املضاجع ُهجراً ، وهو اإلغالظ يف القول ، وهذا قول عكرمة ، واحلسن يعين : والرابع 

  .هو أن يربطها باهلجار وهو حبل يربط به البعري ليقرها على اجلماع ، وهو قول أيب جعفر الطربي : واخلامس 

 نساؤنا ما نأيت منها وما قلت يا رسول اهللا: واستدل براوية ابن املبارك عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال 
تَ حَرثََك فَأِْت َحرْثََك أَنَّى شِئَْت غََري أَالَّ َتضْرَِب آلَْوْجَه َوالَ ُتقَبِّْح إالَّ يف الًبْيِت ، وأطِْعْم إِذا طَِعْم« : نذر؟ قال 

  .اخلرب دليل على تأويله دون غريه  وليس يف هذا» َواكْسِ إِذّا اكَْتسَْيَت ، كَْيَف َوقْْد أَفَْضى َبْعُضكُْم إِلَى َبْعضٍ 
  .القبيح من القول ألنه مهجور : الترك على قلى ، واهلُجر : وأصل اهلجر 

ويف ترتبيها إذا . َوْعظُها وَهْجرُها وضَْرُبها : فجعل اهللا تعاىل معاقبتها على النشوز ثالثة أشياء } َوآضْرُِبوُهنَّ { 
  :نشزت قوالن 

  .زها وعظها وهجرها ، فإن أقامت عليه ضرهبا أنه إذا خاف نشو: أحدمها 
أنه إذا خاف نشوزها وعظها ، فإذا أبدت املشوز هجرها ، فإن أقامت عليه ضرهبا ، وهو األظهر من قول : والثاين 

  .الشافعي 
: والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غري مربح وال منهك ، روى بشر عن عكرمة قال 

  اْضرُِبوُهنَّ إِذَا َعَصيَنكُْم ِفي املَْعُروِف َضْرباً غري ُمبَرِّحٍ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فيه } فال تبغوا عليهن سبيالً { . يعين أطعنكم يف املضجع واملباشرة } فَإِن أَطَعَْنكُم فَالَ َتْبُغوا َعلَْيهِنَّ َسبِيالً { . » 



  :تأويالن 
  .تطلبواْ هلن األذى ال : أحدمها 
إذا : قال سفيان : هو أن يقول هلا لست حتبينين وأنت تعصيين ، فيصّيرها على ذلك وإن كانت مطيعة : والثاين 

  .فعلت ذلك ال يكلفها أن حتبه ألن قلبها ليس يف يدها 

أَْهِلَها إِنْ ُيرِيَدا إِْصلَاًحا ُيَوفِّقِ اللَُّه بَْيَنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ  َوإِنْ ِخفُْتمْ ِشقَاَق َبيْنِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن
  ) ٣٥(َعِليًما َخبًِريا 

يعين مشاقة كل واحد منهما من صاحبه ، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور أما من } َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَينِهَِما { 
ن حقه ، وأما من الزوج فعدوله عن إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ، املرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها م

والشقاق مصدر من قول القائل شاق فالن فالناً إذا أتى كل واحد منهما إىل صاحبه مبا يشق عليه ، وقيل ألنه قد 
  .صار يف شق بالعداوة واملباعدة 

  :ويف املأمور بإيفاد احلكمني ثالثة أقاويل } َها فَاْبَعثْواْ َحكَماً مِّْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمْن أَْهِل{ 
  .أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان ، وهو قول سعيد بن جبري ، والضحاك : أحدها 
  .الزوجان ، وهو قول السدي : والثاين 

  .أحد الزوجني وإن مل جيتمعا : والثالث 
  .يعين احلَكََمني } إِن يُرِيَدآ إِْصالَحاً { 
  :حيتمل وجهني } اهللاُ َبْيَنُهَما  ُيَوِفقِ{ 

  .يوفق اهللا بني احلكمني يف الصالح بني الزوجني : أحدمها 
  .يوفق اهللا بينهما بني الزوجني بإصالح احلَكََمني ، واحلكمني لإلصالح : والثاين 

  :ويف الفُْرقَِة إذا رأياها صالحاً من غري إذن الزوجني قوالن 
  .لطالق إىل الزوج ليس ذلك إليها ألن ا: أحدمها 
  .هلما ذلك ألن احلَكَم مشتق من احلُكم فصار كاحلاكم مبا يراه صالحاً : والثاين 

ارِ نيِ وَالْجَارِ ِذي الْقُْرَبى وَالَْجَواْعُبدُوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوبِِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك
  ) ٣٦(الًا فَخُوًرا الُْجُنبِ وَالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَت

  .ين إحساناً معناه واستوصوا بالوالد} َواْعُبدُواْ اَهللا َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئاً َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً { 
  .هم قرابة النسب من ذوي األرحام } َوبِِذي الْقُرَْبى { 
  .مجع يتيم وهو من مات أبوه مل يبلغ احللم } َوالَْيَتاَمى { 
  .مجع مسكني وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة واحلاجة فيتمسكن لذلك } َوالَْمَساِكنيِ { 
  :فيه قوالن } َوالْجَارِ ِذي الْقُْرَبى { 

  .مبعىن ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد : أحدمها 
  .يعين اجلار ذي القرىب باإلسالم : والثاين 

  :فيه قوالن } َوالْجَارِ الُْجُنبِ { 



  .اجلار البعيد يف نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة ، وهو قول ابن عباس وجماهد : أحدمها 
  .أنه املشرك البعيد يف دينه : اين والث

واجلنب يف كالم العرب هو البعيد ، ومنه ُسمي اجلنب العتزاله الصالة حىت يغتسل ، قال األعشى بن قيس بن 
  :ثعلبة 

  فكان حريث يف عطائي جامداً... أتيت ُحريثاً زائراً عن جنابٍة 
  :فيه ثالثة أقوال } َوالصَّاِحبِ بِالَْجنبِ { 

  .ه الرفيق يف السفر ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة أن: أحدها 
  .أهنا زوجة الرجل اليت تكون يف جنبه ، وهو قول ابن مسعود : والثاين 

  .أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك ، وهو قول ابن زيد : والثالث 
صَاِحباً َمْسئُولٌ َعْن َصَحاَبِتِه َولَْو َساعةً كُلُّ َصاحبٍ َيْصَحبُ « : وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

َخريُ اَألْصَحابِ ِعندَ اللَِّه َخريُُهْم « : وروى عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . » ِمن نََّهارٍ 
  :فيه ثالثة أقاويل } يلِ وَاْبنِ السَّبِ{ . » ِلصَاِحبِِه ، َوَخُري اجلرياِن ِعندَ اللَِّه َخريُُهْم ِلَجارِِه 

  .أنه املسافر اجملتاز َماّراً ، وهذا قول جماهد ، وقتادة ، والربيع : أحدها 
  .هو الذي يريد سفراً وال جيد نفقة ، وهذا قول الشافعي : والثاين 

  .أنه الضعيف ، وهو قول الضحاك : والثالث 
  :قال الشاعر . قيل لطري املاء ابن ماء والسبيل الطريق ، مث قيل لصاحب الطريق ابن السبيل ، كما 

  على قمة الرأس ابن ماٍء ُملحُق... وردت اعتسافاً والثريا كأهنا 
يعين اململوكني ، فأضاف امللك إىل اليمني الختصاصها بالتصرف كما يقال تكلم فُوك ، } َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم { 

  .ومشت رجلُك 
خالَ الرجل َيخُول : من كان ذا خيالء ، مفتعل من قولك : املختال } انَ ُمخَْتاالً فَخُوراً إِنَّ اَهللا الَ ُيِحبُّ َمن كَ{ 

  :خُيالء ، وخاالً ، قال العجاج 
  )والدْهُر فيه غَفْلةٌ للغفال ... ( واخلال ثوب من ثياب اجلهال 

  .زقه املفتخر على عباد اهللا مبا أنعم اهللا عليه من آالئه وبسط عليه من ر: والفخور 

وَالَِّذيَن ) ٣٧(اِفرِيَن َعذَاًبا مُهِيًنا الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْكَ
َومَاذَا ) ٣٨(لَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ الشَّْيطَانُ لَُه قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِا

  ) ٣٩( َعلَْيهِْم لَْو آَمُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم َعِليًما

  :فيهم قوالن } ونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُر{ 
أهنا نزلت يف اليهود ، خبلوا مبا عندهم من التوراة من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وكتموه وأمرواْ : أحدمها 

جماهد ، يعين نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول } وََيكُْتُمونَ َمآ ءَاَتاُهمُ اُهللا ِمن فَْضِلِه { . الناس بكتمه 
  .وقتادة ، والسدي 

يبخلون باإلنفاق يف طاعة اهللا عز وجل ويأمرون الناس بذلك ، وهو قول طاووس ، والبخل أن يبخل مبا : والثاين 
  .يف يديه ، والشح أن يشح على ما يف أيدي الناس حيب أن يكون له 



  :فيهم قوالن } َوالَ ُيْؤِمُنونَ بِاِهللا َوالَ بِالَْيْومِ اْآلِخرِ  وَالَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ{ : قوله تعاىل 
  .أهنم اليهود ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .هم املنافقون ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  :د القرين هو الصاحب املوافق ، كما قال عدي بن زي} َوَمن َيكُنِ الشَّْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََسآَء قَرِيناً { 
  فإن القرين باملقارن ُمقتدي... عن املرِء ال تسأل وأبصر قرينه 

أهل العصر القتراهنم يف : وأصل القرين من األقران ، والِقرن بالكسر املماثل ألقرانه يف الصفة ، والقَْرن بالفتح 
  .الزمان ، ومنه قَْرن البهيمة القترانه مبثله 

  :ويف املراد يكون قريناً للشيطان قوالن 
  .أنه مصاحبِهُ يف أفعاله : أحدمها 
  .أن الشيطان يقترن به يف النار : والثاين 

فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ ) ٤٠(إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما 
َيْوَمِئذٍ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعَصُوا الرَُّسولَ لَْو ُتسَوَّى بِهِمُ الْأَْرُض َولَا ) ٤١(ئَْنا بَِك َعلَى َهُؤلَاِء َشهِيًدا بَِشهِيٍد َوجِ

  ) ٤٢(َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا 

قال ابن : والذرة . ثقال مقدار الشيء يف الثقل أصل املثقال الثقل ، وامل} إِنَّ اَهللا الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ { : قوله تعاىل 
  .زعمواْ أن هذه الدودة احلمراء ليس هلا وزن : عباس هي دودة محراء ، قال يزيد بن هارون 

  :وشهيد كل أمة نبيُّها ، ويف املراد بشهادته عليها قوالن } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد { : قوله تعاىل 
أن يشهد على كل أّمته بأنه بلغها ما تقوم به احلجة عليها ، وهو قول ابن مسعود وابن جريج ، والسدي : مها أحد

.  
  .أن يشهد عليها بعملها ، وهو قول بعض البصريني : والثاين 

روى ابن مسعود أنه يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشهادة على أُمته ، } َوجِئَْنا بَِك على َهُؤالِء شَهِيداً { 
ففاضت عيناه صلى اهللا } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على َهُؤالِء َشهِيداً { : قرأ على رسول اهللا 

  .عليه وسلم 
  :فيه قوالن } اَألْرُض  َيْومَِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعصَُوا الرَّسُولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم{ : قوله تعاىل 

َوَيقُولُ الْكَاِفُر يَا { أن الذين متنوه من تسوية األرض هبم ، أن جيعلهم مثلها ، كما قال تعاىل يف موضع أخر : أحدمها 
  ] . ٤٠: النبأ [ } لَْيتَنِي كُنُت تَُراباً 

  .أهنم متنواْ لو انفتحت هلم األرض فصاروا يف بطنها : والثاين 

رِي سَبِيلٍ َحتَّى تَْغَتِسلُوا ا الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَقَْربُوا الصَّلَاةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َولَا ُجُنًبا إِلَّا َعابَِيا أَيَُّه
ُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو لَاَمْسُت

  ) ٤٣(فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا 

  :فيه قوالن } قُولُونَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َتقَْرُبوا الصَّالَةَ َوأَنُتْم ُسكَاَرى حَتَّى َتْعلَُموا َما َت{ 
: سكارى من اخلمر ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وقد روى عطاء ابن السائب عن عبد اهللا بن حبيب : أحدمها 



أن عبد الرمحن بن عوف صنع طعاماً وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكلوا وشربوا حىت 
أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ َوأَنُْتم َعابُِدونَ َما أَْعُبد وَأََنا } قُلْ َياأَيَُّها الْكَاِفُرونَ { : املغرب فقرأ  مثلوا ، مث قّدموا عمر فصلى هبم

ْعلَُمواْ الَ تَقْربُواْ الصَّالَةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َت{ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية } لَكُْم ِديُنكُم َوِلَي ِديٌن } َعابٌِد َما َعَبْدُتْم 
  .} َما َتقُولُونَ 

الَسكْر ، وهو سد جمرى املاء ، : وأنتم سكارى من النوم ، وهو قول الضحاك ، وأصل الُسكر : والقول الثاين 
  .فالسُّكر من الشراب يسد طريق املعرفة 

  :فإن قيل فكيف جيوز هني السكران ، ففيه جوابان 
  .ىل حد ال حيتمل معه األمر أنه قد يكون سكران من غري أن خيرج إ: أحدمها 
  .أنه هني عن التعرض للسكر وعليه صالة : والثاين 

  :فيه قوالن } َوالَ جُُنباً إِالَّ عَابِرِي َسبِيلٍ َحتَّى َتْغَتِسلُواْ { 
أراد سبيل املسافر إذا كان جنباً ال يصلي حىت يتيمم ، وهذا قول ابن عباس يف رواية أيب جملز عنه ، : أحدمها 

  .هد ، واحلكم ، وابن زيد وجما
ال يقرب اجلنب مواضع الصالة من املساجد إال ماّراً جمتازاً ، وهذا قول ابن عباس يف رواية الضحاك ، : والثاين 

  .وابن يسار عنه ، وهو قول جابر ، واحلسن ، والزهري ، والنخعي 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوإِن كُنُتم مَّْرَضى { 

  .اسم املرض من مستضرٍّ باملاء وغري مستضرٍّ ، وهذا قول داود بن علي  ما انطلق عليه: أحدها 
  .ما استضر فيه باستعمال املاء دون ما مل يستضر ، وهذا قول مالك ، وأحد قويل الشافعي : الثاين 

  .والثالث ما خيف من استعمال املاء فيه التلف دن ما مل ُيخْف ، وهو القول الثاين من قويل الشافعي 
  :فيه ثالثة أقاويل } ْو َعلَى َسفَرٍ أَ{ 

  .ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثري ، وهو قول داود : أحدها 
  .مسافة يوم وليلة فصاعداً ، وهو قول مالك ، والشافعي رمحهما اهللا : والثاين 

  .مسافة ثالثة أيام ، وهو مذهب أيب حنيفة : والثالث 
هو املوضع املطمئن من األرض كان اإلنسان يأتيه حلاجته ، فكىن به عن اخلارج } الغآِئطِ  أَْو َجاَء أََحٌد مِّنكُم مَِّن{ 

جمازاً ، مث كثر استعماله حىت صار كاحلقيقة ، والدليل على أن الغائط حقيقة يف اسم املكان دون اخلارج ، قول 
  :الشاعر 

  إذ أنا بالغائط أستغيث... أما أتاك عين احلديث 
  :فيه قراءتان } أَْو الََمْسُتمُ النَِّسآءَ { ... ئط يا خبيث وِصحت يف الغا

  .بغري ألف ، قرأ هبا محزة والكسائي } لََمْسُتمُ { : إحدامها 
  .، وهي قراءة الباقني } الََمسُْتُم { : واألخرى 

  :ويف هذه املالمسة قوالن 
  .وجماهد  اجلماع ، وهو قول علّي ، وابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ،: أحدمها 

أن املالمسة باليد واإلفضاء ببعض اجلسد ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وعبيدة ، والنخعي ، : والثاين 
  .والشعيب ، وعطاء ، وابن سريين ، وبه قال الشافعي 



  :قوالن } الََمسُْتُم { أو } لََمْسُتمْ { ويف اختالف القراءتني يف 
  .} لَِمْسُتمُ { غ من أبل} الََمْسُتمُ { أن : أحدمها 
  .يقتضي وجوب الوضوء على الالمس وامللموس } الََمْسُتمُ { أن : والثاين 

  .يقتضي وجوبه على الالمس دون امللموس } َولََمسُْتُم { 
  :فيه قوالن } فَلَْم َتجُِدواْ َمآًء فََتَيمَُّمواْ { 

  .أنه التعبد والتحري ، وهو قول سفيان : أحدمها 
  :ويف الصعيد أربعة أقاويل . فأتوا صعيداً طيباً : نه القصد ، وذكر أهنا يف قراءة ابن مسعود أ: والثاين 
  .أهنا األرض امللساء اليت ال نبات فيها وال ِغراس ، وهو قول قتادة : أحدها 
  .أهنا األرض املستوية ، وهو قول ابن زيد : والثاين 

  .عود ، والشافعي هو التراب ، وهو قول علّي ، وابن مس: والثالث 
  :أنه وجه األرض ذات التراب والغبار ، ومنه قول ذي الرُّمة : والرابع 

  دَّبابةٌ يف عظام الرأس ُخْرطوم... كأنه بالضحى ترمي الصعيدَ به 
  :أربعة أقاويل } طَيِّباً { : ويف قوله تعاىل 

  .حالالً ، وهو قول سفيان : أحدها 
  .جعفر الطربي طاهراً ، وهو قول أيب : والثاين 

  .تراب احلرث ، وهو قول ابن عباس : والثالث 
  .أنه مكان َحِدٌر غري َبِطحٍ ، وهو قول ابن جريج : والرابع 

  .فالوجه املمسوح يف التيمم هو احملدود يف غسل الوضوء . } فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم { 
  :فأما مسح اليدين ففيه ثالثة أقاويل 

الكفان إىل الزندين دون الذراعني ، وهو قول عمار بن ياسر ، ومكحول ، وبه قال مالك يف أحد قوليه ،  :أحدها 
  .والشافعي يف القدمي 

الذراعان مع املرفقني ، وهو قول ابن عمر ، واحلسن ، والشعيب ، وسامل بن عبد اهللا ، والشافعي يف اجلديد : والثاين 
.  

  .ني ، وهو قول الزهري ، وحكي حنوه عن أيب بكر إىل املنكبني واإلبط: والثالث 
  :واختلفوا يف جواز التيمم يف اجلنابة على قولني 

  .جيوز ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 
  .ال جيوز وهو قول عمر ، وابن مسعود ، والنخعي : والثاين 

  :واختلفوا يف سبب نزول هذه اآلية على قولني 
  .أصابتهم جراح ، وهذا قول النخعي نزلت يف قوم من الصحابة : أحدمها 
  .أهنا نزلت يف إعواز املاء يف السفر ، وهو قول عائشة رضي اهللا عنها : والثاين 

بِأَْعَداِئكُمْ  وَاللَُّه أَْعلَُم) ٤٤(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ َيْشَتُرونَ الضَّلَالَةَ َويُرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ 
ِمَن الَِّذيَن َهادُوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمعَْنا َوَعَصْيَنا ) ٤٥(َوكَفَى بِاللَِّه وَِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنِصًريا 



نِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا وَاْسَمْع َوانْظُْرَنا لَكَانَ َخيًْرا َواْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيا بِأَلْسَِنِتهِْم َوطَْعًنا ِفي الدِّي
  ) ٤٦(لَُهْم َوأَقَْوَم وَلَِكْن لََعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 

  :فيه ثالثة تأويالت } لِْكتَابِ َيْشَتُرونَ الضَّالَلَةَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيباً مَِّن ا{ : قوله تعاىل 
  .أهنم قد صاروا جلحودهم صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كمشتري الضاللة باهلدى : أحدها 
  .أهنم كانوا يعطون أحبارهم أمواهلم على ما كانواْ يصنعونه من التكذيب بالرسول صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن : أهنم كانوا يأخذون الرشا ، وقد روى ثابت البناين عن أنس بن مالك :  والثالث

  .الراشي ، واملرتشي ، والرائش ، وهو املتوسط بينهما 
  :فيه قوالن } َواْسَمَع غَْيَر ُمْسَمعٍ ... { : قوله تعاىل 

  .اس ، وابن زيد امسع ال مسعت ، وهو قول ابن عب: معناه : إحدامها 
  .أنه غري مقبول منك ، وهو قول احلسن ، وجماهد : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَراعَِنا لَيَّاً بِأَلِْسَنتِهِم { 
  .أن هذه الكلمة كانت َسّباً يف لغتهم ، فأطلع اهللا نبّيه عليها فنهاهم عنها : أحدها 
  .أهنا كانت جتري جمرى اهلُْزِء : والثاين 
  .إهنا كانت خترج خمرج الكِْبر : الث والث

ا فََنُردََّها َعلَى أَدَْبارَِها أَوْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًه
إِنَّ اللََّه لَا َيغِْفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن ) ٤٧(أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا  َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّا أَْصحَاَب السَّْبِت َوكَانَ

  ) ٤٨(َيَشاُء َوَمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما 

  .والنصارى  يعين اليهود} يَاأَيَُّها الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب { : قوله تعاىل 
  .يعين القرآن } َءاِمُنواْ بَِما نَزَّلَْنا { 
  .يعين كتبكم } ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُمْ { 
  :فيه قوالن } مِّن قَْبلِ أَن نِّطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َعلَى أَْدَبارِهآ { 

قفائها حىت متشي القهقرى ، وهو أن طمس الوجوه هو حمو آثارها حىت تصري كاألقفاء وجنعل عيوهنا يف أ: أحدمها 
  .قول ابن عباس ، وقتادة 

أن نطمسها عن اهلدى فنردها على أدبارها ، أي يف ضالهلا ذّماً هلا بأهنا ال تصلح أبداً ، وهذا قول احلسن ، : والثاين 
  .والضحاك ، وجماهد ، وابن أيب جنيح ، والسدي 

  .أي منسخهم قردة ، وهو قول احلسن ، وقتادة ، والسدي } لسَّْبِت أَْو َنلَْعنَُهْم كََما لََعنَّآ أَْصحَاَب ا{ 

انْظُْر كَْيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه ) ٤٩(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُسُهْم َبلِ اللَُّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا 
أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الْكَِتابِ ُيؤِْمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ) ٥٠(يًنا الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثًْما ُمبِ

ُه فَلَْن َتجَِد لَهُ َنصًِريا أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَّ) ٥١(ِللَِّذيَن كَفَُروا هَُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا سَبِيلًا 
)٥٢ (  



يعين اليهود يف تزكيتهم أنفسهم أربعة } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَنفُسَُهم ، َبلِ اُهللا ُيزَكِّي َمن َيَشآُء { : قوله تعاىل 
  :أقاويل 
  .قوهلم حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، وهذا قول قتادة ، واحلسن : أحدها 
  .تقدميهم أطفاهلم إلمامتهم زعماً منهم أنه ال ذنوب هلم ، وهذا قول جماهد ، وعكرمة :  والثاين

  .هو قوهلم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  .هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيئاً من الدنيا ، وهذا قول ابن مسعود : والرابع 

  :فيه قوالن } فَِتيالً  َوالَ ُيظْلَُمونَ{ 
قال . أي الفتيل الذي شق النواة ، وهو قول عطاء ، وقتادة ، وجماهد ، واحلسن ، وأحد قويل ابن عباس : أحدمها 
  .الفتيل ما يف بطن النواة ، والنقري ما يف ظهرها ، والقطمري قشرها : احلسن 
  .السدي ، وأحد قويل ابن عباس أنه ما انفتل بني األصابع من الوسخ ، وهذا قول : والثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمَن الِْكتَابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوتِ { : قوله تعاىل 
  .أهنما صنمان كان املشركون يعبدوهنما ، وهذا قول عكرمة : أحدها 
  .ترامجة األصنام ، وهذا قول ابن عباس : والطاغوت األصنام ، : أن اجلبت : والثاين 

  .الشيطان ، وهذا قول عمر ، وجماهد : أن اجلبت السحر ، والطاغوت : والثالث 
  .أن اجلبت الساحر ، والطاغوت الكاهن ، وهذا قول سعيد بن جبري : والرابع 

  .الضحاك  أن اجلبت ُحيي بن أخطب ، والطاغوت كعب بن األشرف ، وهو قول: واخلامس 

أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا ) ٥٣(أَْم لَُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا لَا ُيْؤُتونَ النَّاَس َنقًِريا 
ْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بِجََهنَّمَ فَِم) ٥٤(آلَ إِبَْراهِيَم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما 

  ) ٥٥(َسِعًريا 

  :ويف النقري ثالثة أقاويل } أَْم لَُهْم َنِصيُب مَِّن الُْملِْك فَإِذاً الَّ يُْؤُتونَ النَّاَس َنِقرياً { : قوله تعاىل 
  .ن عباس ، وعطاء ، والضحاك أنه الذي يكون يف ظهر النواة ، وهذا قول اب: أحدها 
  .أنه الذي يكون يف وسط النواة ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .أنه نقر الرجل الشيء بطرِف إهبامه ، وهو رواية أيب العالية عن ابن عباس : والثالث 
  . يعين اليهود} أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َماءاَتاُهُم اُهللا ِمن فَْضِلِه { : قوله تعاىل 

  :ويف الناس الذين عناهم ثالثة أقاويل 
  .أهنم العرب ، وهو قول قتادة : أحدها 
  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، والضحاك ، والسدي ، وعكرمة : والثاين 

  :الفضل احملسود عليه قوالن ويف . أهنم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وهو قول بعض املتأخرين : والثالث 
  .النبوة ، حسدواْ العرب على أن كانت فيهم ، وهو قول احلسن ، وقتادة : أحدمها 
أنه إباحته للنيب صلى اهللا عليه وسلم نكاح من شاء من النساء من غري عدد ، وهو قول ابن عباس ، : والثاين 

  .والضحاك ، والسدي 
  :يف امللك العظيم أربعة أقاويل } يمَ الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوَءاَتْينَاُهم مُّلْكاً َعِظيماً فَقَْد َءاتَْيَنا َءالَ إِبَْراِه{ 



  .أنه ملك سليمان بن داود ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .النبوة ، وهو قول جماهد : والثاين 

  .ما أُيِّدُوا به من املالئكة واجلنود ، وهو قول مهام بن احلارث : والثالث 
من أباحه اهللا لداود وسليمان من النساء من غري عدد ، حىت نكح داود تسعاً وتسعني امرأة ، ونكح : والرابع 

  .سليمان مائة امرأة ، وهذا قول السدي 

ْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوفَ ُنْصِليهِْم نَاًرا كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَ
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ) ٥٦(كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 

  ) ٥٧(ِظلًّا ظَِليلًا أََبًدا لَُهْم ِفيَها أَْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ َوُنْدِخلُُهْم 

فإن قيل وكيف جيوز } لَِيذُوقُواْ الَْعذَاَب { : إىل قوله } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بئَايَاِتَنا َسْوَف ُنْصِليهِم َناراً { : قوله تعاىل 
واْ أجساماً ، أن ُيبّدلواْ جلوداً غري جلودهم اليت كانت هلم يف الدنيا فيعذبوا فيها؟ ولو جاز ذلك جلاز أن يُبدَّل

وأرواحاً ، غري أجسامهم وأرواحهم اليت كانت يف الدنيا ، ولو جاز ذلك جلاز أن يكون املعذبون يف اآلخرة بالنار 
  .غري الذين وعدهم اهللا يف الدنيا على كفرهم بالعذاب بالنار 

  :وقد أجاب أهل العلمِ عنه بثالثة أجوبة 
ان الذي هو غري اجللد واللحم ، وإمنا حيرق اجللد ليصل إىل اإلنسان أمل أن أمل العذاب إمنا يصل إىل اإلنس: أحدها 

  .العذاب ، فأما اجللد واللحم فال يأملان فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان عليه وجلٌد غَْيُرُه 
  .حمترقة ] غري [ أنه ُتَعاُد تلك اجللود األوىل جديدة : واجلواب الثاين 

لود املُعاَدةَ إمنا هي سرابيلهم من قبل أن جعلت هلم لباساً ، فسماها اهللا جلوداً ، وأنكر أن اجل: واجلواب الثالث 
قائل هذا القول أن تكون اجللود حتترق وتعاد غري حمترقة ، ألن يف حال احتراقها إىل حال إعادهتا فناَءها ، ويف فنائها 

  .نهم العذاب أهنم ال ميوتون وال خيفف ع: راحتها ، وقد أخرب اهللا تعاىل 

الَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُْم بِِه إِنَّ إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأَمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها وَإِذَا َحكَْمُتمْ َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُمُوا بِ
  ) ٥٨(اللََّه كَانَ َسِميًعا َبِصًريا 

  :يف املعين بذلك أربعة أقاويل } َيأُْمُركُمْ أَن ُتَؤدُّواْ األمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها  إِنَّ اَهللا{ : قوله تعاىل 
  .أنه عََنى ُوالَةَ أمور املسلمني ، وهذا قول شهر بن حَْوَشبٍ ، ومكحول ، وزيد بن أسلم : أحدها 
  .أنه أمر السلطان أن يعظ النساء ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 

نه ُخوِْطَب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عثمان بن أيب طلحة ، أن يرد عليه مفاتيح الكعبة ، وهذا أ: والثالث 
  .قول ابن جريج 

وقد روى قتادة عن احلسن . أنه يف كل َمْؤَتمنٍ على شيء ، وهذا قول أَُبّي بن كعب ، واحلسن ، وقتادة : والرابع 
  دِّ األََماَنةَ إىل َمنِ ائَْتَمَنَك َوالَ َتُخْن َمْن خَاَنكأَ« : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 «.  



َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُولِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي 
  ) ٥٩(ُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْم

يعين أطيعوا اهللا يف أوامره } يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَِطيُعواْ اَهللا وَأَِطيُعواْ الْرَُّسولَ وِأُويل األَْمرِ ِمنكُْم { : قوله تعاىل 
  .ونواهيه ، وأطيعوا الرسول 

َمْن أَطَاَعنِي فَقَْد أَطَاَع اَهللا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ألعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال روى ا
  َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصا اَهللا ، َوَمْن َعَصا أَِمريِي فَقَْد َعَصانِي

  .اتباع سنته ، وهو قال عطاء : أحدمها : ويف طاعة الرسول قوالن . » 
  .وأطيعوا الرسول إن كان حياً ، وهو قول ابن زيد : ين والثا

  :ويف أويل األمر أربعة أقاويل 
  .هم األمراء ، وهو قول ابن عباس ، وأيب هريرة ، والسدي ، وابن زيد : أحدها 

ُوالَةٌ ، َسَيلِيكُم َبْعِدي « : وقد روى هشام عن عروة عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ، َوَصلُّوا َوَراءَُهم ، فإِن فََيِليكُُم الَبرُّ بِبِرِِّه ، َوَبلِيكُُم الفَاجُِر بِفُجورِِه ، فَاْسَمُعوا لَُهم َوأَِطيُعوا ِفي كُلِّ َما َوافََق احلَقَّ

  أَْحَسٌنواْ فَلَكُم َولَُهم ، وإنْ أَساُءوا فَلَكُم َوَعليُهم
نزلت يف عبد اهللا بن حذافة بن قيس : يف سبب نزوهلا يف األمراء ، فقال ابن عباس واختلف قائلو هذا القول . » 

نزلت يف عمار بن ياسر ، وخالد بن : وقال السدي . السهمي إذ بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية 
  .الوليد حني بعثهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية 

  .اء والفقهاء ، وهو قول جابر بن عبد اهللا ، واحلسن ، وعطاء ، وأيب العالية هم العلم: والقول الثاين 
  .هم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول جماهد : والثالث 
  .هم أبو بكر وعمر ، وهو قول عكرمة : والرابع 

، جلواز معصيتهم ، وال جيوز أن تزول وطاعة َوالَِة األمر تلزم يف طاعة اهللا دون معصيته ، وهي طاعة جيوز أن تزول 
  .طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، المتناع معصيته 

َعلَى املَرِء املُْسِلمِ الطَّاعةُ ِفيَما أَحبَّ أو كَرَِه إالََّ « : وقد روى نافع عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  أَنْ ُيْؤَمَر بَِمْعِصيٍة فَالَ طَاعَةَ

يعين إىل كتاب اهللا وسنة : قال جماهد ، وقتادة } فَإِن َتنَاَزْعُتم ِفي َشيٍء فَُردُّوُه إِلَى اِهللا َوالرَُّسولِ { : قوله تعاىل .  »
  .رسوله 

  :فيه ثالثة تأويالت } إِن كُنُتم ُتُؤِمُنونَ بِاِهللا وَالَْيومِ اَآلِخرِ ذَِلكَ َخٌري َوأَحَسُن َتأْوِيالً { 
  .حَْمُد َعاِقَبةً ، وهذا قول قتادة ، والسدي ، وابن زيد أَ: أحدها 
  .أَظََهرُ َحقاً وأَْبَيُن َصواباً ، وهو معىن قول جماهد : والثاين 

  .أحسن من تأويلكم الذي ال يرجع إىل أصل وال يفضي إىل حق ، وهذا قول الزجاج : والثالث 

آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ َيَتحَاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَدْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم 
لَ اللَُّه وَإِلَى َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْز) ٦٠(أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبعِيًدا 

فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ ثُمَّ َجاُءوكَ ) ٦١(الرَُّسولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًدا 



ِذيَن َيْعلَمُ اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ أُولَِئَك الَّ) ٦٢(َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََرْدَنا إِلَّا إِْحَساًنا َوَتْوِفيقًا 
  ) ٦٣(لَُهْم ِفي أَْنفُِسهِْم قَْولًا َبِليًغا 

رِيُدونَ أَن يََتَحاكَُموا إِلَى أَلَْم َتَر إِلَى الِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم َءاَمنُواْ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك ُي{ : قوله تعاىل 
  :اختلف فيمن نزلت هذه اآلية على قولني } الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُروآ أَن َيكْفُرواْ بِِه 

أحاكمك إىل أهل : أهنا نزلت يف رجل من املنافقني ورجل من اليهود كان بينهما خصومة ، فقال اليهودي : أحدمها 
أحاكمك إىل اليهود منهم كعب بن األشرف ، ألنه علم : رشوة ، وقال املنافق دينك ألين أعلم أهنم ال يقبلون ال

أَلَْم َترَ إِلَى الِّذينَ { أهنم يقبلون الرشوة ، فاصطلحا أن يتحاكما إىل كاهن من جهينة ، فأنزل اهللا فيهما هذه اآلية 
ُيرِيُدونَ أَن َيَتَحاكَُموا { . يعين اليهودي } َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك {  يعين املنافق} َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم َءاَمنُواْ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك 

  .يعين الكاهن ، وهذا قول الشعيب وجماهد } إِلَى الطَّاغُوِت 
أهنا نزلت يف رجلني من بين النضري وبين قريظة ، وكانت بنو قريظة يف اجلاهلية إذا قتلت رجالً من بين : والثاين 

من القاتل ، وكانت بنو النضري يف اجلاهلية إذا قتلت رجالً من بين قريظة مل َتقُد من القاتل وأعطوا  النضري أقادوا
ديته ستني َوْسقاً من متر ، فلما أسلم ناس من بين قريظة وبين النضري ، قتل رجل من بين النضري رجالً من بين قريظة 

إنا كنَّا يف اجلاهلية نعطيهم الدية ستني َوَسقاً : ِضيِرِيُّ لرسول اهللا فتحاكمواْ إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال النَّ
حنن إخوان يف النسب والدين وإمنا كان ذلك عليه اجلاهلية : من متر ، فنحن نعطيهم اليوم ذلك ، وقالت بنو قريظة 

، مث ]  ٤٥: املائدة [ } ِفيها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم { وقد جاء اإلسالم ، فأنزل اهللا تعاىل يعيِّرهم مبا فعلواْ 
مث أََخذَ النَِّضريِيَّ فقتله بالقرظي ، فتفاخرت ]  ٥٠: املائدة [ } أَفَُحكْمَ الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ { ذكر قول بين النضري 

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن { نزل اهللا يف ذلك النضري وقريظة ودخلواْ املدينة ، فتحاكموا إىل أيب بردة األسلمي الكاهن ، فأ
يعين حني كانوا } َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك { يعين يف احلال ، ]  ٦٠: النساء [ } َيْزُعُمونَ أَنَُّهم َءاَمنُواْ بَِما أُنزِلَ إِلَيَك 

  .ألسلمي الكاهن ، وهذا قول السدي يعين أبا بردة ا} يُرِيُدونَ أَن يََتَحاكَُمواْ إِلَى الطَّاغُوِت { . يهوداً 
  :اآلية يف سبب نزوهلا قوالن } . . فَكَيَف إِذَا أَصَاَبتُْهم مُّصِيَبةُ { : قوله تعاىل 

أن عمر قتل منافقاً مل يرض حبكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجاء إخوانه من املنافقني يطالبون بدمه : أحدمها 
  .نا يف املطالبة بدمه إال إحساناً إىل النساء ، وما يوافق احلق يف أمرنا ، وحلفواْ باهللا أننا ما أرد

أن املنافقني بعد القََوِد من صاحبهم اعتذرواْ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حماكمتهم إىل غريه بان : والثاين 
 احلكم دون احلمل على ُمّر احلق ، فنزلت قالواْ ما أردنا يف عدولنا عنك إال توفيقاً بني اخلصوم وإحساناً بالتقريب يف

  .هذه اآلية 
  .يعين من النفاق الذي يضمرونه } أُولِئكَ الَِّذيَن َيْعلَمُ اُهللا َما ِفي قُلُوبِهِم { : قوله تعاىل 

  :ثالثة أوجه  -ويف اجلمع بني اإلعراض والوعظ مع تنايف اجتماعهما يف الظاهر } فَأَْعرِْض َعنُهم َوِعظُْهم { 
  .أعرض عنهم بالعداوة هلم وِعظهم فيما بدا منهم : أحدها 
  .أعرض عن عقاهبم وعظهم : والثاين 

  .أعرض عن قبول األعذار منهم وعظهم : والثالث 
  :فيه قوالن } َوقُل لَُّهم ِفي أَنْفُسِهِم قَْوالً َبِليغاً { 

  .غ من نفوسهم كل مبلغ ، وهذا قول احلسن إن أظهرمت ما يف قلوبكم قتلكم ، فإنه يبل: أن يقول هلم : أحدمها 
  .أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر : والثاين 



ولُ ْغفَُروا اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهمْ إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُءوَك فَاْسَت
فَلَا َورَبَِّك لَا ُيْؤِمنُونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهمْ ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َحَرًجا ) ٦٤(لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما 

  ) ٦٥(ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما 

أي وقع بينهم من } َشَجَر َبيَنُهم { ومعىن } ُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم فَالَ َوَربِّكَ الَ ُيْؤِم{ : قوله تعاىل 
  .املشاجرة وهي املنازعة واالختالف ، ُسمَِّي ذلك مشاجرة ، لتداخل بعض الكالم كتداخل الشجر بالتفافها 

  :ويف احلرج تأويالن } ثُمَّ الَ َيجِدُواْ ِفي أَنْفُِسهِمْ َحَرجاً ِممَّا قََضيَت { 
  .يعين شكّاً وهو قول جماهد : أحدمها 
  .يعين إمثاً ، وهو قول الضحاك : والثاين 

  .واختلف يف سبب نزوهلا على قولني 
  .أهنا نزلت يف املنافق واليهودي اللَّذين احتكما إىل الطاغوت ، وهذا قول جماهد ، والشعيب : أحدمها 
ورجل من األنصار قد شهد بدراً ، ختاصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  أهنا نزلت يف الزبري: والثاين 

اْسقِ يا ُزَبُري ثُمَّ أَرِسل املَاَء إلَى جَارِكَ « شراج من احلّرة كانا يسقيان به خنالً ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َتلَوِّنَ وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يا رسول اهللا آن كان ابن عمتك ، فَ: فغضب األنصاري وقال » 

فنزلت هذه اآلية ، » احْبسِ املَاَء إلَى اجلُُدرِ أو الكَْعَبنيِ ثَمَّ َخلِّ َسبِيلَ املَاِء « : عرف أن قد ساءه ، مث قال يا زبري 
  .وهذا قول عبد اهللا بن الزبري ، وعروة ، وأم سلمة 

ا َما ُيوَعظُونَ بِهِ ْم أَنِ اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجوا ِمْن ِديَارِكُْم َما فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوَولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِ
َوَمْن ) ٦٨(لََهَديَْناُهمْ ِصرَاطًا ُمْستَِقيًما َو) ٦٧(وَإِذًا لَآَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجًْرا َعِظيًما ) ٦٦(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ َتثْبِيًتا 

َهَداِء َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئكَ ُيِطعِ اللََّه وَالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني َوالشُّ
  ) ٧٠(اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما ذَِلَك الْفَْضلُ ِمَن ) ٦٩(َرِفيقًا 

َهَداءِ َوَمن ُيِطعِ اَهللا وَالرَّسُولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَعمَ اُهللا َعلَيهِم مَِّن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني والشُّ{ : قوله تعاىل 
  .ديق ، وهم أتباع األنبياء أما الصديقون فهو مجع ص} َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن اولَِئَك َرِفيقاً 

  :ويف تسمية الصديق قوالن 
  .أنه ِفعِّيل من الصِّْدقِ : أحدمها 
  .وأما الشهداء فجمع شهيد ، وهو املقتول يف سبيل اللَّه تعاىل . أنه ِفّعيل من الَصَدقَة : والثاين 

  :ويف تسمية الشهيد قوالن 
  .هللا لقيامه بشهادة احلق ، حىت قتل يف سبيل ا: أحدمها 
ويشهد على العباد بأعماهلم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل يف . يف اآلخرة . ألنه يشهد كرامة اهللا تعاىل : والثاين 

  .سبيل اهللا 
  :وأما الصاحلون فجمع صاحل وفيه قوالن 

  .أنه كل من صلح عمله : أحدمها 
  .هو كل من صلحت سريرته وعالنيته : والثاين 



  :الن وأما الرفيق ففيه قو
  .أنه مأخوذ من الرفق يف العمل : أحدمها 
  .أنه مأخوذ من الرفق يف السري : والثاين 

وسبب نزول هذه اآلية على ما حكاه احلسن وسعيد بن جبري وقتادة والربيع والسدي أنَّ ناساً تومهوا أهنم ال يرون 
  . عليه وسلم فنزلت هذه اآلية األنبياء يف اجلنة ألهنم يف أعلى عليني ، وحزنوا وسألوا النيب صلى اهللا

َوإِنَّ مِْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ ) ٧١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذْرَكُْم فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُروا َجِميًعا 
وَلَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنهُ ) ٧٢(ُهمْ َشهِيًدا قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َمَع

ْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن فَلُْيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّ) ٧٣(َمَودَّةٌ َيا لَْيَتنِي كُْنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما 
  ) ٧٤(ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَسَْوَف ُنؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

  :فيه قوالن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ ُخذُواْ ِحذْرَكُم { : قوله تعاىل 
  .يعين احذرواْ َعُدوَّكم : أحدمها 
  .واْ سالحكم فسماه حذراً ألنه به يتقي احلذر معناه خذ: والثاين 

  :مجع ثُبة ، والثُبةُ الُعْصبة ، ومنه قول زهري : والثُّبات } فَانِفرُواْ ثُبَاٍت أَوِ اْنِفرو َجِميعاً { 
  نشاَوى واجدين ملا نشاء... ... لقد أغدو على ثُبٍة كرام 

  .فيكون معىن آلية فانفروا ُعَصباً وِفرقاً أو مجيعاً 
يعين يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة ، فعرب } فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اِهللا الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحياةَ الْدُّنَْيا بِاَألخِرِة { : قوله تعاىل 

  .عن البيع بالشراء 
فإن قيل فالوعد من اهللا تعاىل على القتال } اً َوَمن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اِهللا فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فََسوَف نُْؤِتيِه أَْجراً َعِظيم{ 

فكيف جعل على القتل أو الغلبة؟ قيل ألن القتال يفضي غالباً إىل القتل فصار الوعد على القتال وعداً على من 
  .يفضي إليه ، والقتال على ما يستحقه من الوعد إذا أفضى إىل القتل والغلبة أعظم ، وهكذا أخرب 

أَْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ  قَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّناَوَما لَكُمْ لَا ُت
الَِّذيَن آَمُنوا ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه ) ٧٥(ًريا الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك وَِليا وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِص

  ) ٧٦( َضِعيفًا َوالَِّذيَن كَفَُروا يُقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّْيطَانِ إِنَّ كَْيَد الشَّيْطَاِن كَانَ

هي مكة يف قول مجيع املفسرين ، ملا كانواْ عليه ، كما } َيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َربَّنآ أَخْرِْجَنا ِمْن َهِذهِ الْقَْر{ : قوله تعاىل 
  .أخرب اهللا به عنهم ، من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتاهنم عن دينهم بالعذاب واألذى 

َوآُتوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقتَالُ إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ 
خَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمتَاعُ َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْولَا أَ

أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُمُ الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ) ٧٧(َيا قَِليلٌ َوالْآخَِرةُ َخْيرٌ ِلَمنِ اتَّقَى َولَا ُتظْلَُمونَ فَِتيلًا الدُّْن
قُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَّهِ ُمَشيََّدٍة َوإِنْ ُتِصْبُهمْ َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ َي



َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسكَ ) ٧٨(فََمالِ َهُؤلَاِء الْقَْومِ لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثًا 
  ) ٧٩(كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرُسولًا َو

َعلَْيهُِم الِْقتَالُ إِذَا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقَيل لَُهْم كُفُّواْ أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ َوءَاُتواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب { : قوله تعاىل 
  :فيمن نزلت هذه اآلية فيه أربعة أقاويل } ْو أََشدَّ َخْشَيةً فَرِيٌق مِّْنُهْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اهللاِ أَ

أهنا نزلت يف ناس من الصحابة استأذنوا النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف قتال املشركني فلم يأذن هلم ، : أحدها 
اس ، وعكرمة ، وقتادة فلما كُِتَب عليهم القتال وهم باملدينة قال فريق منهم ما ذكره اهللا عنهم ، وهذا قول ابن عب

  .، والسدي 
  .أهنا نزلت يف املنافقني ، وهو قول بعض البصريني : والثاين 

  .أهنا نزلت يف اليهود : والثالث 
  .أهنا من صفة املؤمن ملا طُبَع عليه البشر من املخافة ، وهذا قول احلسن : والرابع 

  :يف الربوج ها هنا ثالثة أقاويل } نُتْم ِفي ُبُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَْيَنَما َتكُوُنواْ ُيْدرِككُُم الْمَْوُت َولَْو كُ{ 
  .أهنا القصور ، وهو قول جماهد ، وابن جريج : أحدها 
  .أهنا قصور يف السماء بأعياهنا تسمى هبذا االسم ، وهو قول السدي ، والربيع : والثاين 

  .أهنا البيوت اليت يف احلصون وهو قول بعض البصريني : والثالث 
  .وأصل الربوج الظهور ، ومنه تربج املرأة إذا أظهرت نفسها 

  :ويف املُشّيََّدِة ثالثة أقاويل 
  .اجملصصة ، والشيد اجلص ، وهذا قول بعض البصريني : أحدها 
إذا  أن املُشّيََّد املطول يف االرتفاع ، يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا رفعه ، ومنه أَشدت بذِِكْر الرجل: والثاين 

  .َرفَْعَت منه ، وهذا قول الزجاج 
  .اجملصَّص : املُطَّول ، وبالتخفيف : أن املُشّيَّد ، بالتشديد : والثالث 

ذلك  يف القائلني} َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسنةٌ َيقُولُواْ َهِذِه ِمْن ِعنِد اِهللا َوإِن ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ َهِذِه ِمْن ِعنِدَك { : قوله تعاىل 
  :قوالن 

  .أهنم املنافقون ، وهو قول احلسن : أحدمها 
  .اليهود ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  :ويف احلسنة والسيئة ها هنا ثالثة تأويالت 
  .البؤس والرخاء : أحدها 
  .اخلصب واجلدب ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة : والثاين 

  .ن زيد النصر واهلزمية ، وهو قول احلسن ، واب: والثالث 
  :تأويالن } ِمْن ِعنِدَك { : ويف قوله 
  .أي بسوء تدبريك ، وهو قول ابن زيد : أحدمها 
َوإِن { : يعنون بالشؤم الذي حلقنا منك على جهة التطُّري به ، وهذا قول الزجاج ، ومثله قوله تعاىل : والثاين 

  ] . ١٣١: األعراف  [} ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُواْ بُِموَسى َوَمن مََّعُه 
  :قوله تعاىل 



اختلف يف املراد هبذا اخلطاب على ثالثة أقاويل } َما أََصاَبَك ِمن َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا َوَمآ أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسك { 
.  

  .أن اخلطاب متوجه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو املراد به : أحدها 
  .ه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد به غريه ، وهو قول الزجاج أنه متوج: والثاين 

  .ما أصابك أيها اإلنسان من حسنة فمن اهللا ، وهذا قول قتادة : أنه متوجه إىل اإلنسان ، وتقديره : والثالث 
  :ويف احلسنة والسيئة ها هنا ثالثة أقاويل 

  .سيئة املصيبة يف الدين والدنيا ، وهذا قول بعض البصريني أن احلسنة النعمة يف الدين والدنيا ، وال: أحدها 
أن احلسنة ما أصابه يوم بدر ، والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج رأسه وكسر رباعيته ، وهو قول ابن : والثاين 

  .عباس ، واحلسن 
  :قوالن } فَِمن نَّفِْسَك {  :قوله تعاىل . أن احلسنة الطاعة ، والسيئة املعصية ، وهذا قول أيب العالية : والثالث 
  .يعين فبذنبك : أحدمها 
  .فبفعلك : والثاين 

َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدكَ ) ٨٠(َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتوَلَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا 
  ) ٨١(ِكيلًا غَْيرَ الَِّذي َتقُولُ َواللَُّه َيكُْتُب َما ُيَبيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َو َبيََّت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم

  .وإمنا كانت طاعة هللا ألهنا موافقة ألمر اهللا تعاىل } َمن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاعَ اهللاَ { : قوله تعاىل 
  :فيه تأويالن } ن َتَولَّى فََمآ أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً َوَم{ 

  .يعين حافظاً هلم من املعاصي حىت ال تقع منهم : أحدمها 
  .حافظاً ألعماهلم اليت يقع اجلزاء عليها فتخاف أالّ تقوم هبا ، فإن اهللا تعاىل هو اجملازي عليها : والثاين 

  .ملنافقني ، أي أمرنا طاعة يعين ا} َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ { 
  :والتبييت كل عمل ُدبِّر ليالً ، قال عبيد بن مهام } فَإِذَا َبَرزُواْ ِمْن ِعنِدَك َبيََّت طَآِئفَةٌ مِّنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ { 

  وكانواْ أتْوين بأمرٍ ُنكُر... أتوين فلم أرض ما بّيتوا 
  ْنِكحُ الْعَْبُد ُحرٌّ حلُرْ؟وهل ُي... ألُْنِكَح أَيِّمَُهْم منذراً 

  :ويف تسمية العمل بالليل بياتاً قوالن 
  .ألن الليل وقت املبيت : أحدمها 
  .ألنه وقت البيوت : والثاين 

  :قوالن } َبيََّت طَآِئفَةٌ مِّنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ { : ويف املراد بقوله تعاىل 
فيما أمرهتم به أو هنيتهم عنه ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، أهنا غّيرت ما أضمرت من اخلالف : أحدمها 

  .والسدي 
  .معناه فدبَّرت غري الذي تقول على جهة التكذيب ، وهذا قول احلسن : والثاين 

  :فيه قوالن } وَاُهللا َيكُْتُب َما ُيبَيُِّتونَ { 
  .يكتبه يف اللوح احملفوظ ليجازيهم عليه : أحدمها 
  .بأن ينزله إليك يف الكتاب ، وهذا قول الزجاج يكتبه : والثاين 



َوإِذَا َجاءَُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ ) ٨٢(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَثًِريا 
 رَّسُولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ مِْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْمالَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى ال
  ) ٨٣(َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا 

  .بور ، ألنه النظر يف عواقب األمور أصل التدبر الد} أَفَالَ يََتَدبَُّرونَ الْقُرَءآنَ { : قوله تعاىل 
  :يف االختالف ها هنا ثالثة أقاويل } َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللاِ لََوَجُدواْ ِفيِه اخِْتالَفاً كَِثرياً { 

  .تناقض من جهة حق وباطل ، وهذا قول قتادة ، وابن زيد : أحدها 
  .ريني من جهة بليغ ومرذول ، وهو قول بعض البص: والثاين 

  .يعين اختالفاً يف األخبار عما ُيِسرُّونَ ، وهذا قول الزجاج : والثالث 
  :يف املعين هبذا قوالن } َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن األْمنِ أَوِ الَْخْوفِ أَذَاعُواْ بِِه { : قوله تعاىل 

  .املنافقون ، وهو قول ابن زيد والضحاك : أحدمها 
  .سلمني ، وهو قول احلسن ، والزجاج أهنم ضعفة امل: والثاين 

  :وفيهم ثالثة أقاويل } َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُْوِلي اَألْمرِ ِمنُْهْم { 
  .أهنم األمراء ، وهذا قول ابن زيد ، والسدي : أحدها 
  .هم أمراء السرايا : والثاين 

  .وقتادة ، وابن جريج ، وابن جنيح ، والزجاج هم أهل العلم والفقه ، وهذا قول احلسن ، : والثالث 
  :فيهم قوالن } لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنبِطُوَنُه ِمْنُهمْ { 

  .أهنم أولو األمر : أحدمها 
أي يستخرجونه ، مأخوذ من : أهنم املنافقون أو ضعفة املسلمني املقصودون بأول اآلية ، ومعىن يستنبطونه : والثاين 

  .ومنه ُسمِّي النبط الستنباطهم العيون  استنباط املاء ،
  :يف فضل اهللا ها هنا ثالثة أقاويل } َولَْوالَ فَْضلُ اِهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه آلتََّبعُْتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً { 

  .يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .القرآن : والثاين 

  .اللطف والتوفيق : والثالث 
  :أربعة أقاويل } آلتَّبَْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً { : قوله تعاىل  ويف

  .يعين التبعتم الشيطان إال قليالً منكم فإنه مل يكن يتبع الشيطان : أحدها 
  .لعلمه الذين يستنبطون إال قليالً منكم وهذا قول احلسن وقتادة : والثاين 

  .قول ابن عباس ، وابن زيد  أذاعوا به إال قليالً ، وهذا: والثالث 
  .التبعتم الشيطان إال قليالً مع االتباع : والرابع 

يَن كَفَرُوا َواللَُّه أََشدُّ َبأًْسا فَقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا ُتكَلَُّف إِلَّا َنفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذ
كَانَ َمْن َيْشفَْع شَفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمنَْها َوَمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ ِمْنَها َو) ٨٤(يلًا َوأََشدُّ َتْنِك

ا إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَوْ ُردُّوَه) ٨٥(اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا 
  ) ٨٧(يثًا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا رَْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِد) ٨٦(



يف الشفاعة } يٌب مِّْنَها َوَمن َيْشفَْع شَفَاَعةً َسيِّئةً َيكُن لَُّه ِكفْلٌ ِمْنَها مَّن َيْشفَعْ َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُن لَُّه َنِص{ : قوله تعاىل 
  :احلسنة والشفاعة السيئة قوالن 

أنه مسألة اإلنسان يف صاحبه أن يناله خري مبسألته أو شر مبسألته ، وهذا قول احلسن ، وجماهد ، وابن زيد : أحدمها 
.  

الدعاء للمؤمنني ، والشفاعة السيئة الدعاء عليهم ، ألن اليهود كانت تفعل ذلك أن الشفاعة احلسنة : والثاين 
  :ويف الِكفْلِ تأويالن . فتوعََّدُهم اهللا عليه 

  .أنه الوِزر واإلمث ، وهو قول احلسن ، وقتادة : أحدها 
وهو قول السدي ، ]  ٢٨: احلديد  [} ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه { : أنه النصيب ، كما قال تعاىل : والثاين 

  .والربيع ، وابن زيد 
  :فيه مخسة تأويالت } َوكَانَ اُهللا َعلَى كُلِّ َشْيٍء مُِّقيتاً { 

  .يعين مقتدراً ، وهو قول السدي ، وابن زيد : أحدها 
  .حفيظاً ، وهو قول ابن عباس ، والزجاج : والثاين 

  .شهيداً ، وهو قول جماهد : والثالث 
  .حسيباً ، وهو قول ابن احلجاج ، وحيكى عن جماهد أيضاً : بع والرا

جمازياً ، وأصل املقيت القوت ، فَسُمِّي به املقتدر ألنه قادر على إعطاء القوت ، مث صار امساً يف كل : واخلامس 
  :مقتدر على كل شيٍء من قوت غريه ، كما قال الزبري ابن عبد املطلب 

  وكنُت على َمَساَءِتِه ُمِقيتاً... عنه  وذي َضَغنٍ كَففُْت النَّفَْس
  :يف املراد بالتحية ها هنا قوالن } َوإِذَا حُيِّيُتم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو ُردُّوَها { : قوله تعاىل 

  .أنه الدعاء بطول احلياة : أحدمها 
  :السالم تطوع مستحب ، ورده فرض ، وفيه قوالن : والثاين 
  .أن فرض ّردِِّه َعامٌّ يف املسلم والكافر ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد : مها أحد

  .أنه خاص يف املسلمني دون الكافر ، وهذا قول عطاء : والثاين 
  .يعين الزيادة يف الدعاء } بِأَْحَسَن ِمنَْهآ { : وقوله تعاىل 

السالم عليكم : رجالً سلَّم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يعين مبثلها ، وروى احلسن أن } أَْو ُردُّوَها { 
السالم عليكم ورمحة : مث جاء آخر فقال » َوَعلَْيكُُم السَّالَُم َوَرْحَمةُ اللَِّه « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
السالم « : مث جاء آخر فقال » َمةُ اللَِّه وًَبَركاَُتُه َوَعلَْيكُمُ السَّالَُم َوَرْح« : اهللا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا رددت على األول : فقيل « َوَعلَْيكُم » : عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ئاً ، فََردَْدُت َعلَيِه بِأَْحَسَن ِممَّا َجاَء بِِه إِنَّ اَألوَّلَ سَلَّم َوأَبْقَى ِمَن التَِّحيَِّة َشي» : والثاين وقلت للثالث وعليكم ، فقال 

  ، كَذَِلكَ الثَّانِي ، وإنَّ الثَّاِلثَ َجاَء بِالتَِّحيَِّة كُلَِّها ، فََردَْدُت َعلَيِه ِمثْلَ ذَِلَك
لى ترد بأحسن منها على أهل اِإلسالم ، أو مثلها على أهل الكفر ، وروي عن النيب ص: وقد قال ابن عباس . « 

  َعلَيكُم: ال َتْبَدأُواْ الَيُهوُد بِالسَّالَمِ فَإِنْ َبَدأُوكُم فَقُولُواْ » : اهللا عليه وسلم أنه قال 
  :فيه ثالثة تأويالت } إِنَّ اَهللا كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحسِيباً { . « 

  .يعين حفيظاً ، وهو قول جماهد : أحدها 



  .ليه ، وهو قول بعض املتكلمني حماسباً على العمل للجزاء ع: والثاين 
  .كافياً ، وهو قول البلخي : والثالث 

  :ويف تسمية القيامة قوالن } اهللا الَ إِلََه إِالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيومِ الِْقَياَمِة { : قوله تعاىل 
  .ألن الناس يقومون فيه من قبورهم : أحدمها 
  .ألهنم يقومون فيه للحساب : والثاين 

ُه َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْهدُوا َمْن أََضلَّ اللَّ
تَتَِّخذُوا ِمْنُهمْ أَْولَِياَء َحتَّى ُيهَاجُِروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَإِنْ َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ َسَواًء فَلَا ) ٨٨(َسبِيلًا 

إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُمْ ) ٨٩(َتَولَّْوا فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َولَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا َولَا َنِصًريا 
طَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم ْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَنْ ُيقَاِتلُوكُْم أَْو ُيقَاِتلُوا قَْوَمُهْم وَلَْو َشاَء اللَُّه لََسلََّوَبْينَُه

سََتجُِدونَ آَخرِيَن ُيرِيُدونَ ) ٩٠(ُه لَكُْم َعلَْيهِْم سَبِيلًا فَإِِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُمُ السَّلََم فََما َجَعلَ اللَّ
َوُيلْقُوا إِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّوا أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الْفِْتَنِة أُرِْكُسوا ِفيَها فَإِنْ لَْم َيعَْتزِلُوكُْم 

  ) ٩١(ُهْم َواقُْتلُوُهمْ َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَيْهِْم ُسلْطَاًنا مُبِيًنا أَْيِديَُهْم فَُخذُو

  :اختلف فيمن نزلت هذه اآلية بسببه على مخسة أقاويل } فََما لَكُم ِفي املَُناِفِقَني ِفئََتنيِ { : قوله تعاىل 
لو نعلم قتاالً التبعناكم ، : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ، وقالواْ  أهنا نزلت يف الذين ختلَّفُواْ: أحدها 

  .وهذا قول زيد بن ثابت 
أهنا نزلت يف قوم قَِدُمواْ املدينة فأظهروا اإلسالم ، مث رجعواْ إىل مكة فأظهروا الشرك ، وهذا قول احلسن ، : والثاين 
  .وجماهد 

رواْ اِإلسالم مبكة وكانواْ يعينون املشركني على املسلمني ، وهذا قول ابن عباس ، أهنا نزلت يف قوم أظه: والثالث 
  .وقتادة 
  .أهنا نزلت يف قوم من أهل املدينة أرادوا اخلروج عنها نفاقاً ، وهذا قول السدي : والرابع 

  .أهنا نزلت يف قوم من أهل اإلفك ، وهذا قول ابن زيد : واخلامس 
  :مخسة تأويالت } اهللاُ أَرْكََسُهم بَِما كََسبُوا َو{ : ويف قوله تعاىل 

  .معناه ردهم ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .أوقعهم ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : والثاين 

  .أهلكهم ، وهذا قول قتادة : والثالث 
  .أََضلَّهم ، وهذا قول السدي : والرابع 

  .نكسهم ، وهذا قول الزجاج : واخلامس 
  :فيه قوالن } رِيُدونَ أَن تَْهُدواْ َمْن أََضلَّ اهللاُ أَُت{ 

  .أن ُتَسمُّوهم باهلُدى وقد ّمساهم اهللا بالضالل عقوبة هلم : أحدمها 
  .هتدوهم إىل الثواب مبدحهم واهللا قد أََضلَّهم بذمهم : والثاين 

أي يدخلون يف قوم بينكم وبينهم أمان فلهم منه مثل ما } م مِّيثَاٌق إِالَّ الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبيَْنكُْم وََبْينَُه. . . . { 
  .لكم 



  .نزلت يف اهلالل بن عومير األسلمي ، وسراقة بن مالك بن جُْعثَم ، وخزمية بن عامر بن عبد مناف : قال عكرمة 
عهد ] وقريش [ ليه وسلم هؤالء بنو ُمدِْلج كان بينهم وبني قريش عهد ، وبني رسول اهللا صلى اهللا ع: قال احلسن 

  .، فحرم اهللا من بين ُمدِْلجِ ما حّرم من قريش 
معىن حصرت أي ضاقت ، ومنه ُحِصرَ العدو } أَْو َجآُؤكُْم َحصِرْت ُصُدورُُهْم أَن ُيقَاِتلُوكُْم أَْو يُقَاِتلُواْ قَْومَُهْم { 

  .وهو الضيق ، ومنه حصر العداة ألهنم قد ضاقت عليهم مذاهبهم 
  :يه قوالن مث ف

  .أنه إخباٌر من اهللا عنهم بأن صدورهم َحصِرْت : أحدمها 
  .أنه دعاء من اهللا عليهم بأن ُتحَصَر صدورهم ، وهذا قول أيب العباس : والثاين 

  :ويف تسليطهم قوالن } َولَْو َشآَء اهللاُ لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم { 
  .بتقوية قلوهبم : أحدمها 
  .باإلذن يف القتال ليدافعواْ عن أنفسهم : ين والثا

  :فيه قوالن } فَإِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُُم السَّلَمَ { 
  .الصلح ، وهو قول الربيع : أحدمها 
  .اِإلسالم ، وهو قول احلسن : والثاين 

فَإِذَا انسَلَخَ { : هي منسوخة بقوله تعاىل : قال احلسن ، وقتادة ، وعكرمة  }فََما َجَعلَ اُهللا لَكُْم َعلَْيهِْم َسبِيالً { 
  ] . ٥: التوبة [ } اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحيثُ َوَجْدُتُموُهْم 

هم قوم ُيظْهُِرونَ لقومهم املوافقة ليأمنوهم ، } سََتجُِدونَ َءاخَرِيَن يُرِيُدونَ أَن َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمنُواْ قَْوَمُهْم { : قوله تعاىل 
  :وللمسلمني اإلسالم ليأمنوهم ، وفيهم أربعة أقاويل 

  .أهنم أهل مكة ، وهذا قول جماهد : أحدها 
  .أهنم من أهل هتامة ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  .قوم من املنافقني ، وهذا قول احلسن : والثالث 
  .ود األشجعي ، وهذا قول السدي أنه نعيم بن مسع: والرابع 

  .أي كلما ُردُّوا إىل احملنة يف إظهار الكفر رجعواْ فيه } كُلَّ َما ردُوُّاْ إِلَى الِْفْتَنِة أُْرِكسُواْ ِفيَها { 

ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ  َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِلَّا خَطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة
َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ  َيصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ

َعِليًما َحِكيًما  وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّهُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه 
  ) ٩٣(َعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فَجََزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولَ) ٩٢(

  :اختلف فيمن نزلت فيه هذه اآلية على قولني } َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَأً { : قوله تعاىل 
بين عامر بن  أهنا نزلت يف عياش بن أيب ربيعة املخزومي وكان أخا أيب جهل ألمه قتل احلارث بن زيد من: أحدمها 

قتله باحلّرة بعد هجرته إىل : لؤي ، ألنه كان يعذب عياشاً مع أيب جهل واختلف أين قتله ، فقال عكرمة وجماهد 
  .قتله يوم الفتح وقد خرج من مكة وهو ال يعلم بإسالمه : املدينة وهو ال يعلم بإسالمه ، وقال السدي 

ال إله إال اهللا ، فبدر : قتل رجالً بالشعب فحمل عليه بالسيف ، فقال أهنا نزلت يف أيب الدرداء حني : والقول الثاين 



« : فضربه مث وجد يف نفسه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ِه   أّالَ َشقَقَْت َعْن قَلْبِ

يعين وما أِّذنَ اهللا ملؤمن أن } ْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ خَطَأً َوَما كَانَ ِلُم{ : فأنزل اهللا تعاىل . وهذا قول ابن زيد » 
  .يقتل مؤمناً 

يعين أن املؤمن قد يقتل املؤمن خطأ وليس مما جعله اهللا له ، وهذا من االستثناء الذي يسميه } إالَّ خَطَأ { : مث قال 
  :االستثناء املنقطع ، ومنه قول جرير : أهل العربية 

  على األرض إالّ رْيط بُرٍد مرّحلِ... لبيض مل تظعن بعيداً ومل تطأ من ا
  .يعين ومل تطأ على األرض إال أن تطأ ذيل الربد وليس الربد من األرض 

  :وفيها قوالن } َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة { 
أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت وصامت ، وهذا قول ابن عباس ، أهنا ال جيزىء عتقها يف الكفارة إال : أحدمها 

  .والشعيب ، واحلسن ، وقتادة ، وإبراهيم 
أن الصغرية املولودة من أبوين مسلمني تكون مؤمنة جتزىء يف الكفارة ، وهذا قول عطاء ، : والقول الثاين 

  .والشافعي 
  :ان يف الدية وجه} َوِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه { 

  .أهنا جمملة أخذ بياهنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
أهنا معهودة تقدم العمل هبا مث توجه اخلطاب إليها فجعل اهللا الرقبة تكفرياً للقاتل يف ماله والدية بدالً من : والثاين 

  .نفس املقتول على عاقلته 
  :فيه قوالن } ُمْؤِمٌن فََتحْرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة  فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو{ 

أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله حترير رقبة مؤمنة وليس فيه ديةُ ، وهو قول ابن عباس ، : أحدمها 
  .ال تؤدى إليهم ألهنم َيَتقوُّونَ هبا : قال ابن زيد . واحلسن ، وقتادة ، وابن زيد 

إن كان من قومٍ عدو لكم يعين أهل حرب إذا كان فيهم مؤمن فَقُِتلَ من غري علم بإميانه ففيه معناه ف: والثاين 
} من قوم إىل قوم { : الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلماً أو كافراً وهذا قول الشافعي ، ويكون معىن قوله 

  .، وعلى القول األول هي مستعملة على حقيقتها 

فيهم ثالثة } إِن كَانَ ِمن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهم مِّيثَاٌق فَِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمنةٍ َو{ : مث قال تعاىل 
  :أقاويل 
  .هم أهل الذمة من أهل الكتاب ، وهو قول ابن عباس ، جيب يف قتلهم الدية والكفارة : أحدها 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العرب خاصة ، وهذا قول احلسن  هم أهل عهد رسول: والثاين 

  .هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب يف قتله الدية والكفارة ، وهو قول الشافعي : والثالث 
  :فيه قوالن } فََمن لَّْم َيجِْد فَِصياُم َشْهَرْينِ ُمتََتابَِعْينِ { : مث قال تعاىل 

  .الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية ، وهذا قول اجلمهور أن الصوم بدل من : أحدمها 
  .أنه بدل من الرقبة والدية مجيعاً عند عدمها ، وهذا قول مسروقٍ : والثاين 

، نزلت يف مقيس بن صبابة : قال ابن جريج } َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجزآُؤُه جََهنَُّم َخاِلداً ِفيَها { : قوله تعاىل 
وقد كان رجل من بين فهر قتل أخاه ، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم الدية وضرهبا علي بين النجار ، فقبلها ، مث 



بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقيس بن صبابة ومعه الفهري يف حاجة فاحتمل مقيس الفهريَّ وكان أَيِّدا 
  : فضرب به األرض ورضخ رأسه بني حجرين مث ألقى يغين

  سراة بين النجار أرباب فارع... قتلت به ِفهراً ومحلت عقله 
أَظُنُُّه أَْحَدثَ َحَدثاً ، أََما َواللَِّه لَِئن كَانَ فََعلَ الَ أَُؤمِّْنُه ِفي ِحلٍ َوالَ َحرمٍ « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فَقُِتلَ َعاَم الفَْتحِ
َوَمن َيقُْتلْ َمْؤِمناً مَُّتعِمّداً « : ن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى سامل بن أيب اجلعد عن اب. » 

. قال زيد بن ثابت . قال وأنَّى له التوبة . وإن تاب وآمن وعمل صاحلاً : اآلية ، فقيل له » ... فََجَزآُؤُه جََهنَُّم 
} ن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجزآُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها َوَم{ : فنزلت الشديدة بعد اهلدنة بستة أشهر ، يعين قوله تعاىل 

  ] . ٦٨: الفرقان [ } َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اهللاِ إِلَهاً َءاَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَس الَِّتي َحرََّم اَهللا إِالَّ بِالَْحقِّ { : بعد قوله 

ْبَتُغونَ عََرضَ وا إِذَا ضََربُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن
ْم فََتَبيَّنُوا إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا الَْحَياةِ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُ

)٩٤ (  

  .} يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِذَا َضَربُْتم ِفي سَبِيلِ اِهللا فََتبَيَُّنواْ { : قوله تعاىل 
: يهم وسلم ، فقال هلم قيل إهنا نزلت يف رجل كانت معه غَُنْيَماُت لقيته سريَّة لرسول اهللا صلى اهللا عل. اآلية 

السالم عليكم ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، فبدر إليه بعضهم فقتله ، فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لى اهللا مث محل رسول اهللا ص» َهالَّ َشقَقَْت َعن قَلْبِِه « : قال إمنا قاهلا تعوذاً ، قال » ِلَم قََتلَْتُه َوقَْد أَْسلََم « : قال له 

  .عليه وسلم ديته إىل أهله ورّد عليهم غنمه 
  :واختلف يف قاتله على مخسة أقاويل 

  .أنه أسامة بن زيد ، وهو قول السدي : أحدها 
  .أنه املقداد ، وهو قول سعيد ابن جبري : والثاين 

  .أبو الدرداء ، وهو قول ابن زيد : والثالث 
  .قول ابن عمر عامر بن األضبط األشجعي ، وهو : والرابع 

ويقال إن القاتل لفظته األرض ثالث مرات ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . هو حملِّم بن جثامة الليثي : واخلامس 
  َجاَرةُِحلإنَّ اَألْرَض لََتقَْبلُ َمْن ُهَو َشٌر مِّنُه وَلَكنَّ اللََّه َجَعلُه لَكُم ِعْبَرةً ، ثُمَّ أََمرَ بِأَن ُتلْقْى َعلَيِه ا« : وسلم 

  .أي كفاراً مثلهم } كَذَِلَك كنُتم مِّن قَْبلُ { . » 
  .يعين باإلسالم } فََمنَّ اُهللا َعلَْيكُْم { 

اللَُّه  َوأَنْفُِسهِْم فَضَّلَ لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم
ُه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِدينَ الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َوفَضَّلَ اللَّ

إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهمُ الَْملَاِئكَةُ ظَالِِمي ) ٩٦(وًرا َرِحيًما َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُ) ٩٥(أَجًْرا َعِظيًما 
ةً فَُتَهاجُِروا ِفيَها فَأُولَِئكَ أَْنفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي الْأَْرضِ قَالُوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسَع

إِلَّا الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن لَا َيْستَِطيُعونَ ِحيلَةً َولَا َيْهَتُدونَ ) ٩٧(َوَساَءْت َمصًِريا َمأَْواُهْم َجَهنَُّم 



ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي  َوَمْن ُيَهاجِْر) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا ) ٩٨(َسبِيلًا 
َمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَّهِ الْأَْرضِ مَُراغًَما كَِثًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجًِرا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الْ

  ) ١٠٠(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  .} َوَمن ُيهَاجِْر ِفي سَبِيلِ اِهللا َيجِْد ِفي اَألْرضِ ُمراغَماً كَِثرياً َوَسَعةً {  :قوله تعاىل 
  :يف املراغم مخسة تأويالت 

  :ومنه قول نابغة بين جعدة . أنه املتحوَّل من أرض إىل أرض ، وهذا قول ابن عباس والضحاك : أحدها 
  طلبعزيز املراغم وامل. . . ... كطْوٍد ُيالذ بأركانه 

  :مطلب املعيشة ، وهو قول السدي ، ومنه قول الشاعر : والثاين 
  َبعيد املُراغم واملطلب. . . ... إىل بلٍد غري داين احملل 

  :أن املراغم املهاجر ، وهو قول ابن زيد : والثالث 
  .يعين باملراغم مندوحة عما يكره : والرابع 

عن قومه رغبة عنهم فقد أرغمهم ، وهذا قول بعض  أن جيد ما يرغمهم به ، ألن كل من شخص: واخلامس 
  .البصريني 

  .التراب ألنه ذليل ، والرُّغام بضم الراء ما يسيل من األنف : والّرغام . وأصل ذلك الرغم وهو الذل 
  :ثالث تأويالت } َوَسَعةً { : ويف قوله تعاىل 

  .سعة يف الرزق وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .ضاللة إىل اهلدى ومن العيلة إىل الغىن ، وهو قول قتادة يعين من ال: والثاين 

  .سعة يف إظهار الدين : والثالث 

الَِّذيَن كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّلَاِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم 
  ) ١٠١(ا لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا كَاُنو

أي سرمت ، ألنه يضرب األرض برجله يف سريه كضربه بيده ، ولذلك } َوإِذَا َضَربُْتم ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  .ُسمَِّي السفر يف األرض ضَْرباً 

اختلف يف هذا القصر املشروط } َنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا فَلَيَس َعلَيكُْم ُجَناٌح أَن َتقُْصرُواْ ِمن الصَّالَِة إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفِْت{ 
  :باخلوف على قولني 

أنه قََصرَ أركاهنا إذا خاف ، مع استيفاء أعدادها فيصلي عند املسايفة والتحام القتال كيف أمكنه قائماً : أحدمها 
  .وهذا قول ابن عباس ]  ٢٣٩: البقرة [ } ناً فَإِنْ ِخفُْتْم ِفرَجاالً أَْو ُركْبَا{ : وقاعداً ومومياً ، وهي مثل قوله 

  :أنه قصر أعدادها من أربع إىل ما دوهنا ، وفيه ثالثة أقاويل : والثاين 
أن هذا مشروط باخلوف من أربع إىل ركعتني ، فإن كان آمناً مقيماً مل يقصر ، وهذا قول سعد بن أيب : أحدها 

  .وقاص ، وداود بن علي 
، فقصر األَمْن ، من األربع إىل ركعتني ، وقصر اخلوف من ركعتني إىل ركعة ، وهذا قول جابر أنه قَصْران : والثاين 

فرض اهللا عز وجل على لسان نبيكم صلى اهللا عليه : وقد روى جماهد عن ابن عباس قال . بن عبد اهللا واحلسن 



  .وسلم يف احلضر أربعاً ويف السفر ركعتني ، ويف اخلوف ركعة 
  .قصر يف سفر خائفاً وآمناً من أربع إىل ركعتني ال غري أنه ي: والثالث 

يا : سأل قوم من التجار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا : روي عن أيب أيوب عن علي عليه السالم قال 
ُجَناحٌ أَن  َوإِذَا َضَربُْتْم ِفي اَألْرضِ فَلَيَس َعلَْيكُْم{ : رسول إنا نضرب يف األرض فكيف نصلي؟ فأنزل اهللا تعاىل 

مث انقطع الوحي ، فلما كان بعد ذلك حبول غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى الظهر ، } َتقُْصرُواْ ِمن الصَّالَةِ 
إن هلم أُخرى : لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هالّ شددمت عليهم؟ فقال قائل منهم : فقال املشركون 

إِن ِخفُْتم أَن َيفْتَِنكُم الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنَّ الْكَافِرِيَن كَاُنواْ لَكُم َعدُّواً { بني الصالتني مثلها يف أثرها ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .فنزلت صالة اخلوف } َعذَاباً مُّهِيناً { : إىل قوله } ُمبِْيناً 

َعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا َسَجدُوا فَلَْيكُونُوا ِمْن َورَاِئكُْم َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َم
ذَْرُهْم َوأَسِْلَحتَُهْم َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك َولْيَأُْخذُوا ِح

ْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى أَنْ أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً وَاِحَدةً َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِم
  ) ١٠٢(ْم َوُخذُوا ِحذْرَكُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا َتَضعُوا أَسِْلَحَتكُ

وهذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه } َوإِذَا كُْنَت ِفيهِم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالَةَ فَلَْتقُْم طَآِئفَةٌ مِّنُْهم مََّعَك { : قوله تعاىل 
ختلف أهل العلم فيه هل خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ على قولني وا. وسلم أن يصلي يف اخلوف بأصحابه 

:  
أنه خاص له وليس لغريه من أمته أن يصلي يف اخلوف كصالته ، ألن املشركني عزموا على اإليقاع : أحدمها 

إسالم خالد  باملسلمني إذا اشتغلوا بصالهتم ، فاطلع اهللا نبيه على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم ، فكان ذلك سبب
  .بن الوليد ، فلذلك صار هذا خاصاً للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا القول حمكي عن أيب يوسف 

أن ذلك عام للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولغريه من أمته إذا كان على مثل حاله يف خوفه ، ألن ذكر : والقول الثاين 
  .ل الصحابة بعده حني خافوا وهو قول اجلمهور السبب الذي هو اخلوف يوجب محله عليه مىت وجد كما فع

  .يعين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة ، وطائفة بإزاء العدو } فَلَْتقُْم طَآِئفَةٌ مِّنُْهم مََّعَك { : وقوله تعاىل 
  :فيه قوالن } َولَْيأُْخذُواْ أَْسِلحََتُهمْ { : مث قال تعاىل 

  .سالح هم الذين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول الشافعي أن املأمورين بأخذ ال: أحدمها 
  .هم الذين بإزاء العدو حيرسون ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 

  .يعين فإذا سجدت الطائفة اليت معك يف الصالة } فَإِذَا َسَجُدواْ { : مث قال تعاىل 
  .عدو يعين بإزاء ال} فَلَْيكُونُواْ ِمن َوَرآِئكُْم { 

هل ذلك بعد فراغهم من الصالة ومتامها بالركعة اليت أدركوها معه؟ على } ِمن َوَرآِئكُْم { : واختلفوا يف قوله تعاىل 
  :قولني 

قد متت بالركعة حىت يصلوا معها بعد فراغ اإلمام ركعة أخرى ، وهذا قول من أوجب عليه اخلوف : أحدمها 
  .ركعتني 

  :ون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو أو بعده؟ على قولني ومن قال هبذا اختلفوا هل يتم
  .قبل وقوفهم بإزاء العدو ، وهو قول الشافعي : أحدمها 



  .بعده وهو قول أيب حنيفة : والثاين 
 بإزاء العدو تأيت فتصلي مع رسول يريد الطائفة اليت} َولَْتأِْت طَآِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعك { : مث قال تعاىل 

وإذا . اهللا صلى اهللا عليه وسلم الركعة اليت بقيت عليه ، ومتضي الطائفة اليت صلّت فتقف موضعها بإزاء العدو 
  :صلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الركعة الباقية عليه ففيه قوالن 

  .ضه يف اخلوف ركعة أن ذلك فرضها وتسلم بسالمه ، وهذا قول من جعل فر: أحدمها 
أن عليها ركعة أخرى ، وهذا قول من جعل فرضه يف اخلوف ركعتني كاألمن ، فعلى هذا مىت : والقول الثاين 

  :تفارقه؟ فعلى قولني 
  .قبل تشهده : أحدمها 
  .بعده ، وقد روى القولني معاً سهل بن أيب َحثمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

  :الباقية وقوفها بإزاء العدو؟ على قولني  وهل تتم ركعتها
  .تتمها قبل الوقوف بإزائه ، وهو قول الشافعي : أحدمها 
تقف بإزائه قبل إمتامها حىت إذا أمتت الطائفة األوىل ركعتها عادت فوقفت بإزاء العدو ، مث خرجت هذه : والثاين 

  .فأمتت ركعتها ، وهذا قول أيب حنيفة 
  .ة النيب صلى اهللا عليه وسلم بذات الرقاع وهذه الصالة هي حنو صال

الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَاَنْت َعلَى  فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا
َتهِنُوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَُمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن  وَلَا) ١٠٣(الُْمْؤِمنَِني ِكتَاًبا َمْوقُوًتا 

  ) ١٠٤(اللَِّه َما لَا يَْرُجونَ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

يعين ذكر اهللا بالتعظيم والتسبيح والتقديس بعد } اً َوقُُعوداً فَإذَا قََضيُتمُ الَصالَّةَ فَاذْكُُرواْ اَهللا ِقَيام{ : قوله تعاىل 
  .مل يعذر أحد يف تركه إال مغلوباً على عقله : قال ابن عباس : صالته يف خوٍف وغريه 

  :فيه تأويالن } فَإِذَا اطَْمأَْننُتْم فَأَِقيُمواْ الصَّالَةَ { 
  .ن غري قصر ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ، وجماهد يعين فإذا أقمتم بعد السفر فأمتوا الصالة م: أحدمها 
  .معناه فإذا أِمْنتم بعد خوفكم فأمتوا الركوع والسجود من غري إمياء وال مشي ، وهذا قول السدي : والثاين 

  :فيه تأويالن } إِنَّ الصَّالَةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني ِكتَاباً مَّْوقُوتاً { 
  .، وهو قول ابن عباس ، واحلسن  أي فرضاً واجباً: أحدمها 
  .يعين مؤقتة يف أوقاهتا وجنومها ، كلما مضى جنم جاء جنم ، وهو قول ابن مسعود ، وزيد بن أسلم : والثاين 

  .أي ال تضعفواْ يف طلبهم حلرهبم } َوالَ تَهُِنواْ ِفي اْبِتَغاِء الْقَومِ { 
  .أي ما أصاهبم منكم فإهنم يأملون به كما تأملون مبا أصابكم منهم } ونَ كََما تَأْلَُمونَ إِن َتكُونُواْ تَأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم َيأْلَُم{ 

أي هذه زيادة لكم عليهم وفضيلة ُخِصصُْتم هبا دوهنم مع التساوي } َوتَْرُجونَ ِمَن اِهللا َما الَ َيْرُجونَ { : مث قال تعاىل 
  .يف األمل 

  :ويف هذا الرجاء اثنان من التأويالت 
  .معناه أنكم ترجون من نصر اهللا ما ال يرجون : أحدمها 
أي ال ختافون ]  ٣١: نوح [ } َما لَكُْم الَ َتْرُجونَ ِهللا َوقَاراً { : ختافون من اهللا ال خيافون ، ومنه قوله تعاىل : والثاين 



  :ومنه قول الشاعر . هللا عظمة 
  واحداًأسبعةً القت معاً أم ... ال ترجتي حني تالقي الذائدا 

وَاْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ ) ١٠٥( َخِصيًما إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللْخَاِئنَِني
نَ أَْنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما وَلَا ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنو) ١٠٦(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

َوكَانَ اللَُّه بَِما  َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َولَا َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ ُيَبيُِّتونَ َما لَا يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ) ١٠٧(
َمْن َيكُونُ أَْنُتْم هَُؤلَاِء َجاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا فََمْن ُيجَاِدلُ اللََّه َعْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَْم  َها) ١٠٨(َيْعَملُونَ ُمِحيطًا 

َوَمْن َيكِْسبْ ) ١١٠(وًرا َرِحيًما َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَوْ َيظِْلْم َنفَْسهُ ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُ) ١٠٩(َعلَْيهِْم َوِكيلًا 
َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئًا فَقَدِ ) ١١١(إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتهُ لََهمَّْت طَاِئفَةٌ مِْنُهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا  َولَوْلَا فَْضلُ) ١١٢(اْحتََملَ ُبهَْتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا 
 َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّهأَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء وَأَنَْزلَ اللَُّه َعلَْيَك الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن 

فَْعلْ لَا َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َي) ١١٣(َعلَْيَك َعِظيًما 
ُسولَ ِمْن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َويَتَّبِعْ َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّ) ١١٤(ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرضَاِت اللَِّه فََسْوَف نُْؤِتيِه أَجًْرا َعِظيًما 

  ) ١١٥(غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما تََولَّى وَُنْصِلِه َجهَنََّم َوَساَءْت َمِصًريا 

  :حيتمل ثالثة أوجه } إِنَّا أَنزَلْنآ إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل 
  .لكتاب حق أن ا: أحدها 
  .أن فيه ذكر احلق : والثاين 

  .أنك به أحق : والثالث 
  :حيتمل وجهني } لَِتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أَرَاَك اُهللا { 

  .مبا أعلمك اهللا أنه حق : أحدمها 
  .مبا يؤديك اجتهادك إليه أنه حق : والثاين 

، وهذه اآلية نزلت يف طعمة بن أبريق ، واختلف يف سبب نزوهلا  أي خماصماً عنهم} َوالَ َتكُن لِّلَْخآِئنِنيَ خصيماً { 
كان قد أودع درعاً وطعاماً فجحده ومل تقم عليه بينه ، فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيه ، فقال السدي 

  .بالدفع عنه ، فبني اهللا تعاىل أمره 
وألقاه يف منزله ، وأعانه قوم من األنصار ، وخاصم إنه كان سرق درعاً وطعاماً فأنكره واهتم غريه : وقال احلسن 

يعين } ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً { : النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه أو َهّم بذلك ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية إىل قوله 
  .الذي اهتمه السارق وألقى عليه السرقة 

  .السمق إنه كان رجالً من اليهود يقال له يزيد بن : وقيل 
  .بل كان رجالً من األنصار ُيقال له لبيد بن سهل : وقيل 
  .طعمة بن أبريق فارتد فنزلت فيه هذه اآلية : وقيل 

َوَمن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َويَتَّبْع غَْيَر َسبِيلِ { : وحلق مبشركي أهل مكة فأنزل اهللا تعاىل فيه 
  ] . ١١٥: النساء [ اآلية } ِمنَِني نَُولِِّه َما َتوَلَّى الُْمْؤ



إِنْ ) ١١٦( َضلَالًا َبعِيًدا إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ
لََعَنهُ اللَُّه َوقَالَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمفْرُوًضا ) ١١٧(إِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َشيْطَاًنا مَرِيًدا َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إَِناثًا َو

َخلَْق اللَِّه َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ َوِليا  َولَأُِضلَّنَُّهْم َولَأَُمنِّيَنَُّهْم وَلَآمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَْعامِ َولَآمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ) ١١٨(
أُولَِئَك ) ١٢٠(يَِعُدُهْم َوُيمَنِّيهِْم َوَما َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا ) ١١٩(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخسَْراًنا ُمبِيًنا 
وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمنْ ) ١٢١( َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َولَا َيجُِدونَ َعنَْها َمحِيًصا

  ) ١٢٢(َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا 

  :فيه أربعة تأويالت } ثاً إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إِنَا{ : قوله تعاىل 
  .أن اإلناث الالت والعزى وَمناة ، وهو قول السدي وابن زيد وأيب مالك : أحدها 
  .} إِن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إَِناثاً { : أهنا األوثان ، وكان يف مصحف عائشة : والثاين 

  .ا قول الضحاك املالئكة ، ألهنم كانواْ يزعمون أهنم بنات اهللا ، وهذ: والثالث 
  .املوات الذي ال روح فيه ، ألن إناث كل شيء أرذله ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة : والرابع 

  .يعين اإلميان } وُألِضلَّنَُّهْم { : قوله تعاىل 
  .يعين بطول األمل يف الدنيا ليؤثروها على اآلخرة } وُألَمنَِّينَُّهمْ { 
  .أي لَُيقَطُِّعنََّها ُنسكاً ألوثاهنم كالبحرية والسائبة } َءاذَانَ اَألنَْعامِ  َوَألمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ{ 
  .فيه ثالث تأويالت } َوَألمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اِهللا { 

  .يعين دين اهللا ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ، وجماهد ، وإبراهيم : أحدها 
  .، وهذا قول ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة  أنه أراد به خصاء البهائم: والثاين 

  .أنه الوشم ، وهو قول ابن مسعود ، واحلسن : والثالث 
لََعَن اللَُّه الوَاِشَماِت واملُْسَتوِشمَاِت وَالنَّاِمَصاِت واملتنمِّصَاِت واملَُتفَلَِّجاِت للحُسنِ املَُغيَِّراتِ َخلَْق « : قال ابن مسعود 

  .» اللَِّه 

َوَمْن ) ١٢٣(ا َولَا َنصًِريا َمانِيِّكُْم َولَا أَمَانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليلَْيسَ بِأَ
َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ) ١٢٤(ةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َنِقًريا َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّ

َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاتِ ) ١٢٥(ِليلًا ِممَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا وَاتََّخذَ اللَُّه إِبَْراهِيَم َخ
  ) ١٢٦(اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا  َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ

يف الكالم مضمر حمذوف وتقديره ليس الثواب بأمانيكم وال } لَْيَس بِأََمانِيِّكُْم َوالَ أََمانِيَّ أَْهلِ الِْكتَابِ { : قوله تعاىل 
  :أماين أهل الكتاب ، على قولني 

  .أهنم عبدة األوثان ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .هنم أهل اإلسالم ، وهو قول مسروق ، والسدي أ: والثاين 

  :السوء ما يسوء من القبائح ، وفيه ها هنا ثالثة أقاويل } َمن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِه { 
  .أنه الشرك باهللا تعاىل ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .أنه الكبائر ، وهذا قول أَُبيِّ بن كعب : الثاين 



اإلنسان يف الدنيا من األحزان واملصائب جزاًء عن سيئاته كما روى حممد بن قيس بن خمرمة أنه ما يلقاه : والثالث 
شقت على املسلمني وبلغت هبم } َمن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجَر بِِه { : ملا نزلت هذه اآلية : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

قَارِبُوا َوسدُِّدواْ فَِفي كُلِّ َما ُيصَاُب بِهِ « : ه وسلم فقال ما شاء اهللا أن تبلغ فََشكو ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا علي
  املُْسِلُم كَفَّاَرةٌ حَتَّى النَّكْبةُ ُيْنكَُبَها أو الشَّْوِكةُ ُيَشاكُهاَ

} َمن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَر بِِه { يا رسول اهللا ما أَشدَّ هذه اآلية : قال أبو بكر : وروى األعمش عن مسلم قال . » 
  َيا أََبا َبكْر إِنَّ املُِصْيَبةَ ِفي الدُّْنَيا َجَزاٌء« : فقال 

 «.  

َساِء اللَّاِتي لَا ُتْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النِّ
وا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه ْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َوَما َتفَْعلُلَُهنَّ َوَت

  ) ١٢٧(كَانَ بِِه َعِليًما 

  :اختلف يف سبب نزول هذه اآلية على قولني . اآلية } يهِنَّ وََيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّسآِء قُلِ اُهللا ُيفِْتيكُْم ِف{ : قوله تعاىل 
هو أن سبب نزوهلا أهنم يف اجلاهلية كانواْ ال يورثون النساء وال األطفال ، فلما فرض اهللا تعاىل املواريث : أحدمها 

  .اىل هذه اآلية يف هذه السورة شق ذلك على الناس ، فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأنزل اهللا تع
  .فيه قوالن } الالَِّتي الَ ُتْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ { : قوله تعاىل 

  .يعين املواريث ، وهذا قول ابن عباس بن جبري وقتادة جماهد وابن زيد : أحدمها 
َوَءاتُواْ النَِّساءَ { : أهنم كانواْ ال يؤتون النساء صدقاهتن ويتملكها أولياؤهن ، فلما نزل قوله تعاىل : والثاين 

  .سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية } َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً 
  .يعين ما فرض هلن من الصداق وهو قول عائشة } الالَِّتي الَ ُتْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ { : قوله تعاىل 

  :ن فيه تأويال} وترغبون أن تنكحوهن { 
  .ترغبون عن نكاهن لقبحهن : أحدمها 
  .متسكوهنن رغبة يف أمواهلن ومجاهلن ، وهو قول عائشة : والثاين 

 َوالصُّلُْح َخْيٌر وَأُْحضَِرِت َوإِِن اْمرَأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو إِعَْراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا
َولَْن َتْسَتِطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَوْ ) ١٢٨(الْأَْنفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسنُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ) ١٢٩(وا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما حََرْصُتْم فَلَا َتِميلُوا كُلَّ الْمَْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتْصِلُح
  ) ١٣٠(ُيْغنِ اللَُّه كُلًّا ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما 

  :بب نزول هذه اآلية على قولني اآلية اختلف يف س} َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوزاً أَْو إِْعراضاً { : قوله تعاىل 
أهنا نزلت يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني هم بطالق سودة بنت زمعة فجعلت يومها لعائشة على : أحدمها 

  .وهذا قول السدي . أال يطلقها ، فنزلت هذه اآلية فيها 
الترفع عنها لبغضها ، : والنشوز . أهنا عامة يف كل امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً : والقول الثاين 

  .أن ينصرف عن امليل إليها ملؤاخذة أو أثرة : واإلعراض 
  .إمَّا من تَْرِك مهرٍ أو إسقاط قََسم } فَالَ جَُناَح َعلَْيهَِمآ أَن ُيْصِلحا َبيَْنُهَما ُصلْحاً { 



  :فيه تأويالن } َوالصُّلْحُ َخْيٌر { 
  .عراض ، وهو قول بعض البصريني يعين خرياً من النشوز واإل: أحدمها 
  .خري من الفرقة ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوأُْحضَِرِت اَألنفُسُ الشُّحَّ { 
أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأمواهلن ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن : أحدمها 

  .جبري 
  .رجل واملرأة الشح حبقه قبل صاحبه ، وهو قول احلسن أحضرت نفس كل واحد من ال: والثاين 

  .يعين بقلوبكم وحمبتكم } َولَن َتْسَتِطيعُواْ أَن تَْعِدلُوا َبْيَن النَِّسآِء { : قوله تعاىل 
  :فيه تأويالن } َولَْو حََرصُْتْم { 

  .ولو حرصتم أن تعدلوا يف احملبة ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .يف اجلماع ، وهو قول ابن عباس  ولو حرصتم: والثاين 

  .أي فال متيلواْ بأفعالكم فُتْتبُِعوَها أهواَءكم } فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ الْمَْيلِ { 
  .يعين ال أيِّماً وال ذات زْوج } فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة { 

  . الزوجني إن تفرقا بالطالق يعين} َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اُهللا كُالًّ مِّن َسَعِتهِ { : قوله تعاىل 
  :حيتمل ثالثة أوجه } ُيْغنِ اُهللا كُالًّ مِّن َسَعِتِه { 

أي من رمحته ، ألنه } من سعته { : يغين اهللا كل واحد منهما بالقناعة والصرب عن صاحبه ، ومعىن قوله : أحدها 
  .واسع الرمحة 

أي من قدرته ألنه } من سعته { : منه ، ومعىن قوله  يغين اهللا كل واحد منهما عن صاحبه مبن هو خري: والثاين 
  .واسع القدرة 

أي من غناه ألنه } من سعته { : ومعىن قوله . يغين اهللا كل واحد منهما مبال يكون أنفع له من صاحبه : والثالث 
  .واسع الغىن 

ِذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُمْ أَِن اتَّقُوا اللََّه َوإِنْ َتكْفُُروا َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَّ
َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٣١(فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِيا َحِميًدا 

َمْن كَانَ ) ١٣٣(إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َوَيأْتِ بِآَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا ) ١٣٢(لَِّه َوِكيلًا َوكَفَى بِال
  ) ١٣٤(ُيرِيُد ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعْندَ اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا 

روى سهل بن أيب صاحل عن أيب صاحل عن أبيه عن أيب } إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس وََيأِْت بأَخَرِيَن { : قوله تعاىل 
يعين عجم » ُهْم قَْوُم ّهذا « : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا نزلت ضرب بيده على ظهر سلمان وقال 

  .الفرس 
ثواب الدنيا النعمة ، وثواب اآلخرة اجلنة } َمن كَانَ ُيرِيُد ثََواَب الدُّْنَيا فَِعْندَ اهللاِ ثَوَاُب الدُّْنَيا َواألِخَرةِ { : قوله تعاىل 

.  



الْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْن غَنِيا أَْو فَِقًريا  َوَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ
  ) ١٣٥(َما َتْعَملُونَ َخبًِريا فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَلَا َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِ

  .يعين باحلق } شَُهَدآَء ِهللا { يعين بالعدل } ونُواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسطِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُ{ : قوله تعاىل 
  .وشهادة اإلنسان على نفسه هي إقراراه مبا عليه من احلق خلصمه } َولَو َعلَى أَنْفُِسكُْم { 
  .أن يشهد عليهم ال هلم } أَوِ الْوَاِلَدينِ َواَألقَْربَِني { 
نزلت يف النيب صلى اهللا عليه : قال السدي } فَِقرياً فَاُهللا أَْولَى بِهَِما فَال َتتَّبُِعواْ الْهََوى أَن َتْعِدلُواْ إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو { 

غين وفقري ، فكان ميله مع الفقري ، يرى أن الفقري ال يظلم الغين ، فأمره اهللا عز : وسلم وقد اختصم إليه رجالن 
} إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاُهللا أَْولَى بِهَِما فَالَ َتتَّبِعُواْ الَْهَوى أَن َتْعِدلُواْ { : قري فقال وجل أن يقوم بالقسط يف الغين والف

.  
  .نزلت يف الشهادة هلم وعليهم : وقال ابن عباس 

مور الناس أو تتركواْ ، قرأ ابن عباس ومحزة بواو واحدة ، وهي من الوالية أي تلوا أ} َوإِن َتلُوواْ أَْو ُتعْرُِضواْ { 
  .وهذا للوالة واحلكام 

هو أن يلوي اإلنسان لسانه بالشهادة كما يلوي : قال ابن عباس وجماهد وقتادة . بواوين } َتلُْوواْ { : وقرأ الباقون 
  ُعقُوَبتَُهولَيُّ الَْواجِِد ُيبِْيُح عِْرَضُه َو« الرجل دْين الرجل إذا مطله ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :وقال األعشى » 
  ديين إذا وقذ النعاس الرُّقدا... يلوونين ديين النهار وأقتضى 

  .وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود 

الَِّذي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُرْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكتَابِ
  ) ١٣٦(بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضلَالًا بَِعيًدا 

وُحِكي عنهم أهنم } َءاِمنُواْ  {فإن قيل فكيف قيل هلم } يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َءاِمنُواْ بِاِهللا َوَرُسوِلهِ { : قوله تعاىل 
  :آمنوا؟ فعن ذلك ثالثة أجوبة 

  .يا أيها الذين آمنواْ مبن قبل حممد من األنبياء آمنواْ باهللا ورسوله ويكون ذلك خطاباً ليهود والنصارى : أحدها 
  .معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم أمنواْ بقلوبكم ، وتكون خطاباً للمنافقني : الثاين 
  .معناه يا أيها الذين آمنوا داومواْ على إميانكم ، ويكون هذا خطاباً للمؤمنني ، وهذا قول احلسن : لثالث وا

) ١٣٧(يلًا ُهْم َولَا لَِيْهِدَيُهمْ َسبِإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَْدادُوا كُفًْرا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر لَ
الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَيَْبَتُغونَ ِعْنَدُهمُ الْعِزَّةَ ) ١٣٨(َبشِّرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

ي الْكَِتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَرُ بَِها وَُيْسَتهَْزأُ بَِها فَلَا َوقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِف) ١٣٩(فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا 
الْكَافِرِيَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا َتقُْعدُوا َمَعُهْم حَتَّى َيخُوُضوا ِفي َحدِيٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني َو

)١٤٠ (  



  :فيه ثالثة أقاويل : فيه ثالثة أقاويل } إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ َءاَمنُواْ ثُمَّ كَفَُرواْ { : قوله تعاىل 
أهنم آمنواْ مبوسى مث كفرواْ بعبادة العجل ، مث آمنوا مبوسى بعد عوده مث كفرواْ بعيسى ، مث ازدادوا كفراً : أحدها 

  .اهللا عليهم وسلم ، وهذا قول قتادة مبحمد صلى 
  .أهنم املنافقون آمنوا مث ارتدواْ ، مث آمنوا مث ارتدواْ ، مث ماتواْ على كفرهم ، وهذا قول جماهد : والثاين 

أهنم قوم من أهل الكتاب قصدواْ تشكيك املؤمنني فكانواْ يظهرون اإلميان مث الكفر مث ازدادواْ كفراً : والثالث 
  :واختلف ملكان هذه اآلية يف استتابة املرتد على قولني . ه ، وهذا قول احلسن بثبوهتم علي

  .أن املرتد يستتاب ثالث مرات بداللة اآلية ، فإن ارتد بعد الثالث قتل من غري استتابة ، وهذا قول علي : أحدمها 
  .يستتاب كلما ارتد ، وهو قول الشافعي واجلمهور : والثاين 

وا أَلَْم َنسَْتْحوِذْ ُصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ لِلْكَاِفرِيَن َنِصيٌب قَالُالَِّذيَن َيتََربَّ
  ) ١٤١(لَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيلًا َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْن َيْجَع

  .يعين املنافقني } الَِّذيَن َيتََربَُّصونَ بِكُمْ { : قوله تعاىل 
  .أي فأعطونا من الغنيمة } فَإِن كَانَ لَكُْم فَْتٌح مَِّن اِهللا قَالُواْ أَلَْم َنكُن مََّعكُمْ { 
  :فيه ثالث تأويالت } َنِصيٌب قَالُواْ أَلَْم َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُمْ  َوإِن كَانَ ِللْكَافِرِيَن{ 

  .معناه أمل نستول عليكم باملعونة والنصرة ومننعكم من املؤمنني بالتخذيل عنكم : أحدها 
  .معناه أمل نبني لكم أننا على دينكم ، وهذا قول ابن جريج : والثاين 

اسَْتحَْوذَ { : وأصل االستحواذ الغلبة ، ومنه قوله تعاىل . قول السدي معناه أمل نغلب عليكم ، وهو : والثالث 
  .يعين غلب عليهم } َعلَيُهُم الشَّْيطَانُ 
  :فيه قوالن } َولَن َيجَْعلَ اُهللا ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِْيالً { : ويف قوله تعاىل 

  .يعين ُحّجة ، وهذا قول السدي : أحدمها 
  .سبيالً يف اآلخرة ، وهذا قول علّي ، وابن عباس :  والثاين

نَّاَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه إِلَّا إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّلَاِة قَاُموا كُسَالَى ُيَراُءونَ ال
  ) ١٤٣(لَا إِلَى هَُؤلَاِء َولَا إِلَى َهؤُلَاِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيلًا  ُمذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلَك) ١٤٢(قَِليلًا 

أي خيادعون نيب اهللا مبا } ُيَخاِدُعونَ اَهللا { معىن } إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اَهللا َوُهَو خَاِدُعُهمْ { : قوله عز وجل 
  .نونه من الكفر ، فصار خداعهم لرسول اهللا صلى اهللا عليهم خداعاً هللا عز وجل يظهرونه من اإلميان ويبط

  :يعين اهللا تعاىل ، وفيه ثالثة أوجه } َوُهَو َخاِدعُُهْم { 
  .يعين يعاقبهم على خداعهم ، فسمى اجلزاء على الفعل بامسه : أحدها 
  .بول إمياهنم وإن علم ما يبطنون من كفرهم أنه أمر فيهم بأمر املُْخَتِدع هلم مبا أمر به من ق: والثاين 

ما يعطيهم يف اآلخرة من النور الذي ميشون به مع املؤمنني ، فإذا جاؤواْ إىل الصراط طفىء نورهم ، : والثالث 
  .فتلك خديعة اهللا إياهم 

  :حيتمل قولني } َوإِذَا قَاموا إِلَى الصَّالَِة قَاُمواْ كَُسالَى { 
  .متثاقلني : أحدمها 



  .مقصَّرين : والثاين 
  .يعين أهنم يقصدون مبا يفعلونه من الرب رياء الناس دون طاعة اهللا تعاىل } ُيَرآُؤونَ النَّاَس { 
  :فيه قوالن } َوالَ َيذْكُُرونَ اَهللا إِالَّ قَِليالً { 

  .الرياء ، ألنه ال يكون إال ِذكراً حقرياً ، وهو قول قتادة : أحدمها 
قتصاره على ما يظهر من التكبري دون ما خيفي من القراءة والتسبيح ، وإمنا قّلَّ من أجل اعتقادهم يسرياً ال: والثاين 

  .ألنه كان لغري اهللا تعاىل : قال احلسن . ال من قلة ذكرهم 

) ١٤٤(ُدونَ أَنْ َتْجَعلُوا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِي
إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَْصلَُحوا َواعَْتَصُموا بِاللَِّه ) ١٤٥(إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصًريا 

َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُمْ إِنْ ) ١٤٦(فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َوَسْوَف ُيْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَجًْرا َعِظيًما  َوأَْخلَصُوا ِديَنُهْم ِللَِّه
لَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميعًا لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِ) ١٤٧(َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم َوكَانَ اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما 

إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَّهِ ) ١٤٩(إِنْ ُتْبدُوا َخيًْرا أَْو ُتْخفُوُه أَوْ َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا قَِديًرا ) ١٤٨(َعِليًما 
ِه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ َويُرِيُدونَ أَنْ يَتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك سَبِيلًا َوُرُسِلِه َويُرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَّ

لَْم ُيفَرِّقُوا َبْينَ َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َو) ١٥١(أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا ) ١٥٠(
  ) ١٥٢(أََحٍد ِمْنُهْم أُولَِئَك َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُُجورَُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  :فيه أربعة تأويالت } الَّ ُيِحبُّ اُهللا الْجَْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم { : قوله عز وجل 
، وهذا قول ابن عباس يعين إال أن يك: أحدها    .ون مظلوماً فيدعو على من ظلمه 
  .إال أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه ، وهذا قول جماهد : والثاين 

  .إال من ظلم فانتصر من ظامله ، وهذا قول احلسن ، والسدي : والثالث 
جيهر بذمه ، وهذه رواية ابن أيب  إال أن يكون ضيفاً ، فينزل على رجل فال حيسن ضيافته ، فال بأس أن: والرابع 

  .جنيح عن جماهد 
يعين خرياً } إِن تُْبُدواْ َخْيراً أَْو ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُواْ َعن ُسوٍء { : مث قال بعد أن أباح بالسوء من القول ملن كان مظلوماً 

وأزكى ، وإن كان غري العفو  بدالً من السوء ، أو ختفوا السوء ، وإن مل تبدوا خرياً اعفوا عن السوء ، كان أوىل
  .مباحاً 

قَالُوا أَرَِنا اللََّه جَْهَرةً َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَ
ِعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َعْن ذَِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الْ

َخذَْنا ِمْنُهمْ السَّْبِت َوأَ َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِمِيثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهْم لَا َتْعدُوا ِفي) ١٥٣(
  ) ١٥٤(ِميثَاقًا غَِليظًا 

  :فيه ثالثة أقاويل } َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَن ُتَنزِّلَ َعلَْيهِْم كَِتاباً مِّْن السََّماِء { : قوله تعاىل 
نزل على  أن اليهود سألوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً ، كما: أحدها 

  .موسى األلواح ، والتوراة مكتوبة من السماء ، وهذا قول السدي ، وحممد بن كعب 
  .أهنم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة ، حتكماً يف طلب اآليات ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : والثاين 



  .هذا قول ابن جريج أهنم سألوه أن ينزِّل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء بتصديقه ، و: والثالث 
  :حيتمل وجهني } فَقَْد سَأَلُواْ ُموَسى أَكَْبَر ِمن ذَِلَك فَقَالُواْ أَرَِنا اَهللا جَْهَرةً { 

أن اهللا تعاىل بيَّن بذلك أن سؤاهلم لإلْعَناتِ ال لالستبصار كما أهنم سألوا موسى أن يريهم اهللا جهرة ، مث : أحدمها 
  .كفروا بعبادة العجل 

  .أنه بيَّن بذلك أهنم سألوا ما ليس هلم ، كما أهنم سألوا موسى من ذلك ما ليس هلم : والثاين 
  :فيه قوالن } فَقَالُواْ أَرَِنا اَهللا َجهَْرةً { 

  .أهنم سألوه رؤيته جهرة ، أي معاينة : أحدمها 
  .وهذا قول ابن عباس جهرة من القول أّرِنا اهللا ، فيكون على التقدمي والتأخري ، : أهنم قالوا : والثاين 

  :فيه قوالن } فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِمْ { 
  .بظلمهم ألنفسهم : أحدمها 
  .بظلمهم يف سؤاهلم : والثاين 

ا بالعهد الذي أخذ عليهم بعد تصديقهم بالتوراة ان يعملوا مب: يعين } َوَرفَْعَنا فَْوقَُهمْ الطُّوَر بِِميثَاقِهِم { : قوله تعاىل 
  .فيها ، فخالفوا بعبادة العجل ونقضوه ، فرفع اهللا عليهم الطور ، ليتوبوا ، وإالَّ سقط عليهم فتابوا حينئذ 

  :فيه قوالن } َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُواْ الَْباَب ُسجَّداً { 
  .أنه باب املوضع الذي عبدوا فيه العجل ، وهو من أبواب بيت املقدس ، وهذا قول قتادة : أحدمها 
  .باب ِحطَّة فأمروا بدخوله ساجدين هللا عز وجل : والثاين 

بفتح العني وتشديد الدال ، من االعتداء ، وقرأ } تََعدُّوا { قرأ ورش عن نافع } َوقُلَْنا لَُهْم الَ َتْعدُواْ ِفي السَّْبتِ { 
 -على تأويل القراءة الثانية -وعدوهم فيه جتاوزهم حقوقه ، فيكون تعديهم فيه . الباقون بالتخفيف من َعَدوت 

  .ترك واجباته 
  .وهو ميثاق آخر بعد رفع الطور عليهم ، غري امليثاق األول } َوأََخذَْنا ِمْنُهم مِّيثَاقاً غَِليظاً { 

  :قوالن } غَِليظاً { : ويف قوله تعاىل 
  .أنه العهد بعد اليمني : أحدمها 
  .أن بعض اليمني ميثاق غليظ : والثاين 

ٌف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهمْ َنقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقَْتِلهِمُ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلْفَبَِما 
َوقَْولِهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمِسيَح عِيَسى اْبَن ) ١٥٦(ْهتَاًنا َعِظيًما َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيمَ ُب) ١٥٥(فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 

كٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا َمْرَيَم َرسُولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه وَلَِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َش
َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا ) ١٥٨(َبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ١٥٧(َع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا اتِّبَا

  ) ١٥٩(لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الْقَِياَمِة َيكُونُ َعلَيْهِْم َشهِيًدا 

  :فيه قوالن } َوقَولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف . . . { : قوله تعاىل 
  .أهنا حمجوبة عن فهم اإلعجاز ودالئل التصديق ، كاحملجوب يف غالفة ، وهذا قول بعض البصريني : أحدمها 
يعين أهنا أوعية للعلم وهي ال تفهم احتجاجك وال تعرف إعجازك ، وهذا قول الزجاج ، فيكون ذلك : والثاين 

  .التأويل األول إعراضاً ، وعلى التأويل الثاين إبطاالً منهم على 



  :فيه تأويالن } َبلْ طََبَع اُهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهمْ { 
  .أنه جعل فيها عالمة تدل املالئكة على كفرهم كعالمة املطبوع ، وهو قول بعض البصريني : أحدمها 

  .أبداً وال تطيع مرشداً ، وهذا قول الزجاج  ذمهم بأن قلوهبم كاملطبوع عليها اليت ال تفهم: الثاين 
  :فيه تأويالن } فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً { 

  .أن القليل منهم يؤمن باهللا : أحدمها 
  .ال يؤمنون إال بقليل ، وهو إمياهنم ببعض األنبياء دون مجيعهم : الثاين 

إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى { : ، أما قوهلم } َح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرسُولَ اِهللا َوقَْولِهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِي{ : قوله عز وجل 
  .فهو من قول اليهود ، أخرب اهللا به عنهم } اْبَن َمرَْيَم 

  :ففيه قوالن } َرُسولَ اهللاِ { أما 
  .أنه من قول اليهود مبعىن رسول اهللا يف زعمه : أحدمها 
  .الذي هو رسويل : ل اهللا تعاىل ال على وجه اإلخبار عنهم ، وتقديره أنه من قو: والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه وَلَِكن ُشبَِّه لَُهْم { 
أهنم كانوا يعرفونه فألقى شبهه على غريه ، فظنوه املسيح فقتلوه ، وهذا قول احلسن ، وقتادة ، وجماهد ، : أحدها 
  .والسدي  ووهب ،
أهنم ما كانوا يعرفونه بعينه ، وإن كان مشهوراً فيهم بالذكر ، فارتشى منهم يهودي ثالثني درمهاً ، ودهلم : والثاين 

  .على غريه ُموِهماً هلم أنه املسيح ، فُشبَِّه عليهم 
دوا إىل غريه ، فقتلوه أهنم كانوا يعرفونه ، فخاف رؤساؤهم فتنة عوامِّهم ، فإن اهللا منعهم عنه ، فعم: والثالث 

  .وصلبوه ، وَموَُّهوا على العامة أنه املسيح ، ليزول افتتاهنم به 
  :فيه قوالن } َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّْنُه { 

احر ، هو س: هو ولد ، وقال بعضهم : هو إله ، وقال بعضهم : أهنم اختلفوا فيه قبل قتله ، فقال بعضهم : أحدمها 
  .الشك الذي حدث فيهم باالختالف } َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ { فشكوا 
  .إال اتباع الظن  -هل كان رسوالً أو غري رسول؟  -ما هلم حباله من علم : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوَما قََتلُوُه َيقْيناً { 
  .ما قتلته علماً ، وهذا قول ابن عباس ، وجويرب : اً كقول القائل وما قتلوا ظنَّهم يقين: أحدها 
  .وما قتلوا أمره يقيناً أن الرجل هو املسيح أو غريه ، وهذا قول السدي : والثاين 

  .وما قتلوه حقاً ، وهو قول احلسن : والثالث 
  :فيه قوالن } َبل رَّفََعُه اهللاُ إِلَْيهِ { 

ال جيري عليه حكم أحد من العباد ، فصار رفعه إىل حيث ال جيري عليه حكم العباد أنه رفعه إىل موضع : أحدمها 
  .رفعاً إليه ، وهذا قول بعض البصريني 

  .أنه رفعه إىل السماء ، وهو قول احلسن : والثاين 
  :ثة أقاويل فيه ثال} َوإِن مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ مَْوِتِه { : قوله تعاىل 

إال ليؤمنن باملسيح قبل موت املسيح ، إذا نزل من السماء ، وهذا قول ابن عباس ، وأيب مالك ، وقتادة ، : أحدها 
  .وابن زيد 



إال ليؤمنن باملسيح قبل موت الكتايب عند املعاينة ، فيؤمن مبا أنزل اهللا من احلق وباملسيح عيسى ابن مرمي ، : والثاين 
  .، وجماهد ، والضحاك ، وابن سريين ، وجويرب وهذا قول احلسن 

  .إال ليؤمنن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل موت الكتايب ، وهذا قول عكرمة : والثالث 
  :يعين املسيح ، وفيه قوالن } َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيداً { 

  .دقه من أهل عصره أنه يكون شهيداً بتكذيب من كذبه وتصديق من ص: أحدمها 
  .يكون شهيداً أنه بلَّغ رسالة ربه ، وأقر بالعبودية على نفسه ، وهذا قول قتادة ، وابن جريج : والثاين 

ذِِهُم الرَِّبا َوقَْد وَأَْخ) ١٦٠(ا فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًري
لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهمْ ) ١٦١(ُنُهوا َعْنُه َوأَكْلِهِْم أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّلَاةَ َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ  َوالُْمْؤِمُنونَ ُيؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ
َحْيَنا إِلَى إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك كََما أَْوحَْيَنا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْو) ١٦٢(الْآِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجًرا َعِظيًما 

تَْيَنا َداوُوَد َزبُوًرا إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيعْقُوَب وَالْأَْسَباِط َوِعيَسى وَأَيُّوَب َويُوُنَس َوهَاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآ
ُرُسلًا ) ١٦٤(َك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا لَْم َنقُْصصُْهْم َعلَْي) ١٦٣(

لَِكنِ اللَُّه َيْشَهدُ بَِما ) ١٦٥(ا ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعدَ الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًم
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد ) ١٦٦(َوالَْملَاِئكَةُ َيْشَهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا أَنَْزلَ إِلَْيَك أَنَْزلَُه بِِعلِْمِه 

إِلَّا طَرِيَق ) ١٦٨(ا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم وَلَا ِليَْهِديَُهْم طَرِيقً) ١٦٧(َضلُّوا َضلَالًا بَِعيًدا 
َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَكُُم الرَّسُولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُمْ ) ١٦٩(َجهَنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا 
َيا أَْهلَ الِْكَتابِ لَا ) ١٧٠(ِت وَالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما فَآِمُنوا خَْيًرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَا

 َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى َمْرَيمَ َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم َولَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َرُسولُ اللَِّه
اَنُه أَنْ َيكُونَ لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي ْنُه فَآِمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َولَا َتقُولُوا ثَلَاثَةٌ اْنَتهُوا َخيًْرا لَكُْم إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحٌد ُسْبَحَوُروٌح ِم

  ) ١٧١(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

  :فيه قوالن } أَْهلَ الِْكتَابِ الَ َتْغلُواْ ِفي ِدينِكُْم يَا{ : قوله تعاىل 
  .أنه خطاب للنصارى خاصة : أحدمها 
هو الرب ، وقالت : أنه خطاب لليهود والنصارى ، ألن الفريقني غلوا يف املسيح ، فقالت النصارى : والثاين 
  .هو لغري رشدة ، وهذا قول احلسن : اليهود 
  .ومنه غالء السعر ، إذا جاوز احلد يف الزيادة ، وغال يف الدين ، إذا فرط يف جماوزة احلق جماوزة احلد ، : والغلو 

  .يعين يف غلوهم يف املسيح } َوالَ َتقُولُواْ َعلَى اِهللا إِالَّ الَْحقَّ { 
  .ساحراً ] أو [ رشدة رداً على َمْن جعله إهلاً ، أو لغري } إِنََّما الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َرسُولُ اِهللا { 
  :يف كلمته ثالثة أقاويل } َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَهآ إِلَى َمرَْيَم { 

  .ألن اهللا كَلََّمه حني قال له كن ، وهذا قول احلسن ، وقتادة : أحدها 
  .ألنه بشارة اهللا اليت بشر هبا ، فصار بذلك كلمة اهللا : الثاين 

  .بكالم اهللا ألنه يهتدى به كما ُيْهَتَدى : والثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوُروٌح مِّْنهُ { 



  .ُسمِّي بذلك ألنه ُروح من األرواح ، وأضافه اهللا إىل نفسه تشريفاً له : أحدها 
  .أنه سُمِّي روحاً؛ ألنه حييا به الناس كما ُيْحَيون باألرواح : والثاين 

كان ينفخ فيه الروح بإذن اهللا ، والنفخ ُيَسمَّى يف اللغة أنه ُسمِّي بذلك لنفخ جربيل عليه السالم ، ألنه : والثالث 
  ...روحاً ، فكان عن النفخ فسمي به 

  :يف الثالثة قوالن } ثَالَثَةٌ ، انَتهُواْ َخيْراً لَّكُمْ : فَئآِمنُواْ بِاِهللا َوُرُسِلِه َوالَ َتقُولُواْ { 
  .عض البصريني هو قول النصارى أب وابن وروح القدس ، وهذا قول ب: أحدمها 
  .آهلتنا ثالثة ، وهو قول الزجاج : هو قول من قال : والثاين 

َدِتِه َوَيْسَتكْبِْر فَسََيْحُشرُُهْم إِلَيِْه لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعَبا
اْسَتْنكَفُوا  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن) ١٧٢(َجِميًعا 

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ ) ١٧٣(ا َواسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا أَِليًما َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليا َولَا َنِصًري
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا بِِه فََسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه ) ١٧٤(ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُْم وَأَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم نُوًرا ُمبِيًنا 

  ) ١٧٥(َتِقيًما َوفَْضلٍ َويَْهدِيهِْم إِلَْيهِ ِصرَاطًا ُمْس

هو النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ِلَما معه من املعجز الذي } يَاأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآءَكُم ُبْرَهانٌ مِّن رَّبِّكُْم { : قوله تعاىل 
  .يشهد بصدقه 

  .تظهر املرئيات بالنور  يعين القرآن سُمِّي نوراً ألنه يظهر به احلق ، كما} َوأَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم نُوراً مُّبِيناً { 
  :فيه قوالن } فَأَمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوا بِاِهللا َواعَْتَصُمواْ بِهِ { : قوله تعاىل 

  .اعتصموا بالقرآن ، وهذا قول ابن جريج : أحدمها 
  .اعتصموا باهللا من زيغ الشيطان وهوى اإلنسان : والثاين 

  :يف اهلداية قوالن } لٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه صَِراطاً مُّْسَتِقيماً فََسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة مِّْنُه َوفَْض{ 
  .أن يعطيهم يف الدنيا ما يؤديهم إىل نعيم اآلخرة ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
  .هو األخذ هبم يف اآلخرة إىل طريق اجلنة ، وهو قول بعض املفسرين البصريني : والثاين 

إِنْ لَمْ ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه 
َساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ ُيَبيِّنُ َيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجالًا َونِ

  ) ١٧٦(اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

 آخر سورة نزلت كاملة سورة: قال الرباء ابن عازب . اآلية } َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اُهللا يُفِْتيكُْم ِفي الْكَالَلَةِ { : قوله تعاىل 
  .} ... َيْسَتفْتُوَنَك { براءة ، وآخر آية أنزلت خامتة ، سورة النساء 

نزلت هذه اآلية يفَّ ، وقد سألُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني عادين يف مرضي ، : وقال جابر بن عبد اهللا 
  .ىل آخر السورة إ} َيْسَتفُْتوَنَك { وِلَي تسع أخوات ، كيف أصنع مبايل؟ فلم جيبين بشيء ، حىت نزلت 

نزلت هذه اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مسرية ، وإىل جنبه حذيفة بن اليمان ، : وقال ابن سريين 
  .فبلغها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان ، وبلََّغها حذيفةُ عمَر بن اخلطاب ، وهو يسري خلفه 



ْم ُحُرٌم إِنَّ اللَّهَ أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَْنَعامِ إِلَّا َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم غَْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
حََراَم َولَا الَْهْدَي َولَا الْقَلَاِئَد َولَا آمَِّني الَْبْيتَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتِحلُّوا َشعَاِئَر اللَِّه َولَا الشَّْهَر الْ) ١(َيْحكُُم َما ُيرِيُد 

مٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََراَم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمْن َربِّهِْم َورِْضوَاًنا َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا َولَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْو
  ) ٢(دِيُد الْعِقَابِ َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َولَا َتَعاَوُنوا َعلَى الْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشالْحََرامِ أَنْ َتْعَتدُوا 

  :فيها مخسة أقاويل } يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُودِ { : قوله تعاىل 
  .اهللا ، اليت أخذ هبا اِإلميان ، على عباده فيما أحله هلم ، وحرمه عليهم ، وهذا قول ابن عباس  أهنا عهود: أحدها 
أهنا العهود اليت أخذها اهللا تعاىل على أهل الكتاب أن يعملوا مبا يف التوراة ، واإلِجنيل من تصديق حممد : والثاين 

  .صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول ابن جريج 
  .ا عهود اجلاهلية وهي احللف الذي كان بينهم ، وهذا قول قتادة أهن: والثالث 

  .عهود الدين كلها ، وهذا قول احلسن : الرابع 
أهنا العقود الىت يتعاقدها الناس بينهم من بيع ، أو نكاح ، أو يعقدها املرء على نفسه من نذر ، أو ميني ، : واخلامس 

  .وهذا قول ابن زيد 
  :فيها ثالثة أقاويل } يَمةُ اَألْنَعامِ أُِحلَّتْ لَكُم َبهِ{ 

  .أهنا األنعام كلها ، وهي اِإلبل ، والبقر ، الغنم ، وهذا قول قتادة ، والسدي : أحدها 
أهنا أجنة األنعام الىت توجد ميتة ىف بطون أمهاهتا ، إذا حنرت أو ذحبت ، وهذا قول ابن عباس ، وابن عمر : والثاين 

.  
  .نعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش ، وال يدخل فيها احلافر ، ألنه مأخوذ من نعمة الوطء أن هبيمة األ: والثالث 

  .أى معامل اهللا ، مأخوذ من اِإلشعار وهو اإلِعالم } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَآِئَر اللَّهِ { : قوله عز وجل 
  :ويف شعائر اهللا مخسة تأويالت 

  .أهنا مناسك احلج ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد : أحدها 
  .أهنا ما حرمه اهللا ىف حال اإلحرام ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : والثاين 

  .أهنا حرم اهللا ، وهو قول السدي : والثالث 
  .أهنا حدود اهللا فيما أحل وحرَّم وأباح وحظَّر ، وهو قول عطاء : والرابع 

ذِّلَك َوَمن ُيَعظِّمْ َشعَآِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمن َتقَْوى { : له ، وهو قول احلسن ، كقوله تعاىل هي دين اهللا ك: واخلامس 
  .أى دين اهللا ]  ٢٢: احلج [ } الْقُلُوبِ 

  :أي ال تستحلوا القتال فيه ، وفيه ثالثة أقاويل } َوالَ الشَّْهَر الْحََراَم { 
  .أنه َرَجُب ُمَضر : أحدها 
  .أنه ذو العقدة ، وهو قول عكرمة  :والثاين 

  .أهنا األشهر احلرم ، وهو قول قتادة : والثالث 
  :أما اهلدي ففيه قوالن } َوالَ الَْهْدَي َوالَ الْقَالَِئدَ { 

  .أنه كل ما أهداه من شيء إىل بيت اهللا تعاىل : أحدمها 
  .ديه ويقلده ، وهو قول ابن عباس أنه ما مل يقلّد من النعم ، وقد جعل على نفسه ، أن ُيه: والثاين 

  :فأما القالئد ففيها ثالثة أقاويل 



  .أهنا قالئد اهلْدي ، وهو قول ابن عباس ، وكان يرى أنه إذا قلد هديه صار ُمحرِماً 
، أهنا قالئد من حلاء الشجر ، كان املشركون إذا أرادوا احلج قلدوها ىف ذهاهبم إىل مكة ، وَعْودهم ليأمنوا : والثاين 

  .وهذا قول قتادة 
أن املشركني كانوا يأخذون حلاء الشجر من احلرم إذا أرادوا اخلروج منه ، فيتقلدونه ليأمنوا ، فَُنهوا أن : والثالث 

  .ينزعوا شجر احلرم فيتقلدوه ، وهذا قول عطاء 

ممت كذا إذا قصدته ، وبعضهم يقول يعىن وال حتلوا قاصدين البيت احلرام ، يقال أ} َوالَ َءامَِّني الَْبْيتَ الْحَراَم { 
  :ميمته ، كقول الشاعر 

  ميمت صدر بعريي غريه بلداً... إين لذاك إذا ما ساءين بلد 
  :فيه قوالن } َيْبَتُغونَ فَْضالً مِّن رَّبِّهِْم َورِضَْواناً { 

  .الربح ىف التجارة ، وهو قول ابن عمر : أحدمها 
  .يعين رضي اهللا عنهم بنسكهم } رِضَْواناً َو{ األجر ، وهو قول جماهد : والثاين 

وهذا وإن خرج خمرج األمر ، فهو بعد حظر ، فاقتضى إباحة االصطياد بعد اِإلحالل } َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاصْطَاُدواْ { 
  .دون الوجوب 

  .يف جيرمنكم تأويالن } َوالَ َيْجرِمَنَّكُمْ َشَنئَان قَْومٍ { 
جرمين فالن على بغضك ، أى : قول ابن عباس ، والكسائي ، وأيب العباس املربد يقال ال حيملنكم ، وهو : أحدمها 

  :محلين ، قال الشاعر 
  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا... ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 

  .معناه وال يكسبنكم ، يقال جرمت على أهلي ، أي كسبت هلم ، وهذا قول الفراء : والثاين 
  :تأويالن } مٍ َشَنئَانُ قَُو{ ويف 

  .معناه بغض قوم ، وهذا قول ابن عباس : أحدمها 
  .عداوة قوم ، وهو قول قتادة : والثاين 

نزلت هذه اآلية ىف احلُطَم بن هند البكري أَتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إِالََم َتدعو؟ فأخربه : وقال السدي 
» َيْدُخلُ الَيْوَم َعلَيكُم َرُجلٌ ِمن رَّبِيعةَ َيَتكَلَُّم بِِلَساِن َشيْطَاٍن « :  ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه

أنظرين حىت أشاور ، فخرج من عنده ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فلما أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
فمر بسرح من سرح املدينة ، فاستقاه وانطلق وهو يرجتز »  لَقَْد َدَخلَ بَِوْجِه كَاِفرٍ ، َوَخرَج بِقَفَا غَاِدرٍ« : وسلم 
  :ويقول 

  ليس براعي إبل وال غنم... لقد لفها الليل بسواق حطم 
  باتوا نياماً وابن هند مل ينم... وال جبزار على ظهر وضم 
  خدجل الساقني ممسوح القدم... بات يقاسيها غالم كالزمل 

هلدي ، فاستأذن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقتلوه ، فنزلت هذه مث أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد ا
يا رسول اهللا خلّ بيننا وبينه ، فإنه صاحبنا ، : فقال له ناس من أصحابه } َءآمَِّني الَْبْيَت الَْحَراَم { اآلية حىت بلغ 

  .» إنه قد قلد « : فقال 
  :لى أن منها منسوخاً على ثالثة أقاويل مث اختلفوا فيما نسخ من هذه اآلية بعد إمجاعهم ع



  .مل ينسخ من املائدة إال هذه اآلية : ان مجيعها منسوخ ، وهذا قول الشعيب ، قال : أحدمها 
  .وهذا قول ابن عباس ، وقتادة } َوالَ الشَّْهَر الَْحَراَم َوالَ َءآمَِّني الَْبيَت الَْحَرامَ { أن الذى نسخ منها : والثاين 

  .أن الذي نسخ منها ما كانت اجلاهلية تتقلده من حلاء الشجر ، وهذا قول جماهد  :والثالث 

 ْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ َوالَْم
َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَلَا السَُّبُع إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُموا بِالْأَزْلَامِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم 

كُْم نِْعمَِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْي
  ) ٣(َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .فيها تأويالن } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم الَْمْيَتةُ { : قوله تعاىل 
  . وطريه أنه كل ما له نفس سائلة من دواب الرب: أحدمها 

  .والثاين ، أنه كل ما فارقته احلياة من دواب الرب وطريه بغري ذكاة 
  :فيه قوالن } َوالدَُّم { 

أنه كل دم مسفوح وغري : الثاين } أَْو َدماً مَّْسفُوحاً { : أن احلرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعاىل : أحدمها 
  .لى القول األول ال حيرم السمك ، وعلى الثاين حيرم مسفوح ، إال ما خصته اسنة من الكبد والطحال ، فع

  :فيه قوالن } وَلَْحُم الِْخنزيرِ { 
  .أن التحرمي خيتص بلحم اخلنزير دون شحمه ، وهذا قول داود : أحدمها 
  .أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغريه ، وهو قول اجلمهور ، وال فرق بني األهلي منه والوحشي : والثاين 

يعين ما ذبح ليغر اهللا من األصنام واألوثان ، أصله من استهالل الصيب إذا صاح حني } آ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوم{ 
  :يسقط من بطن أمه ، ومنه أهالل املُْحرِم باحلج والعمرة ، قال ابن أمحر 

  كما يهل الراكب املعتمر... يهل بالفرقد ركباهنا 
  :قوالن فيها } َوالْمُْنَخنِقَةُ { 

  .أهنا ختنق حببل الصائد وغريه حىت متوت ، وهو قول السدي ، والضحاك : أحدمها 
  .أهنا اليت توثق ، فيقتلها خناقها : والثاين 

وقذهتا أقذها وقذاً ، وأوقذها أيقاذاً ، إذا أثخنتها : ( هي اليت تضرب باخلشب حىت متوت ، يقال } َوالَْموقُوذَةُ { 
  :الفرزدق ، ومنه قول ) ضرباً 

  فطَّارة لقوادم األبكار... شغارة تقذ الفصيل برجلها 
  .هي اليت تسقط من رأس جبل ، أو بئر حىت متوت } َوالْمَُترِدَيةُ { 
  .هي الشاة اليت تنطحها أخرى حىت متوت } َوالنَّطِيَحةُ { 
  :فيه قوالن } َومآ أَكَلَ السَُّبعُ إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم { 

من املنخنقة وما بعدها ، وهو قول علي رضي اهللا عنه ، وابن عباس ، وقتادة ، واحلسن ، واجلمهور  يعىن: أحدمها 
.  

  :وىف مأكولة السبع اليت حتل بالذكاة قوالن . أنه عائد إىل ما أكل السبع خاصة ، وهو حمكي عن الظاهرية : والثاين 
  .أن تكون هلا عني تطرف أو ذنب يتحرك : أحدمها 



  .أن تكون فيها حركة قوية ال كحركة املذبوح ، وهو قول الشافعي ، ومالك : والثاين 
معناه أن تطلبوا علم ما قُسَِّم أو مل ُيقَسَّم من رزق أو حاجة باألزالم ، وهي } َوأَن َتْسَتقِْسُمواْ بِاَألْزالَمِ . . . . { 

غفل ال شيء عليه ، فكانوا إذا أرادوا : الثالث هناين ريب ، و: أمرين ريب ، واآلخر : قداح ثالثة مكتوبة على أحدها 
سفراً ، أو غزواً ، ضربوا هبا واستسقسموا ، فإن خرج أمرين ريب فعلوه ، وإن خرج هناين ريب تركوه ، وإن خرج 

  .األبيض أعادوه ، فنهى اهللا عنه ، فَُسمِّي ذلك استقساماً ، ألهنم طلبوا به علم ما قُِسَم هلم 
  .بل هو مشتق من قََسم اليمني ، ألهنم التزموا ما يلتزمونه ، باليمني : ملربد وقال أبو العباس ا

  أى خروج عن أمر اهللا وطاعته ، وفعل ما تقدم هنيه عنه ،} ذَاِلكُْم ِفْسٌق { 
  :فيه قوالن } الَْيْوَم َيِئسَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن ِدينِكُْم { 

  .أن ترتدوا عنه راجعني إىل دينهم : أحدمها 

  .أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا ىف صحته : والثاين 
كان ذلك يوم عرفة حني حج النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع ، بعد دخول العرب اِإلسالم : قال جماهد 

  .حىت مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم مشركاً 
  .، واخشوِن ، أن ختالفوا أمري  أى ال ختشوهم أن يظهروا عليكم} فَالَ َتْخَشوُْهْم وَاْخَشْوِن { 
  :فيه قوالن } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { 

بعد ذلك إالَّ إحدى ومثانني ليلة ] الرسول صلى اهللا عليه وسلم [ أنه يوم عرفة ىف حجة الوداع ومل يعش : أحدمها 
  .والسدي : ، وهذا قول ابن عباس 

  .عليه وسلم كله إىل أنْ نََزل ذلك عليه يوم عرفة ، وهذا قول احلسن أنه زمان النيب صلى اهللا : والثاين 
  :ويف إكمال الدين قوالن 

يعين أكملت فرائضي وحدودي وحاليل وحرامي ، ومل ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم من الفرائض : أحدمها 
  .من حتليل وال حترمي ، وهذا قول ابن عباس والسدي 

أكملت لكم حجتكم ، أن حتجوا البيت احلرام ، وال حيج معكم مشرك ، وهذا قول قتادة ،  يعين اليوم: والثاين 
  .وسعيد ابن جبري 

  .بإكمال دينكم } َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي { 
  .أي رضيت لكم االستسالم ألمري ديناً ، اي طاعة } َوَرِضيُت لَكُمُ اِإلْسالََم ِديناً { 

كعب لو أن غري هذه األمة نزلت عليهم هذه اآلية ، لعظموا اليوم ، الذى أُنْزِلت فيه عليهم قال : روى قبيصة قال 
قد علمت اليوم الذى أُنزلت فيه ، واملكان الذي نزلت فيه ، نزلت يف : ، فاختذوه عيداً جيتمعون فيه ، فقال عمر 

  .لنا عيد  -حبمد اهللا  -يوم اجلمعة ويوم عرفة ، وكالمها 
  .أي أصابه ضر اجلوع } ْضطُرَّ فََمنِ آ{ 
أي يف جماعة ، وهي َمفَْعلة مثل جمهلة ومبخلة وجمبنة وخمزية من مخص البطن ، وهو اصطباره من } ِفي َمْخَمَصةٍ { 

  :اجلوع ، قال األعشى 
  وجاراتكم غرقى يبنت مخاصا... تبيتون يف املشىت مالء بطونكم 

  :فيه قوالن } غَْيَر ُمَتَجانٍِف ِإلمثٍ { 
  .غري متعمد ِإلمث ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وجماهد : أحدمها 



  .غري مائل إىل إمث ، وأصله من جنف القوم إذا مالوا ، وكل أعوج عند العرب أجنف : والثاين 
ها خممصة قلنا يا رسول اهللا إنا بأرض يصيبنا في: وقد روى األوزاعي عن حسان عن عطية عن أيب واقد الليثي قال 

  إِذَا لَْم َتْصطَبُِحوا أَْو َتْغَتبِقُوا أَْو َتْجنِفُوا هبا ، فََشأُْنكُم بِّهَا« : ، فما يصلح لنا من امليتة؟ قال 
  .واختلف ىف وقت نزول هذه السورة على ثالثة أقاويل » 

ورة املائدة مجيعاً وأنا نزلت س: أهنا نزلت يف يوم عرفة ، روى شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : أحدها 
  .آخذة بزمان ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة 

  .أهنا نزلت ىف مسريه صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، وهو راكب ، فربكت به راحلته من ثقلها : والثاين 
  .ثنني باملدينة ، وهو قول ابن عباس ، وقد ُحِكَي عنه القول األول أهنا نزلت يوم اال: والثالث 

ُموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا َيسْأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ ُتَعلِّ
  ) ٤(لَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ ِممَّا أَْمَسكَْن َع

يعين بالطيبات احلالل ، وإمنا مسي احلالل طيباً ، } َيْسأَلُوَنَك مَاذَآ أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُمُ الطَّيَِّباتُ { : قوله تعاىل 
يعين وصيد ما علمتم من اجلوارح ، } َوَما َعلَّْمُتم مَِّن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ { . تشبيهاً مبا يستلذ وإن مل يكن مستلذاً 

فالن جارحة أهله أي : وهي الكواسب من سباع البهائم والطري ، مسيت جوارح لكسب أهلها هبا من قوهلم 
  :كاسبهم ، ومنه قول أعشى بين ثعلبة 

  يذكر اجلارح ما كان اجترح. ..ذا جبار منضجاً ميسمه 
  .أي ما اكتسب 

  .ثالثة أقاويل } ُمكَلِّبِنيَ { : ويف قوله 
يعين من الكالب دون غريها ، وأنه ال حيل إال صيد الكالب وحدها ، وهذا قول ابن عمر ، والضحاك ، : أحدها 

  .والسدي 
ين على الصيد كما َتْضرِي الكالب ، وهو أن التكليب من صفات اجلوارح من كلب وغريه ، ومعناه ُمْضرِ: والثاين 

  .قول ابن عباس ، وعلي بن احلسني ، واحلسن ، وجماهد 
  .التعليم : أن معىن التكليب من صفات اجلارح : والثالث 

وصفات أى تعلموهنن من طلب الصيد لكم مما علمكم اهللا من التأديب الذي أدبكم } ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا علََّمكُُم اللَُّه { 
  .التعليم اليت بيَّن حكمها لكم 

  .فأما صفة التعليم ، فهو أن ُيشلَى إذا أُشلي ، وجييب إذا دعي وميسك إذا أخذ 
  :وهل يكون إمساكه عن األكل شرطاً ىف صحة التعليم أم ال؟ على ثالثة أقاويل 

  .عطاء أنه شرط يف كل اجلوارح ، فإن أكلت مل تؤكل ، وهذا قول ابن عباس ، و: أحدها 
أنه ليس بشرط ىف كل اجلوارح ويؤكل وإن أكلت ، وهذا قول ابن عمر ، وسعد بن أيب وقاص ، وأيب : والثاين 

  .هريرة ، وسلمان 
أنه شرط يف جوارح البهائم فال يؤكل ما أكلت ، وليس بشرط يف جوارح الطري ، فيؤكل وإن أكلت ، : والثالث 

  .وهذا قول الشعيب ، والنخعي ، والسدي 
  :واختلف ىف سبب نزول هذه اآلية على قولني 



جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى : ما روى القعقاع بن حكيم عن سليمان بن أيب رافع عن أيب رافع قال : أحدمها 
فأمرين أن : اهللا عليه وسلم ليستأذن عليه ، فقال إِذنَّا لك ، فقال أجل ولكنا ال ندخل بيتاً فيه كلب ، قال أبو رافع 

ل كل كلب باملدينة فقتلت حىت انتهيت إىل امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رمحة هلا مث جئت إىل رسول اهللا أقت
يا رسول اهللا ما حيل لنا : صلى اهللا عليه وسلم فأخربته ، فأمرين بقتله ، فرجعت إىل الكلب فقتلته ، فجاؤوا ، فقالوا 

َيسْأَلُوَنَك َماذَآ { : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تعاىل من هذه األمة اليت أمرت بقتلها ، قال فسكت ر
  .اآلية } أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم مَِّن الَْجوارِحِ ُمكَلِّبِنيَ 

ه من اخلري ما قال فسماه زيد اخلري ، ما حكي أن زيد اخليل لَمَّا وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال في: والثاين 
يا رسول اهللا فينا رجالن ، يقال ألحدمها دريح ، واآلخر يكىن أبا دجانة ، هلما أَكْلُب مخسة تصيد الظباء ، : فقال 

  فما ترى يف صيدها؟
م املختلس وغالب والغني: وحكى هشام عن ابن عباس أن أمساء هذه الكالب اخلمسة اليت لدريح وأيب دجانة 

  .اآلية } َيسْأَلُوَنَك َماذَآ أُِحلَّ لَُهمْ { : فأنزل اهللا تعاىل : وسهلب واملتعاطي ، قال 

ْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُهْم َوالُْم
َولَا مُتَِّخِذي أَْخَدانٍ صََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني َوالُْمْح

  ) ٥(َوَمْن َيكْفُْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن 

  .يعين ذبائحهم } الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُمُ الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاب ِحلٌّ لَّكُمْ { : تعاىل قال 
  .يعين ذبائحنا } َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهْم { 
يعين نكاح احملصنات ، وفيهن } ن قَْبِلكُمْ َوالُْمحَصَناُت ِمَن الُْمْؤِمَناِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِم{ 

  :قوالن 
أهنن احلرائر من الفريقني ، سواء كن عفيفات أو فاجرات ، فعلى هذا ، ال جيوز نكاح إمائهن ، وهذا قول : أحدمها 

  .جماهد ، والشعيب ، وبه قال الشافعي 
وز نكاح إماِئهن ، وهذا قول جماهد ، والشعيب أهنن العفائف ، سواٌء كن حرائر أم إماًء ، فعلى هذا ، جي: والثاين 

  .أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة 
  :ويف احملصنات من الذين أوتوا الكتاب قوالن 

  .املعاهدات دون احلربيات ، وهذا قول ابن عباس : أحدمها 
  .عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات ، وهذا قول الفقهاء ومجهور السلف : والثاين 

  .يعين صداقهن } اتَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ إِذَا َء{ 
  .يعين أَعفّاء غري ُزناة } ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفحَني { 
  .هي ذات اخلليل الواحد تقيم معه على السفاح } َوالَ مُتَِّخِذي أَْخَداٍن { 

ُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُو
فَلَْم  الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتمُ النَِّساَء الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن



َعلَْيكُْم ِمْن حََرجٍ َولَِكْن ُيرِيُد َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيجَْعلَ 
  ) ٦(ِلُيطَهِّرَكُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

يعين إذا أردمت القيام إىل الصالة ، } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِذَا قَْمُتْم إِلَى الصَّالَِة فَاغِْسلُواْ َوُجوَهكُْم { : تعاىل  قوله
  :فاغسلوا وجوهكم ، فيه ثالثة أقاويل 

وضوء شرطاً ، وهو قول ويف وجوب ال. إذا قمتم إىل الصالة حمدثني ، فاغسلوا ، فصار احلدث ُمْضَمراً : أحدها 
  .عبد اهللا بن عباس ، وسعد بن أيب وقاص ، وأيب موسى األشعري ، والفقهاء 

أنه واجب على كل من أراد القيام إىل الصالة ، أن يتوضأ ، وال جيوز أن جيمع بوضوء واحد بني فرضني ، : والثاين 
  اىل الصالة ، مث نسخ إالَّ على احملدث ، أنه كان واجباً على كل قائمٍ: والثالث . وهذا مروي عن علي وعمر 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ لكل صالة ، فلما كان عام الفتح : روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
« : إنك فعلت شيئاً مل تكن تفعله ، قال : ، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال عمر 

  مرعمداً فعلته يا ع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صالة فشق : وروى عبد اهللا بن حنظلة بن عامر الغسيل » 

  .عليه ، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء 

تَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتمْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا َوا
لَّا تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني ِللَِّه شَُهَداَء بِالِْقْسِط وَلَا َيْجرِمَنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَ) ٧(

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيمٌ ) ٨(إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ  ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه
ذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ا) ١٠(َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ ) ٩(

  ) ١١(َوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهْم عَْنكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَت

  .يعين باحلق فيما يلزم من طاعته } اِمَني ِللَّهِ يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ كُوُنوا قوَّ{ : قوله تعاىل 
  .وىف هذه الشهادة ثالثة أقاويل . أي بالعدل } شَُهَدآَء بِالِْقْسِط { 

  .أهنا الشهادة حبقوق الناس ، وهذا قول احلسن : أحدها 
  .الشهادة مبا يكون من معاصي العباد ، وهذا قول بعض البصريني : والثاين 
  .ألمر اهللا تعاىل بأنه حق الشهادة : الثالث 

  :وهذه اآلية نزلت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واختلف املفسرون ىف سبب نزوهلا فيه على قولني 
أن النيب خرج إىل يهود بين النضري ، يستعني هبم يف دية ، فهّموا أن يقتلوه ، فنزل ذلك فيه ، وهذا قول : أحدمها 

  .قتادة ، وجماهد 
اذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَوٌم أَن يْبُسطُواْ { : ىل ذكرهم نَِعَمُه عليهم خبالص نبيهم بقوله تعاىل مث إن اهللا تعا

  }إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم فَكَفَّ أَْيدَِيُهْم َعنكُْم 
أَطْلََع اهللا َنبِيَُّه على ذلك ، فنزلت أن قريشاً بعثت رجالً ، ليقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَ: والقول الثاين 

  .فيها هاتان اآليتان ، وهذا قول احلسن 
  .يعين بإخالص العبادة هللا ولزوم طاعته } َولَقَْد أَْخذَ اللَُّه ِميثَاقَ َبنِي إِْسرَآئِيلَ { : قوله تعاىل 



  :باً ، وىف النقيب ثالثة أقاويل أخذ من كل سبط منهم نقي} َوَبَعثَْنا ِمْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنقِيباً { 
  .أنه الضمني ، وهو قول احلسن : أحدها 
  .األمني ، وهو قول الربيع : الثاين 

  .الشهيد على قومه ، وهو قول قتادة : والثالث 
  :وفيما بعث فيه هؤالء النقباء قوالن . النقيب الواسع ، فنقيب القوم هو الذي ينقب أحواهلم : وأصله ىف اللغة 

أهنم بُِعثُوا إىل اجلبارين ، ليقفوا على أحواهلم ورجعوا بذلك إِىل موسى ، فرجعوا عن قتاهلم ، ملَّا رأوا من : ا أحدمه
  .شدة بأسهم ، وعظم خلقهم ، إال اثنني منهم ، وهذا قول جماهد ، والسدي 

  .أهنم بعثوا لقومهم مبا أخذ به ميثاقهم منهم ، وهذا قول احلسن : والثاين 

 أَقَْمُتُم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتمُ الزَّكَاةَ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقيًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي مََعكُْم لَِئْن َولَقَْد
أُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َولَأُْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها َوآَمْنُتْم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرًضا َحَسًنا لَ

فَبَِما نَقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ) ١٢(الْأَْنهَاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ 
إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه وََنُسوا حَظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه وَلَا تََزالُ َتطَِّلُع َعلَى خَاِئَنٍة ِمنُْهْم ُي

اَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنسُوا َحظًّا ِممَّا ذُكِّرُوا بِهِ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَص) ١٣(َواصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 
  ) ١٤(ْصَنُعونَ فَأَغَْرْيَنا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوسَْوَف ُيَنبِّئُُهُم اللَُّه بَِما كَانُوا َي

  :تأويالن } َوعَزَّْرُتُموُهْم { : ويف قوله تعاىل 
  .يعين نصرمتوهم ، وهذا قول احلسن ، وجماهد : أحدمها 

  .عظمتموهم ، وهذا قول أيب عبيدة : الثاين 
  .عزرته عزراً إذا رددته عن الظلم ، ومنه التعزير ألنه مينع من معاودة القبح : وأصله املنع ، قال الفراء 

  .صلة زايدة » ما « فبنقضهم ميثاقهم لعنَّاهم ، و : وتقديره } فَبَِما َنقَِْضهِم مِّيثَاقَُهْم لَعَنَّاُهمْ { : قوله تعاىل 
  .من القسوة وهي الصالبة } َوَجَعلَْنا قَلُوَبُهْم قَاسَيةً { 

  :وفيه تأويالن } قَِسّيةً { وقرأ محزة والكسائي 
  .أهنا أبلغ من قاسية : أحدمها 
  .أهنا مبعىن قاسية : والثاين 

  .يعين بالتغيري والتبديل ، وسوء التأويل } مََّواِضِعهِ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعن { 
  .يعين نصيبهم من امليثاق املأخوذ عليهم } َوَنسُواْ َحظّاً مِّمََّا ذُكِّرُواْ بِِه { 
  .فيه تأويالن } َوالَ تََزالُ َتطَِّلُع َعلَى َخآِئَنٍة مِّْنُهمْ { 

  .يعين خيانة منهم : أحدمها 
  .ائنة يعين فرقة خ: والثاين 

  :فيها قوالن } إِالَّ قَلِيالً مِّْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم وَاصْفَُح { 
  :أنه منسوخ ، وىف الذي نسخه قوالن : والثاين . أن حكمها ثابت ىف الصفح والعفو إذا رآه : أحدمها 
  .وهذا قول قتادة ]  ٢٩: التوبة [ } اآلِخرِ  قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيومِ{ : قوله تعاىل : أحدمها 
  ] . ٥٨: األنفال [ } َوإِمَّا َتَخافُنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً فَانبِذْ إِلَيهِم َعلَى َسَوآٍء { : قوله تعاىل : والثاين 



ْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثًريا ِممَّا كُنُْتْم ُت
يَْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبعَ رِضَْواَنهُ ُسُبلَ السَّلَامِ َوُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ) ١٥(ُنوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌِني 

  ) ١٦(ُمْسَتِقيمٍ َوَيْهِديهِْم إِلَى صَِراٍط 

نبوة حممد : يعين } َيأَْهلَ الْكَِتابِ قَْد َجآَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَِثرياً مِّمَّا كُْنُتمْ ُتْخفُونَ ِمَن الْكَِتابِ { : قوله تعاىل 
  .صلى اهللا عليه وسلم ، ورجم الزانني 

  .مما سواه } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { 
  :ىف النور تأويالن } مَِّن اللَِّه ُنوٌر َوِكتَاٌب مُّبٌِني  قَْد َجآءَكم{ 

  .القرآن وهو قول بعض املتأخرين : الثاين . حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول الزجاج : أحدمها 
  :فيه تأويالن } يَْهِدي بِهِ اللَُّه َمنِ اتَّبِعَ رِضَْواَنهُ سُُبلَ السَّالَمِ { : قوله تعاىل 

  .سبيل اهللا ، ألن اهللا هو السالم ، ومعناه دين اهللا ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
  .طريق السالمة من املخافة ، وهو قول الزجاج : والثاين 

  .من الكفر إىل اِإلميان بلطفه : يعين } وَُيْخرُِجُهم مَِّن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ { 
  :فيه تأويالن } ْسَتقِيمٍ َويَْهِديهِْم إِلَى ِصرَاٍط مُّ{ 

  .طريق احلق وهو دين اهللا ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
  .طريق اجلنة ىف اآلخرة ، وهو قول بعض املتكلمني : والثاين 

أَرَاَد أَنْ ُيْهِلكَ الَْمِسيحَ اْبَن َمرَْيمَ  لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ
للَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َوأُمَُّه َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َيْخلُُق َما َيَشاُء َوا

أَْبَناُء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم َبلْ أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َوقَالَِت الَْيُهوُد َوالنَّصَاَرى َنْحُن ) ١٧(
الِْكتَابِ قَْد َجاءَكُْم  َيا أَْهلَ) ١٨(َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوإِلَْيِه الَْمِصُري 

كُْم َبِشٌري وََنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ َولَا َنِذيرٍ فَقَدْ َجاَء
  ) ١٩(َشْيٍء قَدِيٌر 

  :يف قوهلم ثالثة أقاويل } النََّصاَرى َنْحُن أَبَْنآُء اللَِّه َوأَِحّبآُؤهُ َوقَالَتِ الَْيُهوِد َو{ : قوله تعاىل 
{ : أنه قول مجاعة من اليهود حذرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عقاب اهللا ، وخوفهم به ، فقالوا ال ختوفنا : أحدها 

  .، وهذا قول ابن عباس } َنحُن أَْبنآُء اللَِّه َوأَِحبَّآُؤهُ 
َنحُن أَبْنآُء اللَِّه { أن اليهود تزعم أن اهللا عز وجل أوحى إىل إسرائيل أن ولدك بِكْري من الولد ، فقالوا ،  :والثاين 

  .وهذا قول السدي } َوأَِحبَّاُؤُه 
  .أهنم قالوا ذلك على معىن قرب الولد من والده ، وهو القول الثالث : وقال احلسن 

  :وأما النصارى ، ففي قوهلم لذلك قوالن 
} َنحُن أَبَْناُء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤهُ { اذهب إىل أيب وأبيكم ، فقالوا ألجل ذلك : لتأويلهم ما يف اِإلجنيل من قوله : أحدمها 

ابن اهللا ، وهم يرجعون إليه ، فجعلوا نفوسهم أبناء اهللا وأجباءه ، فرد اهللا منطقهم : ألجل قوهلم يف املسيح : الثاين 



  :ذلك بقوله 
  .ألن األب ِإلشفاقه ال يعذب ابنه ، وال احملب حبيبه } فَِلَم ُيَعذُّبكُمْ بِذُُنوبِكُْم  . . .{ 

 ُملُوكًا َوآَتاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًداَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَكُْم 
وا خَاِسرِينَ َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرَض الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتبَ اللَُّه لَكُْم َولَا َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلُب) ٢٠(ِمَن الَْعالَِمَني 

) ٢٢(خُْرُجوا ِمنَْها فَإِنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُونَ قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َي) ٢١(
إِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا قَالَ َرُجلَاِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهَِما اْدُخلُوا َعلَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَ

اِعُدونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهبْ أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َهاُهَنا قَ) ٢٣(ْم ُمْؤِمنَِني إِنْ كُْنُت
قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني ) ٢٥(فَاِسِقَني قَالَ َربِّ إِنِّي لَا أَْمِلكُ إِلَّا َنفِْسي َوأَِخي فَافُْرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْ) ٢٤(

  ) ٢٦(َسَنةً َيتِيُهونَ ِفي الْأَْرضِ فَلَا َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 

  .فيهم قوالن } ِفيكُْم أَْنبَِيآَء َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَوِمِه يا قَْومِ اذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ جََعلَ { : قوله تعاىل 
  .أهنم األنبياء الذين جاءوا بعد موسى : أحدمها 
  .أهنم السبعون الذين اختارهم موسى : والثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } َوَجَعلَكُم مُّلُوكاً { 
  .ألهنم َملَكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط هلم ، وهذا قول احلسن : أحدها 
  .ألن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله ، وهذا قول السدي : والثاين 

  .ألهنم كانوا أول من ملك اخلدم من بين آدم ، وهو قول قتادة : والثالث 
  .أهنم ُجِعلُوا ملوكاً باملَنِّ والسَّلَْوى واحلََجر ، وهذا قول ابن عباس : والرابع 

لك من سائر الناس ، وهذا قول عبد اهللا بن عمرو بن أن كل من ملك داراً وزوجة وخادماً ، وفهو م: واخلامس 
  .العاص ، واحلسن ، وزيد بن أسلم 

] يأوي إليه وزوجة [ من كان له بيت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى زيد بن أسلم قال 
  وخادم ، فهو ملك

  :فيه قوالن } وَءاَتاكُْم مَّا لَْم ُيْؤتِ أََحداً مَِّن الْعَالَِمَني { . » 
  .املن والسلوى والغمام واحلجر ، وهو قول جماهد : أحدمها 

َيا قَْومِ اْدُخلُواْ األْرَض الْمُقدََّسةَ الَِّتي كَتَب اللَُّه لَكُْم { : قوله تعاىل . كثرة األنبياء فيهم واآليات اليت جاءهتم : الثاين 
  :فيها ثالثة أقاويل } 

  .ذا قول ابن عباس ، والسدي أرض بيت املقدس ، وه: أحدها 
  .دمشق وفلسطني وبعض األردن ، وهذا قول الزجاج : والثاين 

  .املطهرة : هي الشام ، وهذا قول قتادة ، ومعىن املقدسة : والثالث 
عاىل هلم مث حرَّمها ألهنا كانت هبة من اهللا ت} إِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَيهِم { : وإن قال } الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم { : وقوله 

  .عليهم بعد معصيتهم 
  :فيه تأويالن } َوالَ تَْرَتدُّواْ َعلَى أَْدَبارِكُْم { 

  .ال ترجعوا عن طاعة اهللا إىل معصيته : أحدمها 



  .ال ترجعوا عن االرض اليت أمرمت بدخوهلا : والثاين 
هو الذي َيْجُبر الناس على ما يريد إكراههم عليه ، : واجلبار } يَن قَالُواْ َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِ{ : قوله تعاىل 

حتمله ُجَبارة ، إذا قامت اليد طوالً ، ألهنا ] لألعواد اليت [ ومنه َجْبُر العظم ، ألنه كاإلكراه على الصالح ، ويقال 
  .امتنعت كامتناع اجلبار من الناس 

هم ، أخذ االثين عشر نقيباً ، الذين بعثهم موسى ، ليخربوه خبرهبم وقيل بلغ من جربوت هؤالء القوم ، أن واحداً من
هؤالء يريدون أن يقاتلونا ، فقال : ، فحملهم مع فاكهة محلها من بستانه ، وجاء فنشرهم بني يدي امللك ، وقال 

  .ارجعوا إىل صاحبكم فأخربوه خربنا : امللك 
  :فيه قوالن } َخافُونَ قَالَ َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن َي{ : قوله تعاىل 

  .خيافون اهللا ، وهو قول قتادة : أحدهم 
  .خيافون اجلبارين ، ومل مينعهم خوفهم من قول احلق : الثاين 

  :فيه تأويالن } أَنْعَََم اللَُّه َعلَْيهَِما { 
  .بالتوفيق للطاعة : أحدمها 
  .باِإلسالم ، وهو قول احلسن : والثاين 

  :ويف هذين الرجلني قوالن 
  .أهنما من النقباء يوشع بن نون ، وكالب بن يوقنا ، وهذا قول ابن عابس ، وجماهد ، وقتادة ، والسدي : أحدمها 
  .أهنما رجالن ، كانا يف مدينة اجلبارين أنعم اهللا عليهما باِإلسالم ، وهذا مروي عن ابن عباس : والثاين 

  :فيه تأويالن } ُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ اْدُخلُواْ َعلَْيهِْم الْبَاَب فإِذَا َدَخلُْتُمو{ 
  .إمنا قالوه لعلمهم بأن اهللا كتبها هلم : أحدمها 
لعلمهم بأن اهللا ينصرهم على أعادئه ، ومل مينعهم خوفهم من القول احلق ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه : والثاين 
  َيقُولَ احلَقَّ إِذَا َرآهُ أَْو َعِلَمُه فَإِنَُّه الَ ُيْبِعُد ِمْن رِْزقٍ َوالَ ُيدْنِي ِمْن أََجلٍ الَ َيْمَنَعنَّ أََحدَكُْم َمَخافَةُ النَّاسِ أَنْ« : وسلم 

 «.  

قُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ َن الْآَخرِ قَالَ لَأََواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِم
عَالَِمَني لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِلأَقْتُلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْ) ٢٧(اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ ) ٢٩(ِمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني إِنِّي أُرِيدُ أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثْ) ٢٨(
قَالَ َيا فََبَعثَ اللَُّه غُرَاًبا يَْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِليُرَِيُه كَْيَف ُيوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه ) ٣٠(أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الْخَاِسرِيَن 

  ) ٣١(َوْيلََتا أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغرَابِ فَأُوَارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 

  :فيهما قوالن } وَاْتلُ َعلَيهِمْ َنَبأَ ابَْنْي َءاَدَم بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل 
  .حلسن أهنما من بين إسرائيل ، وهذا قول ا: أحدمها 
  .أهنما ابنا آدم لصلبه ، ومها هابيل وقابيل ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وجماهد ، وقتادة : والثاين 

هو الرب الذي يقصد من رمحة اهللا ، وهو فعالن من : والقربان } إِذْ قَرََّباناً فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلَخرِ { 
  .القرب 

  :اختلف ىف السبب الذي قربا ألجله قرباناً على قولني و



  .أهنما فعاله لغري سبب : أحدمها 
وهو أشهر القولني أن ذلك لسبب ، وهو أن حواء كانت تضع يف كل عام غالماً وجارية ، فكان الغالم : والثاين 

هابيل وقابيل توأمة ، فأراد هابيل يتزوج من أحد البطنني باجلارية من البطن اآلخر ، وكان لكل واحد من ابين آدم 
  .أن يتزوج بتوأمة قابيل فمنعه ، وقال أنا أحق هبا منك 

  :واختلف ىف سبب منعه على قولني 
  .أن قابيل قال هلابيل أنا أحق بتوأميت منك ، ألننا من والدة اجلنة وأنت من والدة األرض : أحدمها 

ن هابيل ومن توأمته ، فقربا قرباناً وكان قابيل حراثاً ، وهابيل راعياً أنه منعه منها ألن توأمته كانت أحسن م: الثاين 
، فقرب هابيل سخلة مسينة من خيار ماله ، وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله ، فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان 

وإمنا كانت هابيل وتركت قربان قابيل ، وكان ذلك عالمة القبول ومل يكن فيهم مسكني يتقرب بالصدقة عليه 
  .قَُرُبُهم هكذا 

وكانت سخلة هابيل املقبولة ترعى ىف اجلنة حىت فََدى اهللا تعاىل هبا إٍحاق بن إبراهيم الذبيح : قال أبو جعفر الطربي 
.  

  :واختلف يف سبب قبول قربان هابيل على وجهني 
، والتقوى ها هنا الصالة ، على ما } ُه ِمَن الُْمتَِّقَني إِنََّما َيتَقَبَّلُ اللَّ{ : ألنه كان أتقى هللا من قابيل لقوله : أحدمها 

  .ذكره املفسرون 
ألن هابيل تقرب خبيار ماله فَُتقُبِّل منه ، وقابيل تقرب بشر ماله ، فلم ُيَتقَبَّل منه ، وهذا قول بعد اهللا بن عمر : الثاين 

  .، وأكثر املفسرون 
  :قبل أنفسهما على قولني واختلف يف قرباهنما هل كان بأمر آدم ، أو من 

  .أهنما قربا بأمر آدم حني اختصما إليه : أحدمها 
  .أهنما قربا من ِقَبل أنفسهما : والثاين 

وكان آدم قد توجه إىل مكة ، لرياها ويزور البيت هبا عن أمر به ، وكان قد عرض األمانة يف حفظ أهله على 
لى اجلبال فأبت ، فعرضها على قابيل فقبلها ، مث توجه السموات فأبت ، فعرضها على األرض فأبت ، فعرضها ع

وعاد فوجد قابيل قد قتل هابيل وشربت األرض دمه ، فبكى ولعن األرض لشرهبا دمه ، فأنبتت الشوك ، ومل 
  .تشرب بعده دماً 

دم عليه ملا قتل قابيل بن آدم هابيل أخاه بكاه آ: روى غياث بن إبراهيم عن أيب إسحاق اهلمداين عن علي قال 
  :السالم فقال 

  فَوْجُه األْرضِ ُمْغَبٌر قبيٌح... َتَغيََّرِت البِالُد وَمْن عليها 
  وقَلَّ َبشَاَشةُ الَوْجِه املَلِيْح... َتَغيََّر كلُّ ِذي لَْوٍن 
  :قال فأجيب آدم 

  وصاَر احلَيُّ كاملَيِِّت الذَّبِيْح... أبا هابيل قد قُِتال َجِميعاً 
  على َخْوٍف فََجاَء هبا َتصِيْح... ما قَْد كانَ منه وَجاَء بَِشرِّ 

واختلف يف قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً؟ فقال قوم كان كافراً ، وقال آخرون بل كان رجل سوء 
  .فاسقاً 



خوات مل يزل بنو آدم ىف نكاح األخوات حىت مضي أربعة آباء ، فنكح ابنة عمه وذهب نكاح األ: قال ابن جريج 
.  

معناه لئن بدأتين بالقتل مل أبدأك مبثله } لَِئن َبَسطَت إِلَيَّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِي َمآ أََناْ بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك َألقْتُلََك { : قوله تعاىل 
  :، ويف امتناعه من دفعه قوالن 

  .وعبد اهللا بن عمر  منعه منه التحرج مع قدرته عليه وجوازه له ، وهذا قول ابن عباس ،: أحدمها 
  .أنه مل يكن له االمتناع ممن أراد إذ ذاك ، وهذا قول جماهد واحلسن : والثاين 

أن تبوء بإمث قتلي وإمثك : إحدمها : معناه ترجع ، وفيه تأويالن } إِنِّي أُرِيُد أَن َتُبوَء بِإِثِْمي َوإِثِْمَك { : قوله تعاىل 
  .ول ابن عباس ، وابن مسعود الذي عليك من معاصيك وذنوبك ، وهذا ق

  .يعين أن تبوء بإمثي ىف خطاياي ، وإمثك بقتلك يل ، فتبوء هبما مجيعاً ، وهذا قول جماهد : والثاين 
َما « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى األعمش ، عند عبد اهللا بن مرة ، عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  الَّ كَانَ َعلَى اْبنِ آَدَم األَوَّلِ ِكفْلٌ ِمنَْها َألنَّهُ أَوَّلُ َمْن َسنَّ الْقَْتلَِمْن َنفْسٍ ُتقَتلُ ظُلْماً إِ
  :معىن طوعت أي فعلت من الطاعة ، وفيه ثالثة تأويالت } فَطَوََّعْت لَُه نَفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه { : قوله تعاىل . » 

  .يعىن شجعت ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .يعين زينت ، وهو قول قتادة : اين والث

  .يعين فساعدته : والثالث 
وكان هابيل أول من قُِتلَ يف األرض ، وقيل إن قابيل مل يدر كيف يقتله حىت ظهر له إبليس فعلمه ، وقيل إنه قتله 

  .غيلة ، بأن ألقى عليه وهو نائم صخرة ، شدخه هبا 
  :فيه تأويالن } ْبَحثُ ِفي األْرضِ ِليُرَِيُه كَْيَف يَُوارِي َسْوأَةَ أَِخيهِ فََبَعثَ اللَُّه غَُراباً َي{ : قوله تعاىل 

  .يعين عورة أخيه : أحدمها 
  .جيفة أخيه ألنه تركه حىت أننت ، فقيل جليفته سوأة : والثاين 

  :ويف الغراب املبعوث قوالن 
  .ه حىت عرف كيف يدفنه أنه كان ملكاً على صورة الغراب ، فبحث األرض على سوأة أخي: أحدمها 
  .أنه كان غراباً حبث األرض على غراب آخر : والثاين 

قيل إنه ندم علىغري } قَالَ َيا َوْيلََتى أََعَجْزتُ أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الْغَُرابِ فَأُوَارَِي سَْوأَةَ أََخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني { 
  .تقبل منه ، ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته  الوجه الذي تصح منه التوبة ، فلذلك مل

إِنَّ اْبَني آَدَم ضََرَب مَثَالً لَِهِذِه « : وروى معمر ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال 
  اَألمَِّة ، فَُخذُوا ِمْن َخريِِهَما ، َوَدُعوا َشرَُّهمَا

 «.  

اَس َجِميًعا َوَمْن بَْنا َعلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فَسَاٍد ِفي الْأَْرضِ فَكَأَنََّما قََتلَ النَِّمْن أَْجلِ ذَِلَك كََت
كَثًِريا ِمْنُهمْ َبْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرضِ لَُمْسرِفُونَ أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاسَ َجِميًعا َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ 

ُبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِمْ إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فَسَاًدا أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَّ) ٣٢(
إِلَّا الَِّذيَن ) ٣٣(ْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآخَِرِة َعذَاٌب َعِظيٌم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخلَاٍف أَْو ُي

  ) ٣٤(َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَيْهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 



  .من أجل أن ابن آدم قتل أخاه ظلماً  يعين} ِمْن أَْجلِ ذِلَك { : قوله تعاىل 
يعين من قتل نفساً ظلماً بغري نفس } كََتْبَنا َعلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَنَُّه َمن قََتلَ نَفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي اَألْرضِ { 

احلرب هللا ولرسوله قتلت ، فيقتل قصاصاً ، أو فساد ىف األرض استحقت به القتل ، الفساد ىف األرض يكون ب
  .وإخافة السبيل 

  :فيه ستة تأويالت } فَكَأَنََّم قََتلَ النَّاَس َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً { 
حيا يعين من قتل نبياً أو إمام عدل ، فكأمنا قتل الناس مجيعاً ، ومن شد على يد نىب أو إمام عدل ، فكأمنا أ: أحدها 

  .الناس مجيعاً ، وهذا قول ابن عباس 
معناه فكأمنا قتل الناس مجيعاً عند املقتول ، ومن أحياها فاستنفذها من هلكة ، فكأمنا أحيا الناس مجيعاً عند : والثاين 

  .املستنفذ ، وهذا قول ابن مسعود 
جيب عليه لو قتل الناس مجيعاً ، ومن معناه أن قاتل النفس احملرمة جيب عليه من القود والقصاص مثل ما : والثالث 

: والرابع . أحياها بالعفو عن القاتل ، أعطاه اهللا من األجر مثل ما لو أحيا الناس مجيعاً ، وهذا قول ابن زيد وأبيه 
[ معناه أن قاتل النفس احملرمة َيْصلَى النار كما َيْصالها لو قتل الناس جيمعاً ، ومن أحياها ، يعين سلم من قتلها ، 

  .سلم من قتل الناس مجيعاً ، وهذا قول جماهد ] فكأمنا 
كما لو قتلهم مجيعاً ، ومن أحياها بإجنائها من غرق أو حرق أو ) جناية القتل ( أن على مجيع الناس : واخلامس 

] يكون [ أن اهللا تعاىل عظم أجرها ووزرها فإحياؤها : والسادس . هلكة ، فعليهم شكره كما لو أحياهم مجيعاً 
  .مبالك أو عفوك ، وهذا قول احلسن ، وقتادة 

اختلف فيمن نزلت فيه هذه } إِنََّما َجَزآُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفي األْرضِ فََساداً { : قوله تعاىل 
  :اآلية على ثالثة أقاويل 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد أهنا نزلت ىف قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبني: أحدها 
  .وأفسدوا يف األرض ، فعرف اهللا نبيه احلكم فيهم ، وهذا قول ابن عباس 

أهنا نزلت ىف العَُرنِيَِّني ارتدوا عن اِإلسالم وقتلوا راعي النيب صلى اهللا عليه وسلم واستاقوا إبله ، وهذا قول : الثاين 
  . أنس بن مالك ، وقتادة

  .أهنا نزلت إخباراً من اهللا تعاىل حبكم من حارب اهللا ورسوله ، وسعى يف األرض فساداً : والثالث 
  :واختلف يف املستحق اسم احملارب هللا ورسوله الذي يلزمه حكم هذه اآلية على ثالثة أقاويل 

  .أنه الزىن والقتل والسرقة ، وهذا قول جماهد : أحدها 
  .طع الطريق واملكابر باللصوصية ىف اِملْصر وغريه ، وهذا قول الشافعي ، ومالك ، واألوزاعي أنه اجملاهر بق: والثاين 

  .أنه اجملاهر بقطع الطريق دون املكابر ىف اِملْصر ، وهذا قول أيب حنيفة ، وعطاء اخلراساين : والثالث 
جعل اهللا هذا حكم احملارب ، } لُُهم مِّْن ِخالٍَف أَْو ُينفَْواْ ِمَن اَألْرض أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو يَُُصلَّبُواْ أَْو ُتقَطََّع أَْيدِيهِْم وأَْرُج{ 

  :وفيه قوالن 

أهنا على التخيري وأن اِإلمام فيهم باخليار بني أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفي ، وهذا قول سعيد بن : أحدمها 
  .املسيب ، وجماهد ، وعطاء ، وإبراهيم 

أن يقتلوا إذا قتلوا ، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا املال ، أو : تلف على قدر اختالف األفعال أهنا مرتبة خت: والثاين 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إذا أخذوا املال ومل يقتلوا ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، والسدي 



.  
ىل أنس بن مالك يسأله عن هذه اآلية فكتب وروى ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن عبد امللك بن مروان كتب إ

إليه أنس خيربه أن هذه اآلية نزلت يف أولئك العرنيني وهم من جبيلة ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل 
من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله ِإلخافته ، ومن قتل فاقتله ، : عن القصاص فيمن حارب ، فقال 

  .اف السبيل واستحل افرج فاصلبه ومن قتل وأخ
  :فقد اختلف أهل التأويل فيه على أربعة أوجه } أَْو ُينفَوا ِمَن اَألْرضِ { : أما قوله تعاىل 

واحلسن ، وقتادة ، السدي ، : أنه نفيهم وإبعادهم من بالد اِإلسالم إىل بالد الشرك ، وهو قول أنس : أحدها 
  .والزهري ، والضحاك ، والربيع 

  .أنه إخراجهم من مدينة إىل أخرى ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبري : ثاين وال
  .أنه احلبس ، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه : والثالث 
  .هو أن يطلبوا لتقام احلدود عليهم فُيْبَعدُوا ، وهذا قول ابن عباس ، والشافعي ، والليث بن سعد : والرابع 

إال الذين تابوا من شركهم : فيه ستة أقاويل ، أحدها } الَِّذيَن َتابُوا ِمن قَْبلِ أَن َتقِْدُروا َعلَْيهِمْ  إِالَّ{ : قوله تعاىل 
وسعيهم ىف األرض فساداً بإسالمهم ، فأما املسلمون فال يتسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم ، وهذا قول ابن 

  .عباس ، واحلسن ، وجماهد ، وقتادة 
الذين تابوا من املسلمني احملاربني بأمان من اِإلمام قبل القدرة عليهم ، فأما التائب بغري أمان فال ، وهذا إال : الثاين 

قول علّي عليه السالم ، والشعيب ، وروى الشعيب أن خارجة بن زيد خرج حمارباً فأخاف السبيل ، وسفك الدماء ، 
ل علّي توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم وأخذ األموال ، وجاء تائباً من قبل القدرة عليه ، فقب

  .ومال 
إال الذين تابوا بعد أن حلقوا بدار احلرب وإن كان مسلماً مث جاء تائباً قبل القدرة عليه ، وهذا قول عروة : والثالث 
  .بن الزبري 
القدرة عليه قبلت توبته ، وإن مل يكن له فئة  إن كان يف دار اٍإلسالم يف منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل: والرابع 
  .عنه توبته شيئاً من عقوبته ، وهذا قول ابن عمر ، وربيعة ، واحلكم بن عيينة ] تسقط [ مل ] وتاب [ ميتنع هبا 

  .أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود اهللا تعاىل دون حقوق اآلدميني ، وهذا قول الشافعي : واخلامس 
  .أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر احلقوق واحلدود إال الدماء ، وهذا مذهب مالك  :والسادس 

 إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا لَْو أَنَّ) ٣٥(ُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتغُوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْل
يُرِيُدونَ ) ٣٦(وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتدُوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الْقَِياَمِة َما ُتقُبِّلَ مِْنُهْم

وَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما ) ٣٧(أَنْ َيْخُرجُوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بِخَارِجَِني ِمنَْها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم 
فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَصْلََح فَإِنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُورٌ ) ٣٨(كََسَبا َنكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 

 َشْيءٍ لَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيغِْفُر ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّأَلَْم َتْع) ٣٩(َرحِيٌم 
  ) ٤٠(قَِديٌر 

والسارقون والسارقات : وهي يف قراءة عبد اهللا ابن مسعود } وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما { : قوله تعاىل 
  .فاقطعوا أمياهنما 



إمنا بدأ اهللا تعاىل يف السرقة بالسارق قبل السارقة ، ويف الزىن بالزانية قبل الزاين ، ألن حب املال على الرجال أغلب 
، وشهوة االستمتاع على النساء أغلب ، مث جعل حد السرقة قطع اليد لتناول املال هبا ، ومل جيعل حد الزىن قطع 

  :لذكر مع مواقعة الفاحشة به ، لثالثة معاٍن ا
أن للسارق مثل يده اليت قطعت فإن انزجر هبا اعتاض بالثانية ، وليس للزاين مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض : أحدها 

  .بغريه لو انزجر بقطعه 
  باطن ،أن احلد زجر للمحدود وغريه ، وقطع اليد يف السرقة ظاهر ، وقطع الذكر ىف الزىن : والثاين 

  .أن ىف قطع الذكر إبطال النسل وليس يف قطع اليد إبطاله : والثالث 
وقد قطع السارق يف اجلاهلية ، وأول من حكم بقطعه يف اجلاهلية الوليد ابن املغرية ، فأمر اهللا تعاىل بقطعه ىف 

عدي بن نوفل بن عبد مناف  اِإلسالم ، فكان أول سارق قطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اِإلسالم اخليار بن
  لَو كَاَنْت فَاِطَمةُ لَقَطَْعُت« : ، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد األسد من بين خمزوم ، وقال 

  .وقطع عمر ابن مسرة أخا عبد الرمحن بن مسرة . » 
ى اهللا عليه وسلم يف والقطع يف السرقة حق اهللا تعاىل ال جيوز العفو عنه بعد علم اِإلمام به ، لقول رسول اهللا صل

َهالَّ قَْبلَ « : قد عفوت عنه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : سارق رداء صفوان حني أمر بقطعه ، فقال صفوان 
  أَنْ َتأِْتَينِي بِِه؟الَ َعفَا اللَُّه َعنِّي إِنْ َعفَوُت

  :فقدم ليقطع فقال  وروي أن معاوية بن أيب سفيان أُِتَي بلصوص فقطعهم حىت بقي واحد منهم. » 
  بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها... مييين أمري املؤمنني أعيذها 

  وال تعدُم احلسناُء عابا يعيبها... يدي كانت احلسناء لو مت سربها 
  إذا ما مشايل فارقتها ميينها... فال خري يف الدنيا وكانت حبيبة 

يا أمري املؤمنني اجعلها من ذنوبك اليت تتوب : سارق كيف أصنع وقد قطعت أصحابك ، فقالت أم ال: فقال معاوية 
  .منها ، فََخلَّى سبيله ، فكان أول حد ترك يف اٍإلسالم 

احلرز والقدر ، وقد اختلف الفقهاء ىف قدر ما تقطع فيه اليد : ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان مها 
  .خالفاً ، كُُتبُ الفقه أوىل 

ألجل استثناء القطع وشروطه عمن سرق من غري حرز أو سرق من القدر الذي تقطع  واختلف أهل التأويل حينئذ
  .هل هو عام ُخّص؟ أو جممل فُسِّر على وجهني } َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما { : فيه اليد يف قوله تعاىل 

  .أنه العموم الذي ُخّص : أحدمها 
  .فُسِّر أنه اجململ الذي : والثاين 

  :فاختلفوا هل جيب مع القطع غُْرم املسروق إذا استهلك على مذهبني } َجَزآًء بَِما كََسبا { : مث قال تعاىل 
  .أنه ال غرم ، وهذا قول أيب حنيفة : أحدمها 
  .جيب فيه الغرم ، وهو مذهب الشافعي : والثاين 

فََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه وَأَْصلَحَ { : قوله تعاىل . ع وذكر الكليب أن هذه اآلية نزلت ىف طعمة بن أبريق سارق الدر
  :يف التوبة ها هنا قوالن } فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه 

  .أهنا كالتوبة من سائر املعاصي والندم على ما مضى والعزم على ترك املعاودة : أحدمها 
  .أهنا احلد ، وهو قول جماهد : والثاين 



يا رسول اهللا سرقتنا هذه املرأة ، : سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم فقالوا :  بن عمرو قال وقد روى عبد اهللا
هل يل من توبة؟ فقال رسول اهللا : فقالت املرأة » اقْطَُعوا َيَدَها الُْيْمَنى « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه { : فأنزل اهللا تعاىل » يئَِتِك كََيْومِ َولَدَْتِك أُمُِّك أَْنِت الَْيْوَم ِمْن َخِط« : صلى اهللا عليه وسلم 
  .} َوأَصْلََح فَإِنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه 

  :فيه تأويالن } يَُعذُِّب َمن َيَشاُء وَيْغِفُر ِلَمن َيَشاءُ { : قوله تعاىل 
  .ن مات على كفره ، وهذا قول الكليب يغفر ملن تاب من كفره ، ويعذب م: أحدمها 

يعذب من يشاء ىف الدنيا على معاصيهم بالقتل واخلسف واملسخ واآلالم وغري ذلك من صنوف عذابه ، : الثاين 
  .ويغفر ملن يشاء منهم ىف الدنيا بالتوبة واستنقاذهم هبا من اهللكة وخالصهم من العقوبة 

ينَ الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم َولَمْ ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذَيا أَيَُّها الرَّسُولُ لَا َيحْزُْنَك 
ولُونَ إِنْ أُوتِيُتْم َهذَا قَُهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن بَْعِد َموَاِضِعِه َي

ِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهِّرَ فَُخذُوُه وَإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُوا َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُولَ
َسمَّاُعونَ لِلْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوكَ ) ٤١(ي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم ِف

ِحبُّ َنُهْم بِالِْقْسِط إِنَّ اللََّه ُيفَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم َوإِنْ ُتعْرِْض َعنُْهْم فَلَْن َيُضرُّوَك َشيْئًا َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبْي
 بِالُْمْؤِمنَِني َوكَْيفَ ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهمُ التَّْورَاةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك) ٤٢(الُْمقِْسِطَني 

الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَْحَبارُ بَِما  إِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ) ٤٣(
ي ثََمًنا قَِليلًا َوَمْن لَْم اسُْتْحِفظُوا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَاُنوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَلَا َتْخشَُوا النَّاَس وَاْخَشْوِن وَلَا َتشَْتُروا بِآَياِت

  ) ٤٤(نَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ َيْحكُْم بَِما أَ

ْم ُتْؤِمن قُلُوبُُهْم يَأَيَُّها الرَُّسولُ الَ َيْحزُنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمن الَِّذيَن قَالُوا َءاَمنَّا بِأَفَْواِههِْم َولَ{ : قوله تعاىل 
  .بطنني للكفر يعين به املنافقني املظهرين لِإلميان امل} 
  .يعين اليهود } َوِمَن الَِّذيَن َهاُدواْ { 
ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا من بعدهم ، وهذا قول } َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ ءَاَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك { 

  .احلسن ، والزجاج 
} َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ ءَاَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك { و . لون للكذب عليك أى قائ} َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ { : أن معىن قوله : والثاين 

  .يعين ىف قصة الزاين احملصن من اليهود الذي حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنكروه ، وهذا قول ابن عباس 
  :فيه قوالن } ُيحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمن َبْعِد َموَاَضِعهِ { 

  .وا كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم غريوه بالكذب عليه ، وهذا قول احلسن أهنم إذا مسع: أحدمها 
  .هو تغيري حكم اهللا تعاىل يف َجلْد الزاين بدالً من رمجه ، وقيل يف إسقاط القود عند استحقاقه : والثاين 

  :قوالن  فيه} َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم َهذَا فَُخذُوُه وإِن لَّْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُواْ { 
إن : أنه يريد بذلك حني زىن رجل منهم بامرأة فأنفذوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليحكم بينهم وقالوا : أحدمها 

حكم عليكم باجللد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فال تقبلوه ، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مدارس 
تى عبد اهللا بن صوريا ، وكان أعور ، وهو من أعلمهم فقال له أسألك توارهتم وفيها أحبارهم يتلون التوراة ، فأ

بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على موسى بن عمران هل ىف التوراة الرجم؟ فأمسك ، فلم يزل به حىت اعترف ، 



جار بنفسه حىت وكنت فيمن رمجه وأنه ليقيها األح: فأمر هبما النيب صلى اهللا عليه وسلم فَُرجَِما ، قال عبد اهللا 
ماتت ، مث إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وهذا قول ابن عباس ، وجابر ، وسعيد بن املسيب ، 

  .والسدي ، وابن زيد 
قتلت بنو النضري رجالً من بين قريظة وكانوا ميتنعون : أن ذلك يف قتيل منهم ، قال الكليب : والقول الثاين 

إن : من القود بالدية ، وإذا قتلت بنو قريظة منهم رجالً مل يقنعوا إال بالقود دون الدية ، قالوا  باالستطالة عليهم
  .أفتاكم بالدية فاقبلوه وإن أفتاكم بالقود فردوه ، وهذا قول قتادة 

  .فيه ثالث تأويالت } َوَمن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه { 
  .عذابه ، وهذا قول احلسن : أحدها 
  .إضالله ، وهو قول السدي  :والثاين 

  .فضيحته ، وهو قول الزجاج : والثالث 
  :فيه قوالن } أُوْلَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَن ُيطَهَِّر قُلُوبَُهْم { 

  .مل يطهرها من الضيق واحلرج عقوبة هلم : أحدمها 
  .مل يطهرها من الكفر : والثاين 

  .فيه أربعة تأويالت } ِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت َسمَّاُعونَ ِللْكَ{ : قوله تعاىل 
  .أن السحت الرشوة ، وهو مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .أنه الرشوة ىف احلكم ، وهو قول علي : والثاين 

  .هو االستعجال ىف القضية ، وهو قول أيب هريرة : والثالث 

  .كثمن الكلب ، واخلنزير ، واخلمر وعسب افحل ، وحلوان الكاهن : رمة ما فيه الغاّر من األمثان احمل: والرابع 
  :أي يستأصلكم ، وقال الفرزدق } فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ { : وأصل السحت االستئصال ، ومنه قوله تعاىل 

  من املال إال مسحتاً أو جملف... وعض زمان يا ابن مروان مل يدع 
  .وءة فسمي سحتاً ألنه يسحت الدين واملر

  :فيمن أريد بذلك قوالن } فَإِن َجآُؤوَك فَاْحكُْم َبْينَُهْم أَْعْرِْض َعْنُهمْ { 
اليهوديان اللذان زنيا خّير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيكم بينهما بالرجم أو يدع ، وهذا قول : أحدمها 

  .احلسن ، وجماهد ، والزهري 
وبين النضري قتل أحدمها صاحبه فّخري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند  أهنا يف نفسني من بين قريظة: والثاين 

  .احتكامهما إليه بني أن حيكم بالقود أو يدع ، وهذا قول قتادة 
أنه ثابت وأن كل حاكم من : أحدمها : واختلفوا يف التخيري يف احلكم بينهم ، هل هو ثابت أو منسوخ؟ على قولني 

كم بني أهل الذمة بني أن حيكم أو يدع ، وهذا قول الشعيب ، وقتادة ، وعطاء ، وإبراهيم حكام املسلمني خمري ىف احل
.  

أن ذلك منسوخ ، وأن احلكم بينهم واجب على من حتاكموا إليه من حكام املسلمني ، وهذا قول : والقول الثاين 
َوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهم بَِما { : ه تعاىل ابن عباس ، واحلسن ، وجماهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعكرمة ، وقد نسخه قول

  }أَنَزلَ اللَّهُ 
  :فيه قوالن } َوكَيَف ُيَحكِّمُوَنَك َوِعندَُهُم الْتَّوَراةُ ِفيَها َحكُْم اللَِّه { : قوله تعاىل 



  .حكم اهللا بالرجم : أحدمها 
  .حكم اهللا بالقود : والثاين 

  :فيه قوالن } ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن بَْعِد ذَِلكَ { 
  .بعد حكم اهللا يف التوراة : أحدمها 
  .بعد حتكيمك : والثاين 

  :فيه قوالن } َوَمآ أُْولَِئكَ بِالُْمْؤِمنِنيَ { 
  .أي ىف حتكيمك أنه من عند اهللا مع جحودهم نبوتك : أحدمها 
  .يعين ىف توليهم عن حكم اهللا غري راضني به : والثاين 

  .وبالنور البيان . يعين باهلدى ادليل } لَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهدًى َونُوٌر إِنَّآ أَنَز{ : قوله تعاىل 
  :فيهم قوالن } َيْحكُْم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا { 

  .أهنم مجاعة أنبياء منهم حممد صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .وإن ذكر بلفظ اجلمع  املراد نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وحده: والثاين 

  :ويف الذي حيكم به من التوراة قوالن 
  .أنه أراد رجم الزاين احملصن ، والقود من القاتل العامد : أحدمها 

  .أنه احلكم جبميع ما فيها من غري ختصيص ما مل يرد به نسخ : والقول الثاين 
على : هم اليهود ، ويف جواز احلكم هبا على غري وجهان يعين على الذين هادوا ، و} ِللَِّذيَن َهاُدوا { : مث قال تعاىل 

  .اختالفهم ىف التزامنا شرائع من قبلنا إذا مل يرد به نص ينسخ 
واحد األحبار َحْبر بالفتح ، قال الفراء ، أكثر ما مسعت ِحْبر بالكسر ، وهو } وَالرََّبانُّيِونَ واَألْحبَاُر { : مث قال تعاىل 

اشتقاقاً من التحبري ، وهو التحسني ألن العامل حيسن احلسن ويقبح القبيح ، وحيتمل أن يكون العامل ، ُسمِّي بذلك 
  .ذلك ألن العلم ىف نفسه حسن 

  :فيه قوالن } بَِما اسُْتْحِفظُواْ ِمن ِكَتابِ اللَِّه { : مث قال تعاىل 

  .معناه حيكمون مبا استحفظوا من كتاب اهللا : أحدمها 
  .لماء استحفظوا من كتاب اهللا معناه والع: والثاين 

  :تأويالن } اسُْتْحِفظُواْ { ويف 
  .استودعوا ، وهو قول األخفش : أحدمها 
  .العلم مبا حفظوا ، وهو قول الكليب : والثاين 

  .يعين على حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يف التوراة } َوكَانُوا َعلَْيِه ُشَهَدآَء { 
  :فيه قوالن } اَس َواْخَشْوِن فَالَ َتْخشَُواْ النَّ{ 

  .فال ختشوهم ىف كتمان ما أنزلت ، وهذا قول السدي : أحدمها 
  .يف احلكم مبا أنزلت : والثاين 

  :فيه تأويالن } َوالَ َتْشَترُوا بِأََياِتي ثََمناً قَِليالً { 
  .معناه ال تأخذوا على كتماهنا أجراً : أحدمها 
  .تعليمها أجراً معناه ال تأخذوا على : والثاين 



: ، مث قال تعاىل } فَأُْولَِئَك ُهُم الْظَّاِلُمونَ { : ، مث قال تعاىل } َوَمن لَّْم َيْحكُْم بَِمآ أَنَْزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ { 
  :ويف اختالف هذه اآلي الثالث أربعة أقاويل } فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ { 

  .ا واردة يف اليهود دون املسلمني ، وهذا قول ابن مسعود ، وحذيفة ، والرباء ، وعكرمة أهن: أحدها 
  .أهنا نزلت يف أهل الكتاب ، وحكمها عام يف مجيع الناس ، وهذا قول احلسن ، وإبراهيم : الثاين 

  .وهذا قول الشعيب  أنه أراد بالكافرين أهل اِإلسالم ، وبالظاملني اليهود ، وبالفاسقني النصارى ،: والثالث 
أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحداً به ، فهو كافر ، ومن مل حيكم مقراً به فهو ظامل فاسق ، وهذا قول ابن : والرابع 
  .عباس 

الْأُذُِن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُْجُروَح ِقَصاٌص َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف َوالْأُذُنَ بِ
َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بِعِيَسى ) ٤٥(فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 

َوُهًدى  َيَدْيِه ِمَن التَّْورَاِة َوآَتْينَاُه الْإِْنجِيلَ ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْورَاِة اْبنِ َمرَْيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن
أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ  َولَْيْحكُْم أَْهلُ الْإِْنجِيلِ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما) ٤٦(َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

)٤٧ (  

نزلت يف اليهود من بين قريظة والنضري ، وقد ذكرنا . اآلية } َوكََتبَْنا َعلَيهِم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ { : قوله تعاىل 
  .قصتهما 

  :فيه قوالن  }فََمن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُّه { : مث قال تعاىل 
أنه كفارة للجروح ، وهو قول عبد اهللا بن عمر ، وإبراهيم ، واحلسن ، والشعيب ، روى الشعيب عن ابن : أحدمها 

َمْن جُرَِح ِفي َجَسِدهِ جِرَاَحةً فََتَصدَّقَ بَِها كَفََّر َعْنُه « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : الصامت قال 
  َما َتَصدََّق بِِه ذُُنوَبُه بِمِثْلِ

أنه كفارة للجارح ، ألنه يقوم مقام أخذ احلق منه ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، وهذا حممول : والثاين . » 
  .على من عفى عنه بعد توبته 

ا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا تَتَّبِعْ َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الْكَِتابِ َوُمَهْيمًِن
أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي  أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم

َوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهْم بَِما ) ٤٨(فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ  َما آَتاكُْم
للَُّه إِلَْيَك فَإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَنْ أَنَْزلَ اللَُّه وَلَا َتتَّبِْع أَْهَواءَُهْم َواْحذَرُْهْم أَنْ َيفِْتُنوَك َعْن َبْعضِ َما أَْنَزلَ ا

أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَوْمٍ ) ٤٩(ُيِصيَبُهْم بَِبْعضِ ذُُنوبِهِْم َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 
  ) ٥٠(ُيوِقُنونَ 

  .يعين القرآن } وَأَْنزَلَْنا إِلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل 
  :يعين ملا قبله من الكتاب وفيه وجهان } ُمَصدِّقَاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ { 

  .مصدقاً هبا ، وهو قول مقاتل : أحدمها 
  .موافقاً هلا ، وهو قول الكليب : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } ِمناً َعلَْيِه َوُمَهْي{ 



  .يعين أميناً ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .يعين شاهداً عليه ، وهو قول قتادة ، والسدي : والثاين 

  .حفيظاً عليه : والثالث 
، وأال حنكم بينهم  هذا يدل على وجوب احلكم بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إلينا} فَاْحكُم بَْيَنُهم بِمآ أَنَزلَ اللَُّه { 

  .بتوراهتم وال بإجنيلهم 
  :فيهم قوالن } َوالَ تَتَّبْع أَْهَوآَءُهْم َعمَّا َجآَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم { 

  .أهنم أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .أمم مجيع األنبياء : والثاين 

شرعة فهي الشريعة وهي الطريقة الظاهرة ، وكل ما شرعت فيه من شيء فهو شريعة ومن أما ال} ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً { 
  .أُْشرَِعتِ األسنة إذا ظهرت : قيل لشريعة املاء شريعة ألهنا أظهر طرقه إليه ، ومنه قوهلم 

  :وأما املنهاج فهو الطريق الواضح ، يقال طريق هنج ومنهج ، قال الزاجر 
  َماٌء ُرَواٌء وطريٌق نَْهُج... فَلُْج  َمن َيُك ذَا َشكٍّ فهذَا

  .فيكون معىن قوله شرعة ومنهاجاً أي سبيالً وسنة ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، وجماهد ، وقتادة 
  :فيه قوالن } َولَْو َشآَء اللَُّه لََجَعلَكُمْ أُمَّةً َواِحدةً { 

  .جلعلكم على ملة واحدة : أحدمها 
  .ق ، وهذا قول احلسن جلمعكم على احل: الثاين 

َولَُّهْم مِْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْيَُهوَد َوالنَّصَاَرى أَْوِلَياَء بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيَت
ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ فََعَسى  فَتََرى الَِّذيَن) ٥١(َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ُؤلَاِء َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أََه) ٥٢(اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ أَوْ أَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه فَُيصْبِحُوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُسِهِْم َناِدِمَني 
  ) ٥٣(الَِّذيَن أَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم إِنَُّهمْ لََمَعكُمْ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم فَأَصَْبُحوا َخاِسرِيَن 

نزلت فيه هذه  اختلف أهل التفسري فيمن} يَأَيَُّها الَّذيَن َءاُمنُوا الَ تَتَِّخذُواْ الَْيُهوَد َوالنَّصَاَرى أَْوِليآَء { : قوله تعاىل 
  :اآلية على ثالثة أقاويل 

أتوىل : أهنا نزلت يف ُعبادة بن الصامت ، وعبد بن أيب ابن سلول ، حني تربأ ُعبادة من ِحلْف اليهود وقال : أحدها 
ال أتربأ من حلفهم وأخف الدوائر ، وهذا : وقال عبد اهللا بن أيب . اهللا ورسوله حني ظهرت عداوهتم هللا ولرسوله 

  .لزهري قول ا
أهنا نزلت ىف أيب بالبة بن عبد املنذر حني َبَعثَه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة ملا نقضوا : والثاين 

  .العهد أطاعوا بالنزول على حكم سعد أشار إىل حلقه إليهم أنه الذبح ، وهذا قول عكرمة 
أَلَْحُق باليهود وأهتود معهم ، : حد فقال أحدمها لصاحبه والثالث ، أهنا نزلت ىف رجلني من األنصار خافا من وقعة أ

أحلق بالنصارى فأتنصر معهم ليكون ذلك هلما أماناً من إدالة الكفار على املسلمني ، وهذا قول : وقال اآلخر 
  .السدي 

  :حيتمل وجهني } َوَمن َيَتَولَُّهْم مِّْنكُْم ِفإِنَُّه ِمنُْهم { 
  .فإنه منهم يف خمالفة األمر  مواالهتم يف العهد: أحدمها 



  .مواالهتم يف الدين فإنه منهم يف حكم الكفر ، وهذا قول ابن عباس : والثاين 
  :فيه تأويالن } فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : قوله تعاىل 

  .أن املرض الشك وهو قول مقاتل : أحدمها 
  .النفاق ، وهو قول الكليب : والثاين 
  :والن وفيهم ق
  .املعّين به عبادة بن الصامت وعبد اهللا بن أيب سلول ، وهذا قول عطية بن سعد : أحدمها 
  .أهنم قوم من املنافقني : والثاين 

والدائرة ترجع عمن انتقلت إليه إىل من كانت له ، مسيت بذلك ألهنا } َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتصِيَبَنا َدآِئَرةٌ . . . . { 
  :زواهلا عنه ، ومنه قول الشاعر  تدور إليه بعد

  وََدائَراتِ الدَّْهرِ أَنْ َتُدورَا... َيُردُّ َعنَّا القََدَر الْمَقُْدوَرا 
  :فيه ثالثة أقاويل } فََعَسى اللَُّه أَن يَأِْتَي بِالْفَْتحِ { 

  .يريد فتح مكة ، قاله السدي : أحدها 
  .فتح بالد املشركني على املسلمني : والثاين 

، قاله قتادة ]  ٨٩: األعراف [ } افَْتْح بَيَنَنا َوَبَني قَوِمَنا بِالَْحقِّ { : أن القضاء الفصل ، ومنه قوله تعاىل : ثالث وال
.  

  :فيه أربعة أقاويل } أَْو أَْمرٍ مِّْن ِعْنِدهِ { 
  .هو دون الفتح األعظم : أحدها 
  .أنه موت من تقدم ذكره من املنافقني : الثاين 

  .أنه اجلزية ، قاله السدي : والرابع الثالث 

ُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَن
إِنََّما ) ٥٤(ِه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَّ

ْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرسُولَهُ َوَم) ٥٥(َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ 
  ) ٥٦(َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الْغَاِلُبونَ 

اويل فيهم ثالثة أق} يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا َمن َيْرَتدَّ مِنكُْم َعن ِدينِه فَسَْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه { : قوله تعاىل 
:  

علي ، واحلسن ، وابن جريج ، : أهنم أبو بكر وأصحابه رضي اهللا عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة ، قاله : أحدها 
  .والضحاك 

أهنم قوم أيب موسى األشعري من أهل اليمن ألنه كان هلم يف نصرة اِإلسالم أثر حسن ، وقد روي أن النيب : والثاين 
ُهْم قَْوُم « : هذه اآلية إليه أَْوَمأَ إىل أيب موسى األشعري بشيء كان ىف يده وقال  صلى اهللا عليه وسلم حني نزلت

  .جماهد وشريح : قاله » َهذَا 
  .يعين أهل رقة عليهم } أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني { 
  .يعين أهل غلظة عليهم ، حيكى ذلك عن علي ، وابن عباس } أَِعزٍَّة َعلَى الْكَافِرِيَن { 



  .} أَِذلٍَّة َعلَى الُْمؤِْمنَِني غُلٍُظ َعلَى الْكَاِفرِيَن { : ي يف قراءة عبد اهللا بن مسعود وه
  :اآلية ، ويف هذه اآلية قوالن } . . . إِنََّما َولِيُّكُُم اللَُّه َوَرسُولُُه وَالَِّذيَن َءاَمُنوا { : قوله تعاىل 

لم معه من أصحابه حني شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا نزلت يف عبد اهللا بن سالم ومن أس: أحدمها 
  .ما أظهره اليهود من عداوهتم هلم ، قاله الكليب 

  .أتوىل اهللا ورسوله : أهنا نزلت ىف ُعبادة بن الصامت حني تربأ من حلف اليهود وقال : والثاين 
  :قوالن } نَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالَةَ َوُيْؤُتو{ : ويف قوله تعاىل 

  .أنه علي ، تصدق وهو راكع ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أهنا عامة يف مجيع املؤمنني ، قاله احلسن ، والسدي : والثاين 

  :ثالثة أوجه } َوُهمْ َراِكُعونَ { : ويف قوله 
  .أهنم فعلوا ذلك يف ركوعهم : أحدها 
  .وهم يف ركوعهم  أهنا نزلت فيهم: والثاين 

  .أنه أراد بالركوع التنفل ، وبإقامة الصالة الفرض من قوهلم فالن يركع إذا انتفل بالصالة : والثالث 

ْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياءَ اَب ِمْن قَْبِلكَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت
قُلْ ) ٥٨(َوإِذَا نَاَديُْتْم إِلَى الصَّلَاةِ اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ ) ٥٧(َواتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

قُلْ َهلْ ) ٥٩(آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَ  َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِلَّا أَنْ
ازِيَر َوَعَبدَ الطَّاغُوَت ةَ وَالَْخَنأَُنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً عِْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهمُ الْقَِرَد

وَإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آمَنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد َخَرجُوا بِِه ) ٦٠(أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 
ُيَسارُِعونَ ِفي الْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما  َوتََرى كَِثًريا ِمنُْهْم) ٦١(َواللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َيكُْتُمونَ 

  ) ٦٣(ْصَنُعونَ لَْولَا يَْنَهاُهمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَْحَباُر َعْن قَْوِلهُِم الْإِثَْم َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َي) ٦٢(كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  .يريد باِإلمث معصية اهللا تعاىل } َوتََرى كَِثرياً مِّنُْهْم ُيَسارُِعونَ ِفي اإلِثْمِ { : قوله تعاىل 
  .أي ظلم الناس } َوالُْعْدَوانِ { 
  .الرُّشا : أحدمها : فيه تأويالن } َوأَكِْلهِمُ السُّْحَت { 

  .الربا : والثاين 
أي لبئس صنيع } َعن قَْوِلهِمْ اِإلثَْم َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنواْ َيْصَنُعونَ  لَْوالَ َيْنَهاُهُم الْرَّبَّانِيُّونَ وَاَألْحَباُر{ 

ما يف القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه اآلية ، : الربانيني واألحبار إذ مل ينهوهم ، قال ابن عباس والضحاك 
  }ْعَملُونَ لَبِئَْس َما كَاُنواْ َي{ : وكان ابن عباس يقرؤها 

  .مبعىن هال } لَْوالَ { : وقوله 
  .هم علماء التوراة : هم علماء اِإلجنيل ، واإلحبار : والربانيون 

زِيَدنَّ كَثًِريا ِمْنُهمْ ُق كَْيَف َيَشاُء وَلََيَوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ ُيْنِف
ِقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُدوا َناًرا ِللَْحْربِ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبيَْنُهُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الْ

َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكتَابِ آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا ) ٦٤(َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا 



ِمْن َربِّهِمْ لَأَكَلُوا ِمْن َولَْو أَنَُّهمْ أَقَاُموا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم ) ٦٥(َعْنُهْم َسيِّئَاتِهِْم َولَأَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 
  ) ٦٦(فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم ِمْنُهمْ أُمَّةٌ ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَملُونَ 

  :فيه تأويالن } َوقَالَتِ الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ { : قوله تعاىل 
  .جهة البخل ، قاله ابن عباس وقتادة أي مقبوضة عن العطاء على : أحدمها 
  .مقبوضة عن عذاهبم ، قاله احلسن : والثاين 

  .القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بين قينقاع : قال الكليب ومقاتل 
  :فيه قوالن } غُلَّْت أَْيِديهِْم { 

  .أنه قال ذلك إلزاماً هلم البخل على مطابقة الكالم ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .أن معناه غلت أيديهم يف جهنم على وجه احلقيقة ، قاله احلسن : ثاين وال
  .يعين يعذهبم باجلزية : قال الكليب } َولُِعنُواْ بَِما قَالُواْ { 

  .وحيتمل أن يكون لَْعنُهم هو طردهم حني أجلوا من ديارهم 
  :فيه أربعة تأويالت } َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن { 

ها هنا النعمة من قوهلم لفالن عندي يد أي نعمة ، ومعناه بل نعمتاه مبسوطتان ، نعمة الدين ،  أن اليدين: أحدها 
  .ونعمة الدنيا 

ومعناه بل قوتان بالثواب ]  ٤٥: ص [ } أُوِلي األَْيِدي وَاألَْبصَارِ { : اليد ها هنا القوة كقوله تعاىل : والثاين 
  .والعقاب 
  .ملك ميينه ، ومعناه ملك الدنيا واآلخرة : من قوهلم ىف مملوك الرجل هو  أن اليد ها هنا امللك: والثالث 
  :أن التثنية للمبالغة ىف صفة النعمة كما تقول العرب لبيك وسعديك ، وكقول األعشى : والرابع 

  وكف إذا ما ضنَّ بالزاد تنفق... يداك يدا جمد فكف مفيدة 
  :حيتمل وجهني } ُينِفُق كَْيَف َيَشاُء { 
  .ميعىن أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم أن يف إعطائه مصلحة دينه : دمها أح

  .ينعم على من يشاء مبا يصلحة يف دينه : والثاين 
  .يعين حسدهم إياه وعنادهم له } ولَيزِيَدنَّ كَثِرياً مِّنُْهم مَّآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَياناً َوكُفْراً { 
  :فيه قوالن } بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضآءَ َوأَلْقَْيَنا { 

  .أنه عىن اليهود مبا حصل منهم من اخلالف : أحدمها 
  .أنه أراد بني اليهود والنصارى يف تباين قوهلم يف املسيح ، قاله احلسن : والثاين 

  :تأويالن فيه } َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْورَاةَ َواإلِِجنيلَ { : قوله تعاىل 
  .أقاموها نصب أعينهم حىت إذا نظروا ما فيها من أحكام اهللا تعاىل وأوامره مل يزلوا : أحدمها 
  .إن إقامتها العمل مبا فيها من غري حتريف وال تبديل : والثاين 

  .نزالً عليهم يعين القرآن ألهنم ملا خوطبوا به صار م} َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيهِم مِّن رَّبِّهِمْ { : مث قال تعاىل 
  :فيه تأويالن } َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِم { 

  .أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو يف اخلري من قرنه إىل قدمه : أحدمها 
  .قاله ابن عباس . ألكلوا من فوقهم بإنزال املطر ، ومن حتت أرجلهم بإنبات الثمر : والثاين 



  :فيه تأويالن } مَّةٌ مُّقَْتِصَدةٌ مِّْنُهمْ أُ{ 
  .مقتصدة على أمر اهللا تعاىل ، قاله قتادة : أحدمها 

  .عادلة ، قاله الكليب : الثاين 

َن النَّاسِ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي يَْعِصُمَك ِم َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه
  ) ٦٧(الْقَْوَم الْكَافِرِيَن 

أوجب اهللا تعاىل هبذه اآلية على رسوله تبليغ ما أنزل } َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك { : قوله تعاىل 
مبا يتعلق : أما تبليغ غريه من الوحي فتخصيص وجوبه عليه من كتابه سواء كان حكماً ، أو حداً ، أو قصاصاً ، ف

  .باألحكام دون غريها 
يكون [ يعين إن كتمت آية مما أنزل عليك فما بلغت رسالته ألنه } َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه { : مث قال تعاىل 

  .، غري ممتثل جلميع األمر ] 
  .وحيتمل وجهني آخرين 

ن يكون معناه بلغ ما انزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر ، فإن مل تفعل فما بلغت حق رسالته فيما أ: أحدمها 
  .كلفك من األمر ، ألن استشعار النصر يبعث على امتثال األمر 

يقود أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بالغاً يوجب االنقياد إليه باجلهاد عليه ، وإن مل تفعل ما : والثاين 
  .إليه من اجلهاد عليه فما بلغت ما عليك من حق الرسالة إليك 

واختلف أهل التفسري يف سبب نزول ذلك . يعين أن ينالوك بسوء من قتل أو غريه } َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ { 
  :على قولني 

قيل حتتها ، فأتاه أعرايب فاخترط سيفه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل منزالً يف سفره واستظل بشجرة ي: أحدمها 
اهللا ، فرعدت يد األعرايب وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حىت انتثر دماغه ، : من مينعك مين؟ فقال : مث قال 

  .، قاله حممد بن كعب القرظي } وَاللَُّه َيْعِصُمَك َمَن النَّاسِ { : فأنزل اهللا تعاىل 
  .وسلم كان يهاب قريشاً ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، قاله ابن جريج  أن النيب صلى اهللا عليه: والثاين 

فأخرج } وَاللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ { وروت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ُيْحَرس حىت نزلت هذه اآلية 
  .عصمين اهللا يا أيها الناس انصرفوا فقد : النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه من القبة وقال 

  :فيه تأويالن } إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن { 
  .ال يعينهم على بلوغ غرضهم : أحدمها 

  .ال يهديهم إىل اجلنة : الثاين 

إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمنُْهْم َما  قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ ) ٦٨(أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا فَلَا تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي ) ٦٩(ِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ صَاِلًحا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَّ
َوَحِسُبوا ) ٧٠(قًا َيقُْتلُونَ فَرِيإِسَْراِئيلَ وَأَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم ُرُسلًا كُلََّما َجاَءُهْم َرُسولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَنْفُُسُهْم فَرِيقًا كَذَُّبوا َو
  ) ٧١(ِصٌري بَِما َيْعَملُونَ أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري ِمنُْهْم َواللَُّه َب



  :ويالن فيه تأ} لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَاِئيلَ { : قوله تعاىل 
  .أحدمها أن امليثاق آيات مبينة يقررها علم ذلك عندهم 

  .أن امليثاق أميان أخذه أنبياء بين إسرائيل عليهم أن يعملوا هبا وأمروا بتصيدق رسله : والثاين 
  .يعين بعد أخذ امليثاق } َوأَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم ُرُسالً { 
هوى النفس مقصور ، وهواء اجلو ممدود ، ومها يشتركان يف معىن } ى أَنفُُسُهمْ كُلََّما َجآَءُهْم َرُسولٌ بَِما الَ َتْهَو{ 

  .االسم ألن النفس تستمتع هبواها كما تستمتع هبواء اجلو 
كذبوا يعين أن األنبياء إذا مل حيلوا هلم ما َيْهُووَنه يف الدين كذبوا فريقاً يف الدين ، } فَرِيقاً كَذَُّبوا َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ { 

فريقاً وقتلوا فريقاً ، وهم قد كذبوا من قتلوه ولكن تقدير الكالم أهنم اقتصروا على تكذيب فريق وجتاوزوا إىل قتل 
  .فريق 

  :فيها ثالثة تأويالت } َوَحِسُبواْ أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { 
  .أهنا العقوبة اليت تنزل من السماء : أحدها 
  .ألنبياء وتكذيبهم ما ابتلوا به من قتل ا: والثاين 

  .ما بلوا به من جهة املتغلبني عليهم من الكفار : والثالث 
يعين ، فعموا عن املرشد وصموا عن املوعظة حىت تسرعوا إىل قتل أنبيائهم حني حسبوا أال } فََعُمواْ َوَصمُّوا { 

  .تكون فتنة 
  .لفتنة فقبل اهللا توبتهم يعين أهنم تابوا بعد معاينة ا} ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم { 
يعين أهنم عادوا بعد التوبة إىل ما كانوا عليه قبلها ، والعود إمنا كان من أكثرهم من جيمعهم } ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ { 
.  

اِئيلَ اعُْبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم إِنَُّه َمْن لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم َوقَالَ الَْمسِيُح َيا َبنِي إِسَْر
لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ) ٧٢(ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأْوَاُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ 

أَفَلَا َيتُوُبونَ ) ٧٣( إِلٍَه إِلَّا إِلٌَه َواِحٌد َوإِنْ لَْم َينَْتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ثَلَاثٍَة َوَما ِمْن
ُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ َما الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم إِلَّا َر) ٧٤(إِلَى اللَِّه وََيْسَتْغِفرُوَنُه َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  ) ٧٥(كَاَنا َيأْكُلَاِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف نَُبيُِّن لَُهُم الْآيَاِت ثُمَّ اْنظُرْ أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

هود والنصارى ، فرده على اليهود ىف رد اهللا بذلك على الي} َما الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيَم إِالَّ َرُسولٌ { : قوله تعاىل 
  .تكذيبهم لنبوته ونسبتهم له إىل غري رِْشدة ، ورده على النصارى يف قوهلم إنه ابن اهللا 

  .رد على اليهود يف نسبتها إىل الفاحشة } َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ { 
  :تأويالن } ِصدِّيقَةٌ { : ويف قوله 
  .شة عنها أنه مبالغة ىف صدقها ونفي الفاح: أحدمها 
  .أهنا مصدقة بآيات رهبا فهي مبنزلة ولدها ، قاله احلسن : والثاين 

  :فيه قوالن } كَاَنا َيأْكُالَنِ الطََّعاَم { 
  .أنه كىن بذلك عن الغائط حلدوثه منه ، وهذه صفة ُتنْفَى عن اِإلله : أحدمها 
  .ون عاجزاً أنه أراد نفس األكل ألن احلاجة إليه عجز واِإلله ال يك: والثاين 



  .يعين احلجج الرباهني } انظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم اْآليَاِت { 
  :فيه ثالثة تأويالت } ثُمَّ انظُرْ أَنَّى ُيْؤفَكُونَ { 

  .يعين يصرفون ، من قوهلم أفكت األرض إذا صرف عنها املطر : أحدها 
  .غريها املنقلبات من الرياح و: يعين يقلبون ، واملؤتفكات : والثاين 

  .يكذبون ، من اإلفك ، وهو الكذب : والثالث 

قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ) ٧٦(قُلْ أََتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَكُمْ ضَرا َولَا َنفًْعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 
لُِعَن ) ٧٧(بِعُوا أَهَْواَء قَْومٍ قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبلُ َوأََضلُّوا كَثًِريا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ وَلَا َتتَّ

انُوا لَا كَ) ٧٨(َتُدونَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيْع
تََرى كَِثًريا ِمنُْهْم َيتََولَّْونَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهمْ ) ٧٩(َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ 

لَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما َو) ٨٠(أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهمْ َخاِلُدونَ 
لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد وَالَِّذيَن أَْشَركُوا ) ٨١(اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَثًِريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

نَُّهْم لَا َيسَْتكْبُِرونَ َرَبُهْم َموَدَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى ذَِلكَ بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباًنا َوأََولََتجَِدنَّ أَقْ
َرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُيَنُهمْ َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َع) ٨٢(

) ٨٤(َني َوَما لََنا لَا ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِح) ٨٣(َمَع الشَّاِهِديَن 
وَالَِّذيَن كَفَُروا ) ٨٥(ا َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني فَأَثَابَُهُم اللَُّه بَِما قَالُو

  ) ٨٦(َوكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 

يعين عبدة األوثان من العرب ، } واْ الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً لِّلَِّذيَن َءاَمُن{ : قوله تعاىل 
  .َتَماَأل الفريقان على عداوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وفيه قوالن  ليس هذا على العموم ، وإمنا هو خاص ،} َولََتجَِدنَّ أَقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءامنواْ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّا َنصَارى { 
:  

  .عىن بذلك النجاشي وأصحابه لَمَّا أَْسلَُموا ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري : أحدمها 
أهنم قوم من النصارى كانوا على احلق متمسكني بشريعة عيسى عليه السالم ، فَلَمَّا ُبِعثَ حممد صلى اهللا : والثاين 

  .عليه وسلم آمنوا به ، قاله قتادة 
وواحد الرهبان راهب ، وهم . واحد القسيسني قس ، من قس وهم العباد } نَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاناً ذَِلَك بِأَ{ 

  .الزهاد 
  .يعين عن اِإلذعان للحق إذا لزم ، وللحجة إذا قامت } َوأَنَُّهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { 

  : وجهان} فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِدينَ { : ويف قوله تعاىل 
ِلَتكُوُنوا ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ { : مع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يشهدون باحلق ، كما قال تعاىل : أحدمها 

  .، قاله ابن عباس ، وابن جريج ]  ١٤٣: البقرة [ } 
  .يعين الذين يشهدون باِإلميان ، قاله احلسن : والثاين 



َوكُلُوا ِممَّا ) ٨٧(ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا تَْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا 
  ) ٨٨(َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

  :فيه تأويالن } يَن َءاَمنُواْ الَ ُتَحرُِّموا طَيِّبَاِت َمآ أََحلَّ اللَُّه لَكُْم يَأَيَُّها الَّذ{ : قوله تعاىل 
أنه اغتصاب األموال املستطابة ، فتصري بالغصب حراماً ، وقد كان ميكنهم الوصول إليها بسبب مباح ، : أحدمها 

  .قاله بعض البصريني 
ذلك أن مجاعة من أًصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه حترمي ما أبيح هلم من الطيبات ، وسبب: والثاين 

منهم علي ، وعثمان بن مظعون ، وابن مسعود ، وابن عمر ، مهوا بصيام الدهر ، وقيام الليل ، واعتزال النساء ، 
  .} َما أََحلَّ اللَُّه لَكُم  الَ َتَحرِّمُواْ طَيَِّباِت{ وَجبِّ أنفسهم ، وحترمي الطيبات من الطعام عليهم ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم 

  :فيه أربعة تأويالت } َوالَ َتعَْتُدواْ إِنَّ اللََّه الَ ُيحبُّ الُْمعَْتِديَن { 
  .ال تعتدوا بالغصب لألموال اليت هي حرام عليكم : أحدها 
  .أنه أراد باالعتداء ما َهمَّ به عثمان بن مظعون من جبِّ نفسه ، قاله السدي : والثاين 
  .أنه ما كانت اجلماعة َهمَّت به من حترمي النساء والطعام ، واللباس ، والنوم ، قاله عكرمة : لث والثا

  .هو جتاوز احلالل إىل احلرام ، قاله احلسن : والرابع 

كَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعشََرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَمانَ فَ
اَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم َواْحفَظُوا ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّ

  ) ٨٩(َك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ أَْيَماَنكُْم كَذَِل

  .قد ذكرنا اختالف املفسرين والفقهاء يف لغو اليمني } الَ يَُؤاِخذُكُمُ اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم { : قوله تعاىل 
  : سبب نزوهلا على قولني اختلف ىف} َولَِكَن يَُؤاِخذُوكُمْ بَِما َعقَّدتُُّم اَألْيَمانَ { 

أهنا نزلت يف عثمان بن مظعون ، حني حرَّم على نفسه الطعام ، والنساء ، بيمني َحلَفََها ، فأمره النيب صلى : أحدمها 
  .اهللا عليه وسلم ، قاله السدي 

َف ال َيأكل من الطعام شيئاً ، أهنا نزلت ىف عبد اهللا بن َروَاحة ، وكان عنده ضيف فأَخََّرْت زوجته ِقَراُه فََحلَ: والثاين 
َوَحلَفَِت الزوجة ال تأكل منه إن مل يأكل ، وَحلََف الضيف ال يأكل منه إن مل يأكال ، فأكل عبد اهللا وأكال معه ، 

  .ونزلت فيه هذه اآلية ، قاله ابن زيد » أَْحسَْنَت « : فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، فقال 
وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب ، ألن ما مل يقصده } ِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم األْيَمانَ وَلَ{ : وقوله تعاىل 

  .ىف أََميانِِه ، فهو لغو ال يؤاخذ به 
  :مث يف عقدها قوالن 

في نفي وإثبات ، فالن: أن يكون على فعل مستقبل ، وال يكون على خرب ماض ، والفعل املستقبل نوعان : أحدمها 
  .واهللا َألفَْعلَنَّ كذا : أن يقول واهللا ال فعلت كذا ، واِإلثبات أن يقول 

واهللا لقد فعلت كذا ، وما فعل ، فينعقد : واهللا ما فعلت ، وقد فعل ، أو يقول : وأما اخلرب املاضي فهو أن يقول 
  .ميينه بالفعل املستقبل يف نوعي إثباته ونفيه 

  .الن ويف انعقادها باخلرب املاضي قو



  .أهنا ال تنعقد باخلرب املاضي ، قاله أبو حنيفة وأهل العراق : أحدمها 
  .أهنا تنعقد على فعل مستقبل وخرب ماض يتعلق احلنث هبما ، قاله الشافعي ، واهل احلجاز : والقول الثاين 
  :فيه قوالن } فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة مََساِكنيَ { : مث قال تعاىل 

  .أهنا كفارة ما عقدوه من األميان ، قالته عائشة ، واحلسن ، والشعيب ، وقتادة : أحدمها 
أهنا كفارة احلنث فيما عقدة منها ، وهذا يشبه أن يكون قول ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، والضحاك ، : والثاين 

  .وإبراهيم 
  :فإهنا ال ختلو من ثالثة أحوال  واألصح من إطالق هذين القولني أن يعترب حال اليمني يف عقدها وحلها ،

واهللا ال قََتلُْت نفساً وال شربت مخراً ، فإذا حنث فقتل النفس ، : أن يكون عقدها حلها معصية كقوله : أحدها 
  .وشرب اخلمر ، كانت الكفار لتكفري مأمث احلنث 

هذا الثوب ، فالكفارة تتعلق هبما واهللا ال لبست : أن يكون عقدها مباحاً ، وحلها مباحاً كقوله : واحلال الثالثة 
  .وهي باحلنث أخص 

  :فيه قوالن } ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُمُ { : مث قال تعاىل 
  .من أوسط أجناس الطعام ، قاله ابن عمر ، واحلسن ، وابن سريين : أحدمها 
  .هد من أَوسطه يف القدر ، قاله علي ، وعمر ، وابن عباس ، وجما: والثاين 

  }ِمن َوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلَيكُمْ { وقرأ سعيد بن جبري 
  :مث اختلفوا يف القدر على مخسة أقاويل 

  .أنه ُمدٌّ واحد من سائر األجناس ، قاله ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعطاء ، وقتادة ، وهو قول الشافعي : أحدها 
  .لي ، وعمر ، وهو مذهب أيب حنيفة أنه نصف صاع من سائر األجناس ، قاله ع: والثاين 

أنه غداء وعشاء ، قاله علي يف رواية احلارث عنه ، وهو قول حممد بن كعب القرظي ، واحلسن البصري : والثالث 
.  

أنه ما جرت به عادة املكفر ىف عياله ، إن كان يشبعهم أشبع املساكني ، وإن كان ال يشبعهم فعلى قدر : والرابع 
  .باس ، وسعيد بن جبري ذلك ، قاله ابن ع

  .أنه أحد األمرين من غداء أو عشاء ، قاله بعض البصريني : واخلامس 
  :وفيها مخسة أقاويل } أَْو ِكسَْوتُُهْم { : مث قال تعاىل 

  .ابن عباس ، وجماهد ، وطاووس ، وعطاء ، الشافعي : كسوة ثوب واحد ، قاله : أحدها 
  .ى األشعري ، وابن املسيب ، واحلسن ، وابن سريين كسوة ثوبني ، قاله أبو موس: والثاين 

  .كسوة ثوب جامع كامللحفة والكساء ، قاله إبراهيم : والثالث 
  .كسوة إزار ورداء وقميص ، قاله ابن عمر : والرابع 

  .كسوة ما جتزىء فيه الصالة ، قاله بعض البصريني : واخلامس 
العتق ، : عين أو فك رقبة من أسر العبودية إىل حال احلرية والتحرير ، والفك ي} أَْو َتحْرِيُر َرقََبةٍ { : مث قال تعاىل 

  :قال الفرزدق 
  فوهبتكم لعطية بن جعال... أبين غدانة إنين حررتكم 

  :وجيزىء صغريها ، وكبريها ، وذكرها ، وأنثاها ، ويف استحقاق أَمثاهنا قوالن 



  .شافعي أنه مستحق وال جتزىء الكفارة ، قاله ال: أحدمها 
  .أنه غري مستحق ، قاله أبو حنيفة : والثاين 

فجعل اهللا الصوم بدالً من املال عند العجز عنه ، وجعله مع اليسار } فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ { : مث قال تعاىل 
  :خمرياً بني التكفري باِإلطعام ، أو بالكسوة ، أو بالعتق ، وفيها قوالن 

  .أن الواجب منها أحدها ال يعينه عند اجلمهور من الفقهاء : ا أحدمه
  .أن مجيعها واجب ، وله االقتصار على أحدها ، قاله بعض املتكلمني ، وشاذ من الفقهاء : والثاين 

  .وهذا إذا حقق خلف يف العبارة دون املعىن 
  :واختلف فيما إذا مل جيده صام على مخسة أقاويل 

  .قوته وقوت من يقوت صام ، قاله الشافعي إذا مل جيد : أحدها 
  .إذا مل جيد ثالثة دراهم صام ، قاله سعيد بن جبري : والثاين 

  .إذا مل جيد درمهني ، قاله احلسن : والثالث 
  .إذا مل جيد مائيت درهم صام ، قاله أبو حنيفة : والرابع 

  :ويف تتابع صيامه قوالن . ه صام إذا مل جيد فاضالً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه ملعاش: واخلامس 
فصيام ثالثة أيام { : يلزمه ، قاله جماهد ، وإبراهيم ، وكان أيب بن كعب وعبد اهللا بن مسعود يقرآن : أحدمها 

  }متتابعات 
  :إن صامها متفرقة جاز ، قاله مالك ، والشافعي يف أحد قوليه : والثاين 

ألنه ليس كل : يعين وحنثتم ، فإن قيل فِلَم لَمْ يذكر مع الكفارة التوبة؟ قيل } لَفُْتْم ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُمْ إِذَا َح{ 
  .ميني حنث فيها كانت مأمثاً توجب التوبة ، فإن اقترن هبا املأمث لزمت التوبة بالندم ، وترك العزم على املعاودة 

  :حيتمل وجهني } َواْحفَظُواْ أَْيَماَنكُْم { 
  .ظوها أن حتلفوا يعين احف: أحدمها 
  .احفظوها أن حتنثوا : والثاين 

فَاْجَتنُِبوُه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْنصَاُب وَالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن
َع َبيَْنكُمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ وََيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَاةِ إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِق) ٩٠(

ى َرُسولَِنا الَْبلَاغُ الُْمبِنيُ َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َواْحذَرُوا فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَ) ٩١(فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتهُونَ 
اِلَحاتِ ثُمَّ اتَّقَْوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت جَُناٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ) ٩٢(

  ) ٩٣(ِسنَِني َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْح

  :اختلف يف سبب نزوهلا على ثالثة أقاويل . اآلية } . . . . َيا أْيَُّها الَّذيَِن َءاَمنُواْ إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر { : قوله تعاىل 
ياناً اللهم بيِّن لنا يف اخلمر ب: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ما روى ابن إسحاق عن أيب ميسرة قال : أحدها 

اللهم بيِّن : فَدُِعَي عمر فقرئت عليه ، فقال } َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ { : شافياً ، فزلت اآلية اليت يف البقرة 
دي وكان منا} الَ َتقَْربُواْ الصَّالَةَ وَأَنُْتم ُسكَاَرى { : لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت اآلية اليت يف سورة النساء 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حضرت الصالة ينادي ال يقربن الصالة سكران ، فَُدِعَي عمر فقرئت عليه ، 
فََهلْ { : إىل قوله تعاىل } إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسرُ { اللهم بيِّن لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت اليت يف املائدة : فقال 



  .انتهينا ، انتهينا : فقال عمر } أَنُتم مُّنَتُهونَ 
أهنا نزلت يف سعد بن أيب وقاص وقد الحى رجالً على شراب ، فضربه الرجل بلحي مجل ، ففزر قاله : والثاين 

  .مصعب بن سعد 
أهنا نزلت يف قبيلتني من األنصار مثلوا من الشراب فعبث بعضهم ببعض ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية : والثالث 

  .اله ابن عباس ، ق
  .فهو القمار } الْمَْيِسُر { فأما 
  .ففيها وجهان } األنصَاُب { وأما 

  .أهنا األصنام تعبد ، قاله اجلمهور : أحدمها 
  .أهنا أحجار حول الكعبة يذحبون هلا ، قاله مقاتل : والثاين 

  .فهي قداح من خشب ُيْستَقَْسُم هبا على ما قدمناه } اَألْزالَُم { وأما 
  .يعين حراماً ، وأصل الرجس املستقذر املمنوع منه ، فعرب به عن احلرام لكونه ممنوعاً منه } رِْجسٌ { : له تعاىل قو

أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به ألنه ال يأمر إال باملعاصي ، وال ينهى إال } مِّْن َعَملِ الشَّْيطَاِن { : مث قال تعاىل 
  .عن الطاعات 
: يا رسول اهللا كيف بإخواننا الذين شربوها وماتوا قبل حترميها ، فَأنزل اهللا تعاىل : اخلمر قال املسلمون فلما ُحرَِّمِت 

} إِذَا َما اتَّقَواْ { ، يعين من اخلمر قبل التحرمي ، } لَْيَس َعلَى الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوِعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُمواْ { 
ثُمَّ اتَّقَواْ { يعين الرب واملعروف ، } َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت { يعين باهللا ورسوله } وََّءاَمُنواْ { الفرائض  يعين ىف أداء

  .يعين بعمل النوافل ، فالتقوى األوىل عمل الفرائض ، والتقوى الثانية عمل النوفل } وََّءاَمُنواْ ثُّم اتَّقَواْ وَّأَْحَسنُواْ 

افُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ اْعَتَدى يَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيدِ َتنَالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيَخَيا أَيَُّها الَِّذ
َد وَأَنُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمًِّدا فََجَزاٌء مِثْلُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُْتلُوا الصَّْي) ٩٤(َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم 

أَْو َعْدلُ ذَِلَك ِصَياًما لَِيذُوَق َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدًيا َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني 
  ) ٩٥(َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه وَاللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ َوَبالَ أَْمرِِه 

  :يف قوله ليبلونكم تأويالن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ لََيْبلََونَّكُْم اللَُّه بَِشْيٍء مَِّن الصَّْيدِ { : قوله تعاىل 
  .كَلِّفَنَّكُْم معناه لَُي: أحدمها 

  .لََيْخَتبَِرنَّكُم ، قاله قطرب ، والكليب : الثاين 
  :قوالن } مَِّن الصَّْيدِ { : ويف قوله 
للتبعيض يف هذا املوضع ألن احلكم متعلق بصيد الَبرِّ دون البحر ، وبصيد احلرم واِإلحرام } مَِّن { أن : أحدمها 

  .دون احلل واِإلحالل 
: احلج [ } اْجَتنِبُواْ الرِّْجَس ِمَن األْوثَاِن { : يف هذا املوضع داخلة لبيان اجلنس حنو قوله تعاىل }  مَِّن{ أن : والثاين 
  .قاله الزجاج ]  ٣٠
  :فيه تأويالن } َتنَالُُه أَْيِديكُْم َورَِماُحكُمْ { 

  .الصيد ، قال جماهد : البيض ، ورماحنا : ما تناله أيدينا : أحدمها 
  .الكبار ، قاله ابن عباس : الصغار ، ورماحنا : ناله أيدينا ما ت: والثاين 



  :فيه أربعة تأويالت } ِلَيْعلَمَ اللَُّه َمن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ { 
  .لريى ، فعرب عن الرؤية بالعلم ألهنا تؤول إليه ، قاله الكليب : أن معىن ليعلم اهللا : أحدها 
  . ليعلم أولياؤه من خيافه بالغيب: والثاين 

  .لتعلموا أن اهللا يعلم من خيافه بالغيب : والثالث 
  .يعين بالسر كما ختافونه يف العالنية } بِالْغَْيبِ { : معناه لتخافوا اهللا بالغيب ، والعلم جماز ، وقوله : والرابع 

  .يعين فمن اعتدى يف الصيد بعد ورود النهي } فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلكَ { 
  .نزلت يوم احلديبية وقد غشي الصيد الناس وهم حمرمون : أي مؤمل ، قال الكليب } أَِليمٌ  فَلَُه َعذَاٌب{ 

  :فيه ثالثة تأويالت } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم { : قوله تعاىل 
  .يعين اِإلحرام حبج أو عمرة ، قاله األكثرون : أحدها 
يعين باحلرم الداخل إىل احلرم ، يقال أحرم إذا دخل يف احلرم ، وأَْتَهَم إذا دخل هتامة ، وأَْنَجَد إذا دخل جند : ين والثا

  .قاله بعض البصريني . ، ويقال أحرم ملن دخل يف األشهر احلرم 
و عمرة أو دخل احلرم ، أن اسم احملرم يتناول األمرين معاً على وجه احلقيقة دون اجملاز من أحرم حبج أ: والثالث 

  .وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر اآلية ، قاله علي بن أيب هريرة 
  :فيه قوالن } َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعمِّداً { 

  .متعمداً لقتله ، ناسياً إلحرامه ، قاله جماهد ، وإبراهيم ، وابن جريج : أحدمها 
  .امه ، قاله ابن عباس ، وعطاء ، والزهري متعمداً لقتله ذاكراً ِإلحر: والثاين 

  .واختلفوا يف اخلاطىء يف قتله الناسي ِإلحرامه على قولني 
  .ال جزاء عليه ، قاله داود : أحدمها 

  .عليه اجلزاء ، قاله مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : الثاين 
  .ىف احلرم أو اِإلحرام مثل ما قتل من النعم  يعين أن جزاء القتل} فََجزآٌء مِّثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ { 

  :ويف مثله قوالن 
  .أن قيمة الصيد مصروفة يف مثله من النعم ، قاله أبو حنيفة : أحدمها 
  .أن عليه مثل الصيد من النعم يف الصورة والشبه قاله الشافعي : والثاين 

، فال يستقر املثل فيه إال حبكم عدلني فقيهني ، وجيوز أن يكون  يعين باملثل من النعم} َيْحكُْم بِِه ذََوا َعْدلٍ مِّنكُْم { 
  .القاتل أحدمها 

يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إىل الكعبة ، وعىن بالكعبة مجيع احلرم ، ألهنا يف } َهدْياً َباِلغَ الْكَْعَبةِ { 
  .احلرم 

  :حية من صغار الغنم على قولني واختلفوا هل جيوز أن يهدي يف احلرم ما ال جيوز يف األض
  .أبو حنيفة : ال جيوز قاله : أحدمها 

  .جيوز ، قاله الشافعي : الثاين 
  :فيه قوالن } أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاٌم َمَساِكَني { 

  .أنه ُيقَوِّم املثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً ، قاله عطاء ، والشافعي : أحدمها 
  .شتري بالغنيمة طعاماً ، قاله قتادة ، وأبو حنيفة يقوِّم الصيد وي: الثاين 



  :يعين عدل الطعام صياماً ، وفيه ثالثة أقاويل } أَْو َعْدلُ ذَِلكَ ِصَياماً { 
  .أنه يصوم عن كل مد يوماً ، قاله عطاء ، والشافعي : أحدها 
  .يصوم عن كل مد ثالثة أيام ، قاله سعيد بن جبري : والثاين 

  .ن كل صاع يومني ، قاله ابن عباس يصوم ع: والثالث 
  :واختلفوا يف التكفري هبذه الثالثة ، هل هو على الترتيب أو التخيري على قولني 

على الترتيب ، إن مل جيد املثل فاإلطعام ، فإن مل جيد الطعام فالصيام ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وعامر ، : أحدمها 
  .وإبراهيم ، والسدي 

  .ى التخيري يف التكفري بأي الثالثة شاء ، قاله عطاء ، وهو أحد قويل ابن عباس ، ومذهب الشافعي أنه عل: والثاين 
  .يعين يف التزام الكفارة ، ووجوب التوبة } لِّيذُوَق َوَبالَ أَْمرِِه { 
  .يعين قبل نزول التحرمي } َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف { 
  :فيه قوالن } ُه َوَمْن َعاَد فََينَتِقُم اللَُّه ِمْن{ 

  .يعين ومن عاد بعد التحرمي ، فينتقم اهللا منه باجلزاء عاجالً ، وعقوبة املعصية آجالً : أحدمها 
  .ومن عاد بعد التحرمي يف قتل الصيد ثانية بعد أوله ، فينتقم اهللا منه : والثاين 

  :وعلى هذا التأويل قوالن 
  .دون اجلزاء ، قاله ابن عباس ، وداود  فينتقم اهللا منه بالعقوبة يف اآلخرة: أحدمها 
  .باجلزاء مع العقوبة ، قاله الشافعي ، واجلمهور : والثاين 

إِلَْيِه   ُحُرًما َواتَّقُوا اللََّه الَِّذيأُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم
َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه جََعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيتَ الْحََراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّْهَر الَْحَراَم وَالَْهْدَي وَالْقَلَاِئَد ذَِلَك ِل) ٩٦(ُتْحَشُرونَ 

اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُورٌ ) ٩٧(ٍء َعِليٌم َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْي
  ) ٩٩(َما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ ) ٩٨(َرحِيٌم 

سواء كان من حبر أو هنر أو عني أو بئر فصيده حالل للمحرم يعين صيد املاء } أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد الَْبحرِ { : قوله تعاىل 
  .واحلالل يف احلرم واحلل 

  :يف طعامه قوالن } َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َولِلسَّيَّاَرِة { 
  .طاِفيِه وما لَفَظَه البحر ، قاله أبو بكر ، وعمر ، وقتادة : أحدمها 
  .بن جبري ، وسعيد بن املسيب مملوحة ، قاله ابن عباس ، وسعيد : والثاين 

وحكى الكليب أن هذه اآلية نزلت يف بين مدجل . يعين منفعة للمسافر واملقيم } َمَتاعاً لَّكُْم َوِللسَّيَّاَرِة { : وقوله تعاىل 
  .، وكانوا ينزلون بأسياف البحر ، سألوا عما نضب عنه املاء من السمك ، فنزلت هذه اآلية فيهم 

  :يف تسميتها كعبة قوالن } علَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الَْحَراَم ِقَياماً لِّلنَّاسِ َج{ : قوله تعاىل 
  .مسيت بذلك لتربيعها ، قاله جماهد : أحدمها 
  .قد كعب ثدي املرأة إذا عال ونتأ ، وهو قول اجلمهور : مسيت بذلك لعلوها ونتوئها من قوهلم : والثاين 

  .مي اهللا تعاىل هلا أن يصاد صيدها ، أو خيتلى خالها ، أو يعضد شجرها ومسيت الكعبة حراماً لتحر
  :ثالثة تأويالت } ِقَياماً لِّلنَّاسِ { : ويف قوله تعاىل 



  .يعين صالحاً هلم ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .تقوم به أبداهنم ألمنهم به يف التصرف ملعايشهم : والثاين 

  .متعبداهتم قياماً يف مناسكهم و: والثالث 
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َيا ) ١٠٠(َعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ قُلْ لَا َيْسَتوِي الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الْخَبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لَ
تُْبَد لَكُْم َعفَا اللَُّه َعْنَها يَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َوإِنْ َتسْأَلُوا َعنَْها ِحَني يَُنزَّلُ الْقُْرآنُ أَيَُّها الَِّذ

  ) ١٠٢(اِفرِيَن قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْبُحوا بَِها كَ) ١٠١(َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم 

  :فيه ثالث تأويالت } قُل الَّ َيْسَتوِي الَْخبِيثُ َوالطَّيُِّب { : قوله تعاىل 
  .يعين احلالل واحلرام ، قاله احلسن : أحدها 
  .املؤمن والكافر ، قاله السدي : والثاين 

  .الرديء واجليد : والثالث 
  .الل واجليد مع قلتهما خري وأنفع من احلرام والرديء مع كثرهتما يعين أن احل} َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الْخبِيِث { 

  .نزلت هذه اآلية يف ُحجَّاجِ اليمامة وقد َهمَّ املسلمون بأحدهم : قال مقاتل 
ل التأويل يف سبب نزول اختلف أه} َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َتْسأَلُوا َعْن أَشَْيآَء إِن ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم { : قوله تعاىل 

  :هذه اآلية على ثالثة أقوال 
سأل الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحلفوه باملسألة ، فصعد املنرب : ما روى أنس بن مالك قال : أحدها 

مشاالً فأرى كل الناس الق فجعلت أنظر مييناً و: قال أنس » الَ َتْسأَلُونِي َعْن َشيٍء إِالَّ َبيَّْنُت لَكُْم « : ذات يوم فقال 
أَُبوكَ « : يا رسول اهللا َمْن أيب؟ فقال : ثوبه ىف رأسه يبكي ، فسأل رجل كان إذا الحى يدعى إىل غري أبيه فقال 

رضينا باهللا رباً وباِإلسالم ديناً ومبحمد عليه السالم رسوالً عائذاً باهللا من سوء الفنت ، : فأنشأ عمر فقال » ُحذَافَةُ 
  .} الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَشَْيآَء إِن تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم { : هللا تعاىل فأنزل ا
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما روى احلسن بن واقد عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال : والثاين 

: يف كل عام يا رسول اهللا؟ فقال : صن األسدي وقال فقام حم» أَيَُّها النَّاُس كَتَب اللَُّه َعلَيكُُم احلَجَّ فَِحجُّوا « : فقال 
كُْم ، فَإِنََّما َهلََك َمْن أََما إِنِّي لَْو قُلُْت َنَعمْ لََوجََبْت ، َولَْو َوجََبْت ثُمَّ َتَركُْتم لََضِللُْتْم ، اْسكَُتوا عَنِّي َما َسكَتُّ َعْن« 

  .} . . . َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتسْأَلُوا { : فأنزل اهللا تعاىل » ِفهِم َعلَى أَْنبِيائِهِْم كَانَ قَبَْلَكُْم بِكَثَْرِة سَُؤاِلهِْم واخِْتالَ
أهنا نزلت يف قوم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على البحرية والسائبة والوصيلة واحلام ، قاله ابن : والثالث 

  .عباس 
  .جعل نزول القرآن عند السؤال موجباً بتعجيل اجلواب } َني ُيَنزَّلُ الْقُرَءانُ تُْبَد لَكُْم َوإِن َتْسأَلُواْ َعْنَها ِح{ 
  :فيها قوالن } َعفَا اللَُّه َعْنَها { 

  .عن املسألة : أحدمها 
  .عن األشياء اليت سألوا عنها : والثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } حُواْ بَِها كَافِرِيَن قَْد سَأَلََها قَْوٌم مِّن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْب{ : قوله تعاىل 
  .قوم عيسى سألوه املائدة ، مث كفروا هبا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنم قوم صاحل سألوا الناقة ، مث عقروها وكفروا به : والثاين 



  .له السدي أهنم قريش سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيوِّل هلم الصفا ذهباً ، قا: والثالث 
أهنم القوم الذين سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أيب؟ وحنوه ، فلما أخربهم به أنكروه وكفروا : والرابع 

  .به ، قاله بعض املتأخرين 

َتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَرُُهْم لَا َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة وَلَا سَاِئَبٍة َولَا َوِصيلٍَة َولَا َحامٍ وَلَِكنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َيفْ
َنا أََولَْو كَانَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه وَإِلَى الرَُّسولِ قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَء) ١٠٣(َيْعِقلُونَ 

  ) ١٠٤(هَْتُدونَ آَباُؤُهْم لَا َيْعلَُمونَ َشْيئًا وَلَا َي

يعين ما حبر اهللا من حبرية ، وال سيب سائبة ، } َما جََعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوالَ َسآِئَبٍة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ َحامٍ { : قوله تعاىل 
  .وال وصل وصيلة ، وال محى حامياً 
َيا أَكْثَمُ رَأَْيتُ « : يقول ألكثم ابن جون مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو صاحل عن أيب هريرة قال 

فقال »  بِِه ، َوالَ بِِه ِمْنَك َعْمرو ْبَن لَُحيِّ ْبَن قَْمَعةَ ْبَن َخْنَدف َيُجرُّ قََصَبُه ِفي النَّارِ ، فََما َرأَْيُت َرُجالً أَْشَبَه بَِرُجلٍ ِمْنَك
إِنََّك ُمْؤِمٌن ، َوُهَو كَاِفٌر ، إِنَُّه أَوَّلُ َمْن غَيََّر ِديَن إِْسَماعِيلَ  الَ« : أخشى أن يضرين شبهه يا رسول اهللا ، فقال : أكثم 

  ، َوَبَحرَ الَبحَِريةَ ، َوَسيََّب السَّاِئَبةَ ، وَحَمى احلَاِمي
قها ، الفصلة من قول القائل ، حبرت أذن الناقة إذا ش: ومعىن قوله جير قصبه يف النار ، يعين أمعاءه ، والبحرية . » 

  :ومنه قول األبريد 
  كأنه مجل حبري... . . . وأمسى فيكم عمران ميشي 

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا : وقد روى أبو إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه قال 
ْجَدَعَها َتقُولُ َهِذِه َبحِْيَرةٌ ، وََتُشقُّونَ آذَاَنَها أََرأَْيَت إِبلََك َتكُونَ ُمَسلََّمةً آذَاُنَها فََتأُْخذَ املُوَسى فََت« : عليه وسلم 

  َتقُولُونَ َهِذِه َبِحْيرَةٌ
  .فإن ساِعَد اهللا أشدُّ ، وموسى اهللا أحد ، كل مالك لك حالل ال حيرم عليك منه شيء : قال » 

  :ويف البحرية ثالثة أقاويل 
كان اخلامس ذكراً أكلته الرجال دون النساء ، وإن كانت أن البحرية الناقة إذا ولدت مخسة أبطن ، فإن : أحدها 

أنثى حبروا أذهنا أي شقوها ، وتركت ، فال يشرب هلا لنب ، وال تنحر ، وال تركب ، وإن كان ميتة اشترك فيه 
  .الرجال والنساء ، قاله عكرمة 

شقوا أذن الناقة وخلوا عنها ، فال  البحرية الناقة اليت تنجب مخسة أبطن ، فكان آخرها ميتاً ذكراً: والقول الثاين 
  .ُتْحلَب َوالَ ُتْركَب حترجاً ، قاله أبو عبيدة 

أن البحرية بنت السائبة ، قاله أبو إسحاق ، وأما السائبة ، فإهنا املسيبة املخالة وكانت العرب : والقول الثالث 
  : تعاىل ، قال الشاعر تفعل ذلك ببعض مواشيها فتحرم االنتفاع هبا على أنفسها تقرباً إىل اهللا

  وسائبة فقوموا للعقاب... عقرمت ناقة كانت لريب 
وكذا كان بعض أهل اِإلسالم يعتق عبده سائبة ، وال ينتفع به وال بوالئه ، وكان أبو العالية سائبة فلما أُِتي مواله 

  .هو سائبة وأىب أن يأخذه : مبرياثه فقال 
  :يف عيشة راضية يعين مرضية ، ويف السائبة قوالن  وأخرجت املسيبة بلفظ السائبة ، كما قيل

أهنا الناقة إذا تابعت بني عشر إناث ليس فيهن ذكر ُسيَِّبْت فلم ُيْركَب ظهرها ومل ُيَجّز وبرها ومل َيْشَرب : أحدمها 



له حممد بن إسحاق لبَنها إال ضيٌف ، وما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أُذُُنها ، ومسيت حبرية ، وُخلَِّيْت مع أمها ، قا
.  

أهنم كانوا ينذرون السائبة عند املرض فيسيب الرجل بعريه وال يركب ، وال جيلى عن ماء كالبحرية : والقول الثاين 
  .، قاله أبو عبيدة 

طن أهنا الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ُنِظرَ يف الب: أحدها : أما الوصيلة فأمجعوا على أهنا من الغنم ، وفيها ثالثة أقاويل 
السابع فإن كان َجْدياً ذحبوه ، فأكل الرجال دون النساء ، فقالوا هذا حالل لذكورنا ، حرام على أزواجنا ونسائنا 
، وإن كان عناقاً سرحت يف غنم احلي ، وإن كان َجْدياً وعناقاً ، قالوا وصلت أخاها فسميت وصيلة ، قاله عكرمة 

.  
إناث يف مخسة أبطن ليس فيهن ذكر ، جعلت وصيلة ، فقالوا قد وصلت ، أهنا الشاة إذا أتأمت عشر : القول الثاين 

  .وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون اِإلناث قاله حممد بن إسحاق 
أن العرب كانت إذا ولدت الشاة هلم ذكراً قالوا هذا آلهلتنا فيتقربون به ، وإذا ولدت أنثى قالوا : والقول الثالث 

  .وصلت أخاها فلم يذحبوه ملكاهنا ، قاله أبو عبيدة : وأنثى قالوا  هذه لنا ، وإذا ولدت ذكراً
  .وأما احلام ففيه قول واحد أمجعوا عليه وهو البعري ينتج من صلبه عشرة أبطن ، فيقال محى ظهره وخيلَّى 

َديُْتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْت
 مِْنكُْم أَوْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشهَاَدةُ َبيْنِكُمْ إِذَا َحَضرَ أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحنيَ الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ) ١٠٥(َتْعَملُونَ 

َماِن بِاللَِّه إِنِ ْم إِنْ أَنُْتْم َضَربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَما ِمْن بَْعِد الصَّلَاِة فَُيقِْسآَخَراِن ِمْن غَْيرِكُ
فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما ) ١٠٦(ا لَِمَن الْآِثِمَني اْرَتْبُتمْ لَا َنْشَترِي بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َولَا َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذً

لَِّه لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِما اسَْتَحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَْيهُِم الْأَْولََياِن فَُيقِْسَمانِ بِال
ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َيأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوجْهَِها أَْو َيَخافُوا أَنْ تَُردَّ أَْيَمانٌ بَْعدَ ) ١٠٧(ا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني َوَما اْعَتدَْيَنا إِنَّ

  ) ١٠٨(أَْيَمانِهِْم وَاتَّقُوا اللََّه وَاْسَمُعوا وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

  :ثالثة تأويالت } َشَهاَدةُ َبيْنِكُمْ { : يف قوله } . . . يَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا َشَهاَدةُ َبيْنِكُْم يَأَ{ : قوله تعاىل 
  .أهنا الشهادة باحلقوق عند احلكام : أحدها 
  .أهنا شهادة احلضور للوصية : والثاين 

فَشََهاَدةُ { : ة كما قال يف أميان املتالعنني أهنا أميان ، ومعىن ذلك أميان بينكم ، فعرب عن اليمني بالشهاد: والثالث 
  .} أََحِدِهْم أَرَْبُع َشَهاَداتِ بِاللَِّه 

  :تأويالن } اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ مَِّنكُمْ . . . { : ويف قوله تعاىل 
  .يعين من املسلمني ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدمها 
أهنما شاهدان : أحدمها : يد بن املسيب ، وعكرمة وفيهما قوالن من حي املُوِصي ، قاله احلسن ، وسع: والثاين 

  .يشهدان على وصية املُوِصي 
  .أهنما وصيان : والثاين 

  :فيه تأويالن } أَْو َءاَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم { 



  .يح من غري دينكم من أهل الكتاب ، قاله ابن عباس ، وأبو موسى ، وسعيد بن جبري ، وإبراهيم ، وشر: أحدمها 
  .من غري قبيلتكم وعشريتكم ، قاله احلسن ، وعكرمة ، والزهري ، وعبيدة : والثاين 

  :يف هذا املوضع قوالن } أَوْ { ويف 
  .أهنا للتخيري يف قبول اثنني منا أو آخرين من غرينا : أحدمها 
منكم ، قاله ابن عباس وشريح ،  أهنا لغري التخيري ، وإن معىن الكالم ، أو آخران من غريكم إن مل جتدوا ،: والثاين 

  .وسعيد بن جبري والسدي 
ضََرْبُتْم ِفي اَألْرضِ {    .يعين سافرمت } إِنْ أَْنُتمْ 
  .فأصابتكم مصيبة املوت ، وقد أسندمت الوصية إليهما : ويف الكالم حمذوف تقديره } فَأَصَابَْتكُم مُّصِيَبةُ الْمَْوِت { 

يعين تستوقفوهنما لألميان وهذا خطاب للورثة ، ويف هذه الصالة } ا ِمْن َبْعدِ الصَّالَِة َتحْبُِسوَنُهَم{ : مث قال تعاىل 
  :ثالثة أقوال 

  .بعد صالة العصر ، قاله شريح ، والشعيب ، وسعيد بن جبري وقتادة : أحدها 
  .من بعد صالة الظهر ، والعصر ، قاله احلسن : والثاين 

  .وِملَِّتهَِما من أهل الذمة ، قاله ابن عباس ، والسدي من بعد صالة أهل دينهما : والثالث 
أهنما : أحدمها : معناه فيحلفان باهللا إن ارتبتم هبما ، وفيهما قوالن } فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه إِِن أَْرَتبُْتْم الَ َتْشَترِي بِِه ثََمناً { 

  .الوصيان إن ارتبتم هبما يف اخليانة أَْحلَفَُهَما الورثة 
أهنما الشاهدان إن ارتبتم هبما ، ومل ُتْعَرْف عدالتهما ، وال جرحهما ، أحلفهما احلاكم ليزول عنه االرتياب : ين والثا

  .هبما ، وهذا إمنا جوزه قائل هذا القول يف السفر دون احلضر 
  :تأويالن } الَ َنْشَترِي بِهِ ثََمناً { : ويف قوله تعاىل 

  .ه ابن زيد ال نأخذ عليه رشوة ، قال: أحدمها 
  .ال نعتاض عليه حبق : والثاين 

  .أي ال منيل مع ذي القرىب يف قول الزور ، والشهادة بغري حق } َولَو كَانَ ذَا قُْرَبى { 
  .يعين عندنا فيما أوجبه علينا } َوالَ َنكُْتمُ َشَهاَدةَ اللَِّه { 

يعين فإن ظهر على أهنما كَذََبا وَخاَنا ، فعرب عن الكذب باخليانة } ماً فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثْ{ : قوله تعاىل 
  .واِإلمث حلدوثه عنهما 

  :قوالن } ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اْسَْتَحقَّا إِثْماً { : ويف الذين 
  .أهنما الشاهدان ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أهنما الوصيان ، قاله سعيد بن جبري : والثاين 

  .يعين من الورثة } اخََران فَئَ{ 
  .يف اليمني ، حني ظهرت اخليانة } َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما { 
  :فيه تأويالن } ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَْيُهُم اَألوْلََياِن { 

  .األوليان بامليت من الورثة ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .اله ابن عباس وشريح األوليان بالشهادة من املسلمني ، ق: والثاين 

خرج رجل من بين : وكان سبب نزول هذه اآلية ما روى عبد اهللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس قال 



سهم مع متيم الداري وعدي بن بّداء ، فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم ، فلما قدما بتركته ، فقدوا جاماً من 
هللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث وجد اجلام مبكة ، وقالوا اشتريناه من متيم فضة ُمخَوَّصاً بالذهب فأحلفهما رسول ا

وأن اجلام } لََشهَاَدتُنا أََحقُّ ِمن َشَهاَدِتهَِما { : الداري ، وعدي بن بّداء ، فقام رجالن من أولياء السهمي فََحلَفَا 
واتَّقُواْ اللََّه َواْسَمعُواْ الَ يَْهِدي { : إىل قوله } َدةُ َبينِكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُِوا َشَها{ : وفيهم نزل : لصاحبهم قال 
  .} الْقَْوَم الْفَاِسِقنيَ 

  .مث اختلفوا يف حكم هايت اآليتني هل هو منسوخ أو ثابت 
مل يكن اإلسالم إال باملدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو : قال ابن زيد . فقال ابن عباس حكمهما منسوخ 

  .وم طبق األرض الي
  .حكمهما ثابت غري منسوخ : وقال احلسن 

  ) ١٠٩(َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِ 

  .} قَالُواْ الَ ِعلَْم لَنآ  َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَآ أُجِْبُتْم{ : قوله تعاىل 
  :مخسة تأويالت } الَ ِعلَْم لَنآ { : يف قوله 
مل يكن ذلك إنكاراً ِلَما علموه ولكن ذهلوا عن اجلواب من هول ذلك اليوم مث أجابوا بعدما ثابت عقوهلم : أحدها 

  .، قاله احلسن ، والسدي 
  .ال علم لنا إال ما علمتنا ، قاله جماهد : والثاين 

  .ال علم لنا إال علم أنت أعلم به منا ، قاله ابن عباس : الثالث و
  .ال علم لنا مبا أجاب به أممنا ، ألن ذلك هو الذي يقع عليه اجلزاء ، وهو مروي عن احلسن أيضاً : والرابع 

قاله } ا إِنََّك أَْنَت َعالَُّم الُْغُيْوبِ قَالُواْ الَ ِعلَْم لََن{ أي ماذا عملوا بعدكم } مَاذَا أُجِبُْتْم { : أن معىن قوله : واخلامس 
  .ابن جريج 
  :تأويالن } َعالَُّم الُْغيُْوبِ { : ويف قوله 
  .أنه مبالغة : أحدمها 
  .أنه لكثري املعلومات : والثاين 

  :فلم سأهلم عما هو أعلم به منهم؟ فعليه جوابان : فإن قيل 
  .من كفر أممهم ونفاقهم وكذهبم عليهم من بعدهم  أنه إمنا سأهلم ليعلمهم ما مل يعلموا: أحدمها 
  .أنه أراد أن يفضحهم بذلك على األشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة هلم : والثاين 

لُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهدِ  ُتكَإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم اذْكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى وَاِلَدِتَك إِذْ أَيَّدُْتَك بِرُوحِ الْقُُدسِ
الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتنْفُُخ ِفيَها فََتكُونُ َوكَْهلًا َوإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْورَاةَ َوالْإِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة 

بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْموَْتى بِإِذْنِي َوإِذْ كَفَفُْت بَنِي إِْسرَائِيلَ َعْنَك إِذْ جِئْتَُهْم بِالَْبيِّنَاتِ  طَْيًرا بِإِذْنِي َوتُْبرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص
بَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ آِمنُوا بِي َو) ١١٠(فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا مِْنُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

  ) ١١١(َواشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ 



وإمنا ذكَّر اهللا عيسى عليه السالم نعمته } . . . إِذْ قَالَ اللَُّه َيا عِيَسى اْبَن َمرَْيَم اذْكُْر نِْعمَِتي َعلَْيَك { : قوله تعاىل 
  :عليه على والدته ، وإن كان هلما ذاكراً ألمرين 

  .ليتلو على األمم ما خصه به من الكرامة وَمّيَزه به من علو املنزلة :  أحدمها
  .ليؤكد به حجته ويرد به جاحده : والثاين 

يعين قويتك ، مأخوذ من األيد وهو القوة ، وروح } إِذْ أَيَّدتَُّك بِرُوحِ الْقُُدسِ { : مث أخذ تعاىل يف تعديد نعمه فقال 
  .تعاىل تقدست أمساؤه القدس جربيل ، والقدس هو اهللا 

  :وتأييده له من وجهني 
  .تقويته على أمر دينه : أحدمها 
  .معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له : والثاين 

قَالَ إِنِّي َعْبدُ اللَّهِ { أما كالمه هلم يف املهد إمنا اختص بتعريفهم حال نبوته ، } ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهالً { 
-٣٠: مرمي [ } دُْمُت َحياً َءاَتانِي الْكَِتاَب َوَجَعلَنِي َنبِيَّاً َوَجَعلَنِي مَُباَركَاً أََيَنَما كُنُت َوأَْوصانِي بِالصَّالَِة وَالزَّكَاِة َما 

٣١ . [  
ن مبعوثاً وكالمه هلم كهالً دعاؤهم إىل ما أمر اهللا به من الصالة والزكاة ، وذلك حني صار ابن ثالثني سنة وإن كا

حني ولد ، فمكث فيهم ثالثني سنة مث رفعه اهللا ، ومل يبعث اهللا نبياً حني ولد غريه ولذلك خصه اهللا بالكالم يف املهد 
  .صبياً 

  :وفيه تأويالن } َوإِذْ َعلَّْمُتك الِكَتابَ { : مث قال تعاىل 
  .يريد اخلط : أحدمها 
  .للجنس  يريد الكتب فعرب عنها بالكتاب إرادة: والثاين 

  :وفيها تأويالن } َوالِْحكَْمةَ { : مث فصل فقال تعاىل 
  .أهنا العلم مبا يف تلك الكتب : أحدمها 
  .أهنا مجيع ما حيتاج إليه يف دينه ودنياه : والثاين 

  .يريد تالوهتما وتأويلهما } وَالتَّْوَراةَ وَاإلِْنجِيلَ { : مث قال تعاىل 
أي } َتْخلُُق { : يعين بقوله } ُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَةِ الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتنفُُخ ِفيَها فََتكُونَ طَْيَراً بِإِذنِي َوإِذْ َتْخلُ{ : مث قال تعاىل 

تفعل وتصور من الطني مثل صورة الطري ، ألن اخللق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غري سهو وال جمازفة 
 بأهنا خملوقة ألهنا ال تكون إال عن قصد وتقدير ووصفت بعض أفعال العباد بأهنا ولذلك ُوِصفَْت أفعال اهللا تعاىل

  .خملوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ومل توصف مجيعها هبذه الصفة جلواز كون بعضها سهواً أو جمازفة 
  .يعين الروح ، والروح جسم } فََتنفُُخ ِفيَها { : وقوله تعاىل 

  : ويف املَُتوَلِّي لنفخها وجهان
  .أنه املسيح ينفخ الروح يف اجلسم الذي صوره من الطني كصورة الطري : أحدمها 
  .أنه جربيل : والثاين 

يعين أن اهللا تعاىل يقلبها بعد نفخ الروح فيها حلماً ودماً ، وخيلق فيها احلياة ، } فََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِي { : وقوله تعاىل 
  .، ال بفعل املسيح  فتصري طرياً بإذن اهللا تعاىل وأمره

أي تدعوين أن أبرىء األكمه واألبرص ، فأجيب دعاءك } َوتُْبرِىُء األكَْمَه وَاألَْبَرَص بِإِذْنِي { : مث قال تعاىل 



  .وأبرئهما ، وهو فعل اهللا تعاىل ، وإمنا َنَسَبُه إىل املسيح جمازاً ألن فعله ألجل دعائه 
يعين واذكر نعميت عليك ، إذ تدعوين أن أحيي املوتى ، فأجيب دعاءك } وَْتى بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْم{ : مث قال تعاىل 

، حىت خترجهم من القبور أحياء ، ونسب إليه ذلك توسعاً أيضاً ألجل دعائه ، وجيوز أن ينسب إخراجهم إليه 
  .حقيقة ، ألن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء اهللا هلم جيوز أن يكون من فعل املسيح 

  .والذين أحياهم من املوتى رجالن وامرأة : قال الكليب 
  :يف وحيه إىل احلواريني وجهان } . . . َوإِذْ أَْوحَْيُت إِلَى الْحََوارِيِّيَِن أَنْ َءاِمنُوا بِي { : قوله تعاىل 

[ } َحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ َوأَْو{ : معناه أَلَْهْمتُُهم أن يؤمنوا يب ، ويصدقوا أنك رسويل ، كما قال تعاىل : أحدمها 
  ] . ٦٨: النحل 
  :ويف التذكري هبذه النعمة قوالن . يعين ألقيت إليهم باآليات اليت أريتهم أن يؤمنوا يب وبك : والثاين 
  .أهنا نعمة على احلواريني أن آمنوا ، فذكر اهللا تعاىل به عيسى ألهنم أنصاره : أحدمها 

  .، ألنه جعل له أنصاراً من احلواريني قد آمنوا به أهنا نعمة على عيسى : الثاين 
  .هم خواص عيسى عليه السالم الذين استخلفهم من مجلة الناس : واحلواريون 

  .يعين باهللا تعاىل ربك } قَالُوا َءاَمنَّا { 
  .إسالمهم باهللا تعاىل وبه أهنم أشهدوا عيسى عليه السالم على : أحدمها : حيتمل وجهني } َواْشَهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ { 

  .أهنم أشهدوا اهللا تعاىل بذلك على أنفسهم : والثاين 

اِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتمْ إِذْ قَالَ الْحََوارِيُّونَ َيا عِيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربُّكَ أَنْ ُينَزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّم
) ١١٣(اِهِديَن قَالُوا ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّ) ١١٢(ُمْؤِمنَِني 

يًدا ِلأَوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً مِْنَك وَاْرُزقَْنا َوأَْنتَ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ رَبََّنا أَْنزِلْ َعلَْيَنا مَاِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِع
َحًدا ِمَن الْعَالَِمَني قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُْر بَْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا لَا أَُعذُِّبُه أَ) ١١٤(َخْيُر الرَّازِِقَني 

)١١٥ (  

هل تَّستطيع ربَّك { ، قرأ الكسائي وحده } إِذْ قَالَ الْحَوارِيُّونَ َيا عيَسى اْبَن مَْرَيَم َهلْ َيْستَِطيُع َربُّكَ { : عاىل قوله ت
  :بالتاء واِإلدغام ، وربك بالنصب ، وفيها وجهان } 

  .معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .أن تسأل ربك ، قاله جماهد ، وعائشة  هل تستطيع: والثاين 

  :بالياء واِإلظهار ، ويف ذلك التأويل ثالثة أوجه } هل يستطيع ربك { وقرأ الباقون 
  .هل يقدر ربك ، فكان هذا السؤال يف ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهللا تعاىل : أحدها 
  .ا باحلواريني بعد إمياهنم معناه هل يفعل ربك ، قاله احلسن ، ألهنم مسو: والثاين 

  .معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك : والثالث 
واملائدة ال تكون مائدة حىت يكون عليها طعام ، : قاله السدي ، قال قطرب } أَن يَُنزِّلَ َعلَيَنا مَآِئَدةً مَِّن السََّمآِء { 

  :ِخوان ، ويف تسميتها مائدة وجهان : فإن مل يكن قيل 
  :ا متيد ما عليها أي تعطي ، قال رؤبة ألهن: أحدمها 



 ... . . . .   إىل أمري املؤمنني املمتاد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  .أي املستعطي 

  :َماَد الشيء إذا مال وحترك ، قال الشاعر : حلركتها مبا عليها من قوهلم : والثاين 
  غصن من األيك مائل مييد... لعلك باك إن تغنت محامة 

  :فيه قوالن } قَالَ اتَّقُواْ اللََّه إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { 
  .يعين اتقوا معاصي اهللا إن كنتم مؤمنني به ، وإمنا أمرهم بذلك ألنه أوىل من سؤاهلم : أحدمها 
ت منهم ، إن كنتم مؤمنني هبم ومصدقني يعين اتقوا اهللا ىف سؤال األنبياء إما طلباً ِلَعنَِتهِم وإما استزادة لآليا: والثاين 

  .هلم ألن ما قامت به دالئل صدقهم يغنيكم عن استزادة اآليات منهم 
نُرِيدُ أَن { : وهذا اعتذار منهم َبيَُّنوا به سبب سؤاهلم حني هنوا عنه فقالوا } قَالُوا نُرِيُد أَن نَّأْكُلَ مِْنَها { : قوله تعاىل 
  .} نَّأْكُلَ مِْنَها 

  :مل وجهني حيت
  .أهنم أرادوا األكل منها للحاجة الداعية إليها : أحدمها 
  .أهنم أرادوه تربكاً هبا ال حلاجة دعتهم إليها ، وهذا أشبه ألهنم لو احتاجوا مل ينهوا عن السؤال : والثاين 

  :حيتمل ثالثة أوجه } َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا { 
  .ك إلينا نبياً تطمئن إىل أن اهللا تعاىل قد بعث: أحدها 
  .تطمئن إىل أن اهللا تعاىل قد اختارنا لك أعواناً : والثاين 

  .تطمئن إىل أن اهللا قد أجابنا إىل ما سألنا : والثالث 
  .يف أنك نيب إلينا ، وذلك على الوجه األول } َوَنْعلََم أَن قَدْ َصَدقْتََنا { 

  .صدقتنا يف أننا أعوان لك : وعلى الوجه الثاين 
  .أن اهللا قد أجابنا إىل ما سألنا : الوجه الثالث وعلى 

  :وجهان } َوَنْعلََم { ويف قوهلم 
أنه علم مستحدث هلم هبذه اآلية بعد أن مل يكن ، وهذا قول من زعم أن السؤال كان قبل استحكام : أحدمها 
  .املعرفة 
ذا قول من زعم أن السؤال كان بعد التصديق أهنم استزادوا بذلك علماً إىل علمهم ويقيناً إىل يقينهم ، وه: والثاين 
  .واملعرفة 

  .حيتمل وجهني } َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّاِهِديَن { 
  .من الشاهدين لك عند اهللا بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا : أحدمها 

  .إليهم وإلينا  من الشاهدين عند من يأيت من قومنا مبا شاهدناه من اآليات الدالة على أنك نيب: والثاين 
إمنا زيدت امليم يف آخر اللهم مثقلة } قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنآ أَنزِلْ َعلَْيَنا مَآِئَدةً مَِّن السََّمآِء { : قوله تعاىل 

نه أغنت عنه ، عوضاً عن حرف النداء ، فلم جيز أن يدخل عليه حرف النداء فال يقال يا اللهم ألن امليم املَُعوِّضة م
  :فأما قول الشاعر 

  سبحت أو هللت يا اللهم... وما عليك أن تقويل كلما 
  فإننا من خريه لن نْعَدما... أردد علينا شيخنا مسلما 



  .فألن ضرورة الشعر جوزته 
  :سأل عيسى ربه ، أن ينزل عليهم املائدة اليت سألوه ، ويف سؤاله وجهان 

  .ل ، وهذا قول من زعم أن السؤال بعد استحكام املعرفة أنه تفضل عليهم بالسؤا: أحدمها 
  .أنه رغبة منه إىل اهللا تعاىل يف إظهار صدقه هلم ، وهذا قول من زعم أن السؤال قبل استحكام املعرفة : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َتكُونُ لََنا ِعيداً ألوَِّلَنا َوَءاِخرَِنا { 
  .فيه عيداً نعظمه حنن ومن بعدنا قاله قتادة والسدي  نتخذ اليوم الذي أنزلت: أحدها 
  .إن املائدة أنزلت عليهم يف يوم األحد غداة وعشية ، ولذلك جعلوا األحد عيداً : وقيل 

  .معناه عائدة من اهللا تعاىل علينا ، وبرهاناً لنا وملن بعدنا : والثاين 
  .ابن عباس  يعين نأكل منها مجيعاً ، أولنا وآخرنا ، قاله: والثالث 

  .يعين عالمة اإلِعجاز الدالة على توحيدك وقيل اليت تدل على صدق أنبيائك } َوَءاَيةً مِّنَك { 
  .أرزقنا ذلك من عندك : الشكر على ما أنعمت به علينا من إجابتك ، وقيل 

أجاب به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى وهذا وعد من اهللا تعاىل } قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُمْ { : قوله تعاىل 
  .إجابة للحواريني 

  .واختلفوا يف نزول املائدة على ثالثة أقاويل 
  .أنه مثل ضربه اهللا تعاىل خللقه ، ينهاهم به عن مسألة اآليات ألنبيائه ، قاله جماهد : أحدها 
ْر بَْعُد ِمنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً الَّ أَُعذُِّبُه أََحداً مَِّن فََمن َيكْفُ{ : أهنم سألوا ووعدهم باِإلجابة ، فلما قال هلم : والثاين 

  .استعفوا منها فلم تنزل عليهم ، قاله احلسن } الْعَالَِمَني 
أهنم سألوا فأجاهبم ، ومل يستعفوا ، ألنه ما حكى االستعفاء عنهم ، مث أنزهلا عليهم ، ألنه قد وعدهم ، : والثالث 
  .أن خيلف وعده وال جيوز 

  :ومن قال هبذا اختلفوا يف الذي كان عليها حني نزلت على ستة أقاويل 
  .أنه كان عليها مثار اجلنة ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه كان عيها خبز وحلم ، قاله عمار بن ياسر : والثاين 

  .أنه كان عليها سبعة أرغفة ، قاله إسحاق بن عبد اهللا : والثالث 
  .ن عليها مسكة فيها طعم كل الطعام ، قاله عطاء ، وعطية كا: والرابع 

  .كان عليها كل طعام إال اللحم ، قاله ميسرة : واخلامس 
  .رغيفان وحوتان ، أكلو منها أربعني يوماً يف سفرة ، وكانوا ومن معهم حنو مخسة آالف ، قاله جويرب : والسادس 

  .ا ، فخانوا وادخروا فَُرِفَعْت وأُِمُروا أن يأكلوا منها وال خيونوا وال يدخرو
  :قوالن } َعذَاباً الَّأَُعذُِّبُه أََحداً مَِّن الْعَالَِمَني . . . { : ويف قوله تعاىل 

  .يعين من عاملي زماهنم : أحدمها 
  .من سائر العاملني كلهم : والثاين 

  .هو أن ميسخهم قردة ، قاله قتادة : أحدمها : وفيهم قوالن 
جنس من العذاب ال يعذب به غريهم ألهنم كفروا بعد أن رأوا من اآليات ما مل يره غريهم ، فكانوا أنه : والثاين 

  .أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً 



  :وهل هذا العذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة؟ قوالن 
  :ويف احلواريني قوالن 

  .أهنم خواص األنبياء : أحدمها 
  .هم إما جبهاد أو علم أهنم املندوبون حلفظ شرائع: والثاين 

  :ويف تسميتهم بذلك ثالثة أقاويل 
لبياض ثياهبم ، وهذا قول ابن عباس ، تشبيهاً مبا هم عليه من نقاء سرائرهم ، قاله الضحاك ، وهو بلغة : أحدها 

  .القبط حواري 
  .لنظافة ثياهبم وطهارهتا بطهارة قلوهبم : والثاين 

  :الشاعر  جبهادهم عن أنبيائهم ، قال: والثالث 
  وحنن حواريون حني نزاحف... وحنن أناس منأل البيد مأمنا 

قَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ  َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه
لُْغُيوبِ قٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي نَفِْسكَ إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم اأَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِح

ا َما دُْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أَمَْرَتنِي بِِه أَِن اْعُبدُوا اللََّه رَبِّي َورَبَّكُْم َوكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيًد) ١١٦(
إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت ) ١١٧(كُْنَت أَْنتَ الرَّقِيَب َعلَْيهِْم وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

  ) ١١٨(الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

) إذا ( ها هنا مبعىن } إِذْ { . اآلية } . . . قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َءأَنَت قُلَْت ِللنَّاسِ وَإِذْ { : قوله عز وجل 
  :كما قال أبو النجم 

  جنات عدن يف السموات العال... مث جزاك اهللا عين إذ جزى 
َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة أَْصَحابَ { : اىل يعين إذا جزى ، فأقام املاضي مقام املستقبل وهذا جائز يف اللغة كما قال تع

  ] . ٤٤: األعراف [ } النَّارِ 
  :واختلف أهل التأويل يف معىن هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج خمرج االستفهام على قولني 

التكذيب وأشد أنه تعاىل سأله عن ذلك توبيخاً ملن ادعى ذلك عليه ، ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ ىف : أحدمها 
  .ىف التوبيخ والتقريع 

  .أنه قصد هبذا السؤال تعريفه أن قومه غُيُِّروا بعده وادعوا عليه ما مل يقله : والثاين 
  فالنصارى مل تتخذ مرمي إهلاً ، فكيف قال تعاىل فيهم ذلك؟: فإن قيل 

ولوا إهنا ألجل البعضي مبثابة من ولدته ، ملا كان من قوهلم أهنا مل تلد بشراً وإمنا ولدت إِلَهاً لزمهم أن يق: قيل 
  .فصاروا حني لزمهم ذلك كالقائلني له 

  :ويف زمان هذا السؤال قوالن 
  .أن اهللا تعاىل قال ذلك لعيسى حني رفعه إليه يف الدنيا ، قاله السدي وميسرة : أحدمها 
  .ة وهو أصح القولني أن اهللا تعاىل يقول له ذلك يوم القيامة ، قاله ابن جريج وقتاد: والثاين 

أي أدعي لنفسي ما ليس من شأهنا ، يعين أنين مربوب } قَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقِّ { 
  .ولست برب ، وعابد ولست مبعبود 



  :وبدأ بالتسبيح قبل اجلواب ألمرين 
  .تنزيهاً له عما أضيف إليه : أحدمها 

  .اً لعزته وخوفاً من سطوته خضوع: الثاين 
فرد ذلك إىل علمه تعاىل ، وقد كان اهللا عاملاً به أنه مل يقله ، ولكن قاله تقريعاً } إِن كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه { : مث قال 

  .ملن اختذ عيسى إهلاً 
  .فيه وجهان } َتْعلَُم َما ِفي نَفْسي َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك { 

  .تعلم ما أخفيه وال أعلم ما ختفيه : ا أحدمه
  .تعلم ما أعلم وال أعلم ما تعلم : والثاين 

  .أهنا عبارة عن اجلملة كلها : أحدمها : ويف النفس قوالن 
  .أهنا عبارة عن بعضه ، كقوهلم قتل فالن نفسه : والثاين 

  :حيتمل وجهني } إِنََّك أَنَت َعالَُّم الُْغُيوبِ { 
  .لسر والعالنية عامل ا: أحدمها 
  .عامل ما كان وما يكون : والثاين 

  :ويف الفرق بني العامل والعالم وجهان 
  .أن العالم الذي تقدم علمه ، والعامل الذي حدث علمه : أحدمها 
  .أن العالم الذي يعلم ما كان وما يكون ، والعامل الذي يعلم ما كان وال يعلم ما يكون : والثاين 

مل يذكر عيسى ذلك على وجه اِإلخبار به ألن اهللا عامل به ، } ا قُلُْت لَُهمْ إِالَّ َما أََمْرتَنِي بِِه َم{ : قوله عز وجل 
  :وحيتمل وجهني 

  .تكذيباً ملن اختذ إهلاً معبوداً : أحدمها 

  .الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه : والثاين 
  :حيتمل وجهني } َه َربِّي َوَربَّكُْم أَِن اعُْبُدواْ اللَّ{ : قوله تعاىل 

  .إعالمهم أن اهللا ربه ورهبم واحد : أحدمها 
  .أن عليه وعليهم أن يعبدوا رباً واحداً حىت ال خيالفوا فيما عبدوه : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوكُنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيِهِمْ { 
  .يعين شاهداً : أحدمها 
  .اهداً عليهم ش: والثاين 

  :فيه وجهان } فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي { 
  .أنه املوت : أحدمها 
  .أنه رفعه إىل السماء : والثاين 

  :فيه وجهان } الرَّقِيَب َعلَْيهِْم . . . { 
  .احلافظ عليهم : أحدمها 
  .العامل هبم : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوأَنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ { 



  .شاهداً ملا حضر وغاب : ا أحدمه
  .شاهداً على من عصى ، وأطاع : والثاين 

  :حيتمل وجهني } إِن ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك { : قوله عز وجل 
  .أنه قاله على وجه االستعطاف هلم والرأفة هبم كما يستعطف العبد سيده : أحدمها 
  .واالستجارة من عذابه أنه قاله على وجه التسليم ألمر ربه : والثاين 

يَها أََبًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمْ قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِف
  ) ١٢٠(اَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ِللَِّه ُملُْك السََّم) ١١٩(َوَرضُوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الْعَِظيُم 

يعين يوم القيامة ، وإمنا نفعهم الصدق يف ذلك اليوم } قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم { : قوله تعاىل 
  :هذا الصدق قوالن لوقوع اجلزاء فيه وإن كان يف كلِّ األيام نافعاً ، ويف 

أن صدقهم الذي كان منهم يف الدنيا نفعهم يف اآلخرة جُوُزوا عليه من الثواب ، فعلى هذا املراد هبذا : أحدمها 
  :الصدق وجهان حمتمالن 

  .أنه صدقهم يف عهودهم : أحدمها 
  .أنه تصديقهم لرسل اهللا وكتبه : والثاين 

  .رة ينفعهم لقيامهم فيه حبق اهللا أنه صدق يكون منهم يف اآلخ: والقول الثاين 
  :فعلى هذا يف املراد هبذا الصدق وجهان حمتمالن 

  .أنه صدقهم يف الشهادة ألنبيائهم بالبالغ : أحدمها 
صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعماهلم ، ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا املؤاخذة بتركهم كتم : والثاين 

  .ارهم ألنبيائهم وعلى أنفسهم الشهادة ، فيغفر هلم بإقر
  .وهل هم مصروفون عنه قبل موقف العرض؟ على قولني 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب 

ُهَو الَِّذي ) ١(ْم يَْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِ
َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي الْأَْرضِ َيعْلَُم ) ٢(َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمَسمى عِْنَدُه ثُمَّ أَنُْتْم َتْمَتُرونَ 

  ) ٣(ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ 

فاحتة التوارة فاحتة : اآلية قال وهب بن منبه } . . . ِه الَِّذي َخلََق السََّمواِت وَاَألْرَض الَْحْمُد ِللَّ{ : قوله عز وجل 
  .، وخامتة التوراة خامتة هود } يَْعِدلُونَ { : األنعام إىل قوله 

فيقول اْحِمدِ  جاء على صيغة اخلرب وفيه معىن األمر ، وذلك أوىل من أن جييء بلفظ األمر} الَْحْمدُ ِللَِّه { : وقوله 
  :اهللا ، ألمرين 

  .أنه يتضمن تعليم اللفظ واملعىن ، ويف األمر املعىن دون اللفظ : أحدمها 
  .أن الربهان إمنا يشهد مبعىن اخلرب دون األمر : والثاين 

والسماء ألن خلق السموات واألرض نَِعٌم تستوجب احلمد ، ألن األرض تقل ، } الَِّذي َخلََق الَسَموَاِت واألرَض { 
تظل ، وهي من أوائل نعمه على خلقه ، ولذلك استحمد خبلقها وأضاف خلقها إىل نفسه عند محده ، على أن 



  .مستحق احلمد هو خالق السموات واألرض ، ليكون باستحقاق احلمد منفرداً النفراده خبلق السموات واألرض 
  :ويف مجع السموات وتوحيد األرض وجهان 

إِنَّا َنْحُن َنزَّلََنا { : أشرف من األرض ، واجلمع أبلغ يف التفخيم من الوحيد كقوله تعاىل  ألن السموات: أحدمها 
  ] . ٩: احلجر [ } الذِّكَْر 
  .ألن أوامره إىل األرض ختترق مجيع السماوات السبع : والثاين 

  :ويف تقدمي السموات على األرض وجهان 
  .لتقدم خلقها على األرض : أحدمها 
  .لشرفها فقدمها على ذكر األرض وإن كانت خملوقة بعد األرض  :والثاين 

  .وهذان الوجهان من اختالف العلماء أيهما ُخِلَق أوالً 
يعين وخلق ، فغاير بني اللفظ ليكون أحسن يف النظم ، واملراد بالظلمات والنور هنا } َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر { 

ر من قول قتادة ، قدم الظلمة على النور ألنه قدم خلق الظلمة على خلق النور ، وهو املشهو: أحدها : ثالثة أوجه 
  .ومجع الظلمات ووحد النور ألن الظلمات أعم من النور 

  .النهار : الليل ، والنور : أن الظلمات : والثاين 
  .اِإلميان ، قاله السدي : الكفر ، والنور : أن الظلمات : والثالث 

  :فيه ثالثة أوجه أَُخر وألصحاب اخلواطر ، 
  .األرواح : األجسام ، والنور : أن الظلمات : أحدها 
  .ضمائر القلوب : أعمال األبدان ، والنور : أن الظلمات : الثاين 

  .العلم : اجلهل ، والنور : أن الظلمات : والثالث 
  .النََّعْم ِعْدالً ، يعين مثالً أي جيعلون له مع هذه } ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ { 

  :وفيه قوالن 
  .أهنم يعدلون به األصنام اليت يعبدوهنا : أحدمها 
  .أهنم يعدلون به إهلاً غريه مل ُيْخلَق مثل خلقه : والثاين 

  :عة أقاويل يف هذين األجلني أرب} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُم مِّن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجالً وَأََجلٌ مُّسَمَّى ِعنَدهُ { 
أن األجل األول الذي قضاه أجل احلياة إىل املوت ، واألجل الثاين املسمى عنده أجل املوت إىل البعث ، : أحدها 

  .قاله احلسن ، وقتادة 
أن األجل األول الذي قضاه أجل الدنيا ، واألجل الثاين املسمى عنه ابتداء اآلخرة ، قاله ابن عباس ، : الثاين 

  .وجماهد 
أن األجل األول الذي قضاه هو حني أخذ امليثاق على خلقه يف ظهر آدم ، واألجل الثاين املسمى عنده : لث والثا

  .احلياة يف الدنيا ، قاله ابن زيد 

  .أن األجل الذي قضاه أجل من مات ، واألجل املسمى عنده أجل من ميوت بعد ، قاله ابن شجرة : والرابع 
  :فيه وجهان } َتْمَتُرونَ { 
  .الشك : تشكون ، واالمتراء : دمها أح

  .ختتلفون ، مأخوذ من املراء وهو االختالف : والثاين 



  :فيه ثالثة أقاويل } َوُهَو اللَُّه ِفي السَّمََواِت َوِفي اَألْرضِ َيعْلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم { : قوله تعاىل 
  .األرض  أن معىن الكالم وهو اله املَُدبِّر يف السموات ويف: أحدها 

  .وهو اهللا املعبود يف السموات ، ويف األرض : والثاين . أي ما ختفون ، وما تعلنون } َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُمْ { 
وهو اهللا يعلم سركم وجهركم يف السموات ويف األرض ، ألن : أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، وتقديره : والثالث 

  .ألرض اإلِنس واجلن ، قاله الزجاج يف السموات املالئكة ، ويف ا
أي ما تعلمون من بعد ، وال خيفى عليه ما كان منكم ، وال ما سيكون ، وال ما أنتم عليه يف } وَََيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ { 

  .احلال من سر ، وجهر 

فَقَْد كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما ) ٤( َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني
ا أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْن) ٥(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

َولَوْ ) ٦(ِدِهْم قَْرًنا آخَرِيَن َعلَْيهِْم ِمْدَراًرا َوَجَعلَْنا الْأَْنَهارَ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَْنَشأَْنا ِمْن َبْع السََّماَء
َوقَالُوا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه ) ٧(وا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ِفي ِقرْطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُر

) ٩(َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونَ ) ٨(َملٌَك َولَْو أَنَْزلَْنا َملَكًا لَقُِضَي الْأَْمُر ثُمَّ لَا ُينْظَُرونَ 
قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ) ١٠(اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ  َولَقَِد

  ) ١١(اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

ألن مشركي قريش ملا أنكروا نزول القرآن أخرب اهللا أنه لو } ِقْرطَاسٍ  َولَوْ َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاباً ِفي{ : قوله عز وجل 
} ولَوْ َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاباً ِفي ِقْرطَاسٍ { : أنزله عليهم من السماء ألنكروه وكفروا به لغلبة الفساد عليهم ، فقال 
قال زهري بن أيب . يل طرس ومل يقل قرطاس واسم القرطاس ال ينطلق إال على ما فيه كتابة ، فإن مل يكن فيه كتابة ق

  :سلمى 
  كما تردد يف قرطاسه القلم... هبا أخاديد من آثار ساكنها 

  .قال ذلك حتقيقاً لنزوله عليهم } فَلََمُسوُه بِأَيِدِيهِْم { 
  :وحيتمل بلمس اليد دون رؤية العني ثالثة أوجه 

  .، فلذلك َعبَّر عنه باللمس دون الرؤية  أن نزوله مع املالئكة وهم ال يرون باألبصار: أحدها 
  .ألن امللموس أقرب من املرئي : والثاين 

  .ألن السحر يتخيل يف املرئيات ، وال يتخيل يف امللموسات : والثالث 
ما : يان بنفسه ، والبيِّن ما دل على ب: تكذيباً لليقني بالعناد ، واملبني } لَقَالَ الََِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َهذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ { 

  .دل على بيانه ، فكان املبني أقوى من البيِّن 
أي لو } َولَْو أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضيَ اَألْمرُ { أي ملك يشهد بتصديقه } َوقَالُواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك { : قوله عز وجل 

  :أنزلنا ملكاً فلم يؤمنوا لقضي األمر وفيه تأويالن 
لقضي عليهم بعذاب االستئصال ، قاله احلسن ، وقتادة ، ألن األمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على : أحدمها 

  .أنبيائهم اآليات فأجاهبم اهللا تعاىل إىل اإلِظهار فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب 
  .أن معىن لقضي األمر لقامت الساعة ، قاله ابن عباس : والثاين 

على التأويل األول ، وعن قيام . أي ال ُيْمَهلُون وال ُيَؤخَّرون ، يعين عن عذاب االستئصال } ُرونَ ثُمَّ الَ ُينظَ{ 



  .الساعة على التأويل الثاين 
  .يعين ولو جعلنا معه ملكاً يدل على صدقه جلعلناه يف صورة رجل } َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً { 

  :وجهان  ويف وجوب جعله رجالً
  .ألن املالئكة أجسامهم رقيقة ال تَُرى ، فاقتضى أن ُيْجَعل رجالً لكثافة جسمه حىت يرى : أحدمها 
أهنم ال يستطيعون أن يروا املالئكة على صورهم ، وإذا كان يف صورة الرجل مل يعلموا ملك هو أو غري : والثاين 

  .ملك 
  :فيه ثالثة تأويالت } َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم مَّا َيلْبُِسونَ { 

  .معناه وخللطنا عليهم ما خيلطون ، قاله الكليب : أحدها 
كما يشبهون على ضعفائهم واللبس يف كالمهم : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم ، قال الزجاج : والثاين 

  :هو الشك ومنه قول اخلنساء 
  اوالبس عليه بشك مثل ما لبس... أصدق مقالته واحذر عداوته 

وللبسنا على املالئكة من الثبات ما يلبسه الناس من ثياهبم ، ليكونوا على صورهم وعلى زِيِّهم ، قاله : والثالث 
  .جويرب 

  :أي أوجبها ربكم على نفسه ، وفيها أربعة أوجه } كََتَب َعلَى َنفِْسهِ الرَّْحَمةَ . . . { : قوله تعاىل 
  .ن عبادته اليت تفضي هبم إىل جنته أهنا تعريض خلقه ملا أمرهم به م: أحدها 
  .ما أراهم من اآليات الدالة على وجوب طاعته : والثاين 

  .إمهاهلم عن معاجلة العذاب واستئصاهلم باالنتقام : والثالث 
  .قبوله توبة العاصي والعفو عن عقوبته : والرابع 

لعبث واجلزا أَخَرَجه َمخَْرج القسم حتقيقاً للوعد والوعيد ، مث أكده وهذا توعد منه با} لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ { 
  .} الَ رَْيَب ِفيِه { : بقوله 

ِذيَن لِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه الَّقُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ ا
قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ ) ١٣(َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ١٢(َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

ْرتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ َوِليا فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِم
َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه وَذَِلَك الْفَْوزُ الُْمبِنيُ ) ١٥(قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٤(
)١٦ (  

من أجسام احليوان ، ألن من احليوان ما يسكن ليالً ، ومنه ما يسكن } َما َسكََن ِفي الَّْيلِ وَالنََّهارِ  َولَُه{ : قوله تعاىل 
  .هناراً 

  :ومل يقل ما حترك؟ قيل ألمرين } َما َسكََن { فلم قال : فإن قيل 
  .أن ما َيُعمُّه السكون أكثر مما َيُعمُّه احلركة : أحدمها 
معناه وله ما : ال بد أن تنحل حركته سكوناً ، فصار كل متحرك ساكناً ، وقد قال الكليب  ألن كل متحرك: والثاين 

  .استقر يف الليل والنهار ، ومها الزمان كله ، ألنه ال زمان إال ليل أو هنار ، وال فصل بينهما خيرج عن واحد منهما 
  . إهلاً َيتَوالَّنِي يعين} قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ وَِليَّاً { : قوله عز وجل 



كنت ال أدري ما فاطر : أي خالق السموات واألرض ومبتدئها ، قال ابن عباس } فَاِطر السََّموَاِت وَاَألْرضِ { 
{ أنا فَطَْرُتَها ، أي ابتدأهتا ، وأصل الفطر الشق ، ومنه : حىت اختصم إيلّ أعرابيان يف بئر ، فقال أحدمها لصاحبه 

  .أي شقوق ]  ٣: امللك [ } ورٍ َهلْ َتَرى ِمن فُطُ
: معناه على هذه القراءة } َوُهَو ُيطِْعُم وال َيطَْعُم { معناه يَْرُزُق وال يُْرَزق ، قرأ بعضهم } َوُهَو َيطْعُم َوالَ ُيطَْعُم { 

  .وهو يطعم خلقه وال يأكل 
  :ته ، ويف إسالمه هذا ثالثة أوجه يعين من أم} قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَسْلََم { 

  :استسالمه ألمر اهللا ، ومثله قول الشاعر : أحدها 
  إال اهلدّية أو ترك بإسالم... طال النهار على من لقاح له 

  .أي باستسالم 
  .هو دخوله يف ِسلْمِ اهللا وخروجه من عداوته : والثاين 

: احلج [ } َه َءابِيكُْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ ِملَّ{ : دخوله يف دين إبراهيم كقوله تعاىل : والثالث 
  .من أهل مكة : ويكون املراد به أول من أَْسلَم من قريش ، وقيل ]  ٧٨
َمل أن يكون حيتمل أن يكون هذا خطاباً من اهللا لنبيه َيْنهَاُه به عن الشرك ، وُيْحَت} َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني { 

  .املراد به مجيع أمته ، وإن توجه اخلطاب إليه 

َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ) ١٧( َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر شََهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ) ١٨(ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 

اِحٌد وَإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّا ا ُهَو إِلٌَه َوِلأُْنِذرَكُْم بِِه َوَمْن َبلَغَ أَِئنَّكُْم لََتْشَهُدونَ أَنَّ َمعَ اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّم
) ٢٠(ْؤِمُنونَ الَِّذيَن آتَْيَناُهُم الِْكَتابَ َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمُ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْفَُسُهْم فَُهْم لَا ُي) ١٩(ُتْشرِكُونَ 

  ) ٢١(بِآَياِتهِ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب

  :فيه وجهان } َوإِن يَْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشَف لَُه إِالَّ ُهَو { : قوله تعاىل 
  .معناه إن أَلَْحَق اهللا بك ُضراً ، ألن املس ال جيوز على اهللا : أحدمها 
  .معناه وإن جعل الُضرَّ ميسك : والثاين 

  .} َوإِن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍ { : وكذلك قوله 
  :ويف الُضرِّ واخلري وجهان 

  .أن الُضرَّ السُقُْم ، واخلري العافية : أحدمها 
  .أن الُضرَّ الفقر ، واخلري الغىن : والثاين 

  :فيه قوالن } َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه { : قوله عز وجل 
  .عباده ، وفوق صلة زائدة أن معناه القاهر ل: أحدمها 
َيُد اللَِّه فَْوقَ { : أنه بقهره لعباده مستعلٍ عليهم ، فكان قوله فوق مستعمالً على حقيقته كقوله تعاىل : والثاين 
  .ألهنا أعلى قوة ]  ١٠: الفتح [ } أَيِديهِم 

  .وهو القاهر فوق قهر عباده ، ألن قهره فوق كل قهر : وحيتمل ثالثاً 
  :قهر وجهان ويف هذا ال



  .أنه إجياد املعدوم : أحدمها 
  .أنه ال راد ألقداره وال َصادَّ عن اختياره : والثاين 

  :ذلك قوالن ] نزول [ اآلية ، يف سبب } قَلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر شََهاَدةً { : قوله عز وجل 
لنبوة ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية من يشهد لك ا: أن املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 

} قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبيْنِي َوبَْيَنكُْم { : ، مث أجابه عن ذلك فقال } أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشهَاَدةً { : يأمره فيها أن يقول هلم 
  .بصدقي وصحة نبويت وهي أكرب الشهادات ، قاله احلسن : يعين 

  .يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك ليشهده عليهم أن اهللا تعاىل أمره أن : والثاين 
  :فيه وجهان } ألُنِذرَكُْم بِِه َوَمن َبلَغَ { 

  .أهل مكة ومن بلغه القرآن من غري أهل مكة ] يا [ ألنذركم : أحدمها 
  .العرُب ومن ُبلِّغ من الَعَجم ] أيها : [ ألنذركم به : والثاين 

  :فيه قوالن } َءاتَْيَناُهُم الِْكَتابَ  الَِّذيَن{ : قوله عز وجل 
  .أنه التوراة واِإلجنيل ، قاله احلسن ، وقتادة ، والسدي ، وابن جريج : أحدمها 
  .أنه القرآن : والثاين 

  :فيه قوالن } َيْعرِفُوَنُه كََما يَْعرِفُونَ أَبْنآَءُهم { 
ءهم ، ألن صفته موجودة يف كتاهبم ، قاله احلسن ، يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبنا: أحدمها 

  .وقتادة ، ومن زعم أن الكتاب هو التوراة واِإلجنيل 
  .يعرفون الكتاب الدال على صفته ، وصدقه ، وصحة نبوته ، وهذا قول من زعم أن الكتاب هو القرآن : والثاين 

  .حة املعرفة تثبيتاً لص} كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمُ { : وعىن بقوله 
ما هذه املعرفة اليت تعرفون هبا : أن عمر بن اخلطاب قال لعبد اهللا بن سالم حني أسلم : وحكى الكليب والفراء 

واهللا ألنا به إذا رأيته أعرف مين بابين وهو يلعب مع : حممداً صلى اهللا عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال 
  .د أنه حق ، ولست أدري ما صنع النساء يف االبن الصبيان ، ألين ال أشك أنه حممد ، وأشه

  :فيه تأويالن } الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنْفُسَُهْم { 
أهنم خسروا بالكفر منازهلم وأزواجهم يف اجلنة ، ألنه ليس أحد من مؤمن وال كافر إال وله منازل وأزواج : أحدمها 

الَِّذيَن َيرِثُونَ الْفِْرَدوسَ { : هم ، وهو معىن قوله تعاىل ، فإن أسلموا كانت هلم ، وإن كفروا كانت ملن آمن من أهل
  .، قاله الفراء ]  ١١: املؤمنون [ } ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

  :معناه غبنوها فأهلكوها بالكفر والتكذيب ، ومنه قول األعشى : والثاين 
  وال ُيبايل ُخْسَر اخلاسر... ال يأخذ الرِّشَْوة يف ُحكِْمِه 

ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهمْ إِلَّا أَنْ ) ٢٢(َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن شَُركَاُؤكُُم الَِّذيَن كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ  َوَيْوَم
َومِْنُهمْ ) ٢٤(َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ  اْنظُْر كَْيَف كَذَُبوا َعلَى أَْنفُِسهِْم) ٢٣(قَالُوا وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 

 آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بَِها حَتَّى إِذَا َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ
َوُهمْ َيْنَهْونَ َعْنُه َوَينْأَْونَ َعْنُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ إِلَّا ) ٢٥(لُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُو
  ) ٢٦(أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 



  :يف الفتنة هنا ثالثة أقاويل . اآلية } . . . ثُمَّ لَْم َتكُن فَْتَنُتُهْم { 
  .يعين معذرهتم ، فسماها فتنة حلدوثها عن الفتنة ، قاله قتادة : حدها أ

  .عاقبة فتنتهم وهو شركهم : والثاين 
  .يعين َبِليَّتُهم اليت ألزمتهم احلجة وزادهتم الئمة ، قاله أبو عبيد القاسم بن سالم : والثالث 

كيف كذبوا يف اآلخرة جبحود : تبدأوا بذلك من شركهم ، فإن قيل }  إِالَّ أَن قَالُواْ وَاللَِّه رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{ 
  :الشرك وال يصح منهم الكذب يف اآلخرة ألمرين 

  .أنه ال ينفعهم : أحدمها 
أهنم مصروفون عن القبائح ملجؤون إىل تركها ِإلزالة التكليف عنهم ، ولو مل يلجؤوا إىل ترك القبيح : والثاين 

قوهلم وجب تكليفهم ليقلعوا به عن القبيح ، ويف عدم تكليفهم دليل على إجلائهم إىل تركه ويصرفوا عنه مع كما ع
.  

  .عن ذلك جوابان : قيل 
أي يف الدنيا عند أنفسنا العتقادنا فيها أننا على صواب ، وإن } وَاللَِّه رَبِّنآ َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { أن قوهلم : أحدمها 

  .ذلك منهم كذباً ، قاله قطرب  ظهر لنا خطؤه اآلن ، فلم يكن
أن اآلخرة مواطن ، فموطن ال يعلمون ذلك فيه وال يضطرون إليه ، وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون : والثاين 

  .إليه ، فقالوا ذلك يف املوطن األول ، قاله بعض متأخري املتكلمني 
اِإلجلاء واالضطرار ، ويف املوطن الثاين غري  وهذا ليس بصحيح ألنه يقتضي أن يكونوا يف املوطن األول مكلفني لعدم

  .مكلفني 
فأخرب عنهم بالكذب ، } انظُْر كَْيَف كَذَبُواْ َعلَى أَنفُِسهِمْ { : وقد يعتل اجلواب األول بقوله تعاىل بعد هذه اآلية 

  .وهم على اجلواب األول غري كاذبني 
وا بألسنتهم ، فلما نطقت جوارحهم أقروا ، ويف هذا وقد أُجِيب عن هذا االعتراض جبواب ثالث ، وهو أهنم أنكر

  .اجلواب دخل ألنه قد كذبوا ُنطَْق اجلوارح 
  :فيه وجهان } َوَضلَّ َعنُهم مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { 

  .بسوء كذهبم وجحودهم : أحدمها 
  .لكذب حتسني ا: فضلت عنهم أوثاهنم اليت افتروا على اهللا بعبادهتا ، واالفتراء : والثاين 

قيل إهنم كانوا يستمعون يف الليل } َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَهُوُه { : قوله عز وجل 
  .قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالته 

  .يستمعون قراءته لريدوا عليه : أحدمها : وفيه وجهان 
موا مكانه فيؤذوه ، فصرفهم اهللا عن مساعه ، بإلقاء النوم عليهم ، بأن جعل على قلوهبم أكنة أن ليعل: والثاين 
  .يفقهوه 

كََنْتُت الشيء إذا غطيته ، وأكننته يف نفسي إذا أخفيته ، ويف قراءة علي ، : واألكنة األغطية واحدها كِنان ، يقال 
  .على أعينهم غطاء : وابن مسعود 

  .الثقل ، ومنه الَوقَار إذا ثقل يف اجمللس : والوقر } هِْم َوقْراً َوِفي َءاذَانِ{ 
يعين باآلية عالمة اإلعجاز ملا قد استحكم يف أنفسهم من حسده وبغضه ، } َوإِن َيرَْواْ كَلَّ ءَاَيٍة الَّ ُيْؤِمنُواْ هبا { 



  .وذلك صرفهم عن مساع القرآن ، ألهنم قصدوا بسماعه األذى واالفتراء 
فيما كانوا جيادلون به النيب صلى اهللا } َى إِذَا َجآُءوكَ ُيَجاِدلُوَنكَ َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهذَآ إِالَّ أََساِطريُ األَوَِّلَني حَتَّ{ 

  :عليه وسلم قوالن 

  .، قال احلسن } اَألوَِّلنيَ  إِنْ َهذَآ إِالَّ أََساِطُري{ : أهنم كانوا جيادلونه مبا ذكره اهللا تعاىل من قوله عنهم : أحدمها 
  .تأكلون ما قتلتم وال تاكلون ما قتل ربكم ، قاله ابن عباس : هو قوهلم : والثاين 
إن جادهلم هبذا النضر بن : أي أحاديث األولني اليت كانوا يسطروهنا يف كتبهم ، وقيل } أَسَاِطُري األَوَِّلَني { ومعىن 

  .احلارث 
  :فيه ثالثة أقاويل } ْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأْونَ َعْنُه َوُهمْ َي{ : قوله عز وجل 

َيْنَهون عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويتباعدون عنه فراراً منه ، قاله حممد ابن احلنفية ، واحلسن ، : أحدها 
  .والسدي 

إىل قلوهبم العلم بصحته ، قاله جماهد َيْنَهون عن القرآن أن ُيْعَمل مبا فيه ، ويتباعدون من مساعه كيال يسبق : والثاين 
  .، وقتادة 
نزلت يف أيب طالب : ينهون عن أذى حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويتباعدون عن اتباعه ، قال ابن عباس : والثالث 

كان ينهى املشركني عن أذى حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويتباعد عما جاء به ، فال يؤمن به مع وضوح صدقه يف 
  .نفسه 

  :واستشهد مقاتل مبا دل على ذلك عن شعر أيب طالب بقوله 
  فلقَْد َصَدقْت وكُْنَت ثَمَّ أميناً... ودعوتين وَزَعْمَت أنََّك ناِصِحي 

  من خْيرِ أَْدياِن البَرِيِة ِديناً... وعرضَت ديناً قد عِلْمُت بأنه 
  اً بذالك ُمبِيناًلََوَجْدَتين سَْمح... لوال الذََّماَمةُ أو أَُحاِذرُ ُسبَّةً 

  وابِشْر بذاك وقَرَّ مَِنَك عيوناً... فاذهب ألمرك ما عليك غَضَاَضةٌ 
  حىت أُوسََّد يف التُّرابِ َدفِيناً... واهللا لن َيِصلُوا إيك بَِجْمعِهم 

 ، قال أما أن أدخل يف دينك فال: فنزلت هذه اآلية ، فقرأها عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له أبو طالب 
  .لسابق القضاء يف اللوح احملفوظ ، وبه قال عطاء ، والقاسم : ابن عباس 

َبلْ َبَدا لَُهْم َما ) ٢٧(ُمْؤِمنَِني َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآَياِت َربَِّنا وََنكُونَ ِمَن الْ
َوقَالُوا إِنْ ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحنُ ) ٢٨(نَ ِمْن قَْبلُ َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ كَاُنوا ُيْخفُو

لَى َورَبَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتمْ َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َب) ٢٩(بَِمْبُعوِثَني 
  ) ٣٠(َتكْفُُرونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى النَّارِ { : قوله عز وجل 
  .عاينوها ، ومن عاين الشيء فقد وقف عليه : أحدها 
  .عليها  أهنا كانت من حتتهم وهم فوقها ، فصاروا وقوفاً: والثاين 

  .أهنم عرفوها بالدخول فيها ، ومن عرف الشيء فقد وقف عليه : والثالث 



  .أن معناه ولو ترى إذ ُحبِسُوا على النار : وذكر الكليب وجهاً رابعاً 
إىل الدنيا اليت هي دار التكليف ليؤمنوا متنوا الرد } فَقَالُواْ َيا لَيَْتَنا نَُردُّ َوالَ ُنكَذَِّب بِأََياِت َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ { 

  .ويصدقوا ، والتمين ال يدخله صدق وال كذب ، ألنه ليس خبرب 
  :فيه ثالثة أقاويل } بلْ َبَدالَُهم مَّا كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمن قَْبلُ { : مث قال تعاىل 

  .بدا هلم وبال ما كانوا خيفون : أحدها 
  .م عن بعض ، قاله احلسن بدا هلم ما كان خيفيه بعضه: والثاين 

  .بدا لألتباع مما كان خيفيه الرؤساء : والثالث 
  .يعين ولو ردوا إىل ما متنوا من الدنيا لعادوا إىل ما هنوا عنه من الكفر } َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { 
  :فيه قوالن } َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ { 

ف أخرب اهللا به عن كذهبم ال أنه عائد إىل ما تقدم من متّنيهم ، لعدم الصدق والكذب يف أنه خرب مستأن: أحدمها 
  .التمنِّي 
  .يعين يف اِإلخبار عن أنفسهم باِإلميان إِن ُردُّوا } إِنَُّهْم لَكَاِذبونَ { : والثاين 

لسَّاَعةُ َبْغَتةً قَالُوا َيا َحسَْرَتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها وَُهْم َيْحِملُونَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُوا بِِلقَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم ا
َوَما الَْحيَاةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَِعٌب وَلَْهٌو َولَلدَّاُر الْآِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ ) ٣١(أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

  ) ٣٢(أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيآ إِالَّ لَِعٌب َولَْهوٌ { : قوله عز وجل 
وما أمر الدنيا والعمل هلا إال لعب وهلو ، فأما عمل الصاحلات فيها فهو من عمل اآلخرة ، فخرج من أن : أحدها 

  .يكون لعباً وهلواً 
  .حلياة الدنيا إال أهل لعب وهلو الشتغاهلم هبا عما هو أوىل منها ، قاله احلسن وما أهل ا: والثاين 

أهنم كأهل اللعب واللهو النقطاع لذاهتم وقصور مدهتم ، وأهل اآلخرة خبالفهم لبقاء مدهتم واتصال : والثالث 
  .ألنه قَْد دام هلم فيها ما كان منقطعاً يف غريها } ونَ َولَلدَّاُر األِخَرةُ َخْيرٌ لِّلَِّذيَن َيتَّقُ{ : لذهتم ، وهو معىن قوله تعاىل 

  .أن ذلك خري لكم } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { 
  .أهنا لعب ملن مجعها ، هلو ملن يرثها : وذكر بعض اخلاطرية قوالً رابعاً 

َولَقَْد كُذَِّبتْ ) ٣٣(ِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَّهُ لََيْحزُُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذِّبُوَنَك وَلَ
َولَقَدْ َجاَءَك ِمْن َنَبإِ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما كُذِّبُوا َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهْم َنصُْرَنا َولَا مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه 

ِتَيُهمْ انَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعرَاُضُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبَتِغيَ َنفَقًا ِفي الْأَْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأَْوإِنْ كَ) ٣٤(الْمُْرَسِلَني 
ِذيَن َيْسَمُعونَ َوالْمَْوَتى إِنََّما َيسَْتجِيُب الَّ) ٣٥(بِآَيٍة َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَمعَُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

  ) ٣٦(َيْبَعثُُهُم اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه يُْرَجُعونَ 

  .لك ، والكفر يب . يعين من التكذيب } قَْد َنعْلَُم إِنَُّه لََيْحزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ { : قوله عز وجل 
  :فيه أربعة أوجه } فَإِنَُّهْم الَ ُيكّذَّبوَنَك { 

م ال يكذبونك حبجة ، وإمنا هو تكذيب هبت وعناد ، فال حيزنك ، فإنه ال يضرك ، قاله أبو صاحل ، فإهن: أحدها 



  .وقتادة ، والسدي 
  .فإهنم ال يكذبون قولك لعلمهم بصدقك ، ولكن يكذبون ما جئت به ، قاله ناجية بن كعب : والثاين 

  .يف العالنية لعداوهتم لك ، قاله الكليب  ال يكذبونك يف السر لعلمهم بصدقك ، ولكنهم يكذبونك: والثالث 
معناه أن تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك ، ألنك رسول ُمَبلّغ ، وإمنا هو تكذيب آليايت الدالة على : والرابع 

ي يكذبون أ} َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بئَأَيَاِت اللَِّه َيْجَحدُونَ { : صدقك واملوجبة لقبول قولك ، وقد بني ذلك بقوله تعاىل 
.  

  .ال جيدونك كاذباً : وهي قراءة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتأويلها } الَ ُيكَذِّبُوَنكَ { : وقرأ نافع والكسائي 
  :حيتمل أربعة تأويالت } َوالَ مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه . . . { : قوله عز وجل 

  . معناه ال ُمبِطل حلُجَِّتِه وال دافع لربهانه: أحدها 
  .معناه ال َرادَّ ألمره فيما قضاه من نصر أوليائه ، وأوجبه من هالك أعدائه : والثاين 

  .معناه ال تكذيب خلربه فيما حكاه من نصر َمْن ُنِصَر وهالك َمْن أُْهِلَك : والثالث 
  .معناه ال يشتبه ما ختّرصه الكاذبون عليه مبا بلَّغه األنبياء عنه : والرابع 

  .فيما صربوا عليه من األذى ، وقُوبلوا عليه من النصر } آَءَك ِمن نَّبَإِْى الْمُْرَسِلَني َولَقْدْ َج{ 
  :فيه قوالن } َوإِن كَانَ كَُبَر إِْعرَاضُُهْم { : قوله عز وجل 

  .عن مساع القرآن ] إعراضهم : [ أحدمها 
  .عن استماعك : والثاين 

  .أي سرباً ، وهو املسلك فيها ، مأخوذ من نافقاء الريبوع } ِفي اَألْرضِ  فَإِِن اْسَتطَْعَت أَن َتْبتَِغَي َنفَقاً{ 
  :فيه ثالثة أقاويل } أَْو ُسلَّماً ِفي السََّمآِء { 

  .مصعداً ، قاله السدي : أحدها 
  .َدَرجاً ، قاله قتادة : والثاين 

  .سبباً ، قاله الكليب وقد تضمن ذلك قول كعب بن زهري : والثالث 
  به َنفَقاً أْو يف السََّمَوات ُسلَّماً... ا مَْنجًى َعلَى األْرضِ فَابِْغَيا وال لَكَُم

يعين أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك ، مل يؤمنوا لك ، فال حيزنك تكذيبهم وكفرهم ، قال } فََتأْتَِيُهم بئَاَيةٍ { 
  .فتأتيهم بآية فافعل : ويف الكالم مضمر حمذوف وتقديره : الفراء 

  .يعين باإلجلاء واالضطرار } َشآَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى  َولَْو{ 
  .فإنه مل يشأ } ولو شاَء اهللاُ { كل موضع قال اهللا فيه : قال ابن عباس 

  .يعين جتزع يف مواطن الصرب ، فتصري باألسف والتحسر مقارباً ألحوال اجلاهلني } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن اجلَاِهِلَني { 
أن اجلواب : االستجابة هي القبول ، والفرق بينها وبني اجلواب } إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ { : له عز وجل قو

  .قد يكون قبوالً وغري قبول 
  :فيه تأويالن } الَِّذيَن َيْسَمُعونَ { : وقوله 

  .يعين الذين يعقلون ، قاله الكليب : أحدمها 
ون طلباً للحق ، ألن االستجابة قد تكون من الذين يسمعون طلباً للحق ، فأما من ال يسمع ، الذين يسمع: والثاين 

  .أو يسمع لكن ال بقصد طلب احلق ، فال يكون منه استجابة 



  :فيه قوالن } َوالْمَْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه { 
  .أن املراد باملوتى هنا الكفار ، قاله احلسن ، وقتادة وجماهد : أحدمها 

إمنا يستجيب املؤمنون الذين يسمعون ، والكفار ال يسمعون إال عند معاينة احلق اضطراراً : ويكون معىن الكالم 
  .حني ال ينفعهم حىت يبعثم اهللا كفاراً مث حيشرون كفاراً 

م ، ويكون معىن أهنم املوتى الذين فقدوا احلياة ، وهو مثل ضربه اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسل: والقول الثاين 
  .كما أن املوتى ال يستجيبون حىت يبعثهم اهللا فكذلك الذين ال يسمعون : الكالم 

بٍَّة ِفي َوَما ِمْن َدا) ٣٧(ُهْم لَا َيْعلَُمونَ َوقَالُوا لَْولَا نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آَيةً وَلَِكنَّ أَكْثََر
َوالَِّذيَن ) ٣٨(ى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطُري بِجََناَحْيِه إِلَّا أَُمٌم أَمْثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَ

  ) ٣٩(لُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ كَذَّبُوا بِآَياِتَنا ُصمٌّ وَُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِل

  .يعين آية تكون دليالً على صدقه وصحة نبوته } َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه َءاَيةٌ مِّن رَّبِِّه { : قوله عز وجل 
  .هبا إىل ما سألوا  يعين آية جيابون} قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَن ُينَزِّلَ َءاَيةً { 
  .حيتمل وجهني } َولَِكنَّ أَكْثَرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ { 

  .ال يعلمون املصلحة يف نزول اآلية : أحدمها 
  .ال يعلمون أن زيادة اآليات إذا مل يؤمنوا هبا ، توجب الزيادة من عذاهبم ، لكثرة تكذيبهم : الثاين 

هذا :  ينزل عليهم آية تقودهم إىل التصديق فلم يلزمهم اِإلميان ، قيل فهذه اآلية ال تدل على أن اهللا مل: فإن قيل 
خطأ ، ألن ما أظهره اهللا من اآليات الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته ، أظهر من أن ُيخْفَى ، وأكثر من أن 

ق خربه عما كان ينكر ، وأن القرآن مع عجز من حتداهم اهللا من اآليات مبثله ، وما تضمنه من أخبار الغيوب وصد
  .ويكون أبلغ اآليات وأظهر املعجزات 

وإمنا اقترحوا آية سألوها إعناتاً ، فلم جيابوا مع قدرة اهللا تعاىل على إنزاهلا ، ألنه لو أجاهبم إليها القترحوا غريها إىل 
  .ما ال هناية له ، حىت ينقطع الرسول بإظهار اآليات عن تبليغ الرسالة 

  :يات يف موضعني وإمنا يلزمه إظهار اآل
  .عند بعثه رسوالً ليكون مع استدعائه هلم دليل على صدقه : أحدمها 
  .أن يسأهلا من يعلم اهللا منه أنه إن أظهرها له آمن به ، وليس يلزمه إظهارها يف غري هذين املوضعني : والثاين 

  .األرض من حيوان كله دابة مبعىن ما يدب على } َوَما من َدآبٍَّة ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 
  .يعين يف اهلواء ، مجيع بني ما هو على األرض وفيها وما ارتفع عنها } َوالَ طَآِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه { 
  :يف األمم تأويالن } إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُم { 

  .أهنا اجلماعات : أحدمها 
  .أهنا األجناس ، قاله الفراء : والثاين 

يف التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية } أَْمثَالُكُم { : وليس يريد بقوله 
ال ، : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا؟ قلت : انتطحت شاتان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : أيب ذر ، قال 

لقد تركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما يقلب طائر : قال أبو ذر  »لَِكنَّ اللََّه َيْدرِي َوَسيَقِْضي َبْيَنُهَما « : قال 
  .جبناحيه يف السماء إال ذكّرنا منه علماً ، ألنه إذا كان العقل سبباً للتكليف كان عدمه الرتفاع التكليف 



  :وجهان } أَْمثَالُكُم { : واملراد بقوله 
  .أهنا أجناس وتتميز يف الصور واألمساء : أحدمها 
  .أهنا خملوقة ال ُتظْلَم ، ومرزوقة ال ُتْحَرم : والثاين 

  :فيه تأويالن } مَّا فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمن َشْيٍء { : مث قال تعاىل 
} ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتاٌب { : ما تركنا خلقاً إال أوجبنا له أجالً ، والكتاب هنا هو إجياب األجل كما قال تعاىل : أحدمها 

  :قاله ابن حبر وأنشد لنابغة بين جعدة ]  ٣٨: الرعد [ 
  كتاب وانتهى األجل... بلغو امللوك وأدركوا ال 

أن الكتاب هو القرآن الكرمي الذي أنزله ، ما أخل فيه بشيء من أمور الدين : وهو قول اجلمهور : والتأويل الثاين 
  .فسريه سبيالً ، إما ُمفَصَّالً َيْسَتْغنِي عن التفسري ، أو ْجمَمالً جعل إىل ت

  .ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه ، أو وجود نقص فيه ، فكتاب اهللا سليم من النقص واخللل : حيتمل تأويالً ثالثاً 
  :فيه تأويالن } ثُمَّ إِلَى رَبِّهِْم ُيْحَشْرونَ { 

  .أن املراد باحلشر املوت ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .عة أن احلشر اجلمع لبعث السا: والثاين 

ليس التكليف علة البعث ، ألن األطفال واجملانني : فإذا كانت غري ُمكَلَّفٍَة فلماذا تبعث يوم القيامة؟ قيل : فإن قيل 
يبعثون وإن كانوا يف الدنيا غري مكلفني ، وإمنا يبعثها ليعوض ما استحق العوض منها بإيالم أو ظلم ، مث جيعل ما 

  .اب اجلنة يتمتع املؤمنون بركوبه ورؤيته يشاء منها تراباً ، وما شاء من دو

َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشفُ ) ٤٠(َني قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِق
َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهمْ بِالَْبأَْساِء وَالضَّرَّاءِ ) ٤١(َما ُتْشرِكُونَ  َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوتَْنَسْونَ

كَانُوا َيْعَملُونَ فَلَْولَا إِذْ َجاَءُهْم َبأْسَُنا َتَضرَُّعوا وَلَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ َما ) ٤٢(لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ 
ْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهمْ فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتحَْنا َعلَْيهِْم أَبَْواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُه) ٤٣(

  ) ٤٥(ِه َربِّ الَْعالَِمَني فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَّ) ٤٤(ُمْبِلُسونَ 

معىن ذلك أهنم تركوا ما ذَكَّرَُهم اهللا من آياته الدالة على توحيده } فَلَمَّا َنُسواْ َما ذُكَُّروا بِهِ { : قوله عز وجل 
  .وصدق رسوله 

  .يعين من نَِعمِ الدنيا وَسَعة الرزق } فََتحَْنا َعلَْيهُِم أَبَْواَب كُلِّ َشْيءٍ { 
  :ه عليهم مع كفرهم وجهان ويف إنعام
ليكون استدراجاً وبلوى ، وقد روى ابن هليعة بإسناده عن : والثاين . ليكون إنعامه عليهم داعياً إىل إمياهنم : أحدمها 

م إِيَّاهُ إِذَا رَأَْيَت اللَّه يِعطي الِعَباَد َما َيَشاُءونَ َعلَى َمَعاِصيهِ« : عقبة ابن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .} فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّرواْ بِِه فََتحَْنا َعلَْيهِْم أَبَْوابِ كُلِّ َشْيٍء { : مث تال » فَإِنََّما ذَِلكَ اسِْتْدَراٌج ِمْنهُ 

  .يعين من النَِّعْم فلم يؤمنوا } حَتَّى إِذَا فَرُِحواْ بَِما أُوتُواْ { 
  . حيتمل وجهني} أََخذََناُهم بَْغَتةً { 

  .أنه تعجيل العذاب املُهِْلك جزاء ألمرين : أحدمها 



  .لكفرهم به : أحدمها 
  .لكفرهم بنَِعِمِه : والثاين 

  .هو سرعة املوت عند الغفلة عنه بالنَِّعمِ قَطْعاً للذة ، وتعذيباً للحسرة : والوجه الثاين 
  :وفيه مخسة تأويالت } فَإِذَا ُهم مُّْبِلُسونَ { : مث قال تعاىل 

  :اِإلياس قال عدي بن زيد : أن اإلِبالس : أحدها 
  غبطوا وأجنح منهم املستبلس... ملك إذا حل العفاة ببابه 

  .يعين اآليس 
  .أنه احلزن والندم : والثاين 

  .اخلشوع : والثالث 
  .اخلذالن : والرابع 

  :السكوت وانقطاع احلجة ، ومنه قول العجاج : واخلامس 
  قال نعم أعرفه وأبلسا... رساً يا صاح هل تعرف رمساً مك

يكُْم بِهِ اْنظُْر كَْيفَ ُنصَرُِّف الْآَياتِ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأِْت
َوَما ) ٤٧(َتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَْو َجْهَرةً َهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أَ) ٤٦(ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 

وا َوالَِّذيَن كَذَُّب) ٤٨(ونَ ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َيْحَزُن
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ ) ٤٩(بِآَياتَِنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ 

َوأَْنِذرْ بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنْ ) ٥٠(َبِصريُ أَفَلَا َتَتفَكَُّرونَ إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ قُلْ َهلْ َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالْ
َولَا َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ ) ٥١(ُيْحَشرُوا إِلَى رَبِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه وَِليٌّ َولَا َشِفيٌع لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

 ِمَن يدُونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فََتطُْردَُهْم فََتكُونََوالَْعِشيِّ يُرِ
أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاكِرِيَن َوكَذَِلَك فََتنَّا بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ ِلَيقُولُوا أَهَُؤلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا ) ٥٢(الظَّاِلِمَني 

ُه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوًءا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَّ) ٥٣(
  ) ٥٤(أَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعِدِه وَأَصْلََح فَ

  :فيه وجهان } قُل الَّ أَقُولُ لَكُْم ِعنِدي َخزآِئُن اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .الرزق ، أي ال أقدر على إغناء فقري ، وال إفقار غين ، قاله الكليب : أحدمها 
  .اله مقاتل مفاتيح خزائن العذاب ألنه َخوَّفُهم منه ، فقالوا مىت يكون هذا؟ ق: والثاين 

  :فيه وجهان } َوالَ أَْعلَُم الَْغْيبَ { 
  .علم الغيب يف نزول العذاب عليهم مىت يكون؟ ، قاله مقاتل : أحدمها 
علم مجيع ما غاب من ماض ومستقبل ، إال أن املستقبل ال يعلمه إال اهللا أو من أطلعه اهللا تعاىل على علمه : والثاين 

إما من معاينة أو خرب ، فإن كان اِإلخبار عن : يعلمه املخلوقون من أحد الوجهني من أنبيائه ، وأما املاضي فقد 
مستقبل ، فهو من آيات اهللا املعجزة ، وإن كان عن ماض فإن علم به غري املخرب واملخرب مل يكن معجزاً ، وإن مل 

سلم عن نفسه علم الغيب ، ألنه يعلم به أحد وعلم به املخبِر وحده كان معجزاً ، فنفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .ال يعلمه غري اهللا تعاىل ، وإن ما أخرب به من غيب فهو عن اهللا ووحيه 



  :فيه وجهان } َوالَ أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك { َ
  .أنه يريد أنه ال يقدر على ما يعجز عنه العباد ، وإن قدرت عليه املالئكة : أحدمها 
إنه ابن : من مجلة البشر وليس َمبلَك ، لينفي عن نفسه غُلُوَّ النصارى يف املسيح وقوهلم  أنه يريد بذلك أنه: والثاين 

  .اهللا 
  :مث يف نفيه أن يكون ملكاً وجهان 

  .أنه َبيََّن بذلك فضل املالئكة على األنبياء ، ألنه دفع عن نفسه منزلة ليست له : أحدمها 
، فأعلم غيب السماء الذي تشاهده املالئكة ويغيب عن البشر ، وإن أنه أراد إين لست ملكاً يف السماء : والثاين 

  .كان األنبياء أفضل من املالئكة مع غيبهم عما تشاهده املالئكة 
  :حيتمل وجهني } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ { 

  .أن أخربكم إال مبا أخربين اهللا به : أحدمها 
  .اهللا به أن أفعل إال ما أمرين : والثاين 

  :حيتمل وجهني } قُلْ َهلْ َيْسَتوِي األْعَمى وَالَْبِصُري { 
  .اجلاهل والعامل : أحدمها 
  .الكافر واملؤمن : والثاين 

  .فيما ضربه اهللا من مثل األعمى والبصري : أحدمها : حيتمل وجهني } أَفَالَ َتَتفَكَُّرونَ { 
  .ه وصدق رسوله فيما بينه من آياته الدالة على توحيد: الثاين 

  .} َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم بِالَْغدَاِة َوالَْعشِّي { : قوله عز وجل 
روي أن سبب نزول هذه اآلية أن املأل من قريش أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده مجاعة من ضعفاء املسلمني 

يا حممد اطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإمنا : مسعود ، فقالوا مثل بالل ، وعمار ، وصهيب ، وخباب بن األرت ، وابن 
لو فعلت ذلك حىت نعلم ما الذي يريدون وإِالَمَ : هم عبيدنا وعتقاؤنا ، فلعلك إن طردهتم نتبعك ، فقال عمر 

كَذَِلكَ َو{ ونزل يف املأل من قريش . يصريون ، فََهمَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك حىت نزلت هذه اآلية 
َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤَمُنونَ بِئَأََياِتنا فَقُلْ { : اآلية ، فأقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل اهللا فيه } فََتنَّا َبْعضَُهم بِبَْعضٍ 

  .اآلية } َسالٌَم َعلَْيكُمْ 

  :أربعة تأويالت } الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم { : ويف قوله تعاىل 
  .هنا الصلوات اخلمس ، قاله ابن عباس ، وجماهد أ: أحدها 
  .أنه ذكر اهللا ، قاله إبراهيم النخعي : والثاين 

  .تعظيم القرآن ، قاله أبو جعفر : والثالث 
  .أنه عبادة اهللا ، قاله الضحاك : والرابع 

  :فيه قوالن } ُيرِيُدونَ َوْجَههُ { : ومعىن قوله 
هذا وجه الصواب تفخيماً لألمر : رب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل قوهلم يريدون بدعائهم ، ألن الع: أحدمها 
  .وتعظيماً 
  .معناه يريدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وجََّهُهم إليه : والثاين 

  :فيه ثالث أقوال } َما َعلَيَك ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيٍء { 



  .عقاب  يعين ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو: أحدها 
يعين وما من حساب عملك عليهم من شيء ، ألن كل أحد مؤاخذ حبساب } َوَما ِمْن ِحسابَِك َعلَْيهِم مِّن َشْيٍء { 

، قاله احلسن    .عمله دون غري 
  .معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء : والثاين 

 ٣٦: النبأ [ } َعطَاًء ِحَساباً { : كقوله تعاىل  ما عليك كفايتهم وال عليهم كفايتك ، واحلساب الكفاية: والثالث 
  .أي تاماً كافياً ، قاله ابن حبر ] 

  .يعين الختالفهم يف األرزاق ، واألخالق ، واألحوال } َوكَذِلَك فَتَنَّا َبْعَضُهم بِبَْعضٍ { : قوله عز وجل 
  :ويف إفتان اهللا تعاىل هلم قوالن 

  .يخترب به شكر األغنياء وصرب الفقراء ، قاله احلسن ، وقتادة أنه ابتالؤهم واختبارهم ل: أحدمها 
  .تكليف ما يشق على النفس مع قدرهتا عليه : والثاين 

وهذا قول املأل من قريش للضعفاء من املؤمنني ، وفيما َمنَّ اهللا تعاىل به } لََّيقُولُواْ أَهَُؤآلِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم مِّن َبْينَِنا { 
  :الن عليهم قو
  .ما تفضل اهللا به عليهم من اللطف يف إمياهنم : أحدمها 
  .ما ذكره من شكرهم على طاعته : والثاين 

  .يعين به ضعفاء املسلمني وما كان من شأن عمر } وَإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيؤمُِنونَ بئَأََياِتَنا { : قوله عز وجل 
  :فيه قوالن } فَقُلْ َسالٌَم َعلَْيكُْم { 
  .أنه أمر بالسالم عليهم من اهللا تعاىل ، قاله احلسن : مها أحد

  .أنه أمر بالسالم عليهم من نفسه تكرمة هلم ، قاله بعض املتأخرين : والثاين 
  :ويف السالم قوالن 

  .أنه مجع السالمة : أحدمها 
  .أنه السالم هو اهللا ومعناه ذو السالم : والثاين 

  :فيه قوالن } الرَّْحَمةَ  كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه{ 
  .معناه أوجب اهللا على نفسه : أحدمها 
  .كتب يف اللوح احملفوظ على نفسه : والثاين 

  :حيتمل املراد هبا هنا وجهني } الرَّْحَمةَ { و 
  .املعونة : أحدمها 
  .العفو : والثاين 

  :ويالن يف اجلهالة تأ} أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوَءاً بِجََهالٍَة { 
  .اخلطيئة ، قاله احلسن ، وجماهد ، والضحاك : أحدمها 
  .ما جهل كراهية عاقبته ، قاله الزجاج : والثاين 

  .أن اجلهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل : وحيتمل ثالثاً 
  .يعين تاب من عمله املاضي وأصلح يف املستقبل } ثُمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه وَأَْصلَحَ { 



قُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قُلْ لَا ) ٥٥(ِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياِت َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني َوكَذَ
ٍة ِمْن َربِّي َوكَذَّبُْتْم بِِه َما ِعْنِدي َما قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّن) ٥٦(أَتَّبِعُ أَْهَواءَكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن 

قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضيَ ) ٥٧(َتْستَْعجِلُونَ بِِه إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر الْفَاِصِلَني 
َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَما ) ٥٨(ُم بِالظَّاِلِمَني الْأَْمرُ َبيْنِي َوَبيَْنكُْم َواللَُّه أَْعلَ

  ) ٥٩(ُمبِنيٍ  َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحبٍَّة ِفي ظُلَُماتِ الْأَْرضِ َولَا َرطْبٍ َولَا َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ

  :يف البينة هنا قوالن } قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمن رَّبِّي { : قوله عز وجل 
  .احلق الذي بان له : أحدمها 
  .املُْعجِزُ يف القرآن : والثاين 

  :فيه وجهان } َوكَذَّْبُتم بِهِ { 
  .وكذبتم بالبينة : أحدمها 
  .وكذبتم بربكم : والثاين 

  :فيه قوالن } َتْستَْعجِلُونَ  َما ِعنِدي َما{ 
، قاله } وََيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ { : ما يستعجلون به من العذاب الذي أُوِعُدوا به قبل وقته ، كقوله تعاىل : أحدمها 
  .احلسن 
  .ما استعجلوه من اقتراح اآليات ألنه طلب الشيء ىف غري وقته ، قاله الزجاج : والثاين 

  :فيه تأويالن } مُ إِالَّ ِللَِّه إِِن الُْحكْ{ 
  .احلكم يف الثواب والعقاب : أحدمها 
  .احلكم يف متييز احلق من الباطل : والثاين 

بصاد غري معجمة من القََصص وهو اِإلخبار به ، وقرأ } َيقُصُّ { قرأ ابن كثري ونافع وعاصم } َيقُصُّ الَْحقَّ { 
  .قضاء ، وهو صنع احلق وإمتامه بالضاد معجمة من ال} َيقِْضي { الباقون 

خزائن غيب السموات واألرض : أحدمها : فيه وجهان } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو { : قوله عز وجل 
  .واألرزاق واألقدار ، وهو معىن قول ابن عباس 

  .الوصول إىل العلم بالغيب : والثاين 
  :فيه وجهان } َبرِّ وَالَْبْحرِ َوَيْعلَُم َما ِفي الْ{ 

  .أن ما يف الّبر ما على األرض ، وما يف البحر ما على املاء ، وهو الظاهر ، وبه قال اجلمهور : أحدمها 
  .أن الَبّر القفر ، والبحر القُرى لوجود املاء فيها ، فلذلك مسيت حبراً ، قاله جماهد : والثاين 

  .يعين قبل يبسها وسقوطها }  َيْعلَُمَها َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقٍَة إِالَّ{ 
  :حيتمل وجهني } َوالَ َحبٍَّة ِفي ظُلَُماتِ األْرضِ { 

  .ما يف بطنها من بذر : أحدمها 
  .ما خترجه من زرع : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوالَ رَطْبٍ َوالَ يَابِسٍ { 
  .أن الرطب النبات واليابس اجلواهر : أحدمها 



  .الرطب احلي ، واليابس امليت أن : والثاين 
  .يعين يف اللوح احملفوظ } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ مُّبِنيٍ { 

ئُكُمْ َسمى ثُمَّ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم ثُمَّ ُيَنبَِّوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُمْ بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرحُْتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُم
ا َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َويُْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً حَتَّى إِذَا َجاَء أََحدَكُُم الْمَْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن) ٦٠(بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 
  ) ٦٢(الُْحكُْم َوُهَو أَْسَرعُ الْحَاِسبَِني  ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ أَلَا لَُه) ٦١(َوُهْم لَا ُيفَرِّطُونَ 

يعين به النوم ، ألنه يقبض األرواح فيه عن التصرف ، كما يقبضها } َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ { : قوله عز وجل 
  :باملوت ، ومنه قول الشاعر 

  قََرْيشٌ يف الَعدَْد َوالَ َتَوفَّاُهم... إنَّ َبنِي األَْدَرِد لَْيسوا ِمن أََحْد 
  .أي ال تقبضهم 

أي ما كسبتم ألنه مستفاد بعمل اجلارحة ، ومنه جوارح الطري ألهنا كواسب جبوارحها } وَََيْعلَُم َما جََرحُْتم بِالنَّهَارِ { 
  :، وَجْرُح الشهادة هو الطَّْعن فيها ألنه مكسب اإلمث ، قاله األعشى 

  أْيِدي القَْومِ إذا الَْجانِي اْجَتَرْح.. .وهَو الدَّاِفُع عن ذي كُْرَبٍة 
  .يعين يف النهار باليقظة ، وتصرف الروح بعد قبضها بالنوم } ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه { 
  .يعين استكمال العمر وانقضاء األجل باملوت } ِليُقَْضى أََجلٌ مَُّسّمًى { 
  .القيامة يعين بالبعث والنشور يف } ثُمَّ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم { 
  .يف الدنيا من خري وشر } ثُمَّ ُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { 

  :فيه وجهان } َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه { : قوله عز وجل 
  .} فَْوَق ِعَباِدِه { : أنه أعلى قهراً ، فلذلك قال : أحدمها 
هو فوقه يف القدرة أي أقدر ، وفوقه : عنه مبثل هذه العبارة ، فقيل  أن األقدر إذا استحق صفة املبالغة عبَّر: والثاين 

  .يف العلم أي أعلم 
  :فيه وجهان } َويُْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً { 

  .أنه جوارحهم اليت تشهد عليهم مبا كانوا يعملون : أحدمها 
  :وجهني } َحفَظَةً { وحيتمل . املالئكة : والثاين 
  .من اآلفات حفظ النفوس : أحدمها 
  .حفظ األعمال من خري وشر ، ليكون العلم بإتياهنا أزجر عن الشر ، وأبعث على اخلري : والثاين 

  .يعين أسباب املوت ، بانقضاء األجل } حَتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُمُ الَْمْوتُ { 
َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الْمَوِت الَِّذي وُكِّلَ  قُلْ{ : املتولِّي لقبض الروح َملَك املوت ، وقد بني ذلك بقوله تعاىل : فإن قيل 

  .والرسل مجع } َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا { : فكيف قال ]  ١١: السجدة [ } بِكُم 
ألن اهللا أعان َملَك املوت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره ، فصار التوفِّي من فعل أعوانه ، وهو مضاف : قيل 

  .ىل السلطان فعل أعوانه من قتل ، أو جلد ، إذا كان عن أمره إليه ملكان أمره ، كما يضاف إ
  :فيه وجهان } َوُهْم الَ يُفَرِّطُونَ { 

  .ال يؤخرون : أحدمها 



  .ال ُيَضيُِّعونَ ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :ويف متولِّي لرد قوالن } ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْوالَُهم الَْحقِّ { : قوله عز وجل 

  .أهنم املالئكة اليت توفتهم : مها أحد
  .أنه اهللا بالبعث والنشور : والثاين 

  :ويف ردهم إىل اهللا وجهان 
معناه ردهم إىل تدبري اهللا وحده ، ألن اهللا دبرهم عند خلقهم وإنشائهم ، مكَّنهم من التصرف فصاروا يف : أحدمها 

  .هللا كاحلالة األوىل ، فصاروا بذلك مردودين إليه تدبري أنفسهم ، مث كَفَّهم عنه باملوت فصاروا يف تدبري ا
  .أهنم ردوا إىل املوضع الذي ال ميلك احلكم عليهم فيه إال اهللا ، فجعل الرد إىل ذلك املوضع رداً إليه : والثاين 

اَمُنوا َوأَنَّ الْكَافِرِيَن الَ َمْولَى ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن َء{ : وقد قال } َمْوالَُهُم الَْحقِّ { : فكيف قال : فإن قيل 
  :عنه جوابان : قيل ] .  ١١: حممد [ } لَُهم 

  .أنه قال هذا ألهنم دخلوا يف مجلة غريهم من املؤمنني املردودين فعمَّهم اللفظ : أحدمها 

لكافرين ، وهو سيد أن املوىل قد يعرب به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى ، واهللا ال يكون ناصراً ل: والثاين 
  .الكافرين واملؤمنني 

  :هنا حيتمل ثالثة أوجه } الَْحقِّ { و 
  .أن احلق هو من أمسائه تعاىل : أحدمها 
  .ألنه مستحق الرد عليه : والثاين 

  .حلُكِْمِه فيهم بالرد : والثالث 
  .يعين القضاء بني عباده } أَالَ لَُه الُْحكُْم { 

  كم؟فقد جعل لغريه احل: فإن قيل 
  :فعنه جوابان 

  .أن له احلكم يف يوم القيامة وحده : أحدمها 
  .أن غريه حيكم بأمره فصار احلكم له : والثاين 

  .أن له أن حيكم لنفسه فصار هبذا احلكم خمتصاً : وجهاً ثانياً } أَالَ لَُه الُْحكْمُ { : وحيتمل قوله 
  :حيتمل وجهني } َوُهَو أَسَْرُع الَْحاِسبَِني { 
يعين سرعة احلكم بني العباد لتعجيل الفصل ، وعرب عن احلكم باحلساب من حتقيق املستوِفي هبما من قليل : دمها أح

  .وكثري 
  .وهو الظاهر أنه أراد سرعة حماسبة العباد على أعماهلم : والثاين 

  .وحيتمل مراده بسرعة حسابه وجهني 
  .إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غريه : أحدمها 

أنه يبني به تعجيل ما يستحق عليه من ثواب ، وتعجيل ما يستحق على غريه من عقاب مجعاً بني إنصافه : لثاين وا
  .وانتصافه 



قُلِ ) ٦٣(اكِرِيَن َنكُوَننَّ ِمَن الشَّقُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنجَاَنا ِمْن َهِذِه لَ
قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ) ٦٤(اللَُّه يَُنجِّيكُْم ِمنَْها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَنُْتْم ُتْشرِكُونَ 
  ) ٦٥(أْسَ َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرِّفُ الْآيَاِت لََعلَُّهمْ َيفْقَُهونَ ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضكُْم َب

فيه ثالثة تأويالت } قَلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً مِّن فَوِقكُْم أَْو ِمن َتْحتِ أَْرُجِلكُمْ { : قوله عز وجل 
:  

م ، والذي من حتت أرجلهم اخلسف ، قاله ابن جبري ، وجماهد ، وأبو أن العذاب الذي من فوقهم الرج: أحدها 
  .مالك 

  .أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء ، والعذاب الذي من حتت أرجلهم عبيد السوء ، قاله ابن عباس : والثاين 
  .أن الذي من فوقهم الطوفان ، والذي من حتت أرجلهم الريح ، حكاه علي بن عيسى : والثالث 

وحيتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء اليت ليست من أفعال العباد ألهنا فوقهم ، واليت من حتت 
  .أرجلهم ما كان من أفعال العباد ألن األرض حتت أرجل مجيعهم 

  :فيه تأويالن } أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً { 
  .أهنا األهواء املُْخَتلَقَة ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أهنا الفنت واالختالف ، قاله جماهد : ثاين وال
أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم ، فيصريوا لكم أعداء بعدما كانوا أولياء ، وهذا من : وحيتمل ثالثاً 

  .أشد االنتقام أن يستعلي األصاغر على األكابر 
  .أو ليس هذا هو العذاب العاجل األليم : ليه روي أن موسى بن عمران عليه السالم دعا ربه على قوم فأوحى اهللا إ

معاصي السمع } َعذَاباً ِمن فَوِقكُْم { هذا قول املفسرين من أهل الظاهر ، َوَتأَوَّلَ بعض املتعمقني يف غوامض املعاين 
{ قرب منهما املشي إىل املعاصي حىت يواقعوها ، وما بينهما يأخذ باأل} أَْوِمن َتْحِت أَْرجِلكُْم { والبصر واللسان 
  .يرفع من بينكم اُأللفة } أََوَيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً 

} َوُيِذيَق َبْعَضكُم َبأْسَ َبْعضٍ { : تكفري أهل األهوال بعضهم بعضاً ، وقول اجلمهور } َوُيِذيَق َبْعَضكُم بَأَْس َبْعضٍ { 
  .فيبقى يعين باحلروب والقتل حىت يفين بعضهم بعضاً ، ألنه مل جيعل الظفر لبعضهم 

  :حيتمل وجهني } انْظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف اآلياِت { 
  .نفصل آيات العذاب وأنواع االنتقام : أحدمها 
  .نصرف كل نوع من اآليات إىل قوم وال يعجزنا أن جنمعها على قوم : والثاين 

  .أي يتعظون فينزجرون } لََعلَُّهم َيفْقَُهونَ { 
  :ية على قولني واختلف أهل التأويل يف نزول هذه اآل

أهنا يف أهل الصالة ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وأن نزوهلا شق على النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
إِنََّها َصالَةُ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة ، إنِّي « : ما أطلت صالة كاليوم ، فقال : فصلى صالة الضحى وأطاهلا فقيل له ] فقام [ ، 

سَأَلُْتُه أَالَّ ُيهِْلَك أُمَِّتي بَِعذَابٍ ِمْن : ي أَنْ ُيجَِرينِي ِمْن أَْربعٍ فَأَجَارَنِي ِمْن َخْصلَِتنيِ وَلَْم ُيجِرْنِي ِمْن َخْصلََتنيِ َسأَلْتُ رَبِّ
بعذَاب ِمْن َتْحِت أَْرجلِهِم كََما فََعلَ  فَوِقهِم كََما فََعلَ بِقَومِ ُنْوحٍ ، َوبِقَومِ لُوٍط فَأََجاَرنِي ، َوسَأَلُْتُه أَالَّ َيهِْلَك أُمَِّتي

َونََزلَ » بَأَْس بَْعضٍ فَلَْم ُيجِرْنِي بِقَاُرونَ فَأََجارنِي ، َوَسأَلُْتُه أََالَّ ُيفَرِّقَُهْم ِشيَعاً فَلَْم ُيجِْرنِي ، َوَسأَلُْتُه أَالَّ ُيِذيَق َبْعضَُهم 



  ] ٢٢١: العنكبوت [ } أَن يُْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ َءاَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ  امل أَحِسَب النَّاُس{ : َعلَيِه قَولُه تعاىل 
  .أهنا نزلت يف املشركني ، قاله بعض املتأخرين : والقول الثاين 

َوإِذَا َرأَْيتَ ) ٦٧(ْوَف َتْعلَُمونَ ِلكُلِّ َنَبإٍ ُمْستَقَرٌّ َوَس) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ 
انُ فَلَا َتقُْعْد َبْعدَ الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آَياِتَنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم حَتَّى َيُخوضُوا ِفي َحِديٍث غَيْرِِه َوإِمَّا يُْنِسيَنََّك الشَّيْطَ

  ) ٦٩(َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء وَلَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ  َوَما َعلَى الَِّذيَن) ٦٨(الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  :وفيما كذَّبوا به قوالن } َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ { : قوله عز وجل 
  .أنه القرآن ، قاله احلسن ، والسدي : أحدمها 
  .ن تصريف اآليات ، قاله بعض املتأخري: والثاين 

يعين ما كذَّبوا به ، والفرق بني احلق والصواب أن احلق قد ُيْدَركُ بغري طلب ، والصواب ال ُيْدَرُك } َوُهَو الَْحقُّ { 
  .إال بطلب 

  :فيه ثالثة أقاويل } قُل لَّْسُت َعلَْيكُم بِوَِكيلٍ { 
  .، قاله احلسن  معناه لست عليكم حبفيظ ألعمالكم ألجازيكم عليها ، وإمنا أنا منذر: أحدها 
لست عليكم حبفيظ أمنعكم من أن تكفروا ، كما مينع الوكيل على الشيء من إحلاق الضرر به ، قاله : والثاين 

  .بعض املتأخرين 
  .معناه لست آخذكم باِإلميان اضطراراً وإجباراً ، كما يأخذ الوكيل بالشيء ، قاله الزجاج : والثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَسْوَف َتْعلَُمونَ لِّكُلِ نََبإٍ مُّْسَتقَرٌّ { 
معناه أن لكل َخَبرٍ أَْخَبَر اهللا تعاىل به من وعد أو وعيد مستقراً يف مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره يف : أحدمها 

  .الدنيا ويف اآلخرة ، وهذا معىن قول ابن عباس ، وجماهد 
  .هنم ال يقرون بالبعث ، قاله احلسن أنه وعيد من اهللا للكافرين يف اآلخرة أل: والثاين 

  .أنه وعيد هلم مبا ينزل هبم يف الدنيا ، قاله الزجاج : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحسَابِهِم مِّن َشْيٍء { : قوله عز وجل 

لكفار فيما فعلوه من االستهزاء والتكذيب مآمث وما على الذين يتقون اهللا يف أوامره ونواهيه من حساب ا: أحدها 
يؤاخذون هبا ، ولكن عليهم أن يذكروهم باهللا وآياته لعلهم يتقون ما هم عليه من االستهزاء والتكذيب ، قاله 

  .الكليب 
ن وما على الذين يتقون اهللا من احلساب يوم القيامة ما على الكفار يف احلساب من التشديد والتغليظ أل: والثاين 

  .حماسبة املتقني ذكرى وختفيف ، وحماسبة الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك 
وما على الذين يتقون اهللا فيما فعلوه من رد وصد حساب ، ولكن اعدلوا إىل الذكرى هلم بالقول قبل : والثالث 

  .الفعل ، لعلهم يتقون إذا علموا 
  :وحيتمل هذا التأويل وجهني 

  .يتقون االستهزاء والتكذيب  :أحدمها 
  .يتقون الوعيد والتهديد : والثاين 



ٌس بَِما كََسَبْت لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَهًْوا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوذَكِّرْ بِِه أَنْ تُْبَسلَ نَفْ
 َوَعذَابٌ ٌع َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ لَا يُْؤَخذْ مِْنَها أُولَِئكَ الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كََسُبوا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍاللَِّه َوِليٌّ َولَا َشفِي

  ) ٧٠(أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ 

  :قوالن  فيهم} وَذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنُهْم لَعِباً َولَهْواً { : قوله عز وجل 
  .أهنم الكفار الذين يستهزئون بآيات اهللا إذا مسعوها ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 
أنه ليس قوم هلم عيد يلهون فيه إال أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فإن أعيادهم صالة وتكبري وبر وخري : والثاين 

  .، قاله الفراء 
  :وجهني  حيتمل} َوغَرَّتُْهُم الْحََياةُ الدُّْنَيا { 

  .معناه وغرهتم احلياة الدنيا بالسالمة فيها ، ونيل املطلوب منها : أحدمها 
  .معناه وغرهتم الدنيا باحلياة والسالمة منها ، فيكون الغرور على الوجه األول باحلياة ، وعلى الثاين بالدنيا : والثاين 

[ } ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : ناه أن ال تبسل كما قال تعاىل قيل مع} َوذَكََّر بِِه أَن ُتْبَسلَ نَفٌْس بَِما كَسََبْت { 
  .مبعىن أن ال تضلوا ]  ١٧٦: النساء 

  :ستة أوجه } أَن ُتْبَسلَ { : ويف قوله 
  .أن تسلم ، قاله احلسن ، وعكرمة ، وجماهد ، والسدي : أحدها 
  .أن ُتْحَبس ، قاله قتادة : والثاين 

  .ن ُتفْضح ، قاله ابن عباس أ: والثالث 
  .أن ُتْؤَخذ مبا كسبت ، قاله ابن زيد : والرابع 

  .أن ُتْجَزى ، قاله الكليب : واخلامس 
أن تُْرَتهن ، قاله الفراء ، من قوهلم أسد باسل ألن فريسته ُمْرتََهَنة معه ال َتفِْلت منه ، ومنه قول عوف : والسادس 

  :بن األحوص الكاليب 
  بعوناه وال بدم مراق... بغري جرم وإبسايل بين 

  :شراب َبْسل اي حرام ، قال الشاعر : بعوناه أي جنيناه ، وأصل اإلبسال التحرمي من قوهلم : وقوله 
  بسلٌ عليِك َمالََمِتي َوِعَتايب... َبكَرت َتلُوُمَك بَْعَد َوْهنٍ يف النَّدى 

  .أي حرام عليك 
  :تأويالن } لْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ يُْؤَخذْ ِمْنَها َوإِن َتْعِد. . . { : ويف قوله تعاىل 

  .معناه وإن تفد كل فدية من جهة املال والثروة ، قاله قتادة ، والسدي ، وابن زيد : أحدمها 
  .من جهة اِإلسالم والتوبة ، قاله احلسن : والثاين 

  :واختلف يف نسخها على قولني 
  .قاله قتادة ]  ٥: التوبة [ } ُتلُواْ الُْمْشرِِكنيَ َحيثُ َوَجْدُتُموُهم فَاقْ{ : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : أحدمها 
  .، قاله جماهد ]  ١١: املدثر [ } ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً { : أهنا ثابتة على جهة التهديد كقوله تعاىل : والثاين 

رَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا بَْعَد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفي قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَنا َولَا َيُض
) ٧١(ِمَني سِْلَم لَِربِّ الَْعالَالْأَْرضِ َحيَْرانَ لَُه أَْصَحابٌ َيْدُعوَنهُ إِلَى الُْهَدى ائْتَِنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمرَْنا ِلُن



َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ ) ٧٢(َوأَنْ أَِقيُموا الصَّلَاةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
  ) ٧٣(الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَهُ الُْملُْك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ َعاِلُم 

  :يعين األصنام ، ويف دعائها يف هذا املوضع تأويالن } قَلْ أََنْدعُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعَنا َوالَ َيُضرَُّنا { : قوله تعاىل 
  .عبادهتا : أحدمها 
  .طلب النجاح منها : والثاين 

  كيف قال وال يضرنا؟ ودعاؤها ملا يستحق عليه من العقاب ضارٌّ؟ف: فإن قيل 
  .معناه ما ال ميلك لنا ضراً وال نفعاً : قيل 

  .باِإلسالم } َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا بَْعَد إِذْ َهدَاَنا اللَّهُ { 
  :فيه قوالن } . . . كَالَِّذي اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفي األْرضِ { 

: إبراهيم [ } فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي إِلَيهِم { : أنه استدعاؤها إىل قصدها واتباعها ، كقوله تعاىل : أحدمها 
  .أي تقصدهم وتتبعهم ]  ٣٧

  .أهنا أَْمُرَها باهلوى : والثاين 
هما عبد الرمحن إىل اِإلسالم أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر وامرأته حني دَعوا ابن: وحكى أبو صاحل عن ابن عباس 

  .واهلدى أن يأتيهما 
يف احلق الذي خلق به السموات واألرض أربعة أقاويل } َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّمواِت وَاألْرَض بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل 

:  
  .أنه احلكمة : أحدها 
  .اِإلحسان إىل العباد : والثاين 

  .نفس خلقها فإنه حق : والثالث 
  .يعين بكلمة احلق : رابع وال
  :فيه قوالن } َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ { 

  .كن فيكون ، ال يثنِّي إليه القول مرة بعد أخرى ، قاله مقاتل : أن يقول ليوم القيامة : أحدمها 
بدل مساًء أخرى ، أنه يقول للسموات كوين صوراً ُيْنفَخ فيه لقيام الساعة ، فتكون صوراً مثل القرآن ، وت: والثاين 

  .قاله الكليب 
  :قوالن } َولَُه الُْملُْك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ . . . { : ويف قوله تعاىل 

أن الصور قرن ينفخ فيه النفخة األوىل للفناء ، والثانية لِإلنشاء عالمة لالنتهاء واالبتداء ، وهو معىن قوله : أحدمها 
فََصِعَق َمن ِفي السََّموَاِت َوَمن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا ُهْم ِقَيامٌ  َونُِفَخ ِفي الصُّورِ{ : تعاىل 

  ] . ٦٨: الزمر [ } َينظُُرونَ 
  .أن الصور مجع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا : والثاين 

  :فيه قوالن } . .  .َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدِة { : مث قال تعاىل 
  .أنه عائد إىل خلق السموات واألرض ، والغيب ما يغيب عنكم ، والشهادة ما تشاهدون : أحدمها 
  .أنه عائد إىل نفخ الصور هو عامل الغيب والشهادة املتويل للنفخة : والثاين 



َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم َملَكُوتَ ) ٧٤(ي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناًما آِلَهةً إِنِّ
فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ رَأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا ) ٧٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

قَْومِ الضَّالَِّني فَلَمَّا َرأَى الْقََمَر بَازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم يَْهدِنِي َربِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْ) ٧٦(ِفِلَني أُِحبُّ الْآ
إِنِّي ) ٧٨(َيا قَْومِ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس َبازِغَةً قَالَ َهذَا رَبِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ ) ٧٧(

  ) ٧٩(َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماوَاِت َوالْأَْرَض حَنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  :فيه ثالثة أقاويل } . . . َوإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َألبِيِه َءاَزَر { : قوله تعاىل 
كان رجالً من أهل كوتى : أن آزر اسم أبيه ، قاله احلسن ، والسدي ، وحممد بن إسحاق ، قال حممد :  أحدمها

  .قرية من سواد الكوفة 
  .أن آزر اسم صنم ، وكان اسم أبيه تارح ، قال جماهد : والثاين 

  .عن احلق ، قاله الفراء أنه ليس باسم ، وإمنا هو صفة سب بعيب ، ومعناه معوج ، كأنه عابه باعوجاجه : والثالث 
  سبَّ أباه؟ -وهو نيب  -فكيف يصح من إبراهيم : فإن قيل 

  .ألنه سّبه بتضييعه حق اهللا تعاىل ، وحق الوالد يسقط يف تضييع حق اهللا : قيل 
ال أن ذا ملا قَُرَب ، إشارات ، إ: ذلك وذاك وذا } َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم َملَكُوُت السََّموَاِت واألْرضِ { : قوله تعاىل 

  .وذلك ملا بَُعد ، وذاك لتفخيم شأن ما َبُعَد 
  :ويف املراد مبلكوت السموات واألرض مخسة أوجه 

  .أنه خلق السموات واألرض ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ُملْك السموات واألرض : والثاين 

  :واختلف من قال هبذا فيه على وجهني 
  .لْك بالنبطية ، قاله جماهد أن امللكوت هو املُ: أحدمها 
: أنه املُلْك بالعربية ، يقال ُملْك وملكوت كما يقال رهبة ورهبوت ، ورمحة ورمحوت ، والعرب تقول : والثاين 

  .رهبوت خري من رمحوت ، أي أن ُنْرَهب خري من أن ُنْرَحم ، قاله األخفش 
  .معناه آيات السموات واألرض ، قاله مقاتل : والثالث 
  .هو الشمس والقمر والنجوم ، قاله الضحاك : بع والرا

اجلبال ، والشجر ، : القمر ، والنجوم ، والشمس ، وملكوت األرض : أن ملكوت السماوات : واخلامس 
  .والبحار ، قاله قتادة 

  .من املوقنني لوحدانية اهللا تعاىل وقدرته : أحدمها : حيتمل وجهني } َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني { 
ذكر : قال جماهد } فَلمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّيلُ رََءا كَْوكَباً { : قوله عز وجل . من املوقنني نبوته وصحة رسالته : والثاين 

  .لنا أنه رأى الزهرة طلعت عشاًء 
، واِجلنُّ ومعىن َجنَّ عليه الليل ، أي ستره ، ولذلك مسي البستان َجَنة ألن الشجر يسترها } قَالَ َهذَا رَبِّي { 

الستتارهم عن العيون ، واجلُُنون ألنه يستر العقل ، واجلَنِني ألنه مستور يف البطن ، واِملَجّن ألنه يستر املتترس ، قال 
  :اهلذيل 

  وقد جنه السدف األدهم... وماء وردت قيل الكرى 
  :مخسة أقاويل } َهذَا َربِّي { : ويف قوله تعاىل 



  . ظين ، ألنه يف حال تقليب واستدالل هذا ريب يف: أنه قال : أحدها 
  .أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربه ، قاله ابن عباس : والثاين 

أنه قال ذلك يف حال الطفولية والصغر ، ألن أمه ولدته يف مغارة حذراً عليه من منرود ، فلما خرج عنه : والثالث 
كفر وال إميان ، وال جيوز أن يكون قال ذلك بعد  قال هذا القول قبل قيام احلجة عليه ، ألهنا حال ال يصح فيها

  .البلوغ 
أنه مل يقل ذلك قول معتقد ، وإمنا قاله على وجه اإلِنكار لعبادة األصنام ، فإذا كان الكوكب والشمس : والرابع 

  .كون معبودة القمر وما مل تصنعه يد وال َعِملَه بشر مل تكن معبودة لزواهلا ، فاألصنام اليت هي دوهنا أوىل أالّ ت

أهذا ريب ، كما قال : أنه قال ذلك توبيخاً على وجه اإلِنكار الذي يكون معه ألف االستفهام وتقديره : واخلامس 
  :الشاعر 

  فقلت وأنكرت الوجه هم هم... رفوين وقالوا يا خويلد ال ترع 
  مبعىن أهم هم؟

  :أي غاب ، قال ذو الرمة } فَلَمَّا أَفَلَ { 
  جنوم وال باآلفالت الدوالك... لوايت يقودها مصابيح ليست بال

  .يعين ُحبَّ َربٍّ معبود ، وإال فال حرج يف حمبتهم غري حب الرب } قَالَ الَ أُِحبُّ األِفِلَني { 
  .أي طالعاً ، وكذلك بزغت الشمس أي طلعت } فَلمَّا َرَءا الْقََمَر بَازِغاً { 

ال جيوز عبادهتا وقد عبدها مع العلم بأفوهلا خلق من العقالء؟ قيل ألن  فَِلَم كان أفوهلا دليالً على أنه: فإن قيل 
  .تغريها باألفول دليل على أهنا ُمَدبَّرة حمدثة ، وما كان هبذه الصفة استحال أن يكون إهلاً معبوداً 

رِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء رَبِّي شَْيئًا َوِسَع رَبِّي كُلَّ َشْيٍء َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن وَلَا أََخاُف َما ُتْش
اًنا َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َولَا َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتمْ بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه َعلَْيكُمْ ُسلْطَ) ٨٠(ِعلًْما أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ 

الَِّذيَن آَمُنوا َولَمْ َيلْبِسُوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهمْ ) ٨١(يقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ فَأَيُّ الْفَرِ
  ) ٨٣(اُء إِنَّ َربَّكَ َحكِيٌم َعِليٌم َوتِلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَش) ٨٢(ُمْهَتُدونَ 

  :يف الظلم ها هنا قوالن } الَِّذيَن َءاَمُنواْ وَلَْم َيلْبُِسواْ إَِمياَنُهم بِظُلمٍ { : قوله تعاىل 
ملا نزلت هذه اآلية شق على : أنه الشرك ، قاله ابن مسعود ، وأَُبّي بن كعب ، روى ابن مسعود قال : أحدمها 

لَيَس كََما َتظُنُّونَ ، « : ما منَّا من أحد إال وهو يظلم نفسه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ا املسلمني فقالو
  ] . ١٣: لقمان [ } َيا بَُنيَّ الَ ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الْشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { » َوإِنََّما ُهَو كََما قَالَ لَقَْمانُ الْبنِه 

  .ائر أنواع الظلم أنه س: والثاين 
  :ومن قال هبذا اختلفوا يف عمومها وخصوصها على قولني 

  .أهنا عامة : أحدمها 
  .أهنا خاصة : والثاين 

  :واختلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولني 
  .أن هذه اآلية نزلت يف إبراهيم خاصة وليس هلذه األمة منها شيء ، قاله علي كّرم اهللا وجهه : أحدمها 



  .أهنا فيمن هاجر إىل املدينة ، قاله عكرمة : ثاين وال
  :واختلفوا فيمن كانت هذه اآلية جواباً منه على ثالثة أقاويل 

  .أنه جواب من اهللا تعاىل فصل به بني إبراهيم ومن َحاّجه من قومه ، قاله ابن زيد ، وابن إسحاق : أحدها 
  .؟ فأجاوبا مبا فيه احلجة عليهم ، قاله ابن جريج } يقَنيِ أََحقُّ بِاألْمنِ أَيُّ الْفَرِ{ أنه جواب قومه ملا سأهلم : والثاين 

  .أنه جواب إبراهيم كما يسأل العامل نفسصه فيجيبها ، حكاه الزجاج : والثالث 
  :أقاويل ويف هذه احلجة اليت أوتيها ثالثة } َوَتلْكَ ُججَُّتنآ ءَاَتيَناهآ إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه { : قوله تعاىل 

أم تعبدون من ميلك الضر والنفع؟ } أََتعُْبُدونَ ِمْن ِدوِن اللَِّه َما الَ ْميِلكُ لَكُم ضَراً َوالَ َنفْعاً { : قوله هلم : أحدها 
  .مالك الضر والنفع أحق : فقالوا 
عبادة إله واحد فأقروا : آهلة شىت؟ فقالوا عبادة إله واحد أم } فَأَيُّ الْفَرِيقَنيِ أََحقُّ بِاألْمنِ { : أنه ملا قال : والثاين 

  .على أنفسهم 
أما ختافون أن ختبلكم آهلتكم جبمعكم للصغري مع : أهنم ملا قالوا ِإلبراهيم أال ختاف أن ختبلك آهلتنا؟ فقال : والثالث 

  .الكبري يف العبادة 
  :واختلفوا يف سبب ظهور احلجَّة إلبراهيم على قولني 

  .اىل أخطرها بباله حىت استخرجها بفكره أن اهللا تع: أحدمها 
  .أنه أمره هبا ولقنه إياها : والثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن َنَشاُء { 
  .عند اهللا بالوصول ملعرفته : أحدها 
  .على اخللق باالصطفاء لرسالته : والثاين 

  .بالسخاء : والثالث 
  .حبسن اخللق : والرابع 

  .نرفع من نشاء درجات : وتأخري ، وتقديره  وفيه تقدمي

انَ َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َومُوَسى َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُلًّا َهدَْيَنا َونُوًحا َهَدْيَنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَم
وَإِْسَماِعيلَ ) ٨٥(رِيَّا وََيحَْيى َوِعيَسى َوإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني َوَزكَ) ٨٤(َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني 

َوِمْن آَبائِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوإِخَْوانِهِْم وَاْجَتبَْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إِلَى ) ٨٦(َوالَْيَسَع َويُوُنَس َولُوطًا َوكُلًّا فَضَّلَْنا َعلَى الْعَالَِمَني 
ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ٨٧(اٍط ُمْسَتقِيمٍ صَِر

ْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوًما لَْيسُوا بَِها بِكَاِفرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ فَإِنْ َيكْفُرْ بَِها َهؤُلَاِء فَقَ) ٨٨(
  ) ٩٠(َعالَِمَني أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُلْ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِنْ ُهَو إِلَّا ذِكَْرى ِللْ) ٨٩(

  :فيهم مخسة أقاويل } فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَّْيسُواْ بَِها بِكَافِرِيَن فَإِن َيكْفُْر بَِها هَُؤآلِء . . . { : قوله عز وجل 
  .فإن تكفر هبا قريش فقد وكلنا هبا األنصار ، قاله الضحاك : أحدها 
  .فإن يكفر هبا أهل مكة فقد وكلنا هبا أهل املدينة ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .لنا هبا املالئكة ، قاله أبو رجاء فإن تكفر هبا قريش فقد وك: والثالث 
، قاله } َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب { : أهنم األنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم اهللا تعاىل من قبل بقوله : والرابع 



  .احلسن ، وقتادة 
  .أهنم كل املؤمنني ، قاله بعض املتأخرين : واخلامس 

  .كتب اهللا وشريعة دينه : أي أقمنا حبفظها ونصرهتا ، يعين } َنا بَِها فَقَْد َوكَّلْ{ : ومعىن قوله 

 الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنوًرا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِذْ قَالُوا َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب
 ذَْرُهْم ِفي ُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثًِريا َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَنُْتْم َولَا آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمََّوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَن

أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها وَالَِّذيَن وََهذَا ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه ُمبَاَرٌك ُمَصدِّقُ الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه وَِلُتْنِذَر ) ٩١(َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 
  ) ٩٢(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ُيؤِْمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصلَاِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ 

  :فيه أربعة تأويالت } َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ { : قوله عز وجل 
  .، والزجاج وما عظموه حق عظمته ، قاله احلسن ، والفراء : أحدها 
  .وما عرفوه حق معرفته ، قاله أبو عبيدة : والثاين 

  .وما وصفوه حق صفته ، قاله اخلليل : والثالث 
  .وما آمنوا بأن اهللا على كل شيء قدير ، قاله ابن عباس : والرابع 

  .يعين من كتاب من السماء } إِذْ قَالُوا َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمن َشْيءٍ { 
  : هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قوالن ويف

أنه التوراة ، أنكر حرب اليهود فيما أنزل منها ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى هذا احلرب : أحدمها 
ما : من ذلك وقال فغضب » أَنَّ اللَّه َيبَْغُض احلَْبَر السَِّمَني : أََما َتقَْرُءونَ ِفي التَّوَراِة « : اليهودي مسيناً ، فقال له 

  .أنزل اهللا على بشر من شيء ، فتربأت منه اليهود ولعنته ، حكاه ابن حبر 
  .أنه القرآن أنكروه رداً ألن يكون القرآن ُمَنزَّالً : والقول الثاين 

  :ويف قائل ذلك قوالن 
  .قريش : أحدمها 
  .اليهود : والثاين 

  .يعين التوراة العترافهم بنزوهلا } لَ الِْكتَاَب الَِّذي َجآَء بِِه ُموَسى قُلْ َمْن أَنَْز{ : فرد اهللا تعاىل عليهم بقوله 
  .ألن املنزل من السماء ال يكون إال نوراً وهدًى } ُنوراً َوُهدًى لِّلنَّاسِ { : مث قال 
كتاهبم من بنوة حممد صلى اهللا عليه يعين أهنم خيفون ما يف } َتْجَعلُوَنُه قََراطِيَس تُْبُدوَنَها وَُتْخفُونَ كَِثرياً { : مث قال 

  .وسلم ، وصفته وصحة رسالته 
  :ثالثة أوجه } ُمباَرٌك { يعين القرآن ، ويف } َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزلَنَاُه ُمَباَرٌك { : قوله عز وجل 

  .أنه العظيم الربكة ملا فيه من االستشهاد به : أحدها 
  .كة هي الزيادة ملا فيه من زيادة البيان ألن الرب: والثاين 

  .أن املبارك الثابت : والثالث 
  :فيه قوالن } مَُّصِدُق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه { 

  .الكتب اليت قبله من التوراة ، واِإلجنيل ، وغريمها ، قاله احلسن البصري : أحدمها 
  .النشأة الثانية ، قاله علي بن عيسى : والثاين 



 ٨٢: يوسف [ } وَاسْأَلِ الْقَْرَيةَ { :  أهل أم القرى ، فحذف ذكر األهل إجيازاً كما قال يعين} َوِلتُنِذرَ أُمَّ الْقَُرى { 
. [  
  -: مكة ويف تسميتها بذلك أربعة أقاويل } أُمَّ الْقَُرى { و 

  .ألهنا جمتمع القرى ، كما جيتمع األوالد إىل األم : أحدها 
  .عنها ، قاله السدي ألن أول بيت وضع هبا ، فكأن القرى نشأت : والثاين 

  .ألهنا معظمة كتعظيم األم ، قاله الزجاج : والثالث 
  .ألن الناس يؤموهنا من كل جانب ، أي يقصدوهنا : والرابع 
  .هم أهل األرض كلها : قال ابن عباس } َوَمْن َحْولََها { : مث قال 

  :جع إليه هذه الكناية قوالن وفيما تر} َوالَِّذيَن َيؤِْمُنونَ بِاَألخَِرِة ُيْؤِمُنونَ بِهِ { 
  .والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون هبذا الكتاب ، قاله الكليب : إىل الكتاب ، وتقديره : أحدمها 
والذين يؤمنون باآلخرة ، يؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وتقديره : والثاين 

  .ه وأَبَاَنه اهللا من صدقه ، قاله الفراء ِلَما قد أظهر اهللا تعاىل من معجزت
ال اعتبار ِإلمياهنم هبا لتقصريهم يف حقها ، : فيمن يؤمن باآلخرة من أهل الكتاب ال يؤمنون به؟ قيل : فإن قيل 

  .فصاروا مبثابة من مل يؤمن هبا 

َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ سَأُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه َولَوْ  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ
َزْونَ َعذَاَب الُْهوِن بَِما َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت وَالَْملَاِئكَةُ بَاِسطُو أَْيدِيهِْم أَخْرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْج

َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ ) ٩٣(قُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُنُْتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ كُْنُتْم َت
ُتْم أَنَُّهْم فِيكُْم ُشَركَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبيَْنكُمْ َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَما نََرى َمَعكُْم ُشفََعاَءكُُم الَِّذيَن َزَعْم

  ) ٩٤(َوَضلَّ عَْنكُْم َما كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 

فيمن نزل فيه } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ وَلَْم يُوَح إِلَيِه َشْيٌء { : قوله عز وجل 
  :الن ذلك قو
  .أنه مسيلمة الكذاب ، قاله عكرمة : أحدمها 
  .مسيلمة والعنسي ، قاله قتادة : والثاين 

َبْيَنا أََنا نَاِئٌم كَأَنَّ ِفي َيديَّ ُسوَاَرينِ ِمن ذَهبٍ ، « : وقد روى معمر عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  َخُهَما فَنَفَْخُتُهَما فَطَاَرا ، فَأَوَّلُْت ذَِلكََ كَذَّابَ الَيَماَمِة وَكَذَّاَب َصْنَعاَء العََنِسيفَكَُبَر عليَّ ، فَأُوِحي إِلَيَّ أَنْ أَنْفُ

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَمن قَالَ َسأُنزِلَ مِثْلَ َمآ أَنَزلَ اللَُّه { . » 
  .من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة : أحدها 
كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا : د بن أيب سرح ، قاله السدي ، قال الفراء أنه عبد اهللا بن سع: والثاين 

« : فيقول له النيب صلى اهللا عليه وسلم } َعزِيزٌ َحكِيٌم { و } َسمِيٌع َعِليٌم { كتب } غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : قال النيب 
فقال ابن أيب } َخلْقاً أََخرَ { : إىل قوله } ِمن ُسالَلٍَة ِمن ِطنيٍ  َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ{ حىت أملى عليه » ُهَما َسَواء 

« : تعجباً من تفصيل خلق اِإلنسان ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } فََتَباَركَ اللَُّه أَْْحَسُن الْخَاِلِقَني { : السرح 
  .فشك وارتد » َهكَذَا َنزَلَْت 



: أهنا نزلت يف النضر بن احلارث ، ألنه عارض القرآن ، ألنه قال : ما حكاه احلكم عن عكرمة : والثالث 
  .والطاحنات طحناً ، والعاجنات عجناً ، واخلابزات خبزاً ، فالالقمات لقماً 

  :قوالن } وَالَْمالَِئكَةُ َباِسطُواْ أَْيدِيهِمْ { : ويف قوله 
  .باسطوا أيديهم بالعذاب ، قاله احلسن ، والضحاك : أحدمها 

  .باسطو أيديهم لقبض األرواح من األجساد ، قاله الفراء : لثاين وا
  .باسطوا أيديهم بصحائف األعمال : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه قوالن } أَْخرِجُواْ أَنْفَُسكُُم { 
  .من أجسادكم عند معاينة املوت إرهاقاً هلم وتغليظاً عليهم ، وإن كان إخراجها من فعل غريهم : أحدمها 
  .أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرمت ، تقريعاً هلم وتوبيخاً بظلم أنفسهم ، قاله احلسن : والثاين 

  .أن يكون معناه خلصوا أنفسكم باالحتجاج عنها فيما فعلتم : وحيتمل ثالثاً 
  :واهلون بالضم اهلوان ، قاله ذو األصبع العدواين } الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن { 

  ترعى املخاض وال أغضي على اهلون... ي براعية أذهب إليك أم
يعين برفق وسكينة ، قال } الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ َهوناً { : وأما اهلَْون بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعاىل 

  :الراجز 
  ال هتلكن أسى يف أثر من ماتا... هونكما ال يرد الدهر ما فاتا 

  :الفرادى الواحدان ، وحيتمل وجهني } ئُْتُموَنا فُرَاَدى كََما َخلَقَناكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ َولَقَْد جِ{ : قوله عز وجل 
  .فرادى من األعوان : أحدمها 
  .فرادى من األموال : والثاين 

  :قال أبو النجم  يعين ما ملكناكم من األموال ، والتخويل متليك املال ،} َوَتَركُْتم مَّا خَوَّلَْناكُْم َوَرآَء ظُُهورِكُْم { 
  كوم الذرى من خول املخول... أعطى فلم يبخل ومل يبخل 

  :فيه وجهان } َوَما َنَرى مََعكُم ُشفعاءَكُُم { 
  .آهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا ، قاله الكليب : أحدمها 
  .املالئكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم ، قاله مقاتل : والثاين 

  :فيه وجهان } ُهْم ِفيكُْم ُشرَكَآُء الَِّذيَن َزَعمُْتْم أَنَّ{ 
  .يعين شفعاء ، قاله الكليب : أحدمها 
  .أى متحملني عنكم حتمل الشركاء عن الشركاء : والثاين 

  :فيه وجهان } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم { 
  .تفرق مجعكم يف اآلخرة : أحدمها 
  .ذهب تواصلكم يف الدنيا ، قاله جماهد : والثاين 
  .بالفتح ، فمعناه تقطع األمر بينكم } َبيَْنكُْم { أ ومن قر

  :فيه وجهان } َوَضلَّ َعَنكُم َما كُْنُتْم َتْزُعُمونَ { 
  .من عدم البعث واجلزاء : أحدمها 
  .من شفعائكم عند اهللا : والثاين 



  خرب عن ماض ، واملقصود منه االستقبال؟} َولَقَْد جِئُْتُموَنا { : فقوله : فإن قيل 
  .أنه يقال هلم ذلك يف اآلخرة فهو على الظاهر إخبار : أحدمها . ن ذلك جوابان فع

  .أنه لتحققه مبنزلة ما كان ، فجاز ، وإن كان مستقبالً أن يعرب عنه باملاضي : والثاين 

فَاِلقُ ) ٩٥(َن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَُّه فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِم
َوُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم النُُّجوَم ) ٩٦(الْإِْصبَاحِ َوجََعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ ُحسَْباًنا ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ 

  ) ٩٧(الَْبرِّ وَالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ ِلَتهَْتُدوا بَِها ِفي ظُلَُماِت 

  :فيه ثالثة أقاويل } فَاِلُق الَْحبِّ َوالْنَُّوى . . . { : قوله عز وجل 
  .وقتادة ، والسدي ، وابن زيد . يعين فالق احلبة عن السنبلة والنواة عن النخلة ، قاله احلسن : أحدها 
  .الفلق الشق الذي فيهما ، قال جماهد أن : والثاين 

  .أنه يعين خالق احلب والنوى ، قاله ابن عباس : والثالث 
  .أنه ُمظْهُِر ما يف حبة القلب من اإلخالص ، والرياء : وذكر بعض أصحاب الغوامض قوالً رابعاً 

  :ثالثة تأويالت فيه } ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَحيِّ { 
خيرج السنبلة احلية من احلبة امليتة ، والنخلة احلية من النواة امليتة ، ويعين بإخراج امليت من احلي أن خيرج : أحدها 

  .احلبة امليتة من السنبلة احلية ، والنواة امليتة من النخلة احلية ، قاله السدي 
  .اإلِنسان ، قاله ابن عباس  أن خيرج اإلِنسان من النطفة ، والنطفة من: والثاين 

  .خيرج املؤمن من الكافر ، والكافر من املؤمن ، قاله احلسن : والثالث 
  .وقد ذكرنا فيه احتماالً ، أنه خيرج الفَِطن اجلَلْد من البليد العاجز ، وخيرج البليد العاجز من الفَِطن اجلَلْد 

  .عن احلق  أي تصرفون} ذَِلكُُم اللَُّه فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ { 
  :فيه أربعة أقاويل } فَاِلُق اِإلْصبَاحِ { 

  .فالق اِإلصباح ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه إضاءة الفجر ، قاله جماهد : والثاين 

  .أن معناه خالق نور النهار ، وهذا قول الضحاك : والثالث 
  .عباس أن اِإلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ، قاله ابن : والرابع 

  :فيه قوالن } َوَجَعلَ اللَّيلَ َسكَناً { 
  .أنه سُمِّي سكناً ألن كل متحرك بالنهار يسكن فيه : أحدمها 
  .ألن كل حي يأوي فيه إىل مسكنه : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوالشَّْمَس والْقََمَر ُحْسبَاناً { 
  .دء ورد إىل زيادة ونقصان ، قاله ابن عباس والسدي معناه جيريان يف منازهلما حبساب وبرهان فيه ب: أحدها 
  .أي جعلهما سبباً ملعرفة حساب الشهور واألعوام : والثاين 

َويُْرِسلَ َعلَيَها ُحسَْباناً ِمَن { : أي جعل الشمس والقمر ضياء ، قاله قتادة ، وكأنه أخذه من قوله تعاىل : والثالث 
  .راً نا: قال ]  ٤٠: الكهف [ } السََّمآِء 



َوُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن ) ٩٨( َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ وَُمْسَتوَْدٌع قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ
رُِج ِمْنُه حَبا ُمَتَراكًِبا َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِهِ َنبَاَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخ

ذَا أَثَْمَر وََيْنِعِه إِنَّ ِفي ذَِلكُْم لَآَياتٍ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ وَالزَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ ُمشَْتبًِها َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه اْنظُرُوا إِلَى ثََمرِهِ إِ
  ) ٩٩(مٍ ُيْؤِمُنونَ ِلقَْو

  .يعين آدم عليه السالم } َوُهَو الَِّذي أَنَشأَكُْم مِّن نَّفْسِ َواِحَدٍة { : قوله عز وجل 
  :فيه ستة تأويالت } فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْستَوَدعٌ { 

  .فمستقر يف األرض ومستودع يف األصالب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ع يف القرب ، قاله ابن مسعود فمستقر يف الرحم ومستود: والثاين 

  .فمستقر يف أرحام النساء ومستودع يف أصالب الرجال ، قاله عطاء ، وقتادة : والثالث 
  .فمستقر يف الدنيا ومستودع يف اآلخرة ، قاله جماهد : والرابع 

  .فمستقر يف األرض ومستودع يف القرب ، قاله احلسن : واخلامس 
  .ق ، واملستودع ما مل ُيخلق ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً أن املستقر ما ُخِل: والسادس 

  :فيه قوالن } َوُهَو الَِّذي أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشْيٍء { : قوله عز وجل 
  .معناه رزق كل شيء من احليوان : أحدمها 
  .نبات كل شيء من الثمار : والثاين 

  .يعين زرعاً رطباً خبالف صفته عند بذره } َنا ِمنُه َخِضراً فَأَخْرْج{ 
  .يعين السنبل الذي قد تراكب حبه } نُّْخرُِج ِمنهُ َحّباً مُّتََراِكباً { 
  :القنوان مجع قنو وفيه ثالثة تأويالت } َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانِيةٌ { 

  . أنه الطلع ، قاله الضحاك: أحدمها 
  .أنه اجلمار : والثاين 

  هي األعذاق ، قال امرؤ القيس: والثالث 
  ومال بقنوان من البسر أمحرا... أثت أعاليه وآدت أصوله 

  :فيه قوالن } دَانَِيةٌ { 
  .دانية من اجملتين لقصر خنلها وقرب تناوهلا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .احلسن داينة بعضها من بعض لتقارهبا ، قاله : والثاين 

  .يعين بساتني من أعناب } َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ { 
  :فيه وجهان } ُمْشتَبِهاً َوغََري ُمَتَشابِهٍ { 

  .مشتبها ورقه خمتلفاً مثره ، قال قتادة : أحدمها 
  .مشتبهاً لونه خمتلفاً طعمه ، قاله الكليب : والثاين 

محزة والكسائي بالضم ، وقرأ الباقون بالفتح ، ويف اختالفه بالضم والفتح قوالن  قرأ} انظُُرواْ إِلَى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر { 
:  

  .أن الثُُّمر بالضم مجع مثار ، وبالفتح مجع مثرة ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 



  .مثر النخل ، قاله جماهد ، وأبو جعفر الطربي : املال ، وبالفتح : أن الثُُّمر بالضم : والثاين 
  .يعين نضجة وبلوغه } ِه َوَيْنِع{ 

  ) ١٠٠(مَّا َيصِفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َع

  :يل فيه ثالثة أقاو} َوَجَعلُواْ ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم { : قوله عز وجل 
  .أن اجملوس نسبت الشر إىل إبليس ، وجتعله بذلك شريكاً هللا : أحدها 
: أن مشركي العرب جعلوا املالئكة بنات اهللا وشركاء له ، قاله قتادة ، والسدي ، وابن زيد كقوله تعاىل : والثاين 

  .فََسمَّى املالئكة الختفائهم عن العيون جنة } نَُّهْم لَُمْحَضُرونَ َوَجَعلُواْ َبيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسباً َولَقَْد َعِلَمِت الْجنَّةُ إِ{ 
  .أنه أطاعوا الشيطان يف عبادة األوثان حىت جعلوها شركاء هللا يف العبادة ، قاله احلسن ، والزجاج : والثالث 

  :حيتمل وجهني } َوَخلَقَُهمْ { 
  .يف العبادة شريكاً؟ ، فَِلَم جعلوا له ] له [ أنه خلقهم بال شريك : أحدمها 
  .أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار يف العبادة شريكاً : والثاين 

ومعناه أهنم جعلوا خلقهم الذي صنعوه بأيديهم من األصنام هللا . بتسكني الالم } َوَخلْقَُهْم { وقرأ حيىي بن يعمر 
  .شريكاً 

  :يف خرقوا قراءتان بالتخفيف والتشديد ، وفيه قوالن } َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني وََبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ { 
  .أن معىن خرقوا كذبوا ، قاله جماهد ، وقتادة ، وابن جريج ، وابن زيد : أحدمها 
  .معناه وخلقوا له بنني وبنات ، واخللق واخلرق واحد ، قاله الفراء : والثاين 

  :قوالن أن معىن القراءتني خمتلف ، ويف اختالفهما : والقول الثاين 
  .أهنا بالتشديد على التكثري : أحدمها 
  .أن معناها بالتخفيف كذبوا ، وبالتشديد اختلفوا : والثاين 

  .والبنون قول النصارى يف املسيح أنه ابن اهللا ، وقول اليهود أن عزيراً ابن اهللا 
  .والبنات قول مشركي العرب يف املالئكة أهنم بنات اهللا 

  :مل وجهني حيت} بَِغْيرِ ِعلْمٍ { 
  .بغري علم منهم أن له بنني وبنات : أحدمها 
  .بغري حجة تدهلم على أن له بنني وبنات : والثاين 

) ١٠١( َشْيٍء َعِليٌم َبِديُع السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد وَلَْم َتكُْن لَُه صَاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو بِكُلِّ
لَا ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر َوُهَو ) ١٠٢(اللَُّه َربُّكُْم لَا إِلََه إِلَّا ُهَو خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبدُوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ  ذَِلكُُم

  ) ١٠٣(ُيْدرُِك الْأَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري 

  :فيه ألهل التأويل مخسة أقاويل } َو ُيْدرِكُ اَألْبصَاَر الَّ ُتْدرِكُُه األْبَصاُر َوُه{ : قوله عز وجل 
فوصف } فَلَمَّا أَْدَركَُه الَْغَرقُ { : معناه ال حتيط به األبصار ، وهو حييط باألبصار ، واعتل قائل هذا بقوله : أحدها 

ذلك مبانع من الرؤية  اهللا الغرق بأنه أدرك فرعون ، وليس الغرق موصوفاً بالرؤية ، كذلك اإلدراك هنا ، وليس
  .} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاِضَرةٌ إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ { : باِإلبصار ، غري أن هذا اللفظ ال يقتضيه وإن دل عليه قوله 



  :معناه ال تراه األبصار وهو يرى األبصار ، واعتل قائلو ذلك بأمرين : والقول الثاين 
 ترى ما الصقها ، وما بني البصر فال بد أن يكون بينهما فضاء ، فلو رأته أن األبصار ترى ما بينها وال: أحدمها 

  .األبصار لكان حمدوداً وخلال منه مكان ، وهذه صفات األجسام اليت جيوز عليها الزيادة والنقصان 
ن يكون أن األبصار تدرك األلوان كما أن السمع يدرك األصوات ، فلما امتنع أن يكون ذا لون امتنع أ: والثاين 

  .مرئياً ، كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت امتنع أن يكون مسموعاً 
وتدركه يف اآلخرة بدليل قوله } الَ َتْدرِكُُه األَْبَصارُ { : ال تدركه أبصار اخللق يف الدنيا بدليل قوله : والقول الثالث 

  .الدنيا واآلخرة وهو يدرك األبصار يف ]  ٢٣: القيامة [ } إىل َربَِّها نَاِظَرةٌ { : 
ال تدركه أبصار الظاملني يف الدنيا واآلخرة ، وتدركه أبصار املؤمنني ، وهو يدرك األبصار يف الدنيا : والرابع 

  .واآلخرة ، ألن اإلِدراك له كرامة تنتفي عن أهل املعاصي 
حاسة سادسة سوى حواسهم  أن األبصار ال تدركه يف الدنيا واآلخرة ، ولكن اهللا حيدث ألوليائه: والقول اخلامس 

اخلمس يرونه هبا ، اعِتالَالً بأن اهللا أخرب برؤيته ، فلو جاز أن يَُرى يف اآلخرة هبذه األبصار وإن زِْيدَ يف قواها جاز أن 
يرى هبا يف الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية اآلخرة ، ألن ما ُخِلَق إلِدراك شيء ال يُْعَدُم إدراكه ، وإمنا 

 -وقد أخرب اهللا تعاىل بإدراكه  -اِإلدراك حبسب اختالف القوة والضعف ، فلما كان هذا مانعاً من اإلدراك  خيتلف
  .اقتضى أن يكون ما أخرب به حقاً ال يدفع بالشبه ، وذلك خبلق حاسة أخرى يقع هبا اإلِدراك 

  :فاحتمل وجهني من التأويل } َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري { : مث قال 
  .لطيف بعباده يف اِإلنعام عليهم ، خبري مبصاحلهم : دمها أح

  .لطيف يف التدبري خبري باحلكمة : والثاين 

َوكَذَِلَك ُنَصرِّفُ ) ١٠٤(ٍظ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها َوَما أََنا َعلَْيكُْم بِحَِفي
  ) ١٠٥(اِت َوِلَيقُولُوا َدَرْسَت َوِلُنبَيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ الْآَي

  :فيه ثالثة أوجه } َوكَذَِلكَ ُنصَرُِّف اآليَاِت { : قوله عز وجل 
  .أن يتلو بعضها بعضاً فال ينقطع التنزيل : أحدها 
  .م البشر أن اآلية تنصرف يف معان متغايرة مبالغة يف اِإلعجاز ومباينة لكال: والثاين 

أنه اختالف ما تضمنها من الوعد والوعيد واألمر والنهي ، ليكون أبلغ يف الزجر ، وأدعى إىل اِإلجابة ، : والثالث 
  .وأمجع للمصلحة 

ولئال يقولوا درست ، فحذف ذلك إجيازاً : ويف الكالم حذف ، وتقديره } َوِلَيقُولُواْ َدَرْسَت { : مث قال تعاىل 
  .أي لئال تضلوا ]  ١٦٧: النساء [ } ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمْ أَن َتِضلُّواْ  {: كقوله تعاىل 

  :مخس قراءات خيتلف تأويلها حبسب اختالفها } َدَرْستَ { ويف 
مبعىن قرأت وتعلمت ، تقول ذلك قريش للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن عباس ، } َدَرْسَت { َ: إحداهن 

  .زة ، والكسائي والضحاك ، وهي قراءة مح
مبعىن ذاكرت وقارأت ، قاله جماهد ، وسعيد بن جبري ، ومروي عن ابن عباس ، وهي قراءة } َداَرْستَ { : والثانية 

  .ابن كثري ، وأيب عمرو 
  .وفيها على هذه القراءة تأويل ثاٍن ، أهنا مبعىن خاصمت وجادلت 



  .قادمت ، قاله ابن الزبري ، واحلسن ، وهي قراءة ابن عامر بتسكني التاء مبعىن امنحت وت} َدَرَسْت { : والثالثة 
  .بضم الدال ملا مل يسم فاعله تليت وقرئت ، قاله قتادة } ُدرَِسْت { : والرابعة 

  .مبعىن قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم وتال ، وهذا حرف أيب بن كعب ، وابن مسعود } َدَرَس { : واخلامسة 
  :حيتمل وجهني } مٍ َيعْْلَُمونَ َوِلنَُبيَِّنُه ِلقَْو{ 

  .لقوم يعقلون : أحدمها 
  .يعلمون وجوه البيان وإن مل يعلموا املبني : والثاين 

لَْناكَ َولَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَما َجَع) ١٠٦(اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني 
َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ ) ١٠٧(َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِوَِكيلٍ 

  ) ١٠٨(ئُُهْم بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم مَْرجِعُُهْم فَُيَنبِّ

يعين اعتداء ، وقرأ أهل مكة } َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن َدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعدَْواْ بَِغْيرِ ِعلْمٍ { : قوله عز وجل 
  :وفيه قوالن . َعُدّواً بالتشديد مبعىن أهنم اختذوه عدّواً 

  .تسبوا األصنام فتسب عبدة األصنام من يسبها ، قاله السدي  ال: أحدمها 
  .ال تسبوها فيحملهم الغيظ واجلهل على أن يسبوا من تعبدون كما سََبْبتم ما يعبدون : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم { 
الطاعات كذلك زينا ملن تقدم من املؤمنني فعل ما أمرناهم به من  كما زينا لكم فعل ما أمرناكم به من: أحدها 

  .الطاعات ، قاله احلسن 
  .كذلك شبهنا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتالء هلم حىت قادهم اهلوى إليها وَعُموا عن الرشد فيها : والثاين 

كم من ِحجج احلق مثل ما أوضحنا كما أوضحنا لكم اِحلجج الدالة على احلق كذلك أوضحنا ملن قبل: والثالث 
  .لكم 

ِه َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءتْ لَا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاءَْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَّ
  ) ١١٠(أَْبَصارَُهْم كََما لَْم ُيْؤِمنُوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة وََنذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئدََتُهْم َو) ١٠٩(ُيْؤِمُنونَ 

هؤالء قوم من مشركي أهل مكة } َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ لَِئن َجآَءْتُهْم ءَاَيةٌ لَُّيؤِْمُننَّ بَِها { : قوله عز وجل 
  .هم املستهزئون : لرسوله صلى اهللا عليه وسلم لئن جاءهتم آية اقترحوها ليؤمنن هبا ، قال ابن جريج  حلفوا باهللا

  :واختلف يف اآلية اليت اقترحوها على ثالثة أقاويل 
  .أن جتعل لنا الصفا ذهباً : أحدها 
اَألْرضِ َينُبوعاً أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمن نَّخِيلٍ َوِعَنبٍ  لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن{ : ما ذكره اهللا يف آخر : والثاين 

فأمر اهللا نبيه } ِكتَاباً نَقْرُؤُه { : إىل قوله } فَُتفَجَِّر اَألنَْهاَر ِخالَلََها تَفْجِرياً أَْو ُتِسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَيَنا ِكَسفَاً 
  .} إِنََّما اَأليَاُت ِعْنَد اللَِّه  قُلْ{ حني أقسموا له أن يقول هلم 

} إِن نََّشأْ ُننَزِّلْ َعلَيهِم مَِّن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهم لََها خَاِضِعَني { : أنه ملا نزل قوله تعاىل يف الشعراء : والثالث 
يا رسول اهللا أنزهلا عليهم : ون أنزهلا علينا حىت نؤمن هبا إن كنت من الصادقني ، فقال املؤمن: قال املشركون 

  :ليؤمنوا ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، قاله الكليب 



وليس جيب على اهللا إجابتهم إىل اقتراحهم ال سيما إذا علم أهنم ال يؤمنون هبا ، واختلف يف وجوهبا عليه إذا علم 
  .} ُعرِكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال ُيْؤِمُنونَ َوَما ُيْش{ : إمياهنم هبا على قولني وقد أخرب أهنم ال يؤمنون بقوله 

وهذا من اهللا عقوبة هلم ، وفيها ثالثة } َوُنقَلُِّب أَفِْئدََتُهم وَأَْبصَارَُهم كََما لَْم ُيْؤِمنُوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة { : مث قال تعاىل 
  :أقاويل 
  .أهنا عقوبة من اهللا يف اآلخرة يقلبها يف النار : أحدها 

  .يف الدنيا باحلرية حىت يزعج النفس ويغمها : الثاين و
  .معناه أننا حنيط بذات الصدور وخائنة األعني منهم : والثالث 
  :تأويالن } أَوَّلَ َمرٍَّة { : ويف قوله 
  .أول مرة جاءهتم اآليات : أحدمها 
  .أن األول أحواهلم يف الدنيا كلها ، مث أكد اهللا تعاىل حال عنتهم : والثاين 

كَاُنوا ِلُيْؤِمنُوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه وَلَِكنَّ  َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا َما
  ) ١١١(أَكْثَرَُهْم َيْجَهلُونَ 

  :فيه قراءاتان } لَيْهُِم الَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الْمَْوَتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِ{ : فقال 
بكسر القاف وفتح الباء ، قرأ هبا نافع ، وابن عامر ، ومعىن ذلك معاينة وجماهرة ، قاله ابن } قَِبال { : إحدامها 

  .عباس وقتادة 
  :لقاف والباء وهي قراءة الباقني ، ويف تأويلها ثالثة أقاويل بضم ا: والقراءة الثانية 

  .أي كُفَالء } قُُبالً { أن القُُبل مجع قبيل وهو الكفيل ، فيكون معىن : أحدها 
  .أن معىن ذلك قبيلة قبيلة وصفاً صفاً ، قاله جماهد : والثاين 

  .معناه مقابلة ، قاله ابن زيد ، وابن إسحاق : والثالث 
  .يعين هبذه اآليات مع ما اقترحوها من قبل } مَّا كَاُنواْ ِلُيْؤِمنُواْ { : مث قال 
  :فيه قوالن } إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه { : مث قال 

  .أن يعينهم عليه : أحدمها 
  .إال أن يشاء أن جيربهم عليه ، قاله احلسن البصري : والثاين 
  :فيه وجهان }  َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ{ : مث قال 

  .جيهلون فيما يقترحونه من اآليات : أحدمها 
  .جيهلون أهنم لو أجيبوا إىل ما اقترحوا مل يؤمنوا طوعاً : والثاين 

ًرا َولَْو َشاَء َربَُّك مَا لِ غُُروَوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا َشيَاِطَني الْإِْنسِ َوالْجِنِّ يُوِحي بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْو
 َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوِليَْرَضْوُه َوِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ) ١١٢(فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

)١١٣ (  

  .أي جعلنا لألنبياء أعداء كما جعلنا لغريهم من الناس أعداء } يٍّ َعدُواً َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِ{ : قوله عز وجل 
  :وجهان } َجَعلَْنا { ويف 



  .معناه حكمنا بأهنم أعداء : أحدمها 
  .معناه تركناهم على العداوة ، فلم مننعهم منها : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } َشَياِطَني اإلْنسِ وَالْجِنِّ { ويف 
  .ياطني اإلنس الذين مع اإلنس ، وشياطني اجلن الذين مع اجلن ، قاله عكرمة ، والسدي يعين ش: أحدها 
  .شياطني اإلنس كفارهم ، وشياطني اجلن كفارهم ، قاله جماهد : والثاين 

  .أن شياطني اإلنس واجلن مردهتم ، قاله احلسن ، وقتادة : والثالث 
  :ثة أوجه يف يوحي ثال} ُيوِحي بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ { 

  .يعين يوسوس بعضهم بعضاً : أحدها 
[ } فَأَْوَحى إِلَيهِمْ أَن سَبُِّحواْ ُبكَْرةً َوَعِشّياً { : يشري بعضهم إىل بعض ، فعرب عن اإلشارة بالوحي كقوله : والثاين 

  .ما زينوه هلم من الشبه يف الكفر وارتكاب املعاصي } ُزْخُرَف الْقَْولِ { و ]  ١١: مرمي 
  .أي أمر ]  ١٢: فصلت [ } َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَمآٍء أَْمَرَها { : يأمر بعضهم بعضاً كقوله : الث والث

  :حيتمل وجهني } َولَْو َشآَء َربَُّك َما فََعلُوُه { : مث قال 
  .ما فعلوه من الكفر : أحدمها 
  .ما فعلوا من زخرف القول : والثاين 

  :ويف تركهم على ذلك قوالن 
  .ابتالء هلم ومتييزاً للمؤمنني منهم  :أحدمها 
  .ال يلجئهم إىل اإلميان فيزول التكليف : والثاين 

امليل ، قال : أي متيل إليه قلوهبم ، واإلصغاء } وَِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاَألخَِرِة { : قوله عز وجل 
  :الشاعر 

  زيغ وفيه إىل التشبيه إصغاء. ..ترى السفيه به عن كل حمكمة 
وتقدير الكالم ، يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً ليغروهم ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة 

  .بل هي الم أمر ومعناها اخلرب : ، وقال قوم 
  .ألن من َمالَ قلبه إىل شيء رضيه وإن مل يكن مرضياً } َوِليَْرَضْوهُ { 
  :فيه وجهان } رِفُواْ َما ُهْم مُّقَْترِفُونَ َوِلَيقَْت{ 

  .وليكتسبوا من الشرك واملعاصي ما هم مكتسبون ، قاله جويرب : أحدمها 
  .وليكذبوا على اهللا ورسوله ما هم كاذبون ، وهو حمتمل : والثاين 

ُمفَصَّلًا وَالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الْكَِتاَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ِمْن َربِّكَ  أَفََغْيَر اللَِّه أَْبتَِغي َحكًَما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الْكَِتاَب
َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلمَاِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعلِيمُ ) ١١٤(بِالَْحقِّ فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن 

)١١٥ (  

  :فيه وجهان } أَفَغَْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكَماً { : وله عز وجل ق
  .معناه هل جيوز ألحد أن يعدل عن حكم اهللا حىت أعدل عنه : أحدمها 
  .هل جيوز ألحد أن حيكم مع اهللا حىت أحتكم إليه : والثاين 



ال َيْحكُُم إال حبق ، واحلَاِكُم قد يكون من غري والفرق بني احلَكَم واحلَاِكم ، أن احلَكََم هو الذي يكون أهالً للُحكْم ف
أهله فََيْحكُُم بغري حق ، فصار احلَكَم من صفات ذاته ، واحلَاِكم من صفات فعله ، فكان احلَكَم أبلغ يف املدح من 

  .احلَاِكم 
  :تأويالت  يف املفصَّل أربعة} ُوُهَو الَِّذيِّ أَنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتاَب مُفَصَّالً { : مث قال 
  .تفصيل آياته لتبيان معانيه فال ُتْشِكل : أحدها 
  .تفصيل الصادق من الكاذب : والثاين 

  .تفصيل احلق من الباطل ، واهلدى من الضالل ، قاله احلسن : والثالث 
  .تفصيل األمر من النهي ، واملستحب من احملظور ، واحلالل من احلرام : والرابع 

اجعل بيننا وبينك َحكَماً إن شئت من : مشركي قريش قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم  وسبب نزول هذه اآلية أن
  .أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى ، ليخربنا عنك مبا يف كتاهبم من أمرك ، فنزلت عليه هذه اآلية 

  :ويف متامه أربعة أوجه حمتملة يعين القرآن ، } َوَتمََّت كَِلَمةُ رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً { : قوله عز وجل 
  .متام ُحَججِِه ودالئله : أحدها 
  .متام أحكامه وأوامره : والثاين 

  .متام إنذاره بالوعد والوعيد : والثالث 
  .متام كالمه واستكمال صوره : والرابع 

  :وجهان } ِصْدقاً َوَعْدالً { : ويف قوله 
  .ه وهنيه ، قاله ابن حبر صدقاً يف وعده ووعهده ، وعدالً يف أمر: أحدمها 
  .صدقاً فيما حكاه ، عدالً فيما قضاه ، وهو معىن قول قتادة : والثاين 

  .} الَّ مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتهِ { وقد مضى تفسري 

إِنَّ َربََّك ُهوَ ) ١١٦(ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ 
فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم بِآيَاِتِه ُمْؤِمنِنيَ ) ١١٧(أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

َر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُمْ إِلَّا َما اضْطُرِْرُتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَثًِريا َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِك) ١١٨(
إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثْمَ  َوذَرُوا ظَاِهَر الْإِثْمِ وََباِطَنُه) ١١٩(لَُيِضلُّونَ بِأَهَْواِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن 

  ) ١٢٠(سَُيْجَزْونَ بَِما كَانُوا َيقَْترِفُونَ 

  :فيه أربعة تأويالت } وَذَُرواْ ظَاِهَر اْإلثْمِ َوَباِطنهُ { : قوله عز وجل 
  .سره وعالنيته ، قاله جماهد ، وقتادة : أحدها 
وباطنه . اآلية } . . . ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمََّهاتكُْم { : رم بقوله تعاىل ما حرم من نكاح ذوات احملا: ظاهر اإلمث : والثاين 

  .الزِّىن ، قاله سعيد بن جبري 
أن ظاهر اإلمث أُْوالَت الرايات من الزواين ، والباطن ذوات األخدان ، ألهنن كُنَّ يستحللنه سراً ، قاله : والثالث 

  .السدي ، والضحاك 
  .مث الِعرية اليت كانو يعملون هبا حني يطوفون بالبيت عراة ، وباطنه الزِّىن ، قاله ابن زيد أن ظاهر اإل: والرابع 

  .أن ظاهر اإلمث ما يفعله باجلوارح ، وباطنه ما يعتقده بالقلب : وحيتمل خامساً 



َياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِليَائِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّ
  ) ١٢١(إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 

  :فيه أربعة تأويالت } َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَمْ ُيذْْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه { : قوله عز وجل 
  .ها ألوثاهنا ، قاله عطاء املراد هبا ذبائح كانت العرب تذحب: أحدها 
  .أهنا امليتة ، قاله ابن عباس : والثاين 

أنه صيد املشركني الذين ال يذكرون اسم اهللا ، وال هم من أهل التسمية ، َيْحُرُم على املسلمني أن يأكلوه : والثالث 
  .حىت يكونوا هم الذين صادوه ، حكاه ابن حبر 

  .ند ذحبه أنه ما مل ُيَسمَّ اللَُّه ع: والرابع 
  :ويف حترمي أكله ثالثة أقاويل 

  .تركها عامداً أو ناسياً ، قاله احلسن ، والشافعي ] سواء [ ال حيرم : أحدها 
  .حيرم إن تركها عامداً ، وال حيرم إن تركها ناسياً ، قاله أبو حنيفة : والثاين 

  .ود حيرم سواء تركها عامداً أو ناسياً ، قاله ابن سريين ، ودا: والثالث 
  :فيه تأويالن } َوإِنَّهُ لَِفْسٌق { 

  .أن املراد به املعصية ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .املراد به اِإلمث : والثاين 

  :يعين اجملادلة يف الذبيحة ، وفيها ثالثة أقاويل } َوإِنَّ الشََّياِطَني لَيُْوُحونَ إِلَى أَْوِليَاِئهِمْ لُِيَجاِدلُوكُْم { 
عىن بالشياطني قوماً من أهل فارس كتبوا إىل أوليائهم من قريش أن حممداً وأصحابه يزعمون أهنم أنه : أحدها 

يتبعون أمر اهللا ، وال يأكلون ما ذبح اهللا يعين امليتة ، ويأكلون ما ذحبوه ألنفسهم ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية ، 
  .قاله عكرمة 

  .ئهم من قريش ، قاله ابن عباس أن الشياطني قالوا ذلك ألوليا: والثاين 
ويف وحيهم . أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا مروي عن ابن عباس : والثالث 

  :إليهم وجهان 
  .أهنا إشارهتم : أحدمها 
  .رسالتهم : والثاين 

  .ة ، إنكم ملشركون إن استحللتموها يعين يف أكل امليت} َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ { 

َس بَِخارِجٍ ِمْنَها كَذَِلكَ ُزيِّنَ أََوَمْن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْي
  ) ١٢٢(ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناهُ { : قوله عز وجل 
  .، حكاه ابن حبر ] فيه [ كان ميتاً حني كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح : أحدها 
  .كان ميتاً بالكفر فأحييناه باهلداية إىل اإلميان ، حكاه ابن عيسى : والثاين 

، أنشدين بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء كان ميتاً باجلهل فأحييناه بالعمل : والثالث 



  .البصرة 
  فأجسامهم قبل القبور قبور... ويف اجلهل قبل املوت ألهله 

  فليس له حىت النشور نشور... وإن امرءا مل حيىي بالعلم ميت 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ { 
  .أن النور القرآن ، قاله احلسن : حدها أ

  .انه العلم الذي يهدي إىل الرشد : والثاين 
  .أنه ُحْسُن اإلميان : والثالث 

  :حيتمل وجهني } َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ { : وقوله 
  .ينشر به ذكر دينه بني الناس يف الدنيا حىت يصري كاملاشي : أحدمها 
  .إىل اجلنة فيكون هو املاشي  يهتدي به بني الناس: والثاين 

  :فيه قوالن } كََمن مَّثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيسَ بَِخارِجٍ مِّْنَها { 
  .أن الظلمات الكفر : أحدمها 
  .اجلهل ، وشبهه بالظلمة ألن صاحبه يف حرية تفضي به إىل اهللكة كحرية املاشي يف الظلمة : والثاين 

  . واختلفوا يف هذه اآلية على قولني
  .أهنا على العموم يف كل مؤمن وكافر ، قاله احلسن وغريه من أهل العلم : أحدمها 
  .أهنا على اخلصوص يف ُمَعيَّن : والثاين 

  :وفيمن تعني نزول ذلك فيه قوالن 
  .ومقاتل . أن املؤمن عمر بن اخلطاب ، والكافر أبو جهل ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .ياسر ، والكافر أبو جهل ، قاله عكرمة ، والكليب أن املؤمن عمار بن : والثاين 

َوإِذَا ) ١٢٣(َما َيْشُعُرونَ َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِليَْمكُُروا ِفيَها َوَما َيْمكُُرونَ إِلَّا بِأَنْفُِسهِْم َو
ى ِمثْلَ َما أُوِتيَ ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه سَُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنؤَْت

  ) ١٢٤(َصَغاٌر عِْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشدِيٌد بَِما كَانُوا َيْمكُُرونَ 

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم وصحة رسالته يعين عالمة تدل على صدق ا} وَإِذَا َجآَءتُْهْم َءاَيةٌ { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } قَالُوا لَن نُّْؤِمَن { 

  .لن نؤمن باآلية : أحدمها 
  .لن نؤمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

  :حيتمل وجهني } حَتَّى ُنؤَْتى ِمثْلَ َمآ أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه { 
  .ة مثل ما أويت رسل اهللا من الكرام: أحدمها 

  .مثل ما أوتوا من النبوة : الثاين 
  :قصد بذلك أمرين } اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رِسَالََتهُ { 

  .تفرد اهللا تعاىل بعلم املصلحة فيمن يستحق الرسالة : أحدمها 
  .الرد عليهم يف سؤال ما ال يستحقونه ، واملنع مما ال جيوز أن يسألوه : والثاين 



  .الذل مسي صََغاراً ألنه يصغر إىل اإلنسان نفسه : الصََّغار } ِذيَن أَجَرُمواْ َصَغاٌر ِعْندَ اللَِّه سَُيِصيُب الَّ{ 
  :ثالثة أوجه } ِعْنَد اللَِّه { : ويف قوله 

  .إجيازاً » من « من عند اهللا ، فحذف : أحدها 
  .كرباً وعزاً ، قاله الفراء أن أنفتهم من اتباع احلق َصغَار عند اهللا وذل إن كان عندهم ت: والثاين 

  .َصَغار يف اآلخرة ، قاله الزجاج : والثالث 

حََرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء  فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا
  ) ١٢٥(لُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ كَذَِلَك َيجَْع

  :فيه قوالن } فََمن ُيرِِِد اللَُّه أَن َيْهِدَيُه { : قوله عز وجل 
  .يهديه إىل نيل الثواب واستحقاق الكرامة : أحدمها 
  .يهديه إىل الدالئل املؤدية إىل احلق : والثاين 

أَلَْم َنَشْرْح لََك { : يعين بشرح الصدر سعته لدخول األسالم إيه وثبوته فيه كقوله تعاىل } َيْشَرحْ صْدَرُه ِلِإلْسالَمِ { 
  ] . ١: الشرح [ } َصْدَرك 

أَكْثَُرُهم « : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي املؤمنني أكَْيس؟ قال : روى عمرو بن مرة عن أيب جعفر قال 
  َما َبْعَدُه اْسِتْعَداداًِذكْراً ِللَْموِت وَأَْحَسُنُهمْ ِل

ُنْورٌ « : كيف يشرح صدره يا رسول اهللا؟ قال : قالوا : وسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية : قال » 
تََّجاِفي َعْن َدارِ اإلَِناَبةُ إِلَى َدارِ اخلُلُوِد َوال« : فهل لذلك أمارة ُيْعَرُف هبا؟ قال : قالوا » ُيقْذَُف فَيَْنَشرِحُ لَُه َوَينفَِسحُ 

  .وروى ابن مسعود مثل ذلك » الُغرورِ وَاالْستِْعدَاِد ِللَْموِت قَْبلَ ِلقَاِء املَوِت 
  :فيه قوالن } َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه { : مث قال 

  .يضله عن اهلداية إىل احلق : أحدمها 
  .عن نيل الثواب واستحقاق الكرامة : والثاين 

  .يعين ضيقاً ال يتسع لدخول اإلسالم } َضيِّقاً حََرجاً  َيْجَعلُ َصْدَرُه{ 
  :فيه ثالثة أوجه } حََرجاً { 

  .أن يكون شديد الصالبة حىت ال يثبت فيه شيء : أحدها 
  .شديد الضيق حىت ال يدخله شيء : والثاين 

  .أن موضعه ُمبَْيض : والثالث 
  :أوجه فيه أربعة } كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّمآِء { 

  .كأنه كُلِّف الصعود إىل السماء يف امتناعه عليه وبعده منه : أحدها 
  .كأنه ال جيد مسلكاً لضيق املسالك عليه إال صعوداً يف السماء يعجز عنه : والثاين 

  .كأنه قلبه بالنبو عنه والنفور منه صاعداً إىل السماء : والثالث 
  .عليه وصعوبته عنده  كأن قلبه يصعد إىل السماء مبشقته: والرابع 

  :يف الرجس مخسة تأويالت } كَذَِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ { : مث قال تعاىل 
  .أنه ما ال خري فيه ، قاله جماهد : أحدها 



  .أنه العذاب ، قاله ابن زيد : والثاين 
  .السخط ، قاله ابن حبر : والثالث 
  .ه الشيطان ، قاله ابن عباس ان: والرابع 

  .أن الرجس والنجس واحد ، وهو قول بعض حنويي الكوفة ، وحكاه َعِليُّ بن عيسى : واخلامس 
اللهم إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمنَ « : وقد روى قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل اخلالء قال 

  خلَبِيِث الشِّْيطَانِ الرَّجِيمِالرِّْجسِ َوالنََّجسِ اهلَبِيِث ا
 «.  

لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما ) ١٢٦(َوَهذَا ِصرَاطُ رَبَِّك ُمْسَتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 
  ) ١٢٧(كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  :قد ذكرنا أن الصراط هو الطريق ، ومنه قول عامر ابن الطفيل } َك ُمْسَتِقيماً َوَهذا ِصَراطُ رَبِّ{ : قوله عز وجل 
  تركناهم أذل من الصراط... شحنا أرضهم باخليل حىت 

  :وفيه ها هنا قوالن 
  .يريد أن اِإلسالم هو الصراط املستقيم إىل اهللا تعاىل ، قاله الكليب : أحدمها 
  .البيان هو الصراط املستقيم يريد أن ما يف القرآن من : والثاين 

  :حيتمل وجهني } قَْد فَصَّلَْنا { 
  .بيَّنَّا : أحدمها 
  .ميَّزنا : والثاين 

  :وهي اجلنة ، ويف تسميتها دار السالم وجهان } لَُهم َداُر السَّالمِ ِعنَد َربِّهِمْ { : قوله عز وجل 
  .جاج ألهنا دار السالمة الدائمة من كل آفة ، قاله الز: أحدمها 
  .أن السالم هو اهللا ، واجلنة داره ، فلذلك ُسمَِّيْت دار السالم ، وهذا معىن قول احلسن ، والسدي : والثاين 

  :وجهان } ِعنَد َربِّهِْم { : ويف قوله 
  .أن دار السالم عند رهبم يف اآلخرة ألهنا أخص به : أحدمها 
  .م معناه أن هلم عن رهبم أن ينزهلم دار السال: والثاين 

  :حيتمل وجهني } ُوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { 
  .وهو ناصرهم يف الدنيا على إمياهنم : أحدمها 
  .وهو املتولِّي لثواهبم يف اآلخرة على أعماهلم : والثاين 

ِد اْسَتكْثَرُْتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَوِْلَياُؤُهْم ِمَن الْإِْنسِ رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعضٍ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا َيا مَْعَشَر الْجِنِّ قَ
  ) ١٢٨(يٌم َك َحِكيٌم َعِلَوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَّ رَبَّ

  .يعين حيشر اجلن واإلنس مجيعاً يوم القيامة } َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ َجِميعاً { : قوله عز وجل 
  :فيه قوالن } َيا َمْعَشرَ الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم مَِّن اإلِنسِ { 

  .هد قد استكثرمت من إغوئهم وإضالهلم ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وجما: أحدمها 



  .والثاين قد استكثرمت من اإلنس بإغوائكم هلم 
معناه استمتع بعضنا بصحبة : أحدها : فيه ثالثة أقاويل } َوقَالَ أَوِلَياؤُُهْم مَِّن اإلِنسِ َربََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْغضٍ { 

  .بعض يف التعاون والتعاضد 
  .األهواء وارتكاب املعاصي استمتع بعضنا ببعض فيما زينوه من اتباع : والثاين 

وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ِمَن اِإلْنسِ َيُعوذُونَ { : أن االستمتاع هبم ما كانوا عليه من التعوذ هبم كقوله تعاىل : والثالث 
  :مث فيه وجهان . ، قال احلسن ، وابن جريج } بِرِجَالٍ مَِّن الْجِنِّ 

  .أنه استمتاع اإلنس باجلن : أحدمها 
  .أنه استمتاع اإلنس بعضهم ببعض :  والثاين

  .أن اإلنس استمتعوا باجلن ، واجلن استمتعوا باإلنس يف اعتقادهم أهنم يقدرون على النفع : وفيه وجه ثالث 
  :فيه قوالن } َوَبلَْغنآ أََجلََنا الَِّذي أَجَّلْتَ لََنا { 

  .أنه املوت ، قاله احلسن ، والسدي : أحدمها 
  .احلشر : والثاين 

  :أي منزل إقامتكم ، ألن املثوى اإلقامة ، ومنه قول الشاعر } قَالَ النَّاُر َمثَْواكُمْ { 
  تقضي لبانات وتسأم سائم... لقد كان يف حول ثواًء ثويته 

  :يف هذا املوضوع ثالثة أوجه } إِالَّ { يف } خَاِلِديَن ِفيَهآ إِالَّ َما َشآَء اللَُّه { 
  .قاله سيبويه أهنا مبعىن لكن ، : أحدها 
  .أهنا مبعىن سوى ، قاله الفراء : والثاين 

  .أهنا مستعملة على حقيقتها ، وهو قول اجلمهور : والثالث 
  .ويف هذا االستثناء ثالثة أقاويل 

أن مدة االستثناء هي مدة العرض يف القيامة وذلك ما بني بعثهم من قبورهم إىل حني مصريهم إىل جهنم ، : أحدها 
  .النار مثواكم خالدين فيها إال هذه املدة اليت ذكرها ، فإهنم فيها غري خالدين يف النار : فكأنه قال 

معناه خالدين فيها إال ما شاء اهللا من جتديد جلودهم بعد إحراقها وتصريفهم يف أنواع العذاب أو تركهم : والثاين 
  .لود يف النار فيها على حالتهم األوىل ، فيكون االستثناء يف صفة العذاب ال يف اخل

وال ينبغي ألحد أن حيكم : أنه جعل أمرهم يف مبلغ عذاهبم ومدته إىل مشيئته تعاىل ، قاله ابن عباس ، قال : والثالث 
  .على اهللا يف خلقه ، وال ينزهلم جنة وال ناراً 

  ) ١٢٩(َوكَذَِلَك ُنوَلِّي بَْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ 

  :فيه مخسة تأويالت } َوكَذَِلكَ ُنوَلِّي َبْعضَ الظَّالِِِمَني َبْعضاً { : ه عز وجل قول
  .معناه وكذلك َنِكلُ بعضهم إىل بعض ، فال نعينهم ، ومن ُسِلَب معونة اهللا كان هالكاً : أحدها 
  .وكذلك جنعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر : والثاين 

  .اب بعض يف النار وكذلك نولِّي بعضهم عذ: والثالث 
  .والرابع معناه أن بعضهم يتبع بعضاً يف النار من املواالة وهي املتابعة ، قاله قتادة 

  .تسليط بعضهم على بعض بالظلم والتعدي ، قاله ابن زيد : واخلامس 



اِتي َوُيْنِذُروَنكُمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َشهِْدَنا َعلَى َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم يَقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَي
  ) ١٣٠(أَْنفُِسَنا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن 

امة من القوم اليت تشتمل على أصناف الطوائف ، اجلماعة الت: املعشر } َيا َمعَشَر الْجِنِّ وَاإلِْنسِ { : قوله عز وجل 
  .ومنه قيل للَعَشَرة ألهنا متام الِعقْد 

  .اختلفوا يف الرسالة إىل اجلن على ثالثة أقاويل } أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلُ مِْنكُْم يَقُصُّون َعلَْيكُْم ءَاَياِتي { 
  .نس رسالً منهم ، قاله الضحاك وهو ظاهر الكالم ان اهللا بعث إىل اجلن رسالً منهم ، كما بعث إىل اإل: أحدها 
أن اهللا مل يبعث إليهم رسالً منهم ، وإمنا جاءهتم رسل اإلنس ، قاله ابن جريج ، والفراء ، والزجاج ، وال : والثاين 

{ : ، كقوله تعاىل  مانعاً من أن يكون الرسل من أحد الفريقني} أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ مُِّنكُمْ { : يكون اجلمع يف قوله 
  .وإمنا هو خارج من أحدمها ]  ٢٢: الرمحن [ } َيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ وَالَْمْرَجانُ 

، قاله ابن ]  ٢٩: األحقاف [ } َولَّواْ إِلَى قَوِمهِم مُّنِذرِيَن { أن رسل اجلن هم الذين ملَّا مسعوا القرآن : والثالث 
  .عباس 

  : ويف دخوهلم اجلنة قوالن
  .قاله الضحاك : أحدمها 
  .أن ثواهبم أن جياروا من النار ، مث ُيقَال هلم كونوا تراباً كالبهائم ، حكاه سفيان عن ليث : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َويُنِذرُوَنكُْم ِلقَآَء َيوِْمكُْم َهذَا { 
  .ينذرونكم خذالن بعضكم لبعض وتربؤ بعضكم من بعض يف يوم القيامة : أحدمها 
  .ينذرونكم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفر ، والعقاب على املعاصي : والثاين 

  :حيتمل وجهني } قالُواْ َشهِْدَنا َعلَى أَنفُِسَنا { 
  .إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم : أحدمها 
  .شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل هلم : والثاين 

  :فيه وجهان } الدُّْنَيا  َوغَرَّتُْهُم الْحََياةُ{ 
  .وغرهتم زينة احلياة الدنيا : أحدمها 
  .وغرهتم الرياسة يف الدنيا : والثاين 

  .وغرهتم حياهتم يف الدنيا حني أمهلوا : وحيتمل ثالثاً 
  .بالكفر  ويف هذه الشهادة أيضاً الوجهان احملتمالن إال أن تلك شهادة باإلنذار وهذا} َوشَهُِدوا َعلَى أَْنفُسِهِم { 

َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا ) ١٣١(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ 
  ) ١٣٢(َيْعَملُونَ 

  :فيه وجهان } مٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ ذَِلَك أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْ{ : قوله تعاىل 
  .وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه ولكن حبق استوجبوا به اهللكة ، وهو معىن قول مقاتل : أحدمها 
وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حىت يقدم إنذارهم ويرفع أعذارهم وخيرجوا من حكم الغافلني : والثاين 

  .قول جماهد فيما ينزل هبم ، وهو معىن 



معناه ولكل عامل بطاعة اهللا أو معصيته درجات ، يعين منازل ، } وَِلكُلٍ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِملُوا { : قوله عز وجل 
  .وإمنا ُسمِّيت درجات لتفاضلها كتفاضل الَدَرجِ يف االرتفاع واالحنطاط 

  :وفيها وجهان 
  .أن املقصود هبا األعمال املتفاضلة : أحدمها 
  .أن املقصور هبا اجلزاء املتفاضل : ين والثا

وحيتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل اجلنة ، وأهل النار ، ألن أهل النار َيتفاضلون يف العقاب حبسب تفاضلهم 
يف السيئات ، كما يتفاضل أهل اجلنة يف الثواب لتفاضلهم يف احلسنات ، لكن قد يعرب عن تفاضل أهل اجلنة بالَدَرج 

  .اضل أهل النار بالدرك ، فإذا مجع بينهما بالتفاضل عرب عن تفاضلهما بالدرج تغليباً لصفة أهل اجلنة ، وعن تف

) ١٣٣(ْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن َورَبَُّك الْغَنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء كََما أَْنَشأَكُْم ِم
قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن ) ١٣٤(إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 

  ) ١٣٥(َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

  :فيه مخسة تأويالت } اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُم  قُلْ َيا قَْومِ{ : قوله عز وجل 
  .على طريقتكم : أحدها 
  .على حالتكم : والثاين 

  .على ناحيتكم ، قاله ابن عباس ، واحلسن : والثالث 
  .على متكنكم ، قاله الزجاج : والرابع 

  .على منازلكم ، قاله الكليب : واخلامس 
  .زاء املطيع بالثواب ، والعاصي بالعقاب يعين أنذركم من ج} إِنِّي َعاِملٌ { 
  :فيه وجهان } فََسوَف َتْعلَُمونَ َمن َتكُونَ لَُه عاِقَبةٌ الدَّارِ { 

  .تعلمون ثواب اآلخرة باإلميان ، وعقاهبا بالكفر ترغيباً منه يف ثوابه وحتذيراُ من عقابه : أحدمها 
  .نه ألعدائه ، قاله ابن حبر تعلمون نصر اهللا يف الدنيا ألوليائه ، وخذال: والثاين 

ائَِنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َيِصلُ َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَالْأَنَْعامِ َنصِيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَ
  ) ١٣٦(ُشرَكَائِهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى 

  . .} َوَجَعلُواْ ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَاَألْنَعامِ َنِصيباً { : قوله عز وجل 
: مما خلق ، مأخوذ من الظهور ، ومنه قيل ملح ذُْر أي لبياضه ، وقيل لظهور الشيب ذُْرأَة ، واحلرث } ِممَّا ذََرأَ { 

  .اإلبل والبقر والغنم ، مأخوذ من نعمة الوطء : واألنعام  الزرع ،
وهذا إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي العرب ، كانوا جيعلون هللا يف زروعهم ومواشيهم نصيباً ، 

جعلوه وألوثاهنم وأصنامهم نصيباً ، فجعل اهللا أوثاهنم شركاءهم؛ ألهنم قد أشركوهم يف أمواهلم بالنصيب الذي قد 
  .فيها هلم ، ونصيبهم يف الزرع جزء منها جيعلونه مصروفاً يف النفقة عليها وعلى خدامها 

  :ويف نصيبهم من األنعام ثالثة أقاويل 
  .أنه كنصيبهم من الزرع مصروف يف النفقة عليها وعلى خدامها : أحدها 



  .أنه قربان ألوثاهنم كانوا يتقربون به إليها : والثاين 
  .نه البحرية ، والسائبة ، والوصيلة ، واحلام أ: والثالث 

فاختلف أهل التأويل } فََما كَانَ ِلُشرَكَآِئهِم فَالَ َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشَركَاِئهِمْ { : مث قال تعاىل 
  :يف املراد بذلك على أربعة أوجه 

شيء مما جعلوه ألوثاهنم ، ردوه ، وإذا اختلط هبا ما جعلوه هللا مل يردوه ، قاله  أنه كان إذا اختلط بأمواهلم: أحدها 
  .ابن عباس ، وقتادة 

  .أنه كان إذا هلك ما ألوثاهنم غرموه ، وإذا هلك ما هللا مل يغرموه ، قاله احلسن ، والسدي : والثاين 
هنم وال يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه ألوثاهنم ، أهنم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه هللا يف النفقة على أوثا: والثالث 

  .قاله بعض املتأخرين 
أن كل شيء جعلوه هللا من ذبائحهم مل يأكلوه حىت يذكروا عليه اسم أوثاهنم ، وال يذكرون اسم اهللا فيما : والرابع 

  .جعلوه ألوثاهنم ، قاله ابن زيد 

لَ أَْولَادِِهْم ُشَركَاُؤُهْم لُِيْرُدوُهْم َوِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما فََعلُوُه َوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْت
  ) ١٣٧(فَذَْرُهْم َوَما يَفَْتُرونَ 

أما شركاؤهم ها هنا ففيهم أربعة } َوكَذَِلكَ َزيََّن ِلكَِثريٍ مَِّن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالَِدِهمْ ُشَركَآُؤُهْم { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .الشياطني ، قاله احلسن ، وجماهد ، والسدي : أحدها 
  .أهنم قوم كانوا خيدمون األوثان ، قاله الفراء ، والزجاج : والثاين 

  .أهنم الغواة من الناس : والثالث 
  :ويف الذي زينوه هلم من قتل أوالدهم قوالن 

لف إن ُوِلَد له كذا وكذا غالم ان ينحر أحدهم كما حلف عبد املطلب يف حنر ابنه عبد أنه كان أحدهم حي: أحدمها 
  .اهللا ، قاله الكليب 

  .أنه وَأَُد البنات أحياًء ِخْيفَة الفقر ، قاله جماهد : والثاين 
  .يعين إذا هلك ]  ١١: الليل [ } ى َوَما ُيغْنِي َعنُه َمالُُه إِذَا تََردَّ{ : أي ليهلكوهم ، ومنه قوله تعاىل } ِليُْرُدوُهْم { 

  .أهنم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواَءهم : أحدمها : ويف ذلك وجهان 
  .أهنم مل يقصدوا ذلك وإمنا آلَ إليه فصارت : والثاين 

ألن عاقبته صارت ]  ٨: لقصص ا[ } فَالَْتقَطَُه َءالُ ِفْرَعونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوحََزناً { : هذه الم العاقبة كقوله 
  .كذلك وإن مل يقصدوها 

َوأَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونَ اْسَم اللَّهِ َوقَالُوا َهِذهِ أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجرٌ لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها 
  ) ١٣٨(ْم بَِما كَاُنوا يَفَْتُرونَ َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْيِه َسَيْجزِيهِ

الفرقان [ } َوَيقُولُونَ ِحْجراً َمْحجُوراً { : أي ومنه قوله تعاىل } َوقَالُوا َهِذهِ أَنَعاٌم َوحَْرثٌ ِحْجرٌ { : قوله عز وجل 
  :أي حراماً ، قال الشاعر ]  ٢٢: 



  كأن نومي عليَّ الليل حمجور... قبت مرتفقاً والعني ساهرة 
  .جعلوها للرجال دون النساء : قال الكليب } َيطَْعمَُهآ إِالَّ َمن نََّشآُء بَِزْعمِهِْم  الَّ{ 

  .ويف األنعام واحلرث اليت قالوا إنه ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم قوالن 
لوه ألوثاهنم ، أن األنعام اليت حيكمون فيها هبذا احلكم عندهم هي الَبِحْيَرة واحلام خاصة ، واحلرث ما جع: أحدمها 

  .قاله احلسن ، وجماهد 
  .أن األنعام هي ذبائح األوثان ، واحلرث ما جعلوه هلا : والثاين 

  :فيها قوالن } وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها { : مث قال تعاىل 
  .أهنا السائبة : أحدمها 
  .أهنا اليت ال حيجون عليها ، قاله أبو وائل : والثاين 

وهي قربان أوثاهنم يذكرون عليها اسم األوثان ، وال يذكرون عليها اسم اهللا }  َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َوأَنَْعاٌم الَّ{ 
  .تعاىل 

  :أي على اهللا وفيه قوالن } افِْتَرآًء َعلَْيِه { 
  .أن إضافتهم ذلك إىل اهللا هو االفتراء عليه : أحدمها 
  .ند الذبيحة بدالً من اسم اهللا هو االفتراء عليه أن ذكرهم أمساء أوثاهنم ع: والثاين 

ُهْم ِفيِه ُشَركَاُء سََيجْزِيهِْم َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَ
ِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَْولَادَُهْم َسفًَها بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَّمُوا َما َرزَقَُهُم اللَُّه افِْتَراًء َعلَى قَْد َخ) ١٣٩(َوْصفَُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم 

  ) ١٤٠(اللَِّه قَْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا ُمهَْتِديَن 

{ ، ويف } خَاِلٌص { ، قرأ األعمش } ى أَزَْواجَِنا َوقَالُواْ َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَ{ 
  :وجهان } خَاِلصٌ { ويف } َخاِلَصةٌ 
عالَّمة ، ونسَّابة : وإن كانت يف معناه فدخلت اهلاء للمبالغة كقوهلم } َخاِلٌص { أبلغ من } خَاِلَصةٌ { أن : أحدمها 

  .، قاله الكسائي 
نعام لتأنيثها ، وحذف اهلاء ، يوجب عوده إىل ما يف بطوهنا لتذكريه ، أن دخول اهلاء يوجب عوده إىل األ: والثاين 

  .قاله الفراء 
  :ويف ذلك ثالثة أقاويل 

  .جماهد : أن ما يف بطوهنا األجنة ، قاله : أحدها 
  .األلبان ، قاله قتادة : والثاين 

  .األجنة واأللبان ، قاله مقاتل : اجلميع : والثالث 
  :دون إناثهم وأزواجهم قوالن  ويف جعلهم ذلك لذكورهم

  .ألن الذكور هم خدام األوثان : أحدمها 
  .تفضيالً للذكور على اإلناث : والثاين 

  :وأصل الذكور من الذِّكْر ، ويف أخذه من الذِّكْر وجهان 
  .ألنه املذكور بني الناس فكان أنبه ذِكْراً من األنثى : أحدمها 



أي ]  ٤٤: الزخرف [ } وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ { : الشرف ، قاله اهللا تعاىل  ألنه أشرف ، والذِّكْر هو: والثاين 
  .شرف 

 نَ وَالرُّمَّانَ مَُتشَابًِها َوغَْيَرَوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ جَنَّاٍت َمْعرُوَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتو
َوِمَن الْأَنَْعامِ ) ١٤١(رِِفَني ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه وَلَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْس

  ) ١٤٢(نَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه َولَا َتتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِ

أما اجلنات فهي البساتني حيفها } . . . َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعروَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت { : قوله عز وجل 
  .الشجر ، وأما الروضة فهي اخلضراء بالنبات ، وأما الزهرة فهي باختالف األلوان احلسنة 

  :أربعة أقاويل } ْعرُوَشاتٍ َم{ : ويف قوله 
  .أنه تعريش الناس الكروم وغريها ، بأن ترفع أغصاهنا ، قاله ابن عباس ، والسدي : أحدها 
  .أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطاهنا : والثاين 

مَِّي أهنا املرتفعة عن األرض لعلو شجرها ، فال يقع مثرها على األرض ، ألن أصله االرتفاع ولذلك ُس: والثالث 
أي على ]  ٤٥: احلج [ و ]  ٤٢: الكهف [ } خاوية على عروشها { : السرير عرشاً الرتفاعه ، ومنه قوله تعاىل 

  .أعاليها وما ارتفع منها 
  .أن املعروشات ما عرشه الناس ، وغري املعروشات ما نبت يف الرباري واجلبال : والرابع 

  :وإمنا قدم ذكر األكل ألمرين } اُتواْ َحقَّهُ َيْوَم َحصَاِدِه كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوَء{ 
  .تسهيالً إليتاء حقه : أحدمها 
  .تغليباً حلقهم وافتتاحاً بنفعهم بأمواهلم : والثاين 

  :ثالثة أقاويل } َوءَاُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه { : ويف قوله 
  .ي بغري آلة ، ونصف العشر فيما سقي بآلة ، وهذا قول اجلمهور الُعْشر فيما سق: الصدقة املفروضة فيه : أحدها 
أهنا صدقة غري الزكاة ، مفروضة يوم احلصاد والصرام وهي إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع : والثاين 

  .والثمر ، قاله عطاء وجماهد 
  .سعيد بن جبري ، وإبراهيم أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة مث نسخ هبا ، قاله ابن عباس ، و: والثالث 

  :فيه مخسة أقاويل } َوالَ ُتْسرِفُواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفنيَ { 
أن هذا اإلسراف املنهي عنه هو أن يتجاوز رب املال إخراج القدر املفروض عليه إىل زيادة جتحف به ، : أحدها 

  .قاله أبو العالية ، وابن جريج 
» املُعَْتِدي ِفي الصََّدقَِة كََمانِِعَها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنس قال وقد روى سعد بن سنان عن 

  .إهنا نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس وقد تصدق جبميع مثرته حىت مل يبق فيها ما يأكله : وقيل 
  .هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه ، قاله ابن زيد : والثاين 

  .أن مينع رب املال من دفع القدر الواجب عليه ، قاله سعيد بن واملسيب  هو: والثالث 
  .أن املراد هبذا السرف ما كانوا يشركون آهلتهم فيه من احلرث واألنعام ، قاله الكليب : والرابع 

  .هو أن يسرف يف األكل منها قبل أن يؤدي زكاهتا ، قاله ابن حبر : واخلامس 
  :فيه ثالثة أقاويل } ْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرشاً َوِمَن اَأل{ : قوله عز وجل 



أن احلمولة كبار اإلبل اليت ُيْحَملُ عليها ، والفرش صغارها اليت ال حيمل عليها ، مأخوذ من افتراش : أحدها 
  .األرض هبا على االستواء كالفرش 

  :ارها ، قال الراجز وقال ابن حبر االفتراش اإلضجاع للنحر ، فتكون احلمولة كبارها ، والفرش صغ
  أمّشها يف كل يوم مشّا... أورثين محولة وفرشا 

  .أي أمسحها ، قاله ابن مسعود ، واحلسن ، وجماهد 

الغنم ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، ومنه قول ابن : أن احلَُمولة ما حُِملَ عليه من اإلبل والبقر ، والفرش : والثاين 
  :مسلمة 

  واحلموالت وربات احلجل.. .وحوينا الفرش من أنعامكم 
أن احلملة ما محل من اإلبل ، والبقر ، واخليل ، والبغال ، احلمري ، والفرش ما خلق هلم من أصوافها : والثالث 

  .وجلودها 
  :حيتمل وجهني } كُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَّهُ { 

  .ا من احلمولة ليبني أن االنتفاع بظهرها ال مينع من جواز أكله: أحدمها 
  .أنه إذن منه يف عموم أكل املباح من أمواهلم ، وهنى عن أكل ما ال ميلكونه : والثاين 

  :فيها قوالن } َوالَ تَتَّبُِعواْ ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن { 
  .أهنا طريقه اليت يدعوكم إليها من كفر وضالل : أحدمها 
ذكرنا ما يف ذلك من زيادة التأول ومن االحتمال ، وأنه أهنا ختطيه إىل حترمي احلالل وحترمي احلرام ، وقد : والثاين 

  .انتقاهلا من مكان إىل مكان : االنتقال من معصية إىل أخرى حىت يستوعب مجيع املعاصي ، مأخوذ من خطو القدم 
  :فيه قوالن } إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { 

  .أنه ما بان لكم من عداوته ألبيكم آدم : أحدمها 
  .ما بان لكم من عداوته ألوليائه من الشياطني ، قاله احلسن :  والثاين

ا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ َنبِّئُونِي ثََمانَِيةَ أَْزوَاجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّ
ْيِه َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الْبَقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَ) ١٤٣(إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني  بِِعلْمٍ

ُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس بِغَْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَ
  ) ١٤٤(اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى االثنني ، يقال لالثنني زوج ، ويقال } ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ { : قوله عز وجل 
  :ج ألنه ال يكون زوجاً إال ومعه آخر له مثل امسه ، قال لبيد للواحد زو

  زوج عليه كلة وقرامها... من كل حمفوف يظل عصيه 
  .ألهنا مثانية آحاد } ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ { : فلذلك قال 

  .يعين ذكراً وأنثى } مَِّن الضَّأِْن اثَْنْينِ { : مث فسرها فقال 
  .يعين ذكراً وأنثى }  َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ{ 
  .إبطاالً ملا حرمته اجلاهلية منها يف البحرية ، والسائبة ، والوصيلة ، واحلام } قُلُ َءالذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألنثََيْينِ { 



خالصةً لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه اَألْرَحامِ { : يعين قوهلم } أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم اُألنثََيْينِ { 
  .} أَزَْواجَِنا 

يريد به ما أراده يف الضأن واملعز وأن هذه الثمانية أزواج حالل } َوِمَن اِإلبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ { : مث قال تعاىل 
  .ال حيرم منها شيء بتحرميكم 

زلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أتاه عوف بن مالك ، حكى أبو صاحل عن ابن عباس أن هذه اآلية ن
أََحلَّلَْت ما حرمه أباؤنا ، يعين من البحرية ، والسائبة ، والوصيلة ، واحلام ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، : فقال له 

  . فسكت عوف لظهور احلجة عليه} َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألنثََيْينِ { : وقال 

ا أَْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ قُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدًما َمْسفُوًح
  ) ١٤٥(نَّ َربََّك غَفُورٌ َرحِيٌم أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَإِ

يعين أن ما حرموه من } قُل الَّ أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتةً { : قوله عز وجل 
مث بيَّن احملرَّم على وجه االستثناء ألن البحرية والسائبة والوصيلة واحلام مل حيرمه اهللا تعاىل وال أوحى إيلَّ بتحرميه ، 

  .وهي اليت خرجت روحها بغري ذكاة } إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتةً { : نفي التحرمي خرج خمرج العموم ، فقال 
  :يعين مهراقاً مصبوباً ومنه مسي الزنا سفاحاً لصب املاء فيه ضائعاً ، وقال طرفة بن العبد } أَْو َدماً مَّْسفُوحاً { 
  صاب يسفح فوقهن دم... ين وجدَّك ما هجوتك واألن إ

« : فأما الدم غري مسفوح فإن كان ذا عروق جيمد عليها كالكبد والطحال فهو حالل لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  َحالُالكَبُِد وَالطُّ: احلُوُت َواجلَرَاُد ، َوالدََّماِن : أُِحلَّْت لََنا ِمْيَتَتاِن َوَدَماِن ، فَاِملْيتََتاِن 

  :وإن كان غري ذي عروق جيمد عليها وإمنا هو مع اللحم وفيه ، ففي حترميه قوالن . » 
لوال هذه : ال حيرم لتخصيص التحرمي باملسفوح ، وهو قول عائشة ، وعكرمة ، وقتادة ، قال عكرمة : أحدمها 

  .اآلية لتتبع املسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود 
  .ألنه من مجلة املسفوح وبعضه ، وإمنا ذكر املسفوح الستثناء الكبد والطحال منه أنه حرام : والثاين 

  .يعين جنساً حراماً } أَْو لَْحمَ ِخنزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ { 
  .يعين ما ذبح لألوثان واألصنام ، مساه فسقاً خلروجه عن أمر اهللا } أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِهِ { 

ألن : مل اقتصر هنا على حترمي هذه األربعة وقد ذكر يف املائدة غريها من املنخنقة واملوقوذة واملتردية؟ قيل : فإن قيل 
  .هذا كله من مجلة امليتة فذكره هناك مفصالً وها هنا يف اجلملة 

  :ويف هذه اآلية قوالن 
ا املذكور فيها ، وهذا قول ابن عباس ، أهنا مشتملة على مجيع احملرمات فال حيرم من احليوان ما عدا هذ: أحدمها 
  .وعائشة 
أنا تشتمل على حترمي ما تضمنها وليست مستوعبة جلميع احملرمات ملا جاءت به السنة من حترمي كل ذي : والثاين 

  .ناب من السباع وذي خملب من الطري ، وهذا قول اجلمهور 

ِمَن الْبَقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما إِلَّا َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما أَوِ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ َو
  ) ١٤٦(الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلكَ َجزَْيَناُهمْ بَِبْغيِهِْم وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 



هذا التحرمي على الذين هادوا إمنا هو تكليف بلوى } ا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَن{ : قوله عز وجل 
  :وفيه ثالثة أقاويل } كُلَّ ِذي ظُفُرٍ { وعقوبة ، فأول ما ذكره من احملرمات عليهم 

أنه ما ليس منفرج األصابع كاإلبل والنعام واألوز والبط ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، : أحدها 
  .ادة ، والسدي وقت

  .أنه عىن أنواع السباع كلها : والثاين 
  .أنه كل ذي خملب من الطري ، وكل ذي حافر من الدواب : والثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوِمَن الَْبقَرِ وَالْغََنمِ َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما { : مث قال 
  .حوم الثّْرب خاصة ، قاله قتادة أهنا ش: أحدها 
  .أنه كل شحم مل يكن خمتلطاً بعظم وال على عظم ، قاله ابن جريج : والثاين 

  .أنه شحم الثرب والكلى ، قاله السدي وابن زيد : والثالث 
  .يعين شحم اجلنب وما علق بالظهر فإنه مل حيرم عليهم } إِالَّ َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما { : مث قال 

  :وفيها أربعة تأويالت } أَْو الْحََواَيآ { :  قال مث
  .أهنا املباعر ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وسعيد بن جبري ، وقتادة ، وجماهد ، والسدي : أحدها 
  .أهنا بنات اللنب ، قاله عبد الرمحن بن زيد : والثاين 

  .املتأخرين أهنا األمعاء اليت عليها الشحم من داخلها ، قاله بعض : والثالث 
  .أهنا كل ما حتّوى يف البطن واجتمع واستدار ، قاله علي بن عيسى : والرابع 

  :فيه قوالن } أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ { 
  .أنه شحم اجلنب : أحدمها 
  .أنه شحم اجلنب واألليه ، ألنه على العصعص ، قاله ابن جريج ، والسدي : والثاين 

  :حيتمل وجهني } ْغيِهِمْ ذَاِلَك َجَزيَْناُهم بَب{ 
  .ببغيهم على موسى عليه السالم فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه : أحدمها 
  .ببغيهم على أنفسهم يف احلالل الذي حرموه : والثاين 

  .فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم } َوإِنَّا لََصاِدقُونَ { 

َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء ) ١٤٧(َولَا ُيَردُّ َبأُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة وَاِسَعٍة 
ْم ِمْن ا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْندَكُاللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم حَتَّى ذَاقُو

قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الْبَاِلَغةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُمْ ) ١٤٨(ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوهُ لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَْنُتْم إِلَّا َتخُْرُصونَ 
رََّم َهذَا فَإِنْ شَهُِدوا فَلَا َتْشَهْد َمعَُهْم َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء قُلْ َهلُمَّ شَُهَداءَكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ أَنَّ اللََّه َح) ١٤٩(أَْجَمِعَني 

قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم أَلَّا ) ١٥٠(الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوالَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة َوُهمْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ 
ْم َولَا تَقَْربُوا الْفََواِحَش َما ظََهرَ رِكُوا بِِه شَْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا َولَا تَقُْتلُوا أَوْلَاَدكُْم ِمْن إِْملَاقٍ َنْحُن َنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهُتْش

  ) ١٥١(قِّ ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِهِ لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْح

وهذا أمر من اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ، أن يدعو } قُلْ تََعالَواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُُم َعلَْيكُمُ { : قوله عز وجل 
انت اجلاهلية عليه من حترمي املباح وإباحة الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه اهللا عليهم ، وما أحله هلم ليقلعوا عما ك



  .احلرام 
هي القراءة ، والفرق بني التالوة واملتلو ، والقراءة واملقروء أن التالوة والقراءة للمرة األوىل ، واملتلو : والتالوة 

ءة يتناول اللفظ واملقروء للثانية وما بعدها ، ذكره علي بن عيسى ، والذي أراه من الفرق بينهما أن التالوة والقرا
  .، واملتلو واملقروء يتناول امللفوظ 

  :حيتمل ثالثة أوجه } أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِهِ َشْيئاً { : مث إن اهللا أخذ فيا حرم فقال 
  .أال تشركوا بعبادته عبادة غريه من شيطان أو وثن : أحدها 

  .أن حيمل األمرين معاً : والثالث 
وأوصيكم بالوالدين إحساناً ، واإلحسان تأدية حقوقهما وجمانبة عقوقهما : تقديره } ْحَساناً َوَبالَْواِلَديَن إِ{ : مث قال 

  .واحملافظة على برمها 
وذلك أهنم كانوا يف اجلاهلية يقتلون أوالدهم خشية } َوالَ َتقُْتلُْواْ أَْوالََدكُْم مِّْن إِْمالَقٍ نَّْحُن نَْرُزقَكُْم َوإِيَّاُهْم { 

  .اإلمالق 
  :يف اإلمالق قوالن و

  .أنه اإلفالس ، ومنه امللق ألنه اجتهاد املفلس يف التقريب إىل الغىن طمعاً يف تأجيله : أحدمها 
أن اإلمالق ومعنامها قريب وإن كان بينهما فرق ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك : والثاين 

  .، وابن جريج 
ألن رزق العباد كلهم ، من كفيل ومكفول } نَّْحُن َنْرُزقُكُْم وَإِيَّاُهمْ { : ق بأن قال مث ذكر فساد اعتقادهم يف اإلمال

  .، على خالقهم 
  :وفيها أربعة تأويالت } َوالَ َتقَْرُبواْ الْفَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطَنَ { : مث قال 
  .ه قتادة أن ذلك عام يف مجيع الفواحش سرها وعالنيتها ، قال: أحدها 
ذوات االستسرار ، قاله ابن عباس ، : ذوات احلوانيت ، وما بطن : أنه خاص يف الزىن ، ما ظهر منها : والثاين 

  .واحلسن ، والسدي 
  .الزىن ، قاله جماهد ، وابن جبري : نكاح احملرمات ، وما بطن : ما ظهر منها : والثالث 
  .الزىن ، قاله الضحاك : منها اخلمر ، وما بطن : أن ما ظهر منها : والرابع 

  .أن ما ظهر منها أفعال اجلوارح ، وما بطن منها اعتقاد القلوب : وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس 
 نفس مسلم ، أو معاهد ، واحلق الذي: والنفوس احملرمة } َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ { : مث قال 

كُفٌْر بَْعدَ : الَ َيِحلُّ َدُم اْمرِىٍء ُمْسِلمٍ إِالَّ بِإِْحَدى ثَالٍَث « : تقتل به النفس ما بيَّنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
  إَِمياٍن ، أَْوزًِنى بَْعَد إِْحَصاٍن ، أَْو قَْتلُ َنفْسٍ بَِغْيرِ نَفْسٍ

  . أن اهللا وصى عباده بذلك ، ووصية اهللا واجبة يعين} ذَِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه { : مث قال . » 
  :حيتمل وجهني } لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ { : مث قال 

  .تعقلون حترمي ذلك عليكم وتعلمونه : أحدمها 
  .تعملون عمل من يعقل وهو ترك ما أوجب العقاب من هذه احملرمات : والثاين 



َها ِتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالْمِيَزانَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلُِّف َنفًْسا إِلَّا ُوسَْعَولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَّ
َوأَنَّ َهذَا صَِراِطي ) ١٥٢(ُرونَ َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهدِ اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُْم َتذَكَّ
  ) ١٥٣(َتتَّقُونَ  ُمْسَتِقيًما فَاتَّبِعُوُه َولَا تَتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه لََعلَّكُْم

إمنا خص مال اليتيم بالذكر وإن كان مال غريه يف } َسُن َوالَ َتقَْربُواْ َمالَ الْيَِتيمِ إِالَّ بِالَِّتي ِهَي أَْح{ : قوله عز وجل 
  .التحرمي مبثابته ، ألن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى ، فكان بالذكر أوىل 

  :أربعة تأويالت } إِالَّ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن { : ويف قوله 
  .حفظ ماله عليه إىل أن يكرب ليتسلمه ، قاله الكليب : أحدها 
  .ذلك هو التجارة به ، قاله جماهد  أن: والثاين 

  .هو أال يأخذ من الربح إذا اجتر له باملال شيئاً ، قاله الضحاك : والثالث 
هو أن يأكل الويل باملعروف من ماله إن افتقر ، ويترك إن استغىن ، وال يتعدى من األكل إىل الباس وال : والرابع 

  .غريه ، قاله ابن زيد 
  .حفظ أصوله وتثمري فروعه :  هي أحسن أن اليت: وحيتمل خامساً 

  .واألُشد القوة والشباب } َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَّهُ { : مث قال 
  :ويف حدها ثالثة أقاويل 

  .أنه احللم حني تكتب له احلسنات وعليه السيئات ، قاله ربيعة ، وزيد بن أسلم ، ومالك : أحدها 
  .دي أن اَألُشد ثالثون سنة ، قاله الس: والثاين 

  .أن األشد مثاين عشرة سنة ، ذكره علي بن عيسى وفيه وجوه أَُخر نذكرها من بعد : والثالث 
يعين بالعدل ، أمر يف مال البائع من تأدية مبثل ما أُِمر به يف مال } َوأَْوفُواْ الْكَيلَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسطِ { : مث قال تعاىل 

  .اليتيم 
يعين أنه ملا كان العدل يف الوزن والكيل مستحقاً ، وكان حتديد أقل القليل } فْساً إِالَّ ُوْسَعَها الَ ُنكَلُِّف َن{ : مث قال 

  .متعذراً ، كان ذلك عفواً ، ألنه ال يدخل يف الوسع فلم يكلفه 
  :حيتمل ثالثة أوجه } َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُواْ َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى { : مث قال 
  .حكمتم فأنصفوا إذا : أحدها 
  .إذا شهدمت فاصدقوا : الثاين 

  .إذا توسطتم فال متيلوا : الثالث 
  :فيه قوالن } َوبَِعْهدِ اللَِّه أَْوفُواْ { : مثَ قال 

  .أن عهد اهللا كل ما أوجبه اإلنسان على نفسه من نذر وغريه : أحدمها 
  .أنه احللف باهللا أن يلزم الوفاء به إال يف معصية : الثاين 

  :فيه وجهان } ذَاِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه { 
  .أنه راجع إىل الذين هادوا وما أوصاهم به يف التوراة : أحدمها 
  .أنه راجع إىل املسلمني وما وصاهم به يف القرآن : والثاين 

  :فيه قوالن } وََأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوهُ { : قوله عز وجل 
  . القرآن: أحدمها 



  .الشرع وُسمَِّي ذلك صراطاً ، والصراط هو الطريق ألنه يؤدي إىل اجلنة فصار طريقاً إليها : والثاين 
  .يعين يف العمل به } فَاتَّبُِعوهُ { 
  :فيه ثالثة أوجه } َوالَ تَتَّبُِعواْ السُُّبلَ { 

  .ما تقدم من الكتب املنزلة نسخها بالقرآن ، وهو حمتمل : أحدها 
  .ما تقدم من األديان املتقدمة نسخها باإلسالم وهو حمتمل  :والثاين 

  .البدع والشبهات : والثالث 
  .يعين عن طريق دينه } فََتفَرَّقَ بِكُْم َعن َسبِيِلِه { 

  .أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه ، فنهى عن التفرق وأمر باألجتماع : وحيتمل وجهاً ثانياً 

ِمُنونَ لِْكتَاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم ُيْؤثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى ا
  ) ١٥٥(َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوُه َواتَّقُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ ) ١٥٤(

  }َءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن  ثُمَّ{ : قوله عز وجل 
  :مخسة أقاويل } َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن { : ويف قوله 

  .متاماً على إحسان موسى بطاعته ، قاله الربيع ، والفراء : أحدها 
  .} َتَماماً َعلَى الَِّذيَن أَْحَسنُواْ {  :يقرأ . متاماً على احملسنني ، قاله جماهد ، وكان ابن مسعود : والثاين 

  .متاماً على إحسان اهللا إىل أنبيائه ، قاله ابن زيد : والثالث 
  .متاماً لكرامته يف اجلنة على إحسانه يف الدنيا ، قاله احلسن وقتادة : والرابع 

  .متاماً لنعمة اهللا على إبراهيم ألنه من ولده ، قاله ابن حبر : واخلامس 

أَوْ َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنزِلَ ) ١٥٦(َتقُولُوا إِنََّما أُنْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى طَائِفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراسَِتهِْم لََغاِفِلَني  أَنْ
ًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدفَ َعلَْيَنا الِْكَتابُ لَكُنَّا أَْهَدى مِْنُهْم فَقَْد َجاَءكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوُه

َهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهُم الَْملَاِئكَةُ ) ١٥٧(َعْنَها سََنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا َيْصِدفُونَ 
ِمْن قَْبلُ أَوْ  أَوْ َيأِْتَي بَْعُض آَياتِ رَبَِّك َيْوَم َيأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك لَا َيْنفَُع نَفًْسا إَِميانَُها لَمْ َتكُْن آَمَنْتأَْو َيأِْتَي َربَُّك 

  ) ١٥٨(كََسَبْت ِفي إَِميانَِها خَْيًرا قُلِ اْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ 

  :فيه وجهان }  أَن َتأْتَِيُهُم الَْمآلِئكَةُ َهلْ َينظُُرونَ إِالّ{ : قوله عز وجل 
  .هل ينتظرون إال أن تأتيهم املالئكة رسالً ، يعين الكفار الذين يتوقفون عن اإلميان مع ظهور الدالئل : أحدمها 
  .هي ينظرون يعين يف ُحَجج اهللا ودالئله إال أن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم ، قاله جويرب : والثاين 

  :فيه وجهان } ْو يَأِْتيَ رَبَُّك أَ{ 
  .أمر ربك بالعذاب ، قاله احلسن : أحدمها 
  .قضاء ربك يف القيامة ، قاله جماهد : والثاين 

  :فيه قوالن } أَْو يَأِْتيَ َبْعُض َءاَياِت َربِّكَ { 
مع القمر يف وقت : أنه طلوع الشمس من مغرهبا ، قاله جماهد ، وقتادة ، والسدي ، قال ابن مسعود : أحدمها 

  ] . ٩: القيامة [ } َوُجِمعَ الشَّْمُس وَالْقََمُر { : واحد وقرأ 



  .طلوع الشمس من مغرهبا ، والدجال ، ودابة األرض ، قاله أبو هريرة : والثاين 
  :يف أول آيات الساعة وآخرها قوالن } . . . َيْوَم يَأِْتي بَْعُض َءايَاِت َربَِّك { 

الَ َيْنفَعُ { الدجال ، مث الدخان ، مث يأجوج ومأجوج ، مث الدابة ، مث طلوع الشمس من مغرهبا ، أن أوهلا : أحدمها 
  .هذا قول معاذ بن جبل } َنفَْساً إِميَاُنَها لَْم َتكُْن َءامََنْت مِِن قَْبلُ 

َينفَعُ َنفْساً إِميَاُنَها  الَ{ أن أوهلا خروج الدجال ، مث خروج يأجوج ومأجوج ، مث طلوع الشمس من مغرهبا : والثاين 
  .مث خروج الدابة ، وهذا قول حذيفة بن اليمان ورواه مرفوعاً } لَْم َتكُْن َءاَمَنْت َمن قَْبلُ 

  :مث اختلفوا يف أال ينفعها إمياهنا بظهور أول اآليات أو بظهور آخرها على قولني 
  .، وشهدت األجساد على األعمال  إذا خرج أول اآليات ، طرحت األقالم ، وجلست احلفظة: أحدمها 

  .أن ذلك يكون خبروج آخر اآليات ليكون لنا فيها أثر يف اإلنذار : والقول الثاين 
أما إمياهنا قبل هذه اآليات فُمْعَتدٌّ به ، وأما بعدها فإن مل تكسب فيه خرياً مل } أَْو كََسَبْت ِفي إَِيمَانَِها خَْيراً { : مث قال 

  :كسبت فيه خرياً ففي االعتداد به قوالن  ُيْعَتّد به ، وإن
  .ُيْعَتدُّ به ، وهو ظاهر اآلية أن يكون قبل اآليات أو بعده : أحدمها 
  .مل تكن آمنت من قبل وكسب يف إمياهنا خرياً ، وهذا قول السدي : ال ُيعَْتدُّ به ، ويكون معناه : والثاين 

  :ويف اخلري الذي تكسبه وجهان 
  .فروض على أكمل أحواهلا تأدية ال: أحدمها 
  .التطوع بالنوافل بعد الفروض : والثاين 

بَاُب التَّْوَبِة َمفْتُوُح ِمن ِقَبلِ املَْغرِبِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال 
الكُفْرِ ، َوِمْن قَابِيل قَاِتلِ َهابِيلَ ، َوَمْن قََتلَ نَبِيَّا الَ تَْوَبةَ لَُه ، فَإِذَا  ِمْن إِْبلِيس َرأْسِ: ، فَالتَّْوَبةُ َمقْبَولَةٌ إِالَّ ِمْن ثَالَثٍَة 

 لَُق البَاُب َوتَُردُّ التَّوَبةُطَلََعت الشَّْمُس ِمن ذَِلَك البَابِ كَالَعكَرِ اَألسَْوِد الَ نَوَر لََها َحتَّى َتَتَوسَّطَ السَّماَء ثُمَّ تَْرجُِع ِفُيْغ
ى َمشَارِقََها ، فََتطْلُُع بَْعَد ذِلكَ فَالَ َيْنفَُع نَفْساً إِميَاُنَها لَْم َتكُن َءامََنْت ِمن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إِميَانَِها خَرياً ، ثُمَّ تَْرجُِع إِلَ

  .» ِعْشرِيَن َوِمائَة َسَنة إِالَّ أَنََّها ُسُنونَ َتُمرُّ مَراً 

  ) ١٥٩(َيفَْعلُونَ  وا دِيَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم بَِما كَانُواإِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُ

  :فيهم أربعة أقاويل } إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهُم َوكَاُنواْ ِشَيعاً { : قوله عز وجل 
  .هود خاصة ، قاله جماهد أهنم الي: أحدها 
  .اليهود والنصارى ، قاله قتادة : والثاين 

  .أهنم مجيع املشركني ، قاله احلسن : والثالث 
  .أهل الضاللة من هذه األمة ، قاله أبو هريرة : والرابع 

  :ويف تفريقهم الذي فرقوه قوالن 
  .اع الشبهات أنه الدين الذي أمر اهللا به ، فرقوه الختالفهم فيه باتب: أحدمها 
  .أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً هلم : والثاين 

  .يعين فرقاً } َوكَاُنواْ شَيعاً { : ومعىن قوله 
أن يكون الشيع املتفقني على مشايعة بعضهم لبعض ، وهو األشبه ، ألهنم يتماألون على أمر : وحيتمل وجهاً آخر 



  .واحد مع اختالفهم يف غريه 
  : ويف أصله وجهان

  .أصله الظهور ، من قوهلم شاع اخلرب إذا ظهر : أحدمها 
  .أصله االتباع ، من قوهلم شايعه على األمر إذا اتبعه ، قاله الزجاج : والثاين 

  :فيه قوالن } لَّْسَت ِمنُْهْم ِفي َشْيٍء { : مث قال تعاىل 
  . لست من قتاهلم يف شيء ، مث نسخها بسورة التوبة ، قاله الكليب: أحدمها 
لست من خمالطتهم يف شيء ، نَْهٌي لنبيه صلى اهللا عليه وسلم عن مقاربتهم ، وأمر له مبباعدهتم ، قاله قتادة : والثاين 

  :، كما قال النابغة 
  .فإين لست منك ولست مين ... إذا حاولت يف أسد فجوراً 

  ) ١٦٠(لسَّيِّئَِة فَلَا ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِا

يف احلسنة والسيئة هنا } َمن َجآَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَمْثَاِلَها َوَمن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَالَ ُيجَْزى إِالَّ ِمثْلََها { : قوله عز وجل 
  :قوالن 

  .، والسيئة الكفر ، قاله أبو صاحل  أن احلسنة اإلميان: أحدمها 
أنه على العموم يف احلسنات والسيئات أن جعل جزاء احلسنة عشر أمثاهلا تفضالً ، وجعل جزاء السيئة : والثاين 

  أَْبَعَد اللَُّه َمْن غَلََبْت َواِحَدُتُه َعْشراً« : مثلها عدالً ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :ن مث يف ذلك قوال. » 

  .أنه عام يف مجيع الناس : أحدمها 
أنه خاص يف األعراب إذا جاء أحدهم حبسنة فله عشر أمثاهلا ، فأما غريهم من املهاجرين فلمن جاء منهم : والثاين 

  .حبسنة سبعمائة ، قاله ابن عمر ، وأبو سعيد اخلدري 
كانوا يصومون يف كل شهر ثالثة أيام وهي البيض فأما مضاعفة احلسنة بعشر أمثاهلا فألن اهللا فرض ُعْشر أمواهلم ، و

  .منه ، فكان آخر الُعْشر من املال آخر مجيع املال ، وآخر الثالثة األيام آخر مجيع الشهر 
نبََتْت مَثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَ{ : وأما مضاعفة ذلك بسبعمائة ضعف فلقوله تعاىل 

، فضاعف اهللا احلسنة بسبعمائة ]  ٢٦١: البقرة [ } َسْبَع سََنابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبِلٍة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف لََمْن َيَشآءُ 
  .بالتنوين ، َوَوْجُهُه يف العربية صحيح } فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَُها { : ضعف ، وكان احلسن البصري يقرأ 

حبر يف اآلية تأويالً خيرج عن عموم الظاهر ، وهو أن احلسنة اسم عام يطلق على كل نوع من اإلميان  وحكى ابن
وينطلق على عمومه ، فإن انطلقت احلسنة على نوع واحد منه ، فليس له عليها من الثواب إال مثل واحد ، وإن 

اتَّقُواْ اللََّه َوَءاِمنُواْ بَِرُسوِلهِ ُيؤِْتكُم {  :انطلقت على حسنة تشتمل على نوعني ، كان الثواب عليها مثلني كقوله 
النصيب كاملثل ، فجعل ملن اتقى وآمن بالرسول نصيبني ، نصيباً : ، والكفل ]  ٢٨: احلديد [ } كفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه 

ليت مجعت عشرة أنواع لتقوى اهللا ، ونصيباً إلميانه برسوله ، فدل على أن احلسنة اليت جعلت هلا عشر أمثاهلا هي ا
إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنِنيَ { : من احلسنات ، وهو اإلميان الذي مجع اهللا يف صفته عشرة أنواع بقوله 

 ، فكانت هذه األنواع العشرة اليت ثواهبا عشرة]  ٣٥: االحزاب [ } َوأَْجراً َعِظيماً { : إىل قوله } َوالُْمْؤِمنَاِت 
أمثاهلا ، فيكون لكل نوع منها مثل ، وهذا تأويل فاسد ، خلروجه عن عموم الظاهر ، ملا ال حيتمله ختصيص العموم ، 



ألن ما مجع عشرة أنواع فهو عشر حسنات ، فليس جيزي عن حسنة إال مثلها ، وبطل أن يكون جزاء احلسنة عشر 
  .أمثاهلا 

شر أمثاهلا يف النعيم والزيادة ال يف عظيم املنزلة ، ألن منزلة التعظيم ال أن له ع: وذكر بعض املفسرين تأويالً ثالثاً 
  ] . ٣٠: فاطر [ } ِلُيَوفِّيُهْم أُجُوَرُهْم َوَيزِيَدُهم مِّن فَْضِلِه { : تنال إال بالطاعة ، وهذه مضاعفة تفضيل كما قال 

قُلْ إِنَّ َصلَاِتي ) ١٦١(ِقَيًما ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي رَبِّي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ِديًنا 
  ) ١٦٣(لَا َشرِيَك لَُه وَبِذَِلَك أُمِْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني ) ١٦٢(َوُنُسِكي وََمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

هذا أمر من اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا } لْ إِنَّ َصالَِتي َوُنُسِكي وََمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني قُ{ : قوله عز وجل 
  .عليه وسلم أن يذكر للناس حال عبادته ومن له األمر يف حياته ومماته 

على التذلل واخلضوع هللا تعاىل دون وهي الصالة املشروعة ذات الركوع والسجود املشتملة } إِنَّ َصالَِتي { فقال 
  .غريه من وثن أو بشر 

  :وفيه هنا ثالثة أقاويل } َوُنُسِكي { : مث قال 
  .أنه الذبيحة يف احلج والعمرة ، قاله سعيد بن جبري ، وجماهد وقتادة والسدي والضحاك : أحدها 
  .معناه ديين ، قاله احلسن : والثاين 

أن الدين : الزجاج ، من قوهلم فالن ناسك أي عابد ، والفرق بني الدين والعبادة معناه عباديت ، قاله : والثالث 
  .اعتقاد ، والعبادة عمل 

  :حيتمل وجهني } َوَمحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { : قوله تعاىل 
  .لك كان له مصلياً وناسكاً أن حياته ومماته بيد اهللا تعاىل ال ميلك غريه له حياة وال موتاً ، فلذ: أحدمها 
  .أن حياته هللا يف اختصاصها بطاعته ، ومماته له يف رجوعه إىل جمازاته : والثاين 

  .أن عملي يف حيايت ووصييت عند ممايت هللا : ووجدت فيها وجهاً ثالثاً 
  .حق بالطاعة والتعبد من غريه صفة اهللا تعاىل أنه مالك العامل دون غريه ، فلذلك كان أ} َربِّ الْعَالَِمَني { : مث قال 

  :حيتمل وجهني } الَ َشرِيَك لَُه { : مث قال تعاىل 
  .ال شريك له يف ملك العاملني : أحدمها 
  .ال شريك له يف العبادة : والثاين 

  .يعين ما قدم ذكره } َوبِذَاِلَك أُمِْرُت { 
  .ى اتباعه واملسارعة باٍإلسالم يعين من هذه األمة حثّاً عل} َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني { 

َرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربِّكُمْ قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء َولَا َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازِ
  ) ١٦٤(فُونَ َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِل

ذلك أن كفار قريش دعوا رسول ] نزول [ وسبب } قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َرّباً َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء { : قوله عز وجل 
يا حممد إن كان وزراً فهو علينا دونك ، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ملة آبائه يف عبادة الالت والعزى ، وقالوا 

  .آلية عليه فنزلت هذه ا
  .يعين إال عليها عقاب معصيتها وهلا ثواب طاعتها } َوالَ َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها { 



أي ال يتحمل أحد ذنب غريه فيأمث به ويعاقب عليه ، وال حيمل ذنبه غريه ، فيربأ } َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى { َ
  .منه ويسلم من عقابه 

  :لوزر وجهان ويف أصل ا
ومنه مسي ]  ٣-٢: الشرح [ } َوَوَضْعَنا عَنَك وِْزَرَك الَِّذي أَنقََض ظَْهَرَك { : أصله الثقل ، من قوله : أحدمها 

  .وزير امللك لتحمله القل عنه 
نه يلجأ إليه يف ومنه ُسمِّي وزير املَِلكِ أل]  ١١: القيامة [ } كَالَّ الَ َوَزَر { : أن أصله امللجأ من قوله : والثاين 
  .األمور 

 َربََّك سَرِيُع الِْعقَابِ َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ
  ) ١٦٥(َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  :فيه أربعة أوجه } َخآلِئَف اَألْرضِ  َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم{ : قوله عز وجل 
  .أنه جعلهم خلفاً من اجلان سكاناً لألرض ، قاله ابن عباس : أحدها 
أن أهل كل عصر خيلف أهل العصر الذي قبله ، كلما مضى أهل عصر خلفه أهل عصر بعده على انتظام : والثاين 

  .هذه األمة خلفاً لألمم املاضية ، حىت تقوم الساعة على العصر األخري فال خيلق عصر ، فصارت 
  .جعل بعضهم خليفة لبعض ليتآلفوا بالتعاون : والثالث 
  :ألهنم آخر األمم وكانوا خلفاً ملن تقدمهم ، قال الشماخ : والرابع 

  وأخلق يف ربوع عن ربوع... تصيبكم وختطئين املنايا 
ف بينهم يف الغىن باملال وشرف اآلباء وقوة األجسام ، وهذا ، يعين ما خال} َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاتٍ { 

وإن ابتدأه تفضالً من غري جزاء وال استحقاق ، حلكمة منه تضمنت ترغيباً يف األعلى وترهيباً من األدىن ، لتدم له 
  .الرغبة والرهبة 

  :والقوة وفيه وجهان  يعين من الغىن} ِلَيْبلَُوكُْم ِفيَما َءاَتاكُمْ { : وقد نبه على ذلك بقوله 
  .ليختربكم باالعتراف : أحدمها 

  :فكيف جعله سريعاً وهو يف اآلخرة؟ فعنه ثالثة أجوبة : فإن قيل } إِنَّ َربََّك َسرِيعُ الِْعقَابِ { 
  ] . ٧٧: النحل  [} َوَما أَْمُر الْسَّاِعِة إِالَّ كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب { : أن كل آت قريب ، كقوله : أحدها 
  .إن ربك سريع العقاب يف الدنيا ملن استحق منه تعجيل العقاب فيها : والثاين 

  .أنه إذا شاء عاقب ، فصار عقابه سريعاً ألنه يقترن مبشيئته ، وهذ قول ابن حبر : والثالث 
ما يقتضي الرغبة من الغفران والرمحة ،  مجعاً منه بني ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب وبني} َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرحِيٌم { 

  .ألن اجلمع بني الرغبة والرهبة أبلغ يف االنقياد إىل الطاعة واإلقالع عن املعصية ، واهللا عز وجل أعلم 

اتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمنْ ) ٢(ِكتَاٌب أُْنزِلَ إِلَْيَك فَلَا َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه لُِتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ) ١(املص 
  ) ٣(رَبِّكُْم َولَا َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ 

  :فيه ألهل التأويل تسعة أقاويل } املص { : قوله عز وجل 
  .أنا اهللا أُفَضِّل ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري : معناه : أحدها 



  .املصور ، قاله السدي ] من [ هجاء ] حرف [ أنه : والثاين 
  .أنه اسم السورة من أمساء القرآن ، قاله قتادة : والثالث 
  .أنه اسم السورة مفتاح هلا ، قاله احلسن : والرابع 

  .أنه اختصار من كالم يفهمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : واخلامس 
  .هي حروف هجاء مقطعة نبه هبا على إعجاز القرآن : والسادس 
  .هي من حساب اجلمل املعدود استأثر اهللا بعلمه : والسابع 
  .هي حروف حتوي معاين كثرية دل اهللا تعاىل خلقه هبا على مراده من كل ذلك : والثامن 
  .هي حروف اسم اهللا األعظم : والتاسع 

املصري إىل كتاب أنزل إليك من ربك ، فحذف باقي الكلمة : اد به أن يكون املر: وحيتمل عندي قوالً عاشراً 
ترخيماً وعرب عنه حبروف اهلجاء ألهنا تذهب بالسامع كل مذهب ، وللعرب يف االقتصار على احلروف مذهب كما 

  :قال الشاعر 
. . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قلت هلا قفي فقالت قاف   . . . .

. . . . . . . . .  
  .أي وقفت 

  .يعين القرآن } ِكتَاٌب أُنزِلَ إِلَْيَك { قوله عز وجل 
  :ويف احلرج ها هنا ثالثة أقاويل } فَالَ َيكُن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج مِّْنُه { 

  .أنه الضيق ، قاله احلسن ، وهو أصله : أحدها 
  :قال الشماخ بن ضرار 

  حلاجة ال العايل وال املتحرج... ردت املعروف عندي رددهتا  ولو
  .فال يضيق صدرك خوفاً أال تقوم حبقه : ويكون معناه 

  :قال الراجز . أن احلرج هنا الشك ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، والسدي : والثاين 
  ما جئت أغزوك وال تغزوين... آليت لوال حرج يعروين 

  .شك فيما يلزمك فيه فإمنا أنزل إليك لتنذر به فال ت: ومعناه 
  .فال يضيق صدرك بأن يكذبوك ، قاله الفراء : والثالث 

  .فجعله إنذاراً للكافرين وذكرى للمؤمنني ليعود نفعه على الفريقني } ِلتُنِذَر بِِه َوذِكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني { : مث قال 

فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاَءُهْم َبأْسَُنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ) ٤(َها بَأُْسَنا بََياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَء
  ) ٧(ِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِ) ٦(فَلََنسْأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم وَلََنسْأَلَنَّ الْمُْرَسِلَني ) ٥(ظَاِلِمَني 

اآلية ، هذا إخبار من اهللا تعاىل عن حال من أهلكه بكفر حتذيراً } َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَهْلَكَْناَها { : قوله عز وجل 
موضوعة للتقليل ، وذلك هو » وُرب « هي كلمة توضع للتكثري ، } َوكَم { : للمخاطبني به عن مثله ، وقوله 

  . كم ورب الفرق بني
  :قال الفرزدق 

  فدعاء قد حلبت على عشاري... كم عمة لك يا جرير وخالة 



  :فدل ذلك على تكثري العمات واخلاالت 
  :وإمنا اهلالك بعد جميء البأس أربعة أوجه } أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها بَأُْسَنا َبَياَتاً { : ويف قوله 

  .فعالً  معناه أهلكناها حكماً فجاءها بأسنا: أحدها 
  .أهلكناها بإرسال املالئكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب هلم : والثاين 

  .أهلكناها خبذالننا هلا عن الطاعة فجاءها بأسنا عقوبة على املعصية : والثالث 
وليس دخول الفاء  أن البأس واهلالك وقعا معاً يف حال واحدة ، ألن اهلالك كان بوقوع البأس فلم يفترقا ،: والرابع 

بينهما موجبة الفتراقهما بل قد تكون مبعىن الواو كما يقال أعطيت وأحسنت ، فكان اإلحسان بالعطاء ومل يكن بعد 
  .العطاء ، قاله الفراء 

  .يعين يف نوم الليل } َبيَاَناً { : وقوله 
  .يعين يف نوم النهار وقت القائلة } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { 

  :ألمرين : م جاءهم بالعذاب يف وقت النوم دون اليقظة؟ قيل فل: فإن قيل 
  .ألن العذاب يف وقت الراحة أشد وأغلظ : أحدمها 
: شدة العذاب ، والبؤس : لئال يتحرزوا منه ويهربوا عنه ، الستسالم النائم وحترز املستيقظ ، والبأس : والثاين 

  .شدة الفقر 
  :فيه وجهان } يَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنسْْأَلَنَّ الُْمرَسِلَني فَلََنسْأَلَنَّ الَِّذ{ : قوله عز وجل 

لنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطها ، ولنسألن املرسلني عن أداء الرسالة : أحدمها 
  .واألمانة فيها 

  . عن الشفقة على األمم لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل ، ولنسألن املرسلني: والثاين 

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا ) ٨(َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
  ) ٩(أَْنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوْزنُ َيْوَمِئذٍ الَْحقُّ وَالْ{ : قوله عز وجل 
  .أن الوزن ها هنا هو القضاء باحلق ، أي بالعدل ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه موازنة احلسنات والسيئات بعالمات يراها الناس يوم القيامة : والثاين 

  .طائفة أنه موازنة احلسنات والسيئات مبيزان له كفتان ، قاله احلسن و: والثالث 
  :واختلف من قال هبذا يف الذي يوزن على ثالثة أقاويل 

  .أن الذي يوزن هواحلسنات والسيئات بوضع إحدامها يف كفة واألخرى يف كفة ، قاله احلسن والسدي : أحدها 
،  أن الذي يوزن صحائف األعمال ، فأما احلسنات والسيئات فهي أعمال ، والوزن إمنا ميكن يف األجسام: والثاين 

  .قاله عبد اهللا بن عمر 
  .أن الذي يوزن هو اإلنسان ، قال عبيد بن عمري ، قال يؤتى بالرجل العظيم اجلثة فال يزن جناح بعوضة : والثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } فََمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُوْلَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ { 
  .معناه فمن قُضي له بالطاعة : أحدها 
  .معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته : ين والثا



  .معناه فمن زادت حسناته على سيئاته : والثالث 
  .يعين مبا هلم من الثوب ، وبضده إذا خفت } فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ { 

  ) ١٠(َما َتْشكُُرونَ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا 

  :فيه وجهان } َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 
  .سهلنا عليكم التصرف فيها حىت وصلتم إىل مرادكم منها : أحدمها 
  .ملكناكم إياها حىت صرمت أحق هبا : والثاين 

  :فيه وجهان } َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمعَايِشَ { 
  .تعيشون به من نبات وحيوان ما : أحدمها 
  .ما تتوصلون به إىل معايشكم فيها من زراعة أو عمل : والثاين 

  ) ١١(َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس لَْم 

  :فيه ألهل التأويل أربعة أقاويل } َولَقَْد َخلَقَناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم {  :قوله عز وجل 
  .ولقد خلقناكم يف أصالب الرجال مث صورناكم يف أرحام النساء ، قاله عكرمة : أحدها 
  .ولقد خلقناكم يعين آدم مث صورناكم يف ظهره ، قاله جماهد : والثاين 

ب الرجال وترائب النساء ، مث صورناكم عند اجتماع النطفتني يف األرحام ، وهو خلقناكم نطفاً يف أصال: والثالث 
  .معىن قول الكليب 

  .خلقناكم يف بطون أمهاتكم ، مث صورناكم فيها بعد اخللق بشق السمع والبصر ، قاله معمر : والرابع 
ة ال جتوز إال اهللا تعاىل ، فكيف أمر به آلدم عليه فإن قيل فالسجود عباد} ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمآلِئكَةِ اْسُجدُواْ َألَدمَ { 

  :فيه ألهل العلم قوالن : السالم؟ قيل 
  .أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو هللا تعاىل عبادة : أحدمها 
  .أنه جعله قبلة سجودهم هللا تعاىل : والثاين 

  ؟} وَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمآلِئكَِة اْسُجُدواْ ثُمَّ َص{ : فاألمر بالسجود آلدم قبل تصوير ذريته ، فكيف قال : فإن قيل 
  :فعن ذلك ثالثة أجوبة 

  .اسجدوا : أنه صورهم يف صلب آدم مث قال للمالئكة : أحدها 
  .اسجدوا : معناه مث صورناكم مث أخربناكم بِأَنَّا قلنا للمالئكة : والثاين 

  .مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم مث صورناكم : ه اي يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، وتقدير: والثالث 
  .هنا مبعىن الواو ، قاله األخفش } ثُمَّ { أن : وفيه جواب رابع أنكره بعض النحويني وهو 

قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ ) ١٢(قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 
قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ١٤(قَالَ أَْنظِرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٣(لََك أَنْ َتَتكَبََّر ِفيَها فَاخُْرْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن 

)١٥ (  



  :ويل فيه ثالثة أقا} قَالَ فَاْهبِطْ ِمنَْها { : قوله عز وجل 
  .أنه أُْهبِط من السماء ألنه كان فيها ، قاله احلسن : أحدمها 
  .من اجلنة : والثاين 

أنه أهبط من املنزلة الرفيعة اليت استحقها بطاعة اهللا إىل املنزلة الدَّنِيَِّة اليت استوجبها ملعصيته ، قاله ابن حبر : والثالث 
.  

فما ملن : وليس ألحد من املخلوقني أن يتكرب فيها وال يف غريها ، وإمنا املعىن }  فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبََّر ِفيَها{ 
  .يتكرب أن يكون فيها وإمنا املتكرب يف غريها 

  :ويف التكرب وجهان 
  .تكرب عن اهللا أن ميتثل له : أحدمها 
  .تكرب عن آدم أن يسجد له : والثاين 

  :فيها قوالن } فَاخُْرْج { 
  .ن الذي كان فيه من السماء أو اجلنة من املكا: أحدمها 
  .من مجلة املالئكة الذين كان منهم أو معهم : والثاين 

  :فيه وجهان } إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن { 
  .باملعصية يف الدنيا ألن العاصي ذليل عند من عصاه : أحدمها 
  .بالعذاب يف اآلخرة ألن املعذب ذليل بالعذاب : والثاين 

  :من اهللا تعاىل إلبليس وجهان  ويف هذا القول
  .أنه قال ذلك على لسان بعض املالئكة : أحدمها 
  .أنه أراه معجزة تدله على ذلك : والثاين 

  :فيه قوالن } قَالَ أَنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ { : قوله عز وجل 
  .أنه سأله اإلنظار بالعقوبة إىل البعث وهو يوم القيامة : أحدمها 
أنه سأله اإلنظار باحلياة إىل يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئال يذوق املوت ، فَأُجِْيَب باإلنظار إىل يوم الوقت :  والثاين

  .املعلوم وهي النفخة األوىل ليذوق املوت بني النفختني وهو أربعون سنة ، قاله الكليب 
  عويالً على التوبة يف آخر األجل؟فكيف قدر اهللا مدة أجله ويف ذلك إغواؤه بفعل املعاصي ت: فإن قيل 

َوأَنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيومِ { : قد علم اهللا من حاله أنه ال يتوب من معصيته مبا أوجبه من لعنته بقوله تعاىل : قيل 
  .فجاز مع علمه هبذه أن يقدر له مدة أجله ولو كان كغريه ما قدرت له مدة أجله } الدَّينِ 

  .كما ينبسط اجلاهل يف سؤال ما ال يستحقه : قدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل كيف أ: فإن قيل 
  :يف إجابته دعاء أهل املعاصي قوالن : فكيف أجاب اهللا سؤاله مع معصيته؟ قيل : فإن قيل 
ى هذا إمنا ال تصح إجابتهم ألن إجابة الدعاء تكرمة للداعي وأهل املعاصي ال يستحقون الكرامة ، فعل: أحدمها 

  .أنظره اهللا تعاىل وإن كان عقيب سؤاله ابتداء منه ال إجابه له 
أنه قد جيوز أن جتاب دعوة أهل املعاصي على وجه البلوى وتأكيد احلجة ، فتكون إجابة املطيعني تكرمة ، : والثاين 

  .وإجابة العصاة بلوى 



نعم وهو من مل يقض اهللا تعاىل : املنظرين؟ قيل فهل ينظر غري إبليس إلىلوقت الذي سأل وقد قال من : فإن قيل 
  .عليه املوت من عباده الذين تقوم عليهم الساعة 

َعْن ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َو) ١٦(قَالَ فَبَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَاطََك الُْمْستَِقيَم 
  ) ١٧(َشَماِئِلهِْم َولَا َتجِدُ أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن 

فبما { : اختلف أهل العربية يف معىن قوله } قَالَ فَبَِما أَغْوَْيَتنِي َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتقِيَم { : قوله عز وجل 
  :على قولني } أغويتين 
  .غوائك يل ألقعدن هلم صراطك املستقيم فبإ: أنه على معىن القسم وتقديره : أحدمها 
  .فألنك أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم : أنه على معىن اجملازاة ، تقديره : والثاين 

  :على أربعة أقاويل } أَغَْوْيتَنِي { : واختلف أهل العلم يف قوله 
  .معناه أضللتين ، قاله ابن عباس وابن زيد : أحدها 
  : من جنتك ، ومنه قول الشاعر معناه خيبتين: والثاين 

  ومن يغو ال يعدم على الغي الئماً... فمن يلق خرياً حيمد الناس أمره 
  .أي ومن خيب 

  .أي عذاباً ، قاله احلسن ]  ٥٩: مرمي [ } فََسْوفَ َيلْقَونَ غَياً { : معناه عذبتين كقوله تعاىل : والثالث 
  :ى الفصيل إذا أشفى على اهلالك بفقد اللنب ، قال الشاعر معناه أهلكتين بلعنك يل ، يقال غو: والرابع 

  برازئها دراً وال ميِّت غوى... معطفة األثناء ليس فصيلها 
  :أي على صراطك املستقيم ، وفيه تأويالن } َألقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَاطََك الُْمْسَتقِيَم { : وقوله 

  .قاله ابن مسعود  طريق مكة ليصد عن قصدها يف احلج والعمرة ،: أحدمها 
  .طريق احلق ليصد عنها باإلغواء ، قاله جماهد : والثاين 

  :فيه أربعة تأويالت . اآلية } . . . ثُمَّ َألِتَينَُّهم مَِّن َبْينِ أَْيِديهِْم { : قوله عز وجل 
: } َوَعْن أَْيمَانِهِْم { يف دنياهم ، أرغبهم } َوِمْن َخلِْفهِمْ { أي أشككهم يف آخرهتم ، } مِّن َبْينِ أَْيدِيهِمْ { : أحدها 

  .من قبل سيئاهتم ، قاله ابن عباس } َوَعن َشمَآِئِلهِم { أي من قبل حسناهتم ، 
احلق : } َوَعْن أَْيَمأنِهِمْ { من قبل آخرهتم ، : } َوِمْن َخلِْفهِْم { من قبل ، دنياهم ، : } ِمّن َبْينِ أْيِديهِْم { : والثاين 

  .الباطل أرغبهم فيه ، قاله السدي وإبراهيم : } َوَعن َشَمآِئلِهِم {  أشككهم فيه ،
من : } َوَعْن َشَماِئِلهِم } { َوِمْن َخلِْفهِم { من حيث ينظرون ، } َوَعْن أَْيمَانِهِْم } { ِمّن َبْينِ أَْيِديهِم { : والثالث 

  .حيث ال يبصرون ، قاله جماهد 
 ميكن االحتيال عليهم منها ، ومل يذكر من فوقهم ألن رمحة اهللا تصده ، وال من أراد من كل اجلهات اليت: والرابع 

  .حتت أرجلهم ملا فيه التنفري ، قاله بعض املتأخرين 
: } َوِمْن َخلِْفهِم { فيما بقي من أعمارهم فال يقدمون على طاعة ، : } مِّْن َبْينِ أَْيِديهِم { : وحيتمل تأويالً خامساً 

{ من قبل غناهم فال ينفقونه يف مشكور ، : } َوَعْن أَْيمَانِهِم { أعمارهم فال يتوبون عن معصية ، فيما مضى من 
  .من قبل فقرهم فال ميتنعون فيه عن حمظور : } َوَعن َشَماِئِلهِمِ 
فيما : } أمياهنم  وعن{ حتكيم جهلهم ، } َوِمْن َخلْفِهِم { بسط أملهم ، : } مِّْن َبْينِ أَْيِديهِم { : وحيتمل سادساً 



  فيما تعسر عليهم ،: } َوَعن َشَماِئلِهِم { ييسر هلم ، 
  :حيتمل وجهني } َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن { : مث قال 

  .شاكرين لنعمك : أحدمها 
  .مقيمني على طاعتك : والثاين 

  :فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان : فإن قيل 
وسبب ]  ٢٠: سبأ [ } َولَقَْد َصَدَق َعلَْيهِم إِْبلِيس ظَنَُّه { : ق ظنه ، كما قال تعاىل أنه ظن ذلك فصد: أحدمها 

  .ذرية هذا أضعف منه ، قاله احلسن : ظنه أنَّه ملا أغوى آدم واستزله قال 
  .أنه جيوز أن يكون علم ذلك من جهة املالئكة خبرب من اهللا : والثاين 

  ) ١٨(ا َمْدحُوًرا لََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم مِْنكُْم أَْجَمِعَني قَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوًم

  :حيتمل وجهني } قَالَ اخُْرْج ِمْنَها { : قوله عز وجل 
  .من حيث كان من جنة أو مساء : أحدمها 
  .من الطاعة ، على وجه التهديد : والثاين 

  :مخسة تأويالت } َمذُْءوماً {  :يف قوله } َمذُْءوماً مَّْدُحوراً { 
  }مذوماً { يعين مذموماً ، قاله ابن زيد ، وقرأ األعمش : أحدها 
  .لئيماً ، قاله الكليب : والثاين 

  .مقيتاً ، قاله ابن عباس : والثالث 
  .منفياً ، قاله جماهد : والرابع 

  :، قال عامر بن جذامة أنه شدة العيب وهو أسوأ حاالً من املذموم ، قاله األخفش : واخلامس 
  زاغت قلوهبم قبل القتال ذأماً... جذامة مل يأخذوا احلق بل 
  :وأما املدحور ففيه قوالن 

  .املطرود ، قاله جماهد والسدي : الثاين . املدفوع : أحدمها 

) ١٩(ا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني َوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقْرََب
َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا أَنْ فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما رَبُّكَُما 

  ) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني ) ٢٠(الْخَاِلِديَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن 

  :يعين حواء ، ويف اجلنة اليت أمر بسكناها قوالن } وََيا آَدُم اْسكُْن أَنَت َوزُْوُجكَ الَْجنَّةَ { : قوله عز وجل 
  .جتعل ثواباً فيخلد فيها وال خيرج منها يف جنة اخللد اليت وعد املتقون ، وجاز اخلروج منها ألهنا مل : أحدمها 
  .أهنا جنة من جنات الدنيا ال تكليف فيها وقد كان مكلفاً : والثاين 

  :حيتمل وجهني } فَكُالَ مِْنَها َحْيثُ ِشئَْتُما { 
  .من حيث شئتما من اجلنة كلها : أحدمها 
  .مثراً كان املأمور به مثراً  ما شئتما من الثمار كلها ألن املستثىن بالنهي ملَّا كان: والثاين 

  :قد ذكرنا اختالف الناس فيها على ستة أقاويل } َوالَ َتقََْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ { 



  .أنه الُبّر ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الكَْرم ، قاله السدي : والثاين 

  .يب طالب شجرة الكافور ، قاله علي بن أ: والرابع . التني ، قاله بان جريج : والثالث 
  .شجرة العلم ، قاله الكليب : واخلامس 
أهنا شجرة اخللد اليت كانت تأكل منها املالئكة ، قاله ابن جدعان ، وحكى حممد بن إسحاق عن أهل : والسادس 

  .الكتابني أهنا شجرة احلنظل وال أعرف هلذا وجهاً 
  فما وجه هنيهما عن ذلك مع كمال معرفتهما؟: فإذا قيل 

  .لحة يف استدامة ، املعرفة ، واالبتالء مبا جيِب فيه اجلزاء املص: قيل 
أما الوسوسة فهي إخفاء الصوت بالدعاء ، يقال } . . . فََوسَْوَس لَُهَما الْشَّْيطَانُ لُِيْبِديَ لَُهَما { : قوله عز وجل 

  :بن العجاج  وسوس له إذا أومهه النصيحة ، ووسوس إليه إذا ألقى إليه املعىن ، ويف ذلك قول رؤبة
  سراً وقد أّون تأوين العقق... وسوس يدعو خملصاً رب الفلق 

فكيف وسوس هلما ومها يف اجلنة وهو خارج عنها؟ فعنه ثالثة أجوبة هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل : فإن قيل 
:  

وة اليت خلقها اهللا له إىل أنه وسوس إليها ومها يف اجلنة يف السماء ، وهو يف األرض ، فوصلت وسوسته بالق: أحدها 
  .السماء مث اجلنة ، قاله احلسن 

  .أنه كان يف السماء وكانا خيرجان إليه فيلقامها هناك : والثاين 
  .أنه خاطبهما من باب اجلنة ومها فيها : والثالث 

وهذا هو الذي ألقى } كَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهِذِه الْشَّجََرِة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَ. . . { 
  .به من الوسوسة إليهما استغواًء هلما بالترغيب يف فضل املنزلة ونعيم اخللود 

  هل تصورا ذلك مع كمال معرفتهما؟: فإن قيل 
  .إمنا كملت معرفتهما باهللا تعاىل ال بأحكامه : قيل 

  :ويف قول إبليس ذلك قوالن 
  .أنه أومههما أن ذلك يف حكم اهللا جائز أن يقلب صورهتما إىل صور املالئكة وأن خيلدمها يف اجلنة : ا أحدمه

  .أنه أومههما أهنما يصريان مبنزلة املالئكة يف علو املنزلة مع علمهما بأن قلب الصور ال جيوز : والثاين 
أي حلق هلما على صدقه يف خربه ونصحه يف مشورته ، } ِصِحَني َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّا{ : قوله عز وجل 

  .فقبال قوله وتصورا صدقه ألهنما مل يعلما أن أحداً جيترىء على احللف باهللا كاذباً 
إن كان ما قلته خرياً فهو لكما دوين وإن : أي قال هلما } َوقَاَسَمُهَما { : أن يكون معىن قوله : وحيتمل وجهاً آخر 

فهو علّي دونكما ومن فعل ذلك معكما فهو من الناصحني لكما ، فكانت هذه مقامستهما أن قسم اخلري  كان شراً
  .هلما والشر له على وجه الغرور لتنتفي عنه التهمة ويسرع إليه القبول 

اِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة وََناَداُهَما َربُُّهَما أَلَمْ فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَفِقَا َيْخِصفَ
قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا ) ٢٢(أَنَْهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِني 

  ) ٢٣(َنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َوَتْرَحْمَنا لَ



  .معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إىل حال املعصية } فََدالَُّهَما بُِغرُورٍ { : قوله عز وجل 
  فهل علما عند أكلهما أهنا معصية؟: فإن قيل 

من الكبائر ، وإمنا أقدما  ال ، ألن إقدامهما عليها مع العلم بأهنا معصية جيعلها كبرية ، واألنبياء معصومون: قيل 
  .عليها لشبهة دخلت عليهما بالغرور 

  :فإن قيل } فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجََرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما { 
  فلم بدت هلما سوآهتما ومل تكن بادية هلما من قبل؟

  :ففي ذلك ثالثة أجوبة 
  .باملعصية أهنما كانا مستورين بالطاعة فانكشف الستر عنهما : أحدها 
  .أهنما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذلك املهانة : والثاين 

  .أهنما خرجا باملعصية من أن يكونا من ساكين اجلنة ، فزال عنهما ما كانا فيه من الصيانة : والثالث 
  :وجهان } َوطَِفقَا { يف } َوطَِفقَا خيِْصفَاِن َعلَْيهَِما ِمن َوَرقِ الَْجنَِّة { 

  .قاما خيصفان ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  .جعال خيصفان ، أي قطعان : والثاين 

  :وفيه قوالن } ِمن َوَرقِ الَْجنَِّة { 
  .ورق املوز : أحدمها 
  .ورق التني ، قاله ابن عباس : والثاين 

قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ ) ٢٤(تَاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَم
  ) ٢٥(َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ 

  :فإن قيل } قَالَ اْهبِطُواْ َبْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ { : قوله عز وجل 
عرب عنهما فاملأمور باهلبوط آدم وحواء ألن إبليس قد كان أهبط من قبل حني امتنع عن السجود آلدم ، فكيف 

  بلفظ اجلمع؟
  :فعن ذلك ثالثة أجوبة 

  .أنه خرب عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج خمرج األمر ، قاله السدي : أحدها 
  .أهنم آدم وحواء واحلية ، فكانوا مجاعة ، قاله أبو صاحل : والثاين 

  .أهنم آدم وحواء والوسوسة ، قاله احلسن : والثالث 
  .يقال له واسم ، وهبطت حواء جبدة ، وهبطت احلية بأصفهان فهبط آدم بأرض اهلند على جبل 

  .أحدمها باألبلة . ويف مهبط إبليس قوالن 
  .باملدار : والثاين 

  .وقيل أسكنهما اجلنة لئال ساعات خلت من يوم اجلمعة ، وأخرجهما لتسع ساعات خلت من ذلك اليوم 
  :أما املستقر ففيه وجهان } نيٍ َولَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْستَقٌَر َوَمَتاعٌ إِلَى ِح{ 

  .أنه موضع االستقرار ، قاله أبو صاحل : والثاين . أنه فعل االستقرار : أحدمها 
  .وأما املتاع فهو املنتفع به من عروض الدنيا اليت يستمتع هبا 



لزمان وقصريه وإن يعين إىل انقضاء الدنيا ، واحلني وقت جمهول القدر ينطلق على طويل ا} إِلَى ِحنيٍ { : وقوله 
  .كان موضوعاً يف األغلب للتكثري 

  :قال الشاعر 
  وقد عالك مشيب حني ال حني... وما مزاحك بعد احللم والدين 

  .أي وقت ال وقت 

َك ِمْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهمْ َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيًشا َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِل
  ) ٢٦(َيذَّكَُّرونَ 

نزلت هذه اآلية يف قوم من العرب كانوا } َيا بَنَِي َءاَدَم قَْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارِي َسُوءَاِتكُْم { : قوله عز وجل 
  .يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ يف الطاعة وأعظم يف القربة 

  :دخول الشبهة عليهم يف ذلك وجهان  ويف
  .أن الثياب قد دنستها املعاصي فخرجوا عنها : أحدمها 
  :تفاؤالً بالتعري من الذنوب فقال اهللا تعاىل : والثاين 

  .أي ما تلبسون من الثياب } قَْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُْم لَِباساً { 
  .فليس ذلك مبنزل من السماء : فإن قيل 

  :فعنه جوابان 
  .أنه ملا كان ينبت من املطر الذي نزل من السماء صار كاملنزل من السماء ، قاله احلسن : حدمها أ

[ } َوأَنَزلَْنا الَْحدِيَد { : أن هذا من بركات اهللا ، والربكة تنسب إىل أهنا تنزل من السماء ، كما قال تعاىل : والثاين 
  ] . ٢٥: احلديد 
  .أي يستر عوراتكم ، ومسيت العورة سوأة ألنه يسوء صاحبها انكشافها }  ُيوَارِي َسْوءَاِتكُْم{ : مث قال 
  :وفيه أربعة تأويالت } َورِيَاشاً { : وهذه قراءة أهل األمصار وكان احلسن يقرأ } َورِيشاً { : مث قال 

  .أنه املعاش ، قاله معبد اجلهين : أحدمها 
  .باس أنه اللباس والعيش والنعيم ، قاله ابن ع: والثاين 

  :أنه اجلمال والزينة ، قاله ابن زيد ، ومنه قوله رؤبة : والثالث 
  وجهد أعوام نتفن ريشي... إليك أشكو شدة املعيش 
  .يريد أذهنب مجايل وزينيت 

  :قاله ابن الزبري وجماهد ، قال الشاعر : أنه املال : والرابع 
  وإن كانت زيارتكم ملاما... فريشي منكم وهواي معكم 

  :ريش والرياش وجهان ويف ال
  .أن معنامها واحد وإن اختلف لفظهما : أحدمها 

  .أن معنامها خمتلف ، فالريش ما بطن ، والرياش ما ظهر : والوجه الثاين 
  :ويف لباس التقوى سبعة تأويالت } َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر { : مث قال 
  .أنه اإلميان ، قاله قتادة والسدي : أحدها 



  .احلياة ، قاله معبد اجلهين : اين الث
  .أنه العمل الصاحل ، قاله ابن عباس : والثالث 
  .أنه السمت احلسن ، قاله عثمان بن عفان : والرابع 

  .خشية اهللا ، قاله عروة بن الزبري : واخلامس 
به احلر والربد ، قاله ابن  لبس ما ُيتَّقَى: والسابع . ستر العورة للصالة اليت هي التقوى ، قاله ابن زيد : السادس 

  .حبر 
  :وجهان } ذَِلَك خَْيٌر { : ويف قوله 
  .أنه راجع إىل لباس التقوى ومعىن الكالم أن لباس التقوى خري من الرياش واللباس ، قاله قتادة والسدي : أحدمها 
، مث قال } ي َسْوَءاِتكُم َورِيشاً َوِلبَاُس التَّقْوى قَْد أَنَزلَْنا علَيكُمْ ِلبَاساً يُوارِ{ أنه راجع إىل مجيع ما تقدم من : والثاين 

  .كله } َخْيٌر { الذي ذكرته هو } ذَِلَك { : 

ُه يََراكُْم ُهَو ِليُرَِيُهَما َسوْآِتهَِما إِنََّيا بَنِي آَدَم لَا َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرجَ أَبََوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة يَْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما 
  ) ٢٧(َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ لَا َترَْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطنيَ أَْولَِياَء ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ 

ب توجه إىل من كان وهذا خطا} َيا بَنِي َءاَدَم الَ َيفتَِننَّكُْم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرجَ أَبََوْيكُم مَِّن الَْجنَِّة { : قوله عز وجل 
من العرب يطوف بالبيت عرياناً ، فقيل هلم ال يفتننكم الشيطان بغروره كما فنت أبويكم من قبل حىت أخرجهما من 

  .اجلنة ، ليكون إِشعارهم بذلك أبلغ يف الزجر من جمرد النهي 
  :فيه ثالثة أقاويل } ينزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما { 

  .فاراً تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة وتبصرة ، قاله ابن عباس أن لباسهما كان أظ: أحدها 
  .أن لباسهما كان نوراً ، قاله وهب بن منبه : الثاين 

  :فيه قوالن } ِليُرَِيُهَما َسوَْءاِتهَِما { . أن نزع عنهما لباسهما من تقوى اهللا وطاعته ، قاله جماهد : والثالث 
  .ني خرجا من لباسهما ، وهو مقتضى قول ابن عباس أجسادمها من العورة ح: أحدمها 
  .سوأة معصيتهما حىت خرجا من تقوى اهللا وطاعته ، وهو معىن قول جماهد : والثاين 

  :فيه وجهان } إِنَّهُ َيَراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمَن َحْيثُ الَ َترَْوَنُهمْ { 
  .قومه ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 
  .اله السدي جيلُُه ، ق: والثاين 

  :حيتمل وجهني } ِمْن َحْيثُ الَ َتَرْونَُهْم { 
  .من حيث ال تبصرون أجسادهم : أحدمها 
  .من حيث ال تعلمون مكرهم وفتنتهم : والثاين 

ُمرُ بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباَءَنا َواللَُّه أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأْ
كُمْ قُلْ أََمَر رَبِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد وَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَ) ٢٨(َتْعلَُمونَ 
هُِم الضَّلَالَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه وََيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْي) ٢٩(َتُعوُدونَ 
  ) ٣٠(ُمْهَتُدونَ 



  :يف هذه اآلية ثالثة أقاويل } وَإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً قَالُواْ َوَجدَْنا َعلَْيَها َءاَبآَءَنا { : قوله عز وجل 
ردت يف العرب الذين كانوا يطوفون عراة ، والفاحشة اليت فعلوها كشف العورة ، وهذا قول أكثر أهنا و: أحدها 

  .املفسرين 
  .والثاين أهنا يف عبدة األوثان ، والفاحشة اليت فعلوها الشرك ، قاله احلسن 

  .والثالث أهنا اختاذ الَبِحيَْرِة والسائبة والوصيلة واحلام ، قاله الكليب 
  :فيه وجهان } قُلْ أََمَر رَبِّي بِالِْقْسطِ { : قوله عز وجل 

  .بالصدق : أحدمها 
  .بالعدل : والثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } َوأِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم عِنَد كُلِّ َمْسجِدٍ { 
  .معناه توجهوا حيث كنتم يف الصالة إىل الكعبة ، قاله جماهد : أحدها 
  .هللا تعاىل دون ما سواه من األوثان واألصنام ، قاله الربيع بن أنس  معناه اجعلوا سجودكم خالصاً: والثاين 

  .معناه اقصدوا املسجد يف وقت كل صالة ، أمراً باجلماعة هلا ، ندباً عند األكثرين ، وحتماً عن األقلني : والثالث 
  .املسجد أن أي موضع أدركت فيه وقت الصالة فصل فيه فإنه مسجد وال تؤخرها إىل حضور : والرابع 

  :حيتمل وجهني } َواُْعوُه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن { 
  .يعين أقروا له بالوحدانية وإخالص الطاعة : أحدمها 
  .ارغبوا إليه يف الدعاء بعد إخالصكم له الدين : والثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } كََما َبَدأَكُْم َتعُوُدونَ { 
  .ك تبعثون يوم القيامة ، قاله ابن عباس كما بدأكم شقياً وسعيداً ، كذل: أحدها 
روى أبو سفيان عن جابر عن النيب . كما بدأكم فآمن بعضكم وكفر بعضكم ، كذلك تبعثون يوم القيامة : الثاين 

  .» ُتْبَعثُ كُلُّ نَفْسٍ َعلَى َما كَاَنْت َعلَْيِه « : صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .، كذلك تعودون بعد الفناء أحياء ، قاله احلسن ، وابن زيد كما خلقكم ومل تكونوا شيئاً : والثالث 
  .كما بدأكم ال متلكون شيئاً ، كذلك تبعثون يوم القيامة : والرابع 

ُيْحَشرُ النَّاُس َيْوَم الِقياَمةِ ُحفَاةً ُعرَاةً غُرالً « : روى سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: األنبياء [ } كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعلَني { مث قرأ » ْن ُيكََسى إِبَْراِهيُم َعلَيِه السَّالَُم َوأَوَّلُ َم
١٠٤ . [  

  ) ٣١(إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني َيا بَنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَربُوا َولَا ُتْسرِفُوا 

  :فيه أربعة أقاويل } َيا بِنِي َءاَدَم ُخذُواْ زِيَنَتكُُم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد { : قوله عز وجل 
أن ذلك وارد يف ستر العورة يف الطواف على ما تقدم ذكره ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وعطاء ، وقتادة : أحدها 

  .، وإبراهيم ، وسعيد بن جبري 
  .أنه وارد يف ستر العورة يف الصالة ، قاله جماهد ، والزجاج : والثاين 

  .أنه وارد يف التزين بأمجل اللباس يف اجلمع واألعياد : والثالث 
  .أنه أراد به املشط لتسريح اللحية : والرابع 



  .يعين ما أحله اهللا لكم } َوكُلُواْ َواْشَربُواْ { 
  .أمر بالتوسع يف األعياد  وحيتمل أن يكون هذا

  :فيه ثالثة تأويالت } َوالَ ُتْسرِفُوا إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمُسرِِفنيَ { 
  .ال تسرفوا يف التحرمي ، قاله السدي : أحدها 
  .معناه ال تأكلوا حراماً فإنه إسراف ، قاله ابن زيد : والثاين 

، يعين » أَْصلُ كُلِّ َداٍء الربدة « : مضر ، وقد جاء يف احلديث ال تسرفوا يف أكل ما زاد على الشبع فإنه : والثالث 
  .التخمة 

  .ال تسرفوا يف اإلنفاق : وحيتمل تأويالً رابعاً 
  :حيتمل وجهني } إِنَّهُ الَ ِحيبُّ الُْمْسرِِفَني { : وقوله 

  .ال حيب أفعاهلم يف السرف : أحدمها 
  .ال حيبهم يف أنفسهم ألجل السرف : والثاين 

ي الَْحيَاِة الدُّنَْيا خَاِلَصةً َيْومَ قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهيَ ِللَِّذيَن آَمُنوا ِف
  ) ٣٢(الِْقَياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

يعين ستر العورة ردا على تركها من العرب يف } َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَّتِّي أَْخَرَج لِِعَباِدهِ قُلْ { : قوله عز وجل 
  .الطواف 

  .أن يريد زينتها يف اللباس : وحيتمل ثانياً 
  :فيه قوالن } َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ { : مث قال 

  .من واللنب ، قاله ابن زيد ، والسدي أهنم كانوا حيرمون يف اإلحرام أكل الس: أحدمها 
  .أهنا البَحْيَرةُ والسائبة اليت حرموها على أنفسهم ، قاله احلسن ، وقتادة : والثاين 

  :ويف طيبات الرزق قوالن 
  .أنه املستلذ : أحدمها 
  .أنه احلالل : والثاين 

يعين أن الذين آمنوا يف احلياة الدنيا له الطيبات من } َيْوَم الِْقَياَمةِ  قُلْ ِهَي للَِّذيَن َءاَمُنواْ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا خَاِلَصةً{ 
  .الرزق يوم القيامة ألهنم يف القيامة خيتصون هبا ويف الدنيا قد يشركهم الكفار فيها 

  :وجهان } خَاِلَصةً َيْوَم الْقَِياَمِة { : ويف قوله 
  .خالصة هلم من دون الكفار : أحدمها 
  .لصة من مضرة أو مأمث خا: والثاين 

ْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم َوالْبَْغَي بِغَْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُت
  ) ٣٣(َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

  :فيه وجهان } قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن { : قوله عز وجل 
  .الزىن الصريح : املناكح الفاسدة ، وما بطن : الزىن خاصة ، وما ظهر منها : أن الفواحش : أحدمها 



  .اعتقاد القلوب : عال اجلوارح ، وما بطن أف: مجيع املعاصي ، وما ظهر منها : أن الفواحش : والثاين 
  :فيه وجهان } َواِإلثَْم َوالْبَْغَي بِغَْيرِ الَْحقِّ { 

  .التعدي يف النفوس : أن اإلمث اخليانة يف األمور ، والبغي : أحدمها 
  :السكر ، قال الشاعر : اخلمر ، والبغي : اإلمث : والثاين 

  مث تذهب بالعقولكذاك اإل... شربت اإلمث حىت َضلَّ عقلي 
  .ومسي اخلمر باإلمث ، والسكر بالبغي حلدوثه عنهما 

َيا بَنِي آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم ) ٣٤(َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 
وَالَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا وَاسَْتكَْبرُوا ) ٣٥(فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَيْهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي 

  ) ٣٦(َعْنَها أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } وَِلكُلَّ أُمٍَّة أََجلٌ { : قوله عز وجل 
  .ولكل أمة كتاب فيما قضاه اهللا عليهم من سعادة أو شقاوة ، من عذاب أو رمحة ، قاله جويرب : أحدها 
  .ولكلٍ نيب يدعوهم إىل طاعته وينهاهم عن معصيته ، قاله معاذ بن جبل : الثاين 

  .لكل أمة أجل فيما قدره اهللا من حياة ، وقضاه عليهم من وفاة : والثالث 
  .كل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن حيدثوا فيه االختالف ول: وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } ِفإِذَا َجآَء أََجلُُهْم { 
  .أجل موهتم : أحدمها 

  .أجل عذاهبم ، قاله جويرب : الثاين 
  :حيتمل وجهني } الَ َيْستَأَِخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْستَقِْدُمونَ { 

  .قص ال يزيد أجل حياهتم وال ين: أحدمها 
  .ال يتقدم عذاهبم وال يتأخر : والثاين 

ابِ حَتَّى إِذَا َجاءَْتُهْم ُرُسلَُنا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن الِْكَت
  ) ٣٧(ُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن َيَتَوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُنُْتْم َتْد

  :فيه مخسة تأويالت } أُْولَِئكَ َينَالُُهمْ َنصِيُبُهم مَِّن الِْكتَابِ . . . { : قوله عز وجل 
  .حلسن ، والسدي هو عذاب اهللا الذي أعده ملن أشرك ، قاله ا: أحدها 
  .ما سبق هلم من الشقاء والسعادة ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .نصيب من كتاهبم الذي كتبنا هلم أو عليهم بأعماهلم اليت عملوها يف الدنيا من خري أو شر ، قاله قتادة : والثالث 
  .وابن زيد  نصيبهم مما كتب هلم من العمر والرزق والعمل ، قاله الربيع بن أنس ،: والرابع 

  .نصيبهم مما وعدوا يف الكتاب من خري أو شر ، قاله الضحاك : واخلامس 
  :يف تويف الرسل هنا قوالن } حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم { 

  .أهنا وفاة املوت يف الدنيا اليت توخبهم عندها املالئكة : أحدمها 
  .احلسن  أهنا وفاة احلشر إىل النار يوم القيامة ، قاله: والثاين 



تْ أُخَْتَها حَتَّى إِذَا ادَّاَركُوا قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَن
تِهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّارِ قَالَ ِلكُلٍّ ِضْعٌف وَلَِكْن لَا َتْعلَُمونَ ِفيَها َجِميًعا قَالَْت أُخَْراُهْم ِلأُولَاُهْم َربََّنا َهؤُلَاِء أََضلُّوَنا فَآ

  ) ٣٩(َوقَالَْت أُولَاُهمْ ِلأُْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتمْ َتكِْسُبونَ ) ٣٨(

  .يعين يف النار أدرك بعضهم بعضاً حىت استكملوا فيها } اَركُواْ ِفيَها جِِميعاً حَتَّى إِذَا ادَّ. . . { : قوله عز وجل 
يعين األتباع للقادة ألهنم باالتباع هلم متأخرون عنهم ، وكذلك يف دخول النار تقدم } قَالَْت أُخَْراُهُم ألُوالَُهمْ { 

  .القادة على األتباع 
يريد بأحد الضعفني عذاهبم على الكفر ، وباآلخر عذاهبم على } ْم َعذَاباً ِضْعفاً مَِّن النَّارِ رَبََّنا َهؤُّآلِء أََضلُّوَنا فئَاِتهِ{ 

  .اإلغواء 
  :وحيتمل هذا القول من األتباع وجهني 

  .ختفيف العذاب عنهم : أحدمها 
  .االنتقام من القادة مبضاعفة العذاب عليهم : والثاين 

يعين أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب ، ألن أحدمها بالكفر ، واآلخر باإلغواء }  ِلكُلٍّ ِضْعٌف{ : فأجاهبم اهللا قال 
  .، فلكم أيها األتباع ضعف العذاب ، وهذا قول اجلمهور ، وإن ضعف الشيء زيادة مثله 

  .أن الضعف من أمساء العذاب : قاله جماهد : وفيه وجه ثان 

َبُروا َعْنَها لَا ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ إِنَّ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َواْسَتكْ
  ) ٤١(َني لَُهْم ِمْن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوِقهِْم غََواشٍ َوكَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلِم) ٤٠(الِْخَياِط وَكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 

  :فيه مخسة أقاويل } إِنَّ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بئَايَاِتَنا َواسَْتكَْبرُواْ َعْنَها الَ تُفَتَّحُ لَُهمْ أَبَْواُب السََّمآِء { : قوله عز وجل 
  .أي ال تفتح ألرواحهم ألهنا تفتح لروح الكافر وتفتح لروح املؤمن ، قاله ابن عباس ، والسدي : أحدها 
  .ال تفتح لدعائهم ، قاله احلسن :  والثاين

  .ال تفتح ألعماهلم ، قاله جماهد ، وإبراهيم : والثالث 
  .ال تفتح هلم أبواب السماء لدخول اجلنة ألن اجلنة يف السماء ، وهذا قول بعض املتاخرين : والرابع 

  .ال تفتح هلم أبواب السماء لنزول الرمحة عليهم ، قاله ابن حبر : واخلامس 
  :فيه قوالن } الَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ حَتَّى يِِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الْخَِياِط َو{ 

  .ثقب اإلبرة ، قاله ابن عباس ، احلسن ، وجماهد ، وعكرمة ، والسدي : سم اخلياط : أحدمها 
  .أن سم اخلياط هو السم القاتل الداخل يف مسام اجلسد أي ثقبه : والثاين 

  :قراءتان } الَْجَملِ { ويف 
  .وعليها اجلمهور ، اجلََمل بفتح اجليم وختفيف امليم وهو ذو القوائم األربع : إحدامها 

والثانية اجلُمَّل بضم اجليم وتشديد امليم وهو القلس الغليظ ، وهذه قراءة سعيد بن جبري ، وإحدى قراءيت ابن عباس 
  .، وكان ابن عباس يتأول أنه حبل السفينة 

أهنم ال يدخلون اجلنة أبداً كما ال يدخل اجلمل يف سم اخلياط أبداً ، وضرب املثل هبذا أبلغ يف إياسهم ومعىن الكالم 
  :من إرسال الكالم وإطالقه يف النفي ، والعرب تضرب هذا للمبالغة ، قال الشاعر 



  وعاد القار كاللنب احلليب... إذا شاب الغراب أتيت أهلي 
  .الوِطَاء ، ومنه أخذ مهد الصيب : فراش من نار ، واملهاد : قال احلسن } نََّم ِمَهادٌ لَُهم مِّن َجَه{ : قوله عز وجل 

  :فيها ثالثة أوجه } َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { 
  .أهنا اللحف : أحدها 
  .اللباس : والثاين 

  .الظلل ، قاله احلسن : والثالث 
  .تهم باملهاد ، وعما فوقهم بالغواش واملراد بذلك أن النار من فوقهم ومن حتتهم ، فعرب عما حت

َوَنَزعَْنا َما ) ٤٢(ا َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَه
ُر َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهذَا َوَما كُنَّا لَِنْهَتِدَي لَْولَا أَنْ َهدَاَنا ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم الْأَنَْها

  ) ٤٣(نَ اللَُّه لَقَدْ َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ تِلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُو

  :فيه أربعة أوجه } . . . َنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مْن ِغلٍّ َو{ : قوله عز وجل 
  .األهواء والبدع ، قاله سهل بن عبد اهللا : أحدها 
  .التباغض والتحاسد : والثاين 

  .احلقد : والثالث 
  :ويف نزعه وجهان . نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغريهم : والرابع 
  .بلطفه  أن اهللا نزع ذلك من صدورهم: أحدمها 
  .ان ما هداهم إليه من اإلميان هو الذي نزعه من صدورهم : والثاين 

  :ويف هذا الغل قوالن 
  .أنه غل اجلاهلية ، قاله احلسن : أحدمها 
إين : أهنم ال يتعادون وال يتحاقدون بعد اإلميان ، وقد روي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال : والثاين 

  .} َونَََزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهم مِّْن ِغلٍّ { : نا وعثمان وطلحة والزبري ممن قال اهللا فيهم ألرجو أن أكون أ
  .إهنا نزلت يف أهل بدر : وقيل 

  :وجهني } َوقَالُواْ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا ِلَهذا { : وحيتمل قوله 
  .هدانا لنزع من صدورنا : أحدمها 
  .اإلميان يف قلوبنا حىت نزع الغل من صدورنا  هدانا لثبوت: والثاين 

  .هدانا جملاوزة الصراط ودخول اجلنة : قال جويرب : وفيه وجه ثالث 

وا نََعْم َد َربُّكُْم َحقًّا قَالَُوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا رَبَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع
الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهمْ بِالْآِخَرِة ) ٤٤(فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

ا بِِسيَماُهْم وََناَدْوا أَْصحَاَب الَْجنَِّة أَنْ َسلَاٌم َعلَْيكُمْ َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى الْأَْعَرافِ رِجَالٌ َيْعرِفُونَ كُلًّ) ٤٥(كَاِفُرونَ 
َوإِذَا ُصرِفَتْ أَْبَصارُُهْم ِتلْقَاَء أَْصَحابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٤٦(لَْم َيْدُخلُوَها َوُهمْ َيطَْمُعونَ 

)٤٧ (  



أما األعراف فسور بني اجلنة والنار ، قاله } َوَعلَى اَألعََراِف رِجَالٌ َيْعرِفُونَ كُالًّ بِِسيَماُهُم . . . {  :قوله عز وجل 
جماهد ، والسدي ، وهو َجْمٌع َواِحُدُه ُعْرف وهو ما ارتفع عن غريه ، ومنه عرف الديك وعرف الفرس ، قال 

  :الراجز 
  . على األعراف كالعلم املويف... كل كتاب جلمعه موايف 

  :ويف الذين على األعراف مخسة أقاويل 
  :أهنم فضالء املؤمنني وعلماؤهم ، قاله احلسن ، وجماهد ، قال أمية بن أيب الصلت : أحدها 

  .جبنة حفها الرمان واخلضر ... وآخرون على األعراف قد طمعوا 
  :تمل أمرين وهذا وإن كان شعراً جاهلياً وحال األعراف منقول عن خرب يروى فيح

  .أن يكون أمية قد وصل إىل علمه من الصحف الشرعية : أحدمها 
  .أن يكون اهللا قد انطق به أمية إهلاماً لتصديق ما جاء به القرآن : والثاين 
  .أهنم مالئكة ُيَرون يف صور الرجال ، قاله أبو جملز : والثاين 

  .اله حذيفة أهنم قوم بطأت هبم صغائرهم إىل آخر الناس ، ق: والثالث 
أنه قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم فجعلوا هنالك حىت يقضى اهللا من أمرهم ما يشاء مث يدخلهم اجلنة ، : والرابع 

  .قاله ابن مسعود 
أهنم قوم قتلوا يف سبيل اهللا وكانوا عصاة آلبائهم ، قيل إهنم غزوا بغري إذهنم ، وقد روى حممد بن عبد : واخلامس 

  :ل الرمحن عن أبيه قا
ُهْم قَوٌم قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بَِمْعِصيِة آَبائِهِْم ، « : ُسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحاب األعراف فقال 

  فََمَنَعُهْم قَْتلُُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعنِ النَّارِ ومنعهم َمْعِصَيةُ آَبائِهِم أَنْ َيْدُخلُواْ اجلَنَّةَ
يعين يعرفون أهل النار وأهل اجلنة بعالمتهم اليت يتميزون هبا ، وعالمتهم } َيْعرِفُونَ كُالًّ بِِسيَماُهْم {  :ومعىن قوله » 

عالمة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون ، وعالمة أهل اجلنة : يف وجوههم وأعينهم ، قال احلسن البصري 
  .بياض الوجوه وحسن العيون 
إهنم فضالء املؤمنني كان ذلك زيادة يف ثواهبم ومبالغة يف كرامتهم ألهنم يرون :  فإن قيل يف أصحاب األعراف

  .منازهلم يف اجلنة فيستمتعون هبا ، ويرون عذاب النار فيفرحون باخلالص منها 
  .إهنم املفضلون وأصحاب الصغائر من املؤمنني كان ذلك لنقص ثواهبم عن استحقاق الدخول للجنة : وإن قيل 
  :إهنم املالئكة ، احتمل أمرهم ثالثة أوجه  :وإن قيل 

  .أن يؤمروا بذلك محداً ألهل اجلنة وذماً ألهل النار وزيادة يف الثواب والعقاب : أحدها 
أن يكونوا حفظة األعمال يف الدنيا الشاهدين هبا عند اهللا يف اآلخرة أمروا بذلك ، ما أدوه من الشهادة : والثاين 

  .يخاً ألهل النار تبشرياً ألهل اجلنة وتوب
أن يكونوا خزنه اجلنة والنار ، فإن من املالئكة من أفرد خلزنة اجلنة ، ومنهم من أفرد خلزنة النار ، : والثالث 

  .ويكون هؤالء قد مجع هلم بني األمرين ، واهللا أعلم بغيب ذلك 
{ : فة أهل اجلنة والنار رجال ، وأن قوله معناه على معر} َوَعلَى اَألعَْراِف رِجَالٌ { : وحكى ابن األنباري أن قوله 

  .اآلية من قول أصحاب األعراف ، وهو خمالف لقول مجيع املفسرين } اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ الَ َخوٌف َعلَيكُم 



أََهؤُلَاِء ) ٤٨(ا كُنُْتْم َتسَْتكْبِرُونَ َوَناَدى أَْصحَاُب الْأَْعَرافِ رِجَالًا َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُْم َجْمُعكُْم َوَم
  ) ٤٩(نَ الَِّذيَن أَقَْسمُْتْم لَا َيَنالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ لَا َخْوٌف َعلَْيكُْم َولَا أَْنُتْم َتحَْزُنو

  :وجهان } َونَاَدى { : ويف قوله 
  .أنه مبعىن ينادي ، ألنه يف املستقبل : أحدمها 
  .إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب األعراف : أنه على احلذِف وتقديره : والثاين 

ا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ أَِفيضُوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالُو
اَء َيْوِمهِْم َهذَا َوَما الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَهًْوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم نَْنَساُهْم كََما َنُسوا لِقَ) ٥٠(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٥١(كَاُنوا بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ 

  :فيه وجهان } ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه  أَنْ أَفِيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْمآِء أَْو. . . { : قوله عز وجل 
  .من ماء الرمحة ومما رزقكم اهللا من القربة : أحدمها 
  .من ماء احلياة ومما رزقكم اهللا من النعم : والثاين 

ونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ َهلْ َينْظُُر) ٥٢(َولَقَْد جِئَْناُهمْ بِكَِتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
دُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ الَِّذيَن َنسُوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا أَْو ُنَر

  ) ٥٣(َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ  قَْد َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم

  .يعين القرآن } َولَقَْد جِئَْناُهم بِِكتَابٍ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } فصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ { 

  .بيَّنَّا ما فيه من احلالل واحلرام على علم باملصلحة : أحدمها 
  .م بالثواب والعقاب ميزنا به اهلدى من الضاللة على عل: والثاين 

  :حيتمل وجهني } ُهدًى َوَرْحَمةً { 
  .أن اهلدى الربهان : أحدمها 
  .اللطف : أن اهلدى اإلرشاد ، والرمحة : والثاين 

أي تأويل } إِالَّ َتأْوِيلَُه { أي هل ينظرون ، فعرب عن االنتظار بالنظر ، } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه { : قوله عز وجل 
  :القرآن ، وفيه وجهان 

  .عاقبته من اجلزاء ، قاله احلسن : أحدمها 
  .ما فيه من البعث والنشور واحلساب : والثاين 

  :فيه وجهان } َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه { 
  .القضاء به ، قاله احلسن : أحدمها 

  .عاقبة ما وعدهم اهللا به يف الدنيا واآلخرة ، قال الكليب : الثاين 
  :فيه قوالن } لُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَْبلُ َيقُو{ 

  .معىن نسوه أعرضوا عنه فصار كاملنسي ، قاله أبو جملز : أحدمها 



  .تركوا العمل به ، قاله الزجاج : والثاين 
  :حيتمل وجهني } قَْد َجآَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ { 

  .أنبياء اهللا يف الدنيا بكتبه املنذرة : أحدمها 
  .املالئكة عند املعاينة مبا بشروهم به من الثواب العقاب : ثاين وال

اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثًا إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيْغِشي 
  ) ٥٤(نُُّجوَم ُمَسخََّراتٍ بِأَْمرِِه أَلَا لَهُ الَْخلُْق َوالْأَْمرُ َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوال

ويف ترك تعجيل خلقها يف أقل الزمان } إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّمواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { : قوله عز وجل 
  :ى ذلك أربعة أوجه مع قدرته عل

أن إنشاءها شيئاً بعد شيء وحاالً بعد حال أبلغ يف احلكمة وأدل على صحة التدبري ليتواىل مع األوقات مبا : أحدها 
  .ينشئه من املخلوقات تكرار املعلوم بأنه عامل قادر يصرف األمور على اختياره وجيريها على مشيئته 

  .لق شيئاً بعد شيء أن ذلك العتبار املالئكة ، خ: والثاين 
أن ذلك ترتب على األيام األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة وهي ستة أيام فأخرج : والثالث 

  .اخللق فيها ، قاله جماهد 
  .ليعلمنا بذلك ، احلساب كله من ستة ومنه يتفرع سائر العدد قاله ابن حبر : والرابع 

  :فيه قوالن } شِ ثُمَّ اْستَوى َعلَى الْعَْر{ 
  .معناه استوى أمره على العرش ، قاله احلسن : أحدمها 
  :استوىل على العرش ، كما قال الشاعر : والثاين 

  ِمن غَْيرِ َسْيٍف ودم ُمْهرَاقٍ... قد اْسَتَوى بِْشٌر على العَِراقِ 
  :ثالثة أقاويل } الْعَْرشِ { ويف 

  .رير كعادة ملوك األرض يف اجللوس على األسرة ، حكاه ابن حبر أنه املُلْك كين عنه بالعرش والس: أحدها 
َخاوَِيةً َعلَى { : أنه السموات كلها ألهنا سقف ، وكل سقف عند العرب هو عرش ، قال اهللا تعاىل : والثاين 

  .أي على سقوفها ]  ٤٥: احلج ] [  ٤٢: الكهف [ } ُعُروِشَها 
  .وأشرفها ، حمجوب عن مالئكة السماء  أنه موضع يف السماء يف أعالها: والثالث 

  .أي يغشي ظلمة الليل ضوء النهار } ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر { 
  .ألن سرعة تعاقب الليل والنهار جتعل كل واحد منهما كالطالب لصاحبه } َيطْلُُبُه َحثِيثاً { 
  :تمل وجهني حي} َوالشَّْمَس وَالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بِأَمْرِِه { 

  .مذلالت بقدرته : أحدمها 
  .جاريات حبكمه : والثاين 

  :حيتمل وجهني } أَالَ لَُه الَْخلُْق َواَألْمرُ { 
  .أنه مالك اخللق وتدبريهم : أحدمها 
  .إليه إعادهتم وعليه جمازاهتم : والثاين 



وَلَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها وَاْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا ) ٥٥(ِديَن اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمعَْت
  ) ٥٦(إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني 

  :فيه وجهان } اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً { : قوله عز وجل 
  .ن عباس يف الرغبة والرهبة ، قاله اب: أحدمها 
  .إخالص القلب : التذلل واخلضوع ، واخلفية : التضرع : والثاين 

  .وحيتمل أن التضرع بالبدن ، واخلفية إخالص القلب 
  :يعين يف الدعاء ، واالعتداء فيه ثالثة أقاويل } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن { 

  .أبو جملز أن يسأل ما ال يستحقه من منازل األنبياء ، قاله : أحدها 
  .أنه يدعو باللعنه واهلالك على من ال يستحق ، قاله مقاتل : والثاين 

كنا مع النيب صلى اهللا : أن يرفع صوته بالدعاء ، روى أبو عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري قال : والثالث 
قال النيب صلى اهللا عليه عليه وسلم يف غزاة فأشرفوا واد ، فجعل الناس يكربون ويهللون ويرفعون أصواهتم ، ف

   َوُهَو َمَعكُْمأَيَُّها النَّاُس اْرَبعُوا َعلَى أَنفُسكُم إِنَّكُم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َوالَ غَاِئباً إِنَّكُم َتْدُعونَ َسِميعاً قَرِيباً« : وسلم 
  :عة أقاويل فيه أرب} َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفي اَألْرضِ بَْعَد إِْصالَحَِها { : قوله عز وجل . » 

  .ال تفسدوها بالكفر بعد إصالحها باإلميان : أحدها 
  .ال تفسدوها بالظلم بعد إصالحها بالعدل : والثاين 

  .ال تفسدوها باملعصية بعد إصالحها بالطاعة ، قاله الكليب : والثالث 
  .ال تفسدوها بقتل املؤمن بعد إصالحها ببقائه ، قاله احلسن : والرابع 

  :حيتمل وجهني } َخْوفاً َوطََمعاً َواْدُعوُه { 
  .خوفاً من عقابه وطمعاً يف ثوابه : أحدمها 
  .خوفاً من الرد وطمعاً يف اإلجابة : والثاين 

  فلم أسقط اهلاء من قريب والرمحة مؤنثة؟: فإن قيل } إِنَّ َرْحَمةَ اللَِّه قَرِيٌب مَِّن الُْمْحِسنَِني { 
  .فعن ذلك جوابان 

  .محة من اهللا إنعام منه فَذُكَِّر على املعىن ، وهو أن إنعام اهللا قريب من احملسنني ، قاله األخفش أن الر: أحدمها 
  :أن املراد به مكان الرمحة ، قاله الفراء ، كما قال عروة بن حزام : والثاين 

  فََتْدُنو وال َعفَْراُء ِمْنكِ َبِعيُد... َعِشيَّة الَ َعفَْراَء ِمنِك قَرِيَبةٌ 
  .د بالبعد مكاهنا فأسقط اهلاء ، وأرادها هي بالقريبة فأثبت اهلاء فأرا

ٍد َميٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء فَأَْخَرجَْنا َوُهَو الَِّذي يُْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه حَتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاًبا ِثقَالًا ُسقَْناهُ ِلَبلَ
وَالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج نََباُتُه بِإِذِْن َربِِّه َوالَِّذي خَُبثَ ) ٥٧(الثَّمََراِت كَذَِلَك ُنْخرُِج الَْموَْتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ  بِِه ِمْن كُلِّ

  ) ٥٨(لَا َيْخُرجُ إِلَّا َنِكًدا كَذَِلَك ُنصَرُِّف الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ 

  .يعين طيب التربة } لَدُ الطَّيُِّب وَالَْب{ : قوله عز وجل 
  .يعين خيرج نباته حسناً جيداً } َيْخُرجُ َنبَاُتُه بِإِذِْن َربِِّه { 



  :فيه قوالن } َوالَِّذي َخُبثَ الَ َيخُْرُج إِالَّ َنِكداً { 
  .أن النكد القليل الذي ال ينتفع به ، قاله السدي : أحدمها 
  :ع من خريه ، قال الشاعر أنه العسر بشدته املان: والثاين 

  الَ خَْيَر ِفي الْمَْنكُوِد وَالنَّاِكد... َوأَْعِط َما أََعطْيَتُه طَيِّباً 
وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكافر ، فجعل املؤمن كاألرض الطيبة والكافر كاألرض اخلبيثة السبخة ، قاله 

  .ابن عباس ، واحلسن ، وجماهد ، وقتادة ، والسدي 

) ٥٩(لَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف َعلَ
) ٦١(َس بِي َضلَالَةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني قَالَ َيا قَْومِ لَْي) ٦٠(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

أََوَعجِْبُتمْ أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ) ٦٣(ِلَتتَّقُوا َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ ِمْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َو

) ٦٥(َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه ) ٦٤(إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما َعِمَني 
قَالَ َيا قَْومِ لَْيسَ بِي َسفَاَهةٌ ) ٦٦(قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي سَفَاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني 

أَوََعجِبُْتْم أَنْ َجاءَكُْم ِذكٌْر ) ٦٨(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُْم نَاِصحٌ أَِمٌني ) ٦٧(ِمَني َولَكِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَ
َبْسطَةً فَاذْكُُروا   ِفي الَْخلْقِِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُمْ ِليُْنِذرَكُْم َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ َوَزادَكُْم

  ) ٦٩(آلَاَء اللَِّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

  :فيها قوالن } َوَزاَدكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً . . . { : قوله عز وجل 
  .القوة ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .إنه كان أقصرهم طوالً اثين عشر ذراعاً : بسط البدن وطول اجلسد ، قيل : والثاين 

  :معناه نعم اهللا ، وقال الشاعر } كُُروا ءَاآلَء اللَِّه فَاذْ{ 
  َيقْطَُع َرِحَماً َوالَ َيُخونُ إِلَى... أَبَْيُض الَ َيرَْهُب اهلَزالَ َوالَ 

قَالَ قَْد َوقََع ) ٧٠(َت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه وََنذََر َما كَانَ يَْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْن
للَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن فَاْنتَِظُروا َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُوَننِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ ا

نِنيَ فَأَْنَجْيَناُه وَالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا َدابِرَ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َوَما كَاُنوا ُمْؤِم) ٧١(إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن 
)٧٢ (  

  :يف الرجس ثالثة أقاويل } قَالَ قَْد َوقََع َعلَْيكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِْجٌس َوغََضٌب { : قوله تعاىل 
  .، قاله زيد بن أسلم  أنه العذاب: أحدها 
  .السخط ، قاله ابن عباس : والثاين 

  :أن الرجس والرجز مبعىن واحد إال أن الزاي قلبت سيناً كما قلبت السني تاء يف قول الشاعر : والثالث 
  َعْمرِو بنِ يَْربُوَع ِلئَاَم النَّاِت... أَالَ لََحى اللَُّه بَنِي السَّْعالَِة 

  .يريد الناس ، وأكياس ... الَ أَكْيَاِت لَْيسَوا بِأَْعفَاٍف َو
  :يعين األصنام ، ويف مراده بتسميتهم وجهان } ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها . . . { : قوله عز وجل 



  .يف تسميتها آهلة يعبدوهنا : أحدمها 
أنه يشفي املريض ، واآلخر أنه تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم املطر ، واآلخرة أنه يأتيهم بالرزق ، واآلخر : والثاين 

  .يصحبهم يف السفر 
  .من أشد منا قوة ، فأهلكوا : إنه ما أمرهم هود إال بتوحيد اهللا والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا : وقيل 

ْتكُْم بَيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُمْ َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَء
َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد ) ٧٣(آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم 

ِخذُونَ ِمْن ُسهُوِلَها قُصُوًرا َوتَْنِحُتونَ الْجَِبالَ ُبُيوًتا فَاذْكُُروا آلَاَء اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ تَتَّ
أَنَّ صَاِلًحا ُمْرَسلٌ ِمْن  قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ) ٧٤(ُمفِْسِديَن 

فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا ) ٧٦(قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمْنُتْم بِِه كَاِفُرونَ ) ٧٥(َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ 
فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ فَأَْصَبحُوا ِفي دَارِِهمْ ) ٧٧(َما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الْمُْرَسِلَني َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُوا َيا صَاِلحُ ائِْتَنا بِ

  ) ٧٨(َجاِثِمَني 

  :يف اآلية هنا وجهان } َهِذهِ َناقَةُ اللَِّه لَكُْم ءَاَيةً . . . { : قوله عز وجل 
أي فرضاً ، ويكون معىن الكالم ]  ١: النور [ } َنا ِفيَها ءَاَياتٍ وَأَنََزلْ{ : أن اآلية الفرض كما قال تعاىل : أحدمها 

  .أي ال تعقروها } َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوالَ تََمسُّوَها بُِسوٍء { هذه ناقة اهللا عليكم فيها فرض أن تذروها 
  .أهنا العالمة الدالة على قدرته : والثاين 

  :واآلية فيها آيتان 
  .خرجت من صخرة ملساء متخضت هبا كما تتمخض املرأة مث انفلقت عنها على الصفة اليت طلبوها أهنا : إحدامها 
أنه كان هلا شرب يوم ، وهلم شرب يوم خيصهم ال تقرب فيه ماءهم ، حكي ذلك عن أيب الطفيل : والثانية 

  .والسدي وابن إسحاق 
  :هان فيه وج} َوبَوَّأَكُْم ِفي اَألْرضِ . . . { : قوله عز وجل 

  .يعين أنزلكم يف األرض وهي أرض احلجر بني الشام واملدينة : أحدمها 
  :بوأته منزالً ، إذا أمكنته منه ليأوي إليه ، قال الشاعر : فيها من منازل تأوون إليها ، ومنه قوهلم : والثاين 

  فََتمَّ ِفي قَْوِمَها َمْبَوُؤهَا... َوُبوِّئَْت ِفي َصِميمِ َمْعَشرَِها 
  .كنت من الكرم يف صميم النسب أي م

  .والقصور ما شيد وعال من املنازل اختذوها يف سهول األرض ليصيِّفوا فيها } تَتَِّخذُونَ ِمن ُسهُوِلَها قُصُوراً { 
 لتكون مساكنهم يف الشتاء ألهنا أحصن وأبقى وأدفأ فكانوا طوال اآلمال طوال األعمار} َوتَْنِحَتونَ الْجِبَالَ ُبُيوتاً { 
.  

  .فيه ما قدمنا ، أي نعمه أو عهوده } فَاْذْكُُروا ءَاآلَء اللَِّه { 
  :فيه وجهان } وال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ ُمفِسِديَن { 

  .ال تعملوا فيها باملعاصي : أحدمها 
  .ال تدعوا إىل عبادة غري اهللا : والثاين 

  :ويف العبث وجهان 



  .أنه السعي يف الباطل : أحدمها 
  .أنه الفعل املؤدي لضري فاعله : والثاين 

  :فيها ثالثة أقاويل } فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ { : قوله عز وجل 
  .أهنا حركة األرض تضطرب من حتتهم : أحدها 
  .أهنا الصيحة ، قاله جماهد ، والسدي : والثاين 

  .أهنا زلزلة أهلكوا هبا ، قاله ابن عباس : والثالث 
فاملراد به مدينتهم } دَارِِهمْ { كل ما يف القرآن من : قال حممد بن مروان السدي } ارِِهم جَاِثِمَني فَأَصَْبحُواْ ِفي َد{ 

  :فاملراد به مساكنهم ، ويف اجلامث قوالن } ِدَيارِِهم { ، وكل ما فيه من 
  .أنه البارك على ركبتيه ألهنم أصبحوا موتى على هذه احلال : أحدمها 
  .صبحوا كالرماد اجلامث ألن الصاعقة أحرقتهم معناه أهنم أ: والثاين 
  .إنه كان بعد العصر : وقيل 

أي خرج من بني أظهرهم ، وقيل إن صاحلاً خرج عنهم إىل رملة فلسطني مبن آمن معه من قومه } فََتَولَّى َعنُْهْم { 
  .وهم مائة وعشرة ، وقيل إنه مل هتلك أمة ونبيها بني أظهرها 

َولُوطًا إِذْ قَالَ ) ٧٩(قَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّاِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َو
َجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتمْ إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرِّ) ٨٠(ِلقَْوِمِه أَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني 

  ) ٨٢(َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوُهْم ِمْن قَْريَِتكُْم إِنَُّهْم أَُناسٌ َيَتطَهَُّرونَ ) ٨١(قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

  :يه وجهان ف} إِنَُّهمْ أُنَاٌس َيَتطَّهَُّرونَ . . . { : قوله عز وجل 
  .من إتيان األدبار : أحدمها 
  :يتطهرون بإتيان النساء يف األطهار ، قال الشاعر : والثاين 

  َدونَ النَِّساِء َولَو َباَنْت بِأَطَْهارِ... قَْوٌم إِذَا َحاَرُبوا َسدُّوا َمآزَِرُهم 

  ) ٨٤(َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني ) ٨٣(َن فَأَْنجَْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِي

  :فيه وجهان } فَأَجنَْيَناُه َوأَْهلَهُ { 
  .فخلصناه : أحدها 
  :الثة أوجه فيه ث} ِمَن الْغَابِرِينَ { . إن أهله ابنتاه وامسهما زينا ورميا : على جنوة من األرض ، وقيل : والثاين 
  :من الباقني يف اهللكى ، والغابر الباقي ، ومنه قول الراجز : أحدها 

  لَُه اِإللَُه َما مَََضى َوَما غَبَر... فََما َوَنى ُمَحمٌَّد ُمذْ أَنْ غَفَر 
  :قد غرب عنا فالن زماناً إذا غاب ، قال الشاعر : من الغابرين يف النجاة ، من قوهلم : والثاين 
  يُْرَجى ِلغَابِرَِنا الْفَالَُح... دََنا أو بَْعَدُهْم أَفََبْع

  .من الغابرين يف الغم ، ألهنا لقيت هالك قومها ، قاله أبو عبيدة : والثالث 



ةٌ ِمْن َربِّكُْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َنَوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم بَيِّ
) ٨٥(ْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َولَا َتْبَخُسوا النَّاسَ أَْشَياءَُهْم َولَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ بَْعَد إِْصلَاحَِها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُ

َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا وَاذْكُُروا إِذْ كُنُْتْم قَِليلًا فَكَثََّركُمْ َولَا َتقُْعدُوا بِكُلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ 
ا فَاْصبُِروا َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ مِْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلْتُ بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمنُو) ٨٦(َواْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن 

  ) ٨٧(َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبيَْنَنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 

  :الطريق ، قال الشاعر : الصراط } َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلِّ ِصَراطٍ ُتوَِعُدونَ { : قوله عز وجل 
  َترَكَْناُهْم أَذَلَّ ِمَن الصَِّراِط... َشَحنَّا أَْرضَُهْم بِالَْخْيلِ َحتَّى 

  :ويف املراد به ثالثة أقاويل 
أهنم كانوا يقعدون على الطريق إىل شعيب يؤذون من قصده لإلميان به وخيوفونه بالقتل ، قاله ابن عباس ، : أحدمها 

  .وجماهد ، وقتادة 
  .أنه هناهم عن قطع الطريق ، قاله أبو هريرة : والثاين 

  .اس أهنم العشارون هناهم عن تعشري أموال الن: والثالث 
  :وحيتمل وجهني } َوَتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن َءاَمَن بِِه { 

  .تصدون املؤمنني عن طاعة اهللا وعبادته : أحدمها 
  .تصدون من أراد اإلميان بإغوائه وخمادعته : والثاين 

  .يعين تبغون السبيل عوجاً عن احلق : قال قتادة } َوَتْبغُوَنَها ِعَوجاً { 
العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العني ما كان يف الدين ، وال ُيَرى ، والعوج بفتح العني ما كان  والفرق بني

  .يف العود ، وما يرى 
  :حكى الزجاج فيه ثالثة أوجه } َواذْكُرواْ إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثََّركُمْ { 

إبراهيم تزوج زينا بنت لوط وولد آل مدين  وذلك أن مدين بن: كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس : أحدها 
  .منها 

  .كثركم بالغىن بعد الفقر : والثاين 
  .كثركم بالقوة بعد الضعف : والثالث 

  .أنه كثرهم بطول األعمار بعد قصرها من قبل : وذكر بعض املفسرين وجهاً رابعاً 

نَّكَ َيا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا مََعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ أََولَوْ قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه لَُنخْرَِج
َنا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لَ) ٨٨(كُنَّا كَارِِهَني 

ْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيُر الْفَاِتِحنيَ أَنْ َيَشاَء اللَُّه رَبَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا َوَب
)٨٩ (  

والفرق بني امللة والدين أن } ى اللَِّه كَذِباً إنْ ُعدَنا ِفي ِملَِّتكُم بَْعَد إذْ َنجّاَنا اللَُّه ِمْنَها قَِد افَْتَرْيَنا َعلَ{ : قوله عز وجل 
  .امللة ما شرعه اهللا ، والدين ما اعتقده الناس تقرباً إىل اهللا ، فصار كل دين ملة وليس كل ملة ديناً 

{ : ج منه فهل كان شعيب على ملة قومه من الكفر حىت يقول فالعود إىل الشيء الرجوع إليه بعد اخلرو: فإن قيل 



  .} إنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُم 
  :يف اجلواب عنه ثالثة أوجه 

  .أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على ملة الكفر : أحدها 
  .ا أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها مل يعد إليه: الثاين 

قد عاد علّي من فالن : أنه يطلق ذكر الَعود على املبتدىء بالفعل وإن مل يسبق منه فعل مثله سن قوهلم : والثالث 
  :مكروه وإن مل يسبقه مبثله كقول الشاعر 

  إِلَيَّ فَقَْد َعاَدْت لَُهنَّ ذُنُوُب... لَِئن كَاَنت األَيَّاُم أَْحَسنَّ َمرَّةً 
  كُُروٌب َعلَى آثَارِِهّن كُُروُب... عَْيشِ َشْيٌء أُِمرُُّه أََتى َدونَ ُحلْوِ الْ

  :فيه قوالن } َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد ِفيَها إِالَّ أَن َيَشاَء اللَُّه رَبَُّنا { : مث قال 
  .أن نعود يف القرية إالّ أن يشاء اهللا ، قاله بعض املتكلمني : أحدمها 
  .أن نعود يف ملة الكفر وعبادة األوثان وهو قول اجلمهور : والثاين 

  :فإن قيل فاهللا تعاىل ال يشاء عبادة األوثان فما وجه هذا القول من شعيب؟ فاجلواب عنه من ثالثة أوجه 
  .أنه قد كان يف ملتهم ما جيوز التعبد به : أحدها 
  .م احلجر األسود أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة ألنه شاءه كتعبده بتعظي: والثاين 

[ } حَتَّى يَِلَج اجلََملُ ِفي َسمِّ اخلَِياِط { : أن هذا القول من شعيب علىلتعبيد واالمتناع كقوله تعاىل : والثالث 
  .حىت يشيب الغراب : وكقوهلم ]  ٤٠: األعراف 

  :فيه وجهان } الْفَاِتِحَني َربََّنا افَْتْح َبْينََنا َوَبْيَن قَوِمَنا بِالَْحقِّ وََأَنَت َخُري { : مث قال 
  .اكشف بيننا وبني قومنا ، قاله قتادة : أحدمها 
وذكر الفراء ، أن أهل ُعمان يسمون القاضي الفاتح . احكم بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري احلاكمني : والثاين 

  :إنه لغة مراد ، قال الشاعر : وقال غريه . والفتاح 
  بِأَنِّي َعْن فَتَّاِحكُُم غَنِي... َرُسوالً  أَالَ أَْبِلغْ بَنِي ُعَصَم

حىت مسعت } َربََّنا افَتحْ َبْينََنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ وَأَنَت َخْيُر الفَاِتِحَني { : كنت ال أدري ما قوله : وقد قال ابن عباس 
  .تعالَْي أفاحتك ، يعين أقاضيك : بنت ذي يزن تقول 

  .نه يفتح باب العلم الذي قد انغلق على غريه إنه مسي بذلك أل: وقيل 
  .ومعلوم أن اهللا ال حيكم إال باحلق؟ } بِالَْحقِّ { فما معىن قوله : فإن قيل 

  .أنه قال ذلك صفة حلكمه ال طلباً له : أحدها : ففي اجلواب عنه أربعة أوجه 
  .أنه سأل اهللا أن يكشف ملخالفه من قومه أنه على حق : والثاين 
  .أن معناه احكم بيننا الذي هو احلق ، قاله ابن حبر : ث والثال

  .احكم يف الدنيا بنصر احلق ، قاله السدي : والرابع 

وا ِفي دَارِِهمْ فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبُح) ٩٠(َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُرونَ 
  ) ٩٢(الَِّذيَن كَذَّبُوا ُشعَْيًبا كَأَنْ لَمْ َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبوا شَُعْيًبا كَاُنوا ُهُم الَْخاِسرِيَن ) ٩١(َجاِثِمَني 



  :فيه أربعة تأويالت } الَِّذيَن كَذَّبُواْ ُشعَيَباً كَأنَ لَّمْ َيْغَنْوا ِفيَها { : قوله عز وجل 
  .كأنك مل يقيموا فيها ، قاله ابن قتيبة : ها أحد

  .كأن مل يعيشوا فيها ، قاله األخفش : والثاين 
  .كأن مل ينعموا فيها ، قاله قتادة : والثالث 
  .كأن مل يعمروا فيها ، قاله ابن عباس : والرابع 

  :فيه وجهان } الَِّذيَن كَذَُّبْوا ُشَعْيباً كَاُنواْ َهمُ اخلَاِسرِيَن { 
  .بالكفر : دمها أح

  .باهلالك ، قاله ابن عباس : والثاين 

َوَما أَْرَسلَْنا ) ٩٣(اِفرِيَن فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَاِت َربِّي وََنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَ
ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ حَتَّى َعفَْوا ) ٩٤(لََها بِالْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء لََعلَُّهمْ َيضَّرَُّعونَ ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْه

  ) ٩٥(َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأََخذَْناُهمْ َبْغَتةً َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

  :فيه أربعة أقاويل } َوَمآ أْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة مِّن نَّبِّيٍ إالَّ أََخذَْنا أَْهلَها بِالَبأْسآِء َوالضَّرَّآِء {  :قوله عز وجل 
  .األمراض والشدائد ، قاله احلسن : القحط ، والضراء : أن البأساء : أحدها 
  .الفقر ، قاله ابن عباس : أن البأساء اجلوع ، والضراء : والثاين 

  .البالء ، والضراء الزمانة : أن البأساء : لثالث وا
  .ما ناهلم من الشدة يف أنفسهم : أن البأساء : والرابع 

  .ما ناهلم يف أمواهلم ، حكاه علي بن عيسى : والضراء 
  .أن البأساء احلروب : وحيتمل قوالً خامساً 

  :فيه وجهان } لََعلَُّهمْ َيضَّرَُّعونَ { 
  .يتوبون : أحدمها 

  .يدعون ، قاله ابن عباس : ثاين ال
  :فيه وجهان } ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ { : قوله عز وجل 

  .مكان الشدة الرخاء ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وجماهد : أحدمها 
  .مكان اخلري والشر : والثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } حَتَّى َعفَواْ { 
  :حىت كثروا ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، والسدي ، قال لبيد : أحدها 

  َوكَِثريٌ زَالَ َعْنُهْم فَاْنَتقَلْ... َوأنَاٌس بَْعَد قَْتلٍ قَْد َعفَواْ 
  .حىت أعرضواْ ، قاله ابن حبر : والثاين 

  .حىت ُسّروا ، قاله قتادة : والثالث 
  :شر بن أيب حازم حىت مسنوا ، قاله احلسن ، ومنه قول ب: والرابع 

  َتَسمََّن َمْعرِضاً ِفيِه ازْوِرَاُر... فَلَمَّا أَنْ َعفَا َوأََصاَب َماالً 



أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء والضراء عقوبة على تكذيبك } وَّقَالُْوا قَْد َمسَّ َءاَباَءَنا الضَّرَّاُء والسَّرَّآُء { 
  .خصب جدباً وبعد كل جدب خصباً وإمنا هي عادة اهللا يف خلقه أن بعد كل 

وا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَانُوا َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ وَلَِكْن كَذَُّب
أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم َبأُْسَنا ُضًحى ) ٩٧(َنا َبيَاًتا َوُهْم نَاِئُمونَ أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأْتَِيُهْم بَأُْس) ٩٦(َيكِْسُبونَ 

  ) ٩٩(أَفَأَِمنُوا َمكَْر اللَِّه فَلَا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْخَاِسُرونَ ) ٩٨(َوُهْم َيلَْعُبونَ 

  .لرزقنا ، قاله السدي : أحدمها : فيه وجهان } ْيهِم لَفََتحَْنا َعلَ. . . { : قوله عز وجلَّ 
  .لوسعنا : والثاين 

  .وبركات األرض . القطر : بركات السماء : ( } َبَركَاٍت مَِّن السََّمآِء َواَألْرضِ { 
  .تسهيل احلاجات : وبركات األرض . النبات والثمار وحيتمل أن تكون بركات السماء قبول الدعاء 

هِْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ دِ ِللَِّذيَن َيرِثُونَ الْأَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَنْ لَوْ َنَشاُء أََصبَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِأَوَلَْم َيْه
)١٠٠ (  

، أي قبل اهللا ممن محده  أي ال يقبلون ، كما قال يف الصالة ، مسع اهللا ملن محده} فَُهم الَ َيْسَمُعونَ { : ويف قوله تعاىل 
  :، وقال الشاعر 

  َيكُونَ اللَُّه َيْسَمُع َما أَقُولُ... َدَعْوُت اللََّه حَتَّى ِخفْتُ أَالَّ 
  .أي يقبل 

َما كَذَّبُوا ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َيطَْبُع بِ ِتلَْك الْقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِئَها َولَقَْد َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا
  ) ١٠٢(َوَما َوَجْدَنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثََرُهمْ لَفَاِسِقَني ) ١٠١(اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن 

  :قوالن } َعْهٍد  ِمْن{ : يف قوله } َوَما َوَجدَْنا َألكْثَرِِهْم مِّْن َعْهٍد { : قوله عز وجل 
َوإن َوَجدَْنا أَكْثَرَُهمُ { ما وجدنا ألكثرهم من طاعة ألنبيائهم ، ألنه قال بعده : أن العهد الطاعة ، يريد : أحدمها 
  .يف هذا املوضع على هذا التأويل زائدة } ِمْن { وتكون } لَفَاِسِقنيَ 
  .أنه حممول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهده : والثاين 

  .امليثاق الذي أخذه اهللا عليهم يف ظهر آدم قاله أبو جعفر الطربي : أحدها . ويف املراد بالعهد هنا ثالثة أقاويل 
  .ما جعله اهللا يف عقوهلم من وجوب شكر النعمة ، وأن اهللا هو املنعم ، قاله علي بن عيسى : والثاين 

وإن َوَجْدَنا أَكْثََرُهم لَفَاِسِقنيَ { شركوا به شيئاً ، قاله احلسن أنه ما عهد إليهم مع األنبياء أن يعبدوه وال ي: والثالث 
  :وجهان } لَفَاِسِقنيَ { يف قوله } 

  .خارجني عن طاعته : أحدمها 
  .خائنني يف عهده ، وهذا يدل على أن العصاة أكثر من املطيعني : والثاين 



َوقَالَ ) ١٠٣(ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن  ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى
ٍة ِمْن َحِقيٌق َعلَى أَنْ لَا أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّن) ١٠٤(ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 

فَأَلْقَى ) ١٠٦(قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٠٥(رَبِّكُْم فَأَْرِسلْ مَِعَي َبنِي إِسَْراِئيلَ 
  ) ١٠٨(وََنَزعَ َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن ) ١٠٧(َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ ثُْعَبانٌ ُمبٌِني 

  :وجهان } حَِقيٌق { يف } حَِقيٌق َعلَى أَن الَ أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ { : قوله عز وجل 
  .حريص ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 
  .واجب ، مأخوذ من وجوب احلق : والثاين 

  :وجهان } إالَّ الَْحقَّ { : ويف قوله 
  .إال الصدق : أحدمها 
  .اهللا علّي من الرسالة  إال ما فرضه: والثاين 

قَالُوا ) ١١٠(يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ١٠٩(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم 
َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ ) ١١٢(َساِحرٍ َعِليمٍ  يَأُْتوَك بِكُلِّ) ١١١(أَْرجِْه َوأَخَاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاشِرِيَن 

  ) ١١٤(قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ١١٣(لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني 

  :فيه قوالن } قَالُواْ أَْرجِه وَأََخاهُ { : قوله عز وجل 
  .ُه ، قاله ابن عباس واحلسن معناه أخِّْر: أحدمها 
  .أحبسه ، قاله قتادة والكليب : والثاين 

هم أصحاب الُشَرط وهو قول اجلماعة أرسلهم يف حشر السحرة : قال ابن عباس } َوأَْرِسلْ ِفي املَدَاِئنِ حَاِشرِينَ { 
  .وكانوا اثنني وسبعني رجالً 

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحُروا أَْعُيَن النَّاسِ ) ١١٥(أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا 
) ١١٧(َوأَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعصَاَك فَإِذَا ِهيَ َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ ) ١١٦(َواسَْتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ 

وَأُلِْقَي السَّحََرةُ سَاجِِديَن ) ١١٩(فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَبُوا َصاِغرِيَن ) ١١٨(قُّ َوبَطَلَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ فََوقََع الَْح
  ) ١٢٢(َربِّ مُوَسى َوَهارُونَ ) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٠(

العصا أول آيات موسى وكانت من آس : قال ابن عباس } نْ أَلْقِ َعصَاَك َوأَْوِحيَْنا إِلَى ُموَسى أَ{ : قوله عز وجل 
اجلنة ، طوهلا عشرة أذرع بطول موسى ، قصد باب فرعون فألقى عليه الفزع ، فشاب فخضب بالسواد استحياء 

  .من قومه ، فكان فرعون أول من خضب بسواد 
وهي يف : قال أبو حامت .  أن املراد هنا سرعة ابتالعه بالفم معىن تلقف هو سرعة التناول إال} فَإِذَا ِهيَ َتلْقَُف { 

  :بعض القراءات تلقم بامليم والتشديد ، قال الشاعر 
  َتلْقَُم َما َيأِْفكُُه السَّاحُِر... أَْنَت َعَصا مُوَسى الَِّتي لَمْ َتَزلْ 

  :وجهان } َما يأِْفكُونَ { : ويف قوله 
  .ؤتفكات أي املنقلبات ، قاله ابن عيسى معناه يقلبون ، ومنه امل: أحدمها 



  .معناه يكذبون ألن اإلفك هو الكذب ، قاله جماهد : والثاين 
  فلم أمر موسى السحرة أن يلقو وذلك منهم كفر وال جيوز أن يأمر به نيب؟: فإن قيل 

  .قيل عن ذلك جوابان 
  .أن مضمون أمره إن كنتم حمقني فألقوا : أحدمها 
  .لى ما يصح وجيوز ال على ما يفسد ويستحيل القول ع: والثاين 

  :أي ظهر احلق ، قاله احلسن ، وجماهد ، ويف احلق الذي ظهر فيه قوالن } فََوقََع الَْحقُّ { : قوله 
  .ظهرت عصا موسى على حبال السحرة : أحدمها 
  .ظهرت نبوة موسى على ربوبية فرعون : والثاين 

  :يف سجودهم قوالن } ةُ سَاجِِديَن وَأُلِْقيَ السََّحَر{ : قوله عز وجل 
  .أهنم سجدوا ملوسى تسليماً له وإمياناً به : أحدمها 
  .} قَالُوا َءاَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ { أهنم سجدوا هللا إقراراً بربوبيته ، ألهنم : والثاين 

  :ويف سجودهم قوالن 
  .اً هبم أن اهللا أهلمهم ذلك لطف: أحدمها 
  .أن موسى وهارون سجدا شكراً هللا عند ظهور احلق على الباطل فاقتدوا هبما يف السجود هللا طاعة : والثاين 

َتْعلَُمونَ  َها أَْهلََها فََسْوَفقَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة لُِتخْرُِجوا ِمْن
َوَما ) ١٢٥(قَالُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ ) ١٢٤(لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني ) ١٢٣(

َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ ) ١٢٦(فْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني َتْنِقُم ِمنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآَياتِ َربَِّنا لَمَّا َجاءَْتَنا َربََّنا أَ
ِهُرونَ َساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاأََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوَيذََرَك َوآِلهََتَك قَالَ َسُنقَتِّلُ أَبَْناَءُهْم وََنسَْتْحيِي نِ

) ١٢٨(لَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاللَِّه وَاصْبُِروا إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوا) ١٢٧(
ى رَبُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم وََيسَْتْخِلفَكُْم ِفي الْأَْرضِ فََينْظَُر قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأْتَِيَنا َوِمْن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَس

  ) ١٢٩(كَْيَف َتْعَملُونَ 

  :فيهم ثالثة أقاويل } الَْمُأل ِمن قَْومِ ِفْرَعْونَ { : اآلية } . . . َوقَالَ الَْمُأل ِمن قَْومِ ِفْرَعونَ { : قوله عز وجل 
  .أنه أشرافهم : أحدها 
  .رؤساؤهم : والثاين 

  .أهنم الرهط والنفر الذين آمنوا معهم : والثالث 
  :والفرق بني الرهط والنفر من وجهني 

  .كثرة الرهط وقلة النفر : أحدمها 
  :قوة الرهط وضعف النفر ، ويف تسميتهم باملأل وجهان : والثاين 
  .أهنم مليئون مبا يراد منهم : أحدمها 
  .فوس هيبتهم ألهنم متأل الن: والثاين 

  .ألهنم ميألون صدور اجملالس : وفيه وجه ثالث 
ألهنم رأوا منه خالف عادته وعادة : فما وجه إقدامهم على اإلنكار على فرعون مع عبادهتم له؟ قيل : فإن قيل 



  .امللوك يف السطوة مبن أظهر العناد وخالف ، وكان ذلك من لطف اهللا مبوسى 
  :وجهان } ي اَألْرضِ ِليُفِْسدُواْ ِف{ : ويف قوله 
  .ليفسدوا فيها بعبادة غريك والدعاء إىل خالف دينك : أحدمها 
  .ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأخذ قومه منها : والثاين 
 أََنا رَبُّكُُم اَألْعلَى{ : فما وجه قوهلم ذلك له وهم قد صدقوه على قوله : فإن قيل } وََيذََرَك َوَءاِلهََتَك { : مث قالوا 

  :قيل اجلواب عن ذلك من ثالثة أوجه ] .  ٢٤: النازعات [ } 
  .أنه كان يعبد األصنام وكان قومه يعبدونه ، قاله احلسن : أحدها 
أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجالً جسداً له خوار وقال هذا إهلكم وإله : والثاين 

  .لسدي موسى ، وكان معبوداً يف قومه ، قاله ا
  .أهنا كنت أصناماً يعبدها قومه تقرباً إليه ، قاله الزجاج : والثالث 

  .أي وعبادتك } وََيذََرَك َوإِالََهَتَك { وقرأ ابن عباس 
وذكر ابن قتيبة يف هذه القراءة تأويالً . وعلى هذه القراءة يسقط السؤال . وكان فرعون َيعُبد ويُعَبد : قال احلسن 

  :ة الشمس ، والعرب تسمي الشمس اإلالهة واستشهد بقول األعشى ثانياً؛ أن اإلاله
  قُبَْيلَ اِإلالََهِة ِمْنَها قرِيباً... َولَْم أَذْكُرِ الرُّْعَب حَتَّى اْنَتقَلُْت 

  .ويذرك والشمس حىت تعبد فعلى هذا يكون السؤال متوجهاً عنه ما تقدم : يعين الشمس ، فيكون تأويل اآلية 
وإمنا عدل عن قتل موسى إىل قتل األبناء ألنه علم أنه ال يقدر عل قتل } تِّلُ أَْبَناءَُهْم َوَنسَْتحْيي نَِساَءُهْم قَالَ َسنُقَ{ 

موسى إما لقوته وإما تصوره أنه مصروف عن قتله ، فعدل إىل قتل األبناء ليستأصل قوم موسى من بين إسرائيل 
  :فيه قوالن } َوَنْسَتِحيي نَِساَءُهمُ { فيضعف عن فرعون 

أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولد ، مأخوذ من احلياء وهو اسم من أمساء الفرج ، حكاه ابن حبر : أحدمها 
.  

  .نستبقيهن أحياء لضعفهن عن املنازعة وعجزهن عن احملاربة : األظهر أن معناه : والثاين 
  :حيتمل وجهني } للَِّه وَاْصبِرُواْ قَالَ مُوَسى ِلقَوِمِه اْسَتعِيُنوا بِا{ : قوله عز وجل 

  .استعنت باهللا : أنه أمرهم بذلك تسلية هلم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة : أحدمها 
  .أنه موعد منه بأن اهللا سيعينهم على فرعون إن استعانوا به : والثاين 
  :حيتمل وجهني } َواْصبُِرواْ { : مث قال 

  .تم فيه من الشدة طمعاً يف ثواب اهللا واصربوا على ما أن: أحدمها 

  .أنه أمرهم بالصرب انتظاراً لنصر اهللا : والثاين 
  :فيه وجهان } إنَّ اَألْرضِ ِللَِّه يُورِثَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه { 

  .م إىل قوم أنه قال ذلك تسلية لقومه يف أن الدنيا ال تبقي على أحد فتبقي على فرعون ألهنا تنتقل من قو: أحدمها 
  .أنه أشعرهم بذلك أن اهللا يورثهم أرض فرعون : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوالَْعاِقَبةُ ِللُمتَِّقَني { 
  .يريد يف اآلخرة بالثواب : أحدمها 
  .يف الدنيا بالنصر : والثاين 



  :فيه أربعة أقاويل } َتَنا قالُواْ أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن َتأْتَِيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئْ{ : قوله عز وجل 
  .قاله احلسن . أن األذى من قبل ومن بعد أخذ اجلزية : أحدها 
. تسخريهم بين إسرائيل يف أعماهلم لنصف النهار وإرساهلم يف بقيته ليكسبوا ألنفسهم : أن األذى من قبل : والثاين 

  .جويرب  تسخريهم يف مجيع النهار بال طعام وال شراب ، قاله: واألذى من بعد 
الوعيد بتجديد ذلك : االستعباد وقتل األبناء ، والذي كان من َبعد : أن األذى الذي كان من قبل : والثالث 

  .عليهم ، حكاه ابن عيسى 
أن األذى الذي كان من قبل أهنم كانوا يضربون اللنب ويعطيهم التنب ، واألذى من بعد أن صاروا : والرابع 

  :قوالن } ِمن قَْبلِ أَن تَأِْتَيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا { : التنب ، قاله الكليب ، ويف قوهلم يضربون اللنب وجيعل عليهم 
  .من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا هبا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  :القول منهم وجهان  ويف هذا. من قبل أن تأتينا بعهد اهللا إليك أنه خيلصنا ومن بعد ما جئتنا به : والثاين 
  .أنه شكوى ما أصاهبم من فرعون واستعانة مبوسى : أحدمها 
  .أهنم قالوه استبطاء لوعد موسى ، حكاه ابن عيسى : والثاين 

قال احلسن عسى من اهللا واجبة ، وقال . يف اللغة طمع وإشفاق } َعَسى } { قَالَ َعَسى رَبُّكُْم أَن ُيْهِلك َعُدوَّكُمْ { 
  .من اهللا يقني } َعَسى {  :الزجاج 

  :وجهان } فَينظُرَ { : يف قوله } َوَيْسَتْخلِفَكُْم ِفي اَألْرضِ فََينظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ { 
  .فريى : أحدمها 
  :فيعلم ويف قول موسى ذلك لقومة أمران : والثاين 
  .الوعد بالنصر واالستخالف يف األرض : أحدمها 
  .فيها ألن اهللا تعاىل ينظر كيف يعملون  التحذير من الفساد: والثاين 

فَإِذَا َجاءَْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ) ١٣٠(َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََراتِ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 
  ) ١٣١(َعُه أَلَا إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْندَ اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُوا بُِموَسى َوَمْن َم

  :فيه قوالن } َولَقَْد أََخذَْنا َءالَ ِفْرَعْونَ بالسِّنِنيَ { : قوله عز وجل 
  .يعين باجلوع ، قاله جماهد ، وقتادة : أحدمها 
  .احلسن أن معىن السنني اجلدوب ، قاله : والثاين 

  .أخذهتم السنة إذا قحطوا وأجدبوا : والعرب تقول 
  .املراد بالسنني اجلدب والقحط عاماً بعد عام : وقال الفراء 

 يف احلسنة} فَإِذَا َجاَءتُْهُم الَْحَسَنةُ قَالُواْ لََنا َهِذِه َوإن ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُواْ بُِموَسى َوَمن َمَعُه { : قوله عز وجل 
  :والسيئة هنا وجهان 

  .أن احلسنة اخلصب ، السيئة القحط : أحدمها 
  .أن احلسنة األمن ، والسيئة ، اخلوف : والثاين 

  .أي كانت حالنا يف أوطاننا وقبل اتباعنا لك ، جهالً منهم بأن اهللا تعاىل هو املوىل هلا } قَالُوا لََنا َهِذهِ { 
أي يتشاَءمون مبوسى ويقولون هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك ، } وا بُِموَسى َوَمن مََّعُه َوإن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّر{ 



على ما كانت العرب تزجر الطري فتتشاءم بالبارح وهو الذي يأيت من جهة الشمال ، وتتربك بالسانح وهو الذي 
  .يأيت من جهة اليمني ، مث قال رداً لقوهلم 

  .أي طائر الربكة وطائر الشؤم } عِنَد اللَِّه  أَآل إنََّما طَاِئُرُهْم{ 

فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الطُّوفَانَ َوالْجََراَد وَالْقُمَّلَ ) ١٣٢(َوقَالُوا َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحرََنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 
َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى ) ١٣٣(فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني َوالضَّفَاِدَع َوالدََّم آيَاٍت ُمفَصَّلَاٍت 

ا كََشفَْنا فَلَمَّ) ١٣٤(ْسرَاِئيلَ اْدُع لََنا َربَّكَ بَِما َعهَِد ِعْنَدَك لَِئْن كََشفَْت َعنَّا الرِّْجَز لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِي إِ
  ) ١٣٥(َعْنُهُم الرِّْجزَ إِلَى أََجلٍ ُهْم َباِلُغوهُ إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ 

  :أما الطوفان ففيه ستة أقاويل } . . . فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم الطُّوفَانَ وَالَْجَراَد { : قوله عز وجل 
  .أنه الغرق باملاء الزائد ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .نه الطاعون ، قاله جماهد أ: والثاين 

» الطُّوفَانُ الْمَْوتُ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروت عائشة قالت . أنه املوت ، قاله عطاء : والثالث 
.  

  .أنه أمر من اهللا طاف هبم ، وهو مروي أيضاً عن ابن عباس : والرابع 
  :ول احلسن بن عرفطة أنه كثرة املطر والريح ، واستدل قائل ذلك بق: واخلامس 

  خُُرُق الرِّيحِ َوطُوفَانُ الَْمطَرِ... غَيََّر الْجِدَّةَ ِمْن ِعْرفَانِِه 
  :أنه عذاب من السماء ، واستدل قائل ذلك بقول أيب النجم : والسادس 

  فَْرداً شَآبِيَب َوَشْهراً مدراً... َوَمرَّ طُوفَانٌ ِفبِتُّ َشْهراً 
  :أقاويل  فيه مخسة} َوالْقُمَّلَ { 

  .أنه الدََبى وهو صغار اجلراد ال أجنحة له : أحدها 
  .أنه السوس الذي يف احلنطة قاله ابن عباس : والثاين 

  .الرباغيث ، قاله ابن زيد : والثالث 
  .القردان ، قاله أبو عبيدة : والرابع 

  .عشى هو دواب سود صغار ، قاله احلسن ، وسعيد بن جبري ، وشاهده قول األ: واخلامس 
  َوَسالَِسالً أُُجداً َوبَاباً مُْؤَصداً... قَْوماً ُتَعاِلُج قُمَّالً أَْبَناؤهُُهْم 

  .وواحد القمل قملة 
وقيل إنه كان يوجد يف فراشهم وآنيتهم ، ويدخل يف ثياهبم فيشتد . وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور 

  .أذاه هلم 
  :وأما الدم ففيه قوالن 

اء شرهبم كان يصري دماً عبيطاً ، فكان إذا غرف القبطي من املاء صار دماً وإذا غرف اإلسرائيلي أن م: أحدمها 
  .كان ماء 
  .أنه رعاف كان يصيبهم ، قاله زيد بن أسلم : والثاين 

  :فيها قوالن } َءاياٍت مُّفَصَّالَتٍ { 



  .مبينات لنبوة موسى : أحدمها 
آليات مل جتتمع يف وقت واحد بل كانت تأيت شهراً بعد شهر فيكون يف مفصل بعضها عن بعض ألن هذه ا: والثاين 

  .تفرقتها مع اإلنذار إعذار ، وكان بني كل آيتني شهر 
  :فيه وجهان } فَاسَْتكَْبرُواْ { 

  .عن االنزجار باآليات : أحدمها 
  .عن اإلميان مبوسى : والثاين 

  :فيه وجهان } َوكَانُواْ قَوماً ُمْجرِِمَني { 
  .كافرين : مها أحد

  .متعّدين : والثاين 
  :فيه قوالن  -} َولَمَّا َوقََع َعلَيهُِم الّرْجُز { : قوله عز وجل 

  .أنه العذاب ، قاله احلسن ، وجماهد ، وقتادة ، وابن زيد : أحدمها 
  .هو الطاعون أصاهبم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان ، قاله سعيد بن جبري : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } واْ َيا ُموَسى اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعنَدكَ قَالُ{ 
  .مبا تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك يف آياتك : أحدها 
  .ما هداك به أن تفعله يف قومك ، قاله السدي : والثاين 

  .د عنده أن يدعو هلم أن ذلك منهم على معىن القسم كأهنم أقسموا عليه مبا عه: والثالث 
  :هذا قول قوم فرعون ، وحيتمل وجهني } لَِئن كََشفَْت َعنَّا الرِّْجَز لَُنؤِْمَننَّ لََك { 

  .لنصدقنك يا موسى أنك نيب : أحدمها 
  .لنؤمنن بك يا اهللا أنك إله واحد : والثاين 

َوأَْورَثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُوا ) ١٣٦(كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوكَانُوا َعْنَها غَاِفِلَني فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم 
ي إِسَْرائِيلَ بَِما َصَبرُوا ُيسَْتْضَعفُونَ َمشَارِقَ الْأَْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتي َبارَكَْنا ِفيَها َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك الُْحسَْنى َعلَى َبنِ

  ) ١٣٧(َدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَما كَاُنوا يَْعرُِشونَ َو

  :حيتمل وجهني } َوأَْورَثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُواْ ُيْسَتْضَعفُونَ { : قوله عز وجل 
  .يستقلون : أحدمها 
  .يستذلون وهم بنو إِسرائيل : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } غَارِبَِها َمشَارِقَ اَألْرضِ َوَم{ 
  .يريد الشرق والغرب ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .أرض الشام ومصر ، قاله احلسن : والثاين 

  .أرض الشام وحدها شرقها وغرهبا ، قاله قتادة : والثالث 
  :فيه قوالن } الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها { 

  .باخلصب : أحدمها 
  .األشجار والثمار بكثرة األهنار و: والثاين 



  :فيها قوالن } َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ احلُسَْنى َعلَى َبنِي إِْسرَآئِيلَ بَِما َصَبُرواْ { 
َعَسى َربُّكُم أَن { : أن متام كلمة احلسىن ما وعدهم من هالك عدوهم واستخالفهم يف األرض بقوله : أحدمها 

  .اها احلسىن ألنه وعد مبا حيبون ومس} ُيْهِلَك َعُدوَّكُم َوَيسَْتْخِلفَكُم 
َونُرِيدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِفي اَألْرضِ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثنيَ { : هو قوله تعاىل : والثاين 

  ] . ٦،  ٥: القصص [ } ِمْنُهم مَّا كَاُنوا َيْحذَُرونَ  َوُنَمِكَن لَُهم ِفي اَألْرضِ َوُنرِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما
  :وجهان } بَِما َصَبرُواْ { : ويف قوله 
  .مبا صربوا على أذى فرعون : أحدمها 
  .مبا صربوا على طاعة اهللا : والثاين 

امٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَن
  ) ١٣٩(إِنَّ َهُؤلَاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٣٨(إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

  :ثالثة أوجه } مترب { يف  }إِنَّ هَُؤالَِء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه { : قوله عز وجل 
  .باطل ، قاله الكليب : أحدها 
  .ضالل ، حكاه أبو اليسع : والثاين 

  :ويف تسميته بذلك قوالن . مهلك ، ومنه الترب ، الذهب : والثالث 
  .ألن موسى يهلكه : أحدمها 
  .ملا ذكرنا وقال الضحاك هي كلمة نبطية . لكسره ، وكل إناء مكسور متّبر قاله الزجاج : والثاين 

َوإِذْ أَْنَجيَْناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُمْ ُسوَء ) ١٤٠(قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُمْ إِلًَها َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 
  ) ١٤١(َربِّكُْم َعِظيٌم  الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن

  .قال هذا يذكر بالنعمة } وَإِذْ أَجنَيَْناكُم مِّْن َءآلِ ِفْرَعْونَ { : قوله عز وجل 
  .أي أشد العذاب } َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَعذابِ { 
اءكم لالسترقاق واالستخدام أي يقتلون أبناءكم صغاراً ويستحيون نس} ُيقَّتلُونَ أَْبَناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِسآءَكُْم { 

  .كباراً 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوِفي ذَِلكُم َبالٌَء ِمن رَّبِّكُْم َعِظيمٌ { 

  .أن ما فعله فرعون بكم من قتل األبناء واسترقاق النساء بالء عليكم عظيم ، قاله الكليب : أحدها 
  .أنه ابتالء لكم واختبار عظيم ، قاله األخفش : والثاين 
  .أن يف خالصكم من ذلك بالء عظيم ، أي نعمة عظيمة ، قاله ابن قتيبة : ث والثال

ى لِأَِخيِه َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي َوَواَعدَْنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِّهِ أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوقَالَ ُموَس
  ) ١٤٢(تَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن َوأَصِْلْح َولَا َت



  :فيها قوالن } َوَواَعْدَنا مُوَسى ثَالَِثَني لَيلَةً َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ { : قوله عز وجل 
  .أن الثالثني ليلة شهٌر أمر بصيامه ، والعشر بعدها أجل ملناجاة ربه : أحدمها 
وقد قيل إنه ذو . جل يف األول ثالثني ليلة مث زيدت عشراً بعدها أن األربعني كلها أجل ملناجاة ربه ، أ: والثاين 

  .القعدة وعشر من ذي احلجة ، حكي ذلك عن جماهد ، وابن جريج ، ومسروق 
يعين أن اجتماع األجلني متام أربعني ليلة ، ليدل بذلك على أن العشر هي ليال } فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً { 

  .ساعات وليست 
  .} فََتمَّ ِميقَاُت َربِّهِ أَْرَبِعَني لَيلَةً { : فمعلوم أن العشر مع الثالثني مستكملة أربعني ، فما معىن قوله : فإن قيل 

  :فعن ذلك ثالثة أجوبة 
  .أنه تأكيد يف الذرك فلم ميتنع : أحدها 
  .كان وعده إىل اجلبل الذي كلمه فيه : والثاين 

  .الثالثني بالعشر أن يكون من مجلة الثالثني ألن متام الشيء بعض منه  لينفي متام: والثالث 
  فلم زاد يف أجل وعده بعد الثالثني عشراً جعلها أجالً ثانياً فأخر هبا موعده؟: فإن قيل 

  :قيل عن ذلك جوابان 
  .ا أن قومه تأخروا عنه يف األجل األول فزاده اهللا لتأخرهم عنه أجالً ثانياً ليحضرو: أحدمها 
  .ألن قومه عبدوا العجل بعده فزاده اهللا أجالً ثانياً عقوبة هلم : والثاين 

  .أن اهللا فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به املؤمن من املنافق ويعرف به املتيقن من املرتاب : وحيتمل جواباً ثالثاً 
  .لعمل ، والوقت قد ال يتقدر لعمل والفرق بني امليقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن امليقات ما قدر 

ظُرْ إِلَى الْجََبلِ فَإِِن اْستَقَرَّ َمكَاَنُه َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن تََرانِي وَلَِكنِ اْن
جََبلِ َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ ُسْبَحاَنَك ُتْبتُ إِلَْيَك وَأََنا أَوَّلُ فََسْوَف َترَانِي فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللْ

  ) ١٤٣(الُْمْؤِمنَِني 

لريد : أحدها : اآلية ، يف سؤال موسى ذلك لربه ثالثة أقاويل } قَالَ َربِّ أَرِين أَنظُُر إِلَْيَك . . . { : قوله عز وجل 
مع ]  ٥٥: البقرة [ } لَن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً { : ه من جواب اهللا ما حيتج به على قومه حني قالوا علي

  .علم موسى بأنه ال جيوز أن يراه يف الدنيا 
  .أنه كان يعلم ذلك باستدالل فأجب أن يعلمه ضرورة : والثاين 

  .يف الدنيا ممكنة ، قاله احلسن ، والربيع ، والسدي أنه جّوز ذلك وظنه وأن رؤيته : والثالث 
  .} قَالَ لَن َترَانِي { فأجابه اهللا بأن 

ألن } وَلَِكن انظُْر إىلَ اجلََبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف تََرانِي { : مث أظهر يف اجلواب ما يعلم به استحالة مسألته فقال 
  .سان بذلك أوىل اجلبل إذا مل يستقر لرؤيته فاإلن

  .معىن جتلى ظهر مأخوذ من جالء العروس إذا ظهرت ، ومن جالء املرآة إذا أضاءت } فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه لِلَجَبلِ { 
  :ويف جتليه أربعة أقاويل 

  .أنه ظهر بآياته اليت أحدثها يف اجلبل حلاضري اجلبل : أحدها 
  .ك به ، ألن الدنيا ال تقوم ملا يربز من ملكوت السماء أنه أظهر للجبل من ملكوته ما تدكد: والثاين 



  .أنه أبرز قدر اخلنصر من العرش : والثالث 
  .ظهر أمره للجبل : والرابع 

  :فيه أربعة أقاويل } َجَعلَُه َدكّاً { 
  .عيسى  يعين مستوياً باألرض ، مأخوذ من قوهلم ناقة دكاء إذا مل يكن هلا سنام ، قاله ابن قتيبة وابن: أحدها 
  .أنه ساخ يف األرض ، قاله احلسن وسفيان : والثاين 

  .أنه صار تراباً ، قاله ابن عباس : والثالث 
  .أنه صار قطعاً : والرابع 

ثبري وغار : وكان أعظم جبل مبدين تقطع ست قطع تفرقت يف األرض ، صار منها مبكة ثالثة أجبل : قال مقاتل 
  .واهللا أعلم . رضوى وأحد وورقان :  وباملدينة ثالثة أجبل. ثور وحراء 

  :فيه قوالن } َوَخرَّ ُموَسى َصعِقاً { 
  .ميتاً ، قاله قتادة : أحدمها 
  .مغشياً عليه ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، ابن زيد : والثاين 

وم النحر أخذته الغشية اخلميس من يوم عرفة وأفاق عشية اجلمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو ي: قال ابن عباس 
العاشر من ذي احلجة ، وفيها عشر آيات أنزهلا اهللا يف القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مثاين عشرة من 

  .سورة بين إسرائيل 
  :فيه ثالثة أقاويل } فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ سُْبحَاَنكَ ُتْبُت إِلَيكَ { 

  .ا أنه تاب من اإلقدام على املسألة قبل اإلذن فيه: أحدها 
  .أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته يف الدنيا : والثاين 

  .الدالة على عظيم قدرته . أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة املؤمنني عند ظهور اآليات : والثالث 
  :فيه قوالن } َوأَنَّاْ أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني { 

  :ن عباس ، واحلسن أول املؤمنني بأنه ال يراك شيء من خلقك ، قاله اب: أحدمها 
  .وأنا أول املؤمنني من قومي باستعظام سؤال الرؤية : والثاين 

َوكَتَْبَنا لَهُ ) ١٤٤( قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي فَُخذْ َما آتَْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن
ْيٍء َمْوِعظَةً َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها سَأُرِيكُْم َدارَ ِفي الْأَلْوَاحِ ِمْن كُلِّ َش

  ) ١٤٥(الْفَاِسِقَني 

  :قوالن } َوكََتْبَنا لَهُ { اآلية يف } . . . َوكَتَْبَنا لَُه ِفي اَأللَْواحِ { : قوله عز وجل 
  .أي فرض ]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم { : ، كقوله تعاىل  فرضنا: أحدمها 
  .أنه كتابة خط بالقلم يف ألواح أنزهلا اهللا عليه : والثاين 

  :واختلفوا يف األلواح من أي شيء كانت على أربعة أقاويل 
  .أهنا كانت من زمرد أخضر ، قاله جماهد : أحدها 
  .ياقوت ، قاله ابن جبري  أهنا كانت من: والثاين 

  .أهنا كانت من زبرجد ، قاله أبو العالية : والثالث 



  .قاله احلسن كانت األلواح من خشب ، واللوح مأخوذ من أن املعاين تلوح بالكتابة فيه : والرابع 
  :قوالن } ِمن كُلِّ َشْيٍء { : ويف قوله 
  .رام واملباح واحملظور والواجب وغري الواجب من كل شيء حيتاج إليه يف دينه من احلالل واحل: أحدمها 
  .كتب له التوراة فيها من كل شيء من احلكم والعرب : والثاين 

  :تأويالن } . . . َمْوِعظَةً َوَتفِْصيالً { : ويف قوله 
  .األوامر ، وهو معىن قول الكليب : أن املوعظة النواهي ، والتفصيل : أحدمها 
  .األحكام ، وهو معىن قول مقاتل : ر ، والتفصيل الزواج: املوعظة : والثاين 

  .وكانت سبعة ألواح : قال 
  :فيه أربعة أقاويل } فَُخذَْها بِقُوٍَّة { 

  .جبد واجتهاد قاله السدي : أحدها 
  .بطاعة ، قاله الربيع بن أنس : والثاين 

  .بصحة عزمية ، قاله علي بن عيسى : والثالث 
  .بشكر ، قاله جويرب : والرابع 

  :مل يقل ذلك ألن فيها غري حسن ، وفيه ثالثة تأويالت } َوأُمْر قَْوَمَك َيأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها { 
  .املباحات : املفروضات ، وغري األحسن : أن أحسنها : أحدها 
  .أنه الناسخ دون املنسوخ : والثاين 

  .من الترك وإن كان طاعة  أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما هني عنه ألن العمل أثقل: والثالث 
  :فيها أربعة أقاويل } سَأُرِيكُْم َداَر الفَاِسِقنيَ { 

  .هي جهنم ، قاله احلسن ، وجماهد : أحدها 
هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد ومثود والقرون اخلالية ، لتعتربوا هبا ومبا صاروا إليه من النكال ، : والثاين 

  .قاله قتادة 
  .نازل سكان الشام اجلبابرة والعمالقة أهنا م: والثالث 
  .أهنا دار فرعون وهي مصر : والرابع 

  .} َسأُْورِثُكُْم { وقرأ قسامة بن زهري 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

َها َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الرُّْشِد لَا َسأَْصرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَّرُونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بِ
وَالَِّذيَن ) ١٤٦(َها غَاِفِلَني ِخذُوُه َسبِيلًا َوإِنْ َيَرْوا سَبِيلَ الَْغيِّ يَتَِّخذُوُه َسبِيلًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوكَاُنوا َعْنَيتَّ

  ) ١٤٧(وا َيْعَملُونَ كَذَّبُوا بِآَياِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرةِ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُن

  :فيه ثالثة أوجه } َسأَْصرُِف َعْن َءايايت الَِّذيَن َيَتكَبَُّرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ { : قوله عز وجل 
  .سأمنعهم من فهم القرآن ، قاله سفيان بن عيينة : أحدها 
  .ن احلق سأجعل جزاءهم على كفرهم ضالهلم عن االهتداء مبا جاء به م: والثاين 

  .سأصرفهم عن دفع االنتقام عنهم : والثالث 
  :وجهان } َيَتكَبَُّرونَ { ويف 

  .حيقرون الناس ويرون أن هلم عليهم فضالً : أحدمها 
  .يتكربون عن اإلميان واتباع الرسول : والثاين 

فيه }  يَتَِّخذُوُه َسبِيالً َوإن َيَرْواْ َسبِيلَ الَْغيِّ يَتَِّخذُوُه سَبِيالً َوإن َيرَْواْ كُلَّ َءآَيٍة الَ ُيؤِْمُنوا هبا وإن َيَرْواْ َسبِيلَ الرُُّشِد الَ{ 
  :وجهان 
  .الكفر : أن الرشد اإلميان ، والغي : أحدمها 
  .الضالل : والغي . أن الرشد اهلداية : والثاين 

  :فيه وجهان  }ذَلََك بِأَنَُّهْم كذَّبُواْ بَِآَياِتَنا َوكَانُواْ َعَنها غَاِفِلَني { 
  .غافلني عن اإلميان : أحدمها 
  .غافلني عن اجلزاء : والثاين 

َولَا يَْهدِيهِْم َسبِيلًا اتََّخذُوهُ  َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه خَُوارٌ أَلَْم َيرَْوا أَنَُّه لَا ُيكَلِّمُُهْم
َنكُوَننَّ ِمَن َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِديهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَدْ َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم يَْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيغِْفْر لََنا لَ) ١٤٨( َوكَاُنوا ظَاِلِمَني

ْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُمْ َولَمَّا َرَجَع مُوَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتمُونِي ِم) ١٤٩(الَْخاِسرِيَن 
وا َيقُْتلُوَننِي فَلَا ُتْشِمتْ بَِي الْأَْعَداَء َوأَلْقَى الْأَلْوَاَح وَأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُّهُ إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَاُد

قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َولِأَِخي وَأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك َوأَْنَت أَْرَحمُ الرَّاِحِمنيَ ) ١٥٠(اِلِمَني َولَا َتْجَعلْنِي َمَع الْقَْومِ الظَّ
)١٥١ (  

  :يف األسف مخسة أقاويل } َولَمَّا َرَجَع مُوَسى إلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفاً { قوله عز وجل 
  .ن عيسى أنه املتأسف على فوت ما سلف قاله علي ب: أحدها 
  .أنه احلزين ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .هو الشديد الغضب ، قاله األخفش : والثالث 
  .املغتاظ ، قاله السدي : والرابع 



  .النادم ، قاله ابن قتيبة : واخلامس 
  :ويف غضبه وأسفه قوالن 

  .غضبان من قومه على عبادة العجل؟ أسفاً على ما فاته من مناجاة ربه : أحدمها 
  .غضبان على نفسه يف ترك قومه حىت ضلوا ، أسفاً على ما رأى يف قومه من ارتكاب املعاصي : والثاين 

  .وقال بعض املتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة احلق إىل خماطبة اخللق 
  .يعين بعباة العجل } قَالَ بِئَْس َما َخلَفُْتُمونِي ِمن َبْعدي { 
  :فيه قوالن }  أََعجِلُْتم أَْمَر رَبِّكُْم{ 

يعين وعد ربكم الذي وعدين به من األربعني ليلة ، وذلك أنه قَدَّروا أنه قد مات ملَّا مل يأت على رأس : أحدمها 
  .الثالثني ليلة ، قاله احلسن ، والسدي 

العجلة والفرق بني . وعد ربكم بالثواب على عبادته حىت عدلتم إىل عبادة غريه ، قاله بعض املتأخرين : والثاين 
  .عمله يف أقل أوقاته : التقدم بالشيء قبل وقته ، والسرعة : والسرعة أن العجلة 

  :ويف سبب إلقائها قوالن } َوأَلْقَى األلَْواَح { 
  .غضباً حني رأى عبادة العجل ، قاله ابن عباس : أحدمها 
ليه وسلم أهنم خري أمة أخرجت للناس أنه ألقاها ملا رأى فيها فضائل غري قومه من أمة حممد صلى اهللا ع: والثاين 

تلك أمة أمحد ، فاشتد عليه : رب فاجعلهم أميت قال : يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون باهللا ، قال 
  .فألقاها ، قاله قتادة 

كل وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى األلواح فتكسرت رفع منها ستة أسباعها وكان فيما رفع تفصيل 
وبقي اهلدى والرمحة يف } َوكََتْبَنا لَُه ِفي األلْوَاحِ من كُلِّ َشْيٍء مَّْوِعظَةً َوَتفِْضيالً لِّكُلِّ َشْيٍء { شيء الذي قال اهللا 

  .} ْرَهُبونَ أََخذَ اَأللَْواَح َويف ُنْسَخِتَها ُهدًى َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربّهِْم َي{ : السبع الباقي ، وهو الذي قاله اهللا 
  .ألقى موسى األلواح فتكسرت ورفعت إال سُدسها : وقال ابن عباس 

  :فيه قوالن } َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُُّه إِلَْيِه { 
  .أنه أخذ بأذنه : أحدمها 
  .أخذ جبملة رأسه : والثاين 

  فلم قصده مبثل هذا اهلوان وال ذنب له؟: فإن قيل 
  .فعن ذلك جوابان 

أن هذا الفعل مما قد يتغري حكمه بالعادة فيجوز أن يكون يف ذلك الزمان خبالف ما هو عليه اآلن من : ا أحدمه
  .اهلوان 
  :فيه وجهان } قَالَ اْبَن أُمَّ { أن ذلك منه كقبض الرجل منا اآلن على حليته وعضه على شفته : والثاين 
  .ن أنه قال ذلك ألنه كان أخاه ألمه ، قاله احلس: أحدمها 
  :أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافاً بالرحم ، كما قال الشاعر : والثاين 

  أَْنَت َخلَّْيَتنِي ألَْمرٍ َشِديٍد... َيا اْبَن أُمِّي َوَيا شقيَق َنفِْسي 
  .يعين من خالفه يف عبادة العجل ألهنم قد صاروا ملخالفتهم له أعداء } فَالَ ُتْشِمْت بِيَ اَألْعَداَء { 



قَالَ َربِّ { : أي ال تغضب علّي كغضبك عليهم ولست منهم فأدركته الرقة } َوالَ َتْجَعلْنِي َمَع الْقَومِ الظَّاِلِمَني  {
  .} اغِْفْر لَي وَألِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك وَأَنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 

َوالَِّذينَ ) ١٥٢(ٌب ِمْن َربِّهِْم َوِذلَّةٌ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمفْتَرِيَن إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسَينَالُُهْم غََض
بُ َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَض) ١٥٣(َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ تَاُبوا ِمْن َبْعدَِها َوآَمُنوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  ) ١٥٤(أََخذَ الْأَلْوَاَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِْم َيْرَهُبونَ 

أما التوبة من السيئات فهي الندم على ما } وَالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ َتابُواْ ِمن َبْعِدَها َوَءاَمنُواْ { : قوله عز وجل 
فاجلواب } ثُمَّ َتابُواْ ِمن َبْعِدَها َوَءاَمنُواْ { : فإن قيل فالتوبة إميان فما معىن قوله .  يفعل مثلها سلف والعزم على أالّ

  :عن ذلك من ثالثة أوجه 
  .يعين أهنم تابوا من املعصية واستأنفوا عمل اإلميان بعد التوبة : أحدها 
  .ة يعين أهنم تابوا بعد املعصية وآمنوا بتلك التوب: والثاين 

  .وآمنوا بأن اهللا قابل التوبة : والثالث 

تَُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّاَي أَُتْهِلكَُنا بَِما َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجلًا ِلِميقَاتَِنا فَلَمَّا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو شِئَْت أَْهلَكْ
ْيُر إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء وََتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَْنَت َخفََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِهيَ 

  ) ١٥٥(الَْغافِرِيَن 

واختار موسى من : ويف الكالم حمذوف وتقديره } وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً لِّميقَاِتَنا { : قوله عز وجل 
  .قومه سبعني رجالً 

  :قوالن } لِِّميقَاِتَنا { : ويف قوله 
  .أنه امليقات املذكور يف سؤال الرؤية : أحدمها 

  .والثاين أنه ميقات غري األول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل 
  :وفيها ثالثة أوجه } فَلَمَّا أََخذَْتُهْم الرَّْجفَةُ { 

  .ة ، قاله الكليب أهنا الزلزل: أحدها 
  .ماتوا مث أحياهم : قال جماهد . أنه املوت : والثاين 

  .أهنا نار أحرقتهم فظن موسى أهنم قد هلكوا ومل يهلكوا ، قاله الفراء : والثالث 
  :ويف سبب أخذها هلم قوالن } قَالَ َربِّ لَْو ِشئْتَ أَْهلَكْتَُهم مِّن قَْبلُ َوإِيَّاَي { 

  .وا الرؤية ، قاله ابن إِسحاق ألهنم سأل: أحدمها 
  .ألهنم مل ينهوا عن عبادة العجل قاله ابن عباس : والثاين 

  :فيه قوالن } أَُتهِْلكَُنا بَِما فََعل السُّفََهاُء ِمنَّآ . . . { 
الَّ ُتصِيَبنَّ الَِّذينَ  وَاتَّقُواْ ِفْتَنةً{ : أنه سؤال استفهام خوفاً من أن يكون اهللا قد عمهم بانتقامه كما قال تعاىل : أحدمها 

  ] . ٢٥: األنفال [ } ظَلَُمواْ ِمْنكُْم َخاصَّةً 
  .إنك ل تعذب إالَّ مذبناً فكيف هتلكنا مبا فعل السفهاء منا : أنه سؤال نفي ، وتقديره : والثاين 

تالء ليثبت به من فحكى أن اهللا أمات بالرجفة السبعني الذين اختارهم موسى من قومه ، ال موت فناء ولكن موت اب



  :أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية مث أفاق موسى وأحيا اهللا املوتى ، فقال 
  :فيه وجهان } إِنْ ِهَي إِالَّ ِفْتَنُتكَ ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء َوتَْهِدي َمن َتَشآُء { 

  .أن املراد بالفتنة العذاب ، قاله قتادة : أحدمها 
  .هبا االبتالء واالختبار  أن املراد: والثاين 

اُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُلَّ َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرةِ إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََش
  ) ١٥٦(ِذيَن ُهْم بِآيَاِتَنا ُيؤِْمُنونَ َشْيٍء فََسأَكْتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالَّ

  :يف احلسنة هنا ثالثة أقاويل } َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدَّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اَألِخَرِة { : قوله عز وجل 
  .أهنا النعمة مسيت حسنة حلسن موقعها يف النفوس : أحدها 
  .أهنا الثناء الصاحل : والثاين 

  .حقات الطاعة أهنا مست: والثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } إِنَّا ُهدَْنآ إِلَْيكَ { 

  .معناه تبنا إليك ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، وقتادة ، وإبراهيم : أحدها 
  .رجعنا بالتوبة إليك ، ألنه من هاد يهود إذا رجع ، قاله علي بن عيسى : والثاين 

ما له عند فالن هوادة ، أي ليس له عنده سبب يقربه منه ، قاله ابن : ليك من قوهلم يعين تقربنا بالتوبة إ: والثالث 
  .حبر 
  :وفيه قوالن } قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشآُء { 

  .من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك : أحدمها 
  .من أشاء يف التعجيل والتأخري : الثاين 

  :فيها ثالثة تأويالت } ْيءٍ َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َش{ 
ورمحيت وسعت املؤمنني يب من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : أن خمرجها عام ومعناها خاص ، تأويل ذلك : أحدها 

  .اآلية قاله ابن عباس } فََسأَكْتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ { لقوله تعاىل 
ورمحيت وسعت يف الدنيا الرب والفاجر ، : خرة ، وتأويل ذلك أهنا على العموم يف الدنيا واخلصوص يف اآل: والثاين 

  .ويف اآلخرة هي للذين اتقوا خاصة ، قاله احلسن ، وقتادة 
  .أهنا التوبة ، وهي على العموم ، قاله ابن زيد : والثالث 

  :فيه قوالن } فََسأَكْتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ { 
  .اس يتقون الشرك ، قاله ابن عب: أحدمها 
  .يتقون املعاصي ، قاله قتادة : والثاين 

  :فيها قوالن } َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ { 
معناه أي يطيعون اهللا ورسوله ، : والثاين . أهنا زكاة أمواهلم ألهنا من أشق فرائضهم ، وهذا قول اجلمهور : أحدمها 

  .ها من صاحلات األعمال قاله ابن عباس واحلسن ، وذهبا إىل أنه العمل مبا يزكي النفس ويطهر
: فقد قيل إن موسى ملا انطلق بوفد بين إسرائيل كلّمه اهللا وقال } فََسأَكُْتُبَها { : فأما املكّنى عنه باهلاء اليت يف قوله 

إين قد بسطت هلم األرض طهوراً ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصالة إال عند مرحاض أو قرب أو ّمحام ، 



 قلوهبم ، وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم ، قال فذكر موسى ذلك لبين إسرائيل ، وجعلت السكينة يف
فقالوا ال نستطيع محل السكينة يف قلوبنا فاجعلها لنا يف تابوت ، وال نقرأ التوراة إال نظراً ، وال نصلي إال يف 

يعين ما مضى من السكينة والصالة والقراءة ، } َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ { السكينة ، فقال اهللا تعاىل 
  :مث بيَّن من هم فقال 

اُهْم َعنِ جِيلِ َيأُْمُرُهمْ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهالَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَِّذي َيجُِدوَنُه َمكْتُوًبا ِعْندَُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالْإِْن
ِتي كَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن آَمُنوا الْمُْنكَرِ وَُيِحلُّ لَُهمُ الطَّيَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهِمُ الَْخبَاِئثَ وََيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم وَالْأَغْلَالَ الَّ

  ) ١٥٧(أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  بِِه َوَعزَُّروُه وََنَصُروُه َواتََّبعُوا النُّوَر الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه

  :يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم ويف تسميته باألمي ثالثة أقاويل } الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ األُّميَّ { 
  .أنه ال يكتب : أحدها 
  .ألنه من أم القرى وهي مكة : الثاين 

  .ألن من العرب أمة أمية : الثالث 
إين سأقيم هلم نبياً من : ألن يف التوراة يف السفر اخلامس } ِذي َيجُِدوَنُه َمكُْتوَباً ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة وَاِإلجنِيلِ الَّ{ 

وأما ابن األمة فقد باركت عليه جداً : وفيها . إخوهتم مثلك ، واجعل كالمي يف فيه فيقول هلم كل ما أوصيته به 
  .جداً وسأدخره ألمة عظيمة 

  .يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم الدهر كله : ويف اإلجنيل بشارة بالفارقليط يف مواضع 
أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح احلق الذي ال يتكلم من قبل نفسه ، إنه نذيركم : وفيها قول املسيح للحواريني 

َيجُِدوَنُه َمكُْتوباً ِعنَدُهْم ِفي التَّْورَاِة { فهذا تفسري . جيمع بني احلق وخيربكم باألمور املزمعة وميدحين ويشهد يل 
  .} َواِإلْنجِيلِ 

  .وهو احلق . } َيأُْمرُُهم بِالَْمْعُروِف { : مث قال 
وهو الباطل وإمنا مسي احلق معروفاً ألنه معروف الصحة يف العقول ، ومسي الباطل منكراً } َوَينَْهاُهْم َعنِ الُْنكَرِ { 

  .العقول  ألنه منكر الصحة يف
  .يعين ما كانت اجلاهلية حترمه من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام } َوُيِحلُّ لَُهْم الطَّيِّباِت { : مث قال 

  .يعين ما كانوا يستحلونه من حلم اخلنزير والدماء } وَُيَحرُِّم َعلَْيهِْم الَْخَباِئثَ { 
  :فيه تأويالن } َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصرَُهْم { 
  .أنه عهدهم الذي كان اهللا تعاىل أخذه على بين إسرائيل : دمها أح

أنه التشديد على بين إٍسرائيل الذي كان يف دينهم من حترمي السبت وحترمي الشحوم والعروق وغري ذلك : والثاين 
  .من األمور الشاقة ، قاله قتادة 

  :فيها تأويالن } واألَغْالَلَ التَّي كَاَنْت َعلَيهِْم { 
  .أنه امليثاق الذي أخذه عليهم فيما حرمه عليهم ، قاله ابن أيب طلحة : ا أحدمه

  ] . ٦٤: املائدة [ } غُلَّْت أَْيدِيِهِمْ { : يعين ما بيَّنه اهللا تعاىل يف قوله : والثاين 
  :فيه وجهان } . . . فَالَِّذيَن أََمنُوا بِِه وَعزَُّروُه { 

  .يسى يعين عظموه ، قاله علي بن ع: أحدمها 



  .ومنه تعزير اجلاين ألنه مينعه من العود إىل مثله . منعوه من أعدائه ، قاله أبو جعفر الطربي : والثاين 
يعين القرآن ، آمنوا به من بعده فروى قتادة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال } َواتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذي أُنزِلَ َمَعُه { 

املَالِئكةُ ِعندَ َربِّهم فََما لَُهم « ) : ص ( املالئكة فقال نيب اللَّه : قالوا » قِ أَْعَجُب إِلَيكُم إِمياناً؟ أَيُّ اخلَلْ« : ألصحابه 
أََنا « فقال . حنن يا نيب اهللا : قالوا » ُيوَحى إِلَيهِم فََما لَُهم الَ ُيْؤمُِنونَ « : النبيون ، فقال : فقالوا » . الَ ُيْؤِمُنونَ 
ُهم قَوٌم َيكُوُنونَ َبْعدَكُم َيجُِدونَ كِتاباً ِفي َوَرقٍ « : يا نيب اهللا فمن هم؟ قال : فقالوا » َما لَكُم الَ ُتْؤِمنونَ ، ِفيكُم فَ

  .} َواتََّبعُواْ النُّورَ الَِّذي أُنزِلَ َمَعُه { : فهو معىن قوله » فَُيُؤِمُنونَ بِِه 

اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت فَآِمنُوا  قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ
َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ  )١٥٨(بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبُِعوهُ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ 

  ) ١٥٩(بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ 

  .فإن قيل فهذا يدل على أن يف اليهود من هم على حق } َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ يْهُدونَ بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 
  :اجلواب عند ذلك من ثالثة أوجه 

  . وقت ضاللتهم بقتل أنبيائهم ، وال يدل هذا على استدامة حاله على األبد أهنم الذين متسكوا باحلق يف: أحدها 
  .أهنم قوم وراء الصني مل تبلغهم دعوة اإلسالم ، قاله ابن عباس ، والسدي : والثاين 

  .أهنم من آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وابن صوريا وغريمها ، قاله الكليب : والثالث 

َبَجَسْت ِمْنهُ َتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَاْنَوقَطَّْعَناُهُم اثَْن
لَْيهُِم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم وَأَنَْزلَْنا َع

وَإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُنُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ َوكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتمْ ) ١٦٠(َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 
فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم قَْولًا ) ١٦١(َب ُسجًَّدا َنْغِفرْ لَكُْم َخِطيئَاِتكُْم سََنزِيُد الُْمْحِسنَِني َوقُولُوا ِحطَّةٌ وَاْدُخلُوا الْبَا

  ) ١٦٢(غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما كَانُوا َيظِْلُمونَ 

  :اختلف يف املأخوذ منه تسمية القرية على وجهني } لَ لَُهُم اْسكُنُواْ َهِذهِ الْقَْرَيةَ وَإِذْ ِقي{ : قوله عز وجل 
  .ألن املاء يقرى إليها أي جيمع ، من قوهلم قرى املاء يف حوضه إذا مجعه : أحدمها 
  .ألن الناس جيتمعون إليها كما جيتمع املاء ىف احلوض : والثاين 

  : واختلف يف هذه القرية على قولني
  .أهنا بيت املقدس ، قاله قتادة : أحدمها 
  .هي أرض الشام ، قاله احلسن : والثاين 

فكيف مسى املأوى مسكناً واإلنسان يف مسكنه متحرك؟ قيل ألنه يترك فيه التصرف فصار يف أكثر أحواله : فإنه قيل 
  .ساكناً وإن كان يف بعضها متحركاً 

لَا ي كَاَنتْ حَاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأْتِيهِْم ِحيتَاُنُهمْ َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم َواسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّت
  ) ١٦٣(َيْسبُِتونَ لَا تَأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَانُوا َيفْسُقُونَ 



  :فيها مخسة أقاويل } الَِّتي كَاَنُت َحاِضَرةَ الَْبْحرِ  وَاسْأَلُْهْم َعنِ القَْرَيِة{ : قوله عز وجل 
  .أهنا أيلة ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، والسدي : أحدها 
  .أهنا بساحل مدين ، قاله قتادة : والثاين 

  .أهنا مدين قرية بني أيلة والطور ، حكاه أبو جعفر الطربي : والثالث 
  . مدين وعينونا ، قاله ابن زيد أهنا قرية يقال هلا مقتا بني: والرابع 

وَاضْرِْب لََهم { ما قاله ابن شهاب أن القرية اليت كانت حاضرة البحر طربية ، والقرية اليت قال فيها : واخلامس 
  .أنطاكية ] .  ١٣: يس [ } مَّثَالً أَْصَحابَ الْقَْرَيِة 

  .ا من سالف اخلطيئة وقبيح املعصية وسؤاهلم عن هذه القرية إمنا هو سؤال توبيخ على ما كان منهم فيه
  .هو تعديهم فيه بفعل ما هنوا عنه } إذْ يَْعُدونَ ِفي السَّْبِت { 
  :فيه ثالثة أقاويل } إِذْ َتأْتِيهِم حِيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبتِهِم ُشرَّعاً { 

  .ارع البلد لظهورها أي طافية على املاء ظاهرة ، قاله ابن عباس ، ومنه شو} ُشرَّعاً { أن معىن : أحدها 
  .أهنا تأتيهم من كل مكان ، قاله عطية العويف : والثاين 

أهنا شّرع على أبواهبم كأهنا الكباش البيض رافعة رؤوسها حكاه بعض املتأخرين فتعدَّوا فأخذوها يف : والثالث 
  .السبت ، قاله احلسن 

ُه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ مِْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَّ
ا كَانُوا ئِيسٍ بَِمفَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه أَْنجَْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْونَ َعنِ السُّوِء وَأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َب) ١٦٤(

  ) ١٦٦(فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً خَاِسِئَني ) ١٦٥(َيفُْسقُونَ 

نسوا يعين تركوا ، والذي ذكروا به أن يأمروا باملعروف وينهوا عن } فَلَمَّا َنُسواْ َما ذُكُِّروا بِهِ { : قوله عز وجل 
  .املنكر 

  .وهم الذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر } الَِّذيَن يَْنَهونَ َعنِ السُّوِء أَجنَيَْنا { 
  .وهم الذين تركوا املعروف وفعلوا املنكر } َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُمواْ { 
  :فيه ثالثة أوجه } بَِعذَابٍ َبئَِيس { 

  .شديد ، قاله جماهد : أحدها 
  .رديء ، قاله األخفش : والثاين 

  .أنه العذاب املقترن بالفقر وهو البؤس : لثالث ا
  :وأما الفرقة الثالثة اليت مل تنه ومل تفعل ففيها قوالن 

  .أهنا ُنجَِّيْت مع الذين هنوا : أحدمها 
  .ال أدري ما فعل هبا : ما قاله ابن عباس : والثاين 

ِقَياَمِة َمْن َيُسومُُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربَّكَ لَسَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيمٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الْ
)١٦٧ (  



  :فيه قوالن } وَإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك { : قوله عز وجل 
  :أنه تفعُّل من اإلذن ومعناه أعلم ، قاله احلسن ، ومنه قول األعشى : أحدمها 
  َصَرُموا َحْبلَ آِلٍف مَأْلُوِف... ْوُم جِريَِتي بُِخلُوِف أَذَّنَ الْقَ
  .معناه نادى وأقسم ، قاله الزجاج : والثاين 

  .يعين على اليهود } لَيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم { 
وأخذ اجلزية ، قاله واملبعوثون هم العرب ، وسوء العذاب هو الذلة } إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمن َيُسومُُهْم ُسوَء الَْعذَابِ { 

  .ابن عباس ، واحلسن ، وسعيد بن جبري ، وقتادة 
ويقال إن أول من وضع اخلراج وجباه من األنبياء موسى ، فجىب اخلراج سبع سنني وقيل ثالث عشرة مث أمسك إىل 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الستحبابه ذلك وجهاً إال أن يكون ألهنم وال أعلم . استحب أن أبعث يف اجلزية األنباط : وقال سعيد بن املسيب 

  .من قوم خبتنصر فهم أشد انتقاماً ، أو ألهنا قد كانت تؤخذ منهم على استيفائها ألجل املقابلة أحرص 

يِّئَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمًما ِمنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهمْ بِالَْحَسَناِت َوالسَّ
يَأِْتهِْم عََرضٌ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكَتابَ َيأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا الْأَْدَنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ ) ١٦٨(

لَا َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّاُر الْآِخَرةُ َخْيرٌ ِمثْلُُه َيأُْخذُوُه أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاقُ الِْكتَابِ أَنْ 
  ) ١٧٠(َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالِْكَتابِ َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحَني ) ١٦٩(ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  :ويف تفريقهم فيها ثالثة أوجه . أي فرقناهم فيها فرقاً } . . . َوقَطَّْعَناُهْم ِفي اَألْرضِ أَُمماً { : عز وجل قوله 
  .زيادة يف االنتقام منهم : أحدها 
  .ليذهب تعاوهنم : والثاين 

َوَبلَوَْناُهم { : مث قال } ونَ ذَِلكَ مِّْنُهُم الصَّاِلُحونَ َوِمنُْهْم َد{ : ليتميز الصاحل من املفسر لقوله تعاىل : والثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } بِالَْحَسَناِت َوالسَّيِّئَاِت 

  .بالثواب والعقاب : أحدها 
  .باخلصب واجلدب : والثالث . بالنعم والنقم : والثاين 

. مستعمل يف الذم  معناه فخلفهم خلف ، واخللف بتسكني الالم} فََخلََف ِمْن َبْعدِِهْم َخلٌْف { : قوله عز وجل 
مثل األثر واإلثر ، واألول أظهر وهو يف قول ] واحد [ معناها . وقال أبو عبيدة . وبفتح الالم مستعمل يف احلمد 

  :الشعراء أشهر ، قال بعضهم 
  كان ، ال بَِك التلف... خلفت خلفاً ليت هبم 

  :ويف اخللف وجهان 
  .القرن ، قاله الفراء : أحدمها 
  .مجع خالف أنه : والثاين 

  :يعين انتقل إليهم انتقال املرياث من سلف إىل خلف وفيهم قوالن } َورِثُواْ الْكَِتاَب { 
  .والكتاب الذي ورثوه التوراة النتقاهلا هلم . أهنم من خلف اليهود من أبنائهم : أحدمها 
  .حلصوله معهم ، قاله جماهد  اإلجنيل: والكتاب الذي ورثوه . ألهنم خلف من اليهود : أهنم النصارى : والثاين 



ويف وصفه باألدىن . يعين الرشوة على احلكم يف قول اجلميع ومساه عرضاً لقلة بقائه } يَأُْخذُونَ عََرَض َهذَا األَْدَنى { 
  :وجهان 
  .ألخذه يف الدنيا الدانية : أحدمها 
  .ألنه من احملرمات الدنية : والثاين 

  :حيتمل وجهني }  َسُيْغفُر لََنا: َوَيقُولُونَ { 
  .أنه مغفور ، ال نؤاخذ به : أحدمها 
  .أنه ذنب لكن اهللا قد يغفره لنا تأميالً منهم لرمحته : والثاين 

  :فيه وجهان } َوإِن يَأْتِهِْم َعَرٌض مِّثْلُُه يَأُْخذُوهُ { 
  .أهنم أهل إصرار على الذنوب ، قاله جماهد وقتادة والسدي : أحدمها 
  . يشبعهم شيء ، فهم ال يأخذونه حلاجة ، قاله احلسن أهنم ال: والثاين 

  :حيتمل وجهني } أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيهِم مِّيثَاقُ الِْكتَابِ أَن الَّ َيقُولُواْ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ { 
  .أال يقولوا على اهللا إال احلق يف حترمي احلكم بالرشا : أحدمها 
  .ملعاصي واألوامر والنواهي يف مجيع الطاعات وا: والثاين 

  :فيه تأويالن } َوَدَرُسواْ َما ِفيِه { 
  .تركوا ما فيه أن يعملوا به حىت صار دارساً : أحدمها 
  .أهنم قد تلوه ودرسوه فهم ال جيهلون ما فيه ويقومون على خمالفته مع العلم به : والثاين 

  ) ١٧١(ةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّ

  :فيه ثالثة أوجه } . . . وَإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم { : قوله عز وجل 
  :زعزعناه ، قاله ابن قتيبة ، ومنه قول العجاج : أحدها 

  ونتقوا أحالمنا األثاقال. . ... د جّربوا أخالقنا اجلالئال ق
  :اجلذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق ، قال النابغة : مبعىن جذبناه ، والنتق : والثاين 

  .طفحت عليك بناتقٍ مذكار ... مل حيرموا حسن الغذاء وأمهم 
ألهنا جتذب ماء الفحل تؤديه : وقيل . زلة اجلذب خروج أوالدها مبن: واختلف يف سبب تسميتها ناتقاً ، فقيل ألن 

  .ولداً 
  .معناه ورفعناه عليهم من أصله : والثالث 

  .رفع اجلبل على عسكرهم فرسخاً يف فرسخ : قال الفراء 
وسبب رفع اجلبل عليهم أهنم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة ملا فيها من املشقة ، فوعظهم موسى فلم : قال جماهد 

قال ابن عباس ، وجماهد ، . إن أخذمتوه جبد واجتهاد وإال ألقي عليكم : ، فرفع اجلبل فوقهم وقيل هلم يقبلوا 
  .فأخذوه بقوة مث نكثوا بعد : وقتادة 

  :واختلف يف سبب رفع اجلبل عليهم هل كان انتقاماً منهم أو إنعاماً عليهم؟ على قولني 
  .يهم أنه كان انتقاماً باخلوف الذي دخل عل: أحدمها 
  .كان إنعاماً إلقالعهم به عن املعصية : والثاين 



  :فيه قوالن } َوظّنُّواْ أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم . . . { 
  .أنه غلب يف نفوسهم انه واقع هبم على حقيقة الظن : أحدمها 
  .أهنم تيقنوه ملا عاينوا من ارتفاعه عليهم ، قاله احلسن : والثاين 

  .يعين التوارة } مْ ُخذُواْ َما َءاتَْيَناكُ{ 
  :حيتمل وجهني } بِقُوٍَّة { 

  .جبد واجتهاد : أحدمها 
  .بنية صادقة وطاعة خالصة : والثاين 

أَنْ َتقُولُوا  قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم وَأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم أَلَْسُت بِرَبِّكُْم
أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما ) ١٧٢(َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني 

  ) ١٧٤(لَُّهْم يَْرجُِعونَ َوكَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآَياِت َولََع) ١٧٣(فََعلَ الُْمْبِطلُونَ 

أُختلف يف الذين أخرجهم وأخذ ذلك عليهم } وَإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي ءَاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِيََّتُهمْ { : قوله عز وجل 
  :على قولني 

لف من قال واخت. أنه أخرج األرواح قبل خلق األجساد وجعل فيها من املعرفة ما علمت به من خاطبها : أحدمها 
  :هبذا هل كان ذلك قبل نزوله إىل األرض على قولني 

  .أنه كان يف اجلنة قبل هبوطه إىل األرض : أحدمها 
  .أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها : والثاين 

  .يف األصل أنه خلق األرواح واألجساد معاً وذلك يف األرض عند مجيع من قال هبذا التأويل : والقول الثاين 
  :يه قوالن فعلى هذا ف

وذلك أن اهللا مسح ظهر آدم بني مكة : أنه أخرجهم كالذر وأهلمهم هذا فقالوه ، قال الكليب ومقاتل : أحدمها 
وخرج من صفحة ظهره . والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمىن ذرية كالذر بيض ، فهم أصحاب امليمنة 

ى أنفسهم مجيعاً من آمن منهم ومن كفر أعادهم اليسرى ذرية كالذر سود ، فهم أصحاب املشأمة ، فلما شهدوا عل
.  

  .أنه أخرج الذرية قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر : والثاين 
  :قوالن } وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَنفُسِهِم أَلَْسُت بِرَبِّكُمْ { ويف 

  .هو أنه دهلم على أنفسهم مبا شهدوه من قدرته ، قاله بعض املتكلمني : أحدمها 
  :وفيه على التأويل قوالن . و إشهادهم على أنفسهم مبا اعترفوا من ربوبيته ووحدانيته ه: والثاين 
أنه قال ذلك لآلباء من بين آدم حني أخرج من ظهورهم ذرياهتم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم : أحدمها 

هم ملن تقدمهم كما صار هؤالء ليعلمهم أنه خلق ذرياهتم بعد أن مل يكونوا كان هو اخلالق هلم ألهنم كانوا ذرية مثل
  .ذرية هلم فاعترفوا بذلك حني ظهرت هلم احلجة ، قاله ابن حبر 

  :أنه قال ذلك للذرية حني أخذهم من ظهور آبائهم ، وهذا قول األكثرين فعلى هذا فيه قوالن : والقول الثاين 
  .د أن كملت عقوهلم على لسان األنبياء بع} أَلَْسُت بِرَبِّكُْم { : أنه قال هلم : أحدمها 
  :ويف أصل الذرية قوالن . أنه جعل هلم عقوالً علموا هبا ذلك فشهدوا به على أنفسهم : والثاين 



  .ألهنم خيرجون من األصالب كالذر : أحدمها 
  .أنه مأخوذ من ذََرأ اهللا اخللق إذا أحدثهم وأظهرهم : والثاين 

َولَْو شِئَْنا لََرفَْعنَاُه بَِها َولَِكنَّهُ ) ١٧٥(يَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمنَْها فَأَْتَبَعُه الشَّيْطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتيَْناُه آ
لَْهثْ ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذينَ أَْخلََد إِلَى الْأَْرضِ َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركْهُ َي

َساَء َمثَلًا الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا وَأَْنفُسَُهْم كَانُوا َيظِْلُمونَ ) ١٧٦(كَذَّبُوا بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ 
)١٧٧ (  

  :فيه ثالثة أقاويل } اْلَِّذّي ءاتَْيَناُه ءَاَياِتَنا فاَنسَلََخ ِمْنَها وَاْتلُ َعلَيْهِم َنَبأَ { : قوله عز وجل 
أنه بلعام بن عوراء ، واختلفوا فيه فقيل كان من اليمن ، وقيل كان من الكنعانيني ، وقيل من بين صال بن : أحدها 

  .لوط ، قاله ابن عباس ، وابن مسعود 
  .قاله عبد اهللا بن عمرو أنه أمية بن أيب الصلت الثقفي ، : والثاين 

  .أنه من أسلم من اليهود والنصارى ونافق ، قاله عكرمة : والثالث 
  :ويف اآليات اليت أوتيها ثالثة أقاويل 

  .أنه اسم اهللا األعظم الذي جتاب به الدعوات ، قاله السدي وابن زيد : أحدها 
  .قاله ابن عباس . أهنا كتاب من كتب اهللا : والثاين 

أنه أويت النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه ، قاله جماهد ، وهو غري  :والثالث 
  .صحيح ألن اهللا ال يصطفي لنبوته إال من يعلم أن ال خيرج عن طاعته إىل معصيته 

  :وجهان } فَانَسلََخ ِمنَها { : ويف قوله 
أنه انسلخ منها أي من الطاعة باملعصية : والثاين . ها باملعصية فانسلخ من العلم هبا ألنه سيسلب ما أويت من: أحدمها 

مع بقاء علمه باآليات حىت حكي أن بلعام ُريثي على أن يدعو على قوم موسى باهلالك فسها فدعا على قومه 
  .فهلكوا 

  :فيه ثالثة أوجه } فَأَْتَبَعُه الشَّيْطَانُ { 
  .ه له حني أغواه أن الشيطان صريه لنفسه تابعاً بإجابت: أحدها 
  .أن الشيطان متبع من اإلنس على ضاللته من الكفر : والثاين 

  .أن الشيطان حلقه فأغواه ، يقال اتبعت القوم إذا حلقتهم ، وتبعتهم إذا سرت خلفهم ، قاله ابن قتيبة : والثالث 
  :فيه وجهان } فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن { 

  .من اهلالكني : أحدمها 
  .الضالني من : الثاين 

  :فيه وجهان } َولَو ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها { : قوله عز وجل 
  .يعين ألمتناه فلم يكفر : أحدمها 
  .حللنا بينه وبني الكفر فيصري إىل املنزلة املرفوعة معصوماً ، قاله جماهد : والثاين 

  :يها وجهان ويف ركونه إل. أي ركن إليها } َولَِكنَُّه أَخْلََد إِلَى اَألْرضِ { 
  .أنه ركن إىل أهلها يف استنزاهلم له وخمادعتهم إياه : أحدمها 



  .} َواتََّبَع َهَواهُ { أنه ركن إىل شهوات األرض فشغلته عن طاعة اهللا ، وقد بني ذلك قوله تعاىل : والثاين 
  :ويف تشبيهه بالكلب الالهث وجهان }  إِن َتْحمِْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َيلَْهثْ. . . { مث ضرب مثله بالكلب 

  .لدناءته ومهانته : أحدمها 
  .ألن هلث الكلب ليس بنافع له : الثاين 

ْنسِ َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَثًِريا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِ) ١٧٨(َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ 
كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئكَ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهمْ أَْعُيٌن لَا يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آذَانٌ لَا َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك 

  ) ١٧٩(ُهُم الَْغاِفلُونَ 

أي خلقنا ممن يصري إىل جهنم } ذَرَأَْنا ِلَجهَنََّم { ، } َن الْجِنِّ َواإلِْنسِ َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثرياً مِّ{ : قوله عز وجل 
  .بكفره ومعصيته 

  :فيه قوالن } كَِثرياً مَِّن الْجِنِّ َواِإلْنسِ { و 
ون أراد أوالد الزىن ألهنم من النطف اخلبيثة خملوقني ، فهم أكثر الناس إسراعاً إىل الكفر واملعصية فيصري: أحدمها 

  .املعتقد وخبث املولد ] سوء [ جامعني بني 
أنه على العموم يف أوالد الزىن والرِشدة فيمن ولد من نكاح أو سفاح ألهنم مؤاخذون على أفعاهلم : والقول الثاين 

  .ال على مواليدهم اليت خبثت بأفعال غريهم 
  .احلق } لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها { 
  .الرشد } ُيٌن الَّ يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم أَْع{ 
  :الوعظ ، فصاروا بترك استعماهلا مبثابة من َعِدمها ، قال مسكني الدرامي } َولَُهْم َءاذَانٌ الَّ َيْسَمُعونَ بَِها { 

  حىت يُواري جاريت اجلدر... أعمى إذا ما جاريت خرجت 
  مسعي وما يف مسعي الوقر... وأصم عما كان بينهما 

  ) ١٨٠(نَ ِه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها َوذَرُوا الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي أَْسمَاِئِه سَُيْجَزْونَ َما كَانُوا َيْعَملُوَوِللَّ

نا كل أمسائه حسىن ويف املراد باحلسىن ها ه: قال ابن عباس } َوِللَِّه اَألسْمآُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها { : قوله عز وجل 
  :وجهان 
  .ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرمحة دون السخط والنقمة : أحدمها 
  :أمساؤه اليت يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريقة املعرفة به ، وهي تسعة : والثاين 

الذي ال خيفى عليه والقادر الذي ال يعجزه شيء والعامل . والباقي بعد فناء كل شيء . القدمي األول قبل كل شيء 
والواحد الذي ليس كمثله شيء والسميع البصري الذي ال يعزب عنه شيء والغين . واحلي الذي ال ميوت . شيء 

  .بنفسه عن كل شيء 
  :ويف دعائه هبا وجهان 

  .نداؤه هبا عند الرغبة إليه يف الدعاء والطلب : أحدمها 
  .تعظيمه هبا تعبداً له بذكرها : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } واْ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي أَْسمَآِئِه َوذَُر{ 



  .معناه يكذبون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يشركون ، قاله قتادة : والثاين 

  .حيّورون ، قاله األخفش : والثالث 
  :ويف إحلادهم فيها قوالن 

ت اشتقاقاً من اهللا ، وبعضها بالعزى اشتقاقاً من اشتقاقهم آهلتهم من أمساء اهللا ، كما مسوا بعضها بالال: أحدمها 
  .العزيز ، قاله ابن عباس ، وجماهد 

  .تسميتهم األوثان آهلة واهللا عز وجل أبا املسيح وعزير : والثاين 

  ) ١٨١(َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ 

  :فيهم قوالن } مَّةٌ َيُهُدونَ بِالَْحقِّ َوِممَّْن َخلَقَْنآ أُ{ : قوله عز وجل 
  .العلماء : أحدمها 
  .روى ذلك قتادة ، وابن جريج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أهنم هذه األمة : والثاين 

  ) ١٨٣(ْيِدي َمِتٌني َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَ) ١٨٢(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َسَنْسَتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 

واالستدراج أن تنطوي على حالة منزلة } وَالَِّذيَن كَذَّبُواْ بِأََياِتَنا سََنْسَتْدرُِجُهْم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { : قوله تعاىل 
  .بعد منزلة 

  :ويف اشتقاقه قوالن 
  .أنه مشتق من الدرج النطوائه على شيء بعد شيء : أحدمها 
  .ه مشتق من الدرجة الحنطاطه من منزلة بعد منزلة أن: والثاين 

  :ويف املشار إليه باستدراجهم قوالن 
  .استدراجهم إىل اهللكة : أحدمها 
  .الكفر : والثاين 
  :حيتمل وجهني } ِمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { : وقوله 

  .ال يعلمون باالستدراج : أحدمها 
  .ال يعلمون باهللكة : والثاين 

أََولَْم َيْنظُُروا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما ) ١٨٤(َيَتفَكَُّروا َما بِصَاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني  أَوَلَْم
َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَا ) ١٨٥(ُيْؤِمُنونَ  َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقْتََرَب أََجلُُهْم فَبِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه

  ) ١٨٦(َهاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ 

  :فيه قوالن } َمن ُيضِْللِ اللَُّه فَالَ َهاِدي لَُه { : قوله عز وجل 
  .معىن يضله حيكم بضاللته يف الدين : أحدمها 
  .لنار يضله عن طريق اجلنة إىل ا: والثاين 



  .والطغيان إفراط العدوان } َوَيذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ { 
  :وجهان } َيْعَمُهونَ { ويف 

  .يتحريون ، والعمه يف القلب كالعمى يف العني : أحدمها 
  :يترددون ، قاله قطرب واستشهد بقول الشاعر : والثاين 

  .والقطار إىل ضخم السرادق ... مىت يعمه إىل عثمان يعمه 

َو ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي لَا ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِلَّا ُه
  ) ١٨٧(نََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َتأْتِيكُمْ إِلَّا َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِ

  :فيه قوالن } َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة { : قوله عز وجل 
  .أن السائل عنها اليهود ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أن السائل عنها قريش ، قاله احلسن ، وقتادة : والثاين 

  :فمعىن مىت ، ومنه قول الراجز } أَيَّانَ { أما } ُمْرَساَها  أَيَّانَ{ 
  أما ترى لنجحها أوانا... أيان تقضي حاجيت أيانا 

  :ففيه ثالثة أقاويل } مُْرَساَها { وأما 
  .قيامها ، قاهلا السدي : أحدها 
  .منتهاها ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .ظهورها ، قاله األخفش : والثالث 
ثَقُلَْت ِفي { ال يعلم وقتها إال هو ، نفياً أن يعلمها غري اهللا } نََّما ِعلُْمَها ِعنَد َربِّيِ الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو قُلْ إِ{ 

  :فيه ثالثة تأويالت } السَّمََواِت َواَألْرضِ 
  .كرب على أهل السموات واألرض جميء الساعة ، قاله احلسن : أحدها 
  .قل عليهم قيام الساعة ، قاله السدي ث: والثاين 

  .معناه عظم وصفها على أهل السموات واألرض ، قاله ابن جريج : والثالث 
يعين على غفلة ألنه ال يعلمها غري اهللا ، ومل ترد األخبار عنها من جهة اهللا فصار جميئها بغتة } الَ تَأْتِيكُْم إِالَّ َبْغَتةً { 

  : وذلك أشد هلا كما قال الشاعر
  :فيه تأويالن } َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها { ... وأنكأ شيء حني يفجؤك البغُت 

  .معناه عاِلٌم هبا ، قاله جماهد ، والضحاك ، وابن زيد ، ومعمر : أحدمها 
دة توجب معىن الكالم يسألونك عنها كأن حفي هبم ، على التقدمي والتأخري ، أي كأنك بينك وبينهم مو: والثاين 

  .قاله ابن عباس ]  ٤٦: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ بِي َحِفّياً { : برهم ، من قوله 

َن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا ضَرا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاسَْتكْثَْرُت ِم
  ) ١٨٨(َنا إِلَّا َنذِيٌر َوَبِشريٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أَ

  .أي ال أملك القدرة عليهما من غري مانع وال صاد } قُل الَّ أَْمِلُك ِلنَفِْسي َنفْعاً َوالَ َضّراً { : قوله عز وجل 
  .أن ميلكين إياه فأملكه مبشيئته } إِالَّ َما َشآَء اللَّهُ { 



  :فيه ثالثة أقاويل } الْغَْيَب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َولَْو كُنُت أَْعلَمُ { 
  .الستكثرت من العمل الصاحل ، قاله احلسن ، وابن جريج : أحدها 
  .ألعددت من السنة املخصبة للسنة اجملدبة ، قاله الفراء : والثاين 

  .الشتريت يف الرخص وبْعت يف الغالء : وهو شاذ : والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َي السُّوُء َوَما َمسَّنِ{ 

  .ما يب جنون كما زعم املشركون ، قاله احلسن : أحدمها 
  .ما مسين الفقر الستكثاري من اخلري : والثاين 

  .ما دخلت على شبهة : والثالث 

لَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َحْملًا َخِفيفًا فََمرَّْت بِِه فَلَمَّا ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوجََعلَ ِمْنَها َزْوجََها لَِيْسكَُن إِلَْيَها فَ
فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعلَا لَُه ُشَركَاَء ِفيَما ) ١٨٩(أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن آَتيَْتَنا صَاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

  ) ١٩٠(ُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ آَتاُهَما فََتَعالَى اللَّ

عبد احلارث ، يعين نفسه : وذلك أن إبليس قال حلواء َسمِّيه } فَلَمَّا َءاَتاُهَما صَاِلحاً جََعالَ لَُه ُشَركَاَء ِفيَما َءاَتاُهَما { 
تقبل ، فمات ،  فسمته عبد اهللا فمات ، مث محلت ولداً ثانياً فقال هلا ذلك فلم» احلارث « ألنه امسه يف السماء كان 

مث محلت ثالثاً فقال هلا وآلدم ، أتظنان اهللا تارك عبده عندكما؟ ال واهللا ليذهنب به كما ذهب باآلخرين فسمياه بذلك 
أي يف االسم ، فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه } َجَعالَ لَُه ُشَركَاَء ِفيَما َءاَتاُهَما { : فعاش ، فهذا معىن قوله 

  .ما مرتني خدعهما يف اجلنة وخدعهما يف األرض خدعه: قال 
ابن آدم وزوجته ، وليس براجع إىل } َجَعالَ لَُه ُشَركَاَء ِفيَما َءاَتاُهَما { : إن املكّنى عنه بقوله : وقال احلسن وقتادة 

  .آدم وحواء 

َوإِنْ ) ١٩٢(ُعونَ لَُهْم َنصًْرا َولَا أَْنفُسَُهْم يَْنُصُرونَ َولَا َيْسَتِطي) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما لَا َيْخلُُق َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونَ 
َصاِمُتونَ  إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ) ١٩٣(َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى لَا َيتَّبُِعوكُْم سََواٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ 

أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد َيْبِطُشونَ بَِها ) ١٩٤(ْم فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُه
إِنَّ َولِيِّيَ ) ١٩٥(ْنِظُروِن أَْم لَُهْم أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدُعوا ُشَركَاَءكُمْ ثُمَّ ِكيُدوِن فَلَا ُت

َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَركُْم َولَا أَْنفُسَُهمْ ) ١٩٦(اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلِحَني 
  ) ١٩٨(َوَتَراُهْم َينْظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم لَا يُْبِصُرونَ َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا ) ١٩٧(َيْنُصُرونَ 

  .يعين األصنام ، يعين أرجل ميشون هبا يف مصاحلكم } أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها { : قوله عز وجل 
  .يعين يف الدفع عنكم } أَْم لَُهْم أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها { 
  .يعين مضاركم من منافعكم } ونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُر{ 
  .دعاَءكم وتضرعكم } أَْم لَُهْم َءاذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها { 

  فإن قيل فلم أنكر عبادة من ال رجل له وال يد وال عني؟
  :قيل عنه جوابان 



  .أن من عبد جسماً ال ينفع كان ألوم ممن عبد جسماً ينفع : أحدمها 
  .فضلون عليها ، فكيف يعبدون من هم أفضل منه أنه عرفهم أهنم م: والثاين 

َوإِمَّا يَْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع َعِليمٌ ) ١٩٩(ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني 
)٢٠٠ (  

  :ثة أقاويل فيه ثال} ُخِذ الَْعفَْو { : قوله عز وجل 
  .العفو من أخالق الناس وأعماهلم ، قاله ابن الزبري ، واحلسن ، وجماهد : أحدها 
خذ العفو من أموال املسلمني ، وهذا قبل فرض الزكاة مث نسخ هبا ، قاله الضحاك والسدي وأحد قويل ابن : الثاين 
  .عباس 

  .له ابن زيد خذ العفو من املشركني ، وهذا قبل فرض اجلهاد ، قا: والثالث 
  :فيه قوالن } َوأُْمْر بِالْعُْرِف { 

  .معناه باملعروف ، قاله عروة وقتادة : أحدمها 
ُخِذ الَْعفَْو َوأَُْمْر بِالْعُْرِف { ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلربيل حني نزلت عليه هذه اآلية : والثاين 

يا حممد إن ربك يأمرك أن » « ثُمَّ َعاَد جِبْرِيلُ فَقَالَ « ال أدري أسأل العامل ، قال : قال » َيا جِْبرِيلُ َما َهذَا « : } 
  .قاله ابن زيد » تصل من قطعك وتعطي من حرمك ، وتعفو عمَّن ظلمك 

  فإن قيل فكيف أمر باإلعراض مع وجوب اإلنكار عليهم؟} َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني { 
وهذا وإن كان خطاباً لنبيِّه عليه السالم فهو تأديب جلميع خلقه . ن السفهاء استهانة هبم إمنا أراد اإلعراض ع: قيل 

.  
  :فيه ثالثة أوجه } َوإِمَّا َينَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزٌع { : قوله عز وجل 

  .أن النزغ االنزعاج : أحدها 
  .الغضب : والثاين 

  .الفتنة ، قاله مقاتل : والثالث 
  .مسيع جبهل من جهل ، عليم مبا يزيل عنك النزغ } ِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع َعِليمٌ فَاْسَت{ 

وَإِْخوَانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ لَا ) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ 
  ) ٢٠٢(ُرونَ ُيقِْص

، } طَآِئٌف { قرأ نافع وعاصم وابن عامر ومحزة } إِنَّ الَِّذيَن اتَّقْوا إِذَا َمسَُّهْم طَآِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن { : قوله عز وجل 
  :واختلف يف هاتني القراءتني على قولني } طَْيٌف { وقرأ الباقون 

  :هذا اختلف يف تأويل ذلك على أربعة تأويالت  أن معنامها واحد وإن اختلف اللفظان ، فعلى: أحدمها 
  .أن الطيف اللمم كاخليال يلم باإلنسان : أحدها 
  .أنه الوسوسة ، قاله أبو عمرو بن العالء : والثاين 

  .أنه الغضب ، وهو قول جماهد : والثالث 
  .والرابع ، أنه الفزع ، قاله سعيد بن جبري 



  .ف خمتلفان ، فالطيف اللمم ، والطائف كل شيء طاف باإلنسان أن معىن الطيف والطائ: والقول الثاين 
  :فيه وجهان } َتذَكَُّرواْ فَإِذَا ُهْم مُّْبِصُرونَ { 

  .علموا فإذا هم منتهون : أحدمها 
  .اعتربوا فإذا هم مهتدون : والثاين 

أَتَّبُِع َما ُيوَحى إِلَيَّ ِمْن رَبِّي َهذَا َبصَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ َوإِذَا لَْم تَأْتِهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْولَا اجَْتَبْيتََها قُلْ إِنََّما 
  ) ٢٠٣(ُيْؤِمُنونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } وَإِذَا لَْم تَأِْتهِم بِآَيٍة قَالُوا لَْوالَ اْجتََبْيَتَها { : قوله عز وجل 
  .، وهذا قول جماهد ، وقتادة  معناه هال أتيتنا هبا من قبل نفسك: أحدها 
  .معناه هال اخترهتا لنفسك : والثاين 

  .معناه هال تقبلتها من ربك ، قاله ابن عباس : والثالث 

  ) ٢٠٤(َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

  .أي لقراءته } ِمُعوا لَهُ وَإِذَا قُرِىَء الْقُْرَءآنُ ِفاْسَت{ قوله عز وجل 
  .} لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { أي ال تقابلوه بكالم وال إعراض } َوأَنِصتُواْ { 

  :واختلفوا يف موضع هذا اإلنصات على ثالثة أقاويل 
  .أهنا نزلت يف املأموم خلف اإلمام ينصت وال يقرأ ، قاله جماهد : أحدها 
  .ينصت احلاضر الستماعها وال يتكلم ، قالته عائشة ، وعطاء  أهنا نزلت يف خطبة اجلمعة: والثاين 

كنا يسلم بعضنا على بعض يف الصالة ، سالم على فالن ، سالم على فالن ، فجاء : ما قاله ابن مسعود : والثالث 
  .} َوإِذَا قُرِىَء الْقُرَءانُ فَاْسَتِمعُواْ لَُه وَأَنِصتُواْ { القرآن من 

إِنَّ ) ٢٠٥(ي نَفِْسكَ َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ َولَا َتكُْن ِمَن الَْغاِفِلَني َواذْكُْر َربََّك ِف
  ) ٢٠٦(الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيسَبِّحُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ 

  :ويف هذا الذكر ثالثة أوجه } اذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسكَ َو{ : قوله عز وجل 
  .أنه ذكر القرءاة يف الصالة خلف اإلمام سراً يف نفسه قاله قتادة : أحدها 
  .أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حىت ال ينسى نعم اهللا املوجبة لطاعته : والثاين 

  :ويف املخاطب هبذا الذكر قوالن . تعظيماً له باآلية  ذكره باللسان إما رغبة إليه يف دعائه أو: والثالث 
  .أنه املستمع للقرآن إما يف الصالة أو اخلطبة ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .أنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ومعناه عام يف مجيع املكلفني : والثاين 
  .شوع ، وأما اخليفة فمعناه خمافة منه أما التضرع فهو التواضع واخل} َتَضرُّعاً َوِخيفَةً { : مث قال 

  .يعين أسرَّ القول إما بالقلب أو باللسان على ما تقدم من التأويلني } َوُدونَ الْجَْهرِ ِمَن الْقَْولِ { 
  :فيه وجهان } بالُْغُدوِّ َواَألصْالِ { : مث قال تعاىل 



  .بالبكر والعشيات : أحدمها 
  .الصبح ، واآلصال آخر العشي صالة العصر ، قاله جماهد ، وحنوه عن قتادة أن الغدو آخر الفجر صالة : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوالَ َتكُنِ مَِّن الَْغاِفِلَني { 
  .عن الذكر : أحدمها 
  .عن طاعته يف كل أوامره ونواهيه ، قاله اجلمهور : والثاين 

  .الوة يف القرآن وهذا أول سجدات الت} َوُيَسبِّحُوَنُه وََلَُه َيْسُجُدونَ { 
  ] . ٦٠: الفرقان [ } َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجدُ ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوراً { وسبب نزوهلا ما قاله كفار مكة 

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وأعلمهم أن املالئكة املقربني إذا كانوا على هذه احلال يف اخلضوع والرغبة فأنتم بذلك 
  .أعلم بالصواب  أوىل واهللا

يُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْتْم َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِط
  ) ١(ُمْؤِمنَِني 

وهذا اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سأله } لرَّسُولِ َيسْأَلُوَنَك َعنِ اَألنفَالِ ِللَِّه َوا{ : قوله عز وجل 
  .أصحابه يوم بدر عن األنفال 

  :ويف هذه األنفال اليت سألوه عنها مخسة أقاويل 
  أهنا الغنائم ، وهذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ،: أحدها 
  .ل احلسن أهنا السرايا اليت تتقدم اجليش ، وهذا قو: الثاين 

  .األنفال ما نّد من املشركني إىل املسلمني بغري قتال من دابة أو عبد ، وهذا أحد قويل ابن عباس : الثالث 
  .أن األنفال اخلمس من الفيء والغنائم اليت جعلها اهللا تعاىل ألهل اخلمس ، وهذا قول جماهد : الرابع 

  .قد يراه من الصالح أهنا زيادات يزيدها اإلمام بعض اجليش ملا : اخلامس 
  :واألنفال مجع نَفَل ، ويف النفل قوالن 

  :نوفل ، قال الشاعر : أنه العطية ، ومنه قيل للرجل الكثري العطاء : أحدمها 
  .احلمال لألنفال ، ومنه مسي الرجل زفر : والزفر . الكثري العطاء : فالنوفل ... يأيت الظالمة منه النوفل الزُّفَُر 

  :قال لبيد بن ربيعة . أن النفل الزيادة من اخلري ومنه صالة النافلة :  والقول الثاين
  وبإذن اهللا ريثي وعجل... إن تقوى ربنا خري نفل 

  :واختلفوا يف سبب نزول هذه اآلية على أربعة أقاويل 
ا َوكَذَا فَلَُه كَذَا َمْن كَذَ« ملا كان يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه ابن عباس قال : أحدها 
فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ حتت الرايات ، فلما فتح اهللا تعاىل عليهم جاءوا يطلبون ما جعل هلم » َوكذَا 

َيسْأَلُوَنكَ { ال تستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم ، فأنزل اهللا تعاىل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال الشيوخ 
  .اآلية }  َعنِ اَألنفَالِ

ملا كان يوم بدر قُتل أخي عمري وقتلت سعيد بن العاص : ما روى حممد بن عبيد بن سعد بن أيب وقاص قال : الثاين 
هبه يل يا رسول اهللا ، : بن أميةَ وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فجئت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت 

ورجعت ويب من الغم ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل من قتل أخي وأخذ سليب ،  فطرحته» اطَْرْحُه ِفى القَبض « : فقال 



  .» اذَْهْب فُُخذْ َسيْفَك « : فما جتاوزت إال قريباً حىت نزلت عليه سورة األنفال فقال : قال 
} َنَك َعنِ اَألْنفَالِ َيْسأَلُو{ أهنا نزلت يف املهاجرين واألنصار ممن شهد بدراً فاختلفوا وكانوا أثالثاً فنزلت : الثالث 

  .فملّكه اهللا رسوله فقسمه كما أراه اهللا ، قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . اآلية 
أهنم مل يعلموا حكمها وشكّوا يف إحالهلا هلم مع حترميها على من كان قبلهم فسألوا عنها ليعلموا حكمها : والرابع 

  .من حتليل أو حترمي فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
  :مث اختلف أهل العلم يف نسخ هذه اآلية على قولني 

]  ٤١: االنفال [ } َواْعلَُمواْ أَنََّما غنِْمُتم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ { : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : أحدمها 
  .اآلية ، قاله عكرمة ، وجماهد ، والسدي . 

حلكم ومعىن ذلك؛ قل األنفال هللا ، وهي ال شك هللا مع الدنيا مبا فيها واآلخرة ، والرسول أهنا ثابتة ا: والقول الثاين 
  .يضعها يف مواضعها اليت أمره اهللا بوضعها فيها ، قاله ابن زيد 

  :فيه وجهان } فَاتَّقُوا اللََّه وَأَْصِلحُواْ ذَاَت َبيْنِكُمْ { 
  .أن يرد أهل القوة على أهل الضعف : أحدمها 

  .أن يسلِّموا هللا وللرسول ليحكما يف الغنيمة مبا شاء اهللا : اين الث

) ٢(إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم 
أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغفَِرةٌ َورِْزقٌ ) ٣(الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ 

  ) ٤(كَرٌِمي 

  .خافت : دمها فيه أح} إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهمْ { : قوله عز وجل 
  .َرقّْت : الثاين 

  :فيه وجهان } َزاَدتُْهْم إَِمياناً { . يعين آيات القرآن مبا تضمنته من أمر وهني } َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَيهِْم ءَاَياُتهُ { 
  .تصديقاً : أحدمها 

  .خشية : الثاين 
  :حيتمل وجهني } َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ { 

  .افونه من الشدة يف الدنيا فيما خي: أحدمها 
  .فيما يرجونه من ثواب أعماهلم يف اآلخرة : الثاين 

ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ بَْعَدَما تََبيََّن كَأَنََّما ) ٥(كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ 
َوإِذْ يَِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتوَدُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَةِ ) ٦(الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ ُيَساقُونَ إِلَى 

قَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه لُِيِح) ٧(َتكُونُ لَكُْم وَُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن 
  ) ٨(الُْمْجرُِمونَ 

  :فيه قوالن } كََمآ أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 
كما أخرجك ربك من مكة إىل املدينة باحلق مع كراهه فريق من املؤمنني كذلك ينجز وعدك يف نصرك : أحدمها 

  .باحلق على أعدائك 



  .كما أخرجك ربك من بيتك ِمن املدينة إىل بدر باحلق كذلك جعل لك غنيمة بدر باحلق : والثاين 
  :وجهان } بِالَْحقِّ { : ويف قوله 
  .أنك خرجت ومعك احلق : أحدمها 

  .أنه أخرجك باحلق الذي وجب عليك : الثاين 
  :فيه وجهان } َوإِنَّ فَرِيقاً مَِّن الُْمْؤمِنَِني لَكَارُِهونَ { 

  .كارهون خروجك : أحدمها 
  .كارهون صرف الغنيمة عنهم ألهنم مل يعلموا أن اهللا تعاىل قد جعلها لرسوله دوهنم : الثاين 

  .يعين يف القتال يوم بدر } ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما تََبيََّن { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } َبْعَد َما تََبيََّن { و 

  .بعد ما تبني هلم صوابه : أحدمها 
  .بعد ما تبني هلم فرضه : الثاين 

  :ويف اجملادل له قوالن 
  .أهنم املشركون ، قاله ابن زيد : أحدمها 

أهنم طائفة من املؤمنني وهو قول ابن عباس ، وابن إسحاق ، ألهنم خرجوا ألخذ العري املقبلة من الشام مع : الثاين 
ذلك أمروا بالقتال فجادلوا طلباً للرخصة وقالوا ما تأهبنا يف اخلروج لقتال العدو ، فأنزل اهللا أيب سفيان فلما فاهتم 

يعين كأهنم يف قتال عدوهم يساقون إىل املوت ، رعباً وأسفاً ألنه أشد حلال } كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوتِ { : تعاىل 
  .ه من سيق إىل املوت أن يكون ناظراً له وعاملاً ب

وسبب ذلك أن عري قريش ملا أقبلت من . اآلية } وَإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفَِتْينِ أَنََّها لَكُْم { : قوله عز وجل 
الشام مع أيب سفيان همّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلروج ألخذها ، وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع 

يا رسول اهللا قد آمنا بك : لى اهللا عليه وسلم خبروجها شاور أصحابه ، فقال سعد بن معاذ عنها ، فلما علم النيب ص
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو احلق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا 

فسر رسول اهللا صلى اهللا  رسول اهللا ملا أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك ،
ِسريُوا َعلَى َبَركَِة اللَِّه َوأَْبِشُروا فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى قَْد َوَعدَنِي إِْحَدى الْطَّاِئفََتنيِ وَاللَِّه « : عليه وسلم بقول سعد وقال 

يعين العري اليت مع أيب } اللَُّه إِْحَدى الطَّآِئفََتْينِ  َوإِذْ يَِعُدكُُم{ فذلك معىن قوله » لَكَأَنِي أَْنظُُر اآلنَ إِلَى َمَصارِعِ الْقَومِ 
  .سفيان أو الظفر بقريش اخلارجني للمنع منها 

أي غري ذات احلرب وهي العري ألن نفوسهم يف لقائها أسكن ، وهم } َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاتِ الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم { 
  .إىل ما فيها من األموال أحوج 

  :يف الشوكة اليت كُين هبا عن احلرب وجهان و
  .أهنا الشدة فكُين هبا عن احلرب ملا فيها من الشدة ، وهذا قول قطرب : أحدمها 

  .أهنا السالح ، وكُين هبا عن احلرب ملا فيها من السالح ، من قوهلم رجل شاكٍ يف السالح ، قاله ابن قتيبة : والثاين 
  :فيه قوالن } الَْحقَّ بِكَِلمَاِتِه  َويُريُد اللَُّه أَن ُيِحقَّ{ 

  .إظهار احلق بإعزاز الدين يف وقته على ما تقدم من وعده : أحدمها 
  .أن احلق يف أمره لكم أن جتاهدوا عدوكم : والثاين 



  .ويف صفة ذلك وجهان ألصحاب اخلواطر 
  .حيق احلق باإلقبال عليه ويبطل الباطل باإلعراض عنه : أحدمها 

  .ق احلق بالقبول ويبطل الباطل بالرد حي: الثاين 
  .معناه ليظهر احلق يعين اإلسالم } لُِيِحقَّ الَْحقَّ { 
  .أي يذهب بالباطل يعين الشرك } وُيبِْطلَ الَْباِطلَ { 

  .ا وهي يف القراءة بعده} كََما أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن َبيِْتَك بِالَْحقِّ { : هذه اآلية نزلت قبل قوله . قال احلسن 
قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر عليك بالعري ليس دوهنا شيء فقال له : روى مساك عن عكرمة قال 
ألن اهللا تعاىل وعدك إحدى الطائفتني وقد : فقال » مل؟ « : ليس لك ذلك ، فقال : العباس وهو أسري يف أيديهم 

  .أعطاك ما وعدك 

َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبْشَرى َولَِتطَْمِئنَّ بِِه ) ٩(َتجَاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْس
  ) ١٠(قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  :فيه وجهان } ِغيثُونَ َربَّكُْم إِذْ َتْسَت{ : قوله عز وجل 
  .تستنصرون : أحدمها 

  .تستجريون : الثاين 
  .طالب اخلالص : طالب الظفر ، واملستجري : والفرق بني املستنصر واملستجري أن املستنصر 
  .املسلوب القدرة ، واملستعني الضعيف القدرة : والفرق بني املستغيث واملستعني أن املستغيث 

  .أي فأعانكم } َب لَكُْم فَاسَْتجَا{ 
فيه } أَنَِّي ُمِمدُّكُم بَأَلٍْف مَِّن الَْمآلِئكَِة مُْرِدِفَني { . والفرق بني االستجابة واإلجابة أن اإلجابة ما مل يتقدمها امتناع 

  :ثالثة أقاويل 
  :قال الشاعر . مع كل ملك ملك ، وهو قول ابن عباس فتكون األلف ألفني : أحدها 

  ظننت بآل فاطمة الظنونا... ء أردفت الثريا إذا اجلوزا
  .معناه متتابعني ، قاله السدي ، وقتادة : الثاين 

  .معىن مردفني أي ممّدين ، واإلرداف إمداد املسلمني هبم ، قاله جماهد : الثالث 
  :فيه وجهان } َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى { 

  .من املالئكة بشروهم بالنصر فكانت هي البشرى اليت ذكرها اهللا تعاىل أن البشرى هي يف مددهم بألف : أحدمها 
  .البشرى النصرة اليت عملها اهللا هلم : والثاين 

  :فيه وجهان } َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم { 
  .بالبشرى : أحدمها 
  .باملالئكة : والثاين 

  :واختلفوا يف قتال املالئكة معهم على قولني 
يقاتلوا وإمنا نزلوا بالبشرى لتطمئن به قلوهبم ، وإال فملك واحد يهلك مجيع املشركني كما أهللك  مل: أحدمها 

  .جربيل قوم لوط 



من أين كان : أن املالئكة قاتلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كما روى ابن مسعود أنه سأله أبو جهل : الثاين 
  .هم غلبونا ال أنتم : فقال » الَْمالَِئكَةِ  ِمن ِقَبلِ« : يأتينا الضرب وال نرى الشخص؟ قال 

  .لئال يتوهم أن النصر من قبل املالئكة ال من قبل اهللا تعاىل } َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه { : وقوله 

َركُْم بِِه َوُيذِْهَب عَْنكُْم رِْجَز الشَّيْطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى إِذْ ُيَغشِّيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنُه َويَُنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّ
إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى الَْملَاِئكَةِ أَنِّي َمَعكُْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمُنوا سَأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن ) ١١(قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه الْأَقَْداَم 

ذَِلَك بِأَنَُّهمْ َشاقُّوا اللََّه َوَرسُولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللَّهَ ) ١٢(فَاضْرُِبوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ وَاْضرِبُوا ِمنُْهْم كُلَّ بََناٍن  كَفَُروا الرُّْعَب
  ) ١٤(رِ ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاَب النَّا) ١٣(َوَرسُولَُه فَإِنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكثرياً من أصحابه غشيهم } إِذْ ُيَغشِّيكُمُ النَُّعاُس أََمَنةً مِّْنُه { : قوله تعاىل 
  .النعاس ببدر 

النعاس حيل يف الرأس مع حياة القلب ، والنوم حيل يف القلب بعد نزول من الرأس ، فهوََّم : قال سهل بن عبد اهللا 
  . صلى اهللا عليه وسلم حىت ناموا فبشر جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنصر فأخرب به أبا بكر رسول اهللا

  :ويف امتنان اهللا تعاىل عليهم بالنوم يف هذه الليلة وجهان 
  .قّواهم باالستراحة على القتال من الغد : أحدمها 

  .األمن منيم ، واخلوف مسهر : أن أمَّنَهم بزوال الرعب من قلوهبم ، كما قال : الثاين 
  :يعين به الدعة وسكون النفس من اخلوف وفيه وجهان } أَََمَنةً مِّْنهُ { : وقوله تعاىل 

  .أمنة من العدو : أحدمها 
  .أمنة من اهللا سبحانه وتعاىل : الثاين 

  :عاىل أنزل عليهم ماء السماء معونة هلم بثالثة أمور ألن اهللا ت} َوُينَزِّلُ َعلَْيكُم مَِّن السََّمآِء َمآًء لِّيُطَهَِّركُم بِِه { 
  .الشرب وإن كانوا على ماء : أحدها 
  .وهو أخص أحواله هبم يف ذلك املكان وهو أن الرمل تلبد باملاء حىت أمكن املسلمني القتال عليه : الثاين 

  .ما وصفه اهللا تعاىل به من حال التطهري : والثالث 
  :ويف تطهريهم به وجهان 

  .من وساوس الشيطان اليت ألقى هبا يف قلوهبم الرعب ، قاله زيد بن أسلم : أحدمها 
  .من األحداث واألجناس اليت نالتهم ، قاله اجلمهور : والثاين 

  .أنزل عليهم ماًء طهر به ظواهر أبداهنم ، وأنزل عليهم رمحة نقّى هبا سرائر قلوهبم : قال ابن عطاء 
  .الصفة ألمرين  وإمنا خصه اهللا تعاىل هبذه

  .أهنا أخص صفاته : أحدمها 
  .أهنا ألزم صفاته : والثاين 
  :فيه قوالن } َوُيذِْهَب َعْنكُْم رِْجَز الّشَيطاِن { : مث قال 

  .وسوسته أن املشركني قد غلبوهم على املاء ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .ه ابن زيد ليس لكم هبؤالء القوم طاقة ، قال: كيده وهو قوله : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوِليَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُمْ { 



  .ثقة بالنصر : أحدمها 
  .باستيالئهم على املاء : والثاين 

  :فيه قوالن } َوُيثَبَِّت بِِه اَألقَْداَم { 
  .بالصرب الذي أفرغه اهللا تعاىل حىت يثبتوا لعدوهم ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 
  .ل باملطر الذي ال يثبت عليه قدم ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، والضحاك تلبيد الرم: والثاين 

معناه معينكم وحيتمل أن يكون معناه إين معكم يف } إِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْمآلِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم { : قوله عز وجل 
  .النصر مبا ألقاه من الرعب يف قلوب املشركني نصرة الرسول ، فتكون املالئكة لتثبيت املؤمنني ، واهللا تعاىل متويل 

  :فيه ثالثة أقاويل } فَثَبُِّتوا الَِّذيَن َءاَمنُواْ { 
  .فثبوهتم حبضوركم معهم يف احلرب : أحدها 
  .بقتالكم معهم يوم بدر ، قاله احلسن : والثاين 

  .بإخبارهم أنه ال بأس عليهم من عدوهم : والثالث 
  :يعين اخلوف ، وحيتمل أحد وجهني } الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب  سَأُلِْقي ِفي قُلُوبِ{ 

  .إما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذهلم ، وإما أن يكون بتكثري املسلمني يف أعينهم 
  :ويف ذلك وجهان 

  .أنه قال ذلك للمالئكة معونة هلم : أحدمها 
  :فيه مخسة أقاويل } ُبوا فَْوقَ اَألْعنَاقِ فَاضْرِ{ . أنه قال ذلك له ليثبتوا به الذين آمنوا : والثاين 
  .فاضربوا األعناق ، وفوق صلة زائدة يف الكالم ، قاله عطية والضحاك : أحدها 

إِنِّي لَْم أُْبَعثْ ألَُُعذَِّب بََعذَابِ اللَّهِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى املسعودي عن القاسم قال 
  .معناه واضربوا الرؤوس فوق األعناق ، قاله عكرمة : والثاين . » ُت بَِضْربِ اَألْعنَاقِ َوَشدِّ الَْوثَاقِ َوإِنََّما ُبعِثْ
  .فاضربوا على األعناق : والثالث 
  .فاضربوا على األعناق : والرابع 

  .فاضربوا فوق جلدة األعناق : واخلامس 
أطراف األصابع من اليدين : ل من أطراف األيدي واألرجل والبنان يعين املفاص} وَاْضرِبُوا ِمنُْهْم كُلَّ بََناٍن { 

  .والرجلني 

َوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه إِلَّا ُمَتَحرِّفًا ِلِقتَالٍ ) ١٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا َزْحفًا فَلَا ُتَولُّوُهمُ الْأَْدبَاَر 
  ) ١٦(ُمَتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوَمأَْواُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري أَْو 

  .الدنو قليالً قليالً : والزحف } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا إِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َزْحفاً { : قوله عز وجل 
  :وفيه قوالن . يعين باهلزمية منهم واالنصراف عنهم } األَْدَبارَ فَالَ تَُولُّوُهُم { 

  .أن هذا على العموم يف حترمي اهلزمية بعد لقاء العدو : أحدمها 
خمصوص وهو أن اهللا تعاىل أوجب يف أول اِإلسالم على كل رجل من املسلمني أن يقف بإزاء عشرة من : والثاين 

إِن َيكُن مِّْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُرونَ َيْغِلُبواْ مِائََتنيِ َوإِن { : ينهزم عنهم وذلك بقوله املشركني ال حيل له بعد اللقاء أن 



  :وفيه وجهان ]  ٦٥: األنفال [ } َيكُن مِّنكُم مِّائَةُ َيْغِلبُواْ أَلْفاً ِمَن الَّذيَن كَفُرواْ بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ 
  .اهللا تعاىل عليه من اإلسالم ال يعلمون ما فرضه : أحدمها 

  .ال يعلمون ما فرضه اهللا تعاىل عليهم من القتال : الثاين 
مث نسخ ذلك عنهم بعد كثرهتم واشتداد شوكتهم فأوجب اهللا تعاىل على كل رجل القى املشركني حمارباً أن يقف 

اآلنَ َخفَّفَ اللَُّه َعنكُمْ { : اىل بإزاء رجلني بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء عشرة ختفيفاً ورخصة وذلك قوله تع
  .} وَعِلَم أَنَّ ِفيكُم َضعْفاً 

  :قرىء بضم الضاد وفتحها ، ويف اختالف القراءتني وجهان 
  .أهنما لغتان ومعنامها واحد ، قاله الفراء : أحدمها 
  .معنامها خمتلف : والثاين 

  :ويف اختالفهما وجهان 
  .الضعف يف األحوال : ألموال ، وبالضم الضعف يف ا: أهنا بالفتح : أحدمها 

  .وقيل بعكس الوجهني يف الوجهني . الضعف يف األبدان : الضعف يف النيات ، وبالضم : أهنا بالفتح : الثاين 
} بِإِذنِ اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن  فَإِن َيكُن مِّنكم مَّائَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلُبوا مَائََتْينِ َوإِن َيكُن مِّنكُْم ألْفٌ َيْغِلُبواْ أَلْفَنيِ{ : مث قال 

  :فيه تأويالن 
  .مع الصابرين على القتال يف معونتهم على أعدائهم : أحدمها 

مع الصابرين على الطاعة يف قبول عملهم وإجزال ثواهبم ، فصار حتماً على من القى عدوه من املشركني : الثاين 
صابرة حىت يقضي اهللا من أمره ما شاء فأما اهلزمية مع العجز عن املصابرة فإن زحفاً أن ال ينهزم مع القوة على امل

قاتله أكثر من مثليه جاز أن ُيويل عنهم منهزماً ، وإن قاتله مثاله فمن دون حرم عليه أن يويلّ عنهم منهزماً على 
، وهرب وطلب ، وإما أن إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلب ، ويفر ليكر فإن احلرب كٌر وفٌر : صفتني 

  :يتحيز إىل فئة أخرى ليقاتل معها ، قربت الفئة أو بعدت ، وذلك ظاهر يف قوله تعاىل 
الذي حيق  أي صار باملكان} َن اللَِّه َوَمْن ُيَولِّهِْم َيومَِئٍذ ُدبَُرُه إِالَّ مَُتَحرِّفاً لِِّقَتالٍ أَْو ُمَتحَيِّزاً إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َبآَء بَِغَضبٍ مِّ{ 

  .عليه غضب اهللا ، مأخوذ من املبوأ وهو املكان 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على العموم ، حمكوم به يف كل مسلم القى عدواً ، وبه قال عبد اهللا 

  .بن عباس 
  .أن ذلك خاص يف أهل بدر ، وبه قال أبو حنيفة : وحكي عن احلسن ، وقتادة ، والضحاك 

 َبلَاًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِميعٌ ُتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى وَِلُيْبِلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُهفَلَْم َتقْ
  ) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن ) ١٧(َعِليٌم 

  :حيتمل وجهني } لَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم فَ{ : قوله عز وجل 
  .ولكن اهللا قتلهم بسوقهم إليكم حىت أمكنكم منهم : أحدمها 
  .ولكن اهللا قتلهم مبعونته لكم حني ألقى يف قلوهبم الرعب ويف قلوبكم النصر : والثاين 

  .الذين أمدكم هبم  ولكن اهللا قتلهم باملالئكة: وفيه وجه ثالث قاله ابن حبر 
  .وقيل مل تقتلوهم بقوتكم وسالحكم ولكن اهللا قتلهم خبذالهنم وقبض أرماحهم 



  :فيه أربعة أقاويل } َوَما َرَمْيَت إذَ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى { 
تراب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبض يوم بدر قبضة من : ما حكاه ابن عباس ، وعرة ، والسدي : أحدها 

  :أي قبحت ومنه قول احلطيئة » َشاَهِت الُْوجُوُه « : رماهم هبا وقال 
  .فقُبح من وجٍه وقبح حامله . . ... أرى يل وجهاً شوه اهللا خلقه 

َوَما { : فألقى اهللا تعاىل القبضة يف أبصارهم حىت شغلتهم بأنفسهم وأظفر اهللا املسلمني هبم ، فهو معىن قوله تعاىل 
  .معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن اهللا أظفرك ، قاله أبو عبيدة : الثاين . } َرَمْيَت وَلَِكَن اللََّه رََمى  َرَمْيَت إذَ
  .وما رميت قلوهبم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن اهللا مأل قلوهبم رعباً : الثالث 

  .أنه أرد رمى أصحابه بالسهم فأصاب رميهم : والقول الرابع 
واملراد بالرمي . يعين مبا أرسله من الريح املعينة لسهامهم حىت سددت وأصابت } وَلَِكنَّ اللََّه رََمى { : وقوله تعاىل 

  :وإذا قيل مطلقاً . اإلصابة ألن معى الرمي حممول على اإلصابة ، فإن مل يصب قيل رمى فأخطأ 
  :أال ترى إىل قول امرىء القيس . قد رمى ، مل يعقل منه إال اإلصابة 

  .فاستغىن بذكر الرمي عن وصفه باإلصابة . ... رماها يف فرائصها ف
  :وقال ذو الرمة يف الرأي 

  فانصاع والويل هجرياه واحلرُب. . ... رمى فأخطأ واألقدار غالبةٌ 
ثك الرضا به البالء احلسن ما يور: قال أصحاب اخلواطر } وَلُيْبِلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًَء َحسَناً { : قوله عز وجل 
  .والصرب عليه 

  .البالء احلسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة : وقال املفسرون 

 عَْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئًا َولَْو كَثَُرْت إِنْ َتْستَفِْتحُوا فَقَْد َجاءَكُُم الْفَْتُح َوإِنْ َتْنَتهُوا فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوإِنْ َتُعودُوا نَُعْد َولَْن ُتْغنَِي
  ) ١٩(َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني 

  :يف قوالن } إِن َتْستَفِْتحُواْ فقَْد َجاَءكُمُ الْفَْتُح { : قوله عز وجل 
  .إن تستنصروا اهللا ، فالفتح النصر ، فقد جاءكم فضل اهللا بنصرنا ، حكاه ابن األنباري : أحدمها 
  .، فقد جاءكم نصر اهللا لنا عليكم ، ويف هذا اخلطاب قوالن  معناه إن تستنصروا اهللا ، والفتح النصر: والثاين 
اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره : أنه خطاب للمشركني ألهنم استنصروا يوم بدر بأن قالوا : أحدمها 

  .عليه ، فنصر اهللا تعاىل نبيه واملسلمني عليهم 
  :فيه وجهان } َوإن َتُعوُدواْ َنُعْد { . ن االستنصار كان عليهم ال هلم أل} َوإن َتنَْتُهوا فَُهَو َخٌري لَّكُْم { مث قال 

  .وإن تعودوا إىل مثل هذا التكذيب نعد إىل مثل هذا التصديق : أحدمها 
  .وإن تعودوا إىل مثل هذا االستفتاح نعد إىل مثل هذا النصر : والثاين 

يعين } َوإن َتنَتهُواْ فَُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { م بدر حني استنصروه أنه خطاب للمؤمنني نصرهم اهللا تعاىل يو: والقول الثاين 
  .عما فعلتموه يف األسرى والغنيمة 

  :فيه وجهان } وإن َتعودوا نعد { 
  .وإن تعودوا إىل الطمع نعد إىل املؤاخذة : أحدمها 

  .ليكم وإن تعودوا إىل مثل ما كان منكم يف األسرى والغنيمة نعد إىل اإلنكار ع: الثاين 



وَلَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمعَْنا َوُهْم لَا ) ٢٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََولَّْوا َعْنُه وَأَْنُتمْ َتْسَمُعونَ 
َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيًرا لَأَْسَمعَُهْم َولَوْ ) ٢٢(ِذيَن لَا َيْعِقلُونَ إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَّ) ٢١(َيْسَمُعونَ 

  ) ٢٣(أَْسَمعَُهْم لََتوَلَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

ل ما دب على أما الدواب فاسم لك} إنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعندَ اللَِّه الصُّمُّ الُْبكْمُ الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ { : قوله عز وجل 
واملراد بَِشرِّ الدواب الكفار ألهنم شر ما دّب على . األرض من حيواهنا لدبيبه عليها مشياً ، وكان باخليل أخص 

  .األرض من احليوان 
واألبكم هو املخلوق أخرس ، وإمنا وصفهم بالبكم ألهنم } الُْبكُْم { . ألهنم ال يسمعون الوعظ } الصُّمُّ { : مث قال 

  .باهللا تعاىل وال بلوازم طاعته  ال يقرون
  :حيتمل وجهني } الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ { 

  .ال يعقلون عن اهللا تعاىل أمره وهنيه : أحدمها 
  .ال يعتربون اعتبار العقالء : والثاين 

  .نزلت هذه اآلية يف بين عبد الدار : قال ابن عباس 
  :حيتمل وجهني } راً َولَو َعِلَم اللَُّه ِفيهِم خَْي{ : قوله عز وجل 

  .اهتداء : أحدمها 
  .إصغاء : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َألْسَمعَُهْم { 
  .ألمسعهم احلجج واملواعظ مساَع تفهيم وتعليم ، قاله ابن جريج وابن زيد : أحدمها 

  .ض املتأخرين ألمسعهم كالم الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كالب وغريه يشهدون بنبوتك قاله بع: الثاين 
حيتمل } َولَوْ أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ َوُهم مُّعْرُِضونَ { . ألمسعهم جواب كل ما يسألون عنه ، قاله الزجاج : والثالث 
  :وجهني 
  .ولو أمسعهم احلجج واملواعظ ألعرضوا عن اإلصغاء والتفهم : أحدمها 
  .يق ولو أجاهبم إىل ما اقترحوه ألعرضوا عن التصد: والثاين 

َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه
  ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

يعين أجيبوا اهللا والرسول قال كعب ابن سعد } َتجِيبُواْ ِللَِّه َوِللرَُّسولِ َيآ أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْس{ : قوله عز وجل 
  .الغنوي 

  فلم يستجبه عند ذاك جميب... وداع دعا يا من جييب إىل الندى 
  .وإجابة اهللا تعاىل هي طاعة أمره ، وإمنا خرجت عن هذا اللفظ ألهنا يف مقابلة الدعاء إليها فصارت إجابة هلا 

  :فيه سبعة أقاويل } َعاكُم ِلَما ُيحْيِيكُْم إذَا َد{ 
  .إذا دعاكم إىل اإلميان ، قاله السدي : أحدها 
  .إذا دعاكم إىل احلق ، قاله جماهد : والثاين 



  .إذا دعاكم إىل ما يف القرآن ، قاله قتادة : والثالث 
  .إذا دعاكم إىل احلرب وجهاد العدو ، قاله ابن إسحاق : والرابع 

  .إذا دعاكم إىل ما فيه دوام حياتكم يف اآلخرة ، ذكره علي بن عيسى : واخلامس 
  .إذا دعاكم إىل ما فيه إحياء أمركم يف الدنيا ، قاله الفراء : والسادس 
  .أنه على عموم الدعاء فيما أمرهم به : والسابع 

ليه وسلم على أُّيب وهو قائم مر رسول اهللا صلى اهللا ع: روى العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 
َما « : قال فعجل يف صالته ، مث جاء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » َياأُيبّ « : يصلي فصرخ به قال 

ْيبُوا اسَْتجِ{ أَلَْم َتجِْد ِفيَما أُوِحيَ إلَيَّ « : يا رسول اهللا كنت أصلي ، فقال : قال » َمَنَعَك إذْ َدَعوُتَك أَنْ ُتجِيَبنِي؟ 
  .قال بلى يا رسول اهللا ، ال أعود » } ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُمْْ 

  :فيه ألهل التأويل سبعة أقاويل } َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه { 
  .اله ابن عباس ، وسعيد بن جبري والضحاك حيول بني الكافر واإلميان ، وبني املؤمن والكفر ، ق: أحدها 
  .حيول بني املرء وعقله فال يدري ما يعمل ، قاله جماهد : والثاين 

  .حيول بني املرء وقلبه أن يقدر على إميان أو كفر إال بإذنه ، قاله السدي : والثالث 
و جهره فصار أقرب من حبل الوريد معناه أنه قريب من قلبه حيول بينه وبني أن خيفى عليه شيء من سره أ: والرابع 

  .، وهذا حتذير شديد ، قاله قتادة 
  .ذكره علي بن عيسى . معناه يفرق بني املرء وقلبه باملوت فال يقدر على استدراك فائت : واخلامس 
  .حيول بني املرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر والنصر ، حكاه ابن األنباري : والسادس 

حيول بني املرء وما يوقعه يف قلبه من رعب خوف أو قوة وأمن ، فيأمن املؤمن من خوفه ، وخياف الكافر : لسابع وا
  .عذابه 

  ) ٢٥(َواتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

  :فيها أربعة أقاويل } واْ ِفْتَنةً الَّ ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم َخآصَّةً وَاتَّقُ{ : قوله عز وجل 
  .أنه املنكر ، أمر اهللا تعاىل املؤمنني أال يقروه بني أظهرهم فيعمهم العذاب قاله ابن عباس : أحدها 
قاله عبد ]  ٢٨: األنفال [ } الُكُْم َوأَْوالَدُكُم ِفْتَنةٌ إِنََّمآ أَمَْو{ أهنا الفتنة باألموال واألوالد كما قال تعاىل : والثاين 

  .اهللا بن مسعود 
  .أن الفتنة ها هنا البلية اليت يبلى اإلنسان هبا ، قاله احلسن : والثالث 
  .أهنا نزلت يف النكاح بغري ويلّ ، قاله بشر بن احلارث : والرابع 

  .أهنا إظهار البدع : وحيتمل خامساً 
  :وجهان } الَ ُتِصَينبَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ مِنكُم خَاصَّةً { : اىل ويف قوله تع

  .ال تصينب الفتنة الذين ظلموا : أحدمها 
  .ال يصينب عقاُب الفتنة ، فتكون ألهل اجلرائم عقوبة ، وألهل الصالح ابتالء : الثاين 

  .أنه دعاء للمؤمن أن ال تصيبه فتنة ، قاله األخفش : وفيه وجه ثالث 



ْم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُْم ِمَن اذْكُرُوا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيَّدَكَُو
  ) ٢٦(الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

يريد بذلك قلتهم إذ كانوا مبكة وذلتهم } ْضَعفُونَ ِفي األْرضِ وَاذْكُُرواْ إذْ أنُتم قَِليلٌ مُّْسَت{ : قوله عز وجل 
  .باستضعاف قريش هلم 

  :ويف هذا القول وجهان 
  .أن اهللا ذكّرهم بذلك نعمه عليهم : أحدمها 
  .اإلخبار بصدق وعده هلم : والثاين 

  :فيه قوالن } َتَخافُونَ أَن يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس { 
  .كفار قريش ، قاله عكرمة وقتادة يعين بالناس : أحدمها 
  .فارس والروم ، قاله وهب بن منبه : والثاين 

  :وفيه وجهان } فَئَاَواكُمْ { مث بّين ما أنعم به عليهم فقال 
  .أي جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنني : أحدمها 
  .فآواكم باهلجرة إىل املدينة ، قاله السدي : والثاين 

  .أي قواكم بنصره لكم على أعدائكم يوم بدر }  َوأَيََّدكُم بَِنْصرِِه{ 
  :يعين من احلالل ، وفيه قوالن } َوَرزَقَكُم مَِّن الطَّيِّبَاِت { 

  .ما مكنكم فيه من اخلريات : أحدمها 
  .ما أباحكم من الغنائم ، قاله السدي : والثاين 

  .نزلت هذه اآلية يف املهاجرين خاصة بعد بدر : وقال الكليب ومقاتل 

َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَاُدكُمْ ) ٢٧(ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتخُوُنوا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أََماَناِتكُْم وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ َي
  ) ٢٨(ِفْتَنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم 

  :فيه قوالن } لَِّذيَن َءآَمُنواْ الَ َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسولَ َيآ أَيَُّها ا{ : قوله عز وجل 
  .ال ختونوا اهللا سبحانه والرسول عليه السالم كما صنع املنافقون يف خيانتهم ، قاله احلسن والسدي : أحدمها 
  .ال ختونوا اهللا والرسول فيما جعله لعباده من أموالكم : والثاين 

  .نة اهللا مبعصية رسوله ، وخيانة الرسول ، مبعصية كلماته أن خيا: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه ثالثة أوجه } وََتُخونُواْ أَمَاَناِتكُمْ { 

  .فيما أخذمتوه من الغنيمة أن حتضروه إىل املغنم : أحدها 
  .فيما ائتمن اهللا العباد عليه من الفرائض واألحكام أن تؤدوها حبقها وال ختونوها بتركها : الثاين 
  .أنه على العموم يف كل أمانة أن تؤدى وال ختان : ثالث وال
  :فيه قوالن } َوأَنُتم َتْعلَُمونَ { 

  .وأنتم تعلمون أهنا أمانة من غري شبهة : أحدمها 
  .وأنتم تعلمون ما يف اخليانة من املأمث خبالف من جهل : والثاين 



املنذر أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة نزلت هذه اآلية يف أيب لُباَبة بن عبد : قال الكليب ومقاتل 
لنزلوا على حكم سعد فاستشاروه وكان قد أحرز أوالده وأمواله عندهم فأشار عليهم أن ال يفعلوا وأومأ بيده إىل 

  :حلقة أنه الذبح فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية إىل قوله 
  :حيتمل وجهني } الَُدكُم ِفْتَنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم َواْعلَُمواْ أَنََّمآ أَْموَالُكُْم َوأَْو{ 

  .أن ما عند اهللا تعاىل من األجر خري من األموال واألوالد : أحدمها 
أن ما عند اهللا تعاىل من أجر احلسنة اليت جيازي عليها بعشر أمثاهلا أكثر من عقوبة السيئة اليت ال جيازي : والثاين 
  . مبثلها عليها إال

  ) ٢٩(ْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاًنا َوُيكَفِّْر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِف

  :فيه أربعة تأويالت } َه َيجَْعل لَّكُْم فُْرقَاناً َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِنَّ َتتَّقُواْ اللَّ{ قوله عز وجل 
  .معىن فرقاناً أي هداية يف قلوبكم تفرقون هبا بني احلق والباطل ، قاله ابن زيد وابن إسحاق : أحدها 
  .يعين خمرجاً يف الدنيا واآلخرة ، قاله جماهد : والثاين 

  .يعين جناة ، قاله السدي : والثالث 
  .نصراً ، قاله الفراء فتحاً و: والرابع 

  .يفرق بينكم وبني الكافر يف اآلخرة : وحيتمل خامساً 

  ) ٣٠(لَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَن َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َوال

وذلك أن قريشاً تآمروا يف دار } كُرُ بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرُِجوكَ وَإِذْ َيْم{ قوله عز وجل 
قيدوه واحبسوه يف بيت نتربص به ريب املنون : الندوة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمرو بن هشام 

ما هذا برأي : قال أبو جهل . تسترحيوا منه ومن أذاه لكم  أخرجوه عنكم على بعري مطرود: وقال أبو البختري . 
ولكن اقتلوه وليجتمع عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضى حينئذ بنو هاشم بالدية 

نه فأوحى اهللا عز وجل بذلك إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم فخرج إىل الغار مع أيب بكر رضي اهللا عنه مث هاجر م. 
  .إىل املدينة ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة 

  :وفيه ثالثة أقاويل } َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثْبِتُوَك { : فهذا بيان قوله تعاىل 
  .ليثبتوك يف الوثاق ، قاله ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة : أحدها 
  .د اهللا بن كثري والسدي ليثبتوك يف احلبس ، قاله عطاء وعب: والثاين 

  .معىن يثبتوك أي خيرجوك ، كما يقال قد أثبته يف احلرب إذا أخرجته ، قاله بعض املتأخرين : والثالث 
  :فيه وجهان } أَْو ُيخْرُِجوَك { 

  .أو خيرجوك من مكة إىل طرف من أطراف األرض كالنفي : أحدمها 
  .أو يأخذك بعض العرب فتقتلك فترحيهم منك ، قاله الفراء أو خيرجوك على بعري مطرود حىت هتلك ، : والثاين 



َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ ) ٣١(الْأَوَِّلَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا ِمثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري 
َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهمْ ) ٣٢(ْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائْتَِنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِم

  ) ٣٣(َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 

  :حيتمل وجهني } اَياتَُنا قَالُواْ قَْد َسِمعَْنا وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم َء{ قوله عز وجل 
  .قد مسعنا هذا منكم وال نطيعكم : أحدمها 
  .قد مسعنا قبل هذا مثله فماذا أغناكم : والثاين 

  :حيتمل وجهني } لَْو َنَشآَء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا { 
  .مثل هذا يف النظم والبيان معارضة له يف اإلعجاز : أحدمها 
  .مثل هذا يف االحتجاج معارضة له يف االستدعاء إىل الكفر : والثاين 

  :يعين أحاديث األولني وحيتمل وجهني } إِنْ َهذَا إِالَّ أََساِطُري األَوَِّلَني { 
  .أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم : أحدمها 
  .أنه مأخوذ عمن تقدم وليس بوحي من اهللا تعاىل : والثاين 

يف النضر بن احلارث بن كلدة ، وقد قلته النيب صلى اهللا عليه وسلم صرباً يف مجلة ثالثة  وقيل إن هذه اآلية نزلت
عقبه بن أيب معيط ، واملطعم بن عدي ، والنضر بن احلارث وكان أسري املقداد ، فلما أمر رسول اهللا : من قريش 

« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسريي يا رسول اهللا ، فقال : صلى اهللا عليه وسلم بقتل النضر قال املقداد 
  .وفيه أنزل اهللا تعاىل اآلية اليت بعدها . هذا أردت : ، فقال » اللَُّهمْ أَِعنِ اِملقَْدادَ 

ويف هذا } ا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ِتَنَوإِذْ قَالُواْ اللَُّهمَّْ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو احلَقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا َحجَاَرةً ِمَن السََّمآِء أَْو ائْ{ 
  :القول وجهان 

  .أهنم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
]  ١: املعارج [ } َسأَلَ َسآِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ { وفيهم نزل قوله تعاىل . أهنم قالوا ذلك اعتقاداً أنه ليس حبق : والثاين 

لقد نزلت يف النضر بضع عشرة آية : قال عطاء ] .  ١٦: ص [ } َربََّنا َعجِّل لََّنا ِقطََّنا { :  وفيهم نزل قوله تعاىل
  .من كتاب اهللا تعاىل 

  :حيتمل وجهني } َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَْنَت ِفيهِم { : قوله عز وجل 
  .تعظيماً حلرمته . ب قوماً هو بينهم أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظيماً لقدره أن يعذ: أحدمها 
إرساله فيهم رمحة هلم ونعمة عليهم فلم جيز أن يعذهبم وهو فيهم حىت يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم : والثاين 

.  
  :فيه مخسة أقاويل } َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { 

أهل مكة وقد بقي فيهم من املسلمني قوم يستغفرون وهذا قول الضحاك وما كان اهللا ليعذب مشركي : أحدها 
  .وأيب مالك وعطية 

  .غفرانك : ال يعذهبم يف الدنيا وهم يستغفرون فيها فيقولون : والثاين 
لبيك لبيك ال شريك لك ، فيقول النيب صلى اهللا : كان املشركون مبكة يطوفون بالبيت ويقولون : قال ابن عباس 

{ : إال شريكاً هو لك ، متلكه وما ملك ، ويقولون غفرانك ، فأنزل اهللا تعاىل : فيقولون » قَْد قَْد « : م عليه وسل
  .قاله أبو موسى ويزيد بن رومان وحممد بن قيس } َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 



وما كان اهللا معذهبم وهم يسلمون ، قاله عكرمة : الكالم  أن االستغفار يف هذا املوضع اإلسالم ، ومعىن: والثالث 
  .وجماهد 
  .وما كان اهللا معذب من قد سبق له من اهللا الدخول يف اإلسالم ، قاله ابن عباس : والرابع 

  .معناه أهنم لو استغفروا مل يعذبوا استدعاء هلم إىل االستغفار ، قاله قتادة والسدي وابن زيد : واخلامس 
  .وما كان اهللا معذهبم أي مهلكهم وقد علم أن هلم أوالد وذرية يؤمنون ويستغفرون : والسادس 

لَا  ِلَياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْمَوَما لَُهْم أَلَّا يَُعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَما كَاُنوا أَْوِلَياَءهُ إِنْ أَْو
  ) ٣٥(َوَما كَانَ َصلَاتُُهْم ِعْنَد الَْبْيتِ إِلَّا ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُرُونَ ) ٣٤(َيْعلَُمونَ 

  :يف املكاء قوالن } َوَما كَانَ َصالَتُُهْم ِعْنَد الَبيِت إِالَّ ُمكَآًء َوَتْصِدَيةً { قوله عز وجل 
  .نه إدخال أصابعهم يف أفواههم ، قاله جماهد أ: أحدمها 
  :هو أن يشبك بني أصابعه ويصفر يف كفه بفيه فيكون املكاء هو الصفري ، ومنه قول عنترة : والثاين 

  متكو فريصته بشدق األعلم... وحليل غنيٍة تركت ُمجّدال 
  .أي تصفر بالريح ملا طعنته 

  :وأما التصدية ففيها مخسة أقاويل 
  :أنه التصفيق ، قاله ابن عباس وابن عمر واحلسن وجماهد وقتادة والسدي ومنه قول عمرو بن اإلطنابة  :أحدمها 

  مكاء لدى البيت بالتصدية... وظلواْ مجيعاً هلم ضجة 
  .أنه الصد عن البيت احلرام ، قاله سعيد بن جبري وابن زيد : والثاين 

  .ويصفر له إن غفل عنه ، قاله بعض املتأخرين  أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله ،: والثالث 
[ } إِذَا قَوُمَك ِمنُه َيِصدُّونَ { : ومنه قوله تعاىل . أهنا تفعلة من صد يصد ، وهو الضجيج ، قاله أبو عبيدة : الرابع 

  .أي يضجون ]  ٥٧: الزخرف 
  .أنه الصدى الذي جييب الصائح فريد عليه مثل قوله ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  فلم مسَّى اهللا تعاىل ما كانوا يفعلونه عند البيت من املكاء والتصدية صالة وليس منها؟: فإن قيل 

  :قيل عن ذلك جوابان 
أهنم كانوا يقيمون التصفيق والصفري مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا ذلك صالة وإن مل يكن يف حكم : أحدمها 

  .الشرع صالة 
  .مل الصالة أهنم كانوا يعملون كع: والثاين 

  :فيه قوالن } فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُْتم َتكْفُُرونَ { 
  .عذاب السيف يوم بدر ، قاله احلسن الضحاك وابن جريج وابن إسحاق : أحدمها 
  :وفيه وجهان } فَذُوقُواْ الَْعذَاَب { أنه يقال هلم يف اآلخرة : والثاين 
  .فالقوا : أحدمها 

  .فجربوا : الثاين 
حكى مقاتل يف نزول هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى يف املسجد احلرام قام من كفار بين و



عبد الدار بن قصي رجالن عن ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم يصفران كما يصفر املكاء واملكاء طائر ، ورجالن 
  .ته ، فنزلت هذه اآلية فيهم منهم عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا عليه صالته وقراء

ْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ وَالَِّذيَن كَفَُروا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِ
لْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَهُ ِلَيِميزَ اللَُّه ا) ٣٦(إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 

  ) ٣٧(ِفي َجَهنَّمَ أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ 

  :قوالن فيه } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهم لَِيُصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه { قوله عز وجل 
أنه أبو سفيان : والثاين . أهنا نفقة قريش يف قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ، قاله الضحاك : أحدمها 

استأجر معه يوم أُحد ألفني من األحابيش ومنه كنانة ليقاتل هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، سوى من احناز 
  :حلكم بن عيينة ، ويف ذلك يقول كعب بن مالك إليه من العرب ، قاله سعيد وجماهد وا

  أحابيش منهم حاسٌر ومقنع... وجئنا إىل موج من البحر وسطه 
  ثالثُ مئنيٍ إن كثرنا فأربع... ثالثة آالٍف وحنن َنِصيَّة 

  :حيتمل وجهني } فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَيهِم َحْسَرةً { 
  .وأسفاً عليها  يكون إنفاقها عليهم حسرة: أحدمها 
  .تكون خيبتهم فيما أملوه من الظفر عليهم حسرة حتذرهم بعدها : والثاين 

  .وعد بالنصر فحقق وعده } ثُمَّ ُيْغلَُبونَ { 
  :فيه وجهان } ِلَيِميَز اللَُّه اخلَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ { قوله عز وجل 

  .احلالل من احلرام : أحدمها 
  .ما أخرجت منه حقوق اهللا تعاىل : منه حقوق اهللا تعاىل ، والطيب اخلبيث ما مل خترج : الثاين 

  .ما أنفق يف الطاعات : ما أنفق يف املعاصي ، والطيب : أن اخلبيث : حيتمل ثالثاً 
عل بعضه أي جي} فََيْركَُمُه َجِميعاً { أي جيمعه يف اآلخرة وإن تفرق يف الدنيا } وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى بَْعضٍ { 

  ] . ٤٣: النور [ } ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً { : فوق بعض ، ومنه قوله تعاىل 
  :وإن كانت األموال ال تعذّب وجهان } فََيْجَعلَُه ِفي َجهَنََّم { ويف قوله تعاىل 

 ٣٥: التوبة [ } ي َنارِ َجهَنََّم َيْوَم ُيحَْمى َعلَْيَها ِف{ : أن جيعلها عذاباً يف النار يعذبون هبا ، كما قال تعاىل : أحدمها 
  .اآلية ] 

أنه جيعل أمواهلم معهم يف جهنم ألهنم استطالوا هبا وتقووا على معاصي اهللا فجعلها معهم يف الذل والعذاب : الثاين 
  .كما كانت هلم يف الدنيا عزاً ونعيماً 

َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا ) ٣٨(َسلََف َوإِنْ َيُعودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَِّلَني  قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد
لَاكُمْ نِْعمَ َوإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمْو) ٣٩(َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري 

  ) ٤٠(الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

  :حيتمل وجيهن } قَل لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ إِن َينَتُهواْ َيغِْفْر لَُهم مَّا قَْد َسلََف { قوله عز وجل 
  .إن ينتهوا عن احملاربة إىل املوادعة يغفر هلم ما قد سلف من املؤاخذة واملعاقبة : أحدمها 



  .ينتهوا عن الكفر باإلسالم يغفر هلم ما قد سلف من اآلثام إن : والثاين 
  :تأويله على احتمال الوجهني األولني } َوإِن َيُعودُواْ فَقَْد َمَضتْ ُسنَّةُ اُألوَِّلَني { 

وإن يعودواْ إىل احملاربة فقد مضت سنة األولني فيمن قتل يوم بدر وأسر ، قاله احلسن : تأويله : فعلى الوجه األول 
  .وجماهد والسدي 

  .فقد مضت سنة األولني من األمم السالفة فيما أخذهم اهللا به يف الدنيا من عذاب االستئصال : وعلى الوجه الثاين 
: نزلت هذه اآلية يف أهل مكة بعد أن دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح وقال هلم : قال ابن عباس 

ابن عم كرمي فإن تعف فذاك الظن بك وإن تنتقم فقد : قالوا » ي َتَرونَ أَنِّي صَانُِع بِكُم؟ ما ظَنُّكُم بِي َوَما الَِّذ« 
الَ َتثْرِيَب َعلَيكُُم الَيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُمْ { : أَقُولُ لَكُْم كََما قَالَ يُوُسُف إلْخَوِتِه « : أسأنا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ]  ٩٢: يوسف [ » } ِمَني َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِح

اِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى وَالَْمَس
  ) ٤١(َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا 

اْبنِ ِكنيِ َوَواْعلَُمواْ أَنََّما غَنِْمُتم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسُه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَسا{ : قوله عز وجل 
  .ذكر اهللا تعاىل الفيء يف سورة احلشر والغنيمة يف هذه السورة } السَّبِيلِ 

  :واختلفوا يف الفيء والغنيمة على ثالثة أقاويل 
  .أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال املشركني والفيء ما ظهر عليه من األرض ، قاله عطاء بن السائب : أحدها 
  .نوة ، والفيء ما أخذ عن صلح ، قاله الشافعي وسفيان الثوري أن الغنيمة ما أخذ ع: والثاين 

أن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من املشركني ، وآية الفيء اليت هي يف سور احلشر منسوخة : والثالث 
  .بآية الغنيمة اليت يف سورة األنفال ، قاله قتادة 

  .ه اسم شيء مباح حواه املسلمون من أموال املشركني يريد مجيع ما وقع علي} مِّن َشْيٍء { وقوله تعاىل 
  }فإن ِللَه ُخُمَسُه { 

أنه استفتاح كالم ، فلله الدنيا واآلخرة وما فيهما ، ومعىن الكالم فأن للرسول مخسه ، قاله احلسن وعطاء : أحدمها 
 صلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا: وقتادة وإبراهيم والشافعي ، وروى هنشل عن الضحاك عن ابن عباس قال 

َواعلَُمواْ أَنََّما مِّن َشْيٍء فَأَنَّ ِللِّه ُخُمَسُه { إذا بعث سّرية فغنموا مخّس الغنيمة فصرف ذلك اخلمس يف مخسة مث قرأ 
 وسهم مفتاح كالم ، وهللا ما يف السموات وما يف األرض فجعل سهم اهللا} فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسهُ { وإمنا قوله } َوِللرَّسُولِ 

  .الرسول واحد 
أن سهم اهللا مستحق لبيته ، ومعناه فإن لبيت اهللا مخسه وللرسول وقد روى الربيع بن أنس عن أيب العالية : والثاين 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على مخسة تكون أربعة أمخاس ملن : الرياحي قال 
بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم اهللا مث يقسم ما بقي شهدها ، مث يأخذ اخلمس فيضرب 

على مخسة أسهم فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القرىب ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكني وسهم البن السبيل 
.  

  :فيه قوالن } َوِللرَُّسولِ { وقوله تعاىل 
ليس للرسول من ذلك شيء كما مل يكن هللا من ذلك شيء ، وأن أنه مفتاح كالم اقترن بذكر اهللا و: أحدمها 



  .اخلمس مقسوم على أربعة أسهم ، وهذا قول ابن عباس من رواية علي بن أيب طلحة 
  .أن ذلك للرسول وهو قول اجلمهور : والثاين 

  :واختلفوا يف سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده على مخسة أقاويل 
  .ة بعده ، قاله قتادة أنه للخليف: أحدها 
  .أنه لقرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم إرثاً ، وهذا قول من جعل النيب موروثاً : والثاين 

  .أن سهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم مردود على السهام الباقية ويقسم اخلمس على أربعة : والثالث 
أن ذلك مصروف يف الكراع : واخلامس . فعي أنه مصروف يف مصاحل املسلمني العامة ، قاله الشا: والرابع 

  .والسالح ، وروي أن ذلك فعل أيب بكر وعمر ، رواه النخعي 

  .أهنم بنو هاشم ، قاله جماهد : أحدها : فاختلف فيه على ثالثة أقاويل } َوِلِذي الْقُْرَبى { أما قوله تعاىل 
: إىل عبد اهللا بن عباس يسأله عن ذي القرىب ، قال  كتب جندة: أهنم قريش كلها ، روى سعيد املقري قال : والثاين 

  .قريش كلها ذوو قرىب : كنا نقول إننا هم فأىب ذلك علينا قومنا وقالوا : فكتب إليه عبد اهللا بن عباس 
  .أهنم بنو هاشم وبنو املطلب ، قاله الشافعي والطربي : الثالث 

  :واختلفوا يف سهمهم اليوم على أربعة أقاويل 
  .أنه هلم أبداً كما كان هلم من قبل ، قاله الشافعي  :أحدها 
  .أنه لقرابة اخلليفة القائم بأمور األمة : والثاين 

  .أنه إىل اإلمام يضعه حيث شاء : والثالث 
  .أن سهمهم وسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مردود على باقي السهام وهي ثالثة ، قاله أبو حنيفة : والرابع 

  :فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط } َيَتاَمى وَالْ{ وأما 
موت األب وإن كانت األم باقية ، ألن يتم اآلدميني مبوت اآلباء دون األمهات ويتم البهائم مبوت : أحدها 

  الَ ُيْتمَ َبْعَد حُلُمٍ« : الصغر ، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والثاين . األمهات دون اآلباء 
  .اٍإلسالم ألنه مال املسلمني : والثالث . » 

  .احلاجة ألنه معد للمصاحل : والرابع 
  :مث فيهم قوالن 

  .أنه أليتام أهل الفيء خاصة : أحدمها 
  .أنه جلميع األيتام : والثاين 

  .فهم الذين ال جيدون ما يكفيهم } الَْمَساِكنيِ { وأما 
. وهل خيتص بأله الفيء؟ على القولني . سالم فيهم معترب وأما أبناء السبيل فهم املسافرون من ذوي احلاجات ، واٍإل

اخلمس موقوف على رأي اإلمام فيمن يراه أحق به ، وإمنا ذكرت هذه األصناف لصدق حاجتها يف : وقال مالك 
  .وقتها 

وهو يوم بدر فرق اهللا تعاىل فيه بني احلق } َوَمآ أَنَزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن { قوله عز وجل 
  .والباطل 



ْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَِكْن ِلَيقِْضيَ إِذْ أَْنُتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهْم بِالُْعْدَوِة الْقُْصَوى َوالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمْنكُْم َولَْو تََواَعْدُتْم لَا
  ) ٤٢(لَِيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسمِيٌع َعِليٌم  اللَُّه أَمًْرا كَانَ َمفُْعولًا

  .يعين شفري الوادي ببدر ، األدىن إىل املدينة } إِذْ أَنُتم بِالُْعدَْوِة الدُّْنَيا { : قوله عز وجل 
  .فري الوادي األقصى إىل مكة يعين ش} َوُهم بِالُْعدَْوِة الْقُْصَوى { 

  .عدوه الوادي هو ملطاط شفريه الذي هو أعلى من أسفله ، وأسفل من أعاله : وقال األخفش 
  .على شاطىء البحر بثالثة أميال : يعين عري أيب سفيان أسفل الوادي ، قال الكليب } َوالرَّكُْب أَْسفَلَ مِنكُمْ { 
  :فيه ثالثة أوجه } ْم ِفي الِْميَعادِ َولَْو تََواَعدتُّْم الَْختََلْفُْت{ 

ولو تواعدمت أن تتفقوا جمتمعني الختلفتم يف امليعاد ، بالتقدمي والتأخري والزيادة والنقصان من غري قصد : أحدها 
  .لذلك 
  .ولو تواعدمت مث بلغكم كثرة عدوكم مع قلة عددكم لتأخرمت فنقضتم امليعاد ، قاله ابن إٍسحاق : والثاين 
  .ولو تواعدمت مث بلغكم كثرة عدوكم من غري معونة اهللا لكم ألخلفتم بالقواطع والعوائق يف امليعاد : لث والثا

  :فيه وجهان } لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة . . . { قوله عز وجل 
  .وليبقى من بقي عن قدرة  ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة ،: أحدمها 
  .ليكفر من قريش من كفر بعد احلجة ببيان ما وعدوا ، ويؤمن من آمن بعد العلم بصحة إمياهنم : والثاين 

َه سَلََّم إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ ِكنَّ اللَّإِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليلًا َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم وَلََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َولَ
ا كَانَ َمفُْعولًا وَإِلَى َوإِذْ ُيرِيكُُموُهْم إِذِ الْتَقَْيُتْم ِفي أَْعُينِكُْم قَِليلًا َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعُينِهِْم ِليَقِْضيَ اللَُّه أَمًْر) ٤٣(الصُّدُورِ 

  ) ٤٤(اللَِّه تُْرَجُع الْأُُموُر 

  :فيه وجهان } يُرِيكُُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليالً  إذْ{ : قوله عز وجل 
يريد يف عينيك اليت هي } ِفي َمَناِمكَ { أن اهللا أرى نبيه صلى اهللا عليه وسلم قلة املشركني عياناً ، وقوله : أحدمها 

  .حمل النوم ، قاله احلسن 
  .اهر ، وعليه اجلمهور أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم يف نومه ، وهو الظ: والثاين 

وإمنا أراه ذلك على خالف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمته ، ليكون أثبت لقلوهبم وأقدم هلم على لقاء 
  .عدوهم ، ولوال ذلك ملا جازت هذه احلالة من اهللا تعاىل يف نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

  :جهان فيه و} َولَْو أََراكَُهُم كَِثرياً لَِّفِشلُْتْم { 
  .الختلفتم يف لقائهم أو الكف عنهم : أحدمها 
  .جلبنتم عنهم واهنزمتم منهم : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم . . . { 
  .سلّم من الفشل : أحدمها 
  .جلبنتم عنهم واهنزمتم منهم ولكن اهللا سلم من العدو : والثاين 

  .يهم حىت نفذ ما حكم فيهم به من هالكهم ولكن اهللا سلم أمره ف: وفيه ثالث 



َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََناَزُعوا ) ٤٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُرُوا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
  ) ٤٦(وا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب رُِحيكُْم وَاْصبُِر

  .والفشل هو التقاعد عن القتال جبناً } َوالَ َتَناَزعُواْ فََتفَْشلُواْ . . . { قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَتذَْهَب رُِحيكُْم { 

  .يريد بالريح القوة ، وضرب الريح هلا مثالً : أحدها 
  .ومعناه فتذهب دولتكم ، قاله أبو عبيدة .  يريد بالريح الدولة: والثاين 

  .يريد ريح النصر اليت يرسلها اهللا عز وجل لنصر أوليائه وهالك أعدائه قاله قتادة وابن زيد : والثالث 
فتذهب . ويكون معىن الكالم . وحيتمل رابعاً ، أن الريح اهليبة ، وريح القوم هيبتهم اليت تتقدمهم كتقدم الريح 

  .م رحيكم وهيبتك

) ٤٧(بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهمْ َبطًَرا َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَاللَُّه 
اسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَراَءِت الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ لَا غَاِلَب لَكُمُ الَْيْوَم ِمَن النَّ

إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ ) ٤٨(َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما لَا َتَرْونَ إِنِّي أََخافُ اللََّه وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 
  ) ٤٩(مََرٌض غَرَّ َهُؤلَاِء دِيُنُهْم َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم  َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم

هم قريش حني خرجوا يف محاية العري فنجا هبا أبو } َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن خََرُجواْ ِمن ِديَارِِهم َبطَراً َورِئَآَء النَّاسِ { 
ال نرجع حىت نرِد بدراً وننحر جزوراً ونشرب مخراً وتعزف علينا القيان ، فكان من : و جهل سفيان ، فقال هلم أب

  .أمر اهللا فيهم ما كان 
ظهر هلم يف صورة سراقة بن جعشم من بين : قال املفسرون } وَإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّيطَانُ أَْعَمالَُهْم { قوله عز وجل 

  .كنانة فزين للمشركني أعماهلم 
  :تمل وجهني حي

  .زين هلم شركهم : أحدمها 
  .زين هلم قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

  .أنه زين هلم قوهتم حىت اعتمدوها : وفيه وجه ثالث 
  .يعين أنكم الغالبون دون املؤمنني } الَ غَاِلبَ لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ : َوقَالَ { 
  :حيتمل وجهني  }َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم { 

  .ويف جواركم ينالين ما نالكم . يعين أين معكم : أحدمها 
  .فيكون على الوجه األول من اجلوار ، وعلى الوجه الثاين من اإلجارة . جمري لكم وناصر : الثاين 

  :حيتمل وجهني } فَلَمَّا َتَرآَءِت الْفِئََتاِن { 
  .فئة املسلمني وفئة املشركني : أحدمها 
  .فكانوا فئتني . املسلمون ومن أمدوا به من املالئكة : والثاين 

  :والنكوص أن يهرب ذليالً خازياً ، قال الشاعر } َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه { 
  .وال َضّر أهل السابقات التقدم ... وما ينفعل املستأخرين نكوصهم 



  .عين من املالئكة الذين أمد اهللا هبم رسوله واملؤمنني ي} َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِّنكُمْ إِنِّي أََرى َما الَ َتَرْونَ { 
وإمنا ذكر خوفه من اهللا تعاىل يف هذا املوضع ومل يذكره يف امتناعه من السجود آلدم ألنه قد } إِنِّي أََخاُف اللََّه { 

إِنِّي أََخاُف اللََّه { كان سأل اإلنظار إىل قيام الساعة فلما رأى نزول املالئكة ببدر تصور قيام الساعة فخاف فقال 
  .} َواللَُّه َشِديدُ الِْعقَابِ 

  :فيهم ثالثة أقاويل } إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { قوله عز وجل 
  .أهنم قوم يف قلوهبم شك كانوا تكلموا باإلسالم وهم مبكة ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .املشركون ، قاله احلسن  أهنم: والثاين 

  .أهنم قوم مرتابون مل يظهروا العداوة للنيب صلى اهللا عليه وسلم خبالف املنافقني : والثالث 
  :واملرض يف القلب كله هو الشك ، وهو مشهور يف كالم العرب ، قال الشاعر 

  لعرضي ويل يف األلّية مفخر... وال مرضاً أتقيه إين لصائن 
  .يعين املسلمني } َهُؤآلِء  غَرَّ{ وقوله تعاىل 

يعين اإلسالم ، ألن اهللا تعاىل قلل املشركني يف أعني املسلمني ليتقدموا عليهم ، وقلَّل املسلمني يف أعني } ديُنُهْم { 
  .املشركني ليستهينوا هبم حىت أظفر هبم املسلمني فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا 

ذَِلَك بَِما ) ٥٠(يَن كَفَُروا الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم َوأَدَْبارَُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب الَْحرِيقِ َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذ
  ) ٥١(قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

  :فيه قوالن } َمالَِئكَةُ َيْضرُِبونَ َوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهمْ َولَوْ َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ الْ{ قوله عز وجل 
  .يتوفاهم ملك املوت عند قبض أرواحهم ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .قتل املالئكة هلم حني قاتلوهم يوم بدر : والثاين 

وم القيامة إذا واجهوهم ، وأدبارهم يضربون وجوههم ي: تأويله على القول األول } َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَدبَاَرُهمْ { 
  .إذا ساقوهم إىل النار 

  :وتأويله على القول الثاين حيتمل وجهني 
  .يضربون وجوههم ببدر ملا قاتلوا ، وأدبارهم ملا اهنزموا : أحدمها 
أهنم جاءوهم من أمامهم وورائهم ، فمن كان من أمامهم ضرب وجوههم ، ومن كان من ورائهم ضرب : والثاين 

  .دبارهم أ

) ٥٢( قَوِيٌّ َشِديدُ الِْعقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُُنوبِهِْم إِنَّ اللََّه
كَدَأْبِ آلِ ) ٥٣(يُِّروا َما بِأَنْفُِسهِْم وَأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغ

  ) ٥٤(نَ َوكُلٌّ كَاُنوا ظَاِلِمَني ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا بِآَياِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهمْ بِذُُنوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْو

  :حيتمل مخسة أوجه } ِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمغَيِّراً نِّْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيغَيُِّرواْ َما بِأَنفُِسهِمْ ذَ{ قوله عز وجل 
مل يك مغرياً نعمة أنعمها عليهم بالنصر هلم على أعدائهم حىت يغريوا ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه : أحدها 

.  
  .مل يك مغرياً نعمته عليهم يف كف أعدائهم عنهم حىت يغريوا ما بأنفسهم من طاعته والكف عن معصيته : والثاين 



  .من تأدية حق اهللا تعاىل منه . مل يك مغرياً نعمته عليهم يف الغىن والسعة حىت يغريوا ما بأنفسهم : والثالث 
  .ا بأنفسهم من اإلميان مل يك مغرياً نعمته يف الثواب واجلزاء حىت يغريوا م: والرابع 

  .مل يك مغرياً نعمته عليهم يف اإلرشاد حىت يغريوا ما بأنفسهم من االنقياد : واخلامس 

َمرَّةٍ  الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ) ٥٥(إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 
  ) ٥٧(فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ ) ٥٦(َوُهْم لَا َيتَّقُونَ 

  :فيه وجهان } فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الْحَْربِ { : قوله عز وجل 
  .تصادفهم : أحدمها 
  .تظفر هبم : والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } رِّْد بِهِم مَّْن َخلْفَُهمْ فََش{ 
  :أنذر هبم من خلفهم ، قال الشاعر من هذيل : أحدها 

  .خمافة أن يشرِّد يب حكيم ... أطوِّف يف األباطح كلَّ يوم 

  ) ٥٨(الَْخاِئنَِني  َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ

  .يعين يف نقض العهد } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً { قوله عز وجل 
قال الشاعر . والنبذ هو اإللقاء . هبم . أي فألق إليهم عهدهم حىت ال ينسبوك إىل الّغدر } فَانْبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَوآٍء { 
:  

  قع املاء من ذي الغلة الصاديموا... فهن ينبذن من قول يصنب به 
  :مخسة أوجه } َعلَى َسَوآٍء { ويف قوله تعاىل 

  .على مهل ، قال الوليد بن مسلم : أحدها 
  .على حماجزة مما يفعل هبم ، قاله ابن حبر : والثاين 

  .على سواء يف العلم حىت ال يسبقوك إىل فعل ما يريدونه بك : والثالث 
  :ف ، واستشهد بقول الراجز على عدل من غري حي: والرابع 

  حىت جييبوك إىل السواء... فاضرب وجوه الغد واألعداء 
  .أي إىل العدل 

  :على الوسط واستشهد قائله بقول حسان : واخلامس 
  بعد املغيب يف سواء امللحد... يا ويح أنصار النيب ورهطه 

  .وذكر جماهد أهنا نزلت يف بين قريظة 

َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُتْرِهُبونَ ) ٥٩(كَفَُروا َسَبقُوا إِنَُّهْم لَا يُْعجُِزونَ  َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن
ِمْن َشْيٍء ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُمْ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم وَآَخرِيَن ِمْن ُدونِهِْم لَا َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا 

  ) ٦٠(َوأَنُْتْم لَا ُتظْلَُمونَ 



  :فيه مخسة أقاويل } َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّا اْسَتطَعُْتم مِّن قُّوٍة َوِمن رَِّباِط الْخَْيلِ { قوله عز وجل 
  .ة أن القوة ذكور اخليل ، ورباط اخليل إناثها ، وهذا قول عكرم: أحدها 
  .القوة السالح ، قاله الكليب : والثاين 

  .القوة التصايف واتفاق الكلمة : والثالث 
  .القوة الثقة باهللا تعاىل والرغبة إليه : والرابع 

مسعت رسول اهللا : روى يزيد بن أيب حبيب عن أيب علّي اهلمزاين عن عقبة بن عامر قال . القوة الرمي : واخلامس 
  .قاهلا ثالثاً » أَالَ إِنَّ القُوةَ الرمُي } َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَعُْتْم مِّن قوة { « : ول على املنرب صلى اهللا عليه وسلم يق

  .على قول عكرمة إناثها خاصة ، وعلى قول اجلمهور على العموم الذكور واإلناث } َوِمن رَِّباطِ الْخَْيلِ { 
ارتبطوا اخليل فَإِنَّ ظُُهوَرَها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

  :فيه وجهان } ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُمْ { . » لَكُم ِعزٌّ ، َوأَْجَوافََها لَكُم كَنٌز 
  .عدو اهللا بالكفر وعدوكم باملباينة : أحدمها 
  .التخويف : واإلرهاب . و اهللا عدو ألوليائه عدو اهللا هو عدوكم ألن عد: والثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } َوآخَرِيَن ِمن ُدونِهِْم الَ َتْعلَُموَنُهْم اللَُّه َيْعلَُمُهْم { 
  .هم بنو قريظة ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهل فارس والروم قاله السدي : والثاين 

  .املنافقون؛ قاله احلسن وابن زيد : والثالث 
  .الشياطني ، قاله معاذ بن جبل :  والرابع

  .كل من ال تعرفون عداوته ، قاله بعض املتأخرين : واخلامس 

َوإِنْ ُيرِيُدوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحسَْبكَ ) ٦١(َوإِنْ جََنُحوا لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 
وَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِمْ لَْو أَْنفَقَْت َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم ) ٦٢(ُهَو الَِّذي أَيََّدكَ بَِنْصرِِه َوبِالُْمْؤِمنَِني  اللَُّه

  ) ٦٣(َولَِكنَّ اللََّه أَلََّف بَْيَنُهمْ إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  :فيه ثالثة أوجه } واْ لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوإِن جََنُح{ قوله عز وجل 
  .وإن مالوا إىل املوادعة فَِملْ إليها : أحدها 
  .وإن توقفوا عن احلرب مساملة لك فتوقف عنهم مساملة هلم : والثاين 

  .وإن أظهروا اإلسالم فاقبل منهم ظاهر إسالمهم وإن ختلف باطن اعتقادهم : والثالث 
فَاقُْتلُواْ { أهنا عامة يف موادعة كل من سأهلا من املشركني مث نسخت بقوله تعاىل : أحدها :  وفيه ثالثة أقاويل

  .قاله احلسن وقتادة وابن زيد ]  ٥: التوبة [ } الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهم 
  .أهنا يف أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا اجلزية : والثاين 

  .ألوا املوادعة فأمر بإجابتهم أهنا يف قوم معينني س: والثالث 

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ حَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقَتالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُمْ ) ٦٤(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 
الْآنَ ) ٦٥(ِمْنكُْم ِمائَةٌ َيْغِلُبوا أَلْفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ  ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن



َضْعفًا فَإِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِمائَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيْغِلُبوا أَلْفَْينِ   َيكُْن مِْنكُْم أَلٌْفَخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُمْ 
  ) ٦٦(بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 

  :فيه وجهان } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ { قوله عز وجل 
  .حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني اهللا ، قاله الكليب ومقاتل : أحدمها 
  .حسبك اهللا أن تتوكل عليه واملؤمنون أن تقاتل هبم : ين والثا

  .نزلت هذه اآلية بالبيداء من غزوة بدر قبل القتال : قال الكليب 
َوإن َيكُن  َيآ أَيَُّها النَّبِيُّ حَرَّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الْقَِتالِ إن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ مِائََتْينِ{ قوله عز وجل 

وهذا يوم بدر جعل على كل رجل من املسلمني قتال عشرة : يعني يقاتلوا ألفاً قال جماهد } مِّنكُم مِّائَةٌ َيْغِلُبواْ أَلفاً 
  .} اَألنَ َخفََّف اللَُّه َعنكُم { : من املشركني فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعاىل 

جل من املسلمني على عشرة من املشركني ، وقد مضى تفسري هاتني معناه أن اهللا تعاىل ينصر كل ر: وقال ابن حبر 
  .اآليتني من قبل 

آِخَرةَ وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد الْ
فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ ) ٦٨(ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم لَْولَا كَِتاٌب ) ٦٧(

  ) ٦٩(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

وهذا نزل يف أسرى بدر حني استقر رأي } ضِ َما كَانَ لَِنبِيٍّ أَن َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي اَألْر{ قوله عز وجل 
النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء باملال ، كل أسري بأربعة آالف درهم ، فأنكر اهللا 

  .تعاىل ذلك عليه وأنه ما كان له أن يفادي األسرى 
  :فيه وجهان } حَتَّى يُثِْخَن ِفي األْرضِ { 

  .االستيالء ، قاله السدي أحدمها هو الغلبة و
  .قاله جماهد . هو كثرة القتل لُيعزَّ به املسلمون ويذل به املشركني : والثاين 

  .يعين املال ، مساه عرضاً لقلة بقائه } يُرِيُدونَ عََرَض الْدُّْنَيا { 
  .يعين العمل مبا يوجب ثواب اآلخرة } َواللَُّه ُيرِيُد اَألِخَرةَ { 
  .يعين ما أخذمتوه من املال يف فداء أسرى بدر } مَِّن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَمآ أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم  لَّْوالَ كَِتاٌب{ 

  :أربعة أقاويل } لَْوال ِكتَاٌب مَِّن اللَِّه َسَبَق { ويف قوله 
ى بدر عذاب عظيم ، قاله لوال كتاب من اهللا سبق ألهل بدر أن يعذهبم ملسهم فيما أخذوه من فداء أسر: أحدها 

  .جماهد وسعيد بن جبري 
لوال كتاب من اهللا سبق يف أنه سيحل لكم الغنائم ملسكم يف تعجلها من أهل بدر عذاب عظيم ، قاله ابن : والثاين 

  .عباس وأبو هريرة واحلسن وعبيدة 
فيما أخذمت عذاب عظيم ، قاله  لوال كتاب من اهللا سبق أن ال يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة ملسكم: والثالث 

  .ابن اسحاق 
لوال كتاب من اهللا سبق وهو القرآن الذي آمنتم به املقتضي غفران الصغائر ملسكم فيما أخذمت عذاب : والرابع 



  .عظيم 
هم قومك وعشريتك فاستبقهم : وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم شاور أبا بكر وعمر يف أسرى بدر فقال أبو بكر 

هم أعداء اهللا وأعداء رسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم ، فمال رسول :  أن يهديهم ، وقال عمر لعل اهللا
« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعد انصرافه عنهم إىل قول أيب بكر وأخذ فدء األسرى ليتقوى به املسلمون ، وقال 

لَو ُعذِّْبَنا ِفي َهذَا األْمرِ َيا ُعَمُر « : ال النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما نزلت هذه اآلية ق» أَنُتم َعالَةٌ بعيين املَُهاجِرِيَن 
  .} فَكُلُْوا ِممَّا غَنِْمُتْم حََالَالً طَيِّباً { مث إن اهللا تعاىل بيَّن حتليل الغنائم والفداء بقوله » لََما َنَجا غَْيُرَك 

َن الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم َخْيًرا ُيؤِْتكُْم َخْيًرا ِممَّا أُِخذَ مِْنكُْم َوَيغِْفْر لَكُمْ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِم
  ) ٧١(ِكيٌم َوإِنْ يُرِيدُوا ِخيَاَنَتَك فَقَدْ َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َح) ٧٠(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ْيراً مَِّمَّآ أُِخذَ َيآ أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لَِّمن ِفي أَْيدِيكُْم مَِّن اَألْسَرى إِن َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم َخْيراً ُيؤِْتكُْم َخ{ قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } ِمْنكُمْ 

  .أحل مما أخذ منكم : أحدمها 
  .أكثر مما أخذ منكم : الثاين 

قيل إن هذه اآلية نزلت ملا أسر العباس بن عبد املطلب مع أسرى بدر وأخذ منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا كنت مسلماً وأخرجت مكرهاً ولقد تركتين فقرياً أتكفف : فداء نفسه وابين أخويه عقيل ونوفل فقال 

قال . إن اهللا لزيدنا ثقة بنبوتك : فقال » َها إِلَى أُمِّ الْفَْضلِ ِعْنَد ُخُروجَِك فَأَْيَن اَألمَْوالُ الَِّتي َدفَْعَت« : قال . الناس 
فصدق اهللا وعده فيما آتاين وإن يل لعشرين مملوكاً كل مملوك يضرب بعشرين الفاً يف التجارة فقد أعطاين . العباس 

  .اهللا عز وجل خرياً مما أخذ مين يوم بدر 

ْوِلَياءُ هَاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنصَُروا أُولَِئكَ َبْعضُُهْم أَإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو
ْنَصُروكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم ُيهَاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َولَايَِتهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى يَُهاجِرُوا َوإِِن اْسَت

  ) ٧٢(النَّْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  .يعين باهللا } إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ { قوله تعاىل 
  .يعين هاجروا وتركوا ديارهم يف طاعة اهللا } َوَهاَجرُواْ { 
النفقة ، واجملاهدة بالنفس القتال ، وهؤالء هم : واجملاهدة باملال } َوَجاَهُدواْ بِأَْموَاِلهِم َوأنْفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه { 

  .املهاجرون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة 
رين يف منازهلم ونصروا النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين األنصار الذين آووا املهاج} َوالَِّذيَن َءاوَواْ َوَنَصُرواْ { مث قال 

  .ونصروهم 
  :فيه تأويالن } أَوْلَِئَك بَْعضُُهْم أَوِْلَيآُء بَْعضٍ { 

: قال ابن عباس . أولئك بعضهم أوىل مبرياث بعض : والثاين . أولئك بعضهم أعوان بعض ، قاله اجلمهور : أحدمها 
  .نصار دون ذوي األرحام جعل اهللا تعاىل املرياث للمهاجرين واأل

يعين ما لكم من مرياثهم } وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ وَلَْم يَُهجِرُواْ َما لَكُْم مِّن َوالَيَتهِم مِّن َشْيٍء َحتََّى ُيَهاجُِرواْ { مث قال تعاىل 



م أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي كَتَابِ َوأُولُواْ اَألْرَحامِ َبْعُضُه{ من شيء حىت يهاجروا فكانوا يعلمون ذلك حىت أنزل اهللا تعاىل 
  .يعين يف املرياث فنسخت اليت قبلها وصار التوارث لذوي األرحام ، قاله جماهد وعكرمة واحلسن والسدي } اللَِّه 

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجرُوا ) ٧٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري 
َوالَِّذيَن آَمُنوا ) ٧٤(كَرٌِمي  َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصرُوا أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق

ْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعضُُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء ِمْن َبْعُد َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك ِمْنكُ
  ) ٧٥(َعِليٌم 

  :فيه وجهان } وَالَِّذيَن كَفَُرواْ بَْعضُُهْم أَوِْلَيآُء بَْعضٍ { قوله عز وجل 
  .بعضهم أنصار بعض ، قاله قتادة وابن إسحاق : أحدمها 
  .بعضهم وارث بعض ، قاله ابن عباس وأبو مالك : والثاين 

  :فيه تأويالن } . . . إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ { 
  .يعين بغلبة الكفار } َتكُن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ { إالَّ تناصروا أيها املؤمنون : أحدمها 

  .وابن جرير  بضعف اإلميان ، قاله ابن اسحاق} َوفََساٌد كَبٌِري { 
بتقوية اخلارج } َوفََساٌد كَبٌِري { . باختالف الكلمة } َتكُن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ { إالّ تتوارثوا باإلسالم واهلجرة : والثاين 

ِه وَالَِّذيَن َءاَوواْ َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجرُواْ َوجََهُدواْ ِفي َسبِيلِ اللَّ{ . على اجلماعة ، قاله ابن عباس وابن زيد واهللا أعلم 
والَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمن َبْعُد َوهَاَجرُواْ َوجََهُدواْ َمَعكُْم )  ٧٤( وََّنَصرُواْ أُْولَئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ حَقَّاً لَُّهْم مَّْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

  })  ٧٥( ضٍ ِفي ِكَتبِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْىٍء َعِليٌم فَأُْولَِئَك مِنكُْم َوأُْولُواْ اَألْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْع

فَسِيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيرُ ) ١(َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ٢(لََّه ُمْخزِي الْكَاِفرِيَن ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ ال

بِْسمِ { يف ترك افتتاح هذه السورة ب } َبَرآَءةٌ مَِّن اللَِّه َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن الُْمْشرِِكنيَ { قوله عز وجل 
  :قوالن } اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

  صود ألن األوىل يف ذكر العهود ،أهنا واألنفال كالسورة الواحدة يف املق: أحدمها 
وكانتا تدعيان القرينتني ، ولذلك وضعتا يف : والثانية يف رفع العهود ، وهذا قول أُيب بن كعب قال ابن عباس 

  .السبع الطول 
  .وحكاه عن عثمان بن عفان 

، وهذا قول ابن عباس ، ونزلت سنة  أمان ، وبراءة نزلت برفع األمان} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ { أن : الثاين 
تسع فأنفذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ليقرأها يف املوسم بعد توجه أيب 

ال ُيبِلِّغُ َعنِّي إِالَّ « بكر رضي اهللا عنه إىل احلج ، وكان أبو بكر صاحب املوسم ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .حكى ذلك احلسن وقتادة وجماهد » ِمنِّي  َرُجلٌ

  .وحكى الكليب أن الذي أنفذه رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم من سورة التوبة عشر آيات من أوهلا 
  .حكى مقاتل أهنا تسع آيات تقرأ يف املوسم ، فقرأها علي رضي اهللا عنه يف يوم النحر على مجرة العقبة 

  :وجهان } َن اللَِّه َوَرُسوِلِه َبَرآَءةٌ مِّ{ ويف قوله تعاىل 



  .أهنا انقطاع العصمة منهما : أحدمها 
  .أهنا انقضاء عهدمها : والثاين 

  :وجهان } فَسُِيحواْ ِفي اَألْرضِ { ويف قوله . وهذا أمان } فَسِيُحواْ ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ { مث قال تعاىل 
  .انصرفوا فيها إىل معايشكم : أحدمها 

  .سافروا فيها حيث أردمت : لثاين وا
  :ويف السياحة وجهان 

  .أهنا السري على مهل : أحدمها 
  .أهنا البعد على وجل : والثاين 

  :واختلفوا فيمن جعل له أمان هذه األربعة األشهر على أربعة أقاويل 
أقل من أربعة أشهر وملن كان أن اهللا تعاىل جعلها أجالً ملن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمنه : أحدها 

  .أجل أمانه غري حمدود مث هو بعد األربعة حرب ، فأما من ال أمان له فهو حرب ، قاله ابن إٍسحاق 
أن األربعة األشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط إليها ، ومن كان عهده أقل منها : والثاين 

فَإِذَا { جعل له أمان مخسني ليلة من يوم النحر إىل سلخ احملرم لقوله تعاىل  إليها ، ومن مل يكن له من رسول اهللا عهد
  .قاله ابن عباس والضحاك وقتادة } اْنسَلََخ اَألشُْهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 

ملعاهد ، قاله الزهري وحممد بن كعب أن األربعة األشهر عهد املشركني كافة ، املعاهد منهم وغري ا: والثالث 
  .وجماهد 
أن األربعة أالشهر عهد وأمان ملن مل يكن له من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد وال أمان ، أما : والرابع 

واختلفوا يف أول َمَدى األربعة األشهر على . أصحاب العهود فهم على عهودهم إىل انقضاء مددهم ، قاله الكليب 
  :اويل ثالثة أق

أن أوهلا يوم يوم احلج األكرب وهو يوم النحر ، وآخرها انقضاء العاشر من شهر ربيع اآلخر ، قاله حممد بن : أحدها 
  .كعب وجماهد والسدي 

  .أهنا شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم ، قاله الزهري : والثاين 
العشرين من شهر ربيع األول ، ألن احلج يف تلك أن أوهلا يوم العشرين من ذي القعدة ، وآخرها يوم : والثالث 

السنة كان يف ذلك اليوم مث صار يف السنة الثانية يف العشر من ذي احلجة وفيها حجة الوداع ، ألجل ما كانوا عليه 
قَدِ إِنَّ الزََّمانَ « : يف اجلاهلية من النسىء ، فأقره النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه حىت نزل حترمي النسىء وقال 

  اسَْتدَاَر كََهْيئَِتهِ َيْوَم َخلََق اللََّه السََّمَواِت َواَألْرَض
  .أي ال تعجزونه هرباً وال تفوتونه طلباً } َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِي اهللاِ { » 
  :حيتمل وجهني } َوأَنَّ اَهللا ُمْخزِي الكَافِرِيَن { 

  .استأمن  بالسيف ملن حارب واجلزية ملن: أحدمها 
  .يف اآلخرة بالنار : والثاين 

ولُُه فَإِنْ تُْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَكُْم َوإِنْ َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُس
  ) ٣(مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَُروا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ  َتَولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر



  :يف األذان ها هنا ثالثة أقاويل } وَأَذَانٌ مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ { قوله عز وجل 
  .أنه القصص ، وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشايب : أحدها 
  .ألمر الذي يسمع باألذن ، حكاه علي بن عيسى أنه النداء با: والثاين 
  .أنه اإلعالم ، وهذا قول الكافة : الثالث 

  :ثالثة أقاويل } َيْوَم الَْحجِّ اَألكَْبرِ { ويف 
وروى ابن جريج عن حممد بن قيس بن خمرمة . أنه يوم عرفة ، قاله عمر بن اخلطاب وابن املسيب وعطاء : أحدها 

أنه يوم النحر ، : والثاين » َهذَا َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ « : عليه وسلم خطب يوم عرفة وقال أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .قاله عبد اهللا بن أيب أوىف واملغرية بن شعبه وسعيد بن جبري والشعيب والنخعي 

ى ناقته خطبنا رسول اهللا صلى عليه وسلم عل: وروي مرة عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أهنا أيام احلج كلها ، فعرب : والثالث . » أََتْدُرونَ أَيَّ َيْومٍ َهذَا؟ َيْوُم النَّْحرِ َوَهذَا َيْوُم احلَجِّ اَألكَْبرِ « احلمراء وقال 

  .كما يقال يوم اجلمل ويوم صفني ، أي أيامه كلها : عن األيام باليوم ، قاله جماهد وسفيان ، قال سفيان 
مسي بذلك ألنه كان يف سنة اجتمع فيها حج املسلمني واملشركني ، ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى  أنه: أحدها 

  .، قاله احلسن 
  .أن احلج األكرب القِران ، واألصغر اإلفراد ، قاله جماهد : والثاين 

  .أن احلج األكرب هو احلج ، واألصغر هو العمرة ، قاله عطاء والشعيب : والثالث 

إِلَيْهِْم َعْهَدُهمْ إِلَى ُمدَِّتهِْم إِنَّ الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُمْ َشْيئًا َولَْم يُظَاِهُروا َعلَْيكُْم أََحًدا فَأَِتمُّوا إِلَّا 
الُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم وَاْحصُُروُهمْ  فَإِذَا اْنسَلََخ الْأَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا) ٤(اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

  ) ٥(َه غَفُوٌر َرحِيٌم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِنْ َتابُوا َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ اللَّ

  :يف األشهر احلرم قوالن . اآلية } الُْحُرُم  فَإِذا اْنَسلََخ اَألْشُهُر{ قوله عز وجل 
  .أهنا رجب وذو العقدة وذو احلجة واحملرم ، ثالثة سرد وواحد فرد ، وهذا رأي اجلمهور : أحدمها 
أهنا األربعة األشهر اليت جعلها اهللا تعاىل أن يسيحوا فيها آمنني وهي عشرون من ذي احلجة واحملرم وصفر : والثاين 

  .من شهر ربيع اآلخر ، قاله احلسن  وشهر ربيع عشر
  :فيه قوالن } فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { 

  .يف حل أو حرم : أحدمها 
والقتل وإن كان بلفظ األمر فهو على وجه التخيري لوروده بعد حظر اعتباراً . يف األشهر احلرم ويف غريها : والثاين 

  .باألصلح 
  :فيه وجهان } َوُخذُوُهم { 

  .على التقدمي والتأخري ، وتقديره فخذوا املشركني حيث وجدمتوهم واقتلوهم : أحدمها 
  .فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم : أنه على سياقه من غري تقدمي وال تأخري ، وتقديره : والثاين 

  .على وجه التخيري يف اعتبار األصلح من األمرين } َواْحُصُروُهم { 
  :وجهان } وَاْحُصُروُهم { يف قوله و

  .أنه استرقاقهم : أحدمها 



  .أنه الفداء مبال أو شراء : والثاين 
  :فيه وجهان } َواقُْعدُواْ لَُهْم كُلَّ مَْرَصدٍ { 

  .أن يطلبوا يف كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا ، والطلب إذا بعدوا : أحدمها 
 تعاىل هلم فيما حكم به تعاىل عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ أن يفعل هبم كل ما أرصده اهللا: والثاين 

  .ليعترب فيها فعل اَألصلح منها 
  .أي أسلموا ، ألن التوبة من الكفر تكون باإلسالم } فَإِن تَاُبواْ { مث قال تعاىل 

  :فيه وجهان } َوأَقَاُمواْ الَْصالَةَ { 
  .و مقتضى قول أيب حنيفة ، ألنه ال يقتل تارك الصالة إذا اعترف هبا أي اعترفوا بإقامتها ، وه: أحدمها 

  .أنه أراد فعل الصالة ، وهو مقتضى قول مالك والشافعي ، ألهنما يقتالن تارك الصالة وإن اعترف هبا : الثاين 
االعتراف هبا وتؤخذ من ماله يعين اعترفوا هبا على الوجهني معاً ، ألن تارك الزكاة ال يقتل مع } َوَءاتُوا الزَّكَاةَ { 

  .جرباً ، وهذا إمجاع 

  ) ٦(بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعلَُمونَ َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيسَْمَع كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك 

  .ويف كالم اهللا وجهان أي إن استأمنك فأمِّنه : اآلية } . . . ِكنيَ اسَْتجَاَرَك َوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِ{ قوله عز وجل 
وحكم الناقض له والسرية يف . أنه عين سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم املقيم على العهد : أحدمها 

  .املشركني والفرق بينهم وبني املنافقني 
  .ضالله ويرجع به عن كفره  يعين القرآن كله ، ليهتدي به من: الثاين 

  .يعين إن أقام على الشرك وانقضت مدة األمان } ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه { 
  :حيتمل وجهني } ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعلَُمونَ { 

  .الرشد من الغّي : أحدمها 
  .استباحة رقاهبم عند انقضاء مدة أماهنم : والثاين 

امُوا لَكُمْ ُمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم عِْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فََما اْسَتقَكَْيَف َيكُونُ ِللْ
  ) ٧(فَاْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

  :حيتمل وجهني . اآلية } . . . ْنَد اللَِّه كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكْيَن َعْهٌد ِع{ قوله عز وجل 
  .إذا مل يعطوا أماناً : أحدمها 

  .إذا غدروا وقاتلوا : الثاين 
  :أربعة أقاويل } إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم عِنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ { ويف قوله 

  .أهنم قوم من بين بكر بن كنانة ، قاله ابن إٍسحاق : أحدها 
  .أهنم قريش ، وهو قول ابن عباس : والثاين 

  .خزاعة ، قاله جماهد : والثالث 
  .بنو ضمرة ، قاله الكليب : والرابع 



يعين فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا عليه ، فدل على أهنم إذا نقضوا } فََما اْسَتقَامُواْ لَكُْم فَاْستَِقيُمواْ لَُهْم { 
  .العهد سقط أماهنم وحلّت دماؤهم 

  ) ٨(ُهْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ ْيَف َوإِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم لَا َيْرقُبُوا ِفيكُْم إِلًّا وَلَا ِذمَّةً يُْرُضوَنكُمْ بِأَفَْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُوُبكَ

الكالم حمذوف وتقديره ويف . يعين يقووا حىت يقدروا على الظفر بكم } كَْيَف َوإِن َيظَْهرُواْ َعلَْيكُْم { قوله عز وجل 
  .كيف يكون هلم عهد وإن يظهروا عليكم : 
  :فيه وجهان } الَ يْرقُُبْو فِيكُْم { 

  .قاله السدي : ال خيافوا : أحدمها 
  .ال يراعوا : الثاين 

  .ويف اإللّ سبعة تأويالت } إَِأل َوالَ ِذمَّةً { 
  .أنه العهد ، وهوقول ابن زيد : أحدها 
  .اهللا تعاىل ، قاله جماهد ، ويكون معناه ال يرقبون اهللا فيكم أنه اسم : والثاين 

  .أنه احللف ، وهو قول قتادة : والثالث 
  :أن اإلل اليمني ، والذمة العهد ، قاله أبو عبيدة ، ومنه قول ابن مقبل : والرابع 

  قطعوا اإللَّ وأعراق الرَِّحم... أفسد الناس خلوف خلفوا 
  .اله احلسن أنه اجلوار ، ق: واخلامس 
  :أنه القرابة ، قاله ابن عباس والسدي ، ومنه قول حسان : والسادس 

  كإل الّسقْبِ من رَأل النعام... وأُقسم إن إلَّك من قريش 
أن اإلل العهد والعقد وامليثاق واليمني ، وأن الذمة يف هذا املوضع التذمم ممن ال عهد له ، قاله بعض : والسابع 
  .البصريني 

  :فيها ثالثة أوجه } ِذمَّةً َوالَ { 
  .اجلوار ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .أنه التذمم ممن ال عهد له ، قاله بعض البصريني : الثاين 

  .أنه العهد وهو قول أيب عبيدة : والثالث 
  :حيتمل ثالثة أوجه } يُْرُضوَنكُم بِأَفَْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُوبُُهْم { 

  .الوفاء وتأىب قلوهبم إال الغدر  يرضونك بأفواههم يف: أحدها 
  .يرضونكم بأفواههم يف الطاعة وتأىب قلوهبم إال املعصية : والثاين 

يرضونكم بأفواهم يف الوعد باإلميان وتأىب قلوهبم إال الشرك ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرضيه : والثالث 
  .من املشركني إال باإلميان 

  :فيه وجهان } نَ َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُو{ 
  .يف نقض العهد وإن كان مجيعهم بالشرك فاسقاً : أحدمها 
  .وأكثرهم فاسق يف دينه وإن كان كل دينهم فسقاً : والثاين 



ِفي ُمْؤِمنٍ إِلًّا َولَا ِذمَّةً لَا َيْرقُُبونَ ) ٩(اشَْتَرْوا بِآيَاِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
فَإِنْ َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوُنفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ ) ١٠(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدونَ 

  ) ١١(َيْعلَُمونَ 

  :يف آيات اهللا تعاىل ها هنا وجهان } اً قَِليالً اْشَترَواْ بَئَايَاِت اللَِّه ثَمَن{ قوله عز وجل 
  .حججه ودالئله : أحدمها 
  .آيات اهللا التوراة اليت فيها صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

  :ويف صفته بالقليل وجهان . ما جعلوه من ذلك بدالً : والثمن القليل 
  .ألنه حرام ، واحلرام قليل : أحدمها 
  .ألهنا من عروض الدنيا اليت بقاؤها قليل : والثاين 

  :وفيمن أريد هبذه اآلية قوالن 
أهنم األعراب الذين مجعهم أبو سفيان على طعامه ، وهذا قول جماهد ومن زعم أن اآليات حجج اهللا تعاىل : أحدمها 

.  
  .ات التوراة أهنم قوم من اليهود دخلوا يف العهد مث رجعوا عنه وهذا قول من زعم أهنا آي: والثاين 

  :حيتمل ثالثة أوجه } فََصدُّواْ َعن َسبِيِلِه { 
  .عن دين اهللا تعاىل يف املنع منه : أحدها 
  .عن طاعة اهللا يف الوفاء بالعهد : والثاين 

  .عن قصد بيت اهللا حني أحصر باحلديبّية : والثالث 

  ) ١٢(ِفي ِدينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَا أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَْتُهونَ َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعنُوا 

  .أي نقضوا عهدهم الذي عقدوه بأمياهنم } َوإِن نَّكَثُواْ أَْيَمانَُهْم مِّن َبْعِد َعْهدِِهْم { قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } َوطََعُنواْ ِفي ِدينِكُْم { 

  .إظهار الذم له : أحدمها 
  .إظهار الفساد فيه : والثاين 

  :فيهم ثالثة أقاويل } فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ { 
  .أهنم رؤساء املشركني : أحدها 
  .أهنم زعماء قريش ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .، قاله قتادة  أهنم الذين كانوا قد مهوا بإخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: والثالث 
إِنَُّهم الَ أَْيَمانَ { : وقرأ ابن عامر . قراءة اجلمهور بفتح األلف ، من اليمني لنقضهم إياها } إِنَُّهم الَ أَْيَمانَ لَُهْم { 

  :وفيها إذا كسرت وجهان . بكسر األلف ، وهي قراءة احلسن } لَُهمْ 
  .أهنم كفرة ال إميان هلم : أحدمها 
  . يعطون أماناً أهنم ال: والثاين 



ْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوُه إِنْ أَلَا تُقَاِتلُونَ قَْوًما َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ َوُهمْ َبَدُءوكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ أََتْخَش
) ١٤(ْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َويَْنُصْركُْم َعلَيْهِْم َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه بِأَ) ١٣(كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

أَْم َحِسْبُتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذينَ ) ١٥(َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
  ) ١٦(ا َتْعَملُونَ َجاَهدُوا ِمْنكُْم َولَمْ يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَا َرُسوِلِه وَلَا الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً َواللَُّه خَبٌِري بَِم

  :يها ثالثة أقاويل ف} وَلَْم يَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َوالَ َرُسوِلِه َوالَ الُْمْؤِمنَِني وَِليَجةً . . . { : قوله عز وجل 
  .أهنا اخليانة ، قاله قتادة : أحدها 
  :أهنم البطانة ، قاله قطرب ومقاتل ، ومنه قول الشاعر : والثاين 

  ساقوا إليك اخلري غري مشوب... وجعلت قومك دون ذاك وليجة 
  :فة بن العبد أنه الدخول يف والية املشركني ، من قوهلم وجل فالن يف كذا إذا دخل فيه قال طر: والثالث 

  تضايق عنها أن توجلها اإلبر... رأيت القوايف يتلجن مواجلاً 

مَالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهمْ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا َمَساجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئكَ َحبِطَْت أَْع
اللََّه ُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوآَتى الزَّكَاةَ وَلَْم َيْخشَ إِلَّا إِنََّما َيْع) ١٧(َخاِلُدونَ 

  ) ١٨(فََعَسى أُولَِئَك أَنْ َيكُوُنوا ِمَن الْمُْهَتِديَن 

  :وفيه وجهان . يعين املسجد احلرام } اللَِّه  َما كَانَ ِللُْمْشرِِكنيَ أَن َيْعُمُرواْ َمَساجَِد{ قوله عز وجل 
  .ما كان هلم أن يعمروها بالكفر ألن مساجد اهللا تعاىل تعمر باإلميان : أحدمها 
  .ما كان هلم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } َشاِهِديَن َعلَى أنفُِسهِم بِالْكُفْرِ { 
ا يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم ، فكأن ذلك منهم هو شهادهتم على أن فيم: أحدها 

  .أنفسهم ، قاله احلسن 
يعين شاهدين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكفر ألهنم كذبوه وأكفروه وهو من أنفسهم ، قاله : والثاين 
  .الكليب 

: يهودي ، وعابد الوثن يقول : نصراين ، واليهودي إذا سئل قال : نت؟ قال أن النصراين إذا سئل ما أ: والثالث 
  .مشرك ، وكان هؤالء كفار وإن مل يقروا بالكفر ، قاله السدي 

  :يف هذه املساجد قوالن } إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن َءاَمَن بِاللَِّه { مث قال تعاىل 
  :املصلى ، فعلى هذا عمارهتا حتتمل ثالثة أوجه أهنا مواضع السجود من : أحدمها 
  .باحملافظة على إقامة الصالة : أحدها 
  .بترك الرياء : والثاين 

  .باخلشوع واإلعراض عما ينهى : والثالث 
  :أهنا بيوت اهللا تعاىل املتخذة إلقامة الصلوات ، فعلى هذا عمارهتا حتتمل ثالثة أوجه : والقول الثاين 

  .عمرها باإلميان من آمن باهللا تعاىل إمنا ي: أحدها 
  .إمنا يعمرها بالزيارة هلا والصالة فيها من آمن باهللا تعاىل : والثاين 



  .إمنا يرغب يف عمارة بنائها من آمن باهللا تعاىل : والثالث 
فيه وجهان } َعَسى أُْولَِئَك أَن َيكُونُواْ ِمن الُْمهَْتِديَن َوالَْيْومِ اَألِخرِ َوأَقَاَم الْصَّالَةَ َوءَاَتى الزَّكاةَ َولَْم َيْخَش إِالَّ اللََّه فَ{ 
:  

  .أنه قال ذلك هلم حتذيراً من فعل ما خيالف هدايتهم : أحدمها 
  .من اهللا واجبة وإن كانت من غريه ترجياً ، قاله ابن عباس والسدي } َعَسى { أن كل : والثاين 

ةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتُوونَ ِعْندَ أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَر
ْم وَأَْنفُسِهِْم أَْعظَمُ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِ) ١٩(اللَِّه َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

) ٢١(ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِضَْواٍن َوجَنَّاٍت لَُهْم ِفيَها نَِعيٌم ُمقِيٌم ) ٢٠(َدَرَجةً ِعْندَ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ 
   )٢٢(َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم 

  .يعين بعمارته السدانة والقيام به } أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ { : قوله عز وجل 
ميان ألن قريشاً فضلت ذلك على اإل} كََمْن َءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيومِ األِخر َوَجاَهَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَ َيْسَتُوونَ ِعندَ اللَِّه { 

  .باهللا ، فرد اهللا تعاىل عليهم وأعلمهم أهنما ال يستويان ، وأن ذلك مع الكفر حمبط 
وحكى مقاتل أن هذا اآلية نزلت يف العباس بن عبد املطلب ، وهو صاحب السقاية ، ويف شيبة بن عثمان وهو 

هلما املهاجرون ، فقاال حنن صاحب السدانة وحاجب الكعبة أُسرا يوم بدر فعريا باملقام على الكفر مبكة وأغلظ 
  .أفضل منكم أجراً نعمر املسجد احلرام وحنجب الكعبة ونسقي احلاج فنزل هذا فيهم 

مِْنكُْم فَأُولَِئَك ُهمُ َمياِن َوَمْن َيَتوَلَُّهْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَوِْلَياَء إِِن اْسَتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الْإِ
َجاَرةٌ قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموَالٌ اقَْتَرفُْتُموَها َوِت) ٢٣(الظَّاِلُمونَ 

َوَرُسوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِيِلِه فََتَربَّصُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه بِأَمْرِِه  َتْخَشْونَ كََسادََها َوَمَساِكُن تَْرضَْوَنَها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه
  ) ٢٤(َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

يعين } اقَْتَرفُْتُموَها  قُلْ إِن كَانَ َءآَبآُؤكُْم َوأَبَْنآُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموَالٌ{ قوله عز وجل 
  .اكتسبتموها 

  :فيها وجهان } وَِتَجاَرةٌ َتْخَشْونَ كَسَاَدَها { 
  .أهنا أموال التجارات إذا نقص سعرها وكسد سوقها : أحدمها 
موا وهذا نزل يف قوم أسل} َوَمَساِكَن تَْرَضوَنَها { . أهنن البنات األيامى إذا كسدن عند آبائهن ومل خيطنب : والثاين 

: مبكة فأقاموا هبا ومل يهاجروا إِشفاقاً على فراق ما ذكره اهللا تعاىل ميالً إليه وحّباً له فذمهم اهللا تعاىل على ذلك وقال 
  :فيه وجهان } فََتربَّصُوا حَتَّى يَأِْتيَ اللَُّه بِأَمْرِِه . . . { 

  .أنه فتح مكة ، قاله جماهد : أحدمها 
  .ره من عقوبة عاجلة أو آجلة ، قاله احلسن حىت يأيت اهللا بأم: والثاين 



يْئًا َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُْم َش
مَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَنَْزلَ ُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوَعذَّبَ ثُ) ٢٥(َرحَُبْت ثُمَّ وَلَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن 

  ) ٢٧( ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم) ٢٦(الَِّذيَن كَفَُروا وَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن 

  :اآلية ، ويف السكينة ثالثة أقاويل } . . ثُمَّ أَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه { قوله عز وجل 
  .أهنا الرمحة ، قاله علي بن عيسى : أحدها 
  .أهنا األمن والطمأنينة : والثاين 

  .أهنا الوقار ، قاله احلسن : والثالث 
  :فيه وجهان } ْوَها َوأَنَزلَ ُجُنوداً لَّْم َتَر{ 

  .املالئكة : أحدمها 
  .أنه تكثريهم يف أعني أعدائهم ، وهو حمتمل : والثاين 

  :فيه وجهان } َوَعذََّب الَِّذيَن كَفَُرواْ { 
  .باخلوف واحلذر : أحدمها 
  .بالقتل والسيب : والثاين 

َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوفَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَلَا
ُمونَ قَاِتلُوا الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َولَا ُيَحرِّ) ٢٨(ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم 

  ) ٢٩(َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه وَلَا َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ

فأهل الكتاب قد آمنوا باهللا واليوم : فإن قيل } قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ اآلخرِ { قوله عز وجل 
  اآلخر فكيف قال ذلك فيهم ، ؟

  :ففيه جوابان 
  .أن إقرارهم باليوم اآلخر يوجب اإلقرار جبميع حقوقه ، فكانوا بترك اإلقرار حبقوقه كمن ال يقّر به : أحدمها 
  .مته ، وهم يف الذم بالكفر كغريهم أنه ذمّهم ذم من ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر للكفر بنع: والثاين 

  :فيه وجهان } َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه { 
  .أنه ما أمر اهللا سبحانه وتعاىل بنسخه من شرائعهم : أحدمها 
  .ما أحله هلم وحرمه عليهم : والثاين 

  :ويف املراد بدينه يف هذا املوضع وجهان واحلق هنا هو اهللا تعاىل ، } َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِ { 
  .العمل مبا يف التوراة من اتباع الرسول ، قاله الكليب : أحدمها 
  .الدخول يف دين اإلسالم ألنه ناسخ ملا سواه من األديان ، وهو قول اجلمهور : والثاين 

  :فيه وجهان } ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب { 
  .الذين أوتوا الكتاب يعين من آباء : أحدمها 

  .من الذين أوتوا الكتاب بني أظهرهم ألنه يف اتباعه كآبائهم : الثاين 
  :فيه تأويالن } حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ { 



  .حىت يضمنوا اجلزية وهو قول الشافعي ألنه يرى أن اجلزية جتب انقضاء احلول وتؤخذ معه : أحدمها 
  .حىت يدفعوا اجلزية : والثاين 

  :ويف اجلزية وجهان 
  .أهنا من األمساء اجململة ال يوفق على علمها إال بالبيان : أحدمها 
  .أهنا من األمساء العامة اليت جيب إجراؤها على عمومها إال ما خص بالدليل : والثاين 

  :وفيه أربعة تأويالت } َعن َيٍد { مث قال تعاىل 
  .عن غىن وقدرة : أحدها 
  .ء ال يقابله جزاء ، قاله أبو عبيدة أهنا من عطا: والثاين 

  .أن يروا أن لنا يف أخذها منهم يداً عليهم حبقن دمائهم هبا : والثالث 
  .يؤدوهنا بأيديهم وال ينفذوهنا مع رسلهم كما يفعله املتكربون : والرابع 

  :فيه مخسة أقاويل } َوُهْم َصاِغُرونَ { 
  .، قاله عكرمة  أن يكونوا قياماً واآلخذ هلا جالساً: أحدها 
  .أن ميشوا هبا وهم كارهون ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .أن يكونوا أذالء مقهورين ، قاله الطربي : والثالث 
  .أن دفعها هو الصَّغار بعينه : والرابع 

  .أن الصغار أن جتري عليهم أحكام اإلسالم ، قاله الشافعي : واخلامس 

وا اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِمْ ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُر َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن
َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم َوَما أُِمرُوا  اتََّخذُوا أَحَْبارَُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه) ٣٠(ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

  ) ٣١(إِلَّا ِلَيْعُبدُوا إِلًَها وَاِحًدا لَا إِلََه إِلَّا ُهَو سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

أما قول اليهود ذلك فسببه أن خبتنصر ملا أخرب بيت . اآلية } َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَيٌر اْبُن اللَِّه { قوله عز وجل 
املقدس أحرق التوراة حىت مل يبق بأيديهم شيء منها ، ومل يكونوا حيفظوهنا بقلوهبم ، فحزنوا لفقدها وسألوا اهللا تعاىل 

  .ردها عليهم ، فقذفها اهللا يف قلب عزير ، فحفظها وقرأها عليهم فعرفوها فألجل ذلك قالوا إنه ابن اهللا 
  :واختلف فيمن قال ذلك على ثالثة أقاويل 

  .أن ذلك كان قول مجيعهم ، وهو مروي عن ابن عباس  :أحدها 
  .أنه قول طائفة من سلفهم : والثاين 

  .أنه قول مجاعة ممن كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والثالث 
  :واختلف فيهم على قولني 

  .أنه فنحاص وحده ، ذكر ذلك عبيد بن عمري وابن جريج : أحدمها 
اعة وهم سالم ابن مشكم ونعمان بن أيب أوىف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ، وهذا مروي أهنم مج: والثاين 

  .عن ابن عباس 
  فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إىل مجيعهم؟: فإن قيل 

  .ألن من مل يقله عند نزول القرآن مل ينكره ، فلذلك أضيف إليهم إضافة مجع وإن تلفظ به بعضهم : قيل 



  :وهذا قول مجيعهم ، واختلف يف سبب قوهلم لذلك على قولني } لنََّصاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه َوقَالَِت ا{ 
  .أنه ملا خلق من غري ذكر من البشر قالوا إنه ابن اهللا ، تعاىل اهللا عن ذلك : أحدمها 

  .أهنم قالوا ذلك ألجل من أحياه من املوتى وأبرأه من املرضى : الثاين 
أنه ال يقترن به دليل وال يعضده : وإن كانت األقوال كلها من األفواه : معىن ذلك } ُهم بِأَفْواهِهِْم ذَِلَك قَْولُ{ 

  .به  برهان ، فصار قوالً ال يتجاوز الفم فلذلك خص
أي يشاهبون ، مأخوذ من قوهلم امرأة ضهياء إذا مل حتض تشبيهاً بالرجال } ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُرواْ من قبلُ { 

  .أي يشبهون به » أَجَرأُ النَّاسِ َعلى اللَِّه َتعَالَى الَِّذيَن ُيَضاِهئُونَ َخلْقَُه « : ومنه ما جاء يف احلديث 
  :ل وفيهم ثالثة أقاوي

أن قوهلم ذلك يضاهي قول عبدة األوثان يف الالت والعزى ومناة وأن املالئكة بنات اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .وقتادة 
  .أن قول النصارى املسيح ابن اهللا يضاهي قول اليهود عزير ابن اهللا ، قاله الطربي : والثاين 

  .هم ، قاله الزجاج أهنم يف تقليد أسالفهم يضاهون قول من تقدم: والثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } قَاتََلَُهُم اللَُّه { 

  :معناه لعنهم اهللا ، قاله ابن عباس ومنه قول عبيد بن األبرص : أحدها 
  أين لنفسي إفسادي وإصالحي... قاتلها اهللا تلحاين وقد علمت 

  .معناه قتلهم اهللا ، قاله بعض أهل العربية : والثاين 
  . تعاىل فيما أعده لعذاهبم وبينه من عداوهتم اليت هي يف مقابلة عصياهنم وكفرهم كأنه مقاتل هلم أن اهللا: والثالث 

  .معناه كيف ُيصرفون عن احلق إىل اإلفك وهو الكذب } أَنَّى ُيْؤفَكُونَ { 
األحبار منهم العلماء ، واحدهم َحْبر مسي أما } اتََّخذُواْ أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه { قوله عز وجل 

  .بذلك ألنه حيرب املعاين أي حيسنها بالبيان عنها 
وأما الرهبان فجمع راهب ، مأخوذ من رهبة اهللا تعاىل وخشيته ، غري أنه صار بكثرة االستعمال يتناول ُنّساك 

  .النصارى 
منهم حترمي ما حيرمونه عليهم وحتليل ما حيلونه هلم ، فلذلك صاروا  يعين آهلة لقبوهلم} أَْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه { وقوله 

  .هلم كاألرباب وإن مل يقولوا إهنم أرباب ، وقد روي مثل ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَهُ ) ٣٢(ْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَ
  ) ٣٣(بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

  :ويف نوره قوالن } ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِمْ { قوله عز وجل 
  .أنه القرآن واإلسالم ، قاله احلسن وقتادة : ا أحدمه

  .أنه آياته ودالئله ألنه يهتدى هبا كما يهتدى باألنوار : والثاين 
  .وإمنا خص ذلك بأفواههم ملا ذكرنا أنه ليس يقترن بقوهلم دليل 

  :وحيتمل املراد به وجهني . يزل تاماً وليس يريد متامه من نقصان ألن نوره مل } َويَأَْبى اللَُّه إِالَّ أَن ُيِتمَّ ُنوَرهُ { 
  .إظهار دالئله : أحدمها 



  .معونة أنصاره : والثاين 
يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم أرسله اهللا إىل خلقه } ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ { قوله عز وجل 

  .باهلدى ودين احلق 
  :وفيها أربعة تأويالت 

  .أن اهلدى البيان ، ودين احلق اإلسالم ، قاله الضحاك : دها أح
  .أن اهلدى الدليل ، ودين احلق املدلول عليه : والثاين 

  .معناه باهلدى إىل دين احلق : والثالث 
  .أن معنامها واحد وإمنا مجع بينهما تأكيداً لتغاير اللفظني : والرابع 

  :فيه ستة تأويالت  }ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه { 
  .يعين عند نزول عيسى عليه السالم فإنه ال يعبد اهللا تعاىل إالّ باٍإلسالم ، قاله أبو هريرة : أحدها 
  .معناه أن يعلمه شرائع الدين كله ويطلعه عليه ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .من العلماء  ليظهر دالئله وحججه ، وقد فعل اهللا تعاىل ذلك ، وهذا قول كثري: والثالث 
  .ليظهره برغم املشركني من أهله : والرابع 

أنه وارد على سبب ، وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إىل الشام ورحلة الشتاء إىل اليمن : واخلامس 
 والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة يف الدين فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا

أن الظهور : والسادس . يعين يف بالد الرحلتني وقد أظهره اهللا تعاىل فيهما } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه { : تعاىل عليه 
االستعالء ، ودين اإلسالم أعلى األديان كلها وأكثرها أهالً ، قد نصره اهللا بالرب والفاجر واملسلم والكافر ، فروى 

  إِنَّ اللَِّه يَُؤيُِّد بِأَقَْوامٍ َما لَُهم ِفي اَألِخَرِة ِمن َخالَقٍ« : سن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الربيع بن أنس عن احل
 «.  

ْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذينَ َوَيُصدُّونَ َعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ 
َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنَّمَ ) ٣٤(َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

  ) ٣٥(َنزُْتْم لِأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكْنُِزونَ فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم َهذَا َما كَ

يف قوالن : اآلية } َيآ أَيَُّها الَّذِِيَن آَمُنواْ إِنَّ كَثِرياً ِمَن اَألحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُون أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ { قوله عز وجل 
:  

  .، قاله احلسن  أنه أخذ الرشا يف احلكم: أحدمها 
  .أنه على العموم من أخذه بكل وجه حمرم : والثاين 

وإمنا عرب عن األخذ باألكل ألن ما يأخذونه من هذه األموال هي أمثان ما يأكلون ، وقد يطلق على أمثان املأكول 
  :اسم األكل ، كما قال الشاعر 

  ينالون خرياً بعد أكلهم املاء... ذر اآلكلني املاء فما أرى 
  .ي مثن املاء أ

  :حيتمل وجهني } َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه { 
  .أنه منعهم من احلق يف احلكم بقبول الرشا : أحدمها 



وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ { . أنه منعهم أهل دينهم من الدخول يف اإلسالم بإدخال الشبهة عليهم : والثاين 
  :ويف هذا الكنز املستحق عليه هذا الوعيد ثالثة أقاويل } ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ  َوالَ ُينِفقُوَنَها

أن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ زكاته ، سواء كان مدفوناً أو غري مدفون ، قاله ابن عمر : أحدها 
  .والسدي والشافعي والطربي 

ا زاد على أربعة آالف درهم ، أديت منه الزكاة أم مل تؤد ، قاله علّي بن أيب طالب رضي اهللا أن الكنز م: والثاين 
  .أربعة آالف درهم فما دوهنا نفقة ، وما فوقها كنز : عنه فقد قال 

  أن الكنز ما فضل من املال عن احلاجة إليه ،: والثالث 
. اآلية } . . . وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ { ه تعاىل ملا نزل قول: روى عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال 

فشق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال » تّباً ِللذََهبِ َوالِْفضَِّة « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا إن أصحابك قد : فقال أنا أعلم لكم ذلك ، : فأي املال نتخذ؟ فقال عمر ابن اخلطاب : وسلم وقالوا 

. » ِلسَاناً ذَاِكراً َوقَلْباً َشاِكراً َوزَْوَجةً ُمْؤِمَنةً ُتِعُني أََحدَكُْم َعلَى ِدينِه « : فأي املال نتخذ؟ فقال : شق عليهم وقالوا 
يف مئزرة مات رجل من أهل الصفّة فوجد : وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة صدي بن عجالن قال 

مث مات آخر فوجد يف مئزره ديناران فقال النيب صلى اهللا عليه » كَيَّةٌ « : دينار ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  كَيََّتاِن« : وسلم 

والكنز يف اللغة هو كل شيء جمموع بعضه إىل بعض سواء كان ظاهراً على األرض أو مدفوناً فيها ، ومنه كنز » 
  :عر الُبّر ، قال الشا

  ِقرف احلىت وعندي الُبّر مكنوز... ال َدرَّ دري إن أطعمت نازهلم 
  .يعين وعندي الُبّر جمموع . َسويق املقل : احلىت 

واهلاء } َوالَ ُينِفقُوَنَها { فذكر جنسني مث قال } وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ { : فقد قال اهللا تعاىل : فإن قيل 
  .َوالَ ُينِفقُوَنَهما لترجع الكناية إليهما : ع إىل جنس واحد ، ومل يقل كناية ترج

  :فعن ذلك جوابان 

  .وال ينفقون الكنوز يف سبيل اهللا : أن الكناية راجعة إىل الكنوز ، وتقديره : أحدمها 
َوإِذَا { ا قال تعاىل أنه قال ذلك اكتفاء بذكر أحدمها عن اآلخر لداللة الكالم على اشتراكهما فيه ، كم: والثاين 

  :ومل يقل إليهما ، وكقول الشاعر ]  ١١: اجلمعة [ } َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انفَضُّواْ إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَآِئماً 
  .ومل يقل يعاصيا ... إن شرخ الشباب والشعر األسود ما مل ُيعاص كان جنوناً 

  :ذكره بعد هذا من قوله مث إن اهللا تعاىل غلَّظ حال الوعيد مبا 
ْنفُِسكُْم فَذُوقُواْ َما كُنُتمْ َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي نَارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُهُوُرُهْم َهذَا َما كَنَْزُتْم َأل{ 

ليسهل هلم تغليظ الوعيد إخراجها يف وإمنا غلظ هبذا الوعيد ملا يف طباع النفوس من الشح باألموال } َتكْنُِزونَ 
  .احلقوق 

َها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذَِلَك الدِّيُن إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهًْرا ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِمْن
  ) ٣٦(َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني  الْقَيُِّم فَلَا َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم



يعين شهور السنة ، وإمنا كانت اثين عشر شهراً ملوافقة } إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر شهْراً { قوله عز وجل 
الشَّْمُس { لنزول الشمس والقمر يف اثين عشر برجاً جيريان فيها على حساب متفق كما قال اهللا تعاىل األهلة و

  ] . ٥: الرمحن [ } َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن 
 يعين أن من االثين عشر شهراً أربعة حرم ، يعين باحلرم تعظيم انتهاك احملارم فيها ، وهو} ِمْنَهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم . . . { 

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع مبىن يف وسط : ما رواه صدقة بن يسار عن ابن عمر قال 
ةَ إِنَّ ِعدَّأَيَُّها النَّاُس إِنَّ الزََّمانَ قَِد اْسَتَداَر فَُهَو الَيوُم كََهْيئَِتِه َيْوَم َخلََق اللَُّه السَّمَواِت َواَألْرَض َو« : أيام التشريق فقال 

َوذُو الِْقْعَدِة َوذُو الِْحجَِّة  الشُُّهورِ ِعندَ اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهراً مِنَها أَْرَبَعةٌ َحُرٌم ، أَّولُُهنَّ َرَجُب ُمَضرَ بْيَن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ
  َوالُْمَحرَُّم

  :فيه وجهان } ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم { . » 
  .والعدد املستويف ، قاله ابن قتيبة  أي ذلك احلساب الصحيح: أحدمها 
  .يعين القضاء احلق املستقيم ، قاله الكليب : والثاين 

  :فيه أربعة أوجه } فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَنفَُسكُْم { 
  .فال تظلموها مبعاصي اهللا تعاىل يف الشهور االثين عشر كلها ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .صي اهللا يف األربعة األشهر ، قاله قتادة فال تظلموها مبعا: والثاين 

  .فال تظلموا أنفسكم يف األربعة األشهر احلرم بإحالهلا بعد حترمي اهللا تعاىل هلا ، قاله احلسن وابن إسحاق : والثالث 
  .فال تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم ، قاله ابن حبر : والرابع 
  ر أعظم حرمة من بعض؟فلم جعل بعض الشهو: فإن قيل 

ليكون كفهم فيها عن املعاصي ذريعة إىل استدامة الكف يف غريها توطئة للنفس على فراقها مصلحة منه يف : قيل 
  .عباده ولطفاً هبم 

ًما ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّوا َما إِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما وَُيَحرِّمُوَنُه َعا
  ) ٣٧(َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن 

تأخريها ، مأخوذ من بيع النسيئة ، أما النسيء يف األشهر فهو } . . . إِنََّما النَِّسيُء زِيَاَدةٌ ِفي الْكُفْرِ { قوله عز وجل 
  .أي نؤخرها } َما نَنَسُخ ِمْن َءاَيٍة أَْونُنِسَها { ومنه قوله تعاىل 

  .ويف َنْسء األشهر قوالن 
  .أهنم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حىت جيعلوا احملرم صفراً ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .سنتني شهراً أهنم كانوا يؤخرون احلج يف كل : والثاين 

مث حجوا يف صفر عامني ، مث يف ذي : فحج املسلمون يف ذي احلجة عامني ، مث حجوا يف احملرم عامني : قال جماهد 
القعدة عامني الثاين منهما حجة أيب بكر قبل حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم من قابل يف ذي احلجة فذلك حني 

  َر كََهيْئَِتِه َيْوَم َخلََق اللَُّه السََّموَاِت َواَألْرَضإِنَّ الزََّمانَ قَِد اسَْتدَا« : يقول 
  :من بين كنانة على ما حكاه أبو عبيدة ، وقال شاعرهم عمري بن قيس : وكان املنادى بالنسيء يف املوسم » 

  شهور احلل جنعلُها حَراماً... ألسنا الناسئني على َمَعدٍّ 
أول من نسأ الشهور نعيم بن ثعلبة بن احلارث ابن : الزبري بن بكار  واختلف يف أول من نسأ الشهور منهم ، فقال



  .مالك بن كنانة 
أول من نسأ الشهور القَلّمس األكرب وهو عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن : وقال أيوب بن عمر الغفاري 

رمي سنة عشر وكان ينادي مالك بن كنانة ، وآخر من نسأ الشهور أبو مثامة جنادة بن عوف إىل أن نزل هذا التح
إين أنسأ الشهور يف كل عام ، أال أن أبا مثامة ال جياب وال يعاب ، فحرم اهللا سبحانه هبذه اآلية النسيء وجعله زيادة 

  .يف الكفر 
  .ىل أربعة أشهر أي ليوافقوا فحرموا أربعة أشهر كما حرم اهللا تعا} ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه . . . { مث قال تعاىل 

  :فيه وجهان } ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعمَاِلهِمْ { 
  .أن اهللا تعاىل زينها بالشهرة هلا والعالمة املميزة هبا لتجتنب : أحدمها 

  .أن أنفسهم والشيطان زين هلم ذلك بالتحسني والترغيب ليواقعوها ، وهو معىن قول احلسن : الثاين 
  :ها هنا وجهان  }ُسوُء أَْعمَاِلهِمْ { ويف 

  .أنه ما قدمه من إحالهلم ما حرم اهللا تعاىل وحترميهم ما أحله اهللا : أحدمها 
  .أنه الرياء ، قاله جعفر بن حممد : الثاين 

ِضيُتمْ بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا ِمَن الْآخَِرِة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أََر
إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّوُه ) ٣٨(فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ 

  ) ٣٩(قَِديٌر  َشْيئًا وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء

قال احلسن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُتْم إِلَى اَألْرضِ { قوله عز وجل 
  .ُدعوا إىل غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك فيهم : وجماهد 

  :ثالثة أوجه }  اثَّاقَلُْتْم إِلَى اَألْرضِ{ ويف قوله 
  .إىل اإلقامة بأرضكم ووطنكم : أحدها 
دعوا إىل ذلك أيام إدراك النخل وحمبة القعود يف : قال جماهد . إىل األرض حني أخرجت الثمر والزرع : والثاين 
  .الظل 

  .اطمأننتم إىل الدنيا ، فسماها أرضاً ألهنا فيها ، وهذا قول الضحاك : الثالث 
  .يعين مبنافع الدنيا بدالً من ثواب اآلخرة } أََرضِيُتم بِالَْحَياةِ الدُّنَْيا ِمَن اَألَخَرِة {  وقد بينه قوله تعاىل

  .والفرق بني الرضا واإلرادة أن الرضا ملا مضى ، واإلرادة ملا يأيت 
  .النقطاع هذا ودوام ذاك } فََما َمَتاُع الََْحَياِة الدُّْنَيا ِفي األِخَرِة إِالَّ قَِليلٌ { 

  .يعين يف اجلهاد } إِالَّ َتنِفُرواْ { قوله عز وجل 
احتباس القطر عنهم هو العذاب األليم الذي أوعدمت وحيتمل أن يريد : قال ابن عباس } ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً { 

  .بالعذاب األليم أن يظفر هبم أعداؤهم 
  .ا ُدعي وجييب إذا أُمر يعين ممن ينفر إذ} َوَيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم { 
  :فيه وجهان } َوالَ َتُضرُّوُه َشْيئاً { 

  .وال تضروا اهللا بترك النفري ، قاله احلسن : أحدمها 
  .وال تضّروا الرسول ، ملا تكفل اهللا تعاىل به من نصرته ، قاله الزجاج : والثاين 



ِذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا إِلَّا َتْنُصرُوُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجُه الَّ
لَِّه ِهَي الُْعلَْيا وَاللَُّه َعزِيزٌ َوكَِلَمةُ الفَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَْم َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا السُّفْلَى 

  ) ٤٠(َحكِيٌم 

يعين إال تنصروا أيها الناس النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنفري معه وذلك } إِالَّ تَنُصُروُه فَقَْد َنَصَرهُ اللَُّه { قوله تعاىل 
  .حني استنفرهم إىل تبوك فتقاعدوا فقد نصره اهللا 

يعين من مكة ومل يكن معه من حيامي عنه ومينع منه إال اهللا تعاىل ، ليعلمهم بذلك أن } فَرُواْ إِذْ أَخََرَجُه الَِّذيَن كَ{ 
  .نصره نبيه ليس هبم فيضره انقطاعهم وقعودهم ، وإمنا هو من قبل اهللا تعاىل فلم يضره قعودهم عنه 

  :وجهان } فَقَْد َنَصَرهُ اللَُّه { ويف قوله 
  .حىت أغناه عن معونتهم بإرشاده إىل اهلجرة : أحدمها 
  .مبا تكفل به من إمداده مبالئكته : والثاين 

  .أي أحد اثنني ، وللعرب يف هذ مذهب أن تقول خامس مخسة أي أحد مخسة } ثَانَِي اثَْنْينِ { 
ر ليخفيا يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر حني خرجا من مكة دخال غاراً يف جبل ثو} إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ { 

  .على من خرج من قريش يف طلبهم 
  .والغار عمق يف اجلبل يدخل إليه 

  .مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار مع أيب بكر ثالثاً : قال جماهد 
أهلمت العنكبوت فنسجت على باب : جعل اهللا على باب الغار مثامة وهي شجرة صغرية ، وقال غريه : قال احلسن 

  .الغار 
أي يف غرية على ما كانوا يرونه من } إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ { بعض املتعمقة يف غوامض املعاين إىل أن قوله تعاىل  وذهب

  .وهو خالف ما عليه اجلمهور . ظهور الكفر فغار على دين ربه 
فاحتمل قوله » ال َتْحَزنْ « بكر يريد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لصاحبة أيب } إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِه الَ َتْحَزنْ { 

  :ذلك له وجهني 
  .أن يكون تبشرياً أليب بكر بالنصر من غري أن يظهر منه حزن : أحدمها 
وليس احلزن خوفاً وإمنا هو تأمل القلب مبا ختيله . أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك ختفيفاً وتسلية : والثاين 

أي ناصرنا على أعدائنا » الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا « نيب صلى اهللا عليه وسلم من ضعف الدين بعد الرسول فقال له ال
.  

  :فيها قوالن } فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه . . . { 
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .على أيب بكر ألن اهللا قد أعلم نبيه بالنصر : والثاين 

  :يف السكينة أربعة أقاويل و
  .أهنا الرمحة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا الطمأنينة ، قاله الضحاك : والثاين 

  .الوقار ، قاله قتادة : والثالث 
  .أهنا شيء يسكن اهللا به قلوهبم ، قاله احلسن وعطاء : والرابع 



  :فيه وجهان } َوأَيََّدُه بُِجنُوٍد لَّمْ َتَرْوَها { 
  .باملالئكة : ا أحدمه

  .بالثقة بوعده واليقني بنصره : والثاين 
  :ويف تأييده وجهان 

  .إخفاء أثره يف الغار حني طلب : أحدمها 
  .املنع من التعرض له حني هاجر : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَرُواْ الْسُّفْلَى { 
  .بانقطاع احلجة : أحدمها 
  .جعل كلمة الذين كفروا السفلى بذُلّ اخلوف ، وكلمة اهللا هي العليا بعز الظفر : والثاين 

  .بظهور احلجة } َوكَِلَمةُ اِهللا هَي الُعلَْيا { 

  ) ٤١(ْعلَُمونَ ُتمْ َتاْنِفرُوا ِخفَافًا َوثِقَالًا َوَجاِهدُوا بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْن

  :فيه عشرة تأويالت } انِفرُواْ ِخفَافاً وِثقَاالً { قوله عز وجل 
  .يعين شباباً وشيوخاً ، قاله احلسن وعكرمة وجماهد : أحدها 
  .يف اليسر والعسر فقراء وأغنياء ، قاله أبو صاحل : والثاين 

  .مشاغيل وغري مشاغيل ، قاله احلكم : والثالث 
  .وغري نشاط ، قاله ابن عباس وقتادة نشاطاً : والرابع 

  .ركباناً ومشاة ، قاله أبو عمرو األوزاعي : واخلامس 
  .ذا صنعة وغري ذي صنعة ، قاله ابن زيد : والسادس 
  .ذا عيال وغري ذي عيال ، قاله زيد بن أسلم : والسابع 
  .أصحاء وغري أصحاء ومرضى ، قاله جويرب : والثامن 
  .ري وثقله ، قاله علي بن عيسى والطربي على خفة البع: والتاسع 
  .خفافاً إىل الطاعة وثقاالً عن املخالفة : والعاشر 

  .خفافاً إىل املبارزة ، وثقاالً يف املصابرة : وحيتمل حادي عشر 
عند هجوم العدو  أما اجلهاد بالنفس فمن فروض الكفايات إال} َوَجاِهُدواْ بِأَْموَاِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه { 

  .فيصري متعيناً 
وأما باملال فبزاده وراحلته إذا قدر على اجلهاد بنفسه ، فإن عجز عنه بنفسه فقد ذهب قوم إىل أن بذل املال يلزم 

  .ال جيب ألن املال يف اجلهاد تبع النفس إال سهم سبيل اهللا من الزكاة : وقال مجهورهم . بدالً عن نفسه 
  :فيه وجهان } كُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَّ{ 

  .أن اجلهاد خري لكم من تركه إىل ما أبيح من القعود عنه : أحدمها 
  .معناه أن اخلري يف اجلهاد ال يف تركه : والثاين 

  :فيه وجهان } إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { 
  .إن كنتم تعلمون صدق اهللا تعاىل فيما وعد به من ثوابه وجنته : أحدمها 



  .تعلمون أن اخلري يف اجلهاد  إن كنتم: والثاين 
  .إن كنتم تعلمون أن هللا تعاىل يريد لكم اخلري : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

كُْم  لَوِ اْسَتطَْعَنا لَخََرْجَنا َمَعلَْو كَانَ َعَرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا لَاتََّبعُوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَيْهُِم الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه
  ) ٤٢(ُيْهِلكُونَ أَْنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

  :وفيه وجهان . أي لو كان الذي ُدعيتم إليه عرضاً قريباً } لَْو كَانَ عََرضاً قَرِيباً { قوله عز وجل 
  .يعين بالعرض ما يعرض من األمور السهلة : أحدمها 
  .يعين الغنيمة : والثاين 

  .أي سهالً مقتصداً } فَراً قَاِصداً َوَس{ 
  .يعين يف اخلروج معك } الَّتَُّبُعوَك { 
  .والشقة هي القطعة من األرض اليت يشق ركوهبا على صاحبها لبعدها } َولَِكْن بَْعَدْت َعلَيْهُِم الشُّقَّةُ { 
  :ل وجهني حيتم} َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَتطَْعَنا لَخََرْجَنا َمَعكُْم { 

  .لو استطعنا فراق أوطاننا وترك مثارنا : أحدمها 
لو استطعنا ماالً نستمده ونفقةً خنرج هبا خلرجنا معكم يف السفر الذي دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة : والثاين 
  .تبوك 

عاىل وتصحيحاً لرسالة نبيه مث جاءوا بعد ذلك حيلفون مبا أخرب اهللا عنهم من أهنم لو استطاعوا خلرجوا تصديقاً لقوله ت
  .صلى اهللا عليه وسلم 

  :حيتمل وجهني } ُيْهِلكُونَ أَنفَُسُهمْ { 
  .يهلكون أنفسهم باليمني الكاذبة : أحدمها 
  .يهلكون أنفسهم بالتأخر عن اإلجابة : والثاين 

لَا َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه ) ٤٣(وا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُ
لَْيْومِ إِنََّما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَا) ٤٤(َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني 

َولَوْ أََراُدوا الُْخرُوَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهمْ ) ٤٥(الْآِخرِ َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم يََتَردَُّدونَ 
ا َزاُدوكُْم إِلَّا َخبَالًا َولَأَْوَضعُوا ِخلَالَكُمْ َيْبُغوَنكُمُ الِْفْتَنةَ لَْو َخَرجُوا ِفيكُْم َم) ٤٦(فَثَبَّطَُهْم َوِقيلَ اقُْعُدوا َمَع الْقَاِعِديَن 

  ) ٤٧(َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

  :فيه وجهان } َولَوْ أََراُدواْ الُْخرُوَج َألَعدُّواْ لَُه ُعدَّةً { قوله عز وجل 
  .اط النفس صدق العزم ونش: أحدمها 
وإمنا كره } وَلَِكن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعَاثَُهْم فَثَبَّطَُهمْ { . الزاد والراحلة يف السفر ، ونفقة األهل يف احلضر : والثاين 

  .انبعاثهم لوقوع الفشل بتخاذهلم كعبد اهللا بن أيب بن سلول ، واجلد بن قيس 
  :جهان فيه و} َوِقيلَ اقُْعدُواْ َمَع الْقَاِعِديَن { 

  .مع القاعدين بغري عذر ، قاله الكليب : أحدمها 
  :ويف قائل ذلك قوالن . مع القاعدين بعذر من النساء والصبيان ، حكاه علي بن عيسى : والثاين 



  .أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، غضباً عليهم ، لعلمه بذلك منهم : أحدمها 
  .أنه قول بعضهم لبعض : والثاين 

  .يعين اضطراباً حكاه ابن عيسى } لَوْ َخَرجُواْ ِفيكُم مَّا زَاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً { قوله عز وجل 
  .فساداً ، قاله ابن عباس : والثاين 

  .فلم يكونوا يف خبال فيزدادوا هبؤالء اخلارجني خباالً : فإن قيل 
  .ينكم خباالً ما زادوكم قوة ، ولكن أوقعوا ب: قيل هذا من االستثناء املنقطع ، وتقديره 

  :أما اإليضاع فهو إسراع السري ، ومنه قول الراجز } َوألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم َيْبغُوَنكُُم الِْفْتَنةَ { 
  أُخّب فيها وأضَْع... يا ليتين فيها جذع 

اصُّوا ِفي َتَر« : وأما اخلالل فهو من ختلل الصفوف وهي الفَُرج تكون فيها ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :واخلالل هو الفساد ، وفيه ها هنا وجهان » الصُّفُوِف َوالَ يََتَخلَّلْكُْم ، كَأَوالَدِ احلذف َيْعنِي الشََّياِطَني 

  .ألسرعوا يف إفسادكم : أحدمها 
  .ألوضعوا اخللف بينكم : والثاين 

  :ويف الفتنة اليت يبغوهنا وجهان 
  .الكفر : أحدمها 
  .لكلمة وتفريق اجلماعة اختالف ا: والثاين 

  :وفيهم ثالثة أقاويل } َوِفيكُمْ ّسمَّاُعونَ لَُهمْ { 
  .وفيكم من يسمع كالمهم ويطيعهم ، قاله قتادة وابن إسحاق : أحدها 
  .وفيكم عيون منكم ينقلون إىل املشركني أخباركم ، قاله احلسن : والثاين 

  ) ٤٨(ُبوا لََك الْأُُمورَ َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهرَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ لَقَِد اْبَتَغُوا الْفِْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَّ

حيتمل } َوقَلَُّبواْ لََك اُألُمورَ { . يعني إيقاع اخلالف وتفريق الكلمة } لَقَْد اْبَتَغؤا الْفِْتَنةَ ِمن قَْبلُ { قوله عز وجل 
  :أربعة أوجه 

  .ظاهر ومماألة املشركني يف الباطن معاونتهم يف ال: أحدها 
  .قوهلم بأفواههم ما ليس يف قلوهبم : والثاين 

  .توقع الدوائر وانتظار الفرص : والثالث 
  .حلفهم باهللا لو استطعنا خلرجنا معكم : والرابع 

  .يعين النصر } حَتَّى َجآَء الَْحقُّ { 
  .يعين الدين } َوظََهَر أَْمُر اللَِّه { 
  .يعين النصر وظهور الدين } رُِهونَ َوُهْم كَا{ 

  ) ٤٩(يَن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي وَلَا َتفْتِنِّي أَلَا ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِ

  .يعين يف التأخر عن اجلهاد } َوِمنُْهم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي { قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أوجه } َتفِْتنِّي  َوالَ{ 



  .ال تكسبين اإلمث بالعصيان يف املخالفة ، قاله احلسن وقتادة وأبو عبيدة والزجاج : أحدها 
  .ال تصرفين عن شغلي ، قاله ابن حبر : والثاين 

، قاله ابن  ائذن يل وال تفتين ببنات بين األصفر فإين مشتهر بالنساء: أهنا نزلت يف اجلد بن قيس قال : والثالث 
  .عباس وجماهد وابن زيد 

  :فيها وجهان } أَالَ ِفي الْفِْتَنِة َسقَطُواْ { 
  }َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن { : يف عذاب جهنم لقوله تعاىل : أحدمها 
  .يف حمنة النفاق وفتنة الشقاق : والثاين 

قُلْ لَنْ ) ٥٠(َك ُمصِيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّْوا َوُهْم فَرُِحونَ إِنْ ُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِنْ ُتصِْب
  ) ٥١(ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْولَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  .يعين باحلسنة النصر } َتُسْؤُهْم إِن ُتصِْبَك َحَسَنةٌ { قوله عز وجل 
  .أي أخذنا حذرنا فسلمنا } َوإِن ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُواْ قَْد أََخذَْنآ أَْمرََنا ِمن قَْبلُ { 
  .أي مبصيبتك وسالمتهم } َوَيتََولَّواْ وَُّهْم فَرُِحونَ { 

  .حد عىن باحلسنة النصر يوم بدر ، وباملصيبة النكبة يوم أ: قال الكليب 
  :فيه وجهان } قُل لَّن ُيِصيَبَنآ إِالَّ َما كََتَب اللَُّه لََنا { قوله عز وجل 

إال ما كتب اهللا لنا يف اللوح احملفوظ أنه يصيبنا من خري أو شر ، ال أن ذلك بأفعالنا فنذّم أو حنمد ، وهو : أحدمها 
  .معىن قول احلسن 

  .ا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا إال ما كتب اهللا لنا يف عاقبة أمرن: والثاين 
  :فيه وجهان } ُهَو َمْوالََنا { 

  .مالكنا : أحدمها 
  .حافظنا وناصرنا : والثاين 

  .أي على معونته وتدبريه } َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ { 

بَُّص بِكُمْ أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فَتََربَّصُوا إِنَّا قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحسَْنَيْينِ وََنْحُن َنتََر
ُتقَْبلَ  َوَما َمَنَعُهمْ أَنْ) ٥٣(قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها لَْن ُيَتقَبَّلَ مِْنكُْم إِنَّكُْم كُنُْتْم قَْوًما فَاِسِقَني ) ٥٢(َمَعكُْم ُمتََربُِّصونَ 

  ) ٥٤(لَا ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهْم كَارُِهونَ ِمْنُهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه وَبَِرسُوِلِه َولَا يَأُْتونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَُهْم كَُسالَى َو

يعين النصر أو الشهادة وكالمها حسنة ألن يف النصر } قُلْ َهلْ تَربَُّصونَ بَِنآ إِالَّ إِْحَدى الُْحسَْنَيْينِ { قوله عز وجل 
  .ظهور الدين ، ويف الشهادة اجلنة 

  :حيتمل وجهني } وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ أَن ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ مِّْن ِعنِدِه { 
  .عذاب االستئصال يف الدنيا : أحدمها 
  .عقاب العصيان يف اآلخرة : والثاين 

  .يعين بقتل الكافر عند الظفر واملنافق مع اإلذن فيه } أَْيِديَنا أَْو بِ{ 



) ٥٥(َتْزَهَق أَنْفُُسُهْم وَُهْم كَاِفُرونَ فَلَا ُتْعجِْبكَ أَْموَالُُهْم َولَا أَوْلَاُدُهمْ إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َو
لَْو َيجِدُونَ َملَْجأً أَْو َمغَارَاٍت أَْو ُمدََّخلًا لََولَّْوا ) ٥٦(ِه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُهْم مِْنكُْم َولَكِنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ َوَيْحِلفُونَ بِاللَّ

  ) ٥٧(إِلَْيِه َوُهمْ َيجَْمُحونَ 

  :يه مخسة أقاويل ف} . . . فَالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهم َوآل أَْوالَدُُهْم { قوله عز وجل 
فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها 

  .ويكون فيه تقدمي وتأخري 
  .وهذا قول احلسن . إمنا يريد اهللا ليعذهبم مبا فرضه من الزكاة يف أمواهلم ، يعين املنافقني : والثاين 

  .ليعذهبم مبصائبهم يف أمواهلم أوالدهم ، قاله ابن زيد : والثالث 
  .ليعذهبم ببين أوالدهم وغنيمة أمواهلم ، يعين املشركني ، قاله بعض املتأخرين : والرابع 

  .يعذهبم جبمعها وحفظها وحبها والبخل هبا واحلزن عليها ، وكل هذا عذاب : واخلامس 
  ] . ٨١: اٍإلسراء [ } َوقُلْ َجآَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ { لك بشدة ، من قوله تعاىل أي هت} َوَتْزَهَق أَنفُسُهْم { 

  :اآلية ، أما امللجأ ففيه أربعة أوجه } . . . لَوْ َيجُِدونَ َملَْجأً أَْو َمَغارَاٍت { قوله عز وجل 
  .أنه احلرز ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .احلصن ، قاله قتادة : والثاين 

  .املوضع احلريز من اجلبل ، قاله الطربي : والثالث 
  :وأما املغارات ففيها وجهان . ومعاين هذه كلها متقاربة . املهرب ، قاله السدي : والرابع 
  .أهنا الغريان يف اجلبال ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .املدخل الساتر ملن دخل فيه ، قاله علي بن عيسى : والثاين 

  :ففيه وجهان  وأما املدَّخل
  .أنه السرب يف األرض ، قاله الطربي : أحدمها 
  .أنه املدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة : والثاين 

  .يعين هرباً من القتال وخذالناً للمؤمنني } لََولَّْوا إِلَْيِه { 
  :أي يسرعون ، قال مهلهل } َوُهْم َيْجَمُحونَ { 

  ذوي أحساهبم مخدوا حىت رأيت... لقد مجحت مجاحاً يف دمائهم 

َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا ) ٥٨(نَ َوِمْنُهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرضُوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُو
  ) ٥٩(ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُُه إِنَّا إِلَى اللَِّه َراِغُبونَ  َما آَتاُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه َسُيْؤتِيَنا اللَُّه

  :اآلية ، فيه قوالن } . . . َوِمنُْهم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت { قوله عز وجل 
إمنا يعطي حممد من يشاء ويتكلم بالنفاق فإن أعطي رضي وإن منع : أنه ثعلبة بن حاطب كان يقول : أحدمها 

  .زلت فيه اآلية سخط ، فن
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما روى الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري قال : الثاين 

َوْيلََك َوَمْن َيْعِدلْ إِن لَّْم أَْعِدلْ « : اعْدل يا رسول اهللا ، فقال : وسلم يقسم قسماً إذ جاءه اخلويصرة التميمي فقال 



َوِمنُْهم { فأنزل اهللا تعاىل . « َدْعُه » يا رسول اهللا ائذن يل فأضرب عنقه ، فقال : رضي اهللا عنه  فقال عمر« ؟ » 
  .اآلية } مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاتِ 

  :ويف معىن يلمزك ثالثة أوجه 
  .يروزك ويسألك ، قاله جماهد : أحدها 
  .يغتابك ، قاله ابن قتيبة : والثاين 

  :، قال رؤبة يعيبك : والثالث 
  يف ظل عصري باطلي وملزي... قاربت بني َعنَقي وحجزي 

الْغَارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو
  ) ٦٠(َن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِم

  :اختلف أهل العلم فيها على ستة أقاويل } إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقَرآِء وَالَْمَساِكنيِ { قوله عز وجل 
احملتاج السائل ، قاله ابن عباس واحلسن وجابر وابن : واملسكني . أن الفقري احملتاج املتعفف عن املسألة : أحدها 

  .يد والزهري وجماهد وزيد ز
  .هو الصحيح اجلسم منهم ، قاله قتادة : أن الفقري هو ذو الزمانة من أهل احلاجة ، واملسكني : والثاين 

  .غري املهاجرين ، قاله الضحاك بن مزاحم وإبراهيم : أن الفقراء هم املهاجرون ، واملساكني : والثالث 
  .من أهل الكتاب ، قاله عكرمة : سكني أن الفقري من املسلمني ، وامل: والرابع 

أن الفقري الذي ال شيء له ألن احلاجة قد كسرت فقاره ، واملسكني الذي له ما ال يكفيه لكن يسكن : واخلامس 
  .إليه ، قاله الشافعي 

قال ابن . ليس املسكني الذي ال مال له ولكن املسكني األخلق الكسب : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  :األخلق احملارف عندنا وقال الشاعر : لّية ع

  رفع القوادم كالفقري األعزل... ملا رأى لَُبُد النُّسور تطايرت 
  .الذي ليس له شيء يسكن إليه قاله أبو حنيفة : أن الفقري الذي له ما ال يكفيه ، واملسكني : والسادس 

  :جببايتها وتفريقها قال الشاعر  وهم السعاة املختصون} َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها { مث قال 
  مل يفعلوا مما أمرت فتيال... إن السُّعاة عصوك حني بعثتهم 

  .وليس اإلمام من العاملني عليها وال وايل اإلقليم 
  :ويف قدر نصيبهم منها قوالن 

  .الثمن ، ألهنم أحد األصناف الثمانية ، قال جماهد والضحاك : أحدمها 
  .م ، قاله عبد اهللا بن عمر قدر أجور أمثاهل: والثاين 

مسلمون : وهم قوم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتألفهم بالعطية ، وهم صنفان } َوالْمَُؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم { 
  .ومشركون 

صنف كانت نياهتم يف اإلسالم ضعيفة فتألفهم تقوية لنياهتم ، كعقبة بن زيد وأيب سفيان بن : فأما املسلمون فصنفان 
وصنف آخر منهم كانت نياهتم يف اإلسالم حسنة فأعطوا تألفاً . حرب واألقرع بن حابس والعباس بن مرداس 

  .ويعطي ِكال الصنفني من سهم املؤلفة قلوهبم . لعشائرهم من املشركني مثل عدي بن حامت 



ر بن الطفيل ، وصنف صنف يقصدون املسلمني باألذى فيتألفهم دفعاً ألذاهم مثل عام: وأما املشركون فصنفان 
  .كان هلم ميل إىل اإلسالم تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن أمية 

  :ويف تألفهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسهم املسمى هلم من الصدقات قوالن 
  .يعطونه ويتألفون به ، قاله احلسن وطائفة : أحدمها 
  .اهللا دينه عن تألفهم ، قاله جابر ، وكال القولني حمكي عن الشافعي مينعون منه وال يعطونه إلعزاز : والثاين 

قال عمر رضي اهللا عنه وأتاه عيينة بن حصن يطلب من سهم املؤلفة قلوهبم فقال : وقد روى حسان بن عطية قال 
)  ٢٩: الكهف ( } آَء فَلَْيكْفُْر وَقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َش{ قد أغىن اهللا عنك وعن ضربائك 

  .أي ليس اليوم مؤلفة 

  :فيهم قوالن } َوِفي الرِّقابِ { 
  .أهنم املكاتبون ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والشافعي : أحدمها 
  .أهنم عبيد ُيشترون هبذا السهم قاله ابن عباس ومالك : والثاين 

م الدين يلزمهم غرمه ، فإن ادّانوا يف مصاحل أنفسهم مل يعطوا إال مع الفقر ، وإن وهم الذين عليه} َواْلَْغارِِمَني { 
  .ادّانوا يف املصاحل العامة أعطوا مع الغىن والفقر 

  :واختلف فيمن اّدان يف معصية على ثالثة أقاويل 
  .أحدها ال يعطى لئال يعان على معصية 

  .انقضت يعطى ألن الغرم قد وجب ، واملعصية قد : والثاين 
  .يعطى التائب منها وال يعطى إن أصر عليها : والثالث 

  .هم الغزاة اجملاهدون يف سبيل اهللا يعطون سهمهم من الزكاة مع الغىن والفقر } َوِفي َسبِيلِ اللَِّه { 
  :فيه قوالن } َواْبنِ السَّبِيلِ { 

  .يف بلده ، وهو قول اجلمهور هو املسافر ال جيد نفقة سفره ، يعطى منها وإن كان غنياً : أحدمها 
  .أنه الضيف ، حكاه ابن األنباري : والثاين 

لُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ لِلَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُمْ َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِل
  ) ٦١(يَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوالَِّذ

أي يصغي إىل كل أحد ، فيسمع منه ، قال عدي بن } َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ { قوله عز وجل 
  :زيد 

  إن مهي من مساع وأذن... أيها القلب تعلّل بددن 
  .أي يسمع اخلري ويعمل به ، ال أذن شر يفعله إذا مسعه } رٍ لَّكُْم قُلْ أُذُنُ َخْي{ 

نزلت هذه اآلية يف مجاعة من املنافقني كانوا يعيبون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون فيه ما ال جيوز : قال الكليب 
  .، فنزلت هذه اآلية فيهم 

  :ويف تأويلها وجهان 
  .ن يسمع مجيع ما يقال له ، فجعلوا ذلك عيباً فيه أهنم كانوا يعيبونه بأنه أذ: أحدمها 



هو أُذن إذا أجبناه وحلفنا له صدقنا : كفوا فإين أخاف أن يبلغه فيعاقبنا ، فقالوا : أهنم عابوه فقال أحدهم : والثاين 
  .، فنسبوه بذلك إىل قبول العذر يف احلق والباطل ، قاله الكليب ومقاتل 

  .ارث وقيل إن قائل هذا نفيل بن احل

أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه ) ٦٢(َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم لُِيْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرضُوُه إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني 
  ) ٦٣(ُم َوَرسُولَُه فَأَنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الْخِْزُي الْعَِظي

  :فيها ثالثة أقوال } أَلَمْ َيْعلَُمواْ أَنَُّه َمن ُيَحاِددِ اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم { قوله عز وجل 
  .من خيالف اهللا ورسوله ، قاله الكليب : أحدها 
  .جماوزة حدودها ، قاله علي بن عيسى : والثاين 

  .حديد السالح الستعماله يف املعاداة ، قاله ابن حبر  أهنا معاداهتا مأخوذ من: والثالث 
وهذا وعيد ، وإمنا مسيت النار جهنم من قول العرب بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر ، } فَأَنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم { 

  .فسميت نار اآلخرة جهنم لبعد قعرها ، قاله ابن حبر 

  ) ٦٤(لَيْهِْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم قُلِ اْسَتهْزِئُوا إِنَّ اللََّه ُمْخرٌِج َما َتْحذَُرونَ َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ ُتَنزَّلَ َع

  :اآلية ، فيه وجهان } . . . َيْحذَُر الْمَُناِفقُونَ { 
  .أنه إخبار من اهللا تعاىل عن حذرهم ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
  .ن اهللا تعاىل هلم باحلذر ، وتقديره ليحذر املنافقون ، قاله الزجاج أنه أمر م: والثاين 

  :وجهان } ُتَنبِّئُُهم بَِما ِفي قُلُوبِهِم . . . { ويف قوله تعاىل 
  .ما أسرّوه من النفاق : أحدمها 
لع اهللا فأط. أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوهنا؟ هيهات هيهات : قوهلم يف غزوة تبوك : والثاين 

  .تعاىل نبّيه صلى اهللا عليه وسلم على ما قالوا ، قاله احلسن وقتادة 
  .هذا ويعد خرج خمرج األمر للتهديد } قُلِ اْسَتهْزِئُواْ { 
  :حيتمل وجهني } إِنَّ اللََّه ُمخْرٌِج مَّا َتْحذَُرونَ { 

  .مظهر ما تسرون : أحدمها 
  .ناصر من ختذلون : والثاين 

لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتمْ ) ٦٥(َتُهمْ لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه كُنُْتْم َتْسَتهْزِئُونَ َولَِئْن َسأَلْ
الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاُت بَْعضُُهْم ِمْن ) ٦٦(ْجرِِمَني َبْعَد إَِميانِكُمْ إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَاُنوا ُم

) ٦٧(الُْمَناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمْنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضونَ أَْيِديَُهْم َنُسوا اللََّه فََنِسيَُهْم إِنَّ 
  ) ٦٨(ُمقِيٌم  ِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولََعنَُهُم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌبَوَعَد اللَُّه الْمَُناِف

  :حيتمل وجهني } الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ َبْعضُُهم مِّن َبْعضٍ { قوله عز وجل 
  .على النفاق  أن بعضهم جيتمع مع بعض: أحدمها 



  .بعضهم على دين بعض : وقال الكليب . أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعضٍ : والثاين 
  :يف املنكر واملعروف قوالن } َيأَُمُرونَ بِالْمُنكَرِ َويَْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف { 

  .ري كل ما عرفه العقل من اخل: أن املنكر كل ما أنكره العقل من الشرك ، واملعروف : أحدمها 
  .أن املعروف يف كتاب اهللا تعاىل كله اإلميان ، واملنكر يف كتاب اهللا تعاىل كله الشرك ، قاله أبو العالية : والثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } َوَيقْبُِضونَ أَْيدَِيُهْم { 
  .يقبضوهنا عن اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل ، قاله احلسن وجماهد : أحدها 
  .عن كل خري ، قاله قتادة يقبضوهنا : والثاين 

  .يقبضوهنا عن اجلهاد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله بعض املتأخرين : والثالث 
  .يقبضون أيديهم عن رفعها يف الدعاء إىل اهللا تعاىل : والرابع 

  .أي تركوا أمره فترك رمحتهم } َنسُوا اللََّه فََنِسَيُهمْ { 
  .ملدينة من الرجال ثالمثائة ، ومن النساء سبعني ومائة امرأة كان املنافقون با: قال ابن عباس 

إِذَا َحدَّثَ « : فقال : وروى مكحول عن أيب الدرداء أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صفة املنافق 
َد َنقََض ، الَ يَأِْتي الصَّالَةَ إِالَّ دُُبراً َوالَ كَذََب ، َوإِذَا اؤُتِمَن َخانَ ، َوإِذا َوَعَد أَخلََف ، َوإِذَ خَاَصَم فََجَر ، َوإِذَا َعاَه

  َيذْكُرِ اللََّه إِالَّ َهجْراً
 «.  

اْسَتْمَتعَ  فَاْسَتْمَتْعُتمْ بَِخلَاِقكُْم كََما كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَمَْوالًا َوأَْولَاًدا فَاْسَتْمَتعُوا بَِخلَاِقهِْم
َرِة َوأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخلَاِقهِْم َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاُضوا أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخ

)٦٩ (  

  .} . . فَاْسَتْمَتعُواْ بَِخالَِقهِْم . . . { قوله عز وجل 
  .ات الدنيا قيل بنصيبهم من خري

  .وحيتمل استمتاعهم باتباع شهواهتم 
  .أنه استمتاعهم بدينهم الذي أصروا عليه : وفيه وجه ثالث 

  :فيه وجهان } َوُخْضُتْم كَالَِّذي خَاُضوآ { 
  .يف شهوات الدنيا : أحدمها 
  .يف قول الكفر : والثاين 

  :وفيهم قوالن 
  .أهنم فارس والروم : أحدمها 
  .بنو اسرائيل أهنم : والثاين 

َوالُْمْؤتَِفكَاِت أََتْتُهمْ ُرُسلُُهْم أَلَْم َيأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وَأَْصحَابِ َمْدَيَن 
َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ) ٧٠(ُهمْ َيظِْلُمونَ بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُس

َوَرسُولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحمُُهُم اللَُّه َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه 



َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن ) ٧١(إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 
  ) ٧٢(طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  :فيه وجهان } َوَمسَاِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن . . { قوله عز وجل 
  .أن املساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت األمحر والزبرجد األخضر مبنية هبذه اجلواهر : أحدمها 

  .أهنا املساكن اليت يطيب العيش فيها ، وهو حمتمل : الثاين 
  :جه وأما جنات عدن فيها مخسة أو

  :أهنا جنات خلود وإقامة ، ومنه مسي املعدن إلقامة جوهره فيه ، ومنه قول األعشى : أحدها 
  تضافوا إىل راجح قد عدَن... فإن تستضيفوا إىل ِحلِمه 

  .وهذا مروي عن ابن عباس . يعين ثابت احللم 
  .عباس أيضاً أن جنات عدن هي جنات كروم وأعناب بالسريانية ، وهذا مروي عن ابن : والثاين 

أن عدن اسم قصر يف اجلنة ، : والرابع . أن عدن اسم لبطنان اجلنة اي وسطها ، قاله عبد اهللا بن مسعود : والثالث 
  .قاله عبد اهللا بن عمرو بن العاص واحلسن 

  .أن جنة عدن يف السماء العليا ال يدخلها إال نّيب أو صديق أو شهيد أو إمام عدل : واخلامس 
  .ى يف السماء الدنيا تأوي إليها أرواح املؤمنني رواه معاذ بن جبل مرفوعاً وجنة املأو

َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَدْ ) ٧٣( َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري
 َوَرسُولُُه ِمْن فَْضِلِه فَإِنْ ِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَُروا بَْعَد إِْسلَاِمهِْم َوَهمُّوا بَِما لَْم َيَنالُوا َوَما َنقَُموا إِلَّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّهقَالُوا كَ

لدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ َيُتوبُوا َيكُ َخيًْرا لَُهْم َوإِنْ َيتََولَّْوا ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه َعذَاًبا أَِليًما ِفي ا
)٧٤ (  

أما جهاد الكفار فبالسيف وأما جهاد املنافقني ففيه ثالثة } َيآ أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالْمَُناِفِقَني { قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .تطع فبلسانه وقلبه ، فإن مل يستطع فليكفهر يف وجوههم ، قاله ابن مسعود جهادهم بيده ، فإن مل يس: أحدها 
  .جهادهم باللسان ، وجهاد الكفار بالسيف ، قاله ابن عباس : والثاين 

وكانوا أكثر من . أن جهاد الكفار بالسيف ، وجهاد املنافقني بإقامة احلدود عليهم ، قاله احلسن وقتادة : والثالث 
  .يصيب احلدود 

  :حيتمل وجهني } َواغْلُظْ َعلَْيهُِم { 
  .تعجيل االنتقام منهم : أحدمها 
  .أال يصدق هلم قوالً ، وال يرب هلم قسماً : والثاين 

  :فيهم ثالثة أقاويل } َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ { قوله عز وجل 
مد حقاً فنحن شر من احلمري ، مث حلف أنه إن كان ما جاء به حم: أنه اجلالس بن سويد بن الصامت ، قال : أحدها 

  .ما قال ، وهذا قول عروة وجماهد وابن إسحاق 
  .لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ، قاله قتادة : قال . أنه عبد اهللا بن أيب بن سلول : والثاين 



  .أهنم مجاعة من املنافقني قالوا ذلك ، قاله احلسن : والثالث 
يعين ما أنكروه مما قدمنا ذكره حتقيقاً لتكذيبهم فيما أنكروه وقيل بل هو قوهلم إن } ْد قَالُواْ كَِلَمةَ الْكُفْرِ َولَقَ{ 

  .حممداً ليس بنيب 
  :حيتمل وجهني } َوكَفَُرواْ بَْعَد إسالمهم { 

  .كفروا بقلوهبم بعد أن آمنوا بأفواههم : أحدمها 
  .أن جرى عليهم حكم اإلميان جرى عليهم حكم الكفر بعد : والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَهمُّوا بَِما لَْم َينَالُواْ { 
  .أن املنافقني مهوا بقتل الذي أنكر عليهم ، قاله جماهد : أحدها 
  .قول قتادة  وهذا} لَِئن َرَجعَْنا إِلَى الَْمدِينِة لُيخْرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنَها األَذَلَّ { أهنم مهوا مبا قالوه : والثاين 

أهنم مهوا بقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا مروي عن جماهد أيضاً وقيل إنه كان ذلك يف غزوة : والثالث 
  .تبوك 

ِمْن فَْضِلِه َبِخلُوا بِِه فَلَمَّا آَتاُهْم ) ٧٥(َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني 
ِذُبونَ فَأَْعقََبُهْم نِفَاقًا ِفي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنوا َيكْ) ٧٦(َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

  ) ٧٨(َنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم َو) ٧٧(

اآلية واليت بعدها نزلت يف ثعلبة ابن حاطب } . . . َوِمنُْهم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن ءَاَتاَنا ِمن فَْضِلِه { قوله عز وجل 
  :ويف سبب نزوهلا قوالن . األنصاري 

  .ذر أن يتصدق منه ، فلما قدم عليه خبل به ، قاله الكليب أنه كان له مال بالشام خاف هالكه فن: أحدمها 
أن موىل لعمر قتل رجالً لثعلبة فوعد إن أوصل اهللا الدية إليه أخرج حق اهللا تعاىل منها ، فلما وصلت إليه : والثاين 

  .خبل حبق اهللا تعاىل أن خيرجه ، قاله مقاتل 
إِنَّ اللََّه « : صلى اهللا عليه وسلم ، فسأله أن يقبل منه صدقته فقال وقيل إن ثعلبه ملا بلغه ما نزل فيه أتى رسول اهللا 

وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل . فجعل حيثي على رأسه التراب » َتَعالَى َمَنَعنِي أَن أَقَْبلَ مِنَك َصَدقََتكَ 
  .يقبل منه شيئاً 

َني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن لَا َيجُِدونَ إِلَّا جُْهَدُهْم فََيْسَخُرونَ مِْنُهْم َسِخرَ اللَُّه ِمْنُهمْ الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنِ
  ) ٧٩(َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

قرىء بضم } نَ إِالَّ ُجْهدَُهْم الَِّذيَن َيلْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِين ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ َيجُِدو{ قوله عز وجل 
  :اجليم وفتحها وفيه وجهان 

  .أهنما خيتلف لفظهما ويتفق معنامها ، قاله البصريون : أحدمها 
  .أن معنامها خمتلف ، فاجلهد بالضم الطاقة ، وبالفتح املشقة ، قاله بعض الكوفيني : والثاين 
عوف وعاصم بن عدي وأيب عقيل األراشي وسبب ذلك كان ذلك يف غزاة تبوك نزلت يف عبد الرمحن بن : وقيل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حث على الصدقة ليتجهز للجهاد ، فجاء عبد الرمحن بن عوف بأربعة آالف 
: درهم وقال هذا شطر مايل صدقة ، وجاء عاصم بن عدي مبائة وسق من متر ، وجاء أبو عقيل بصاع من متر وقال 



أما : اعني فذهبت بأحدمها إىل عيايل وجئت باآلخر صدقة ، فقال قوم من املنافقني حضروه إين آجرت نفسي بص
  .عبد الرمحن وعاصم فما أعطيا إال رياًء ، وأما صاع أيب عقيل فاهللا غين عنه ، فنزلت فيهم هذه اآلية 

  :حيتمل وجهني } فََيْسَخُرونَ ِمنُْهْم { 
  .ذمهم أهنم أظهروا محدهم واستبطنوا : أحدمها 
  .أهنم نسبوا إىل الرياء وأعلنوا االستهزاء : والثاين 

  :حيتمل وجهني } َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم { 
  .أنه ما أوجبه عليهم من جزاء الساخرين : أحدمها 
  .مبا أمهلهم من املؤاخذة : والثاين 

  .وكان هذا يف اخلروج إىل غزاة تبوك : قال ابن عباس 

بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَاللَُّه لَا  لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُروا اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو
  ) ٨٠(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

وهذا على وجه } لَُهْم إِن َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ َسْبِعَني َمرَّةً فَلَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو الَ َتْسَتْغِفْر { قوله عز وجل 
املبالغة يف اليأس من املغفرة وإن كان على صيغة األمر ، ومعناه أنك لو طلبتها هلم طلب املأمور هبا أو تركتها ترك 

  .املنهي عنها لكان سواء يف أن اهللا تعاىل ال يغفر هلم 
ليس حبد لوقوع املغفرة بعدها ، وإمنا هو على وجه املبالغة بذكر هذا العدد ألن } إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني مَرَّةً { قوله 

العرب تبالغ بالسبع والسبعني ألن التعديل يف نصف العقد وهو مخسة إذا زيد عليه واحد كان ألدىن املبالغة ، وإذا 
املبالغة ، ولذلك قالوا لألسد سُبع أي قد ضوعفت قوته سبع مرات ، وهذا ذكره علي  زيد عليه اثنان كان ألقصى

  .بن عيسى 
فأنزل اهللا تعاىل » سَْوَف أَْسَتْغِفُر لُُهْم أَكْثََر ِمن َسْبِعَني َمرَّةً « وحكى جماهد وقتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .فكف } مْ أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَن َيغِْفَر اللَُّه لَُهْم َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرتُ لَُه{ 

َسبِيلِ اللَِّه َوقَالُوا لَا َتْنِفرُوا فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهمْ ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي 
فَلَْيْضَحكُوا قَِليلًا َولَْيْبكُوا كَثًِريا َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ) ٨١(ُر جََهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو كَانُوا َيفْقَُهونَ ِفي الَْحرِّ قُلْ نَا

)٨٢ (  

  .أي املتروكون } فََرحَ الُْمَخلَّفُونَ { قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } بَِمقَْعدِْهم ِخالََف َرُسولِ اللَِّه { 

  .يعين خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا قول األكثرين : ا أحدمه
  .معناه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله أبو عبيدة وأنشد : والثاين 

  بسط الشواطب بينهن حصرياً... عفت الديار خالفهم فكامنا 
  .أي بعدهم 

  :فيه وجهان } َوقَالُواْ الَ َتنِفرُواْ ِفي الَْحرِّ { 
  .هذا قول بعضهم لبعض حني قعدوا : أحدمها 



أهنم قالوه للمؤمنني ليقعدوا معهم ، وهؤالء املخلفون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة تبوك وكانوا : والثاين 
  .أربعة ومثانني نفساً 

  :هم وجهان هذا هتديد وإن خرج خمرج األمر ، ويف قلة ضحك} فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً { قوله عز وجل 
  .أن الضحك يف الدنيا لكثرة حزهنا ومهومها قليل ، وضحكهم فيها أقل ملا يتوجه إليهم من الوعيد : أحدمها 

  .أن الضحك يف الدنيا وإن دام إىل املوت قليل ، ألن الفاين قليل : الثاين 
  :فيه وجهان } َولْيَْبكُواْ كَثِرياً { 

سون ألف سنة ، وهم فيه يبكون ، فصار بكاؤهم كثرياً ، وهذا معىن قول يف اآلخرة ألنه يوم مقداره مخ: أحدمها 
  .الربيع بن خيثم 

  .يف النار على التأبيد ألهنم إذا مسهم العذاب بكوا من أمله ، وهذا قول السدي : الثاين 
  .وحيتمل أن يريد بالضحك السرور ، وبالبكاء الغم 

مْ ْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك لِلُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرجُوا َمِعَي أََبًدا َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوا إِنَّكُْم َرِضيُتفَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِم
  ) ٨٣(بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُوا َمَع الْخَاِلِفَني 

  :فيه قوالن } َمرٍَّة إِنَّكُم َرِضيُتم بِالْقُُعوِد أَوَّلَ . . . { : قوله عز وجل 
  .أول مرة دعيتم : أحدمها 

  .يعين قبل استئذانكم : الثاين 
  :فيهم قوالن } فَاقُْعُداْ َمَع الَْخاِلِفنيَ { 

  .أهنم النساء والصبيان ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
  .هم الرجال الذين ختلفوا بأعذار وأمراض ، قاله ابن عباس : الثاين 

  ) ٨٤(قُونَ لَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبًدا َولَا تَقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسَولَا ُتَصلِّ َع

ى اهللا ملا احتضر عبد اهللا بن أيب بن سلول أتى ابُنه النيب صل} َوالَ ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهم مَّاَت أََبداً { قوله عز وجل 
عليه وسلم فسأله أن يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه وهو عرق فكفنه فيه وحضره ، فقيل إنه 

يا رسول اهللا ال تؤنبين واستغفر يل ، : فقال » أَْهلَكَُهُم الَيُهودُ « : أدركه حياً ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا أليس اهللا قد هناك عن : ة عليه فجذبه عمر رضي اهللا عنه وقال فلما مات ألبسه قميصه وأراد الصال

اْسَتْغِفرْ لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً { : َيا ُعَمُر َخيََّرنِي رَبِّي فَقَالَ « : الصالة عليهم؟ فقال 
اآلية ، } َوالَ ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد مِّْنُهم مَّاَت أََبداً { فنزلت . فصلى عليه » َألزِيَدنَّ َعلَى الْسَّبِِعَني } فَلَن َيْغِفر اللَُّه لَُهْم 

  .فما صلى بعدها على منافق ، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وجابر وقتادة 
  .} َعلَى أََحٍد مِّْنُهْم مَّاَت أََبداً  َوالَ ُتَصلِّ{ أراد أن يصلي عليه فأخذ جربيل بثوبه وقال : وقال أنس بن مالك 

  .يعين قيام زائر ومستغفر } َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبرِِه { 



وَإِذَا ) ٨٥(ْنفُسُُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ َولَا تُْعجِْبكَ أَْموَالُُهْم َوأَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه أَنْ يَُعذِّبَُهْم بَِها ِفي الدُّنَْيا َوَتْزَهَق أَ
) ٨٦(ا َنكُْن َمَع الْقَاِعِديَن أُنْزِلَْت سُوَرةٌ أَنْ آِمنُوا بِاللَِّه َوَجاِهدُوا َمَع َرسُوِلِه اْسَتأْذََنكَ أُولُو الطَّْولِ ِمنُْهْم َوقَالُوا ذَْرَن

  ) ٨٧(ُهونَ َرضُوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف وَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَ

  :حيتمل ثالثة أوجه } َوالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوأَْوالَدُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَن ُيَعذَِّبُهم بَِها ِفي الدُّْنيا { قوله عز وجل 
  .يعذهبم حبفظها يف الدنيا واإلشفاق عليها : أحدها 
  .ب يعذهبم مبا يلحقهم منها من النوائب واملصائ: والثاين 

  .يعذهبم يف اآلخرة مبا صنعوا هبا يف الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها : والثالث 
وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم يف الدنيا إمنا : أنه على التقدمي والتأخري ، وتقديره : وحكى ابن األنباري وجهاً رابعاً 
  .يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف اآلخرة 

  :فيه ثالثة أوجه } ْت سُوَرةٌ أَنْ َءاِمنُوا بِاللَِّه وَإِذَا أُنزِلَ{ قوله عز وجل 
  .استدميوا اإلميان باهللا : أحدها 
  .افعلوا فعل من آمن باهللا : والثاين 

  .آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بأفواهكم ، ويكون خطاباً للمنافقني : والثالث 
  :فيه وجهان } ِمنُْهْم  َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلهِ اْستَأْذََنَك أُْولُْوا الطَّْولِ{ 

  .أهل الغىن ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدمها 
  .نزلت يف عبد اهللا بن أيب بن سلول واجلد بن قيس . وقال حممد بن إسحاق . أهل القدرة : والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َرضُواْ بِأَن َيكُونُواْ َمَع الْخََواِلفِ { قوله عز وجل 
  .، قاله مقاتل  مع املنافقني: أحدها 
  .أهنم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قوهلم فالن خالفه أهله إذا كان دوهنم ، قاله ابن قتيبة : والثاين 

  .أهنم النساء ، قاله قتادة والكليب : والثالث 

) ٨٨(لَُهمُ الَْخيَْراُت َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  لَِكنِ الرَّسُولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َوأُولَِئَك
  ) ٨٩(أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

  :جه وهو مجع خرية ، وفيها أربعة أو} َوأُْولَِئَك لَُهُم الْخَْيرَاُت { قوله عز وجل 
  .أهنا غنائم الدنيا ومنافع اجلهاد : أحدها 
  .فواضل العطايا : والثاين 

  .ثواب اآلخرة : والثالث 
  ] . ٧٠: الرمحن [ } ِفيهِنَّ َخيَْراتٌ ِحَسانٌ { ُحور اجلنان ، من قوله تعاىل : والرابع 

ِذيَن كَذَبُوا اللََّه َوَرُسولَهُ َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليمٌ َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَعَْرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَّ
لَِّه َوَرسُوِلِه َما لَْيَس َعلَى الضُّعَفَاِء َولَا َعلَى الْمَْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرجٌ إِذَا َنَصُحوا ِل) ٩٠(

َولَا َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُمْ ) ٩١(نَِني ِمْن َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم َعلَى الُْمْحِس



سَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهمْ إِنََّما ال) ٩٢(َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا أَلَّا َيجُِدوا َما ُيْنِفقُونَ 
  ) ٩٣(أَغْنَِياُء َرُضوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمعَ الَْخوَاِلِف َوطََبعَ اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

  :فيها وجهان } َوَجآَء الْمَُعذُِّرونَ ِمَن اَألعَْرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهمْ { قوله عز وجل 
  .أهنم املعتذرون حبق اعتذروا به فعذروا ، قاله ابن عباس وتأويل قراءة من قرأها بالتخفيف : أحدمها 
هم املقصرون املعتذرون بالكذب ، قاله احلسن وتأويل من قرأها بالتشديد ، ألنه إذا خفف مأخوذ من : والثاين 

  .ق والعذير كذب العذر ، وإذا شدد مأخوذ من التعذير ، والفرق بينهما أن العذر ح
  .وقيل إهنم بنو أسد وغطفان 

  :ويف الضعفاء ها هنا ثالثة أوجه . اآلية } لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوالَ َعلَى الْمَْرَضى { قوله عز وجل 
  .أهنم الصغار لضعف أبداهنم : أحدها 
  .اجملانني لضعف عقوهلم : الثاين 

]  ٩١: هود [ } إِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفاً { تأويل قوله تعاىل يف شعيب كما قيل يف . العميان لضعف بصرهم : الثالث 
  .أي ضريراً 

  :فيه وجهان } إِذَا َنَصحُوا ِللَِّه َوَرسُوِلِه { 
  .إذا برئوا من النفاق : أحدمها 

  .إذا قاموا حبفظ املخلفني من الذراري واملنازل : الثاين 
  .واملرضى الذين ال جيدون ما ينفقون . إىل مجيع من تقدم ذكره من الضعفاء  فإن قيل بالتأويل األول كان راجعاً

  .وإن قيل بالتأويل الثاين كان راجعاً إىل الذين ال جيدون ما ينفقون خاصة 
  .وقيل إهنا نزلت يف عائذ بن عمرو وعبد اهللا ابن ُمَغفّل 

أنه مل جيد هلم زاداً : أحدمها : فيه وجهان } َت الَ أَجُِد َمآ أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا أََتْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلْ{ 
  .ألهنم طلبوا ما يتزودون به ، قاله أنس بن مالك 

  .أنه مل جيد هلم نعاالً ألهنم طلبوا النعال ، قاله احلسن : والثاين 
أَكِْثُروا ِمَن النَِّعالِ فَإِنَّ الرَُّجلَ الَ َيزَالُ « وهي تبوك  روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف هذه الغزاة

  َراكباً َما كَانَ ُمْنتَِعالً
  :وفيمن نزلت فيه مخسة أقاويل . » 

  .يف العرباض بن سارية ، قاله حيىي بن أيب املطاع : أحدها 
  .يف عبد اهللا بن األزرق وأيب ليلى ، قاله السدي : والثاين 

  . بين مقّرن من ُمزينة ، قاله جماهد يف: والثالث 
  .يف سبعة من قبائل شىت ، قاله حممد بن كعب : والرابع 

  .يف أيب موسى وأصحابه ، قاله احلسن : واخلامس 

ْن أَْخَبارِكُْم َوسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُهُ َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِلَيْهِْم قُلْ لَا َتْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَدْ َنبَّأََنا اللَُّه ِم
َسَيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتْم إِلَيْهِمْ ) ٩٤(ثُمَّ تَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 



َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرضَْوا ) ٩٥(وا َعْنُهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم َجَزاًء بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرُِض
  ) ٩٦(َعْنُهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه لَا َيْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 

  :يف السبيل ها هنا وجهان } َعلَى الَِّذيَن َيْستَأِذنُوَنَك َوُهمْ أَغْنِيآُء  إِنََّما السَّبِيلُ{ : قوله عز وجل 
  .اإلنكار : أحدمها 

  .اإلمث : الثاين 
  .يعين باملال والقدرة } َوُهْم أَغْنَِيآُء { . يعين يف التخلف عن اجلهاد } َيْسَتأِْذُنوَنَك { : وقوله تعاىل 

  :فيه وجهان } لَْخوَاِلِف َرُضواْ بِأَن َيكُوُنواْ َمعَ ا{ 
  .أهنم الذراري من النساء واألطفال : أحدمها 

  .أهنم املتخلفون بالنفاق : الثاين 

لْأَعَْرابِ َوِمَن ا) ٩٧(ِليٌم َحكِيٌم الْأَعَْراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَلَّا َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه وَاللَُّه َع
َوِمَن الْأَعَْرابِ َمْن ُيْؤِمُن ) ٩٨(يٌم َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيتََربَّصُ بِكُُم الدَّوَاِئَر َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسمِيٌع َعِل

ِه َوَصلََواِت الرَُّسولِ أَلَا إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهمْ َسُيْدِخلُُهمُ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه إِنَّ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َويَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُرَباٍت عِْنَد اللَّ
  ) ٩٩(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  :فيه وجهان } األْعراُب أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً { : قوله عز وجل 
  .لة تالوهتم القرآن ومساعهم السنن أن يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه يف غريهم لق: أحدمها 

  .أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه يف غريهم ألهنم أجفى طباعاً وأغلظ قلوباً : الثاين 
ومعىن أجدر أي أقرب ، مأخوذ من اجلدار الذي يكون بني مسكين } َوأَْجَدرُ أَالَّ َيْعلَُموا ُحُدوَد َمآ أَنَزلَ اللَُّه { 

  .املتجاورين 
  :املراد حبدود اهللا ما أنزل اهللا وجهان ويف 

  .فروض العبادات املشروعة : أحدمها 
  .الوعد والوعيد يف خمالفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والتخلف عن اجلهاد : الثاين 

  :فيه وجهان } َوِمَن اَألعَْرابِ َمن يَتَِّخذُ َما ُينِفُق َمْغَرماً { قوله عز وجل 
  .لصدقات ما يدفع من ا: أحدمها 

إِنَّ { ما ينفق يف اجلهاد مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم مغرماً ، واملغرم التزام ما ال يلزم ، ومنه قوله تعاىل : الثاين 
  :أي الزماً ، قال الشاعر ]  ٦٥: الفرقان [ } َعذَاَبَها كَانَ غََراماً 

  ْيلَى َمْغَرماً أَْنَت غارِمُُهتََرى َهْجرَ لَ... فََما لََك َمْسلُوَب الَعَزاِء كَأَنََّما 
مجع دائرة وهي انقالب النعمة إىل ضدها ، مأخوذة من الدور وحيتمل تربصهم الدوائر } َوَيتََربَّصُ بِكُُم الدََّوآِئَر { 

  :وجهني 
  .يف إعالن الكفر والعصيان : أحدمها 
  .يف انتهاز الفرصة باالنتقام : والثاين 

  .رد ملا أضمروا وجزاء ملا مكروا } ْوءِ َعلَْيهِْم دَاِئَرةُ السَّ{ 



  .هم بنو مقرن من مزينة : قال جماهد } َوِمَن اَألعَْرابِ َمن ُيؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ { قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } َويَتَِّخذُ َما ُينِفُق قُُرَباٍت عِنَد اللَِّه { 

  .ه أهنا تقربة من طاعة اهللا ورضا: أحدمها 
  :فيها وجهان } َوَصلَوَاِت الرَّسُولِ { أن ثواهبا مذخور هلم عند اهللا تعاىل فصارت قربات عند اهللا : الثاين 

  .أنه استغفاره هلم ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .دعاؤه هلم ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيه وجهان } أَالَ إِنََّها قُْرَبةٌ لَُّهْم { 
  .اً إىل إمياهنم ونفقتهم أهنا قربة هلم أن يكون راجع: أحدمها 

  .إىل صلوات الرسول أهنا قربة هلم : الثاين 

ْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ َجنَّاٍت َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ) ١٠٠(ي َتْحَتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلكَ الْفَْوُز الَْعظِيُم َتْجرِ

  :فيهم أربعة أقاويل } وَالسَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَاألنَصارِ { : قوله عز وجل 
، قاله أبو موسى األشعري وسعيد بن  أهنم الذين صلّوا إىل القبلتني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحدها 

  .املسيب 
  .أهنم الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان ، قاله الشعيب وابن سريين : الثاين 

  .أهنم أهل بدر ، قاله عطاء : الثالث 
  .تعاىل وحسن جزائه أهنم السابقون باملوت والشهادة من املهاجرين واألنصار سبقوا إىل ثواب اهللا : الرابع 

أن يكون السابقون األولون من املهاجرين هم الذين آمنوا مبكة قبل هجرة رسول اهللا صلى اهللا : وحيتمل خامساً 
  .عليه وسلم عنهم ، والسابقون األولون من األنصار هم الذين آمنوا برسول اهللا ورسوله قبل هجرته إليهم 

  :حيتمل وجهني } َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بإِْحَسانٍ { 
  .من اإلميان : أحدمها 

  .من األفعال احلسنة : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } رَِّضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه { 

  .رضي اهللا عنهم باإلميان ، ورضوا عنه بالثواب ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .اه علي بن عيسى ورضوا عنه باجلزاء ، حك. رضي اهللا عنهم يف العبادة : الثاين 

  .رضي اهللا عنهم بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ورضوا عنه بالقبول : الثالث 

َتْينِ ثُمَّ ُن َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهْم مَرََّوِممَّْن َحْولَكُْم ِمَن الْأَْعرَابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاقِ لَا َتْعلَُمُهْم َنْح
  ) ١٠١(ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ 

مزينة وجهينة وأسلم : قال ابن عباس : يعين حوله املدينة } َوِممَّْن َحوْلَكُم مَِّن األعْرابِ مَُناِفقُونَ { : قوله عز وجل 
قدرة فتميزوا بالنفاق وِغفار وأشجع كان فيهم بعد إٍسالمهم منافقون كما كان من األنصار لدخول مجيعهم حتت ال

  .وإن عمتهم الطاعة 



  :فيه ثالثة أوجه } َوِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َمَرُدواْ َعلَى النِّفَاقِ { 
  .أقاموا عليه ومل يتوبوا منه ، قاله عبد الرمحن بن زيد : أحدها 
  ] . ١١٧: النساء [ } طَاناً مَّرِيداً َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْي{ مردوا عليه أي عتوا فيه ، ومنه قوله عز وجل : الثاين 

  .جتردوا فيه فظاهروا ، مأخوذ منه جترد خد األمرد لظهوره وهو حمتمل : الثالث 
  :فيه وجهان } الَ َتْعلَُمُهمْ { 

  .ال تعلمهم حىت نعلمك هبم : أحدمها 
  .على أحد جبنة أو نار  ال تعلم أنت عاقبة أمورهم وإمنا خنتص حنن بعلمها ، وهذا مينع أن حيكم: الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َسنَُعذِّبُُهْم مَّرََّتْينِ { 
  .أن أحد العذابني الفضيحة يف الدنيا واجلزع من املسلمني ، واآلخر عذاب القرب ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أن أحدمها عذاب الدنيا واآلخر عذاب اآلخرة ، قاله قتادة : والثاين 

  .ا األسر واآلخر القتل ، قاله ابن قتيبة أن أحدمه: والثالث 
قال . أن أحدمها الزكاة اليت تؤخذ منهم واآلخر اجلهاد الذي يؤمرون به ألهنم بالنفاق يرون ذلك عذاباً : والرابع 
  .احلسن 

  :فيه ثالثة أوجه } ثُمَّ ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعظِيمٍ { 
  .أنه عذاب النار يف اآلخرة : أحدمها 

  .أنه إقامة احلدود يف الدنيا : ين الثا
  .إنه أخذ الزكاة منهم : الثالث 

  ) ١٠٢(للََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَملًا صَاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم إِنَّ ا

  :فيهم قوالن } فُوا بِذُُنوبِهِمْ َوءَاَخُرونَ اْعَتَر{ : قوله عز وجل 
أهنم سبعة من األنصار منهم أو لبابة بن عبد املنذر ، وأوس بن ثعلبة ، ووديعة بن حزام ، كانوا من مجلة : أحدمها 

العشرة الذين ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة تبوك ، فربطوا أنفسهم ملا ندموا على تأخرهم إىل 
سجد ليطلقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن عفا عنهم ، فلما عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواري امل

الَ أَعذُرُُهْم َوالَ أُطِْلقُهم َحتَّى َيكونَ اللََّه َتعالَى ُهَو « : مر هبم وكانوا على طريقة فسأل عنهم فأخرب حباهلم فقال 
  .زلت هذه اآلية فيهم فأطلقهم ، وهذا قول ابن عباس فن» الَِّذَي َيْعذُرُهم َوُيطِْلقُُهْم 

أنه أبو لبابة وحده قال لبين قريظة حني أرادوا النزول على حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه ذاحبكم إن : الثاين 
  .نزلتم على حكمه ، قاله جماهد 

  :فيه ثالثة أوجه } َخلَطُواْ َعَمالً َصاِلَحاً َوءَاَخَر سَيِّئاً { 
  .اجلهاد ، والسيء ، التأخر عنه ، قاله السدي : أن الصاحل : حدها أ

  .التوبة ، قاله بعض التابعني : الذنب والصاحل : أن السىيء : الثاين 
  .ذنباً وسوطاً ال ذهباً فروطاً ، وال ساقطاً سقوطاً : ما قاله احلسن : الثالث 



أَلَمْ ) ١٠٣(َزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَاَتكَ َسكٌَن لَُهْم وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً تُطَهُِّرُهْم َوُت
لُوا فََسَيَرى َوقُلِ اْعَم) ١٠٤(رَِّحيُم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب ال

  ) ١٠٥(ْنُتْم َتْعَملُونَ اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه وَالُْمْؤِمُنونَ َوَستَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدِة فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُ

َوَءاَخُرونَ اْعتَرفُواْ { أصحابه ملا نزل يف أيب لبابة و: قال ابن عباس } ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً { : قوله عز وجل 
ال أفعل حىت أؤمر : مث تاب عليهم قالوا يا رسول اهللا خذ منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكينا ، قال . اآلية } بِذُُنوبِهِم 

  :وفيها وجهان } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً { ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .أمواهلم تطوعاً ، قاله ابن زيد أهنا الصدقة اليت بذلوها من : أحدمها 
ألن } ِمْن أَْموَاِلهِمْ { : ولذلك قال . أهنا الزكاة اليت أوجبها اهللا تعاىل يف أمواهلم فرضاً ، قاله عكرمة : والثاين 

  .الزكاة ال جتب يف األموال كلها وإمنا جتب يف بعضها 
  .كي أعماهلم أي تطهر ذنوهبم وتز} ُتطَهِّرُُهْم َوُتزَكِّيهِمْ بَِها { 
  :فيه وجهان } َوَصلِّ َعلَْيهِْم { 

  .قاله ابن عباس : استغفر هلم : أحدمها 
  .ادع هلم ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه مخسة تأويالت } إِنَّ َصالََتَك َسكٌَن لَُّهْم { 
  .قربة هلم ، قاله ابن عباس يف رواية الضحاك : أحدها 
  .طلحة عن ابن عباس أيضاً رمحة هلم ، رواه ابن أيب : الثاين 

  .وقار هلم ، قاله قتادة : الثالث 
  .تثبت هلم ، قاله ابن قتيبة : الرابع 

  :أمن هلم ، ومنه قول الشاعر : اخلامس 
  إذْ لْيَس بعضُ اِجلَرياِن بِالسَّكَنِ... َيا جَاَرةَ احلَيِّ كُنِت يل َسكَناً 

  :نهم ستة أوجه ويف الصالة عليهم والدعاء هلم عند أخذ الصدقة م
  .جيب على اآلخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر األمر : أحدها 
  .ال جيب ولكن يستحب ألن جزاءها على اهللا تعاىل ال على اآلخذ : الثاين 

  .إن كانت تطوعاً وجب على اآلخذ الدعاء ، وإن كانت فرضاً استحب ومل جيب : والثالث 
له الدعاء ومل جيب عليه ، وإن كان آخذها الفقري وجب عليه الدعاء له ،  إن كان آخذها الوايل استحب: والرابع 

  .ألن احلق يف دفعها إىل الوايل معّين ، وإىل الفقري غري معّين 
ألنه دفعها إىل الوايل إظهار طاعة . إن كان آخذها الوايل وجب ، وإن كان الفقري استحب ومل جيب : واخلامس 

  .ك الفقري فقوبل عليها بالشكر وليس كذل
  .إن سأل الدافع الدعاء وجب ، وإن مل يسأل استحب ومل جيب : والسادس 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقات قومي فقلت يا رسول اهللا صلِّ علّي ، : روى عبد اهللا بن أيب أوىف قال 
  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ أَبِي أَْوفَى« : فقال 

 «.  



  ) ١٠٦(أَْمرِ اللَِّه إِمَّا ُيَعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ِل

وهم الثالثة الباقون من العشرة املتأخرين عن رسول اهللا صلى اهللا } َوءَاَخُرونَ ُمْرَجْونَ َألْمرِ اللَِّه { : قوله عز وجل 
هم مع أيب لبابة ، وهم هالل بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، وكعب بن عليه وسلم يف غزاة تبوك ومل يربطوا أنفس

  .مالك 
  .أي مؤخرون موقوفون ملا يرد من أمر اهللا تعاىل فيهم } ُمْرَجْونَ ألَْمرِ اللَِّه { 
  :فيه وجهان } إِمَّا يَُعذُِبُهْم { 

  .مييتهم على حاهلم ، قاله السدي : أحدمها 
  .مل يعلم صحة توبتهم يأمر بعذاهبم إذا : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِمْ { 
  .أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم : أحدمها 

  .أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوهبم : الثاين 
  .أي عليم مبا يؤول إليه حاهلم ، حكيم فيما فعله من إرجائهم } َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ { 

لُ وَلََيْحِلفُنَّ إِنْ ذُوا َمْسجًِدا ِضرَاًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني وَإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه ِمْن قَْبَوالَِّذيَن اتََّخ
ْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ لَا تَقُْم ِفيِه أََبًدا لََم) ١٠٧(أَرَْدَنا إِلَّا الُْحسَْنى َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

  ) ١٠٨(أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن 

عوف وهم اثنا عشر رجالً من  هؤالء هم بنو عمرو بن} وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجِداً ِضرَاراً َوكُفْراً { : قوله عز وجل 
هم خذام بن خالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق ، وثعلبة بن حاطب ، َوُمعَتِّب بن : األنصار املنافقني ، وقيل 

قشري ، وأبو حبيبة بن األزعر ، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف ، وجارية بن عامر ، وابناه ُمجمِّع وزيد ابنا 
، وجباد بن عثمان ، ووديعة بن ثابت ، وحبرج وهو جد عبد اهللا بن حنيف ، وله قال  جارية ، ونبتل بن احلارث
فقال يا رسول اهللا ما أردت إال احلسىن ، وهو » َوْيلَكَ َيا َبحَْرج َماذَا أَرَْدَت بَِما أََرى؟ « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .سجد قباء كاذب ، فصدقه ، فبىن هؤالء مسجد الشقاق والنفاق قريباً من م
يعين ضراراً ، وكفراً باهللا ، وتفريقاً بني املؤمنني أن ال جيتمعوا كلهم يف } ضَِراراً َوكُفْراً َوَتفْرِيقاً َبْيَن الُْمْؤِمنِنيَ { 

  .مسجد قباء فتجتمع كلمتهم ، ويتفرقوا فتتفرق كلمتهم ، وخيتلفوا بعد ائتالفهم 
  :ويف اإلرصاد وجهان } . . . َوَرسُولَُه َوإِْرصَاداً لَِّمْن حَاَرَب اللََّه { 

  .أنه انتظار سوء يتوقع : أحدمها 
  .احلفظ املقرون بفعل : الثاين 

  :ويف حماربة اهللا تعاىل ورسوله وجهان 
  .خمالفتهما : أحدمها 

ل اهللا واملراد هبذا اخلطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن الراهب كان قد حّزب على رسو. عداوهتما : الثاين 
. صلى اهللا عليه وسلم ، مث خاف فهرب إىل الروم وتنصر واستنجد هرقل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فبنوا هذا املسجد له حىت إذا عاد من هرقل صلى فيه ، وكانوا يعتقدون أنه إذا صلى فيه ُنِصر ، وكانوا ابتدأوا 



أََنا َعلَى َسفَرٍ َولَو قَِدْمَنا « : وك ، فسألوه أن يصلي هلم فيه فقال بنيانه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارج إىل تب
فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه اجلمعة والسبت واألحد . » إِن َشآَء اللَُّه أَتَيَناكُم َوَصلَّيَنا لَكُم ِفيِه 

  .يه ما أنزل ، وقالوا قد فرغنا منه ، فأتاه خرب املسجد وأنزل اهللا تعاىل ف
وحكى مقاتل أن الذي أّمهم فيه جممع بن جارية وكان قارئاً ، مث حسن إٍسالمه بعد ذلك فبعثه عمر بن اخلطاب 

  .رضي اهللا عنه إىل الكوفة يعلمهم القرآن ، وهو علم ابن مسعود بقية القرآن 
  .طاعة اهللا تعاىل : أحدها : أوجه حيتمل ثالثة } َولََيْحِلفُنَّ إِنْ أَرَْدَنا إِالَّ الُْحْسَنى . . . { 

  .اجلنة : والثاين 
  .فعل اليت هي أحسن ، من إقامة الدين واجلماعة والصالة ، وهي ميني حترُّج : والثالث 

  :حيتمل وجهني } َواللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ { 
  .واهللا يعلم إهنم لكاذبون يف قوهلم خائنون يف إمياهنم : أحدمها 

  .فصار إعالمه له كالشهادة منه عليهم . واهللا يعلمك أهنم لكاذبون خائنون : لثاين وا
أي ال تصلَّ فيه أبداً ، يعين مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك أنفذ رسول اهللا صلى اهللا عليه } الَ تَقُْم ِفيِه أََبداً { 

فذهبا إليه وأخذا . الظامل أهله فاهدماه انطلقا إىل هذا املسجد : وسلم مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي فقال 
  .بل اهنار املسجد يف يوم االثنني ومل ُيحرَّق : وقال ابن جريج . سعفاً وحرقاه 

  :وفيه ثالثة أقاويل } لََّمْسجِدٌ أِسسَّ َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أنْ َتقُوَم ِفيِه { 
  .عليه وسلم باملدينة ، قاله أبو سعيد اخلدري ورواه مرفوعاً  أنه مسجد رسول اهللا صلى اهللا: أحدها 
أنه مسجد قباء ، قاله الضحاك وهو أول مسجد بين يف اإلسالم ، قاله ابن عباس وعروة بن الزبري وسعيد : الثاين 

  .بن جبري وقتادة والضحاك 
} ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَّرُواْ {  أنه كل مسجد بين يف املدينة أسس على التقوى ، قاله حممد بن كعب: الثالث 

  :فيه ثالثة تأويالت 
من املسجد الذي أسس على التقوى رجال حيبون أن يتطهروا من الذنوب واهللا حيب املتطهرين منها بالتوبة : أحدها 

  .، قاله أبو العالية 
  .واهللا حيب املتطهرين بذلك . باملاء  فيه رجال حيبون أن يتطهروا من البول والغائط باالستنجاء: والثاين 

روى أبو أيوب األنصاري وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار عند نزول 
يا رسول اهللا : قالوا »  َيا َمْعَشَر األَنَصارِ إِنَّ اللََّه قَْد أَثْىن َعلَيكُم َخرياً ِفي الطَُّهوَر فََما طَهُوُركُم َهذَا« : هذه اآلية 

قالوا ال ، غري » فََهلْ َمَع ذِلَك غَُريُه؟ « : نتوضأ للصالة ونغتسل من اجلنابة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنه عين املتطهرين : الثالث » ُهَو ذِلَك فََعلَيكُُموُه « : أن أحدنا إذا خرج إىل الغائط أحب أن يستنجي باملاء ، فقال 

  .إتيان النساء يف أدبارهن ، وهو جمهول ، قاله جماهد  عن

ارٍ فَاْنَهاَر بِِه ِفي َنارِ َجهَنََّم أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َه
لَا يََزالُ ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبنَْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلَّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم وَاللَُّه َعِليٌم ) ١٠٩(ِلِمَني َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّا

  ) ١١٠(َحكِيٌم 



} أَفََمْن { األلف من يعين مسجد قباء و} أَفََمْن أَسََّس بُْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِضَْواٍن خَْيٌر { : قوله عز وجل 
  .ألف إنكار 

  :وجهني } َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِضَْواٍن { وحيتمل قوله 
  .أن التقوى اجتناب معاصيه ، والرضوان فعل طاعته : أحدمها 

  .أن التقوى اتقاء عذابه ، والرضوان طلب ثوابه : الثاين 
أَفََمْن أَسَّسَ { على مسجد املدينة ، وحيتمل } َس َعلَى التَّقَْوى لََمْسجٌِد أُسِّ{ وكان عمر بن شبة حيمل قوله تعاىل 
  .على مسجد قباء ، فيفرق بني املراد هبما يف املوضعني } ُبْنيَاَنُه َعلَى َتقَْوى َمَن اللَِّه َورِْضَوانٍ 

وادي الذي ال يثبت عليه البناء لرخاوته يعين شفري جرف وهو حرف ال} أَم مَّْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َهارٍ { 
  .وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل ملسجد الضرار . الساقط : يعين هائر ، واهلائر } َهارٍ { وأكل املاء له 

  :وحيتمل املقصود بضرب هذا املثل وجهني 
  .الوادي  أنه مل يبق بناؤهم الذي أسس على غري طاعة اهللا حىت سقط كما يسقط ما بين على حرف: أحدمها 

  .أنه مل خيف ما أسرُّوه من بنائه حىت ظهر كما يظهر فساد ما بىن على حرف الوادي بالسقوط : الثاين 
  :فيه وجهان } فَاْنهَاَر بِِه ِفي نَارِ جََهنََّم { 

  .أهنم ببنياهنم له سقطوا يف نار جهنم : أحدمها 
  .جهنم ، قاله قتادة والسدي  أن بقعة املسجد مع بنائها وُبناهتا سقطت يف نار: الثاين 

رأيت الدخان خيرج من مسجد : ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخان وقال جابر بن عبد اهللا : قال قتادة 
  .الضرار حني اهنار 

  .يعين مسجد الضرار } الَ يَََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْواْ { قوله عزوجل 
  :فيه قوالن } رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِم { 

  .أن الريبة فيها عند بنائه : أحدمها 
  .أن الريبة عند هدمه : الثاين 

  :فإن قيل باألول ففي الريبة اليت يف قلوهبم وجهان 
  .غطاء على قلوهبم ، قاله حبيب بن أيب ثابت : أحدمها 

  :ذبياين أنه شك يف قلوهبم ، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ، ومنه قول النابغة ال: الثاين 
  وليس وراَء اهللا للمرِء مذهب... َحلَفُْت فلم أترك لَنفِْسَك ريبة 

  .أن تكون الريبة ما أضمروه من اإلضرار برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني : وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  :وإن قيل بالثاين أن الريبة بعد هدمه ففيها وجهان 

  .اله السدي أهنا حزازة يف قلوهبم ، ق: أحدمها 
  .ندامة يف قلوهبم ، قاله محزة : الثاين 

  .أن تكون الريبة اخلوف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن املؤمنني : وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  :فيه ثالثة تأويالت } إِالَّ أَن َتقَطََّع قُلُوبُُهْم { 

  .ك إال أن ميوتوا ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والضحا: أحدها 
  .إال أن يتوبوا ، قاله سفيان : الثاين 



َولَْو َتقَطََّعتْ { : وكان أصحاب ابن مسعود يقرأُوهنا . إال أن تقطع قلوهبم يف قبورهم ، قاله عكرمة : الثالث 
  .} قُلُوُبُهْم 

نَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنْفُسَُهْم َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْج
َعظِيُم ْعُتْم بِِه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الِْفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشُروا بَِبيِْعكُُم الَِّذي َباَي

)١١١ (  

حيتمل } َوأَْموَالَُهْم { اشترى أنفسهم باجلهاد ، } إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤمِنَِني أَنفَُسُهْم َوأَْموَالَُهمْ { قوله عز وجل 
  :وجهني 
  .نفقاهتم يف اجلهاد : أحدمها 
  .صدقاهتم على الفقراء : والثاين 

يعين اجلنة ، وهذا الكالم جماز معناه أن اهللا تعاىل أمرهم باجلهاد بأنفسهم : عيد بن جبري قال س} بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ { 
وأمواهلم ليجازيهم باجلنة ، فعرب عنه بالشراء ملا فيه من عوض ومعوض مضار يف معناه ، وألن حقيقة الشراء ملا ال 

  .ميلكه املشتري 
  .على اجلهاد إمنا يستحق إذا كان يف طاعته ولوجهه ألن الثواب } ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه { 
فروى جابر بن عبد اهللا األنصاري أن . يعين أن اجلنة عوض عن جهادهم سواء قََتلُوا أو قُِتلُوا } فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ { 

من األنصار ثانياً هذه اآلية نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد فكّبر الناس ، فأقبل رجل 
بيع ربيح ال : َنَعم ، فقال األنصاري : يا رسول اهللا أنزلت هذه اآلية؟ فقال : طرف ردائه على أحد عاتقيه فقال 

  .نقبل وال نستقبل 
  .ألنه اشترى األنفس الفانية باجلنة الباقية : وقال بعض الزهاد 

الرَّاكُِعونَ السَّاجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ  التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ
  ) ١١٢(ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

  .يعين من الذنوب } التَّآِئُبونَ { : قوله عز وجل 
أمر واجتناب ما حظر ألهنا صفة مبالغة يف املدح ، والتائب هو وحيتمل أن يراد هبم الراجعون إىل اهللا تعاىل يف فعل ما 

  .الراجع ، والراجع إىل الطاعة أفضل من الراجع عن املعصية جلمعه بني األمرين 
  :فيه ثالثة أوجه } الَعابُِدونَ { 

  .العابدون بتوحيد اهللا تعاىل ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .قاله احلسن العابدون بطول الصالة ، : والثاين 

  .العابدون بطاعة اهللا تعاىل ، قاله الضحاك : والثالث 
  :فيه وجهان } احلَاِمُدونَ { 

  .احلامدون هللا تعاىل على دين اإلسالم ، قاله احلسن : أحدمها 
  .احلامدون هللا تعاىل على السراء والضراء ، رواه سهل بن كثري : الثاين 

  : فيه أربعة تأويالت} السَّآِئُحونَ { 



إِنَّ « : اجملاهدون روى أبو أمامة أن رجالً استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف السياحة فقال : أحدها 
الصائمون ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس ، وروى أبو هريرة : والثاين » ِسَياَحةَ أُمَِّتي اِجلَهاُد ِفي َسبيلِ اللَِّه 
  ِسيَاَحةُ أُمَِّتي الصَّوُْم« : لم أنه قال مرفوعاً عن النيب صلى اهللا عليه وس

  .املهاجرون ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثالث . » 
  .هم طلبة الِعلم ، قاله عكرمة : الرابع 

  .يعين يف الصالة } الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ { 
  :فيه وجهان } األَِمُرونَ بِالَْمْعُرْوِف { 

  .بن جبري بالتوحيد ، قاله سعيد : أحدمها 
  .باإلسالم : الثاين 

  :فيه وجهان } َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمنكُرِ { 
  .عن الشرك ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  .أهنم الذين مل ينهوا عنه حىت انتهوا قبل ذلك عنه ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } َواْحلَاِفظُونَ ِلُحدُوِد اللَِّه { 

  .ئمون بأمر اهللا تعاىل القا: أحدها 
  .احلافظون لفرائض اهللا تعاىل من حالله وحرامه ، قاله قتادة : والثاين 

  .احلافظون لشرط اهللا يف اجلهاد ، قاله مقاتل بن حيان : والثالث 
  :فيه وجهان } َوَبّشرِ الُْمْؤمنِنيَ { 

  .عيد بن جبري قاله س. يعين املصدقني مبا وعد اهللا تعاىل يف هذه اآليات : أحدمها 
  .العاملني مبا ندب اهللا إليه يف هذه اآليات ، وهذا أشبه بقول احلسن : والثاين 

} إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَْموَالَُهم { وسبب نزول هذه اآلية ما روى ابن عباس أنه ملا نزل قوله تعاىل 
التَّآِئُبونَ { يا رسول اهللا وإن زىن وإن سرق وإن شرب اخلمر؟ فأنزل اهللا تعاىل  أتى رجل من املهاجرين فقال. اآلية 

  .اآلية } الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ 

أَنَُّهْم أَْصحَاُب  َبيََّن لَُهْمَما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن بَْعِد َما َت
وٌّ ِللَِّه َتبَرَّأَ ِمْنُه إِنَّ َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِلأَبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُد) ١١٣(الَْجِحيمِ 

  ) ١١٤(إِبَْراهِيَم لَأَوَّاٌه َحِليٌم 

اختلف يف سبب } ا كَانَ ِللنَّبِّي وَالَِّذيَن َءآَمُنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُرَْبى َم{ : قوله عز وجل 
  :نزوهلا على ثالثة أقاويل 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقابر فاتبعناه فجاء حىت : ما روى مسروق عن ابن مسعود قال : أحدها 
ىل قرب منها فناجاه طويالً مث بكى فبكينا لبكائه ، مث قام ، فقام إليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فدعاه مث جلس إ

إن القرب الذي جلست عنده قرب آِمَنةَ َوإِنِّي اْسَتأْذَنتُ « : بكينا لبكائك ، قال : قلنا » َما أَْبكَاكُم؟ « : دعانا فقال 
َما كَانَ ِللنَّبِيِّ { : نَ ِلي ، َوإِنِّي اسَتأْذَنُت َربِّي ِفي الدَُّعاِء لََها فَلَْم َيأْذَن ِلي ، َوأَنَزلَ اللَُّه َعلَيَّ رَبِّي ِفي زيَارَِتَها فَأَِذ

، وكنُت  فأخذين ما يأخذ الولد للوالد{ . اآلية } َوالَِّذيَن َءآَمُنوا أَن َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُرَبى 



  َنَهيُتكُم عن زِيَاَرِة القُبُورِ فَُزوُروَها فإهنا ُتذَكُِّركُمُ اآلِخرَةَ
ملا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه : أهنا نزلت يف أيب طالب ، روى سعيد بن املسيب عن أبيه قال : والثاين » « 

أَي َعمِّ قُلْ الَّ إِلََه إِالَّ » : صلى اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية فقال 
أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ فكان آخر : فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أمية « اللَُّه كَِلَمةٌ أَُحاج لََك بَِها ِعنَد اللَِّه 

َألْسَتْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أُْنهَ  »: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . أنا على ملة عبد املطلب : شيء كلمهم به أن قال 
  .اآلية } َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن َءآَمُنوا أَن َيْسَتغِْفُروا ِللُمْشرِِكنيَ { فنزلت « َعنَك 

مسعت رجالً يستغفر ألبويه : أهنا نزلت فيما رواه أبو اخلليل عن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال : والثالث 
أو مل يستغفر إبراهيم ألبويه؟ فذكرته للنيب صلى اهللا : تستغفر ألبويك ومها مشركان؟ قال : كان ، فقلت ومها مشر

  .} َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن ءآَمُنواْ أَن َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني { عليه وسلم ، فنزلت 
  .اآلية } يِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدهآ إِيَّاُه َوَما كَانَ اسِتْغفَاُر إِْبَراهِيَم َألبِ{ قوله عز وجل 

  .عذر اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم يف استغفاره ألبيه مع شركه لسالف موعده ورجاء إميانه 
  :ويف موعده الذي كان يستغفر له من أجله قوالن 

  .أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن : أحدمها 
  .د أباه أن يستغفر له ملا كان يرجوه أنه يؤمن أن إبراهيم وع: والثاين 

أي من أفعاله ومن استغفاره له } تََبرَّأَ ِمْنُه { وذلك مبوته على شركه وإياسه من إميانه } فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِّلَِّه { 
  .، فلم يستغفر له بعد موته 

  :عشرة تأويالت  فيه} إِنَّ إِْبَراِهيَم ألَوَّاٌه َحلِيٌم { 
  .الدعَّاء ، أي الذي يكثر الدعاء ، قاله ابن مسعود : أن األّواه : أحدها 
  .أنه الرحيم ، قاله احلسن : الثاين 

  .أنه املوقن ، قاله عكرمة وعطاء : الثالث 
  .أنه املؤمن ، بلغة احلبشة ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .يب أنه املسبِّح ، قاله سعيد بن املس: اخلامس 
  .أنه الذي يكثر تالوة القرآن ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : السادس 
  .أنه املتأّوه ، قاله أبو ذر : السابع 
  .أنه الفقيه ، قاله جماهد : الثامن 
  .أنه املتضرع اخلاشع ، رواه عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : التاسع 
  .ذا ذكر خطاياه استغفر منها ، قاله أبو أيوب أنه الذي إ: العاشر 

  .وأصل األواه من التأوه وهو التوجع ، ومنه قول املثقب العبدي 
  َتأَوَُّه آَهةَ الرَُّجلِ الْحَزِينِ... إِذَا َما قُْمُت أَْرَحلُها بِلَْيلٍ 

إِنَّ اللََّه لَُه ُملْكُ ) ١١٥(َن لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيِّ
  ) ١١٦(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وَلَا َنِصريٍ 



سبب نزوهلا أن قوماً من األعراب أسلموا . اآلية } َبْعدَ إِذْ َهَداُهْم  َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوماً{ : قوله عز وجل 
وعادوا إىل بالدهم فعملوا مبا شاهدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمله من الصالة إىل بيت املقدس وصيام 

لكعبة ويصوم شهر األيام البيض ، مث قدموا بعد ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدوه يصلي إىل ا
  .إنك على أمر وإنا على غريه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية . يا رسول اهللا أضلنا اهللا بعدك بالصالة : فقالوا : رمضان 

َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمنُْهْم ِد لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمْن َبْع
  ) ١١٧(ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف َرِحيٌم 

هي غزوة . اآلية } لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبعُوُه ِفي َساَعِة الُْعسَْرِة { : قوله عز وجل 
وك ِقبل الشام ، كانوا يف عسرة من الظهر ، كان الرجالن والثالثة على بعري ويف عسرة من الزاد ، قال قتادة حىت تب

لقد ذكر لنا أن الرجلني كانا يشقان التمرة بينهما ، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم ميصها أحدهم مث يشرب 
  .اء ، وكانوا يف هلبان احلر وشدته عليها من املاء ، مث ميصها اآلخر ، ويف عسرة من امل

وأصاهبم يوماً عطش شديد فجعلوا ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون : قال عبد اهللا بن حممد بن عقيل 
  .ماءها ، قال عمر بن اخلطاب فأمطر اهللا السماء بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فغشينا 

  : عليه وسلم واملهاجرين واألنصار وجهان حمتمالن ويف هذه التوبة من اهللا على النيب صلى اهللا
  .استنقاذهم من شدة العسر : أحدمها 
وعرب عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معىن التوبة فيه وهو . أهنا خالصهم من نكاية العدّو : والثاين 

  .الرجوع إىل احلالة األوىل 
  :فيه وجهان } يقٍ مِّْنُهمْ ِمن َبْعِد َما كَاَد يَزِيغُ قُلُوُب فَرِ{ 

  .تتلف باجلهد والشدة : أحدمها 
  .تعِدل عن احلق يف املتابعة والنصرة ، قاله ابن عباس : والثاين 

  :وهذه التوبة غري األوىل ، وفيها قوالن } ثُمَّ َتاَب َعلَيهِمْ إِنَُّه بِهِْم َرُءوفٌ رَّحِيٌم { 
  .التوبة الثانية يف الرجوع أن التوبة األوىل يف الذهاب ، و: أحدمها 

  .أن األوىل يف السفر ، والثانية بعد العودة إىل املدينة : والقول الثاين 
  :فإن قيل باألول ، أن التوبة الثانية يف الرجوع ، احتملت وجهني 

  .أهنا اإلذن هلم بالرجوع إىل املدينة : أحدمها 
  .ىت حيوا ، وتكون التوبة على هذين الوجهني عامة أهنا باملعونة هلم يف إمطار السماء عليهم ح: الثاين 

  :وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إىل املدينة احتملت وجهني 
  .أهنا العفو عنهم من مماألة من ختلف عن اخلروج معهم : أحدمها 

  .خاصة غفران ما همَّ به فريق منهم من العدول عن احلق ، وتكون التوبة على هذين الوجهني : الثاين 

ُسُهْم وَظَنُّوا أَنْ لَا َملَْجأَ ِمَن َوَعلَى الثَّلَاثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنْفُ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُونُوا َمَع ) ١١٨(ابُ الرَّحِيُم اللَِّه إِلَّا إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّ

  ) ١١٩(الصَّاِدِقَني 



  :يعين وتاب على الثالثة الذين خلّفوا وفيه وجهان } َوعلَى الثَّالَثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُواْ { : قوله عز وجل 
اب عليهم ، أي على الثالثة الذين مل يربطوا أنفسهم مع أيب لبابة ، خلفوا عن التوبة وأخرت عليهم حني ت: أحدمها 

  .قاله الضحاك وأبو مالك 
  .خلفوا عن بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله عكرمة : الثاين 

  .هالل بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك : وهؤالء الثالثة هم 
  .ألن املسلمني امتنعوا من كالمهم } ْرضُ بَِما َرُحَبْت حَتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهِمُ اَأل{ 
  .مبا لقوه من اجلفوة هلم } َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنفُُسُهمْ { 
أي تيقنوا أن ال ملجأ يلجؤون إليه يف الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إال } َوظَنُّوآ أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِالَّ إِلَْيِه { 

  .إليه 
بعد مخسني ليلة من مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزاة تبوك : قال كعب بن مالك } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ  {
.  

  .قال ابن عباس ليستقيموا ألنه قد تقدمت توبتهم وإمنا امتحنهم بذلك استصالحاً هلم ولغريهم } ِلَيتُوُبوآ { 
  :يف هذه اآلية قوالن } َمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني َيآ أَيَُّها الَِّذيَن َءآ{ : قوله عز وجل 

يا أيها الذين آمنوا من اليهود مبوسى ، ومن النصارى بعيسى اتقوا اهللا يف : أهنا يف أهل الكتاب ، وتأويلها : أحدمها 
مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إميانكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فآمنوا به ، وكونوا مع الصادقني يعين 

  .يف جهاد املشركني ، قاله مقاتل بن حيان 
  :يا أيها الذين آمنوا من املسلمني اتقوا اهللا ويف املراد هبذه التقوى وجهان : وتأويلها : أهنا يف املسلمني : الثاين 

َيآ أَيَُّها { جدٍّ وال هزل ، اقرأُوا إن شئتم إن الكذب ال يصلح يف : اتقوا اهللا من الكذب ، قال ابن مسعود : أحدمها 
  .من الصادقني : وهي قراءة ابن مسعود هكذا } الَِّذيَن َءآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني 

  .اتقوا اهللا يف طاعة رسوله إذا أمركم جبهاد عدوِّه : والثاين 
  :عة أقاويل فيهم أرب} َوكُوُنوا َمعَ الصَّاِدِقَني { 

  .مع أيب بكر وعمر ، قاله الضحاك : أحدها 
  .قاله السدي . مع الثالثة الذين ُخلفوا حني صدقوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تأخرهم ومل يكذبوا : الثاين 

  .مع من صدق يف قوله ونيته وعمله وسره وعالنيته ، قاله قتادة : والثالث 
  .يتخلفوا عن اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن جريج  مع املهاجرين ألهنم مل: والرابع 

بِأَنْفُِسهِْم َعْن َنفِْسِه ذَِلَك بِأَنَُّهمْ َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن الْأَعَْرابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َولَا َيْرغَُبوا 
َعُدوٍّ َنْيلًا إِلَّا كُِتبَ ظََمأٌ َولَا َنَصٌب َولَا َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيطَئُونَ َمْوِطئًا يَِغيظُ الْكُفَّاَر َولَا يََنالُونَ ِمْن لَا ُيِصيبُُهْم 

فَقَةً َصغَِريةً َولَا كَبَِريةً َولَا َيقْطَُعونَ َواِدًيا إِلَّا َولَا ُيْنفِقُونَ َن) ١٢٠(لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه لَا ُيضِيُع أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 
َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ لَِيْنِفُروا كَافَّةً فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ) ١٢١(كُِتَب لَُهمْ لَِيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ١٢٢(قَُّهوا ِفي الدِّينِ َوِليُْنِذرُوا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَ

  :فيه وجهان } َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفُرواْ كَافَّةً { : قوله عز وجل 
انِفُرو ِخفَافاً َوِثقَاالً { خ لقوله تعاىل وما كان عليهم أن ينفروا مجيعاً ألن فرضه صار على الكفاية وهذا ناس: أحدمها 



  .قاله ابن عباس } 
معناه وما كان للمؤمنني إذا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سَرية أن خيرجوا مجيعاً فيها ويتركوا : والثاين 

  . بن عمري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده باملدينة حىت يقيم معه بعضهم ، قاله عبد اهللا بن عبيد اهللا
وسبب نزول ذلك أن املسلمني بعد أن ُعّيروا بالتخلف عن غزوة تبوك توفروا على اخلروج يف سرايا : قال الكليب 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركوه وحده باملدينة ، فنزل ذلك فيهم 
  :فيه قوالن } ِفي الدِّينِ  فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَآِئفَةٌ لَِّيَتفَقَُّهوا{ 

لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جهاده ، وإما مهاجرة إليه يف إقامته ، قاله : أحدمها 
  .احلسن 
 :لتتفقه الطائفة املتأخرة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النفور يف السرايا ، ويكون معىن الكالم : الثاين 

فهالَّ إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدين ، قاله جماهد 
.  

  :تأويالن } ِلَيَتفَقَّهُوا ِفي الدِّينِ { ويف قوله تعاىل 
ه قومهم إذا رجعوا إليهم ليتفقهوا يف أحكام الدين ومعامل الشرع ويتحملوا عنه ما يقع به البالغ وينذروا ب: أحدمها 

.  
ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر اهللا لرسوله وتأييده لدينه وتصديق وعده ومشاهدة معجزاته ليقوى إمياهنم : الثاين 

  .وخيربوا به قومهم 

  ) ١٢٣(ظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َولَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْ

  :فيهم أربعة أقاويل } َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءآَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم مَِّن الْكُفَّارِ { : قوله عز وجل 
  .أهنم الروم قاله ابن عمر : أحدها 
  .أهنم الديلم ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهنم العرب ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .أنه على العموم يف قتال األقرب فاألقرب واألدىن فاألدىن ، قاله قتادة : الرابع 

) ١٢٤(َيْسَتْبِشُرونَ  ْتُهْم إَِمياًنا َوُهْمَوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياًنا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَزَاَد
  ) ١٢٥(َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزادَْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِفُرونَ 

  .} وَإِذَا َمآ أُنْزِلَُت سُوَرةٌ ِفِمْنُهم مَّن َيقُولُ أَيَُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إِميَاناً { : قوله عز وجل 
  :ويف قوهلم ذلك عند نزول السورة وجهان . ء هم املنافقون هؤال

  .أنه قول بعضهم لبعض على وجه اإلنكار ، قاله احلسن : أحدمها 
  .أهنم يقولون ذلك لضعفاء املسلمني على وجه االستهزاء : الثاين 

  :فيه تأويالن } فَأَمَّا الَِّذيَن َءآَمُنوا فَزَاَدتُْهُم إَمياناً { 
  .ادهتم خشية ، قاله الربيع بن أنس فز: أحدمها 

  .فزادهتم السورة إمياناً ألهنم قبل نزوهلا مل يكونوا مؤمنني هبا ، قاله الطربي : الثاين 



  .أي شك } َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { 
  :فيه ثالثة أوجه } فََزاَدْتُهمْ رِْجساً إِلَى رِْجسِهِْم { 

  .م ، قاله مقاتل إمثاً إىل إمثه: أحدها 
  .شكاً إىل شكِّهم ، قاله الكليب : الثاين 

  .كفراً إىل كفرهم ، قاله قطرب : الثالث 

ةٌ َنظَرَ َوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَر) ١٢٦( أََولَا َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ لَا َيتُوُبونَ َولَا ُهْم َيذَّكَُّرونَ
  ) ١٢٧(ُهونَ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ َيَراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ اْنَصَرفُوا صََرَف اللَُّه قُلُوبَُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَ

  .اآلية } أَوَ الَ َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو َمرََّتْينِ { : قوله عز وجل 
  :يف معىن االفتتان هنا ثالثة أوجه 

  .يبتلون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يضلون ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 

  .خيتربون ، قاله أبو جعفر الطربي : الثالث 
  :ويف الذي يفتنون به أربعة أقاويل 

  .أنه اجلوع والقحط ، قاله جماهد : أحدها 
  .سبيل اهللا ، قاله قتادة أنه الغزو واجلهاد يف : الثاين 

  .ما يلقونه من الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله حذيفة بن اليمان : الثالث 
  .أنه ما يظهره اهللا تعاىل من هتك أستارهم وسوء نياهتم ، حكاه علي بن عيسى : الرابع 

  .خطاباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  }أََو الَ تََرى أَنَُّهم يُفَْتُنونَ { : وهي يف قراءة ابن مسعود 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ ) ١٢٨( لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيٌم
  ) ١٢٩(َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ  َحسْبَِي اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت

  :فيه قراءتان } لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنفُِسكُْم { : قوله عز وجل 
  :من أنفسكم بفتح الفاء وحيتمل تأويلها ثالثة أوجه : إحدامها 
  .من أكثركم طاعة هللا تعاىل : أحدها 
  .من أفضلكم خلقاً : الثاين 

  .نسباً  من أشرفكم: الثالث 
  :بضم الفاء ، ويف تأويلها أربعة أوجه : والقراءة الثانية 

  .يعين من املؤمنني مل يصبه شيء من شرك ، قاله حممد بن علي : أحدها 
وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يعين من نكاح مل يصبه من والدة اجلاهلية ، قاله جعفر بن حممد : الثاين 

  ِمن نِكَاحٍ َولَْم أَخَُرْج ِمْن ِسفَاحٍ َخَرْجُت« : أنه قال 
  .ممن تعرفونه بينكم ، قاله قتادة : الثالث » 

  .يعين من مجيع العرب ألنه مل يبق بطن من بطون العرب إال قد ولدوه ، قاله الكليب : الرابع 



  :فيه ثالثة تأويالت } َعزِيٌز َعلَيِه َما عنِتُُّم { 
  .، قاله ابن عباس شديد عليه ما شق عليكم : أحدها 
  .شديد عليه ما ضللتم ، قاله سعيد بن أيب عروبة : الثاين 

  .عزيز عليه عنت مؤمنكم ، قاله قتادة : الثالث 
  .حريص عليكم أن تؤمنوا : قاله احلسن } حَرِيٌص َعلَيكُْم { 
  :فيه وجهان } بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيمٌ { 

  .ية ويؤثره هلم من الصالح مبا يأمرهم به من اهلدا: أحدمها 
  .مبا يضعه عنهم من املشاق ويعفو عنهم من اهلفوات ، وهو حمتمل : الثاين 

  :فيه وجهان } فَإِن تََولَّْوا { قوله عز وجل 
  .عن طاعة اهللا ، قاله احلسن : أحدمها 

  .عنك ، ذكره علّي بن عيسى : الثاين 
  :حيتمل وجهني } َو َعلَيِه َتَوكَّلُْت فَقُلْ َحْسبَِي اللَُّه الَ إِلَه إِالَّ ُه{ 

  .حسيب اهللا معيناً عليكم : أحدمها 
  .حسيب اهللا هادياً لكم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظيمِ { 
  .لسعته : أحدمها 

  .جلاللته : الثاين 
لَقَدْ َجآَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَنفُِسكُمْ { آليتان روى يوسف بن مهران عن ابن عباس أن آخر ما أُنزل من القرآن هاتان ا

  .تقدم نزوهلما مبكة ، واهللا أعلم : مها أحدث القرآن عهداً باهللا وقال مقاتل : وقال أُيب بن كعب . وهذه اآلية } 

لٍ ِمنُْهْم أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُج) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ 
  ) ٢(أَنَّ لَُهْم قََدمَ ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر ُمبٌِني 

  :فيه أربعة تأويالت } الر { : قوله عز وجل 
هي حروف من اسم اهللا الذي هو الرمحن ، قاله : والثاين  .معناه أنا اهللا أرى ، قاله ابن عباس والضحاك : أحدها 

  .للرمحن مقاطع } ن { و } حٌم { و } الر { : وقال سامل بن عبد اهللا . سعيد بن جبري والشعيب 
  .هو اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنا فواتح افتتح اهللا هبا القرآن ، قاله ابن جريج : الرابع 

  :أي هذه آيات ، كما قال األعشى } ِتلَْك ءَاَياتُ { يعين بقوله } ءَاَياُت الِْكَتابِ الَْحِكيمِ  ِتلَْك{ 
  ُهنَّ ُصفٌْر أَْوالَُدها كالزَّبِيبِ... تلك َخْيِلي ِمْنُه وتلَك رِكَابِي 

  .أي هذه خيلي 
  :ها هنا ثالثة أقاويل } الِكَتابِ الِْحكيمِ { ويف 

  .يل ، قاله جماهد التوراة واإلجن: أحدها 
  .الزبور ، قاله مطر : الثاين 



  .القرآن ، قاله قتادة : الثالث 
  :تأويالن } احلَكِيمِ { ويف قوله 
  .أنه مبعىن حمكم ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 

  .أنه كالناطق باحلكمة ، ذكره علي بن عيسى : الثاين 
سبب نزوهلا أن : قال ابن عباس } َحْينآ إِلَى َرُجلٍ مِّنُْهْم أَنْ أَنِذرِ النَّاسَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْو{ : قوله عز وجل 

اهللا أعظم من أن : اهللا تعاىل ملا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم رسوالً أنكر العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا 
  .يكون رسوله بشراً مثل حممد ، فنزلت هذه اآلية 

فهام ومعناه اإلنكار والتعجب َمن كفر من كفر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه جاءهم رسول وهذا لفظه لفظ االست
  .منهم ، وقد أرسل اهللا إىل سائر األمم رسالً منهم 

  :فيه مخسة تأويالت } َوَبشِّرِ الَِّذيَن َءآَمُنواْ أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ ِعنَد َربِهِّم { : مث قال 
  .اباً حسناً مبا قدموا من صاحل األعمال ، قاله ابن عباس أن هلم ثو: أحدها 
  .سابق صدق عند رهبم أي سبقت هلم السعادة يف الذكر األول ، قاله ابن أيب طلحة عن ابن عباس أيضاً : الثاين 

  .أن هلم شفيع صدق يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم يشفع هلم ، قاله مقاتل بن حيان : الثالث 
  .هلم سلف صدق تقدموهم باإلميان ، قاله جماهد وقتادة  أن: الرابع 

  :أن هلم السابقة بإخالص الطاعة ، قال حسان بن ثابت : واخلامس 
  ألَوَّلنا يف طَاَعِة اللَِّه تابُع... لنا القدم الُعلَْيا إليَك َخلْفََنا 

عبارة عن التقدم ، والصدق عبارة  أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق اجلزاء ، ويكون القدم: وحيتمل سادساً 
  .عن احلق 

 الْأَْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِمْن َبْعدِ إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيَدبُِّر
إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميًعا َوْعَد اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه لَِيجْزَِي ) ٣(ُبُدوهُ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ إِذْنِِه ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَاْع

) ٤(ِليمٌ بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت بِالِْقْسِط َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَ
ا َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ ُهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياًء َوالْقََمرَ ُنوًرا َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب َم

ي اْخِتلَاِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآيَاٍت ِلقَْومٍ إِنَّ ِف) ٥(ُيفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 
  ) ٦(َيتَّقُونَ 

  :فيه وجهان } ُيدَبُِّر األْمَر { : قوله عز وجل 
  .يقضيه وحده ، قاله جماهد : أحدمها 

  .يأمر به وميضيه : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } ن بَْعِد إِذْنِِه َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِم{ 

  .ما من شفيع يشفع إال من بعد أن يأذن اهللا تعاىل له يف الشفاعة : أحدها 
  .ما من أحد يتكلم عنده إال بإذنه ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

رد ال حي معه ال ثاين معه ، مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج ألنه خلق السموات واألرض وهو واحد ف: الثالث 
  .، مث خلق املالئكة والبشر 



  .يعين من بعد أمره أن يكون اخللق فكان ، قاله ابن حبر } إِالَّ ِمن بَْعِد إِذْنِهِ { وقوله 
  :فيه وجهان } إِنَُّه يَْبَدُؤأُ الَْخلَْق ثُمَّ َيعِيُدُه . . . { : قوله عز وجل 

  .أنه ينشئه مث يفنيه : أحدمها 
  .حيييه مث مييته مث يبيده مث حيييه : ه جماهد ما قال: الثاين 

أُولَِئَك َمأَْواُهمُ النَّارُ ) ٧(ا غَاِفلُونَ إِنَّ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا وَاطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياتَِن
  ) ٨(بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

  :فيه تأويالن } إِنَّ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا { : وجل  قوله عز
  :ومنه قول الشاعر . ال خيافون عقابنا : أحدمها 

  َوخَالَفََها ِفي َبْيِت نَْوبٍ َعَواِملُ... إِذَا لََسَعْتُه الّنْحلُ لَْم َيْرُج لَْسَعَها 
  :ال يطمعون يف ثوابنا ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  َوقَْوِمي َتِمْيٌم وَالْفَالَةُ َوَراِئيَا... يَْرُجوا َبُنوا َمرَْوانَ َسْمِعي َوطَاعَِتي أَ

َدْعَواُهمْ ) ٩(ي َجنَّاِت النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِمْ َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ِف
  ) ١٠(يَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ِف

  :فيه أربعة أوجه } إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ َيْهِديهِْم رَبُُّهم بإِميَانِهِْم { : قوله عز وجل 
  .جيعل هلم نوراً ميشون به ، قاله جماهد : ا أحده
  .جيعل عملهم هادياً هلم إىل اجلنة ، وهذا معىن قول ابن جريج : الثاين 

َيَتلَقَّى الُْمْؤِمَن َعَملُُه ِفي أَْحَسنِ ُصَوَرٍة فَُيْؤنُِسُه وََيْهَديِه ، َوَيَتلَقَّى « : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .أن اهللا يهديهم إىل طريق اجلنة : الثالث . » كَاِفَر َعَملُُه ِفي أَقَْبحِ صُوَرٍة فَُيوِحُشُه َوُيِضلُُّه الْ

  .أنه وصفهم باهلداية على طريق املدح هلم : الرابع 
  :فيه وجهان } َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم اَألْنهَاُر { 

  .من حتت منازهلم قاله أبو مالك : أحدمها 
[ } أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوهِذِه اَألْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي { جتري بني أيديهم وهم يروهنا من علو لقوله تعاىل  :الثاين 

  .يعين بني يدي ]  ٥١: الزخرف 
  .وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أهنار اجلنة جتري يف غري أخدود 

  :فيه وجهان } اللَُّهمَّ َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبحَاَنكَ { : قوله عز وجل 
أن أهل اجلنة إذا اشتهوا الشيء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ، ذلك الشيء ، : أحدمها 

  .قاله الربيع وسفيان 
  .قاله قتادة : سبحانك اللهم : أهنم إذا أرادوا الرغبة إىل اهللا يف دعاء يدعونه كان دعاؤهم له : الثاين 

  :فيه وجهان } َتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌَم َو{ 
  :والتحية امللك ، ومنه قول زهري بن جنان الكليب . معناه وملكهم فيها سامل : أحدمها 

  قد نِلُته إال التحية... ولكلُّ ما نال الفىت 



  .جرير الطربي  سلمت وأمنت مما بلي به أهل النار ، قاله ابن: أي . أن حتية بعضهم لبعض فيها سالم : الثاين 
  :فيه وجهان } َوَءاِخُر َدعَْواُهْم أَنِ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 

سبحانك اللهم ، ويشبه أن يكون هذا : احلمد هللا رب العاملني ، كما كان أول دعائهم : أن آخر دعائهم : أحدمها 
  .قول قتادة 

شكراً هللا واحلمد هللا رب : اشتهوا حني طلبوه بالتسبيح قالوا بعده أهنم إذا أجاهبم فيما دعوه وآتاهم ما : الثاين 
  .العاملني 

ا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ َولَْو ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن لَ
)١١(   

  :فيه وجهان } َولَوْ ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضيَ إِلَْيهِْم أََجلُُهمْ { : قوله عز وجل 
ولو يعجل اهللا للكافر العذاب على كفره كما عجل له خري الدنيا من املال والولد لعجل له قضاء أجله : أحدمها 

  .، قاله ابن إسحاق  ليتعجل عذاب اآلخرة
ال بارك اهللا فيه وأهلكه اهللا ، : معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده فيدعو بالشر فيقول : الثاين 

  .فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب منه اخلري لقضي إليهم أجلهم أي هللكوا 
  .الثاين عاماً يف املسلم والكافر فيكون تأويالً على الوجه األول خاصاً يف الكافر ، وعلى الوجه 

  .يعين مشركي أهل مكة : قال قتادة } فََنذَرُ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا { 
  :فيه ثالثة أوجه } ِفي طُْغيَانِهِمْ { 

  .يف شركهم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يف ضالهلم ، قاله الربيع بن أنس : الثاين 

  .لّي بن عيسى يف ظلمهم ، قاله ع: الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } َيْعَمُهونَ { 

  .يترددون ، قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية : أحدها 
  .يتمادون ، قاله السدي : الثاين 

  .يلعبون ، قاله األعمش : الثالث 

مَّا كََشفَْنا َعْنُه ضُرَُّه َمرَّ كَأَنْ لَْم َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه كَذَِلَك َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَ
  ) ١٢(ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  :فيه وجهان } وَإِذَا َمسَّ اإلنَسانَ الضُّرُّ دَََعاَنا ِلَجنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قآِئماً { : قوله عز وجل 
  .أنه إذا مسه الضر دعا ربه يف هذه األحوال : ا أحدمه
  .دعا ربه فيكون حمموالً على الدعاء يف مجيع أحواله : الثاين 

قَْومَ ِمنُوا كَذَِلَك َنجْزِي الَْولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت َوَما كَانُوا ِلُيْؤ
َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آَياُتَنا ) ١٤(ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ ِمْن بَْعِدِهْم لَِنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ ) ١٣(الُْمْجرِِمَني 



قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه 
قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َولَا أَْدَراكُمْ بِِه فَقَْد ) ١٥(َما ُيوَحى إِلَيَّ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذَّبَ بِآَياِتهِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ ) ١٦(يكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَلَا َتْعِقلُونَ لَبِثُْت ِف
  ) ١٧(الُْمْجرُِمونَ 

  .آن اليت هي تبيان كل شيء يعين آيات القر} وَإِذَا ُتْتلَى َعلَيهِْم َءآيَاُتَنا بَيَِّناتٍ { : قوله عز وجل 
  .يعين مشركي أهل مكة } قَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ ِلقآَءَنا { 
والفرق بني تبديله واإلتيان بغريه أن تبديله ال جيوز أن يكون معه ، واإلتيان بغريه } ائِت بِقُْرَءاٍن غَْيرِ َهذَآ أَْو َبدِّلُْه { 

  .قد جيوز أن يكون معه 
  :ثالثة أوجه ويف قوهلم ذلك 

  .أهنم سألوه الوعد وعيداً ، والوعيد وعداً ، واحلالل حراماً ، واحلرام حالالً ، قاله ابن جرير الطربي : أحدها 
  .أهنم سألوه أن يسقط ما يف القرآن من عيب آهلتهم وتسفيه أحالمهم ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .نشور ، قاله الزجاج أنه سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث وال: الثالث 
أي ليس يل أن أتلقاه بالتبديل والتغيري كما ليس يل أَن أتلقاه بالرد } قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمن ِتلْقَآءي نَفِْسي { 

  .والتكذيب 
  .أو هني  فيما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وحتليل وحترمي أو أمر} إِنْ أَتَّبُع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ { 
  .يف تبديله وتغيريه } إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي { 
  .يعين يوم القيامة } َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { 

  :يعين القرآن } قُل لَّوْ َشآَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أوجه } َوالَ أَْدَراكُم بِِه { 

  .مكم به ، قاله ابن عباس وال أعل: أحدها 
  .وال أنذركم به ، قاله شهر بن حوشب : الثاين 

  .وال أشعركم به ، قاله قتادة : الثالث 
  :فيه وجهان } فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً مِّن قَْبِلِه { 

  . أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه ألن عمر اإلنسان مدة حياته طالت أو قصرت: أحدمها 
أنه أربعون سنة ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث بعد األربعني وهو املطلق من عمر اإلنسان ، قاله قتادة : الثاين 

.  
  .أين مل أدَّع ذلك بعد أن لبثت فيكم عمراً حىت أُوِحي إيلّ ، ولو كنت افتريته لقدمته } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { 

ا َيْعلَُم ِفي َما لَا َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤلَاِء ُشفََعاؤَُنا ِعْنَد اللَِّه قُلْ أَتَُنبِّئُونَ اللََّه بَِما لََوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه 
وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْولَا كَِلَمةٌ  َوَما كَانَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً) ١٨(السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  ) ١٩(َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 



أختربونه : أحدمها : فيه وجهان } قُلْ أَُتَنبِّئُونَ اللََّه بَِما الَ َيْعلُم ِفي السََّمواِت َوالَ ِفي اَألْرضِ . . . { : قوله عز وجل 
  .عبادة من ال يعلم ما يف السموات وال ما يف األرض ب

  .أختربونه بعبادة غريه وليس يعلم له شريكاً يف السموات وال يف األرض : الثاين 
  :يف الناس ها هنا أربعة أقاويل } َوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً وَاِحًد { : قوله عز وجل 

  .هد والسدي أنه آدم عليه السالم ، قاله جما: أحدها 
  .أهنم أهل السفينة ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أهنم من كان على عهد إبراهيم عليه السالم ، قاله الكليب : الثالث 
  .أنه بنو آدم ، قاله أُيب بن كعب : الرابع 

  :ثالثة أوجه } إِِالَّ أُمَّةً َواِحَدةً { : ويف قوله تعاىل 
  .اله ابن عباس وأُيب بن كعب على اإلسالم حىت اختلفوا ، ق: أحدها 
  .على الكفر حىت بعث اهللا تعاىل الرسل ، وهذا قول قد روي عن ابن عباس أيضاً : الثاين 

  .على دين واحد ، قاله الضحاك : الثالث 
  :فيه وجهان } فاْخَتلَفُواْ { 

بين بن آدم حني قَتل قابيل هو اختالف : الثاين . فاختلفوا يف الدين فمؤمن وكافر ، قاله أيب بن كعب : أحدمها 
  .أخاه هابيل ، قاله جماهد 

  :فيه وجهان } َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَقُِضَي َبْينَُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { 
له ولوال كلمة سبقت من ربك يف تأجيلهم إىل يوم القيامة لقضي بينهم من تعجيل العذاب يف الدنيا ، قا: أحدمها 
  .السدي 

ولوال كلمة سبقت من ربك يف أن ال يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به لقضى بينهم فيما فيه خيتلفون بأن : الثاين 
  .يضطرهم إىل معرفة احملق من املبطل ، قاله علّي بن عيسى 

وَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس ) ٢٠(ُب ِللَِّه فَاْنتَِظُروا إِنِّي مََعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن َوَيقُولُونَ لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْي
ُهوَ ) ٢١(ُتُبونَ َما تَْمكُُرونَ َرْحَمةً ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُهْم إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آَياِتَنا قُلِ اللَُّه أَسَْرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكْ

وا بَِها َجاَءتَْها رِيٌح َعاِصفٌ لَِّذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َوفَرُِحا
ِلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم َدعَُوا اللََّه ُمْخ

فُِسكُْم َمتَاعَ فَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَْن) ٢٢(الشَّاِكرِيَن 
  ) ٢٣(ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ  الَْحَياةِ الدُّنَْيا

  :فيه أربعة أوجه } وَإِذَآ أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً مِّْن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّْتُهمْ { : قوله عز وجل 
  .رخاء بعد شدة : أحدها 
  .عافية بعد سقم : الثاين 

  .وهذا قول الضحاك  خصباً بعد جدب ،: الثالث 
  .إسالماً بعد كفر وهو املنافق ، قاله احلسن : الرابع 

  :فيه وجهان } إِذَا لَُهْم مَّكٌْر ِفي َءاَياتَِنا { 



  .أن املكر ها هنا الكفر واجلحود ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  .أنه االستهزاء والتكذيب ، قاله جماهد : الثاين 

يعين أسرع } قُلِ اللَُّه أَسَْرُع َمكْراً { . ها هنا النفاق ألنه يظهر اإلميان ويبطن الكفر  أن يكون املكر: وحيتمل ثالثاً 
وقيل إن سبب نزوهلا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا دعا على أهل مكة باجلدب فقحطوا . جزاء على املكر 

د كنت دعوت باجلدب فأجدبنا فادع اهللا لنا سبع سنني كسين يوسف إجابة لدعوته ، أتاه أبو سفيان فقال يا حممد ق
باخلصب فإن أجابك وأخصبنا صدقناك وآمنا بك ، فدعا هلم واستسقى فسقوا وأخصبوا ، فنقضوا ما قالوه وأقاموا 

  .} إِذَا لَُهْم مَّكٌْر ِفي َءايَاِتَنا { على كفرهم ، وهو معىن قوله 

نَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ ِممَّا يَأْكُلُ النَّاُس وَالْأَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَتِ إِنََّما مَثَلُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَ
َعلَْناَها َحصِيًدا كَأَنْ لَْم َتْغنَ فََج الْأَْرضُ ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمرَُنا لَْيلًا أَْو َنَهاًرا

َواللَُّه َيْدُعو إِلَى دَارِ السَّلَامِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٢٤(بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 
)٢٥ (  

  :وجهان  فيه} فََجَعلَْناَها َحِصيداً . . . { : قوله عز وجل 
  .ذاهباً : أحدمها 

  :فيه أربعه تأويالت } كَأَن لَّْم َتْغَن بِأَألْمسِ { . يابساً : الثاين 
  .كأن مل تعمر باألمس ، قاله الكليب : أحدها 
  :كأنه مل تعش باألمس ، قاله قتادة ، ومنه قول لبيد : الثاين 

  لو كان للنفس اللجوج خلود... وغنيت سبتاً بعد جمرى داحس 
  .كأن مل تقم باألمس ، ومن قوهلم غىن فالن باملكان إذا أقام فيه ، قاله علّي بن عيسى : الثالث 

  .الرابع كأن مل تنعم باألمس ، قاله قتادة أيضاً 
  :ويف تسميتها دار السالم وجهان . يعين اجلنة } وَاللََّه َيُدعُواْ إِلَى دَارِ السَّالَمِ { : قوله عز وجل 

  .السالم هو اهللا ، واجلنة داره ألن : أحدمها 
  .ألهنا دار السالمة من كل آفة ، قاله الزجاج : الثاين 

  :يف هدايته وجهان } َويَْهِدي َمن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ { 
  .بالتوفيق واملعونة : أحدمها 

  .بإظهار األدلة وإقامة الرباهني : الثاين 
  :ت ويف الصراط املستقيم أربعة تأويال

« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : أنه كتاب اهللا تعاىل ، روى علي بن أيب طالب قال : أحدها 
أنه اإلسالم ، رواه النواس بن مسعان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الثاين . » الصِّرَاطُ املُْسَتقِيُم ِكتَاُب اللَِّه َتعَالَى 

  .وسلم 
: الرابع .  صلى اهللا عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر ، قاله احلسن وأبو العالية أنه رسول اهللا: الثالث 

  .أنه احلق ، قاله جماهد وقتادة 
َرأْيُت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ جِْبرِيلَ ِعنَد َرأِْسي « : خرج علينا رسول اهللا يوماً فقال : روى جابر بن عبد اهللا قال 



اْسَمْع َسْمَعتْ أُذُُنَك ، َواْعِقلْ ، عَقَلَ قَلُْبَك : أْضرِبْ لَُه َمثَالً ، فَقَالَ : ْجلَّي ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِه َوِميكآئِيلَ ِعنَد رِ
 ثُمَّ َبَعثَ َرُسوالً َيْدُعو النَّاَس إِلَى ، إِنََّما َمثَلَُك َومَثَلُ أُمَِّتَك كََمثَلِ َمِلٍك أتََّخذَ دَاراً ثُمَّ بََنى ِفيَها َبيتاً ثُمَّ َجَعلَ ِفيَها َماِئَدةً

 الَْجنَّةُ ، وََأَْنَت َيا ُمَحمَّدُ طََعاِمِه فَِمنُهم مَّْن أَجَاَب الرَّسُولَ َوِمنُهم مَّن َتَركَُه ، فَاللَُّه الَْمِلُك ، َوالدَّاُر اإلْسالَُم ، َوالَْبْيُت
مث » الَمِ ، َوَمْن َدَخلَ ِفي اِإلْسالَمِ َدَخلَ الَْجنَّةَ ، َوَمن َدَخلَ الَْجنَّةَ أَكَلَ ِممَّا فيَها الرَُّسولُ فََمْن أَجَاَبَك َدَخلَ ِفي اِإلْس

  .} وَاللَُّه َيْدعُوا إِلَى دَارِ السَّالَمِ { . تال قتادة وجماهد 

) ٢٦(ا ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َولَا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َولَ
كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا ِمَن َوالَِّذيَن كََسبُوا السَّيِّئَاِت َجَزاُء سَيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ 

  ) ٢٧(ِلًما أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ اللَّْيلِ ُمظْ

  .يعين عبادة رهبم } لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ { : قوله عز وجل 
  :فيه مخسة تأويالت } الُْحْسَنى َوزِيَاَدةٌ { 

وحذيفة بن اليمان وأيب وهذا قول أيب بكر الصديق . أن احلسىن اجلنة ، والزيادة النظر إىل وجه اهللا تعاىل : أحدها 
  .موسى األشعري 

  .أن احلسىن واحدة من احلسنات ، والزيادة مضاعفتها إىل عشر أمثاهلا ، قاله ابن عباس : والثاين 
  .والزيادة مغفرة ورضوان ، قاله جماهد . أن احلسىن حسنة مثل حسنة : الثالث 
  . الدنيا ، قاله ابن زيد أن احلسىن اجلزاء يف اآلخرة والزيادة ما أعطوا يف: والرابع 

  .أن احلسىن الثواب ، والزيادة الدوام ، قاله ابن حبر : واخلامس 
  .أن احلسىن ما يتمنونه ، والزيادة ما يشتهونه : وحيتمل سادساً 

  :يف معىن يرهق وجهان } َوالَ يَْرَهُق َوُجوَهُهْم قََتٌر { 
  .يعلو : أحدمها 

  .اهق إذا حلق بالرجال يلحق ، ومنه قيل غالم مر: الثاين 
  .أنه سواد الوجوه ، قاله ابن عباس : أحدها : أربعة أوجه } قََترٌ { : ويف قوله تعاىل 

  .أنه احلزن ، قاله جماهد : الثاين 
  .أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانه ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :ىل ، ومنه قول الشاعر أنه الغبار يف حمشرهم إىل اهللا تعا: الرابع 

  موٌج ترى فوقه الرايات والقترا... متوٌج برداء امللك يتبعه 
  :فيها ها هنا وجهان } َوالَ ِذلَّةٌ { 

  .اهلوان : أحدمها 
  .اخليبة : الثاين 

ْم فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم َوقَالَ ُشَركَاُؤُهْم َما كُنُْتْم إِيَّاَنا َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُمْ أَنُْتْم َوُشرَكَاُؤكُ
ُهَناِلَك َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَتْ ) ٢٩(فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم إِنْ كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُمْ لََغاِفِلَني ) ٢٨(َتْعُبُدونَ 

قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلكُ ) ٣٠(َمْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ  َوُردُّوا إِلَى اللَِّه



الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَلَا السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر 
كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك ) ٣٢(فَذَِلكُمُ اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ ) ٣١(َتتَّقُونَ 

  ) ٣٣(َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهمْ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  :فيه قراءتان } ُهنَاِلكَ َتْبلُواْ كُلُّ َنفْسٍ مَّآ أَْسلَفَْت { : قوله عز وجل 
  :بتاءين قرأ هبا محزة والكسائي ، ويف تأويلها ثالثة أوجه : إحدامها 
  :تتبع كل نفس ما قدمت يف الدنيا ، قاله السدي ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  أيت الذيب يتلو الذيباكما ر... إن املريب يتبع املريبا 
  .تتلو كتاب حسناهتا وكتاب سيئاهتا ، ومن التالوة : الثاين 

  .تعاين كل نفس جزاء ما عملت : والثالث 
  :وهي قراءة الباقني تتلو بالباء ويف تأويلها وجهان : والقراءة الثانية 

  .تسلم كل نفس : أحدمها 
  .ختترب كل نفس ، قاله جماهد : الثاين 

أي مالكهم ، ووصف تعاىل نفسه باحلق ، ألن احلق منه ، كما وصف نفسه } ا إِلَى اللَِّه َمْوالَُهُم الَْحقِ َوُردُّو{ 
  .بالعدل ، ألن العدل منه 
فكيف صار ها هنا موىل هلم؟ قيل ليس ]  ١١: حممد [ } َوأَنَّ الْكَافرِيَن الَ مَْولَى لَُهْم { فإن قيل فقد قال تعاىل 

  .واملعونة ، وهو موىل هلم يف امللكية  مبوىل يف النصرة
  .أي بطل عنهم ما كانوا يكذبون } َوضلَّ َعْنُهم مَّا كَاُنوا َيفَْتُرونَ { 

لْ َهلْ ِمْن قُ) ٣٤(ُتْؤفَكُونَ  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى
َع أَمَّْن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ ُيْهَدى ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّب

ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهمْ إِلَّا ) ٣٥(فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ 
)٣٦ (  

  .هم رؤساؤهم } َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهْم إِالَّ ظَّناً { : قوله عز وجل 
  :يف الظن وجهان } إِنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِي ِمَن الَْحقِ َشْيئاً { 

  .منزلة بني اليقني والشك ، وليست يقيناً وليست شكاً  أنه: أحدمها 
  .إن الظن ما تردد بني الشك واليقني وكان مرة يقيناً ومرة شكاً : الثاين 

ْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ ابِ لَا َرَوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَت
َبلْ ) ٣٨(ِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصا) ٣٧(الْعَالَِمَني 

) ٣٩(ُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني كَذَّبُوا بَِما لَمْ ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأْتِهِْم َتأْوِيلُ
  ) ٤٠(َوِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن لَا ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن 



  .يعين أنه خيتلق ويكذب } فَْتَرى ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرَءانُ أَن ُي{ : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } َولَِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه { 

  .شاهد بصدق ما تقدم من التوراة واإلجنيل والزبور : أحدمها 
  .ملا بني يديه من البعث والنشور واجلزاء واحلساب : الثاين 

كن يصدقه الذي بني يديه من الكتب السالفة مبا فيها من ذكره فيزول عنه االفتراء أن يكون معناه ول: وحيتمل ثالثاً 
.  

  :فيه وجهان } َبلْ كَذَُّبواْ بَِما لَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه { : قوله عز وجل 
  .مل يعلموا ما عليهم بتكذيبهم لشكهم فيه : أحدمها 

  .هم عنه مل حييطوا بعلم ما فيه من وعد ووعيد إلعراض: الثاين 
  :فيه وجهان } َولَمَّا يَأْتِهِْم َتأْوِيلُُه { 

  .علم ما فيه من الربهان : أحدمها 
  .ما يؤول إليه أمرهم من العقاب : الثاين 

َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ ) ٤١( نََوإِنْ كَذَّبُوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي وَلَكُْم َعَملُكُْم أَْنُتمْ َبرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُو
َوِمنُْهْم َمْن َيْنظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت َتْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَانُوا لَا ) ٤٢(إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ 

  ) ٤٤(لَِكنَّ النَّاسَ أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم النَّاَس َشْيئًا َو) ٤٣(ُيْبِصُرونَ 

  :فيه وجهان } َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ { : قوله عز وجل 
  .يستمعون الكذب عليك فال ينكرونه : أحدمها 

  .يستمعون احلق منك فال َيُعوَنه : الثاين 
  :حيتمل وجهني } لُونَ أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنواْ الَ َيْعِق{ 

  .أن من ال يعي ما يسمع فهو كمن ال يعقل : أحدمها 
  .معناه أنه كما ال يعي من ال يسمع كذلك ال يفهم من ال يعقل : الثاين 

  .لفظها االستفهام ومعناها معىن النفي } أَفَأَنتَ { واأللف اليت يف قوله تعاىل 

ْهَتِديَن وا إِلَّا َساَعةً ِمَن النََّهارِ َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَانُوا ُمَوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُ
)٤٥ (  

  :فيه وجهان } َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم كَأَنَ لَّْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً مَِّن النََّهارِ { قوله تعاىل 
  .كأن مل يلبثوا يف الدنيا إال ساعة من النهار : أحدمها 

  .كأن مل يلبثوا يف قبورهم إال ساعة من النهار لقربه : الثاين 
  :فيه وجهان } َيَتعَاَرفُونَ َبيَْنُهْم { 

  .يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم مث تنقطع املعرفة : قال الكليب . يعرف بعضهم بعضاً : أحدمها 
  .ما كانوا عليه باطل  يعرفون أن: الثاين 



َوِلكُلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ فَإِذَا ) ٤٦(َيفَْعلُونَ  َوإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا مَْرجُِعُهمْ ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما
قُلْ لَا ) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعدُ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٤٧(ا ُيظْلَُمونَ َجاَء َرسُولُُهْم قُِضَي بَْيَنُهمْ بِالِْقْسِط َوُهْم لَ

  ) ٤٩(ِخُرونَ َساَعةً وَلَا َيْسَتقِْدُمونَ أَْمِلُك ِلنَفِْسي َضرا َولَا َنفًْعا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَلَا َيْستَأْ

  .يعين نبياً يدعوهم إىل اهلدى ويأمرهم باإلميان } وَِلكُلِّ أُمٍَّة رَّسُولٌ { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أوجه } فَإِذَا َجآَء َرسُولُُهْم قُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { 

  .شاهداً عليهم ، قاله جماهد  فإذا جاء رسوهلم يوم القيامة قضي بينهم ليكون رسوهلم: أحدها 
فإذا جاء رسوهلم يوم القيامة وقد كذبوه يف الدنيا قضى اهللا تعاىل بينهم وبني رسوهلم يف اآلخرة ، قاله الكليب : الثاين 

.  
له فإذا جاء رسوهلم يف الدنيا واعياً بعد اإلذن له يف الدعاء عليهم قضى اهللا بينهم بتعجيل االنتقام منهم ، قا: الثالث 
  .احلسن 

أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمنُْتْم بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتمْ ) ٥٠(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبهُ َبيَاًتا أَْو نََهاًرا َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ 
) ٥٢(اَب الْخُلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا بَِما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ ثُمَّ ِقيلَ لِلَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَ) ٥١(بِِه َتْستَْعجِلُونَ 

َولَوْ أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرضِ ) ٥٣(َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 
أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي ) ٥٤(لنََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ لَافَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا ا

  ) ٥٦(لَْيِه ُتْرَجُعونَ ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت وَإِ) ٥٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَلَا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

  .أي يستخربونك ، وهو طلب النبأ } وََيْستَْنبئُوَنَك { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } أَََحقٌّ ُهَو { 

  .البعث ، قاله الكليب : أحدمها 
  .العذاب يف اآلخرة : الثاين 

  .فأقسم مع إخباره أنه حق تأكيداً } قُلْ َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ { 
  :فيه وجهان } أَنُتم بُِمْعجِزِيَن  َوَمآ{ 

  .مبمتنعني : أحدمها 
  .بسابقني ، قاله ابن عباس : الثاين 

أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائهم ، : أحدمها : فيه وجهان } وَأََسرُّواْ النََّداَمةَ لَمَّا رَأَوُْ الَْعذَاَب { : قوله عز وجل 
  .وقيل بل كتمها الرؤساء عن أتباعهم 

  .أظهروها وكشفوها هلم : ين الثا
  .أنه بدت بالندامة أَِسّرةُ وجوههم وهي تكاسري اجلبهة : وذكر املربد فيه وجهاً ثالثاً 

  :فيه وجهان } َوقُِضَي َبْينَُهم { 
  .قضي بينهم وبني رؤسائهم ، قاله الكليب : أحدمها 

  .قضى عليهم مبا يستحقونه من عذاهبم : الثاين 



قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه ) ٥٧(اُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوشِفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها النَّ
لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراًما قُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه ) ٥٨(َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو خَْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

َوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفْتَُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه لَذُو ) ٥٩(َوَحلَالًا قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ 
َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ ) ٦٠(ثََرُهْم لَا َيْشكُُرونَ فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْ

اِء َولَا أَْصَغَر ِمنْ ا ِفي السََّمإِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشهُوًدا إِذْ ُتِفيُضونَ ِفيِه َوَما يَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَ
  ) ٦١(ذَِلَك وَلَا أَكَْبرَ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 

  :فيه ثالثة أوجه } قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه { : قوله عز وجل 
  .أن فضل اهللا معرفته ، ورمحته توفيقه : أحدها 
  .س وزيد بن أسلم والضحاك أن فضل اهللا القرآن ، ورمحته اإلسالم ، قاله ابن عبا: الثاين 

  .أن فضل اهللا اإلسالم ، ورمحته القرآن ، قاله احلسن وجماهد وقتادة : الثالث 
  .يعني باملغفرة والتوفيق على الوجه األول ، وباٍإلسالم والقرآن على الوجهني اآلخرين } فََبذِلَك فَلَْيفَُرحُواْ { 

  .ه ابن عباس فلتفرح قريش بأن حممداً منهم ، قال: وفيه ثالث 
  .يعين يف الدنيا } ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ { 

َمْن َهَداُه اُهللا ِلِإلْسالَمِ َوَعلََّمُه القُرآنَ ثُمَّ َشكَا الفَاقَةَ « : روى أبان عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فبِذِلَك فَلَْيفَْرحُواْ ُهَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ { مث تال » اُه كَتَب اللَُّه الْفَقَْر َبْيَن َعْيَنْيِه إِلَى َيْومِ َيلْقَ

 {.  

ى ِفي الْحََياةِ لَُهُم الُْبشَْر) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَْولَِياَء اللَِّه لَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ 
َولَا َيْحزُْنَك قَْولُُهمْ إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهوَ ) ٦٤(الدُّْنَيا َوِفي الْآخَِرِة لَا َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

َمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما َيتَّبُِع الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَاَء إِنْ أَلَا إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت َو) ٦٥(السَّمِيُع الَْعلِيُم 
ُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك ) ٦٦(َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ 

قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلًَدا ُسْبَحاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ ِعْندَكُْم ) ٦٧(ٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ لَآَيا
) ٦٩(ونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُر) ٦٨(ِمْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

  ) ٧٠(َمَتاٌع ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَِّديَد بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 

  :ها هنا مخسة أقاويل } أَْوِلَياَء اللَِّه { يف } َيحَْزُنونَ أَالَّ إِنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم { : قوله عز وجل 
  .أهنم أهل واليته واملستحقون لكرامته ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري : أحدها 
  .} الَِّذيَن َءاَمُنوا َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ { هم : الثاين 

  .رون على النعماء هم الراضون بالقضاء ، والصابرون على البالء ، والشاك: الثالث 
  .هم من توالت أفعاهلم على موافقة احلق : الرابع 

  .هم املتحابون يف اهللا تعاىل : اخلامس 
إِنَّ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى جرير عن عمارة بن غزية عن أيب زرعة عن عمر بن اخلطاب قال 

يا : قالوا » َوالَ شَُهَدآٍء َيْغبِطُُهم األنبِياُء َوالشَُّهَداُء َيْوَم الِْقَياَمِة َبَمكَانِهِم مِّن اللَِّه  ِمن ِعَباِد اللَِّه أُنَاَساً مَّا ُهم بِأَْنبِْيآٍء



ُهْم قَْوٌم َتحآبُّوا بُِروحِ اللَِّه َعلَى غَْيرِ أَْرَحامٍ َبْينَُهم « : رسول اهللا خبّرنا من هم وما أعماهلم فإنا حنبهم لذلك ، قال 
ُنونَ فََواللَِّه إِنَّ ُوُجوَهُهْم لَنُوٌر وَإِنَُّهم لََعلَى َمنَاَبَر ِمن نُّورٍ الَ َيَخافُونَ إِذَا خَاَف النَّاُس َوالَ َيحَْز. وَالٍ َيَتعَاطَونََها َوالَ أَْم

  .} ُنونَ أَالَ إِنَّ أَْولَِياَء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَيهمِ َوالَ ُهْم َيحَْز{ وقرأ » إِذَا ِحَزنَ النَّاُس 
ال خيافون على ذريتهم فإن اهللا تعاىل يتوالهم وال هم حيزنون على دنياهم ألن اهللا تعاىل : أحدمها : وفيه وجهان 

  .يعوضهم عنها ، وهو حمتمل 
  .ال خوف عليهم يف اآلخرة وال هم حيزنون عند املوت : الثاين 

  :فيه تأويالن } َيا َوِفي اآلِخَرِة لَُهْم الُْبْشَرى ِفي الَْحَياِة الدُّْن{ : قوله عز وجل 
أن البشرى يف احلياة الدنيا هي البشارة عند املوت بأن يعلم أين هو من قبل أن ميوت ، ويف اآلخرة اجلنة ، : أحدمها 

ِد إِنّ ِلَخِدَجيةَ بِنِت خَُويِل« قاله قتادة والضحاك ، وروى علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  َبْيتاً ِمْن قََصبٍ الَ َصَخَب ِفيِه َوالَ َنَصب

أن البشرى يف احلياة الدنيا الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ُترى له ، ويف اآلخرة اجلنة ، روى : الثاين . » 
  .ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو الدرداء وأبو هريرة وعبادة بن الصامت 

  .أن البشرى يف احلياة الدنيا الثناء الصاحل ، ويف اآلخرة إعطاؤه كتابه بيمينه : الثاً وحيتمل تأويالً ث
  :فيه وجهان } الَ تَْبديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه { 

  .ال خلف لوعده : أحدمها 
  .ال نسخ خلريه : الثاين 

كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآيَاِت اللَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت  َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ
 فَإِنْ تََولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُْم) ٧١( فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ لَا َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ َولَا ُتْنِظُروِن

فَكَذَُّبوُه فََنجَّْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلْكِ ) ٧٢(ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني 
  ) ٧٣(ةُ الْمُْنذَرِيَن َوَجَعلَْناُهْم َخلَاِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب

  :فيه وجهان } فَأَْجِمُعواْ أَْمَركُْم َوُشَركآءَكُْم . . . { : قوله عز وجل 
  .فامجعوا أمركم وادعوا شركاءكم لنصرتكم ، قاله الفراء : أحدمها 

  .فامجعوا أمركم مع شركائكم على تناصركم ، قاله الزجاج : الثاين 
  :ويف هذا اإلمجاع وجهان 

  .أنه اإلعداد  :أحدمها 
  .أنه العزم : الثاين 

  :فيه تأويالن } ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً { 
  .أن الغمة ضيق األمر الذي يوجب الغم : أحدمها 

  .قد غم اهلالل إذا استتر : أنه املغطى ، من قوهلم : الثاين 
  :ويف املراد باألمر ها هنا وجهان 

  .من دون اهللا تعاىل من يدعونه : أحدمها 
  .ما هم عليه من عزم : الثاين 



  :فيه ثالثة أوجه } ثُمَّ اقُْضواْ إِلَيَّ { 
  .مث اهنضوا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مث اقضوا إيلّ ما أنتم قاضون ، قاله قتادة : الثاين 

  .اقضوا إيلّ ما يف أنفسكم ، قاله جماهد : الثالث 
  .وال تؤخروين : ن عباس قال اب} َوالَ ُتنِظُرونَ { 

  .يعين عن اإلميان } فَإِن تََولَّيُْتْم { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } فََما َسأَلُْتكُم ِمْن أَْجرٍ { 

  .} إِنْ أَْجرِيَ إِالَّ َعلَى اللَِّه { فما سألتكم من أجر تستثقلونه فتمتنعون من اإلجابة ألجله ، : أحدمها 
  .أجر إن انقطع عين ثقُل علي  فما سألتكم من: والثاين 

  .وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم } إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى اللَِّه { 
  .أي من املستسلمني ألمر اهللا بطاعته } أمِرُت أن أكونَ ِمَن املُْسِلمَني { 

كان يف سفينة نوح عليه السالم مثانون رجالً  :قال ابن عباس } فََنجَّْينَاُه َوَمن مََّعُه يف الْفُلِْك { : قوله عز وجل 
أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً ، ومحل فيها من كل زوجني اثنني ، قال ابن عباس فكان أول ما محل الذرة وآخر 

  .ما محل احلمال ودخل معه إبليس يتعلق بذنبه 
  .أي خلفاً ملن هلك بالغرق } َوَجَعلَْناُهْم َخالِئَف { 
وذكر حممد بن . حكى أبو زهري أن قوم نوح عاشوا يف الطوفان أربعني يوماً } ا الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِآياِتَنا َوأَغَْرقَُن{ 

إسحاق أن املاء بقي بعد الغرق مائة ومخسني يوماً ، فكان بني أن أرسل اهللا الطوفان إىل أن غاض املاء ستة أشهر 
ن إسحاق ملا مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة مث قال حممد ب. وعشرة أيام وذلك مائة وتسعون يوماً 

أرسل منها الغراب لينظر ما فعل املاء فلم يعد ، فأرسل احلمامة فرجعت إليه ومل جتد لرجلها موضعاً ، مث أرسلها بعد 
سبعة أيام سبعة أيام فرجعت حيث أمست ويف فيها ورقة زيتونة فعلم أن املاء قد قل على األرض ، مث أرسلها بعد 

فلم تعد فعلم أن األرض قد برزت ، وكان استواء السفينة على اجلودي لسبع عشرة ليلة من الشهر السابع فيما 
  .ذكر ، واهللا أعلم 

ِه ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى ا بِثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانُوا ِلُيْؤِمنُوا بَِما كَذَُّبو
ْجرِِمنيَ ثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى َوَهاُرونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآَياِتَنا فَاسَْتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما ُم) ٧٤(قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن 

قَالَ ُموَسى أََتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءكُْم أَِسْحٌر ) ٧٦(وا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُ) ٧٥(
َوَما  قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتلِْفتََنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباءََنا َوَتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياُء ِفي الْأَْرضِ) ٧٧(َهذَا َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُرونَ 

  ) ٧٨(َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني 

  :وفيه ثالثة أوجه } قَالُواْ أَجِئَْتَنا ِلَتلِْفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه َءاَباءََنا { : قوله عز وجل 
  .لتلوينا ، قاله قتادة : أحدها 
  .لتصدنا ، قاله السدي : الثاين 

  .صرفه ومنه لفت عنقه أي لواها ، قاله علّي بن عيسى لتصرفنا ، من قوهلم لفته لفتاً إذا : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } َوَتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِيآُء ِفي اَألْرضِ { 



  .امللك ، قاله جماهد : أحدها 
  .العظمة ، حكاه األعمش : الثاين 

  .العلو ، قاله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم : الثالث 
  .ك الطاعة ، قاله الضحا: الرابع 

فَلَمَّا أَلْقَوْا ) ٨٠(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ ) ٧٩(َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتونِي بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ 
وَُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَوْ ) ٨١(ُح َعَملَ الُْمفِْسِديَن قَالَ ُموَسى َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه لَا ُيْصِل

َملَِئهِْم أَنْ َيفْتَِنُهْم َوإِنَّ ِفْر) ٨٢(كَرَِه الُْمْجرُِمونَ  َعْونَ فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َو
  ) ٨٣(ضِ َوإِنَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفَني لََعالٍ ِفي الْأَْر

  :فيه أربعة أوجه } فََما َءآَمَن ِلُموَسى إِالَّ ِذرِّيَّةٌ مِّن قَْوِمِه { : قوله عز وجل 
  .أن الذرية القليل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .سى ، قاله زيد بن أسلم أهنم الغلمان من بين إسرائيل ألن فرعون كان يذحبهم فأسرعوا إىل اإلميان مبو: الثاين 

  .أهنم أوالد الزمن قاله جماهد : الثالث 
  .أهنم قوم أمهاهتم من بين إسٍرائيل وآباؤهم من القبط : الرابع 

  .أن ذرية قوم موسى نساؤهم وولداهنم : وحيتمل خامساً 
  .يعين وعظمائهم وأشرافهم } َعلَى َخْوٍف مِّن ِفْرَعْونَ َوَمِإليْهِْم { 
  :فيه وجهان } فِْتَنُهمْ أَنَ َي{ 

  .أن يعذهبم ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أن يكرههم على استدامة ما هم عليه : الثاين 

  :فيه وجهان } َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي اَألْرضِ { 
  .أي متجرب ، قاله السدي : أحدمها 

  .باغ طاغ ، قاله ابن إسحاق : الثاين 
  .يعين يف بغيه وطغيانه } رِِفَني وِإِنَّهُ لَِمَن الُْمْس{ 

فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا رَبََّنا لَا َتْجَعلَْنا ) ٨٤(َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آَمْنُتمْ بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُنُْتْم ُمْسِلِمَني 
  ) ٨٦(َنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َوَنجِّ) ٨٥(ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  :حيتمل وجهني } فَقَالُواْ َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا . . . { : قوله عز وجل 
  .يف اإلسالم إليه : أحدمها 

  .يف الثقة به : الثاين 
  :فيه وجهان } رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَومِ الظَّاِلِمَني { 

  .ال تسلطهم علينا فيفتنوننا ، قاله جماهد : ا أحدمه
  .ال تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أهنم على حق ، قاله أبو الضحى وأبو جملز : الثاين 

  .} َوأْوَحيَْنآ إِلَى َموَسى وَأِخيِه أَن تََبوََّءاْ ِلقَْوِمكَُما بِمْصَر ُبُيوتاً { : قوله عز وجل 



  :بيوتاً يسكنوهنا ، ومنه قول الراجز يعين ختّيرا واختذا هلم 
  تبَوأ اجملد بنا وامللك... حنن بنو عدنان ليس شك 

  :قوالن } بِِمْصَر { ويف قوله 
  .أهنا اإلسكندرية ، وهو قول جماهد : أحدمها 

  .أنه البلد املسمى مصر ، قاله الضحاك : الثاين 
  :وجهان } ُبُيوتاً { ويف قوله 
  .جماهد قصوراً ، قاله : أحدمها 

  .مساجد ، قاله الضحاك : الثاين 
  :فيه أربعة أقاويل } َواْجَعلُواْ ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً { 

واجعلوها مساجد تصلون فيها ، ألهنم كانوا خيافون فرعون أن يصلّوا يف كنائسهم ومساجدهم ، قاله : أحدها 
  .الضحاك وابن زيد والنخعي 

  .، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة  واجعلوا مساجدكم قِبل الكعبة: الثاين 
  .واجعلوا بيوتكم اليت بالشام قبلة لكم يف الصالة فهي قبلة اليهود إىل اليوم قاله ابن حبر : الثالث 
  .واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً ، قاله سعيد بن جبري : الرابع 

  :فيه وجهان } َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ { 
  .نوا فرعون يف بيوتكم لتأم: أحدمها 

  .إىل قبلة مكة لتصح صالتكم : الثاين 
  .بشرهم بالنصر يف الدنيا ، وباجلنة يف اآلخرة : قال سعيد بن جبري } َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنِنيَ { 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

) ٨٧(وا الصَّلَاةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوًتا وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُم
َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َعلَى  الَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّواَوقَ

قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدعَْوُتكَُما فَاْستَِقيَما َولَا َتتَّبَِعانِّ ) ٨٨(يَم أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَِل
  ) ٨٩(َسبِيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 

فذكر لنا أن زروعهم وأمواهلم . أي أهلكها ، قاله قتادة } َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْموَالِهِْم . . . { : قوله عز وجل 
  .ه الضحاك صارت حجارة منقوشة ، قال

  :فيه أربعة أوجه } َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِمْ { 
  .بالضاللة ليهلكوا كفاراً فيناهلم عذاب اآلخرة ، قاله جماهد : أحدها 
  .بإعمائها عن الرشد : الثاين 

  .باملوت ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .اجعلها قاسية : الرابع 

  .قال ابن عباس هو الغرق } اَأللِيَم  فَالَ ُيْؤمنُوا حَتَّى َيرَُواْ الَْعذَاَب{ 
دعا موسى وأمَّن هارون فسمي هارون وقد : قال أبو العالية والربيع } قَالَ قَْد أُجِيبت دَّْعوَُتكَُما { : قوله عز وجل 

  .أّمن على الدعاء داعياً ، والتأمني على الدعاء أن يقول آمني 
  :لكتاب يف الصالة على ثالثة أقاويل واختلف يف معىن آمني بعد الدعاء وبعد فاحتة ا

  .معناه اللهم استجب ، قاله احلسن : أحدها 
أن آمني اسم من أمساء اهللا تعاىل ، قاله جماهد ، قال ابن قتيبة وفيه حرف النداء مضمر وتقديره يا آمني : الثاين 

  .استجب دعاءنا 
آمني َخاَتُم َربِّ الْعَالَِمَني َعلَى « : ليه وسلم قال ما رواه سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع: الثالث 

  .يعين أهنا متنع من وصول األذى والضرر كما مينع اخلتم من الوصول إىل املختوم عليه » ِعَباِدِه املُْؤِمنَِني 
: لدعاء معناه بعد ا: وفرق ابن عباس يف معىن آمني بني وروده بعد الدعاء وبني وروده بعد فاحتة الكتاب فقال 

  .كذلك فليكن : اللهم استجب ، ومعناه بعد الفاحتة 
  .وأّخر فرعون بعد إجابته دعوهتما أربعني سنة : قال حممد بن علي وابن جريج 

  :فيه وجهان } فَاْسَتِقيَما { 
  .فامضيا ألمري فخرجا يف قومهم ، قاله السدي : أحدمها 

  .وحكاه علي بن عيسى  فاستقيما يف دعوتكما على فرعون وقومه ،: الثاين 
إنه ال جيوز أن يدعو نيب على قومه إال بإذن ألن دعاءه موجب حللول االنتقام وقد جيوز أن يكون فيهم من : وقيل 
  .يتوب 



الَْغَرُق قَالَ آمَْنُت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه 
فَالَْيْوَم ) ٩١(آلْآنَ َوقَْد َعصَْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن ) ٩٠(الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرَاِئيلَ َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني 

  ) ٩٢(نَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ ُنَنجِّيَك بَِبَدنَِك ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِ

معىن ننجيك نلقيك على جنوة من األرض ، والنجوة املكان املرتفع وقوله } فَالَْيْوَم نَُنجِّيَك بَِبَدنِكَ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } بَِبدَنَِك { تعاىل 

  . يعين جبسدك من غري روح ، قاله جماهد: أحدمها 
بدرعك ، وكان له درع من حديد يعرف هبا ، قاله أبو صخر ، وكان من ختلف من قوم فرعون ينكر غرقه : الثاين 

.  
أن يكون على ناحية من البحر . باحلاء غري معجمة وحكاها علقمة عن ابن مسعود } نَُنجِّيَك { وقرأ يزيد اليزيدي 

  .حىت يراه بنو إسرائيل ، وكان قصري أمحر كأنه ثور 
  .يعين ملن بعدك عربة وموعظة } لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك َءاَيةً { 

الِْعلْمُ إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْيَنُهمْ َيْوَم  َولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْراِئيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاَءُهُم
  ) ٩٣(ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  الِْقَياَمِة

  :فيه قوالن } َولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْرائِيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ { : قوله عز وجل 
  .أنه الشام وبيت املقدس ، قاله قتادة : أحدمها 

  .قاله الضحاك : أنه مصر والشام : الثاين 
  :تأويالن } ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ { : ويف قوله 
  .أنه كالصدق يف الفضل : أحدمها 
  .أنه تصدق به عليهم : والثاين 

  .أنه وعدهم إياه فكان َوْعُده وْعد صدق : وحيتمل تأويالً ثالثاً 
  .يعين وأحللنا هلم من اخلريات الطيبة } َوَرَزقَْناُهم مَِّن الطَّيَِّباتِ { 
  .بين إسرائيل ما اختلفوا أن حممداً نيب يعين أن } فََما اْخَتلَفُوا َحتَّى َجآَءُهُم الِعلْمُ { 
  :وفيه وجهان } حَتَّى َجآءَُهُم الْعِلُْم { 

حىت جاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي كانوا يعلمون أنه نيب ، وتقديره حىت جاءهم املعلوم ، قاله : أحدمها 
  .ابن حبر وابن جرير الطربي 

  .حىت جاءهم القرآن ، قاله ابن زيد : والثاين 

لَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك ا
إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمتُ ) ٩٥(نَ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه فََتكُو) ٩٤(الُْمْمتَرِيَن 

  ) ٩٧(َولَْو َجاَءْتُهْم كُلُّ آَيٍة حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٩٦(رَبَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ 



إن كنت يا حممد يف شك :  لنبيه يقول هذا خطاب من اهللا} فَإن كُنتَ يف َشكٍّ مِّمَّآ أَنَْزلَْنآ إِلَْيَك { : قوله عز وجل 
  :مما أنزلنا إليك ، وفيه وجهان 

  .يف شك أنك رسول : أحدمها 
  .يف شك أنك مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل : الثاين 

  :فيه وجهان } فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الْكََتاَب ِمن قَْبِلَك { 
  . بن سالم وكعب األحبار ، قاله ابن زيد أنه أراد َمْن منهم مثل عبد اهللا: أحدمها 

  .أنه عىن أهل الصدق والتقوى منهم ، قاله الضحاك : الثاين 
الَ « : فهل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم شاكاً؟ قيل قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : فإن قيل 

  أَُشُك َوالَ أَْسأَلُ
  : أحدمها: ويف معىن الكالم وجهان » 

} َيآ أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء { : أنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد به غريه من أمته ، كما قال تعاىل 
  ] . ١: الطالق [ اآلية 

إن : ه كقول الرجل البن. أنه خطاب ورد على عادة العرب يف توليد القبول والتنبيه على أسباب الطاعة : والثاين 
كنت ابين فّربين ، ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل أمري ، وال يدل ذلك على شك الولد يف أنه ابن أبيه وال أن 

  .العبد شاك يف أنه ملك لسيده 
  .أي من الشاكّني } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن { 

  :حيتمل وجهني } بَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ إنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ َر{ : قوله عز وجل 
  .إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب ال يؤمنون أبداً : أحدمها 

  .إن الذين وقعت كلمته عليهم بنزول العذاب هبم ال يؤمنون أبداً : الثاين 

َس لَمَّا آَمُنوا كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَمتَّْعَناُهمْ فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها إِميَاُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُن
  ) ٩٨(إِلَى ِحنيٍ 

وهم } إالَّ قَْوَم ُيوُنسَ { . واملراد بالقرية أهل القرية } فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ َءاَمَنُت فََنفَعَهآ إَميانَُها { : قوله عز وجل 
انظروا يونس فإن : نينوى من بالد املوصل فإن يونس عليه السالم وعدهم بالعذاب بعد ثالثة أيام ، فقالوا أهل 

توبوا وادعوا وقولوا يا حي حني : خرج عنا فوعيده حق ، فلما خرج عنهم حتققوه ففزعوا إىل شيخ منهم فقال 
ا املسوح وفرقوا بني كل والدة وولدها ، وخرجوا الحي ، ويا حي يا حميي املوتى ، ويا حي ال إله إال أنت ، فلبسو

  :من قريتهم تائبني داعني فكشف اهللا عنهم العذاب كما قال تعاىل 
  :وفيه وجهان } كََشفَْنا َعنُْهْم َعذَاَب الْخِْزيِ ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا . . . { 

وه مل يقبلها كما مل يقبل من فرعون إميانه ملا أهنم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم ، ولو رأ: أحدمها 
  .أدركه الغرق 

كشف عنهم العذاب بعد أن تدىل عليهم ومل : أنه تعاىل خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب ، قال قتادة : الثاين 
  .يكن بينهم وبني العذاب إال ميل 

  :فيه تأويالن } َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى حنيٍ { 



  .جلهم ، قاله السدي إىل أ: أحدمها 
  .إىل أن يصريهم إىل اجلنة أو النار ، قاله ابن عباس : الثاين 

إن احلذر ال يرد القدر ، وإن الدعاء يرد القدر ، وذلك أن : وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال 
قال علّي رضي اهللا عنه ذلك يوم } ُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا َءاَمنُواْ كََشفَْنا َعْن{ : اهللا تعاىل يقول 

  .عاشوراء 

َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ) ٩٩(َولَْو َشاَء رَبَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني 
قُلِ انْظُُروا َماذَا ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما تُْغنِي ) ١٠٠(َيجَْعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َو

قُلْ فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُمْ  فََهلْ َيْنتَِظُرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم) ١٠١(الْآيَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ 
  ) ١٠٣(ثُمَّ ُنَنجِّي ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمنُوا كَذَِلَك َحقًّا َعلَْيَنا نُْنجِ الُْمْؤِمنَِني ) ١٠٢(ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَن ُتْؤِمَن إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .معناه إال بأمر اهللا تعاىل ، قاله احلسن : أحدها 
  .إال مبعونة اهللا : الثاين 

  .إال بإعالم اهللا سبل اهلدى والضالالت : الثالث 
  :فيه مخسة تأويالت } وََيْجَعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ { 

  .أن الرجس السخط ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .عذاب ، قاله الفراء أنه ال: الثاين 

  .أنه اإلمث ، قاله سعيد بن جبريٍ : الثالث 
  .أنه ما ال خري فيه ، قاله جماهد : الرابع 

  .أنه الشيطان ، قاله قتادة : اخلامس 
ججه يعين ال يعقلون عن اهللا تعاىل أمره وهنيه وحيتمل أهنم الذين ال يعتربون حب} َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ { : وقوله 

  .ودالئله 

ْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِي فَلَا أَْعُبُد الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِك
َولَا َتْدُع ِمْن ) ١٠٥(لدِّينِ َحنِيفًا َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمشْرِِكَني َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِل) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ ) ١٠٦(ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني 
  ) ١٠٧(ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَلَا َرادَّ لِفَْضِلِه ُيصِيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم  إِلَّا ُهَو َوإِنْ

أي استقم بإقبال وجهك على ما أمرت به من الدين حنيفاً ، } َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللِِّدينِ َحنِيفاً { : قوله عز وجل 
  .النفس وقيل أنه أراد بالوجه 

  :فيه ستة تأويالت } َحنِيفاً { و 
  .أي حاجاً ، قاله ابن عباس واحلسن والضحاك وعطية والسدي : أحدها 
  .متبعاً ، قاله جماهد : الثاين 

  .مستقيماً ، قاله حممد بن كعب : الثالث 



  .خملصاً ، قاله عطاء : الرابع 
  :ة بن عبد املطلب مؤمناً بالرسل كلهم ، قاله أبو قالبة قال محز: اخلامس 

  من اإلشراك للدين احلنيف... محدت اهللا حني هدى فؤادي 
  .سابقاً إىل الطاعة ، مأخوذ من احلنف يف الرجلني وهو أن تسبق إحدامها األخرى : السادس 

ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أََنا  قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي
  ) ١٠٩(وَاتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك وَاْصبِرْ َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني ) ١٠٨(َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ 

  :فيه وجهان } قُّ ِمنَّ ربِّكُمْ قُلْ َيآ أَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءكُُم الَْح{ : قوله عز وجل 
  .القرآن : أحدمها 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  :فيه وجهان حمتمالن } فَِمنِ اْهَتَدى فإنََّما يَْهَتِدي ِلَنفِْسهِ { 

  .فمن اهتدى لقبول احلق فإمنا يهتدي خبالص نفسه : أحدمها 
  .دي بعقله فمن اهتدى إىل معرفة احلق فإمنا يهت: الثاين 

َوأَنِ ) ٢(أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنهُ َنِذيٌر وََبِشٌري ) ١(الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ 
لَى أََجلٍ ُمَسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنِّي اْسَتْغفُِروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِ

  ) ٤(إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ٣(أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 

  .يعين القرآن } الر ِكتَاٌب { : قوله عز وجل 
  :فيه مخسة تأويالت } اُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت أُْحِكَمْت َءاَي{ 

  .أحكمت آياته باألمر والنهي مث فصلت بالثواب والعقاب ، قاله احلسن : أحدها 
  .أحكمت آياته من الباطل مث فصلت باحلالل واحلرام والطاعة واملعصية ، وهذا قول قتادة : الثاين 

  .ا حمكمة مث فصلت بأن فسرت ، وهذا معىن قول جماهد أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كله: الثالث 
أحكمت آياته يف القلوب ، وفصلت أحكامه : اخلامس . أحكمت آياته للمعتربين ، وفصلت آياته للمتقني : الرابع 

  .على األبدان 
  :فيه وجهان } ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ { 

  .ده من عند حكيم يف أفعاله ، خبري مبصاحل عبا: أحدمها 
  .حكيم مبا أنزل ، خبري مبن يتقبل : الثاين 

  :فيه وجهان } أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه { قوله عز وجل 
  }أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه { أن كتبت يف الكتاب : أحدمها 

  .} أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه { أنه أمر رسوله أن يقول للناس : الثاين 
  .نذير من النار ، وبشري باجلنة : قال ابن عباس } نِي لَكُم مُِّنُه َنذِيٌر َوَبِشٌري إنَّ{ 

  :فيه وجهان } َوأَنِ اْسَتغفِْفُرواْ َربَّكْم ثُمَّ ُتوبُوا إلَْيِه { : قوله عز وجل 
اٍإلستغفار : ماء قال بعض العل. استغفروه من سالف ذنوبكم مث توبوا إليه من املستأنف مىت وقعت منكم : أحدمها 



أنه قدم ذكر االستغفار ألن املغفرة هي الغرض املطلوب والتوبة هي السبب إليها : الثاين . بال إقالع توبة الكذابني 
  .، فاملغفرة أولٌ يف الطلب وآخر يف السبب 

يعين يف الدنيا وفيه } اعاً َحَسناً ُيَمتِّْعكُم مََّت{ أن املعىن استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر : وحيتمل ثالثاً 
  :ثالثة أوجه 

  .أنه طيب النفس وسعة الرزق : أحدها 
  .أنه الرضا بامليسور ، والصرب على املقدور : الثاين 

  :أنه تْرك اخللق واإلقبال على احلق ، قاله سهل بن عبد اهللا وحيتمل ثالثة أوجه : الثالث 
  .أنه احلالل الكايف : أحدها 
  .أنه الذي ال كد فيه وال طلب : الثاين 

  .أنه املقترن بالصحة والعافية : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } إِلَى أََجلٍ مُّسَمى { 

  .إىل يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .إىل وقت ال يعلمه إال اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس : الثالث . إىل يوم املوت ، قاله احلسن : الثاين 

  :فيه وجهان } َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه  {
  .يهديه إلىلعمل الصاحل ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .وجيوز أن جيازيه عليه يف الدنيا ، على قول جماهد . جيازيه عليه يف اآلخرة ، على قول قتادة : الثاين 
  .يعين عما أُمرمت له } َوإن تََولَّْوا { 
فقل هلم إين أخاف عليكم عذاب يوم كبري يعين يوم : وفيه إضمار وتقدير } َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ فَإِنِّي أَخَاُف { 

  .القيامة وصفه بذلك لكرب األمور اليت هي فيه 

ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ  أَلَا إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه أَلَا ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما
  ) ٥(الصُّدُورِ 

  :فيه مخسة أقاويل } أَالَ إنَُّهمُ َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم لَِيسَْتْخفُواْ ِمْنهُ { : قوله عز وجل 
عداوة النيب صلى يثنوهنا على : الثاين . يثنون صدورهم على الكفر ليستخفوا من اهللا تعاىل ، قاله جماهد : أحدها 

  .اهللا عليه وسلم ليخفوها عنه ، قاله الفراء والزجاج 
أن املنافقني كانوا إذا : الرابع . يثنوهنا على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناس ، قاله احلسن : الثالث 

  .، قاله أبو رزين مّروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم ليستخفوا منه فال يعرفهم 
أن رجالً قال إذا أغلقت بايب وضربت ستري وتغشيت ثويب وثنيت صدري فمن يعلم يب؟ فأعلمهم اهللا : اخلامس 

  .تعاىل أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون 
  :يعين يلبسون ثياهبم ويتغطون هبا ، ومنه قول اخلنساء } أَالَ ِحَني َيْسَتْغُشونَ ثَِيابَُهُم { 

  وتارةً أتغّشى فضل أطماري... م وما كُلّفُت رعيتها أرعى النجو
  :أربعة أقاويل } ِحَني َيْستَْغُشونَ ثَِيابَُهْم { ويف املراد ب 

واهللا تعاىل ال خيفى عليه ما يسرونه يف الليل . الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه : أحدها 



الليل باستغشاء ثياهبم ألهنم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثياهبم وال ما خيفونه يف صدروهم ، فكىن عن 
.  

أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستغشون ثياهبم يغطون هبا : الثاين 
  .وجوههم ويصمون هبا آذهنم حىت ال يروا شخصه وال يسمعوا كالمه ، وهو معىن قول قتادة 

أن قوماً من املنافقني كانوا يظهرون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بألسنتهم أهنم على طاعته وحمبته ، : الثالث 
  .وتشتمل قلوهبم على بغضه ومعصيته ، فجعل ما تشتمل عليه قلوهبم كاملستغشي بثيابه 

ت السماء ، فبني اهللا تعاىل أن املنسك أن قوماً من املسلمني كانوا يتنسكون بستر أبداهنم وال يكشفوهنا حت: الرابع 
  .ما اشتملت قلوهبم عليه من معتقد وما أظهروه من قول وعمل 

  :فيه ثالثة أوجه } َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { : مث بيَّن ذلك فقال 
  .ما يسرون يف قلوهبم وما يعلنون بأفواههم : أحدها 
  .ما يعلنون من العبادات ما يسرون من اإلميان و: الثاين 

  .ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النهار ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .نزلت هذه اآلية يف األخنس بن شريق الثقفي : قال ابن عباس . قيل بأسرار الصدور } إنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ { 

  ) ٦(لَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمسَْتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َع

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَيعْلَُم ُمسَتقَرََّها وَُمْسَتْودَعَها { : قوله عز وجل 
  .مستقرها حيث تأوي ، ومستودعها حيث متوت : أحدها 
  .ودعها يف الصلب ، قاله سعيد بن جبري مستقرها يف الرحم ، ومست: الثاين 

  .مستقرها يف الدنيا ، ومستودعها يف اآلخرة : الثالث 
  .أن مستقرها يف اآلخرة من جنة أو نار ، ومستودعها يف القلب من كفر أو إميان : وحيتمل رابعاً 

ْرُشُه َعلَى الَْماِء لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َولَِئْن قُلَْت َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َع
َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة ) ٧(إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعِد الْمَْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

  ) ٨(زِئُونَ َدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسهُ أَلَا َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهَمْعُدو

  :فيه أربعة أوجه } ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { : قوله عز وجل 
  .يعين أيكم أمت عقالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .أيكم أزهد يف الدنيا ، وهو قول سفيان : الثاين 

  .أيكم أكثر شكراً ، قاله الضحاك : الثالث 
أَيُّكُمْ » أَُيكُم أَْحَسُن َعَمالً « : ما روى كليب بن وائل عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : الرابع 

ولئن أخْرنا عنهم العذاب { : قوله عز وجل . « الَى ، وَأَسََرُع ِفي طَاَعِة اللَِّه أَْحَسُن َعقْالً َوأَْوَرُع َعن َمَحارِمِ اللَِّه َتَع
  :فيه وجهان } إىل أمة معدودة 

  .يعين إىل فناء أمة معلومة ، ذكره علي بن عيسى : أحدمها 
عن املدة ، واصلها وتكون األمة عبارة . إىل أجل معدود ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة ومجهور املفسرين : الثاين 



  .اجلماعة فعرب هبا عن املدة حللوهلا يف مدة 
  :ويف قوهلم ذلك وجهان . يعين العذاب } ليقولن ما حيبسه { 

  .أهنم قالوا ذلك تكذيباً للعذاب لتأخره عنهم : أحدمها 
  أهنم قالوا ذلك استعجاالً للعذاب واستهزاء ، مبعىن ما الذي حبسه عنا؟: الثاين 

َولَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء بَْعَد ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهبَ ) ٩(ذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر َولَِئْن أَ
) ١١(وا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُ) ١٠(السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر 

اَء َمَعُه َملٌَك إِنََّما أَْنَت َنذِيٌر فَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج
أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ ُسَورٍ ِمثِْلِه ُمفْتََرَياٍت َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن ) ١٢(َشْيٍء َوكِيلٌ  َواللَُّه َعلَى كُلِّ

َوأَنْ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ  فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه) ١٣(اللَِّه إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني 
أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيسَ ) ١٥(َمْن كَانَ ُيرِيدُ الَْحَياةَ الدُّنَْيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِمْ أَْعَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها لَا يُْبَخُسونَ ) ١٤(

أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوهُ ) ١٦(َوحَبِطَ َما َصَنعُوا ِفيَها َوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَ  لَُهْم ِفي الْآِخَرةِ إِلَّا النَّاُر
فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَلَا َتكُ  زَابَِشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَِئَك ُيْؤمُِنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه ِمَن الْأَْح

  ) ١٧(ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَّهُ الَْحقُّ ِمْن َربَِّك َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  :فيه ثالثة أقوال } أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمن رَّبِّه { : قوله عز وجل 
  . أنه القرآن ، قاله عبد الرمحن بن زيد: أحدها 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله جماهد وعكرمة وأبو العالية وأبو صاحل وقتادة والسري والضحاك : الثاين 

  .احلجج الدالة على توحيد اهللا تعاىل ووجوب طاعته ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .وب أن البينة هي اإلشراف على القلوب واحلكمة على الغي: وذكر بعض املتصوفة قوالً رابعاً 

  :فيه مخسة أقاويل } َوَيْتلُوُه شَاِهٌد ِمْنُه { 
  :أنه لسانه يشهد له بتالوة القرآن ، قاله احلسن وقتادة ، ومنه قول األعشى : أحدها 

  .على شاهدي يا شاهد اهللا فاشهد ... فال حتبسّني كافراً لك نعمةً 
  .اله علي بن احلسني أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم شاهد من اهللا تعاىل ، ق: الثاين 

  .أنه جربيل عليه السالم ، قاله ابن عباس والنخعي وعكرمة والضحاك : الثالث 
ما يف قريش أحد : قال علّي : أنه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، روى املنهال عن عباد بن عبد اهللا قال : الرابع 

  }لُوُه َشاِهٌد ِمُنُه َوَيْت{ فما نزل فيك؟ قال : إال وقد نزلت فيه آية ، قيل له 
  .أنه ملك حيفظه ، قاله جماهد وأبو العالية : اخلامس 

  .ويتلوه شاهد من نفسه مبعرفة حججه ودالئله وهو عقله ووحدته ، قال ابن حبر : وحيتمل قوالً سادساً 
  :فيه وجهان } َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى { 

  .وراة ، قاله ابن زيد ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو الت: أحدمها 
  .ومن قبل حممد كتاب موسى ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه وجهان } إَِماماً َوَرْحَمةًً { 
  .أحدمها يعين متقدماً علينا ورمحة هلم 



  .إماماً للمؤمنني القتدائهم مبا فيه ورمحة هلم : الثاين 
  .به ويتلوه شاهد منه يعين من كان على بينة من ر} أُوْلَِئَك ُيؤِْمُنونَ بِِه { 
  :فيهم قوالن } َوَمْن َيكْفُْر بِِه ِمَن اَألحَْزابِ { 

  .قاله سعيد بن جبري : أهنم أهل األديان كلها ألهنم يتحزبون : أحدمها 
  .هم املتخزبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجملتمعون على حماربته : الثاين 

  .قريش ، قال السدي : أحدها : ويف املراد هبم ثالثة أوجه 
  .اليهود والنصارى ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  :أي أهنا مصريه ، قال حسان بن ثابت } فَالْنَّاُر َمْوِعُدُه { . أهل امللل كلها : الثالث 
  فالنار موِعُدها واملوت القيها... أوردمتوها حياض املوت ضاحيةً 

  :هان فيه وج} فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة منه { 
  .يف مرية من القرآن قاله مقاتل : أحدمها 

يف مرية من أن النار موعد الكفار ، قاله الكليب ، وهذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد به مجيع : الثاين 
  .املكلفني 

َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد َهؤُلَاِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى َربِّهِْم أَلَا  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى َربِّهِْم
أُولَِئكَ ) ١٩(الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ ) ١٨(لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

نَ يَن ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َما كَانُوا َيْسَتِطيُعولَْم َيكُونُوا ُمْعجِزِ
لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي ) ٢١(أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ) ٢٠(السَّْمَع َوَما كَاُنوا ُيْبِصُرونَ 

  ) ٢٢(الْآخَِرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ 

معناه ومن أظلم لنفسه ممن افترى على اهللا كذباً بأن } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً { : قوله عز وجل 
  .يدعي إنزال ما مل ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه 

وهو حشرهم إىل موقف احلساب كعرض األمري جليشه ، إال أن األمري يعرضهم } ُضونَ َعلَى َربِّهِْم أُوْلَِئَك يُْعَر{ 
  .لرياهم وهذا ال جيوز على اهللا تعلى لرؤيته هلم قبل احلشر 

  :واألشهاد مجع ، وفيما هو مجع له وجهان } َوَيقُولُ اَألْشَهاُد هؤالَِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى رَبِّهِمْ { 
  .أنه مجع شاهد مثل صاحب وأصحاب : أحدمها 
  .مجع شهيد مثل شريف وأشراف : والثاين 

  :ويف األشهاد أربعة أقاويل 
  .أنه األنبياء ، قاله الضحاك : احدها 
  .أهنم املالئكة ، قاله جماهد : الثاين 

  .اخلالئق ، قاله قتادة : الثالث 
  .ء واملؤمنون واألجساد ، قاله زيد بن أسلم املالئكة واألنبيا: أن األشهاد أربعة : الرابع 

  .يعين قريشاً } الَِّذيَن َيصُُّدونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه { : قوله عز وجل 
  :ويف سبيل اهللا اليت صدوا عنها وجهان 



  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم صدت قريش عنه الناس ، قاله السدي : أحدمها 
  .بن عباس دين اهللا تعاىل ، قاله ا: والثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَيْبغُوَنها ِعَوجاً { 
  .يعين يؤمنون مبلة غري اإلسالم ديناً ، قاله أبو مالك : أحدها 
  .يبغون حممداً هالكاً ، قاله السدي : الثاين 

  .أن يتأولوا القرآن تاويالً باطالً ، قاله علّي بن عيسى : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } ُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اَألْخَسُرونَ الَ َجَرَم أَنَّ{ : قوله عز وجل 

  .ال بد : أن معىن ال جرم : أحدها 
جرم ، أي كسب بكفره استحقاق : عائد على الكفار ، أي ال دافع لعذاهبم ، مث استأنف فقال } ال { أن : الثاين 

  :كسب ، أي مبا كسبت يداه ، قال الشاعر : النار ، ويكون معىن جرم 
  مبا َجرَمت يداه وما اعتدينا... َصبنا رأسه يف جذع خنل َن

  .أي مبا كسبت يداه 
  :قال الشاعر . زائدة دخلت توكيداً ، يعين حقاً إهنم يف اآلخرة هم األخسرون } ال { أن : الثالث 

  .جرمت فزاُرة بعدها أن يغضبوا ... ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 
  .أي أحقتهم الطعنة بالغضب 

مَثَلُ الْفَرِيقَْينِ ) ٢٣( الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ
  ) ٢٤(كَالْأَْعَمى وَالْأََصمِّ وَالَْبِصريِ َوالسَِّميعِ َهلْ َيسَْتوَِياِن َمثَلًا أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  :فيه مخسة تأويالت } وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم { : قوله عز وجل 
  .يعين خافوا رهبم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يعين اطمأنوا ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنابوا ، قاله قتادة : الثالث 
  .خشعوا وتواضعوا لرهبم ، رواه معمر : الرابع 

  .مقاتل أخلصوا إىل رهبم ، قاله : اخلامس 

) ٢٦(أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ ) ٢٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُمْ َنِذيٌر ُمبٌِني 
لََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذيَن ُهْم أََراذِلَُنا بَاِدَي الرَّأْيِ َوَما َنَرى فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْ

  ) ٢٧(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبَِني 

مجع رذل ، والرذل احلقري ،  االراذل مجع أرذل ، وارذل} َوَما َنرَاَك اتََّبَعك إالَّ الَّذيَن ُهمْ أَراذِلُنا { : قوله عزوجل 
  :أي ظاهر الرأي ، وفيه ثالثة اوجه } بادَي الرأي { . وعنوا بأراذهلم الفقراء وأصحاب املهن املتضعة 

  .إنك تعمل بأول الرأي من غري فكر ، قاله الزجاج : احدها 
ين ان أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي يع: الثالث . أن ما يف نفسك من الرأي ظاهر ، تعجيزاً له ، قال ابن شجرة : الثاين 

  .وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك ، حكاه ابن األنباري 



  .حيتمل وجهني } َوَما َنَرى لَكُْم َعلَْينا ِمن فَْضلٍ { 
  .من فضل تفضلون به علينا يف أنفسكم : والثاين . من فضل تفضلون به علينا من دنياكم : أحدمها 

ْم لََها كَارُِهونَ ْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها وَأَنُْتقَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْت
)٢٨ (  

  :فيه وجهان } قَالَ َيا قَْومِ أَرَءيُْتْم إِن كُنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمن رَّبِّي { : قوله عز وجل 
  .يعين على ثقة من ريب ، قاله أبو عمران اجلوين :  أحدمها
  .على حجة من ريب ، قاله علّي بن عيسى : الثاين 

  :فيها وجهان } َوآَتانِي َرْحَمة ِمْن ِعْنِدِه { 
  .اإلميان : أحدمها 
  .النبوة ، قاله ابن عباس : والثاين 

وهم الذين } فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم { وإمنا قال } َعلَى َبيَِّنِة ِمن َربِّي  إنْ كُْنُت{ يعين البينة يف قوله } فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم { 
  .عموا عنها ، ألهنا خفيت عليهم بترك النظر فأعماهم اهللا عنها 

وهي موافقة } فعّماها { بضم العني وتشديد امليم ، ويف قراءة أُيب } فعميت عليكم { وقرأ محزة والكسائي وحفص 
  .الضم على ما مل يسم فاعله لقراءة من قرأ ب

  :ويف الذي عماها على هاتني القراءتني وجهان 
  .أن اهللا تعاىل عماها عليهم : أحدمها 

وإمنا قصد نيب اهللا نوح هبذا القول . وما زينه هلم من الباطل حىت انصرفوا عن احلق . بوسوسة الشيطان : الثاين 
ليظهر فضله عليهم بأنه على بينة من ربه وآتاه رمحة من } َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ  َوَما َنَرى لَكُْم{ لقومه أن يرد عيهم قوهلم 

  .عنده وهم قد سلبوا ذلك ، فأي فضل أعظم منه 
  .أنلزمكم الرمحة ، قاله مقاتل : فيها وجهان } أَُنلْزِْمكَُموَها وَأَنُْتْم لََها كَارُِهونَ { : مث قال تعاىل 

  .م هلا كارهون ، وقبولكم هلا ال يصح مع الكراهة عليها أنلزمكم البينة وأنت: الثاين 
  .قال قتادة واهللا لو استطاع نيب اهللا نوح عليه السالم أللزمها قومه ولكنه مل ميلك ذلك 

ا إِنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَكِنِّي أََراكُْم قَْوًما َوَيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِِد الَِّذيَن آَمُنو
  ) ٣٠(َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طَرَْدتُُهْم أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ٢٩(َتْجَهلُونَ 

ن أراذهلم ، فقال جواباً هلم ورداً ألهنم سألوه طرد من اتبعه م} َوَمآ أََنا بِطَارِدِ الَِّذيَن َءاَمنُواْ . . { : قوله عز وجل 
  .وما أنا بطارد الذين آمنوا : لسؤاهلم 

  :حيتمل وجهني } إِنَُّهم مُّالَقُْوا َربِّهِم { 
  .أن يكون قال ذلك على وجه اإلعظام هلم بلقاء اهللا تعاىل : أحدمها 

فيه وجهان } نِّي أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ وَلَِك{ . على وجه االختصام ، بأين لو فعلت ذلك خلاصموين عند اهللا : الثاين 
:  



  .جتهلون يف استرذالكم هلم وسؤالكم طردهم : أحدمها 
  .جتلون يف أهنم خري منكم إلمياهنم وكفركم : الثاين 

قُولُ ِللَِّذيَن تَْزَدرِي أَْعُيُنكُْم لَْن يُْؤِتيَُهُم اللَّهُ َولَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َولَا أَ
قَالُوا َيا ُنوُح قَدْ َجادَلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا فَأْتَِنا بَِما َتِعُدَنا ) ٣١(َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَْنفُِسهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

َولَا َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أََرْدتُ ) ٣٣(قَالَ إِنََّما يَأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ) ٣٢(الصَّاِدِقَني  إِنْ كُْنَت ِمَن
  ) ٣٤(أَنْ أَْنَصَح لَكُْم إِنْ كَانَ اللَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْم ُهَو رَبُّكُْم وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

احتمل هذا القول من } َوالَ أَقُولُ لَكُْم ِعنِدي َخَزآِئُن اللَِّه َوالَ أَْعلَُم الَْغْيَب َوالَ أَقُولُ إِنِّي َملٌَك { : قوله عز وجل 
  :نوح عليه السالم وجهني 

  }َما َنَراكَ إِالَّ َبشَراً ِمثْلََنا { أن يكون جواباً لقومه على قوهلم : أحدمها 
َوالَ أَقُولُ لَكُْم { : فقال اهللا تعاىل له قل } َوَما َنَرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ { ن جواباً هلم على قوهلم أن يكو: الثاين 

  :وفيها وجهان } ِعنِدي َخزَآِئن اللَِّه 
  .أهنا الرمحة أي ليس بيدي الرمحة فأسوقها إليكم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

فأخربكم مبا يف } َوالَ أْعلَمُ الْغَْيَب { . بيدي أموال فأعطيكم منها على إميانكم  أهنا األموال ، أي ليس: الثاين 
} َوالَ أَقُولُ ِللَِّذيَن َتزَْدرِي أَْعيُُنكُمْ لَْن ُيْؤتَِيُهُم اللَُّه َخيْراً { . يعين فأباين جنسكم } َوالَ أَقُولُ إِنِّي َملٌَك { . انفسكم 

  .زدريت عليه إذاعبته ، وزريت عليه إذا حقرته يقال ا. واالزدراء اإلحتقار 
  :وأنشد املربد 

  .حليلته وينهره الصغري ... يباعده الصديق وتزدريه 
أي ليس الحتقاركم هلم يبطل أجرهم أو ينقص ثواهبم ، وكذلك لستم لعلوكم يف الدنيا } لَْن ُيؤِْتَيُهمُ اهللاُ َخْيراً { 

  .تزدادون على أجوركم 
يعين إن قلت هذا } إِين إذاً لَِمَن الظَّاِلِمَني { . يعين أنه جيازيهم عليه ويؤاخذهم به } لَُم بَِما ِفي أَنْفُِسهِمْ اللََّه أَْع{ 

  .الذي تقدم ذكره 

  ) ٣٥(أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْترَْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ 

يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم ، افترى افتعل من قبل نفسه ما أخرب به عن } أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه { : جل قوله عز و
  .نوح وقومه 

  :ويف اإلجرام وجهان } قُلْ إِنْ افْتََرْيُتُه فََعليَّ إجرامي { 
  .حكاه ابن عيسى . أنه الذنوب املكتسبة : أحدمها 

  :صودة ، قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر أهنا اجلنايات املق: الثاين 
  .مبا جرمت يدي وجىن لساين ... طريد عشريٍة ورهني جرم 

أي وعليكم من عقاب جرمكم يف تكذييب ما أنا بريء } وَأََنا َبرِيٌء مِّمَّا ُتْجرُِمونَ { . فعلّى عقاب إجرامي : ومعناه 
  .منه 



َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا ) ٣٦(ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا َتْبَتِئْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن 
ْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ وََيْصَنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِم) ٣٧(َوَوْحيَِنا وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه ) ٣٨(قَالَ إِنْ َتْسَخرُوا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ 
  ) ٣٩(َعذَاٌب ُمقِيٌم 

حقق اهللا تعاىل استدامة كفرهم حتقيقاً } ْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن َوأوِحيَ إِلَى ُنوحٍ أنه لن ُيْؤِمَن ِم{ : قوله عز وجل 
. ربِّ الَ َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن ديَّاراً { : لنزول الوعيد هبم ، قال الضحاك ، فدعا عليهم ملا أُخرب هبذا فقال 

  ] . ٢٦:  ٢٧: نوح [ } الَّ فاجِراً كَفَّاراً إِنْ َتذَْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوالَ َيِلدُوا إِ
  :فيه وجهان } فَالَ تَْبَتِئسْ بَِم كَانُوا َيفَْعلُونَ { 

  :فال تأسف ومنه قول يزيد بن عبد املدان : أحدمها 
  رّبهُ اِخلدر بصوٍت مبتئس... فارُس اخليل إذا ما ولولت 

  :فال حتزن ، ومنه قول الشاعر : الثاين 
  فلم أبتئس والرزُء فيه َجليلُ... او محيم ُرزئته وكم من خليلٍ 

  :احلزن يف استكانة ، وأصله من البؤس ، ويف ذلك وجهان : واألبتئاس 
  .فال حتزن هلالكهم : أحدمها 

  .فال حتزن لكفرهم املفضي إىل هالكهم : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } وَاصَْنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا { : قوله عز وجل 

  .حبيث نراك ، فعرب عن الرؤية باألعني ألن هبا تكون الرؤية : دمها أح
  .حبفظنا إياك حفظ من يراك : الثاين 

  .بأعني أوليائنا من املالئكة : الثالث 
  :فيه وجهان } َوَوحْيَِنا { . مبعونتنا لك على صنعها : وحيتمل وجهاً رابعاً 

  .وأمرنا لك أن تصنعها : أحدمها 
  .نا لك كيف تصنعها تعليم: الثاين 

  :هناه اهللا عن املراجعة فيهم فاحتمل هنيه أمرين } َوالَ ُتَخاِطْبنِي ِفي الَِّذيَن ظلَُمواْ إِنَُّهْم ُمْغَرقونَ { 
  .ليصرفه عن سؤال ما ال جياب إليه : أحدمها 

  .ليصرف عنه مأمث املماألة للطغاة : الثاين 
مكث نوح عليه السالم مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها : قال زيد بن أسلم } وََيْصَنعُ الْفُلْكَ { : قوله عز وجل 

  :وييبسها ، ومائة سنة يعملها ، واختلف يف طوهلا على ثالثة أقاويل 
  .ما قاله احلسن كان طوهلا ألف ذراع ومائيت ذراع ، وعرضها ستمائة ذراع ، وكانت مطبقة : أحدها 
كان طوهلا ثالمثائة : وقال خصيف . ا أربعمائة ذراع ، وعلوها ثالثون ذراعاً كان طوهل: ما قاله ابن عباس : الثاين 

ودفعت من عني . ذراع ، وعرضها مخسون ذراعاً ، وكان يف أعالها الطري ، ويف وسطها الناس ويف أسفلها السباع 
وكان باهبا يف  قال قتادة. وردة يف يوم اجلمعة لعشر مضني من رجب ورست بباقردي على اجلودي يوم عاشوراء 

  .عرضها 
  :ويف سخريتهم منه قوالن } وكلّما َمرَّ َعلَْيِه َمأل مِّْن قَْوِمِه َسِخُرواْ ِمْنُه { 



يا نوح صرت بعد النبوة جناراً : أهنم كانوا يرونه يبين يف الرب سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به ويقولون : أحدمها 
.  

أبين بيتاً ميشي : ما تصنع؟ قال : ومل يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح  أهنم ملا رأوه يبين السفينة: الثاين 
  .علىلماء فعجبوا من قوله وسخروا منه 

  :فيه قوالن } قَالَ إِنْ َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ { 
  .إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم : أحدمها 

  .إن تسخروا من ِفعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غداً عند الغرق : الثاين 
  .ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . واملراد بالسخرية ها هنا االستجهال 

ومياه البحار بقية الطوفان : قال . ومل يكن يف األرض قبل الطوفان هنر وال حبر فلذلك سخروا منه : قال ابن عباس 
.  

ألنه ذمٌّ جعله جمازاة على السخرية فجاء به : فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل : فإن قيل 
على مزاوجة الكالم ، وكان الزجاج ألجل هذا االعتراض يتأوله على معىن إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما 

  .تستجهلوننا 

َما نُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَحتَّى إِذَا َجاَء أَْمرَُنا َوفَاَر التَّ
  ) ٤٠(آَمَن َمَعُه إِلَّا قَِليلٌ 

  :فيه ستة أوجه } َحتَّى إذا َجاَء أَْمُرَنا َوفَاَر التَّنُّورُ { : قوله عز وجل 
إذا رأيت املاء : ه األرض ، والعرب تسمي وجه األرض َتنُّوراً ، قاله ابن عباس وقيل لنوح عليه السالم وج: أحدها 

  .على وجه األرض فاركب أنت ومن معك 
أنه مسجد بالكوفة من قبل أبواب : الثالث . ، رواه عكرمة » عني وردة « أن التنور العني اليت باجلزيرة : الثاين 

أن التنور ما زاد على وجه األرض فأشرف منها ، قاله قتادة : الرابع . أيب طالب رضي اهللا عنه كندة ، قاله علي بن 
.  

  .إذا رأيت املاء يفور منه فاركب أنت ومن معك ، قاله جماهد : أنه التنور الذي خيبز فيه ، قيل له : اخلامس 
فاَر من أقصى دار نوح بعني وردة : اتل كان تنوراً من حجارة وكان حلواء مث صار لنوح ، وقال مق: قال احلسن 

  :من أرض الشام ، قال أمية بن الصلت 
  صار فوق اجلبال حىت عالها... فار تنورهم وجاش مباٍء 

  .نور الصبح تنويراً ، وهو مروي عن علي رضي اهللا عنه : أن التنور هو تنوير الصبح ، من قوهلم : السادس 
  .يعين من اآلدميني والبهائم ذكراً وأنثى } ْوجِْين اثَْننيِ قُلَْنا اِحملْ ِفيَها ِمن كُلّ َز{ 
  .أي امحل أهلك } َوأْهلََك { 
قاله الضحاك وابن : من اهللا تعاىل أنه يهلكهم وهو ابنه كنعان وامرأته كانا كافرين } إِالَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ { 

  .جريج 
  .أي امحل من آمن } َوَمن آَمَن { 
مثانون رجالً منهم جرهم ، قاله ابن : أحدها : واختلف يف عددهم على ثالثة أقاويل } آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِلْيلٌ  َوَما{ 



  .مثانني ، قاله ابن جريج : الثاين . عباس 
سام وحام ويافث ، وثالث بنات له ونوح معهم : سبعة ، قاله األعمش ومطر ، وكان فيهم ثالثة بنني : الثالث 
  .سبعة فصاروا 

فأصاب حام امرأته يف : قال حممد بن عباد بن جعفر . كانت فيهم امرأة نوح فصاروا مثانية : وعلى القول الثاين 
  .السفينة ، فدعا نوح أن يغري اهللا نطفته فجاء السودان 

َوِهَي َتجْرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجِبَالِ َونَاَدى ) ٤١( َوقَالَ اْركَبُوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َومُْرَساَها إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرحِيٌم
قَالَ َسآوِي إِلَى جََبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْماءِ ) ٤٢(ُنوٌح اْبَنُه َوكَانَ ِفي َمْعزِلٍ َيا بَُنيَّ ارْكَْب َمَعَنا َولَا َتكُْن َمَع الْكَافِرِيَن 

  ) ٤٣(لَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم َوَحالَ َبْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني قَالَ لَا َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ ال

ركب نوح عليه : قال قتادة } وقال اركبوا فيها بِاسم اهللا جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيٌم { : قوله عز وجل 
العاشر من احملرم ، وهو يوم عاشوراء ، فقال ملن السالم يف السفينة يف اليوم العاشر من رجب ، ونزل منها يف اليوم 

  .من كان صائماً فليتم صومه ، ومن مل يكن صائماً فليصمه : معه 
بسم اهللا جمريها ، : أي مثبتها ، فكان إذا أراد السري قال } ومُرساها { أي مسريها ، } بسم اهللا جمريها { وقوله 

  .فتثبت واقفة . اها بسم اهللا مرس: فتجري ، وإذا أراد الوقوف قال 
قال ذلك لبقائه على كفره تكذيباً ألبيه ، وقيل إن اجلبل } قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء { : قوله عز وجل 

  .الذي أوى إليه طور زيتا 
  :فيه وجهان } قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم { 

  .إال من رحم اهللا وهم أهل السفينة : أحدمها 
  .يعين الغرق } من أمر اهللا { . يعين ال معصوم } ال عاصم { إال من رحم نوح فحمله يف سفينته وقوله :  الثاين

َوقِيلَ ُبْعًدا ِللْقَْومِ  َوِقيلَ َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي الْأَْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ
  ) ٤٤(ِلِمَني الظَّا

جعل نزول املاء فيها مبنزلة البلع ، ومعناه ابلعي املاء الذي عليك ، } وقيل يا أرض ابلعي ماَءك { : قوله عز وجل 
  .فروى احلسن واحلسني عليهما السالم أن بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماؤه مراً وترابه سبخا 

  .م أقلع عن الشيء إذا تركه أي ال متطري ، من قوهل} ويا مساء أقلعي { 
  .يعين هبالك من غرق من قوم نوح } َوقضي األمر { . أي نقص حىت ذهبت زيادته عن األرض } وغيض املاء { 
  .يعين السفينة } َواستوت { 
  :فيه ثالثة أقاويل } على اجلودي { 

  .أنه جبل باملوصل ، قاله الضحاك : أحدها 
  .هو بباقردى من أرض اجلزيرة . قال قتادة . ه جماهد أنه جبل باجلزيرة ، قال: الثاين 

  .أن اجلودي اسم لكل جبل ، ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل : الثالث 
  وقبلنا سبح اجلوديُّ واجلمد... سبحانه مث سُبحاناً يعود له 



قَالَ َيا نُوُح إِنَُّه لَْيسَ ) ٤٥(قُّ وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني َوَناَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْح
قَالَ َربِّ إِنِّي ) ٤٦(َجاِهِلَني ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَلَا َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الْ

  ) ٤٧(أَلََك َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفرْ ِلي وََتْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاسِرِيَن أَُعوذُ بَِك أَنْ أَْس

ألن اهللا تعاىل وعده أن } من أهلي { وإمنا قال } ونادى نوٌح ربه فقال َربِّ إنَّ ابين من أهلي { : قوله عز وجل 
  .ينجي أهله معه 

  :حيتمل وجهني } وإن وعدك احلق { 
  .أحدمها الذي حيق فال خيلف 

  .الذي يلزم كلزوم احلق : الثاين 
إما أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل : فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين : يعين باحلق } وأنت أحكم احلاكمني { 

  .اهللا تعاىل له النجاة ، وإما أن يكون بعد علمه بغرقه فسأل اهللا تعاىل له الرمحة 
  :فيه ثالثة أقاويل } قال يا نوح إنه ليس من أهلك  {: قوله عز وجل 

  .أنه ولد على فراشه ومل يكن ابنه وكان لغريه رشدة ، قاله احلسن وجماهد : أحدها 
  .أنه ابن امرأته : الثاين 

ما بغت امرأة نيب قط : قال ابن عباس . أنه كان ابنه ، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبري والضحاك : الثالث 
.  

  .وقيل إن امسه كان كنعان ، وقيل بل كان امسه يام 
إنه ليس من أهلك { وكان منافقاً ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا يكون يف تأويل قوله تعاىل : قال احلسن 

  :وجهان } 
  .ليس من أهل دينك وواليتك ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

  .يهم معك ، قاله سعيد بن جبري ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجن: الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } إنه عملٌ غري صاحلٍ { 

أن مسألتك إياي أن أجنيه عمل غري صاحل ، قاله قتادة وإبراهيم وهو تأويل من قرأ عملٌ غري صاحل بالتنوين : أحدها 
.  

  .ري رشدة ، قاله احلسن معناه أن ابنك الذي سألتين أن أجنيه هو عملٌ غري صاحلٍ ، أي أنه لغ: والثاين 
  .أنه عملٌ غري صاحلٍ ، قاله ابن عباس ، وهو تأويل من ملن ينون : والثالث 

  :حيتمل وجهني } فال تسألن ما ليس لك به علٌم { 
  .فيما نسبته إىل نفسك وليس منك : أحدمها 

  .يف دخوله يف مجلة من وعدتك بإجنائهم من أهلك وليس منهم : الثاين 
  :حيتمل وجهني } أن تكون من اجلاهلني إين أعظُك { 

  .من اجلاهلني بنسبك : أحدمها 
  .من اجلاهلني بوعدي لك : الثاين 

  :تأويالن } إين أعظك { ويف قوله 



  .معناه إين رافعك أن تكون من اجلاهلني : أحدمها 
  .حيذّركم  أي} يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبداً { معناه أين أحذرك ومنه قوله تعاىل : الثاين 

) ٤٨(َمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم ِقيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسلَامٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُممٌ َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َي
) ٤٩(لَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ الَْعاِقَبةَ ِللُْمتَِّقَني ِتلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َو

َيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ) ٥٠(ُرونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْت
َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُمْ ) ٥١(جًْرا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ أَ

  ) ٥٢(ِمْدَراًرا َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َولَا َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمَني 

  .أنه املطر يف إبانه ، قاله هارون التيمي : أحدمها : فيه وجهان } ُيْرِسلِ السماء عليكم مدراراً { : له عز وجل قو
  .املطر املتتابع ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :وحيتمل وجهني آخرين 
  .ُيدرُّه عند احلاجة : أحدمها 
  :فيه أربعة أوجه } ويزدكم قوة إىل قوتكم { . الضرع  ُيدرُّ به الربكة ، وهو مأخوذ من درور اللنب من: والثاين 
  .يعين شدة إىل شدتك ، قاله جماهد : أحدها 
  .خصباً إىل خصبكم ، قاله الضحاك : الثاين 

. أنه ولد الولد ، قاله عكرمة : الرابع . عزاً إىل عزكم بكثرة عددكم وأموالكم ، قاله علي بن عيسى : الثالث 
  .قوة يف إميانكم إىل قوتكم يف أبدانكم وحيتمل خامساً يزدكم 

إِنْ َنقُولُ إِلَّا اْعتََراَك بَْعضُ ) ٥٣(قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئَْتَنا بَِبيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهتَِنا َعْن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 
ِمْن ُدونِِه فَِكيدُونِي َجِميًعا ثُمَّ لَا ُتنِْظُروِن ) ٥٤(اشَْهُدوا أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ آِلَهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُشْهُِد اللََّه َو

فَإِنْ ) ٥٦(اٍط ُمْسَتقِيمٍ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابَّةٍ إِلَّا ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَر) ٥٥(
ْيئًا إِنَّ َربِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ َتَولَّْوا فَقَْد أَْبلَغُْتكُْم َما أُْرِسلُْت بِهِ إِلَْيكُْم َوَيسَْتْخِلُف َربِّي قَْوًما غَْيَركُْم وَلَا َتُضرُّوَنُه َش

َوِتلَْك َعادٌ ) ٥٨(بَِرْحَمٍة ِمنَّا وََنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّيَْنا ُهوًدا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ) ٥٧(
َوأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمةِ أَلَا إِنَّ ) ٥٩(َجَحُدوا بِآَياِت َربِّهِْم َوَعَصْوا ُرُسلَُه َواتََّبُعوا أَْمَر كُلِّ جَبَّارٍ َعنِيٍد 

  ) ٦٠(كَفَُروا َربَُّهْم أَلَا ُبْعًدا ِلَعاٍد قَْومِ ُهوٍد َعاًدا 

  :فيه وجهان } إن ريب على صراط مستقيم . . . { : قوله عز وجل 
  .على احلق ، قاله جماهد : أحدمها 

  .على تدبري حمكم ، قاله علي بن عيسى : الثاين 
  .فصل القضاء أنه على طريق اآلخرة يف مصريكم إليه للجزاء و: وحيتمل ثالثاً 

الْأَْرضِ َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن 
  ) ٦١(فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب 



  :فيه ثالثة أوجه } هو أنشأكم من األرض . . . { : وجل قوله عز 
  .خلقكم من األرض ألنكم من آدم وآدم من األرض ، قاله السدي : أحدها 
  .معناه أنشأكم يف األرض : والثاين 

  .أنشأكم بنبات األرض : والثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } واستعمركم فيها { 

ها مدة أعماركم ، قاله جماهد ، من قوهلم أعمر فالن فالناً داره فهي له معناه أعمركم فيها بأن جعلكم في: أحدها 
  .عمرى 
  .امركم بعمارة ما حتتاجون إليه فيها بناء مساكن وغرس أشجار قاله علي بن عيسى : الثاين 

  .أطال فيها أعمالكم ، قال الضحاك ، كانت أعماركم ألف سنة إىل ثالمثائة سنة : الثالث 

ا َتْدُعوَنا إِلَْيِه مُرِيبٍ ِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرجُوا قَْبلَ َهذَا أََتْنهَاَنا أَنْ َنعُْبَد َما َيعُْبُد آَباُؤَنا َوإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّقَالُوا َيا صَا
فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيُتُه فََما َتزِيُدونَنِي  قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي ِمْنُه َرْحَمةً) ٦٢(

  ) ٦٣(غَْيَر َتْخِسريٍ 

  :فيه وجهان } قالوا يا صاحلُ قد كنت فينا مرجُّواً قَبل هذا { قوله عز وجل 
  .أي مؤمالً برجاء خريك : أحدمها 

  .األول عتباً ، وعلى الثاين زجراً  أي حقرياً من اإلرجاء وهو التأخري ، فيكون على الوجه: الثاين 
  :حيتمل وجهني } قال يا قوم أرأيتم إن كُْنُت على بينٍة من ريب { : قوله عز وجل 

  .على حق َبّين : أحدمها 
  .وقال الكليب على دين من ريب . على حجة ظاهرٍة : الثاين 

  .قال ابن جرير الطربي يعين النبوة واحلكمة } وآتاين منه رمحة { 
  .أي فمن يدفع عين عذاب اهللا إن عصيته بطاعتكم } من ينصرين من اهللا إن عصيته ف{ 
  :فيه وجهان } فما تزيدونين غري ختسري { 

  .يعين ما تزيدونين يف احتجاجكم بتباع آبائكم إال خساراً ختسرونه أنتم ، قاله جماهد : أحدمها 
  .ا سألتم إال خساراً الستبدال الثواب بالعقاب فما تزيدونين مع الرد والتكذيب إن أجبتم إىل م: الثاين 

) ٦٤(ْم َعذَاٌب قَرِيٌب َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُ
فَلَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوا ) ٦٥(امٍ ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَلَاثَةَ أَيَّ

ي دَِيارِِهْم وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَْصَبحُوا ِف) ٦٦(َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزيِ َيوِْمِئٍذ إِنَّ َربََّك ُهَو الْقَوِيُّ الْعَزِيُز 
  ) ٦٨(كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَلَا إِنَّ ثَُموَد كَفَرُوا َربَُّهْم أَلَا بُْعًدا ِلثَُموَد ) ٦٧(َجاِثِمَني 

  :فيها ثالثة أقاويل } وأخذ الذين ظلموا الصيحةُ { : قوله عز وجل 
  .أن جربيل عليه السالم صاح هبم : أحدها 
  .دثها يف حيوان صاح هبم أن اهللا تعاىل أح: الثاين 

  .أن اهللا تعاىل أحدثها من غري حيوان : الثالث 



  :فيه وجهان } يف ديارهم { . ألن الصيحة أخذهتم ليالً فأصبحوا منها هلكى } فأصبحوا يف ديارهم جامثني { 
  .يف منازهلم وبالدهم ، من قوهلم هذه ديار بكر وديار ربيعة : أحدمها 

  .ألهنا دار جلميع اخللق  يف دار الدنيا: الثاين 
  :وجهان } جامثني { ويف 

  .هلكى باجلثوم : الثاين . مبيتني ، ألن الصحية كانت بياتاً يف الليل ، قاله عبد الرمحن بن زيد : أحدمها 
  :ويف اجلثوم تأويالن 

  .أنه السقوط على الوجه : أحدمها 
  .أنه القعود على الرُّكب : الثاين 

  :فيه وجهان } مل يغنوا فيها كأن { : قوله عز وجل 
  .كأن مل يعيشوا فيها : أحدمها 

  .كأن مل ينعموا فيها : الثاين 
  :فيه وجهان } أال إنَّ مثود كفروا رهبم { 

  .كفروا بأمر رهبم : الثاين . كذبوا وعيد رهبم : أحدمها 
منهم وهو أبو رحمان كان يف حرم اهللا فقضى عليهم بعذاب االستئصال فهلكوا جيمعاً إال رجالً } أال ُبْعداً لثمود { 

  .تعاىل فمنعه احلرم من عذاب اهللا تعاىل 

فَلَمَّا رَأَى أَْيدَِيُهْم لَا ) ٦٩(َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ 
َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَتْ ) ٧٠(َرُهْم َوأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط َتِصلُ إِلَْيِه َنِك

عِْلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد وَأََنا َعُجوٌز وََهذَا َب) ٧١(فََبشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب 
  ) ٧٣(قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد ) ٧٢(َعجِيٌب 

  :أما إبراهيم ففيه وجهان . } ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى { : قوله عز وجل 
  .وقيل معناه أب رحيم . أنه اسم أعجمي ، قاله األكثرون : أحدمها 

  .أنه عريب مشتق من الربمهة وهي إدامة النظر : الثاين 
والرسل جربيل ومعه ملكان قيل إهنما ميكائيل وإسرافيل عليه السالم وروى أبو صاحل عن ابن عباس أنه كان 

  .املرسل مع جربيل اثين عشر ملكاً 
  :اليت جاءوه هبا أربعة أقاويل ويف البشرى 

  .بشروه بنّبوته ، قاله عكرمة : أحدها 
  .بإسحاق ، قاله احلسن : الثاين 

  .بشروه بإخراج حممد صلى اهللا عليه وسلم من صلبه وأنه خامت األنبياء : الثالث 
  .بشروه هبالك قوم لوط ، قاله قتادة : الرابع 

  :فيه وجهان } قالوا سالماً قال سالٌم { 
  .أحدمها حتية من املالئكة إلبراهيم عليه السالم فحياهم مبثله فدل على أن السالم حتية املالئكة واملسلمني مجيعاً 

  .سلمت أنت وأهلك من هالك قوم لوط : الثاين 



بكسر السني } ِسلم { وقرأ محزة والكسائي . سلمت : أي احلمد هللا الذي سلّمين ، فمعىن سالم } سالم { وقوله 
  .اط األلف وإسق

  .أن السلم من املساملة والسالم من السالمة : أحدمها : واختلف يف السلم والسالم على وجهني 
  :أهنما مبعىن واحد ، قال الشاعر ، وقد أنشده الفراء لبعض العرب : الثاين 

  كما اكتلَّ بالْربقِ الغماُم اللوائُح... وقفنا فقلنا إيه ِسلْم فَسلَّمْت 
ظنَّ ُرُسل ربه أضيافاً ألهنم جاُؤوه يف صورة الناس فعجل هلم الضيافة فجاءهم } اء بعجل حنيذ فما لبث أن ج{ 

  :ويف احلنيذ قوالن . بعجل حنيذ 
  .أنه احلار ، حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي : أحدمها 

  :هو املشوي نضيجاً وهو احملنوذ مثل طبيخ ومطبوخ وفيه قوالن : الثاين 
  :الذي ُحفر له يف األرض مث غُمَّ فيها ، قال الشاعر هو : أحدمها 

  حنذناه حىت َعني اللحم آكله... اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب الِقرى 
  :هو أن يوقد عل احلجارة فإذا اشتد حرها ألقيت يف جوفه ليسرع نضجه ، قال طرفة بن العبد : الثاين 

  وذوِعقر الوحش شائله حن... هلم راٌح وكافور ومسٌك 
  :يف نكرهم وأنكرُهم وجهان } فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم { : قوله عز وجل 

  .أن معنامها خملتف ، فنكرهم إذا مل يعرفهم ونكرهم إذا وجدهم على منكر : أحدمها 
  :أهنما مبعىن واحد ، قال األعشى : الثاين 

  لّصلَعامن احلوادث إال الشيب وا... وأنكََرْتين وما كان الذي نكرت 
  :واختلف يف سبب إنكاره هلم على قولني 

أهنم مل يطعموا ، ومن شأن العرب إذا نزل هبم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا به سوءاً وخافوا منه شراً : أحدمها 
عوا وامتن. ألنه مل تكن هلم أيدي فنكرهم ، قاله يزيد بن أيب حبيب : والثاين . ، فنكرهم إبراهيم لذلك ، قاله قتادة 

  .من طعامه ألهنم مالئكة ال يأكلون وال يشربون 
  :فيه وجهان } َوأَْْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً { 

  .أضمر يف نفسه خوفاً منهم : أحدمها 

  :أحّس من نفسه ختوفاً منهم ، كما قال يزيد بن معاوية : والثاين 
  فأوجس القلُب من قرطاسه جزعا... جاء الربيد بقرطاس ُيَخبُّ به 

  :ويف إعالمهم إبراهيم بذلك وجهان . يعين هبالكهم } لوا ال ختف إنا أُرسلنا إىل قوم لوط قا{ 
  .ليزول خوفه منهم : أحدمها 
{ . وحيكم أينهاكم عن اهللا أن تتعرضوا لعقوبته فال يطيعونه : ألن إبراهيم قد كان يأيت قوم لوط فيقول : والثاين 

  :يف قيامها ثالثة أقاويل و} َواْمرأَُتُه قَاِئَمٌت فََضِحكَْت 
  .أهنا كانت قائمة من وراء الستر تسمع كالمهم ، قاله وهب : أحدها 
  .أهنا كانت قائمة ختدمهم ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } فََضِحكَتْ { . أهنا كانت قائمة ُتَصلّي ، قاله حممد بن إسحاق : الثالث 
والعرب تقول ضحكت املرأة إذا حاضت ، والضحك احليض يف كالمهم ، قال  يعين حاضت ، قاله جماهد: أحدها 



  :الشاعر 
  كمثل دم اخلوف يوم اللّقا... وضحك األرانب فوق الصفا 

  .تعجبت ، وقد يسمى التعجب ضحكاً حلدوث الضحك عنه ، ومنه قول أيب ذؤيب : أن معىن ضحكت : والثاين 
  ضحك إالّ انه عمل النحلهو ال... فجاء مبزجٍ مل ير الناس مثله 

  .أنه الضحك املعروف يف الوجه ، وهو قول اجلمهور : الثالث 
أنه وافق وقت عاهتا فخافت ظهور دمها وأرادت : أحدمها : فإن محل تأويله على احليض ففي سبب حيضها وجهان 

  .شداده فتحريت مع حضور الرسل 
  .وقد تتغري عادة احليض باختالف األحوال وتغري الطباع ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته ، : والقول الثاين 

  .أن يكون احليض بشرياً بالوالدة ألن من مل حتض ال تلد : وحيتمل قوالً ثالثاً 
  :وإن محل تأويله على التعجب ففيما تعجب منه أربعة أقاويل 

  .، قاله السدي أهنا تعجبت من أهنا وزوجها خيدمان األضياف تكرمة هلم وهم ال يأكلون : أحدها 
  .تعجبت من أن قوم لوط قد أتاهم العذاب وهم غافلون ، قاله قتادة : الثاين 

  .أهنا عجبت من أن يكون هلا ولد على كرب سنها وسن زوجها ، قاله وهب بن منبه : الثالث 
 حلق بأمه وأم أهنا تعجبت من إحياء العجل احلنيذ ألن جربيل عليه السالم مسحه جبناحه فقام يدرج حىت: الرابع 

  .العجل يف الدار ، قاله عون بن أيب شداد 
  :وإن محل تأويله على ضحك الوجه ففيما ضحكت منه أربعة أقاويل 

  .ضحكت سروراً بالسالمة : أحدها 
  .ملا رأت ما بزوجها من الورع ، قاله الكليب : الثالث . سروراً بالولد : الثاين 
  .يعملون عمل قوم لوط ، قاله حممد بن عيسى أهنا ضحكت ظناً بأن الرسل : الرابع 

  :ها هنا قوالن } وراء { ويف } فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { 
  .أن الوراء ولد الولد ، قاله ابن عباس والشعيب : أحدمها 

  :أنه مبعىن بعد ، قاله مقاتل ، وقال النابغة الذبياين : الثاين 
  وليس وراَء اِهللا للمرء مذهُب... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 

فعجلوا هلا البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالغة يف التعجب ، فاحتمل أن يكون البشارة هبما بامسيهما فيكون اهللا 
  .تعاىل هو املسمى هلما ، واحتمل أن تكون البشارة هبما ومساها أبومها 

  :عن هذا ثالثة أجوبة فلم خصت سارة بالبشرى من دون إبراهيم؟ قيل : فإن قيل 
  .أهنا ملا اختصت بالضحك خصت بالبشرى : أحدها 
  .أهنم كافأُوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها : الثاين 

  .ألن النساء يف البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً : الثالث 
  .مسي إسحاق ألن سارة سحقت بالضحك حني بشرت به : قال ابن عباس 

مل تقصد بقوهلا يا ويلتا الدعاء على نفسها } قالت يا ويليت أألد وأنا عجوٌز وهذا َبْعلي شيخا { : جل قوله عز و
بالويل ولكنها كلمة ختفُّ على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجنب منه ، وعجبت من والدهتا وهي عجوز وكون 

  .مستنكر بعلها شيخاً خلروجه عن العادة ، وما خرج عن العادة مستغرب و



  .كان لسارة تسع وتسعون سنة وكان إلبراهيم مائة سنة : واختلف يف سنها وسن إبراهيم حينئذ ، فقال جماهد 
  .كانت سارة بنت تسعني سنة وكان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة : وقال حممد بن إسحاق 

عن ترك } وهذا بعلي شيخاً {  وقيل اهنا عّرضت بقوهلا. كان كل واحد منهما ابن تسعني سنة : وقال قتادة 
: البقرة [ } وبعولتهن أحق برّدهن يف ذلك { غشيانه هلا ، والبعل هو الزوج يف هذا املوضع ، ومنه قوله تعاىل 

٢٢٨ . [  
  .أي اليها معبوداً ]  ١٢٥: الصافات [ } أتدعون بعالً { املعبود ، ومنه قوله تعاىل : والبعل 

  . والبعل السيد ، ومنه قول لبيد
  عند بعل حازم الرأي بَطل... حاسري الديباج عن أذرعهم 

  .فسمي الزوج بعالً لتطاوله على الزوجة كتطاول السيد على املسود 
أي أنكروا ]  ٢: ق [ } بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم { أي منكر ، ومنه قوله تعاىل } إن هذا لشيء عجيب { 
  .له  ومل يكن ذلك منها تكذيباً ولكن استغراباً. 

َيا ) ٧٥(إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحلِيٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب ) ٧٤(فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيَجادِلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط 
  ) ٧٦(اٌب غَْيُر َمْرُدوٍد إِبَْراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر رَبَِّك وَإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَ

يعين الفزع ، والرُّوع بضم الراء النفس ، ومنه قوهلم ألقى يف } فلما ذهب عن إبراهيم الرّوع { : قوله عز وجل 
  .ُروعي أي يف نفْسي 

  .أي بإسحاق ويعقوب } وجاءْتهُ البشرى { 
  :فيه ثالثة أوجه } جيادلنا يف قوم لوط { 

قاله ]  ٣٢: العنكبوت [ } إن فيها لوطاً قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينة وأهله { بقوله أنه جادل املالئكة : أحدها 
  .احلسن 
ال ، إىل : فإن كان فيها أربعون؟ قالوا : أنه سأهلم أتعذبوهنم إن كان فيها مخسون من املؤمنني؟ قالوا ال ، قال : الثاين 

أنه سأهلم عن عذاهبم هل هو عذاب االستئصال فيقع هبم : الثالث . ال ، قاله قتادة : أن أنزهلم إىل عشرة ، فقالوا 
ال حمالة على سبيل التخويف ليؤمنوا ، فكان هذا هو جداله هلم وإن كان سؤاالً ألنه خرج خمرج الكشف عن أمر 

  .غامض 
  .ومل يؤمن بلوط إال ابنتاه رقية وهي الكربى وعروبة وهي الصغرى : قال أبو مالك 

َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن ) ٧٧(ْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب َولَمَّا َجاَء
لَا ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُمْ قَْبلُ كَانُوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤلَاِء َبنَاِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َو

  ) ٧٩(قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد ) ٧٨(َرُجلٌ َرِشيٌد 

مه وضاق ساء ظنه بقو: قال ابن عباس } وملا جاَءت ُرُسلنا لوطاً سيء هبم وضاق هبم ذراعاً { : قوله عز وجل 
  .ذرعاً بأضيافه 

  .وحيتمل وجهاً آخر أنه ساء ظنه برسل ربه ، وضاق ذراعاً خبالص نفسه ألنه نكرهم قبل معرفتهم 
أي شديد ألنه خاف على الرسل من قومه أن يفضحوهم على قول ابن عباس ، وعلى } وقال هذا يوٌم عصيب { 



  :ب وهو الشديد ، قال الشاعر االحتمال الذي ذكرته خافهم على نفسه فوصف يومه بالعصي
  .يكن لك يوٌم بالعراق عصيب ... وإنك إالّ ترض بكر بن وائل 

كان بني قرية إبراهيم وقف لوط أربعة : وإمنا قيل له عصيب ألنه يعصب الناس بالشر ، قال الكليب : قال أبو عبيدة 
  .فراسخ 

قال الكسائي . هراع بني اهلرولة واحلجزى أي يسرعون ، واإل} وجاءه قوُمه يهرعون إليه { : قوله عز وجل 
  .ال يكون اإلهراع إال سراعاً مع رعدة : والفراء 

  .وكان سبب إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وَجماهلم فأسرعوا إليه طلباً للفاحشة منهم 
  :فيه وجهان } ومن قبل كانوا يعملون السيئات { 

  .ان ينكحون الذكور ، قاله السدي من قبل إسراعهم اليه ك: أحدمها 
  .أنه كانت اللوطية يف قوم لوط يف النساء قبل الرجال بأربعني سنة ، قاله عمر بن أيب زائدة : الثاين 

  .قال هلم لوط ذلك ليفتدي أضيافه منهم } قال يا قوم هؤالء بنايت ُهنَّ أطهر لكم { 
  :فيهن قوالن } هؤالء بنايت { 

: وقال سعيد بن جبري . قال جماهد وكل نيب أبو أّمته وهم أوالده . اء أمته ومل يرد بنات نفسه أنه أراد نس: أحدمها 
  .النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزاجه أمهاهتم وهوأب هلم : كان يف بعض القرآن 

ل حذيفة بن اليمان أنه أراد بنات نفسه وأوالد صلبه ألن أمره فيهن أنفذ من أمره يف غريهن ، وهو معىن قو: الثاين 
.  

  كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإميان بناته؟: فإن قيل 
  :قيل عن هذا ثالثة أجوبة 

أنه كان يف شريعة لوط جيوز تزويج الكافر باملؤمنة ، وكان هذا يف صدر اإلسالم جائزاً حىت نسخ ، قاله : أحدها 
  .احلسن 
  .روط بعقد النكاح أنه يزوجهم على شرط اإلميان كما هو مش: الثاين 

أنه قال ذلك ترغيباً يف احلالل وتنبيهاً على املباح ودفعاً للبادرة من غري بذل نكاحهن وال خبطبتهن ، قاله : الثالث 
  .ابن أيب جنيح 

  .أي أحل لكم بالنكاح الصحيح } هن أطهر لكم { 
  :فيه ثالثة أوجه } فاتقوا اهللا وال ختزون يف ضيفي { 

ال هتلكوين بعواقب فسادكم ، ويكون : الثاين . بعار الفضيحة ، ويكون اخلزي مبعىن الذل  ال تذلوين: أحدها 
  :أن معىن اخلزي ها هنا االستحياء ، يقال خزي الرجل إذا استحى ، قال الشاعر : الثالث . اخلزي مبعىن اهلالك 

  هبا ِمرطها أو زايل احللي جيدها... من البيض ال ختزى إذا الريح ألصقت 
  :الزائر املسترقد ، ينطلق على الواحد واجلماعة ، قال الشاعر : لضيف وا

  للضيف والضيف أحق زائر... ال تعدمي الدهر شفار اجلازر 
آمر باملعروف وناٍه عن : الثاين . أي مؤمن ، قاله ابن عباس : أحدمها : فيه وجهان } أليس منكم رجلٌ رشيد { 

قوله . ل رشيد ليدفع عن أضيافه ، وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على املنكر رج: ويعين . املنكر ، قاله أبو مالك 
  :فيه وجهان } قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق { : عز وجل 



  .ما لنا فيهن حاجة ، قاله الكليب : أحدمها 
  .ليس لنا بأزواج ، قاله حممد بن إٍسحاق : الثاين 

  :فيه وجهان } وإنك لتعلم ما نريد { 
  .تعلم أننا ال نتزوج إال بامرأة واحدة وليس منا رجل إال له امرأة ، قاله الكليب : أحدمها 

  .أننا نريد الرجال : الثاين 

ْسرِ بِأَْهِلكَ قَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَ) ٨٠(قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد 
ُهمُ الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح بِقَرِيبٍ بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َولَا َيلَْتِفْت مِْنكُْم أََحدٌ إِلَّا اْمرَأََتكَ إِنَُّه ُمِصيُبَها َما أَصَابَُهْم إِنَّ َمْوِعَد

)٨١ (  

أو آوي إىل ُركنٍ شديد { . أراد الولد : اس وقال ابن عب. يعين أنصاراً } قال لو أن يل بكم قوة { : قوله عز وجل 
يرحم اهللا « : وروى أبو سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . يعين إىل عشرية مانعة } 

فما بعث اهللا بعده « : يعين اهللا تعاىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . » لوطاً لقد كان يأوي إىل ركن شديد 
  إال يف ثروة من قومه نبياً
  .إن ركنك لشديد : لقد وجدت الرسل على لوط وقالوا : قال وهب بن منبه . » 

  :ويف امسه وجهان } قالوا يا لوط إنا ُرُسل ربِّك لن يصلوا إليك { : قوله عز وجل 
احلوض إذا ملسته لطُت : أنه اسم عريب مأخوذ من قوهلم : الثاين . أنه اسم أعجمي وهو قول األكثريين : أحدمها 
وقيل إن لوطاً كان قائماً على بابه مينع قومه من أضيافه ، فلما أعلموه أهنم رسل ربه مكّن قومه من . بالطني 

  .الدخول فطمس جربيل عليه السالم على أعينهم فعميت ، وعلى أيديهم فجفت 
  :هللا بن رواحة أي فِسْر بأهلك ليالً ، والُسري سري الليل ، قال عبد ا} فأْسرِ بأهلك { 

  وتنجلي عنهم غيابات الكرى... عند الصباح حيمد القوم الُسَرى 
  :يقال وأسرى وفيها وجهان 

  .أن معنامها يف سري الليل واحد : أحدمها 
أن معنامها خمتلف ، فأسرى إذا سار من أول الليل ، وسرى إذا سار يف آخره ، وال يقال يف النهار إال سار ، : الثاين 

  : قال لبيد
  قضى عمالً ، واملرُء ما عاش عاِملُ... إذا املرُء أسرى ليلة ظن أنه 

  :فيه أربعة تأويالت } بقطعٍ من الليل { 
  .معناه سواد الليل ، قاله قتادة : أحدها 
  :أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفني ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  عيدعلى رجلٍ بقارعة الّص... ونائحٍة تنوح بقطع ليل 
وال يلتفت منك { . أنه قطعة من الليل ، قاله ابن عباس : الرابع . أنه الفجر األول ، قاله محيد بن زياد : الثالث 

  :فيه ثالثة تأويالت } أحد 
  :يعين ال يتخلف منك أحد ، قاله ابن عباس : الثاين . ال ينظر وراءه منكم أحد ، قاله جماهد : أحدها 
  .منكم أحد مبا خيلفه من مال أو امتناع ، حكاه علي بن عيسى  يعين ال يشتغل: الثالث 



  :فيه وجهان } إال امرأتك إّنه ُمصيبها ما أصاهبم { 
وهذا قول من قرأ } فأسر بأهلك بقطع من الليل اال امرأتك { استثناء من قوله } إال امرأتك { أن قوله : أحدمها 

  .بالنصب } إال امرأتك { 
  .وهو على معىن البدل إذا قرىء بالرفع } وال يلتفت منك أحد إال امرأتك { من قوله  أنه استثناء: الثاين 

فذكره قتادة أهنا خرجت مع لوط من القرية فسمعت الصوت فالتفتت ، فأرسل اهللا } إنه مصيبها ما أصاهبم { 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال فروي عن النيب } إنّ موعدهم الصبح ألْيسَ الصُّبُح بقريبٍ { . عليهم حجراً فأهلكها 

إن موعدهم الصبح أليس الصبح { فاآلن إذن فقال له جربيل عليه السالم : إن لوطاً ملا علم أهنم رسل ربه قال « : 
  .وجيوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتاً هلالكهم ألن النفوس فيه أودع والناس فيه أمجع » بقريب 

ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن ) ٨٢(َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ َمْنُضوٍد فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا 
  ) ٨٣(الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد 

  :فيه ثالثة أوجه } فلّما جاء أمرُنا { : قوله عز وجل 
  .أنه وقوع العذاب هبم  :الثاين . أنه أمر اهللا تعاىل للمالئكة : أحدها 
  .أنه القضاء بعذاهبم : الثالث 

قال حممد بن كعب القرظي إن اهللا تعاىل بعث جربيل إىل مؤتفكات قوم لوط فاحتملها } جعلنا عالَيها سافلَها { 
جبناحه مث صعد هبا حىت إن أهل السماء يسمعون نباح كالهبم وأصوات دجاجهم ، مث قلبها فجعل عاليها سافلها 

صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي القرية : تبعها حبجارة من سّجيل حىت أهلكها وما حوهلا ، وكن مخساً وأ
  .العظمى 

  .كانوا يف ثالث قرى يقال هلا سدوم بني املدينة والشام وكان فيها أربعة آالف ألف : وقال قتادة 
» سنك وكيل « أنه فارسي معرب وهو :  أحدها: فيه مثانية تأويالت } وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل { 

  .احلجر ، والكيل الطني ، قاله ابن عباس : فالسنك 
  .أنه طني قد طبخ حىت صار كاألرحاء ، ذكره ابن عيسى : الثاين 

  :أنه احلجارة الصلبة الشديدة ، قاله أبو عبيدة وأنشد قول ابن مقبل : الثالث 
  اصى به األبطال سّجيناضربا تو... ورحلة يضربون البيض عن َعَرضٍ 

  .إال أن النون قلبت الماً 
  .من سجيل يعين من مساء امسها سجيل ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .من سجيل من جهنم وامسها سجني فقلبت النون الماً : اخلامس 
ا أو أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب احلجارة اليت كتب اهللا تعاىل أن يعذب هب: السادس 

: املطففني [ } كتاب مرقوم . وما أدراك ما سجني . كال إن كتاب الفجار لفي سجني { كتب عليها ، ويف التنزيل 
أنه ِفعِّيل من السجل وهو اإلرسال ، يقال أسجلته أي أرسلته ، ومنه مسي الدلو سجالً إلرساله : السابع ]  ٩-٧

  .فكان السجل هو املرسل عليهم 
وذ من السجل الذي هو العطاء ، يقال سجلت له سجالً من العطاء ، فكأنه قال ُسجلوا البالء أي أنه مأخ: الثامن 
  .أعطوه 



  :فيه تأويالن } منضود { 
  .قد ُنضَّد بعضه على بعض ، قال الربيع : أحدمها 

  .مصفوف ، قاله قتادة : الثاين 
  :من السيماء وهي العالمة ، قال الشاعر املعلّمة ، مأخوذ : واملسومة } مسومة عند ربك { : قوله عز وجل 

  له سيمياٌء ال تشُق على البصر... غُالٌم رماه اهللا باحلُْسن يافعا 
  :ويف عالمنها قوالن 

  .أهنا كانت خمتمة ، على كل حجر منها اسم صاحبه : أحدمها 
  .محرة مطوقة بسواد يف : معلمة ببياض يف محرة ، على قول ابن عباس ، وقال قتادة : الثاين 

  :فيه وجهان } عند ربك { 
  .يف علم ربك ، قال ابن حبر : أحدمها 

فيه أربعة } وما هي من الظاملني ببعيد { . يف خزائن ربك ال ميلكها غريه وال يتصرف فيها أحد إال بأمره : الثاين 
  :أوجه 

  .أنه ذكر ذلك وعيداً لظاملي قريش ، قاله جماهد : أحدها 
  .العرب ، قال عكرمة وعيد لظاملي : الثاين 

  .وعيد لظاملي هذه األمة ، قاله قتادة : الثالث 
  :ويف احلجارة اليت أمطرت قوالن . وعيد لكل ظامل ، قاله الربيع : الرابع 

أهنا أمطرت على من مل يكن يف املدن من أهلها وكان خارجاً : الثاين . أنه أمطرت على املدن حني رفعها : أحدمها 
  .عنها 

وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ  َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه وَلَا َتنْقُُصوا الِْمكَْيالََوإِلَى 
  ) ٨٤(َوإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

ومدين هم قوم شعيب ، } شعيباً قال يا قوم اعُبدوا اهللا ما لكم من إله غريه  وإىل َمِدين أخاهم{ : قوله عز وجل 
  :ويف تسميتهم بذلك قوالن 

  .ألهنم بنو مدين بن إبراهيم ، فقيل مدين واملراد بنو مدين ، كما يقال مضر واملراد بنو مضر : أحدمها 
  .دينة ختفيفاً أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها مث اقتصر على اسم امل: الثاين 

  :مث فيه وجهان 
  .أنه اسم أعجمي : أحدمها 

  :أنه اسم عريب ويف اشتقاقه وجهان : الثاين 
  .أنه من قوهلم مدن باملكان إذا أقام فيه ، والياء زائدة ، وهذا قول من زعم أنه اسم مدينة : أحدمها 

وأما شعيب . ا قول من زعم أنه اسم رجل أنه مشتق من قوهلم َدَيْنت أي ملكت وامليم زائدمة ، وهذ: الثاين 
  .أنه الطريق يف اجلبل : أحدها : فتصغري شعب وفيه ثالثة أوجه 

  .أنه القبيلة العظيمة : الثاين 
  .أنه مأخوذ من َشْعب اإلناء املكسور : الثالث 



عن الشرك ، وبالوفاء  كانوا مع كفرهم أهل خبس وتطفيف فأمروا باإلميان إقالعاً} وال تنقصوا املكيال وامليزان { 
  .هنياً عن التطفيف 

  :فيه تأويالن } إين أراكم خبري { 
وحيتمل . أنه املال وزينة الدنيا ، قال قتادة وابن زيد : الثاين . أنه رخص السعر ، قاله ابن عباس واحلسن : أحدمها 

  .أنه اخلصب والكسب : تأويالً ثالثاً 
  :يه ثالثة تأويالت ف} إين أخاُف عليكم عذاب يومٍ حميط { 

  .عذاب االستصال يف الدنيا : الثاين . غالء السعر ، وهو مقتضى قول ابن عباس واحلسن : أحدها 
  .عذاب النار باآلخرة : الثالث 

َبقِيَُّت اللَّهِ ) ٨٥(ي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم وَلَا َتْعثَْوا ِف
  ) ٨٦(َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُمْ بِحَِفيٍظ 

  :فيها ستة أقاويل } بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني { : قوله عز وجل 
  .يعين طاعة اهللا تعاىل خري لكم ، قاله جماهد : أحدها 
  .وصية من اهللا ، قاله الربيع : الثاين 

  .رمحة اهللا ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .حظكم من ربكم خري لكم ، قاله قتادة : الرابع 

  .رزق اهللا خري لكم ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  .ما أبقاه اهللا لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم باملكيال وامليزان خري لكم ، قاله ابن جرير الطربي : السادس 

  .حفيظ من عذاب اهللا تعاىل أن ينالكم : أحدها : حيتمل ثالثة أوجه } وما أنا عليكم حبفيظ { 
  .حفيظ لنعم اهللا تعاىل أن تزول عنكم : الثاين 

  .حفيظ من البخس والتطفيف إن مل تطيعوا فيه ربكم : الثالث 

ُبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحلِيُم الرَّشِيدُ قَالُوا َيا ُشَعْيُب أََصلَاُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيْع
)٨٧ (  

  :ثالثة أوجه } صالتك { يف } قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا { : قوله عز وجل 
  .قراءتك ، قاله األعمش : أحدها 
  .يها هللا تعّبداً صالتك اليت تصل: الثاين 

} تأمرك { . دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه ألن أصل الصالة االتباع ، ومنه أخذ املصلي يف اخليل : الثالث 
  :فيه وجهان 

  .تدعوك إىل أمرنا : أحدمها 
  .فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعين من األوثان واألصنام : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } ا ما نشاء أو أن نفعل يف أموالن{ 
  .ما كانوا عليه من البخس والتطفيف : أحدها 



  .الزكاة ، كان يأمرهم هبا فيمتنعون منها ، قاله زيد بن أسلم وسفيان الثوري : الثاين 
ه ثالثة في} إنك ألنت احلليم الرشيد { . قطع الدراهم والدنانري ألنه كان ينهاهم عنه ، قال زيد بن أسلم : الثالث 
  :أوجه 

  .أهنم قالوا ذلك استهزاء به ، قاله قتادة : أحدها 
  .معناه أنك لست حبليم وال رشيد على وجه النفي ، قاله ابن عباس : الثاين 

أهنم اعترفوا له باحللم والرشد على وجه واحلقيقة وقالوا أنت حليم رشيد فِلم تنهانا أن نفعل يف أموالنا ما : الثالث 
  .م والرشد ال يقتضي منع املالك من فعل ما يشاء يف ماله ، قال ابن حبر نشاء؟ واحلل

َخالِفَكُمْ إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعْنُه إِنْ قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد أَنْ أُ
  ) ٨٨(لْإِْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب أُرِيُد إِلَّا ا

فيه } ورزقين منه رِزقاً حسناً { . قد ذكرنا تأويله } قال يا قوم أرأيُتم إن كُنُت على بيِّنٍة من ريب { : قوله عز وجل 
  :تأويالن 
  .ل ، قاله الضحاك أنه املال احلال: أحدمها 

  .قال ابن عباس وكان شعيب كثري املال 
  .أنه النبوة ، ذكره ابن عيسى ، ويف الكالم حمذوف وتقديره ، أفأعدل مع ذلك عن عبادته : الثاين 
  مث قال

  .أي ال أفعل ما هنيتكم عنه كما ال أترك ما أمرتكم به } وما أريُد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه { 
ومعناه ما أريد إال فعل الصالح ما استطعت ، ألن االستطاعة من شرط } يد إال اإلصالح ما استطعت إنْ أر{ 

  .الفعل دون اإلرادة 
  :فيه وجهان } وما توفيقي إال باهللا عليه توكلُْت وإليه أُنيب { 

  .أنّ اإلنابة الرجوع ومعناه وإليه أرجع ، قاله جماهد : أحدمها 
  .عاء ، ومعناه وإليه أدعو ، عبيد اهللا بن يعلى أن اإلنابة الد: الثاين 

حٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُمْ َوَيا قَْومِ لَا َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِل
  ) ٩٠(ا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرحِيٌم َوُدوٌد َواْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبو) ٨٩(بَِبِعيٍد 

  :تأويالن } جيرمنكم { يف } ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي { : قوله عز وجل 
  .معناه ال حيملنكم ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
  .معناه ال يكسبنكم ، قاله الزجاج : والثاين 

  :ثالثة تأويالت } شقاقي { ويف قوله 
  .قاله احلسن  إضراري ،: أحدها 
  :عداويت ، قاله السدي ومنه قول األخطل : الثاين 

  فكيف وجدمت طعَم الشقاق... أال من مبلغ قيساً رسوالً 
  .فراقي ، قاله قتادة : الثالث 



  .وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب } أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحٍ { 
  :فيه وجهان } دٍ أو قوم هوٍد أو قوم صاحلٍ وما قوم لوٍط منكم ببعي{ 

  .يعين بعد الدار لقرهبم منهم ، قاله قتادة : أحدمها 
  .بعد العهد لقرب الزمان : الثاين 

  .وحيتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهد 
  .وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف ، وقوم صاحل بالرجفة والصيحة ، وقوم لوط بالرجم 

قَالَ ) ٩١(يزٍ قَُه كَثًِريا ِممَّا َتقُولُ وَإِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَوْلَا َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما أَْنَت َعلَْيَنا بَِعزِقَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْ
  ) ٩٢(ْعَملُونَ ُمِحيطٌ َيا قَْومِ أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ظِْهرِيا إِنَّ رَبِّي بَِما َت

أي ما نفهم ، ومنه مسي ِعلم الدين فقهاً ألنه مفهوم ، } قالوا يا شعيُب ما نفقُه كثرياً مما تقول { : قوله عز وجل 
  :وفيه وجهان 

  .ما نفقه صحة ما تقول من العبث واجلزاء : أحدمها 
  .أهنم قالوا ذلك إعراضاً عن مساعه واحتقاراً لكالمه : الثاين 

  :فيه سبعة تأويالت } وإنا لنراك ضعيفاً { 
  .ضعيف البصر ، قاله سفيان : أحدها 
  .ضعيف البدن ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  .أعمى ، قاله سعيد بن جبري وقتادة : الثالث 
  .قليل املعرفة وحيداً ، قاله السدي : الرابع 

  .ذليالً مهيناً ، قاله احلسن : اخلامس 
  .ل قليل العق: السادس 
  .قليل املعرفة مبصاحل الدنيا وسياسة أهلها : السابع 

  :فيه وجهان } ولوال رهطك { 
  .عشريتك ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

  .لوال شيعتك ، حكاه النقاش : الثاين 
  .لقتلناك بالرجم : أحدمها : فيه وجهان } لرمجناك { 

  .لشتمناك بالكالم ، ومنه قول اجلعدي : الثاين 
  نصري كأننا فَرَسا رِهان... ُمبرِّ القول حىت  ترامجنا

  :فيه وجهان } وما أنت علينا بعزيز { 
  .بكرمي : أحدمها 

  .مبمتنع لوال رهطك : الثاين 
  .أي تراعون رهطي يفّ وال تراعون اهللا يفّ } قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا { : قوله عز وجل 

  :بعة تأويالت فيه أر} واختذمتوه وراَءكم ظهرياً { 
  :اطرحتم أمره وراء ظهوركم ال تلتفتون إليه وال تعملون به ، قاله السدي ، ومنه قول الشاعر : أحدها 



  وَجدْنا بين الربصاِء من َولَِد الظّهْرِ. . . . . . . . . ... 
  .أي ممن ال يلتفت إليهم وال يعتد هبم 

م ، قاله السدي ، من قوهلم محلت فالناً على ظهري اذا أظهرت يعين أنكم محلتم أوزار خمالفته على ظهورك: الثاين 
  .عناده 

كالذي يتخذه اجلمَّال من . يعين أنكم جعلتم اهللا ظهرياً إن احتجتم استعنتم به ، وإن اكتفيتم تركتموه : الثالث 
  .مجاله ظهرياً إن احتاج إليها محل عليها وإن استغىن عنها تركها ، قاله عبد الرمحن بن زيد 

  .إن اهللا تعاىل جعلهم وراء ظهورهم ظهرياً ، قاله جماهد : الرابع 
  :فيه ثالثة أوجه } إنّ ريب مبا تعملون حميط { 

  .حفيظ : أحدها 
  .خبري : الثاين 

  .ُمَجازٍ : الثالث 

اٌب ُيخْزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب َواْرَتِقبُوا إِنِّي َمَعكُْم َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَ
ْيَحةُ فَأَصَْبحُوا ِفي َولَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا شَُعْيًبا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ) ٩٣(َرِقيٌب 

  ) ٩٥(أَنْ لَْم َيْغَنْوا ِفيَها أَلَا ُبْعًدا ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدتْ ثَُموُد كَ) ٩٤(ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني 

  :فيه وجهان } ويا قوم اعملوا على مكانتكم { : قوله عز وجل 
  .على ناحيتكم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .على متكنكم ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  .، قال ذلك ثقة بربة  يريد ما وعدوه من إهالكه} اعملوا { وقوله 

: الثاين . تعلمون اإلجابة : أحدمها : فيه وجهان } إين عاملٌ سوف تعلمون { مث قال جواباً هلم فيه هتديد ووعيد 
  .عامل يف أمر من يأيت هبالككم ليطهر األرض منكم ، وسترون حلول العذاب بكم 

  .الغرق : قال عكرمة } من يأتيه عذاٌب خيزيه { 
  :وجهان }  خيزيه{ ويف 

  .يذله : أحدمها 
  .يفضحه : الثاين 

ومن هو كاذب خيزى بعذاب اهللا ، فحذفه اكتفاء بفحوى الكالم : فيه مضمر حمذوف تقديره } ومن هو كاذب { 
.  

  .أي انتظروا العذاب } وارتقبوا { 
  :حيتمل وجهني } إين معكم رقيب { 

  .إين معكم شاهد : أحدمها 
  .إين معكم كفيل : الثاين 

  .إين منتظر ، قاله الكليب : وفيه وجه ثالث 



) ٩٧(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد ) ٩٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
وَأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمةِ بِئْسَ الرِّفُْد ) ٩٨(مُ النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الَْمْوُروُد َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُه

  ) ٩٩(الَْمْرفُوُد 

  :فيه وجهان } وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة { : قوله عز وجل 
  .ن املالئكة أن اللعنة يف الدنيا من املؤمنني ويف اآلخرة م: أحدمها 

  .أنه عىن بلعنة الدنيا الغرق ، وبلعنة اآلخرة النار ، قاله الكليب ومقاتل : الثاين 
  :فيه ثالث أوجه } بئس الرِّفد املرفود { 

  .بئس العون املعان ، قاله أبو عبيدة : أحدها 
حكي ذلك عن األصمعي فكأنه  القدح ، والرفد بكسرها ما يف القدح من الشراب ،: أن الرَّفد بفتح الراء : الثاين 

  .ذم بذلك ما ُيسقونه يف النار 
  .أن الرفد الزيادة ، ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار ، قاله الكليب : الثالث 

وا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهمْ َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُم) ١٠٠(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد 
  ) ١٠١(آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر تَْتبِيبٍ 

  :فيه وجهان } ذلك من أنباء القُرى نقصُّه عليك { : قوله عز وجل 
  .خنربك : أحدمها 
  .نتبع بعضه بعضاً :  الثاين

  :فيه وجهان } منها قائٌم وحصيدٌ { 
  .اخلاوية قاله ابن عباس : العامرة ، واحلصيد : أن القائم : أحدمها 

  :الدارس ، قاله قتادة ، قال الشاعر : اآلثار ، واحلصيد : أن القائم : الثاين 
  كالزرع منه قائم وحصيد... والناس يف قسم املنية بينهم 

  :فيه ثالثة تأويالت } وما زادوهم غري تتبيب { : وجل قوله عز 
  .أن التتبيب الشر ، قاله ابن زيد : أحدها 
  :قال لبيد . أنه اهللكة ، قاله قتاة : الثاين 

  لبِلًى يعوُد وذاكم التتبيب... فلقد َبليُت وكلُّ صاحب جِّدٍة 
  :ومنه قول جرير 

  لوا تباباأال تباً ملا فع... عرابة من بقية قوم لوٍط 
أي خسرت ]  ١: املسد [ } تبَّتْ يدا أيب هلب { التخسري ، وهو اخلسران ، قاله جماهد وتأول قوله تعاىل : الثالث 

.  

َعذَابَ  إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلَمْن َخاَف) ١٠٢(َوكَذَِلَك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى وَِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد 
َيْوَم يَأِْت لَا ) ١٠٤(َوَما ُنَؤخُِّرُه إِلَّا ِلأََجلٍ َمْعدُوٍد ) ١٠٣(الْآخَِرِة ذَِلَك َيْوٌم َمْجُموعٌ لَُه النَّاُس َوذَِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌد 

  ) ١٠٥(َتكَلَُّم نَفٌْس إِلَّا بِإِذْنِِه فَِمْنُهمْ َشِقيٌّ َوَسعِيٌد 



  :فيه ثالث تأويالت } تكلم نفس إال بإذنه  يوم يأت ال{ : قوله عز وجل 
  .ال تشفع إال بإذنه : أحدها 
  .ال تتكلم إال باملأذون فيه من حسن الكالم ألهنم ملجؤون إىل ترك القبيح : الثاين 

  .أن هلم يف القيامة وقت مينعون فيه من الكالم إال بإذنه : الثالث 
  :فيه وجهان } فمنهم شقٌي وسعيد { 

  .روم ومرزوق ، قاله ابن حبر حم: أحدمها 
  .معذب ومكرم ، قال لبيد : الثاين 

  ومنهم شقي باملعيشة قانُع... فمنهم سعيد آخذٌ بنصيبه 
أن اهللا تعاىل جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد املطيع وأشقى العاصي ، : أحدمها : مث يف الشقاء والسعادة قوالن 

  .قاله ابن حبر 
{ ملا نزلت : وروى عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه قال . ا بالشقاوة والسعادة من غري جزاء أن اهللا ابتدأمه: الثاين 

« : يا رسول اهللا فعالم نعمل؟ أعلى شيء قد فرغ منه أم على ما مل يفرغ منه؟ فقال : قلت } فمنهم شقي وسعيد 
  خلق لهبلى على شيء قد فرغ منه يا عمر ، وجرت به األقالم ولكن كل شيء ميسور ملا 

 «.  

خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ السََّماَواُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء رَبُّكَ ) ١٠٦(فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق 
  ) ١٠٧(إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد 

  :فيه أربعة أوجه } هلم فيها زفري وشهيق  فأما الذين شقوا ففي النار{ : قوله عز وجل 
  .أن الزفري الصوت الشديد ، والشهيق الصوت الضعيف ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن الزفري يف احللق من شدة احلزن ، مأخوذ من الزفري ، والشهيق يف الصدر ، قاله الربيع بن أنس : الثاين 

، مأخوذ من الزفر وهو احلمل على الظهر الشدته ، والشهيق النفس أن الزفري تردد النفس من شدة احلزن : الثالث 
  .الطويل املمتد ، مأخوذ من قوهلم جبل شاهق أي طويل ، قاله ابن عيسى 

  :أن الزفري أول هنيق احلمار ، والشهيق آخر هنيقه ، قال الشاعر : الرابع 
  حىت يقال ناهق وما هنق... حشرج يف اجلوف سحيالً أو شهق 

  :فيه مثانية تأويالت } ين فيها ما دامت السموات واألرض إىل ما شاء ربك خالد{ 
خالدين فيها ما دامت مساء الدنيا وأرضها إال ما شاء ربك من الزيادة عليها بعد فناء مدهتا حكاه ابن : أحدها 
  .عيسى 
  .، قاله بعض املتأخرين ما دامت مسوات اآلخرة وأرضها إال ما شاء ربك من قدر وقوفهم يف القيامة : الثاين 

  .ما دامت السموات واألرض ، أي مدة لبثهم يف الدنيا ، قاله ابن قتيبة : الثالث 
خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك من أهل التوحيد أن خيرجهم منها بعد إدخاهلم : الرابع 

نة ، حكاه الضحاك عن ابن عباس ، وروى يزيد بن أيب إليها ، قاله قتادة ، فيكونون أشقياء يف النار سعداء يف اجل
يدخل ناس جهنم حىت إذا صاروا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حبيب عن أنس بن مالك قال 

  كاحلمحمة أخرجوا منها وأدخلوا اجلنة فيقال هؤالء اجلهنميون



اله أبو نضرة يرويه مأثوراً عن النيب صلى اهللا عليه إال ما شاء من أهل التوحيد أن ال يدخلهم إليها ، ق: اخلامس » 
  .وسلم 

  .إال ما شاء ربك من كل من دخل النار من موحد ومشرك أن خيرجه منها إذا شاء ، قاله ابن عباس : السادس 
إال ما شاء ربك من أنواع العذاب اليت ليست } هلم فيها زفري وشهيق { أن االستثناء راجع إىل قوهلم : السابع 

حكاه } ما دامت السموات واألرض { بزفري وال شهيق مما مل يسم ومل يوصف ومما قد ّمسي ووصف ، مث استأنف 
  .ابن األنباري 

أن االستثناء واقع على معىن لو شاء ربك أن ال خيلدهم لفعل ولكن الذي يريده ويشاؤه وحيكم به ختليدُهم : الثامن 
  :جهان ويف تقدير خلودهم مبدة السموات واألرض و

أهنا مسوات الدنيا وأرضها ، ولئن كانت فانية فهي عند العرب كالباقية على األبد فذكر ذلك على عادهتم : أحدمها 
  :وعرفهم كما قال زهري 

  وال خالداً إال اجلبال الرواسيا... أال ال أرى على احلوادث باقيا 
  . أهنا مسوات اآلخرة وأرضها لبقائها على األبد: والوجه الثاين 

  ) ١٠٨(َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ  َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء َربَُّك

فيها }  وأّما الذين سُعُدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك{ : قوله عز وجل 
  :مخسة تأويالت 

  :دامت مسوات الدنيا وأرضها إال ما شاء ربك من الزيادة عليها يف اخللود فيها : أحدها 
  .إال ما شاء ربك من مدة يوم القيامة : الثاين 

  .إال ما شاء ربك من مدة مكثهم يف النار إىل أن خيرجوا منها ، قاله الضحاك : الثالث 
  .أهل التوحيد ، إال ما شاء ربك يعين أهل الشرك ، وهو يشبه قول أيب نضرة  خالدين فيها يعين: الرابع 

هنا مبعىن الواو كقول } إال { خالدين فيها إال ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غري جمذوذ ، فتكون : اخلامس 
  :الشاعر 

  .لعمر أبيك إال الفرقدان ... وكلُّ أخٍ مفارقُُه أخوه 
  .أي والفرقدان 

  :فيه وجهان } غري جمذوذ  عطاًء{ 
  .غري مقطوع : أحدمها 

  .غري ممنوع : الثاين 

) ١٠٩(فُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد هَُؤلَاِء َما َيْعُبُدونَ إِلَّا كََما يَْعُبُد آَباؤُُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِنَّا لَُمَو
) ١١٠(ُمرِيبٍ  وَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُهَولَقَْد آتَْيَنا ُم

  ) ١١١(َوإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري 

  :فيه ثالثة أوجه } وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص . . . { :  قوله عز وجل
  .نصيبهم من الرزق ، قاله أبو العالية : أحدها 



  .نصيبهم من العذاب ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .ما وعدوا به من خري أو شر ، قاله ابن عباس : الثالث 

وَلَا َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم ) ١١٢(غَْوا إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َولَا َتطْ
  ) ١١٣(النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِياَء ثُمَّ لَا ُتْنَصُرونَ 

  :فيه أربعة تأويالت } وال تركنوا إىل الذين ظلموا { : قوله عز وجل 
  .ال متيلوا ، قاله ابن عباس : حدها أ

  .ال تدنوا ، قاله سفيان : الثاين 
  .ال ترضوا أعماهلم ، قاله أبو العالية : الثالث 
  .ال تدهنوا هلم يف القول وهو أن يوافقهم يف السر وال ينكر عليهم يف اجلهر : الرابع 

  .له عبد الرمحن بن زيد ، قا]  ٩: القلم [ } وّدوا لو تدهن فيدهنون { ومنه قوله تعاىل 
  :حيتمل وجيهن } فتمسكم النار { 

  .فيمسكم عذاب النار لركونكم إليهم : أحدمها 
فيتعدى إليكم ظلمهم كما تتعدى النار إىل إحراق ما جاورها ، ويكون ذكر النار على هذا الوجه استعارة : الثاين 

  .وتشبيهاً ، وعلى الوجه األول خرباً ووعيداً 

َواْصبِْر فَإِنَّ ) ١١٤(َن صَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ذِكَْرى ِللذَّاكِرِيَوأَِقمِ ال
  ) ١١٥(اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 

ول فصالة الصبح باتفاق وأما الطرف الثاين ففيه ثالثة أما الطرف األ} وأقم الصالة طريف النهار { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .أنه عىن صالة الظهر والعصر ، قاله جماهد : أحدها 
  .صالة العصر وحدها ، قاله احلسن : الثاين 

  .صالة املغرب ، قاله ابن عباس : الثالث 
منازل من الليل ، أي ساعات من الليل ، وقيل والزلف مجع زلفة ، والزلفة املنزلة ، فكأنه قال و} وزلفاً من الليل { 

إمنا مسيت مزدلفة من ذلك ألهنا منزل بعد عرفة ، وقيل مسيت بذلك الزدالف آدم من عرفة إىل حواء وهي هبا ، 
  :ومنه قول العجاج يف صفة بعري 

  طيَّ الليايل ُزلَفاً فزلفا... ناجٍ طواه األين مما وجفا 
  :قوالن } زلفاً من الليل { ويف معىن 
  .صالة العشاء اآلخرة ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدمها 
  .صالة املغرب والعشاء واآلخرة ، قاله الضحاك وحلسن ورواه مرفوعاً : الثانية 

  :يف هذا احلسنات أربعة أقاويل } إن احلسنات يذهنب السيئات { 
  .ك الصلوات اخلمس ، قاله ابن عباس واحلسن وابن مسعود والضحا: أحدها 
  .وهن الباقيات الصاحلات : هي قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، قاله جماهد قال عطاء : الثاين 



  .أن احلسنات املقبولة يذهنب السيئات املغفورة : الثالث 
  .أن الثواب الطاعات يذهنب عقاب املعاصي : الرابع 

  :فيه وجهان } ذلك ذكرى للذاكرين { 
  .توبة للتائبني ، قاله الكليب : دمها أح

  واتبع السيئة احلسنة متحها« : بيان للمتعظني ، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثاين 
جاء رجل اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا : وسبب نزول هذه اآلية ما روى األسود عن ابن مسعود قال » 

فقال له . أة يف بعض أقطار املدينة فأصبت منها دون أن أمسّها وأنا هذا فاقض يفّ ما شئت رسول اهللا إين عاجلت امر
{ : فنزلت هذه اآلية . ومل يرّد عليه النيب صلى اهللا عيله وسلم شيئاً . لقد سترك اهللا لو سترت على نفسك : عمر 

هللا عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر فدعاه رسول اهللا صلى ا} إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذركى للذاكرين 
إن هذا الرجل أبو : قال أبو موسى طمحان » بل للناس كافة « : يا رسول اهللا أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال : 

  .هو عامر بن قيس األنصاري : اليسر األنصاري وقال ابن عابس هو عمرو بن غزية األنصاري ، وقال مقاتل 

 َواتََّبَع الَِّذيَن قُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليلًا ِممَّْن أَْنَجْيَنا ِمنُْهْمفَلَْولَا كَانَ ِمَن الْ
  ) ١١٧(أَْهلَُها ُمصِْلُحونَ َوَما كَانَ َربَُّك لُِيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َو) ١١٦(ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

  :فيه ثالثة أوجه } فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية { : قوله عز وجل 
  أولو طاعة: أحدها 
  .أولو متييز : الثاين 

  .أولو حذر من اهللا تعاىل : الثالث 
حيتمل } رفوا فيه وكان جمرمني ينهون عن الفساد يف األرض إال قليالً ممن أجنينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أُت{ 

  :وجهني 
  .أهنم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجاً هلم : أحدمها 

معناه : أترفوا فيه : وقال ابن عباس . املنّعم : واملترف . أهنم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم : الثاين 
  .انظروا فيه 

إِلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ ) ١١٨(لَجََعلَ النَّاسَ أُمَّةً َواِحَدةً وَلَا َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني  َولَْو َشاَء رَبَُّك
  ) ١١٩(رَبَِّك لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني 

  :فيه وجهان } الناس أّمةً واحدةً ولو شاء ربُّك جلعل { : قوله عز وجل 
  .على ملة اإلسالم وحدها ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  .أهل دين واحد ، أهل ضاللة وأهل هدى ، قاله الضحاك : الثاين 
  :فيه ستة أقاويل } وال يزالون خمتلفني إال من َرِحَم رّبك { 

  .ق ، قاله جماهد وعطاء خمتلفني يف األديان إال من رحم ربك من أهل احل: أحدها 
  .خمتلفني يف احلق والباطل إال من رحم ربك من أهل الطاعة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .قاله احلسن . خمتلفني يف الرزق فهذا غين وهذا فقري إال من رحم ربك من أهل القناعة : الثالث 



  .خمتلفني بالشقاء والسعادة إال من رحم ربك بالتوفيق : الرابع 
  .خمتلفني يف املغفرة والعذاب إال من رحم ربك باجلنة : امس اخل

أنه معىن خمتلفني أي خيلف بعضهم بعضاً ، فيكون من يأيت خلفاً للماضي ألن سوءاً يف كل منهم خلف : السادس 
  .ما اختلف اجلديدان ، أي جاء هذا بعد ذاك ، قاله ابن حبر : بعضهم بعضاً ، فاقتتلوا ومنه قوهلم 

  :فيه أربعة أقاويل } خلقهم  ولذلك{ 
  .لالختالف خلقهم ، قاله احلسن وعطاء : أحدها 
  .للرمحة خلقهم ، قاله جماهد : الثاين 

  .للشقاء والسعادة خلقهم ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .للجنة والنار خلقهم ، قاله منصور بن عبد الرمحن : الرابع 

  ) ١٢٠(الرُُّسلِ َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذهِ الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني َوكُلًّا َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء 

أي نقّوي به قلبك وتسكن إليه نفسك ، } وكالً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبُت به فؤادك { : قوله عز وجل 
  .ألهنم ُبلُوا فصربوا ، وجاهدوا فظفروا 

  :فيه ثالثة أوجه } وجاَءك يف هذه احلقُّ  {
  .يف هذه السورة ، قاله ابن عباس وأبو موسى : أحدها 
  .يف هذه األنباء ، حكاه ابن عيسى : الثالث . يف هذه الدنيا ، قاله احلسن وقتادة : الثاين 

َوِللَِّه غَْيُب ) ١٢٢(َواْنَتظُِروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ) ١٢١(ونَ َوقُلْ ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُ
  ) ١٢٣(ا َتْعَملُونَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَْيِه يُْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّ

  :وجهان } احلق { ويف هذا 
  .صص وصحة األنباء وهذا تأويل من جعل املراد السورة صدق الق: أحدمها 

  .النبوة ، وهذا تأويل من جعل املراد الدنيا : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وموعظةُ { 

  .القرآن الذي هو وعظ اهللا تعاىل خللقه : أحدمها 
  والسعيد من وعظ بغريه« االعتبار بأنباء من سلف من األنبياء ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

 «.  

َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما ) ٢(إِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 
  ) ٣(َن الَْغاِفِلَني أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِم

  :فيه ثالثة أوجه } الر تلك آيات الكتاب املبني { : قوله عزوجل 
  .أهنا اآليات املتقدم ذكرها يف السورة اليت قبلها : أحدمها 

أي هذه آيات الكتاب } تلك آيات الكتاب املبني { اآليات اليت يف هذه السورة ، ويكون معىن قوله تعاىل : الثاين 



  .املبني 
  .أن تلك اآليات إشارة إىل ما افتتحت به السورة من احلروف وأهنا عالمات الكتاب العريب ، قاله ابن حبر : الثالث 

  .املبني حالله وحرامه ، قاله جماهد : أحدها : ثالثة تأويالت } الكتاب املبني { : ويف قوله تعاىل 
  .املبني هداه ورشده ، قاله قتادة : الثاين 

  .ني للحروف اليت سقطت من ألسن األعاجم وهي ستة أحرف ، قاله معاذ املب: الثالث 
  :فيه وجهان } إنا أنزلناه قرآناً عربياً { : قوله عز وجل 

إنا أنزلنا خرب يوسف قرآناً ، : الثاين . إنا أنزلنا الكتاب قرآناً عربياً بلسان العرب ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 
  .عن املعاين بفصيح من القصص وهو شاذ أي جمموعاً عربياً أي يعرب 

  .} لعلكم تعقلون { 
  .أي نبني لك أحسن البيان ، والقاّص الذي يأيت بالقصة على حقيقتها } حنن نقص عليك أحسن القصص { 

  ) ٤(ُتُهْم ِلي سَاجِِديَن إِذْ قَالَ يُوُسُف لِأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَْي

  :فيه قوالن } إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أَحَد عشر كوكباً والشمس والقمر { : قوله عز وجل 
أنه رأى إخوته وأبويه ساجدين له فثىن ذكرهم ، وعىن بأحد عشر كوكباً إخوته وبالشمس أباه يعقوب ، : أحدمها 

  .، فعرب عنه مبا ذكره ، قاله ابن عباس وقتادة  وبالقمر أمه راحيل رآهم له ساجدين
أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له فتأول الكواكب إخوته ، والشمس أباه ، والقمر : الثاين 

  .الشمس أمه والقمر أبوه ، لتأنيث الشمس وتذكري القمر : وقال ابن جريج . أمه ، وهو قول األكثرين 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ من اليهود يقال : الرمحن بن سابط عن جابر قال وروى السدي عن عبد 

يا حممد أخربين عن الكواكب اليت رأها يوسف أهنا ساجدة له ما أمساؤها ، فسكت رسول اهللا : له بستانة فقال 
هللا صلى اهللا عليه وسلم إليه صلى اهللا عليه وسلم ومل جيب بشيء ، فنزل عليه جربيل بأمسائها قال فبعث رسول ا

جريان ، والطارق والذيال وذو الكتفني وقابس « : فقال نعم ، فقال » أنت تؤمن إن أخربتك بأمسائها « وقال 
بلى واهللا إهنا : فقال اليهودي » والوثّاب والعمودان والفليق واملصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور 

  .ألمساؤها 
  :وجهان } أيتهم يل ساجدين ر{ ويف إعادة قوله 

  .تأكيداً لألول لبعد ما بينهما قاله الزجاج : أحدمها 
  .أن األول رؤيته هلم والثاين رؤيته لسجودهم : الثاين 

  :وجهان } ساجدين { ويف قوله 
  .أنه السجود املعهود يف الصالة إعظاماً ال عبادة : أحدمها 

  :اً ، كقول الشاعر أنه رآهم خاضعني فجعل خضوعهم سجود: الثاين 
  ترى األكم فيه ُسّجداً للحوافر. . . . . . . . . . . . ... 

  ) ٥(بٌِني قَالَ َيا بَُنيَّ لَا تَقُْصصْ ُرْؤيَاَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُوا لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُم



رأى هذه الرؤيا ليلة اجلمعة وكانت ليلة القدر : ة ، قال ابن عباس وقيل إنه كان له عند هذه الرؤيا سبع عشرة سن
{ يا بين هذه رؤيا الليل فال يعول عليها ، فلما خال به : ، فلما قصها على يعقوب أشفق عليه من حسد إخوته فقال 

  .} ق يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان لإلنسان عدوٌّ مبني 
  :تسميته بيوسف قوالن ويف 

  .أنه اسم أعجمي : أحدمها 
  .أنه عريب مشتق من األسف ، واألسف يف اللغة احلزن : الثاين 

وَْيَك ِمْن كََما أََتمََّها َعلَى أََب َوكَذَِلَك َيْجَتبِيَك رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب
  ) ٦(قَْبلُ إِْبَراهِيَم وَإِْسحَاَق إِنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم 

  :فيه ثالثة أقاويل } وكذلك جيتبيك ربك { : قوله عز وجل 
  .حبسن اخلَلق واخلُلق : أحدها 
  .بترك اإلنتقام : الثاين 

  :ثة تأويالت فيه ثال} ويعلمك من تأويل األحاديث { . بالنبوة ، قاله احلسن : الثالث 
  .عبارة الرؤيا ، قاله جماهد : أحدها 
  .العلم واحلكمة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :عواقب األمور ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  وللنوى قبل يوم البْين تأويل... ولألحبة أيام تذكُّرها 

  :فيه وجهان } ويتم نعمته عليك { 
  .باختيارك للنبوة : أحدمها 

  .عالء كلمتك وحتقيق رؤياك ، قال مقاتل بإ: الثاين 
  .أن أخرج إخوته إليه حىت أنعم عليهم بعد إساءهتم إليه : وفيه وجه ثالث 

  .بأن جعل فيهم النبوة } وعلى آل يعقوب { 
فنعمته على إبراهيم أن أجناه من النار ، وعلى : قال عكرمة } كما أمتها على أبويك من قبل ابراهيم وإسحاق { 

  .ن أجناه من الذبح إسحاق أ

إِذْ قَالُوا لَيُوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا مِنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أََباَنا ) ٧(لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف َوإِخَْوِتِه آيَاٌت ِللسَّاِئِلَني 
قَالَ ) ٩(كُْم َوْجُه أَبِيكُْم َوَتكُوُنوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني اقُْتلُوا ُيوُسَف أَوِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَ) ٨(لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  ) ١٠(اِعِلَني قَاِئلٌ ِمنُْهْم لَا تَقُْتلُوا يُوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُْنُتْم فَ

  :يف هذه اآليات وجهان } آياٌت للسائلني لقد كان يف يوسف وإخوته { : قوله عز وجل 
  .أهنا ِعَبٌر للمعتربين : أحدمها 

  .زواجر للمتقني : الثاين 
  :وفيها من يوسف وإخوته أربعة أقاويل 

  .ما أظهره اهللا تعاىل فيه من عواقب البغي عليه : أحدها 



  .صدق رؤياه وصحة تأويله : الثاين 
  .من املعصية وقام حبق األمانة  ضبط نفسه وقهر شهوته حىت سلم: الثالث 
  .ما مسع سورة يوسف حمزون إال استروح إليها : قال ابن عطاء . الفرج بعد شدة اإلياس : الرابع 

وأخوه بنيامني ومها أخوان ألب وأم ، وكان يعقوب } إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا ِمّنا { : قوله عز وجل 
املراعاة هلما ، فذلك سبب حسدهم هلما ، وكان شديد احلب ليوسف ، فكان قد كلف هبما ملوت أمهما وزاد يف 

  .احلسد له أكثر ، مث رأى الرؤيا فصار احلسد له أشد 
  :ويف العصبة أربعة أقاويل } وحنن عصبة { 

  .أهنا ستة أو سبعة ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .أهنا من عشرة إىل مخسة عشر ، قاله جماهد : الثاين 
  من عشرة إىل أربعني ، قاله قتادة: الث الث

  .اجلماعة ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الرابع 
  :فيه ثالثة أوجه } إن أبانا لفي ضالل مبني { 

  .لفي خطأ من رأيه ، قال ابن زيد : أحدها 
  .لفي جور من فعله ، قال ابن كامل : الثاين 

  .لفي حمبة ظاهرة ، حكاه ابن جرير : الثالث 
  :جعلوه يف ضالل مبني لثالثة أوجه وإمنا 

  .ألنه فّضل الصغري على الكبري : أحدها 
  .القليل على الكثري : الثاين 

  .من ال يراعي ما له على من يراعيه : الثالث 
يا { واختلف فيهم هل كانوا حينئذ بالغني؟ فذهب قوم إىل أهنم كانوا بالغني مؤمنني ومل يكونوا أنبياء بعد ألهنم قالوا 

بل كانوا غري بالغني ألهنم : وهذه حالة ال تكون إال من بالغ ، وقال آخرون } بانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني أ
  .وإمنا استغفروه بعد البلوغ } أرسله معنا غداً نرتع ونلعب { قالوا 

  .لتأكله السباع اطرحوه أرضاً : أحدمها : فيه وجهان } اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً { : قوله عز وجل 
  .ليبعد عن أبيه : الثاين 

  :فيه وجهان } خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صاحلني { 
  .أهنم أرادوا صالح الدنيا ال صالح الدين ، قاله احلسن : أحدمها 

  .أهنم أرادوا صالح الدين بالتوبة ، قاله السدي : الثاين 
ويف هذا دليل على أن توبة . حوال بتسوية أبيهم بينهم من غري أثرة وال تفضيل أهنم أرادوا صالح األ: وحيتمل ثالثاً 

  .القاتل مقبولة ألن اهللا تعاىل مل ينكر هذا القول منهم 
  :اختلف يف قائل هذا منهم على ثالثة أقاويل } قال قائلٌ منهم ال تقتلوا يوسف { : قوله عز وجل 

  .ابن خالته ، قاله قتادة أنه روبيل وهو أكرب إخوة يوسف و: أحدها 
  .أنه مشعون ، قاله جماهد : الثاين 



  .أنه يهوذا ، قال السدي : الثالث 
  :فيه وجهان } وألقُوه يف غيابة اجلُبِّ { 

  .يعين قعر اجلب وأسفله : أحدمها 
  .واسعاً  فكان رأس اجلب ضيقاً وأسفله. ظلمه اجلب اليت تغّيب عن األبصار ما فيها ، قاله الكليب : الثاين 

  ويف تسميته. ألنه يغيب فيه خربه : أحدمها 
  :وجهان } غيابة اجلب { 

  :ألنه يغيب فيه أثره ، قال ابن أمحر : الثاين 
  إىل ذاك ما قد غيبتين غيابيا... أال فالبثا شهرين أو نصف ثالٍث 

  :قوالن } اجلب { ويف 
  .أنه اسم بئر يف بيت املقدس ، قاله قتادة : أحدمها 

  :أنه بئر غري معينة ، وإمنا خيتص بنوع من اآلبار قال األعشى : ين الثا
  ورقيت أسباب السماء بسلم... لئن كنت يف جب مثانني قامة 

  :وفيما يسمى من اآلبار جباً قوالن 
  .أنه ما عظم من اآلبار سواء كان فيه ماء أو مل يكن : أحدمها 

مسيت جبا ألهنا قطعت من األرض قطعاً ومل حيدث فيها : جاج ، وقال أنه ما ال طّي له من اآلبار ، قال الز: الثاين 
  .غري القطع 

  .معىن يلتقطه يأخذه ، ومنه اللقطة ألهنا الضالة املأخوذة } يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلني { 
  :قوالن } السيارة { ويف 

  .أهنم املسافرون ُسموا بذلك ألهنم يسريون : أحدمها 
  .م مارة الطريق ، قاله الضحاك أهن: الثاين 

أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيرَْتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ) ١١(قَالُوا َيا أَبَاَنا َما لََك لَا َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحونَ 
)١٢ (  

  :ه فيه مخسة أوج} أرسله معنا غداً يرتع ويلعب { : قوله عز وجل 
  .نلهو ونلعب ، قاله الضحاك : أحدها 
  .نسعى وننشط ، قاله قتادة : الثاين 

  .نتحارس فيحفظ بعضنا بعضاً ونلهو ، قاله جماهد : الثالث 
  .نرعى ونتصرف ، قاله ابن زيد ، ومنه قول الفرزدق : الرابع 

  فارعي فزارة ال هناك املرتع... راحت مبسلمة البغالُ مودعاً 
  :م ونتنعم مأخوذ من الرتعة وهي سعة املطعم واملشرب ، قاله ابن شجرة وأنشد قول الشاعر نطع: اخلامس 

  وبعد عطائك املائة الرِّتاعا... أكُفراً بعد َردّ املوت عّني 
  .أي الراتعة لكثرة املرعى 

  .ومل ينكر عليهم يعقوب عليه السالم اللعب ألهنم عنوا به ما كان مباحاً 



قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصبَةٌ ) ١٣(ُزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه َوأََخافُ أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ قَالَ إِنِّي لََيْح
  ) ١٤(إِنَّا إِذًا لَخَاِسُرونَ 

  :فيه قوالن } عنه غافلون  قال إين ليحزنين أن تذهبوا به وأخاُف أن يأكله الذئب وأنتم{ : قوله عز وجل 
أنه قال ذلك خلوفه منهم عليه ، وأنه أرادهم بالذئب ، وخوفه إمنا كان من قتلهم له فكىن عنهم بالذئب : أحدمها 

  .مسايرة هلم ، قال ابن عباس فسماهم ذئاباً 
ما خياف منه من ما خافهم عليه ، ولو خافهم ما أرسله معهم ، وإمنا خاف الذئب ألنه أغلب : والقول الثاين 

  .الصحارى 
  .بل رأى يف منامه أن الذئب َشّد على يوسف فلذلك خافه عليه : وقال الكليب 

  ) ١٥(ِهْم َهذَا وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِ

  :فيه وجهان } وأوحينا إليه { 
  ] . ٧: القصص [ } وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه { : يعين وأهلمناه ، كما قال تعاىل : أحدمها 

  .أن اهللا تعاىل أوحى إليه وهو يف اجلب ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 
  :فيه وجهان } لتنبئنهم بأمرهم هذا { 

سيلقاهم ويوخبهم على ما صنعوا ، فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه يف اجلب تبشرياً له أنه أوحى إليه أنه : أحدمها 
  .بالسالمة 

  .أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به ، فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه يف اجلب إنذاراً له : الثاين 
  .قتادة وابن جريج  ال يشعرون بأنه أخوهم يوسف ، قاله: أحدمها : فيه وجهان } وهم ال يشعرون { 

  .ال يشعرون بوحي اهللا تعاىل له بالنبوة ، قاله ابن عباس وجماهد : الثاين 

قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنتَ ) ١٦(َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ 
َوَجاءُوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبرٌ َجِميلٌ ) ١٧(ُمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني بِ

  ) ١٨(َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 

  :نفتعل من السباق وفيه أربعة أوجه وهو } قالوا يا أبانا إّنا ذهبنا نستبق { : قوله عز وجل 
  .معناه ننتصل ، من السباق يف الرمي ، قاله الزجاج : أحدها 
  .أهنم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم : الثاين 

  .أهنم عنوا استباقهم يف العمل الذي تشاغلوا به من الرعي واالحتطاب : الثالث 
  .الصيد أي نتصيد وأهنم يستبقون على اقتناص : الرابع 

حيتمل أن يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة عليه ، وحيتمل أن يعنوا حفظ } وتركنا يوسف عند متاعنا { 
  .رحاهلم 

وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك من فيه وحتّرموا به ألنه كان أظهر : ملا مسعوا أباهم يقول } فأكله الذئب { 
  .املخاوف عليه 



  .أي مبصدق لنا } وما أنت مبؤمن لنا { 
  :فيه وجهان } ولو كنا صادقني { 

ولو كنا أهل صدق ما صدقتنا ، قاله ابن : أنه مل يكن ذلك منهم تشكيكاً ألبيهم يف صدقهم وإمنا عنوا : أحدمها 
  .جرير 
  .معناه وإن كنا قد صدقنا ، قاله ابن إسحاق : الثاين 

  .كان دم ظبية : وقال قتادة . كان دم سخلة : اهد قال جم} وجاُءوا على قميصه بدمٍ كذب { : قوله عزوجل 
يا بين واهللا ما عهدت الذئب حليماً أيأكل ابين : ملا جاُءوا بقميص يوسف فلم ير يعقوب فيه شقاً قال : قال احلسن 

أي مكذوب فيه ، ولكن وصفه باملصدر فصار تقديره بدم ذي } بدم كذب { ومعىن قوله . ويبقي على قميصه 
  .كذب 

  .بالدال غري معجمة ، ومعناه بدم متغري قاله الشعيب } بدم كذب { رأ احلسن وق
حني جاُءوا عليه بدم كذب ، وحني قُدَّ قميصه من ُدبر ، وحني ألقي على وجه أبيه : ويف القميص ثالث آيات 

  .فارتد بصرياً 
  :فيه وجهان } قال بل سوَّلت لكن أنفسكم أمراً { 

  .م ، قاله ابن عباس بل أمرتكم أنفسك: أحدمها 
  .بل زينت لكم أنفسكم أمراً ، قاله قتادة : الثاين 

  :ويف رّد يعقوب عليهم وتكذيبه هلم ثالثة أوجه 
  .أنه كان ذلك بوحي من اهللا تعاىل إليه بعد فعلهم : أحدها 
  .أنه كان عنده علم بذلك قدمي أطلعه اهللا عليه : الثاين 

  .رأيه وصدق ظنه  أنه قال ذلك حدساً بصائب: الثالث 
الصرب على مقابلتهم على : أحدمها : فاحتمل ما أمر به نفسه من الصرب وجهني } فصرب مجيل { قال ترضيه لنفسه 

  .فعلهم فيكون هذا الصرب عفواً عن مؤاخذهتم 
  .أنه أمر نفسه بالصرب على ما ابتُلي به من فقد يوسف : الثاين 

  :وجهان } فصٌرب مجيل { : ويف قوله 
  .أنه مبعىن أن من اجلميل أن أصرب : دمها أح

  .أنه أمر نفسه بصرب مجيل : الثاين 
  .أنه الصرب الذي ال جزع فيه قاله جماهد : أحدمها : ويف الصرب اجلميل وجهان 

  .أنه الصرب الذي ال شكوى فيه : الثاين 
صرب « : فقال } فصرب مجيل { ىل سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعا: روى حباب بن أيب حبلة قال 

  .» ال شكوى فيه ، ومن بث مل يصرب 
  :فيه ثالثة أوجه } واهللا املستعان على ما تصفون { 

  .واهللا املستعان على الصرب اجلميل : أحدها 
  .واهللا املستعان على احتمال ما تصفون : الثاين 



  .يعين على ما تكذبون ، قاله قتادة : الثالث 
  .ابتلى اهللا يعقوب يف كربه ، ويوسف يف صغره لينظر كيف عزمهما : سحاق قال حممد بن إ

) ١٩(ُه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ َوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارِدَُهْم فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبْشَرى َهذَا غُلَاٌم َوأََسرُّوهُ بَِضاَعةً وَاللَّ
  ) ٢٠(َراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َد

وذكر أصحاب . وهو الذي يرد أمامهم املاء ليستقي هلم } وجاءت سيارةٌ فأرسلوا واردهم { : قوله عز وجل 
  .التواريخ أنه مالك بن ذعر بن حجر بن يكه بن خلم 

  .أرسل الدلو ليمألها ، ودالّها إذا أخرجها مألى  أي أرسلها ليمألها ، يقال أدالها إذا} فأدىل دلوه { 
  .والبئر ببيت املقدس معروف مكاهنا . فتعلق يوسف عليه السالم بالدلو حني أرسلت : قال قتادة 

  :فيه قوالن } قال يا بشرى هذا غالم { 
  .أنه ناداهم بالبشرى يبشرهم بغالم ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ان امسه بشرى فناداه بامسه يعلمه بالغالم ، قاله السدي أنه نادى أحدهم ، ك: الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } وأسرُّوه بضاعة { 

أن إخوة يوسف كانوا بقرب اجلب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا هذا عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسرّوا : أحدها 
  .بيعه بثمن جعلوه بضاعة هلم ، قاله ابن عباس 

ردين اىل اجلُب أسّروا ابتياعه عن باقي أصحاهبم ليكون بضاعة هلم كيال يشركوهم فيه لرخصه أن الوا: الثاين 
  .وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل املاء ، قاله جماهد 

  .أن الذين شروه أسرُّوا بيعه على امللك حىت ال يعلم به أصحاهبم وذكروا أنه بضاعة هلم : الثالث 
ه ألقَي يف اجلب وهو ابن ست سنني ، وبقي فيه إىل أن أخرجته السيارة منه ثالثة أيام وحكى جويرب عن الضحاك أن

.  
  .ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة : وقال الكليب 
  .معىن شروه أي باعوه ، ومنه قول ابن مفرغ احلمريي } وشروه بثمن خبسٍ { : قوله عزوجل 

  من بعِد ُبْرٍد كنت هامه... وشريت برداً ليتين 
واسم البيع والشراء يطلق على كل واحد من البائع واملشتري ألن كل واحد منهما بائع ملا يف يده مشتر ملا يف يد 

  .صاحبه 
  :ويف بائعه قوالن 

  .أهنم إخوته باعوه على السيارة حني أخرجوه من اجلب فاّدعوه عبداً ، قاله ابن عباس والضحاك وجماهد : أحدمها 
  .عوه عن ملك مصر ، قاله احلسن وقتادة أن السيارة با: الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } بثمن خبس { 
ألهنم أوقعوا البيع على نفس ال جيوز بيعها : أن البخس ها هنا احلرام ، قاله الضحاك ، قال ابن عطاء : أحدها 

  .ن معاصيك فكان مثنه وإن َجلّ خبساً ، وما هو وإن باعه أعداؤه بأعجب منك يف بيع نفسك بشهوٍة ساعٍة م
  .أنه الظلم ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه القليل ، قاله جماهد والشعيب : الثالث 



  :اختلف يف قدرها على ثالثة أقاويل } دراهم معدودة { 
أنه بيع بعشرين درمهاً اقتسموها وكانوا عشرة فأخذ كل واحد منهم درمهني ، قاله ابن مسعود وابن عباس : أحدها 

  .السدي وقتادة وعطية و
  .باثنني وعشرين درمهاً ، كانوا أحد عشر فأخذ كل واحد درمهني ، قاله جماهد : الثاين 

  .اشتروا هبا خفافاً ونِعاالً : وكان السدي يقول . الثالث بأربعني درمها ، قاله عكرمة وابن إسحاق 
  :وجهان } دراهم معدودة { ويف قوله تعاىل 

  .فيه  معدودة غري موزونة لزهدهم: أحدمها 
ألهنا كانت أقل من أربعني درمهاً ، وكانوا ال َيزُِنون أقل من أربعني درمهاً ، ألن أقل الوزن عندهم كان : الثاين 

  .األوقية ، واألوقية أربعون درمهاً 
  :ويف املعّين هبم قوالن } وكانوا فيه من الزاهدين { 

  .ا به ما صنعوا أهنم إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين حني صنعو: أحدمها 
  .أن السيارة كانوا فيه من الزاهدين حني باعوه مبا باعوه به : الثاين 

  :ويف زهدهم فيه وجهان 
  .لعلمهم بأنه حرٌّ ال يبتاع : أحدمها 

  .أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن يظهر عليه مالكوه فيأخذوه : الثاين 
ختبارهم له وعلمهم بفضله ، وقال عكرمة أعتق يوسف حني أهنم كانوا يف مثنه من الزاهدين ال: وفيه وجه ثالث 

  .بيع 

ذَِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوكَ
َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْيَناهُ ُحكًْما ) ٢١(لْأََحاِديِث وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ ا

  ) ٢٢(َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

  .ظفري بن روجيب وهو العزيز ملكها وامسه إ} وقال الذي اشتراه من مصر { : قوله عزو جل 
  .وامسها راعيل بنت رعاييل ، على ما ذرك ابن اسحاق } المرأته { 

  .امسه قطفري وكان على خزائن مصر ، وكان امللك يومئذ الوليد بن الّريان من العماليق : وقال ابن عباس 
  .وكان البائع له للملك مالك بن ذعر بعشرين ديناراً وزاده ُحلة ونعلني : قال مقاتل 

  :فيه وجهان } أكرمي مثواه { 
  .أمجلي منزلته : أحدمها 

  :أجلي منزلته ، قال كثري : الثاين 
  إذا ما أطَلْنا عندها املكث ملَّت... أريد ثواًء عندها وأظُنُّها 

  .وإكرام مثواه بطيب طعامه ولني لباسه وتوطئة مبيته 
  .يف اخلدمة والنيابة  ينفعنا: وحيتمل . يف مثنه إن بعناه : قيل } عسى أن ينفعنا { 
  .إن أعتقناه وتبنيناه } أو نتخذه ولداً { 



أكرمي مثواه عسى أن { العزيز يف يوسف حني قال المرأته : أحسن الناس يف فراسة ثالثة : قال عبد اهللا بن مسعود 
[ } ني يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األم{ وابنة شعيب يف موسى حني قالت ألبيها } ينفعنا 

  .وأبو بكر حني استخلف عمر ]  ٢٦: القصص 
  :فيه وجهان } وكذلك مكّّنا ليوسف يف األرض { 

  .بإخراجه من اجلب : أحدمها 
  .باستخالف امللك له : الثاين 

  .قد ذكرنا يف تأويله وجهني } ولنعلمه من تأويل األحاديث { 
  :فيه وجهان } واهللا غالٌب على أمره { 

  .ى أمر يوسف حىت يبلغ فيه ما أراده له ، قاله مقاتل غالب عل: أحدمها 
  .غالب على أمر نفسه فيما يريده ، أن يقول له كن فيكون : الثاين 

  :وأما األشدُّ ففيه ستة أقاويل . يعين منتهى شدته وقوة شبابه } وملا بلغ أشدَّه { : قوله عز وجل 
  .أسلم ببلوغ احللم ، قاله الشعيب وربيعة وزيد بن : أحدها 
  .مثاين عشرة سنة ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .عشرون سنة ، قاله ابن عباس والضحاك : الثالث 
  .مخس وعشرون سنة ، قاله عكرمة : الرابع 

  .ثالثون سنة ، قاله السدي : اخلامس 
  .قاله احلسن وجماهد وقتادة . ثالث وثالثون سنة : السادس 

  :قوالن  هذا أول األشد ، ويف آخر األشد
أنه ستون سنة ، حكاه ابن جرير الطربي ، وقال ُسحَْيم بن وثيل : الثاين . أنه أربعون سنة ، قاله احلسن : أحدمها 
  :الرياحي 

  وجتذّين مداورة الشئون... أخو مخسني جمتمع أُشّدي 
  :ويف املراد ببلوغ األشد يف يوسف قوالن 

  .عشرون سنة ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .ثالثون سنة ، وهو قول جماهد : الثاين 

  :يف هذا احلكم الذي آتاه مخسة أوجه } آتيناه حكماً وعلماً { 
  .العقل ، قاله جماهد : أحدها 
  .احلكم على الناس : الثاين 

  .احلكمة يف أفعاله : الثالث 
  .القرآن ، قاله سفيان : الرابع 

  :تاه وجهان ويف هذا العلم الذي آ. النبوة ، قاله السدي : اخلامس 
  .الفقه ، قاله جماهد : أحدمها 

  .النبوة ، قاله ابن أيب جنيح : الثاين 
  .أنه العلم بتأويل الرؤيا : وحيتمل وجهاً ثالثاً 



  :فيه وجهان } وكذلك جنزي احملسنني { 
  .املطيعني : أحدمها 

هو العامل بعلمه ، والعامل هو املقتصر على والفرق بني احلكيم والعامل أن احلكيم . املهتدين ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .العلم دون العمل 

نَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثْوَاَي إِنَّهُ لَا َوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَالَ َمعَاذَ اللَِّه إِ
   )٢٣(ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

  .وكان امسها زليخا : قال الضحاك . وهي راعيل امرأة العزيز إظفري } وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه { 
وكان إظفري فيما حيكى لنا رجالً ال يأيت النساء وكانت امرأته حسناء ، وكان يوسف عليه : قال حممد بن إسحاق 

: قال ابن عباس . ه كما مل يكن يف النساء مثل حواء حسناً السالم قد أُعطي من احلسن ما مل يعطه أحد قبله وال بعد
  .اقتسم يوسف وحواء احلسن نصفني 

  .فراودته امرأة العزيز عن نفسه استدعاء له إىل نفسها 
  :فيه وجهان } وغلقت األبواب { 

  .بتكثري األغالق : أحدمها 
  :فيه وجهان } وقالت هيت لك { . بكثرة اإليثاق : الثاين 

معناه هتيأت لك ، قاله عكرمة وأبو عبد الرمحن السلمي ، وهذا تأويل من قرأ بكسر اهلاء وترك اهلمز ،  :أحدمها 
  :وقال الشاعر 

  لو كان معنياً هبا هليتا... قد رابين أن الكرى أسكتا 
  :وأنشد أبو عمرو بن العالء : هلم لك ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة : الثاين 

  العراق إذا أتيتا... أخا أبلغ أمري املؤمنني 
  عنق إليك ، فهيت هيتا... أن العراق وأهله 

  :وهذا تأويل من قرأ هيت لك بفتح اهلاء وهي أصح وأفصح ، قال طرفة بن العبد 
  هيتا: قال داع من العشرية ... ليس قومي باألبعدين إذا ما 

كلمة بالقبطية معناها هلم لك } هيت لك { مث اختلف قائلو هذا التأويل يف الكلمة فحكى عطية عن ابن عباس أن 
  .هي كلمة سريانية : ، وقال جماهد بل هي كلمة عربية هذا معناها وقال احلسن 

  .أي أعوذ باهللا } قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي { 
  :وجهان } إنه ريب أحسن مثواي { ويف 

  .إن اهللا ريب أحسن مثواي فال أعصيه ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .قاله جماهد وابن إسحاق والسدي . أنه أراد العزيز إظفري إنه ريب أي سيدي أحسن مثواي فال أخونه : الثاين 

لَِصنيَ نَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخَولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبرَْهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء إِ
)٢٤ (  



  :أما مهها به ففيه قوالن } ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى ُبرهان ربه { : قوله عز وجل 
  .أنه كان َهمَّ شهوة : أحدمها 

  .أهنا استلقت له وهتيأت ملواقعته : الثاين 
  :وأما مهّه هبا ففيه ستة أقاويل 

  . يهم مبواقعتها قاله بعض املتأخرين أنه هّم هبا أن يضرهبا حني راودته عن نفسه ومل: أحدها 
وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه { أن قوله ولقد مهت به كالم تام قد انتهى ، مث ابتدأ اخلرب عن يوسف فقال : الثاين 

  .ومعىن الكالم لوال أن رأى برهان ربه هلمَّ هبا ، قاله قطرب } 
  .أن مهها كان شهوة ، ومهه كان عفة : الثالث 
أن مهه هبا مل يكن عزماً وإرادة وإمنا كان متثيالً بني الفعل والترك ، وال حرج يف حديث النفس إذا مل يقترن :  الرابع

  :به عزم وال فعل ، وأصل اهلم حديث النفس حىت يظهر فيصري فعالً ، ومنه قول مجيل 
  شفيت غليالت اهلوى من فؤاديا... مهمت هبمِّ من بثينة لو بدا 

ه كان حركة الطباع اليت يف قلوب الرجال من شهوة النساء وإن كان قاهراً له وهو معىن قول أنه مه: اخلامس 
  .احلسن 

وحل اهلميان يعين السراويل وجلس بني رجليها جملس : قال ابن عباس . أنه هم مبواقعتها وعزم عليه : السادس 
  .الرجل من املرأة ، وهو قول مجهور املفسرين 

  أن يوصف يوسف مبثل هذا الفعل وهو نيب اهللا عز وجل؟فكيف جيوز : فإن قيل 
  :هي منه معصية ، ويف معاصي األنبياء ثالثة أوجه : قيل 

أن كل نيب ابتاله اهللا خبطيئة إمنا ابتالء ليكون من اهللا تعاىل على وجل إذا ذكرها فيجّد يف طاعته إشفاقاً : أحدها 
  .منها وال يتكل على سعة عفوه ورمحته 

أن اهللا تعاىل ابتالهم بذلك ليعرفهم موقع نعمته عليهم بصفحه عنهم وترك عقوبتهم يف اآلخرة على  :الثاين 
  .معصيتهم 

  .أنه ابتالهم بذلك ليجعلهم أئمة ألهل الذنوب يف رجاء رمحة اهللا وترك اإلياس يف عفوه عنهم إذا تابوا : الثالث 
  :يل ستة أقاو} لوال أن رأى برهان ربه { ويف قوله تعاىل 

نودي اي ابن يعقوب تزين : أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة اخلطيئة ، قال ابن عباس : أحدها 
  .فيكون مثلك مثل طائر سقط ريشه فذهب يطري فلم يستطع 

يا يوسف أهتمُّ بفعل السفهاء وأنت مكتوب يف األنبياء؟ فخرجت : أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول : الثاين 
  .شهوته من أنامله ، قاله قتادة وجماهد واحلسن وسعيد بن جبري 

فولد لكل واحد من أوالد يعقوب اثنا عشر ذكراً إال يوسف فلم يولد له إال غالمان ونقص بتلك : قال جماهد 
  .الشهوة ولده 

  :رأى كتاباً على احلائط : أن الربهان الذي رآه ما أوعد اهللا تعاىل على الزىن ، قال حممد بن كعب القرظي : الثالث 

  ] . ٣٢: اإلسراء [ } وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً { 
  .امللك إظفري سيده ، قاله ابن إسحاق . أن الربهان الذي رآه : الرابع 

خليانة ، أن الربهان الذي رآه هو ما آتاه اهللا تعاىل من آداب آبائه يف العفاف والصيانة وجتنب الفساد وا: اخلامس 



  .قاله ابن حبر 
صنمي : ما وراء هذه الستر؟ فقالت : أن الربهان الذي رآه أنه ملا مهت به وهم هبا رأى ستراً فقال هلا : السادس 

إذا استحيت مما ال يسمع وال يبصر فأنا أحق أن أستحي من إهلي وأتوقاه ، : فقال . الذي أعبده أستره استحياء منه 
  .قاله الضحاك 

  :فيها وجهان } لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك { 
  .أن السوء الشهوة ، والفحشاء املباشرة : أحدمها 

  .والفحشاء مواقعة الزىن . أن السوء عقوبة امللك العزيز : الثاين 
قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر املخلصني بكسر الالم ، وتأويلها الذين أخلصوا } إنه من عبادنا املخلصني { 
  .عة اهللا تعاىل طا

وقرأ الباقون بفتح الالم ، وتأويلها الذين أخلصهم اهللا برسالته ، وقد كان يوسف عليه السالم هباتني الصفتني ألنه 
  .كان خملصاً يف طاعة اهللا تعاىل ، مستخلصاً لرسالة اهللا 

لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوًءا إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن َواْسَتبَقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا َسيَِّدَها 
 قَالَ ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنفِْسي َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو) ٢٥(أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم 
فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ ) ٢٧(َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٢٦( ِمَن الْكَاِذبَِني

  ) ٢٩(كُْنِت ِمَن الْخَاِطِئَني  ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا وَاْسَتْغفِرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك) ٢٨(إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم 

أي أسرعا إليه ، أما يوسف فأسرع إليه هرباً ، وأما امرأة العزيز فأسرعت إليه } واستبقا الباب { : قوله عز وجل 
  .طلباً 

ألهنا أدركته وقد فتح بعض األغالق فجذبته من ورائه فشقت قميصه إىل ساقه ، قال } وقَدت قميصه من دبر { 
  .وسقط عنه وتبعته : ابن عباس 

  .والسيد هو الزوج بلسان القبط : قال أبو صاحل . أي وجدا زوجها عند الباب } وألفيا سيدها لَدى الباب { 
هذا قوهلا لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها } قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إالّ أن يسجن أو عذاٌب أليٌم { 

. تفعل ذلك به وآلثرته على نفسها ، ولكنها شهوة نزعت وحمبة مل تصف  بإلقائها على يوسف ، ولو صدق حبها مل
وذلك أنه ملا اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه ، ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع 

سه ألهنا ملا برأت نفسها بالكذب عليه احتاج أن يربىء نف} قال هي راودتين عن نفسي { . الضرر عنه بالصدق 
  .بالصدق عليها ، ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق عليها 

ألهنما ملا تعارضا يف القول احتاج امللك إىل شاهد يعلم به صدق الصادق منهما من } وشهد شاهد من أهلها { 
  .الكاذب ، فشهد شاهد من أهلها ، أي حكم حاكم من أهلها ألنه حكم منه وليس شهادة 

  :وفيه أربعة أقاويل 
  .أنه صيب أنطقه اهللا تعاىل يف مهده ، قاله ابن عباس وأبو هريرة واحلسن وسعيد بن جبري والضحاك : أحدها 
  .أنه خلق من خلق اهللا تعاىل ليس بإنس وال جن ، قاله جماهد : الثاين 

  .قال السدي وكان ابن عمها . أنه رجل حكيم من أهلها ، قاله قتادة : الثالث 
  .هادة القميص املقدود ، قاله جماهد أيضاً أنه عىن ش: الرابع 



  }إن كان قميُصه قد ِمن قُبل فصدقت وهو من الكاذبني { 
ألن الرجل إذا طلب املرأة كان مقبالً عليها فيكون } وإن كان قميصه قد من ُدبر فكذبت وهو من الصادقني { 

عنها فيكون شق قميصه من دبره دليالً على  وإذا هرب من املرأة كان مدبراً. شق قميصه من قبله دليالً على طلبه 
  .هربه 

إن كان قُدَّ من دبر فكان فيه دليل على صدقه ، وحني جاءوا على قميصه : وهذه إحدى اآليات الثالث يف قميصه 
  .بدم كذب ، وحني ألقي على وجه أبيه فارتّد بصرياً 

علم بذلك صدق يوسف فصّدقه وقال إنه } عظيم فلما رأى قميصه قُدَّ من ُدُبرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن { 
  .من كيدكن 

  :ويف الكيد مها وجهان 
  .يعين به كذهبا عليه : أحدمها 

  .أنه أراد السوء الذي دعته إليه : الثاين 
  :ويف قائل ذلك قوالن 

  .أنه الزوج ، قاله حممد بن إسحاق : أحدمها 
  .أنه الشاهد ، حكاه علي بن عيسى : الثاين 
  :فيه وجهان } يوسف أعرض عن هذا { : وجل قوله عز
  .على وجه التسلية له يف ارتفاع اإلمث : أعرض عن هذا األمر ، قال قتادة : أحدمها 

  .أعرض عن هذا القول ، قاله ابن زيد على وجه التصديق له يف الرباءة من الذنب : الثاين 
  :وفيه قوالن . أعرض عن هذا هذا قول امللك لزوجه وهو القائل ليوسف } واستغفري لذنبك { 

  .أنه مل يكن غيوراً فلذلك كان ساكتاً : أحدمها 
أن اهللا تعاىل سلبه الغرية وكان فيه لطف بيوسف حىت كفى بادرته وحلم عنها فأمرها باالستغفار من ذنبها : الثاين 

  .توبة منه وإقالعاً عنه 
صد الذنب خَِطىَء ، وملن مل يقصده أخطأ ، وكذلك يف يعين من املذنبني ، يقال ملن ق} إنك كنت من اخلاطئني { 

  :الصوب والصواب ، قال الشاعر 
  علّي وإمنا أهلكت مايل... لعمرك إمنا خطئي وصويب 

  .وقال من اخلاطئني ومل يقل من اخلاطئات لتغليب املذكر على املؤنث 

فَلَمَّا ) ٣٠(َتاَها َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لَنََراَها ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنِة اْمرَأَُت الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فَ
َرأَْيَنهُ الَتِ اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوقَ

قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُمُْتنَّنِي ِفيِه َولَقَْد ) ٣١(أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبشًَرا إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي 
قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ ) ٣٢(ُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ِمَن الصَّاغِرِيَن َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْستَْعَصَم وَلَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُمُر

فَاسَْتجَاَب لَُه َربُُّه فََصَرَف َعنُْه ) ٣٣(إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعونَنِي إِلَْيِه وَإِلَّا َتْصرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني 
  ) ٣٤(َدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم كَْي



امرأة احلاجب وامرأة الساقي وامرأة اخلباز وامرأة : كن أربعاً : قال جويرب } وقال نسوة يف املدينة { : قوله تعاىل 
  :وامرأة صاحب السجن ويف هذه املدينة قوالن : قال مقاتل . القهرمان 
  .مصر : أحدمها 

قلن ذلك ذماً هلا وطعناً فيها وحتقيقاً لرباءة يوسف } امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه { .  عني مشس: الثاين 
  .وإنكاراً لذنبه 

  :والعزيز اسم امللك مأخوذ من عزته ، ومنه قول أىب داؤد 
  جلبت عند عزيز يوم طل... درة غاص عليها تاجر 

  : شغاف القلب مخسة أقاويل ويف. أي قد دخل حبه من شغاف قلبها } قد شغفها حّباً { 
  .أنه حجاب القلب ، قاله ابن عباس : أحدها 
أنه غالف القلب وهو جلدة رقيقة بيضاء تكون على القلب ورمبا مسيت لباس القلب ، قاله السدي وسفيان : الثاين 

.  
  .أنه باطن القلب ، قاله احلسن ، وقيل هو حبة القلب : الثالث 
  .جلوف ، قاله األصمعي أنه ما يكون يف ا: الرابع 

  .هو الذعر والفزع احلادث عن شدة احلب ، قاله إبراهيم : اخلامس 
  :واختلف يف الفرق بينهما على قولني ) بالعني غري معجمة ( قد شعفها حباً : وقد قرىء يف الشواذ عن ابن حميصن 

  .قاله الشعيب أن الشغف بالغني معجمة هو اجلنون وبالعني غري معجمة هو احلب ، : أحدمها 
  :أن الشغف باإلعجام احلب القاتل ، والشعف بغري إعجام دونه ، قاله ابن عباس وقال أبو ذؤيب : والثاين 

  أصاب شغاَف القلب والقلُب يشغف... فال وْجَد إال ُدون وْجٍد وَجدته 
  . يف ضالل عن الرشد وعدول عن احلق: أحدمها : فيه وجهان } إنا لنراها يف ضالل مبني { 

وملا اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر عن نفسها بالكذب عليه ، ولو . معناه يف حمبة شديدة : الثاين 
  .خلص من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق على نفسها 

  :فيه وجهان } فلما مسعت مبكرهن { : قوله عز وجل 
  .أنه ذمهن هلا وإنكارهن عليها : أحدمها 

  .أسرت إليهن حببها له فأشْعن ذلك عنها أهنا : الثاين 
  :وجهان } أعتدت { ويف } أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ { 

  .أنه من اإلعداد : أحدمها 
  .أنه من العدوان : الثاين 
  :ثالثة أقاويل ) املُْتكَأ ( ويف 

  .أنه اجمللس ، قاله ابن عباس واحلسن : أحدها 
  .عليها ، قاله أبو عبيدة والسدي  أنه النمارق والوسائد يتكأ: والثاين 
أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا عند فالن أي طعمنا عنده ، وأصله أن من دعي إىل طعام أُعد له : الثالث 

  فعلى هذا أي الطعام هو؟. متكأ فسمي الطعام بذلك متكأ على االستعارة 
  :فيه أربعة أقاويل 



  .اك وابن زيد أنه الزُّماورد ، قاله الضح: أحدها 
أنه األترج ، قاله ابن عباس وجماهد وهو وتأويل من قرأها خمففة غري مهموزة ، واملْتك يف كالمهم األترج ، : الثاين 

  :قال الشاعر 
  وترى املتك بيننا متسعارا... نشرب اإلمث بالصُّواع جهارا 

  .األترج : اخلمر ، واملتك : واإلمث 
  . وهو قول عكرمة ألنه يف الغالب يؤكل على متكأ أنه كل ما جيز بالسكني: الثالث 
  .أنه كل الطعام والشراب على عمومه ، وهو قول سعيد بن جبري وقتادة : الرابع 

وإمنا دفعت ذلك إليهن يف الظاهر معونة على األكل ، ويف } وآتت كلَّ واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن { 
  .كان كالعبد هلا فلم متكنه أن خيرج إال بأمرها : قال الزجاج . داً عليهن الباطن ليظهر من دهشتهن ما يكون شاه

  :وفيه ثالثة تأويالت } فلما رأينه أكربنه { 
  .معناه أعظمنه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .معناه وجدن شأنه يف احلسن واجلمال كبرياً ، قال ابن حبر : الثاين 

ول رواه عبد الصمد بن علي اهلامشي عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عباس حضن عند رؤيته ، وهو ق: معناه : الثالث 
.  

  :إن املرأة إذا جزعت أو خافت حاضت ، وقد يسمى احليض إكباراً ، قال الشاعر : وقيل 
  نأيت النساء إذا أكربن إكباراً... نأيت النساء على أطهارهن وال 

  .أضمرته امرأة العزيز فيهن  دهشاً ليكون شاهداً عليهن على ما} وقطعن أيديهن { 
  :ويف قطع أيديهن وجهان 

  .أهنن قطعن أيديهن حىت بانت : أحدمها 
  .أهنن جرحن أيديهن حىت دميت ، من قوهلم قطع فالن يده إذا جرحها : الثاين 

ف ، باأللف يف قراءة أيب عمرو ونافع يف رواية األصمعي وقرأ الباقون حاش هللا بإسقاط األل} وقلن حاش هللا { 
  .ومعنامها واحد 

  :ويف تأويل ذلك وجهان 
  .معاذ اهللا ، قاله جماهد : أحدمها 

  .معناه سبحان اهللا ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .أنه مأخوذ من قوهلم كنت يف حشا فال أي يف ناحيته : أحدمها : ويف أصله وجهان 

  :فيه وجهان } ما هذا بشراً { . يف ناحية أنه مأخوذ من قوهلم حاش فالناً أى اعزله يف حشا يعين : والثاين 
  .ما هذا أهالً للمباشرة : أحدمها 

  :وفيه وجهان . ما هذا من مجلة البشر : الثاين 
  .ملا علمهن من عفته وأنه لو كان من البشر ألطاعها : أحدمها 

بكسر الباء ( هذا بشراً  وقرىء ما} إن هذا إال ملك كرمي { ملا شاهدن من حسنه البارع ومجاله البديع : الثاين 
  .أى ما هذا عبداً مشترى إن هذا إال ملك كرمي ، مبالغة يف تفضيله يف جنس املالئكة تعظيماً لشأنه ) والشني 

وهذا يدل على أهنا دعته إىل نفسها ثانية بعد ظهور } قال رب السجن أحب إىلَّ مما يدعونين إليه { قوله عزوجل 



  .يعين احلبس يف السجن أحب إيلَّ مما يدعونين إليه } أحب إىلَّ رب السجن { : حاهلما ، فقال 
  :وحيتمل وجهني 

أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة وكىن عنها خبطاب اجلمع إما تعظيماً لشأهنا يف اخلطاب : أحدمها 
  .وإما ليعدل عن التصريح إىل التعريض 

  .الاليت قطعن أيديهن حني شاهدنه الستحساهنن له واستمالتهن لقلبه أنه أراد بذلك مجاعة النسوة : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وإِالَّ تصرف عين كيدهن { 

  .ما دعي إليه من الفاحشة إذا أضيف ذلك إىل امرأة العزيز : أحدمها 
  .استمالة قلبه إذا أضيف ذلك إىل النسوة : الثاين 

  :فيه وجهان } أْصُب إِليهن { 
  .ابعهن ، قاله قتادة أت: أحدمها 

  :أمل إليهن ، ومنه قول الشاعر : الثاين 
  وهند مثلها يصيب... إىل هند صبا قليب 

  ) ٣٥(ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآيَاِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ 

  :وجهان يف اآليات اليت رأوها } مث بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات { : قوله تعاىل 
  .قدُّ القميص وحز األيدي : أحدمها 

  .} ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي { ما ظهر هلم من عفته ومجاله حىت قلن : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } ليسجننه حىت حني { 

  .أن احلني ها هنا ستة أشهر ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .أنه سبع سنني ، قاله عكرمة : الثاين 
  .أنه زمان غري حمدود ، قاله كثري من املفسرين : الث الث

إن هذا العبد العرباين قد فضحين وقال : وسبب حبسه بعد ظهور ِصْدقه ما حكى السدي أن املرأة قالت لزوجها 
  .إين راودته عن نفسه ، فإما أن تطلقين حىت أعتذر وإما أن حتبسه مثل ما حبستين ، فحبسه 

ًزا َتأْكُلُ َن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَالَ الْآَخرُ إِنِّي أََرانِي أَْحِملُ فَْوَق َرأِْسي خُْبَوَدَخلَ َمَعُه السِّْج
  ) ٣٦(الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني 

  :قال ابن عباس } تيان ودَخلَ معه السجن ف{ : قوله عز وجل 
كان أحدمها خازن امللك على طعامه ، وكان اآلخر ساقي امللك على شرابه ، وكان امللك وهو امللك األكرب الوليد 

واهللا لقد أحببناك حني : بن الّريان قد اهتمهما بسّمه فحبسهما ، فحكى جماهد أهنما قاال ليوسف ملا ُحبسا معه 
ا باهللا أن أحببتماين فما أحّبين أحد إال دخل علّي من حبه بالء ، لقد أحبتين عميت أنشدكم: رأيناك ، فقال يوسف 

فدخل علّي من حبها بالء ، مث أحبين أيب فدخل علّي من حبه بالء ، مث أحبتين زوجة صاحيب العزيز فدخل علّي من 
  .حبها بالء ، ال أريد أن حيبين إال ريب 

  .العبد يسمى فىت صغرياً كان أم كبرياً ألهنما كان عبدين ، و} فتيان { وقال 



وسبب قوهلما } قال أحدمها إين أراين أعصر مخراً وقال اآلخر إين أراين أمحلُ فوق رأسي ُخبزاً تأكل الطري منه { 
إين أعرب الرؤيا ، فسأاله عن رؤيامها وفيها ثالثة : ذلك ما حكاه ابن جرير الطربي أهنما سأاله عن علمه فقال 

  :أقاويل 
روى حممد . وكذلك صدق تأويلها : أهنا كانت رؤيا صدق رأياها وسأاله عنها قال جماهد وابن إسحاق : أحدها 

  أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً« بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
قضي األمر الذي { منا كنا نلعب فقال إ: أهنا كانت رؤيا كذب سأاله عنها جتربة ، فلما أجاهبما قاال : الثاين . » 

  .وهذا معىن قول ابن مسعود والسدي } فيه تستفتيان 
  .أن املصلوب منهما كان كاذباً ، واآلخر صادقاً ، قاله أبو جملز : الثالث 
  :ويف تسميته مخراً وجهان . أي عنباً } إين أراين أعصر مخراً { وقوله 

  .عنه مبا يؤول إليه ألن عصريه يصري مخراً فعرب : أحدمها 
  .إين أراين أعصر عنباً : وقرأ ابن مسعود . أن أهل ُعمان يسمون العنب مخراً ، قال الضحاك : الثاين 

  :فيه ستة أقاويل } نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني { 
، قاله  أهنم وصفوه بذلك ألنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على من ضاق مكانه منهم: أحدها 

  .الضحاك 
  .معناه ألنه كان يأمرهم بالصرب ويعدهم بالثواب واألجر : الثاين 

  .حكاه ابن جرير الطربي . إنا نراك ممن أحسن العلم : الثالث 
  .أنه كان ال يرد عذر معتذر : الرابع 

  .أنه كان يقضي حق غريه وال يقضي حق نفسه : اخلامس 
  .نبأتنا بتأويل رؤيانا هذه ، قاله ابن إسحاق إنا نراك من احملسنني إن أ: السادس 

لََّمنِي رَبِّي إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ قَالَ لَا يَأْتِيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ يَأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َع
وَاتََّبْعُت ِملَّةَ آَباِئي إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن ) ٣٧(خَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ بِاللَِّه َوُهْم بِالْآ

  ) ٣٨(َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } قَال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نّبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما { ز وجل قوله ع
  .ال يأتيكما طعام ترزقانه يف النوم إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما يف اليقظة قاله السدي : أحدها 
ل أن يصلكما ألنه كان خيرب مبا غاب مثل عيسى ، ال يأتيكما طعام ترزقانه يف اليقظة إال نبأتكما بتأويله قب: الثاين 

  .قاله احلسن 
أن امللك كان من عادته إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفاً وأرسل به إليه ، فكره يوسف تعبري رؤيا : الثالث 

عليه عربها ، لئال  السوء قبل اإلياس من صاحبها لئال خيوفه هبا فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه ، فلما أحلّ
وكذلك روى ابن سريين . خيوفه هبا فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه ، فلما أحلَّ عليه عربها ، قاله ابن جريج 

  .» من رأى رؤيا فال يقصها إال على حبيب أو لبيب « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال 
  .تأويل الرؤيا  يعين} ذلكما مما علمىن ريب { 
وإمنا عدل عن تأويل ما سأاله عنه ملا كان فيها . } إين تركت ملة قومٍ ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافرون { 



  .من الكرامة ، وأخرب بترك ملة قوم ال يؤمنون تنبيهاً هلم على ثبوته وحثاً هلم على طاعة اهللا 
من فضل اهللا علينا أن جعلنا أنبياء ، : قال ابن عباس } الناس ذلك من فضل اهللا علينا وعلى { : قوله عز وجل 

  .وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسالً 
  .وحيتمل وجهاً آخر ذلك من فضل اهللا علينا يف أن برأنا من الزىن ، وعلى الناس من أن خلصهم من مأمث القذف 

َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتمْ ) ٣٩(اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر  َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ َخْيرٌ أَمِ
ُم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ذَِلَك الدِّيُن الْقَيِّ َوآَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه أََمَر أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا إِيَّاُه

  ) ٤٠(َيْعلَُمونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } ذلك الدين القيم { : قوله عز وجل 
  .احلساب البّين ، قاله مقاتل بن حيان : الثاين . ذلك الدين املستقيم ، قاله السدي : أحدها 
  .يعين القضاء احلق ، قاله ابن عباس : الثالث 

ْمُر الَِّذي ِفيهِ ْجنِ أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَّهُ َخْمًرا َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن َرأِْسِه قُِضَي الْأََيا صَاحَِبيِ السِّ
  ) ٤١(َتْسَتفِْتَياِن 

صر مخراً ، بشره إين أراين أع: وهو الذي قال } يا صاحيب السجني أما أحدكما فيسقي ربه مخراً { : قوله عز وجل 
  .بالنجاة وعوده إىل سقي سيده مخراً ألنه كان ساقيه 

} إين أراين أمحل فوق رأسي خبزاً تأكل الطري منه { وهو الذي قال } وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه { 
فلما مسع اهلالك منهما . وكان امسه جملثاً ، واسم الساقي نبواً : فأنذره باهللكة وكان خباز امللك ، قال ابن جرير 

  .إمنا كنا نلعب : تأويل رؤياه قال 
  :فيه وجهان } قُِضيَ األمر الذي فيه تستفتيان { قال 

  .قضي السؤال واجلواب : أحدمها 
  .سيقضى تأويله ويقع : الثاين 

  : فكيف قطع بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق االجتهاد الذي ال يقطع فيه؟ ففيه وجهان: فإن قيل 
  .جيوز أن يكون قاله عن وحي من اهللا تعاىل : أحدمها 

  .ألنه نيب يقطع بتحقيق ما أنطقه اهللا تعاىل وأجراه على لسانه ، خبالف من ليس بنيب : الثاين 

  ) ٤٢(لَبِثَ ِفي السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهَما اذْكُْرنِي عِْنَد رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّيْطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَ

يعين للذي علم أنه ناج : أحدمها : فيه قوالن } وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرين عند ربك { : قوله عز وجل 
  .أنه ظن ذلك من غري يقني : الثاين . ، فعرب عن العلم بالظن ، قاله ابن شجرة 

  :ويف ظنه وجهان 
  .الرؤيا بالظن فلذلك مل يقطع به ، قاله قتادة ألن عبارة : أحدمها 

  .أنه مل يتيقن صدقهما يف الرؤيا فكان الظن يف اجلواب لشكه يف صدقهما : الثاين 



  .أي عند سيدك يعين امللك األكرب الوليد بن الريان تأميالً للخالص إن ذكره عنده } اذكرين عند ربك { 
  :فيه قوالن } فأنساه الشيطان ذكر ربِّه { 

  .أن الذي جنا منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده حىت رأى امللك الرؤيا قاله حممد بن إسحاق : أحدمها 
  .أن يوسف أنساه الشياطن ذكر ربه يف االستغاثة به والتعويل عليه : الثاين 

: وال الكلمة اليت قال رحم اهللا يوسف ل« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو سلمة عن أيب هريرة قال 
  اذكرين عند ربك ما لبث يف السجن ما لبث

عوقب يوسف بطول السجن بضع سنني ملا قال للذي جنا : قال ابن عباس } فلبث يف السِّجن بضع سنني { . » 
  :أربعة أقاويل » البضع « ويف . منهما اذكرين عند ربك ، ولو ذكر يوسف ربه خللصه 

  .، وهذا قول أيب بكر الصديق وقطرب من ثالث إىل سبع : أحدها 
  .من ثالث إىل تسع ، قاله جماهد واألصمعي : الثاين 

  .من ثالث إىل عشر ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .ما بني الثالث إىل اخلمس ، حكاه الزجاج : الرابع 

  .ائة والبِضع ال يذكر إال مع العشرة والعشرين إىل التسعني ، وال يذكر بعد امل: قال الفراء 
  :ويف املدة اليت لبث فيها يوسف مسجوناً ثالثة أقاويل 

  .سبع سنني ، قاله ابن جريج وقتادة : أحدها 
  .أنه لبث اثنيت عشرة سنة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .لبث أربعة عشرة سنة ، قاله الضحاك ، وإمنا البضع مدة العقوبة ال مدة احلبس كله : الثالث 
  .ف سبع سنني ، ومكث أيوب يف البالء سبع سنني حبس يوس: وقال وهب 
  .} اذكرين عند ربك { حبس سبع سنني بعد اخلمس السنني اليت قال فيها : قال الكليب 

ا أَيَُّها الَْملَأُ بَِساٍت َيَوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر َيا
َوقَالَ ) ٤٤(قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحلَامِ بِعَاِلِمَني ) ٤٣(أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 

ُيوُسُف أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي سَْبعِ َبقَرَاٍت ِسَمانٍ ) ٤٥(أْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِت
قَالَ تَْزَرُعونَ ) ٤٦(لَُمونَ َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوسَْبعِ ُسْنُبلَاٍت ُخْضرٍ َوأَُخَر يَابِسَاٍت لََعلِّي أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيْع

ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك سَْبٌع ِشَداٌد َيأْكُلَْن َما ) ٤٧(ْبَع ِسنَِني َدأًَبا فََما َحَصْدُتْم فَذَُروُه ِفي سُْنُبِلِه إِلَّا قَِليلًا ِممَّا َتأْكُلُونَ َس
  ) ٤٩(َك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه يَْعِصُرونَ ثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِل) ٤٨(قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِلَّا قَِليلًا ِممَّا ُتْحِصُنونَ 

وهذه الرؤيا رآها امللك األكرب الوليد بن . اآلية } . . . وقال امللك إين أرى سبع بقراٍت مسان { : قوله عز وجل 
  :الريان وفيها لطف من وجهني 

  .أهنا كانت سبباً خلالص يوسف من سجنه : أحدمها 
  .ت نذيراً جبدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته أهنا كان: الثاين 

وذلك أن امللك ملا مل يعلم تأويل رؤياه نادى هبا يف قومه ليسمع هبا من يكون عنده } يا أيها املأل افتوين يف رؤياي { 
  .ِعلٌْم بتأويلها فيعربها له 

  :فيه أربعة أوجه } قالوا أضغاث أحالم { : قوله عز وجل 



  .أحالم ، قاله معمر وقتادة يعين أخالط : أحدها 
  .ألوان أحالم ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهاويل أحالم قاله جماهد : الثالث 
  .أكاذيب أحالم ، قاله الضحاك : الرابع 

  .شبهة أحالم ، قاله ابن عباس : وفيه خامس 
  :األضغاث ما ال تأويل له من الرؤيا ، ومنه قول الشاعر :  قال أبو عبيدة

وروى هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . ... كضغث حلم ُعزَّ منه حاملُه 
  إذا تقارب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب« 
  :ويف تقارب الزمان وجهان . » 

ل والنهار ألنه وقت اعتدال تنفتق فيه األنوار وتطلع فيه الثمار فكان أصدق الزمان يف تعبري أنه استواء اللي: أحدمها 
  .الرؤيا 
  .أنه آخر الزمان وعند انتهاء أمده : الثاين 

واألضغاث مجع واحده ضغث والضغث احلزمة من احلشيش اجملموع بعضه إىل بعض وقيل هو ملء الكف ، ومنه 
  .وقال ابن مقبل } ثاً خذ بيدك ضغ{ : قوله تعاىل 

  أَْضغَاثُ َرْيَحاٍن غََداةَ َشَمالِ... َخْوذٌ كَأَنَّ ِفَراَشَها ُوضَِعْت بِِه 
واألحالم مجع ُحلم ، واحلُلم الرؤيا يف النوم ، وأصله األناة ، ومنه احللم ضد الطيش فقيل ملا يرى يف النوم حلم 

  .ألهنا حال أناة وسكون 
فدل ذلك على أنه ليس التأويل األول مما تؤؤل به الرؤيا هو احلق احملكوم به } بعاملني  وما حنن بتأويل األحالم{ 

ألنه منه نذير نبوة } قضي األمر الذي فيه تستفتيان { ألن يوسف عرفهم تأويلها باحلق ، وإمنا قال يوسف للغالمني 
ف ليتذكر الذي جنا منهما حاله فتدعوهم وجيوز أن يكون اهللا تعاىل صرف هؤالء عن تفسري هذه الرؤيا لطفاً بيوس. 

  .احلاجة إليه فتكون سبباً خلالصه 
  :فيه ثالثة تأويالت } وقال الذي جنا منهما وادّكر َبْعدَ أمة { : قوله عز وجل 

  .يعين بعد حني ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .بعد نسيان ، قاله عكرمة : الثاين 

  .ن بعد أمة من الناس ، قاله احلس: الثالث 
ألقي يوسف يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان يف العبودية والسجن وامللك مثانني سنة ومجع : قال احلسن 

  .له مشله فعاش بعد ذلك ثالثاً وعشرين سنة 
  .بالتخفيف النسيان : بفتح األلف وختفيف امليم ، واألمه } واّدكر بعد أَمٍة { وقرىء 

  .أي أخربكم مبن عنده علم بتأويله مث مل يذكره هلم  }أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون { 

  .مل يكن السجن باملدينة فانطلق إىل يوسف حني أذن له وذلك بعد أربع سنني بعد فراقه : قال ابن عباس 
  :احتمل تسميته بالصديق وجهني } يوسف أيها الصديق أفتنا { : قوله عز وجل 

  .لصدقه يف تأويل رؤيامها : أحدمها 
والفرق بني الصادق والصديق أن الصادق يف قوله بلسانه ، والصديق من جتاوز صدقه لسانه . لعلمه بنبوته : الثاين 



  .إىل صدق أفعاله يف موافقة حاله ال خيتلف سره وجهره ، فصار كل صّديق صادقاً وليس كل صادق صّديقاً 
  .هي السنون املخصبات : قال قتادة } أفتنا يف سبع بقرات مسان { 
  .هي السنون اجملدبات : قال قتادة } يأكلهن سبع عجافٌ { 
واخلضر اخلصب ألن األرض بنباهتا خضراء ، واليابسات هي اجلدب ألنّ } وسبع سنبالت خضر وأُخر يابسات { 

  .األرض فيه يابسة ، كما أن ماشية اخلصب مسان ، وماشية اجلدب عجاف 
س وهو امللك وقومه ، وحيتمل أن يريد امللك وحده فعرب عنه أي لكي أرجع إىل النا} لعلي أرجع إىل الناس { 

  .بالناس تعظيماً له 
ومل . يعين تأويلها } لعلهم يعلمون { ألنه طمع أن يعلموا وأشفق أن ال يعلموا ، فلذلك قال } ولعلهم يعلمون { 

أمرين إما أن تكون  ألنه قد وقر يف نفسه علمه وصدقه ، ولكن ختوف أحد. يكن ذلك منه شكاً يف علم يوسف 
  .الرؤيا كاذبةً ، وإما أالّ يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر األمر إىل وقت العيان 

  :فيه وجهان } قال تزرعون سبع سنني دأباً { : قوله عز وجل 
  .يعين تباعاً متوالية : أحدمها 

  .يعين العادة املألوفة يف الزراعة : الثاين 
يعين فيخرج من سنبله ألن ما يف السنبل مدخر ال يؤكل ، } ُبلِه إال قليالً مما تأكلون فما حصدمت فذروه يف ُسْن{ 

وهذا القول منه أمر ، واألول خرب ، وجيوز لكونه نبياً أن يأمر باملصاحل ، وجيوز أن يكون القول األول أيضاً أمراً 
  .وإن كان األظهر منه أنه خرب 

  .يعين اجملدبات لشدهتا على أهلها } سبٌع شداد مث يأيت من بعد ذلك { : قوله عز وجل 
وحكى زيد بن أسلم عن أبيه أن يوسف كان يصنع طعام اثنني فيقربه إىل رجل فيأكل نصفه ويدع نصفه ، حىت إذا 

  .هذا أول يوم السبع الشداد : كان يوماً قربه له فأكله كله ، فقال يوسف 
  .ادخرمتوه هلن يعين تأكلون فيهن ما } يأكلن ما قدمتم هلن { 
  :فيه وجهان } إال قليالً مما حتصنون { 

  .مما تدخرون ، قاله قتادة : أحدمها 
  .مما ختزنون يف احلصون : الثاين 

  .إال قليالً مما تبذرون ألن يف استبقاء البذر حتصني األقوات : وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  :فيه وجهان } مث يأيت من بعد ذلك عاٌم فيه يغاث الناس { : قوله عز وجل 

  .يغاثون بنزول الغيث ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .يغاثون باخلصب ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  :فيه مخسة تأويالت } وفيه يعصرون { 
  .يعصرون العنب والزيتون من خصب الثمار ، قاله جماهد وقتادة : أحدها 
  .بن عباس أي فيه جيلبون املواشي من خصب املراعي ، قاله ا: الثاين 

النبأ [ } وأنزلنا من املعصرات ماًء ثجَّاجاً { يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة املطر ، من قوله تعاىل : الثالث 
  .قاله عيسى بن عمر الثقفي ] .  ١٤: 

  :تنجون ، مأخوذ من الُعصْرة وهي املنجاة ، قاله أبو عبيدة والزجاج ، ومنه قول الشاعر : الرابع 



  ولقد كان ُعْصَرة املنجود... غيث غري مغاث صادياً يست
  :حتسنون وتفضلون ، ومنه قول الشاعر : اخلامس 

  يعصر فينا مثل ما تعصر... لو كان يف أمالكنا ملك 
وهذا القول من يوسف غري متعلق بتأويل الرؤيا وإمنا هو استئناف خرب أطلقه اهللا تعاىل عليه من آيات : أي حيسن 

  .نبوته 

ْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي َمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاسْأَلُْه َما بَالُ النِّْسَوةِ اللَّاِتي قَطََّوقَالَ الْ
َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن ) ٥٠(بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم 

ذَِلكَ ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ ) ٥١(اْمرَأَُت الَْعزِيزِ الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه َوإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني 
  ) ٥٢(الَْخاِئنَِني َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي كَْيَد 

  .يعين يوسف عليه السالم } وقال امللك ائتوين به { : قوله عز وجل 
  .يعين امللك } فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك { 
وإمنا توقف عن اخلروج مع طول حبسه ليظهر للملك عذره قبل } فاسأله ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن { 

  . خائناً حضوره فال يراه مذنباً وال
يرحم اهللا يوسف إنه كان ذا أناٍة لو « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فروى أبو الزناد عن أيب هريرة قال 

  كنت أنا احملبوس مث أُرسل خلرجت سريعاً
  :ويف سؤاله عن النسوة الاليت قطعن أيديهن دون امرأة العزيز ثالثة أوجه . » 

  .ةً رمبا صار هبا متهماً أن يف سؤاله عنها ظنَّ: أحدها 
  .صيانة هلا ألهنا زوج امللك فلم يتبذهلا بالذكر : والثاين 
  .أنه أرادهن دوهنا ألهنن الشاهدات له عليها : الثالث 

أن سيدي الذي هو العزيز : الثاين . معناه إن اهللا بكيدهن عليم : أحدمها : فيه وجهان } إن ريب بكيدهن عليم { 
فهذا سؤال امللك قد تضمن } قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه { : عز وجل  قوله. بكيدهن عليم 

  .تنزيه يوسف ملا ختيله من صدقه لطفاً من اهللا تعاىل به حىت ال تسرع واحدة منهن إىل التكذب عليه 
  :وإن كانت املراودة من إحداهن وجهان } راودتن { : ويف قوله 
  .رأة العزيز وحدها فجمعهن يف اخلطاب وإن توجه إليها دوهنن احتشاماً هلا أن املراودة كانت من ام: أحدمها 

فشهدن له بالرباءة من } قلن حاش هللا ما علمنا عليه من سوٍء { . أن املراودة كانت من كل واحدة منهن : الثاين 
ذا حكم اهللا تعاىل السوء على علمهن ألهنا شهادة على نفي ، ولو كانت شهادهتن على إثبات لشهدن قطعاً ، وهك

  .يف الشهادات أن تكون على العلم يف النفي ، وعلى القطع يف اإلثبات 
  .معناه اآلن تبني احلق ووضح ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة } قالت امرأة العزيز اآلنَ حصحص احلق { 

. رض إذا قطعت منها وأصله مأخوذ من قوهلم َحّص شعره إذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه ومنه احلصة من األ
: ( وفيه زيادة تضعيف دل عليها االشتقاق مثل قوله . فمعىن حصحص احلق أي انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه 

  :وقال الشاعر . قاله الزجاج ) كبوا ، وكبكبوا 
  كذوب إذا ما حصحص احلق ظامل... أال مبلغ عين خداشاً فإنه 



وهذا القول منها وإن مل تسأل عنه إظهار لتوبتها وحتقيق لصدق } قني أنا راودته عن نفسه ، وإنه ملن الصاد{ 
يوسف ونزاهته ألن إقرار املقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه ، فجمع اهللا تعاىل ليوسف يف إظهار صدقه 

  .الشهادة واإلقرار حىت ال خيامر نفساً ظن وال خياجلها شك 
  :فيه ثالثة أوجه } الغيب ذلك ليعلم أين مل أخنه ب{ : قوله عز وجل 

أنه قول امرأة العزيز عطفاً على ما تقدم ، ذلك ليعلم يوسف أين مل أخنه بالغيب ، يعين اآلن يف غيبه : أحدها 
  .بالكذب عليه وإضافة السوء إليه ألن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني ، حكاه ابن عيسى 

ليعلم العزيز أين مل أخنه بالغيب عنه يف زوجته ، قاله ابن  أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه ، وذلك: الثاين 
  .عباس واحلسن وجماهد وقتادة والضحاك والسدي 

  .معناه وأن اهللا ال يهدي اخلائنني بكيدهم } وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني { 

َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِهِ ) ٥٣(َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم  َوَما أَُبرِّئُ َنفِْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم
قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّي َحفِيظٌ َعِليٌم ) ٥٤(أَسَْتْخِلْصُه ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنَّكَ الَْيْوَم لَدَْيَنا َمِكٌني أَِمٌني 

)٥٥ (  

  :فيه ثالثة أوجه } وما أبرىء نفسي { : ل قوله عز وج
  .أنه قول العزيز أي وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف : أحدها 

  :حيتمل وجهني } إنَّ النفس ألمارة بالسوء { 
  .األمارة بسوء الظن : أحدمها 

  .باالهتام عند االرتياب : الثاين 
  :حيتمل وجهني } إال ما رحم ريب { 

  .رحم ريب إن كفاه سوء الظن  إالَّ ما: أحدمها 
  .فهذا تأويل من زعم أنه قول العزيز . أن يثنيه حىت ال يعمل : الثاين 

أنه قول امرأة العزيز وما أبرىء نفسي إن كنت راودت يوسف عن نفسه ألن النفس باعثة على : الوجه الثاين 
  .السوء إذا غلبت الشهوة عليها 

  :حيتمل وجهني } إال ما رحم ريب { 
  .إال ما رحم ريب من نزع شهوته منه : حدمها أ

  .إال ما رحم ريب يف قهره لشهوة نفسه ، فهذا تأويل من زعم أنه من قول امرأة العزيز : الثاين 
  :أنه من قول يوسف ، واختلف قائلو هذا يف سببه على أربعة أقاويل : الوجه الثاين 

وال حني حللت السراويل؟ فقال : قالت امرأة العزيز } بالغيب ذلك ليعلم أين مل أخنه { أن يوسف ملا قال : أحدها 
  .وما أبريء نفسي إن النفس ألّمارة بالسوء ، قاله السدي : 

وما أُبريء نفسي إن { وال حني مهمت؟ فقال : أن يوسف ملا قال ذلك غمزه جربيل عليه السالم فقال : الثاين 
  .قاله ابن عباس } النفس ألمّارة بالسوء 

وما أبرىء نفسي إن النفس ألمّارة { : اذكر ما مهمت به ، فقال : أن امللك الذي مع يوسف قال له : ث الثال
  .قاله قتادة } بالسوء 



وما { كره نيب اهللا أن يكون قد زكى نفسه فقال } ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب { أن يوسف ملا قال : الرابع 
  .له احلسن قا} أبريء نفسي إن النفس ألمارة بالسوء 

  :وجهني } ألمارة بالسوء { وحيتمل قوله 
  .يعين أهنا مائلة إىل اهلوى باألمر بالسوء : أحدمها 

  .أهنا تستثقل من عزائم األمور ما إن مل يصادف حزماً أفضت إىل السوء : الثاين 
لم أمانة يوسف اختاره وهذا قول امللك األكرب ملا ع} وقال امللك ائتوين به اْستخلصه لنفسي { : قوله عز وجل 

  .ليستخلصه لنفسه يف خاص خدمته 
إنك { : ألنه استدل بكالمه على عقله ، وبعصمته على أمانته فقال } فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني { 

  .وهذه منزلة العاقل العفيف } اليوم لدينا مكني أمني 
  .اتل وجيه ، قاله مق: أحدمها : وجهان } مكني { ويف قوله 

  :ثالثة أوجه } أمني { ويف قوله . متمكن يف املنزلة الرفيعة : الثاين 
  .أنه مبعىن آمن ال ختاف العواقب ، قاله ابن شجرة : أحدها 
  .أنه مبعىن مأمون ثقة ، قاله ابن عيسى : الثاين 

خزائن أرضك ، وفيها  أي على} قال اجعلين على خزائن األرض { : قوله عز وجل . حافظ ، قاله مقاتل : الثالث 
  :قوالن 

  .هو قول بعض املتعمقة أن اخلزائن ها هنا الرجال ، ألن األفعال واألقوال خمزونة فيهم فصاروا خزائن هلا : أحدمها 
أنه سأله مجيع اخلزائن ، قاله ابن : أحدمها : وهو قول أصحاب الظاهر أهنا خزائن األموال ، وفيها قوالن : الثاين 
  .زيد 

  .أنه سأله خزائن الطعام ، قاله شيبة بن نعامة الضيب : الثاين 
  .ويف هذا دليل على جواز أن خيطب اإلنسان عمالً يكون له أهالً وهو حبقوقه وشروطه قائم 

: نزعين عمر بن اخلطاب عن عمل البحرين مث دعاين إليها فأبيت ، فقال : فيما حكى ابن سريين عن أيب هريرة قال 
  .العمل مل؟ وقد سأل يوسف 

  :فإن كان املويل ظاملاً فقد اختلف الناس يف جواز الوالية من قبله على قولني 
جوازها إن عمل باحلق فيما تقلده ، ألن يوسف عليه السالم ويل من قبل فرعون ، وألن االعتبار يف حقه : أحدمها 

  .بفعله ال بفعل غريه 
  .املعونة هلم وتزكيتهم بتنفيذ أعماهلم ال جيوز ذلك له ملا فيه من تويل الظاملني ب: الثاين 

  :وأجاب من ذهب إىل هذا القول عن واليته من قبل فرعون جبوابني 
  .أن فرعون يوسف كان صاحلاً ، وإمنا الطاغي فرعون موسى : أحدمها 

  .أنه نظر له يف أمالكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه : الثاين 
  :يفصل ما يتواله من جهة الظامل على ثالثة أقسام واألصح من إطالق هذين القولني أن 

ما جيوز ألهله فعله من غري اجتهاد يف تنفيذه كالصدقات والزكوات فيجوز توليته من جهة الظاملني ألن : أحدها 
  .النص على متسحقيه قد أغىن عن االجتهاد فيه ، وجواز تفرد أربابه به قد أغىن عن التنفيذ 

جيوز أن يتفردوا به ويلزم اإلجتهاد يف مصرفه كأموال الفيء فال جيوز توليته من جهة الظامل ما ال : والقسم الثاين 



  .ألنه يتصرف بغري حقٍ وجيتهد فيما ال يستحق 
ما جيوز أن يتواله أهله ولالجتهاد فيه مدخل كالقضايا واألحكام ، فعقد التقليد فيه حملول ، فإن : والقسم الثالث 

  .كم بني متراضيني أو توسطاً بني جمبورين جاز ، وإن كان إلزام إجبار مل جيز كان النظر تننفيذاً حل
  :فيه أربعة تأويالت } إين حفيظ عليم { 

  .حفيظ ملا استودعتين عليم مبا وليتين ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .حفيظ بالكتاب ، عليم باحلساب ، حكاه ابن سراقة ، وأنه أول من كتب يف القراطيس : الثاين 

  .حفيظ باحلساب ، عليم باأللسن ، قاله األشجع عن سفيان : الثالث 
ويف هذا دليل على أنه جيوز لإلنسان . حفيظ ملا وليتين ، قاله قتادة ، عليم بسين اجملاعة ، قاله شيبة الضيب : الرابع 

فيما اقترن  أن يصف نفسه مبا فيه من علم وفضل ، وليس هذا على اإلطالق يف عموم الصفات ولكن خمصوص
بوصلة أو تعلق بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه ملا فيه من تزكية ومراءاة ، ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق 

  .بفضله ، فإن يوسف دعته الضرورة إليه ملا سبق من حاله وملا يرجوه من الظفر بأهله 

) ٥٦(ْنَها حَْيثُ َيَشاُء ُنصِيُب بَِرحَْمِتَنا َمْن َنَشاُء َولَا ُنضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتبَوَّأُ ِم
  ) ٥٧(َولَأَْجرُ الْآخَِرِة َخْيرٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

رب الوليد بن استخلصه امللك األك: قال ابن جرير الطربي } وكذلك مكنا ليوسف يف األرض { : قوله عز وجل 
فروى . ملك بعد سنة ونصف : قال ابن عباس . وأسلم على يده : قال جماهد . الريان على عمل إظفري وعزله 

  إين حفيظ عليم إن شاء اهللا مللك يف وقته ذلك: لو أن يوسف قال « : مقاتل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
عيل ، فدخل هبا يوسف فوجدها عذراء وولدت له ولدين أفرائيم مث مات إظفري فزّوجه امللك بامرأة إظفري را. » 

  .ومنشا ابين يوسف 
احلمد هللا الذي جعل امللوك : ومن زعم أهنا زليخا قال مل يتزوجها يوسف وأهنا ملا رأته يف موكبه بكت ، مث قالت 

يتبوَّأ { . ماتت عنده ومل يتزوجها عبيداً باملعصية ، وجعل العبيد بالطاعة ملوكاً ، فضمها إليه فكانت يف عياله حىت 
  :فيه وجهان } منها حيث يشاء 

  .يتخذ من أرض مصر منزالً حيث يشاء ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .يصنع يف الدنيا ما يشاء لتفويض األمر إليه ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 

  .ة يعين يف الدنيا بالرمحة والنعم} نصيب برمحتنا من نشاء { 
ومنهم من محلها على الدنيا ، ومنهم من محلها على اآلخرة ، . يعين يف اآلخرة باجلزاء } وال نضيع أجر احملسنني { 

  .واألصح ما قدمناه 
  :واختلف فيما أوتيه من هذا احلال على قولني 

  .ثواب من اهللا تعاىل على ما ابتاله : أحدمها 
  .، وثوابه باقٍ على حاله يف اآلخرة أنه أنعم بذلك عليه تفضالً منه : الثاين 

  :فيه وجهان } وألجر اآلخرة خٌري للذين آمنوا وكانوا يتقون { قوله عز وجل 
  .وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا من أجر الدنيا ، ألن أجر اآلخرة دائم ، وأجر الدنيا منقطع : أحدمها 

  .ونعيمها ملا فيه من التبعة  وألجر اآلخرة خري ليوسف من التشاغل مبلك الدنيا: الثاين 



َولَمَّا َجهََّزُهمْ بَِجَهازِِهْم قَالَ ائُْتونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن ) ٥٨(َوَجاَء إِْخَوةُ ُيوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ 
) ٦٠(فَإِنْ لَْم تَأْتُونِي بِِه فَلَا كَْيلَ لَكُْم عِْنِدي َولَا تَقَْرُبوِن ) ٥٩(زِِلَني أَبِيكُْم أَلَا َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ َوأََنا َخْيُر الُْمْن

بُوا إِلَى َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَُهْم ِفي رِحَالِهِْم لََعلَُّهمْ َيْعرِفُونََها إِذَا اْنقَلَ) ٦١(قَالُوا سَُنَراوُِد َعْنُه أََباُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ 
  ) ٦٢(أَْهِلهِْم لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

وإمنا جاُءوا ليمتاروا من : قال ابن إسحاق والسدي . اآلية } وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه { : قوله عز وجل 
مصر يف سين القحط اليت ذكرها يوسف يف تفسري الرؤيا ، ودخلوا على يوسف ألنه كان هو الذي يتوىل بيع الطعام 

  .عزته ل
  :فيه وجهان } فعرفهم { 

  .أنه عرفهم حني دخلوا عليه من غري تعريف ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .ما عرفهم حىت تعرفوا إليه فعرفهم ، قاله احلسن : الثاين 

  .وقيل بل عرفهم بلساهنم العرباين حني تكلموا به 
رب هبم فلسطني فنزل من وراء هنر األردن فسّموا إمنا مسيت عربانية ألن إبراهيم عليه السالم ع: قال ابن عباس 

  .العربانية 
ألنه فارقوه صغرياً فكرب ، وفقرياً فاستغىن ، وباعوه عبداً فصار ملكاً ، فلذلك أنكروه ، ومل } وهم له منكرون { 

  :قوله عز وجل . يتعرف إليهم ليعرفوه 
  .ومحل لكل رجل منهم بعرياً بعدَّهتم : ن إسحاق وذلك أنه كال هلم الطعام ، قال اب} وملّا جهزهم جبهازهم { 
  .يعين بنيامني وكان أخا يوسف ألبيه وأمه : قال قتادة } قال ائتوين بأخٍ لكم من أبيكم { 

قد استربت بكم تنكر عليهم فأخربوين من أنتم فإين أخاف أن تكونوا عيوناً ، : أدخلهم الدار وقال : قال السدي 
إن كنتم صادقني فائتوين هبذا األخ : م وحال يوسف وحال أخيه وختلفه مع أبيه ، فقال فذكروا حال أبيهم وحاهل

بل وصفوا له أنه أَحبُّ إىل أبيهم منهم : وقيل . الذي لكم من أبيكم ، وأظهر هلم أنه يريد أن يستربىء به أحواهلم 
  .، فأظهر هلم حمبة رؤيته 

  :حيتمل وجهني } أال ترْون أين أويف الكيلَ { 
  .أنه أرخص هلم يف السعر فصار زيادة يف الكيل : أحدمها 

  .أنه كال هلم مبكيال واف : الثاين 
  :فيه وجهان } وأنا خري املنزلني { 

  .يعين خري املضيفني ، قاله جماهد : أحدمها 
و الطعام ، فهو على التأويل األول مأخوذ من النزل وه. وهو حمتمل ، خري من نزلتم عليه من املأمونني : الثاين 

  .وعلى التأويل الثاين مأخوذ من املنزل وهو الدار 
  .يعين فيما بعد ألنه قد وفاهم كيلهم يف هذه احلال } فإن مل تأتوين به فال كْيل لكم عندي { : قوله عز وجل 

  .العود حثهم  ومل ُيرد أن يبعدوا منه وال يعودوا إليه ألنه على. أي ال أنزلكم عندي منزلة القريب } وال تقربون { 
إمنا اختار مشعون منهم ألنه يوم : قال الكليب . وطلب منهم رهينة حىت يرجعوا ، فارهتن مشعون عنده : قال السدي 

  .اجلُّب كان أمجلهم قوالً وأحسنهم رأياً 
} إِنَّا لَفَاِعلُون َو{ . واملراودة االجتهاد يف الطلب ، مأخوذ من اإلرادة } قالوا سَُنَراوُِد عنه أباه { : قوله عز وجل 



  :فيه وجهان 
  .وإنا لفاعلون مراودة أبيه وطلبه منه : أحدمها 

  .وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم ، قاله ابن إسحاق : الثاين 
  كيف استجاز يوسف إدخال احلزن على أبيه بطلب أخيه؟: فإن قيل 

  :قيل عن هذا أربعة أجوبة 
  .مره بذلك ابتالء ليعقوب لُيعظم له الثواب فاّتبع أمره فيه جيوز أن يكون اهللا عز وجل أ: أحدها 

  .جيوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف : الثاين 
  .لتضاعف املسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه : الثالث 
  .ليقدم سرور أخيه باالجتماع معه قبل إخوته مليله إليه : والرابع 

وفيهم قوالن } لفتيانه { قرأ محزة والكسائي وحفص } انه اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم وقال لفتي{ : قوله عز وجل 
:  

  .أهنم غلمانه ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أهنم الذين كالوا هلم الطعام ، قاله السدي : الثاين 

  :ويف بضاعتهم قوالن 
  .أهنا َورِقهم اليت ابتاعوا الطعام هبا : أحدمها 

  .انية جُُرب فيها سويق املقل ، قاله الضحاك أهنا كانت مث: الثاين 
نبه اهللا تعاىل برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد تعود إليهم فيما يثابون إليه من الطاعات : وقال بعض العلماء 

  .ويعاقبون عليه من املعاصي 
  .أي ليعرفوها } لعلهم يعرفوهنا { 
 ١٧٤: آل عمران [ } فانقلبوا بنعمة من اهللا { أهلهم ، ومنه قوله تعاىل  يعين رجعوا إىل} وإذا انقلبوا إىل أهلهم { 
. [  
  .أي لريجعوا } لعلهم يرجعون { 

  فلم فعل ذلك يوسف؟: فإن قيل 
  :حيتمل أوجهاً مخسة : قيل 

  .ترغيباً هلم لريجعوا ، على ما صّرح به : أحدها 
  .جعون لتعريفها أنه علم منهم ال يستحلّون إمساكها ، وأهنم ير: الثاين 

  .ليعلموا أنه مل يكن طلبه لعودهم طمعاً يف أمواهلم : الثالث 
  .أنه خشي أن ال يكون عند أبيه غريها للقحط الذي نزل به : الرابع 

  .أنه حترج أن يأخذ من أبيه وإخوته مثن قوهتم مع شدة حاجتهم : اخلامس 

قَالَ َهلْ آَمُنكُمْ ) ٦٣(َنا ُمنَِع مِنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أَخَاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أََبا
  ) ٦٤(َعلَْيِه إِلَّا كََما أَِمْنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 



واختلفوا يف نزهلم الذي رجعوا إليه إىل أبيهم } فلّما رجعوا إىل أبيهم قالوا يا أبانا ُمنَِع ِمّنا الكيل  {: قوله عز وجل 
  :على قولني 

  .بالعربات من أرض فلسطني : أحدمها 
  .باألوالج من ناحية الشعب أسفل من محس ، وكان صاحب بادية له شاٌء وإبل : الثاين 

أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغري أخينا ألن ملك مصر ألزمنا به وطلبه منا إما لرياه } ل قالوا يا أبانا منع منا الكي{ 
  .أو ليعرف صدقنا منه 

  .أي إن أرسلته معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه } فأرسل معنا أخانا نكَتل { 
  .منهم يف يوسف  فلم يثق بذلك منهم ملا كان. ترغيباً له يف إرساله معهم } وإنا له حلافظون { 
ألهنم ضمنوا له حفظ يوسف فأضاعوه ، فلم يثق هبم } قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل { 

  .فيما ضمنوه 
  .يعين منكم ألخيكم } حافظاً { قرأ محزة والكسائي وحفص } فاهللا خري حافظاً { 
  .محني يف حفظ ما استودع أرحم الرا: أحدمها : حيتمل وجهني } وهو أرحم الرامحني { 

  .أرحم الرامحني فيما يرى من حزين : والثاين 

ُردَّْت إِلَْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ َولَمَّا فََتُحوا مََتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا 
قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم حَتَّى ُتْؤُتوِن مَْوِثقًا ِمَن اللَِّه لَتَأُْتنَّنِي بِِه إِلَّا أَنْ ُيَحاطَ ) ٦٥(َداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري أَخَاَنا َونَْز

  ) ٦٦(بِكُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ 

أي وجدوا اليت كانت بضاعتهم وهو ما } وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ُردَّتْ إليهم { : قوله عز وجل 
  .دفعوه يف مثن الطعام الذي امتاروه 

  :فيه وجهان } قالوا يا أبانا ما نبغي { 
  .أنه على وجه االستفهام مبعىن ما نبغي بعد هذا الذي قد عاملنا به ، قاله قتادة : أحدمها 

  .اه ما نبغي بالكذب فيما أخربناك به عن امللك ، حكاه ابن عيسى معن: الثاين 
احتمل أن يكون قوهلم ذلك له تعريفاً واحتمل أن يكون ترغيباً ، وهو أظهر االحتمالني } هذه بضاعتنا ردت إلينا { 
.  

  :أي نأتيهم باملرية ، وهي الطعام املقتات ، ومنه قول الشاعر } ومنري أهلنا { 
  .مىت يأيت غياثك من تغيث ... فمكثت حوالً  بعثتك مائراً

  .هذا ترغيب حمض ليعقوب } ومنري أهلنا { 
  .وهذا استنزال } وحنفظ أخانا { 
  :وهو ترغيب وفيه وجهان } ونزداد كيل بعري { 

  .كيل البعري حنمل عليه أخانا : أحدمها 
  .فال يعطى الواحد أكثر من محل بعري  كيل بعري هو نصيب أخينا ألن يوسف قّسط الطعام بني الناس: والثاين 

  :فيه وجهان } ذلك كَْيلٌ يسري { 
  .أن الذي جئناك به كيل يسري ال ينفعنا : أحدمها 



فيكون على الوجه األول استعطافاً ، وعلى الثاين . أن ما نريده يسري على من يكيل لنا ، قاله احلسن : والثاين 
  .تسهيالً 

ليوسف فيما بذلوه من مراودة يف اجتذاب أخيهم ألهنم قد راودوه من سائر جهات ويف هذا القول منهم وفاٌء ، 
  .املراودة ترغيباً واستنزاالً واستعطافاً وتسهيالً 

  :يف هذا املوثق ثالثة أوجه } قال لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقاً من اهللا { : قوله تعاىل 
  .أنه إشهادهم اهللا على أنفسهم : أحدها 
  .أنه حلفهم باهللا ، قاله السدي : الثاين 

  أنه كفيل يتكفل هبم: الثالث 
  :فيه وجهان } لتأتنين به إالَّ أن حياط بكم { 

  .يعين إال أن يهلك مجيعكم ، قاله جماهد : أحدمها 
  .إال أن ُتغلَبوا على أمركم ، قاله قتادة : الثاين 

َواْدُخلُوا ِمْن أَْبوَابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي عَْنكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِِن الُْحكُْم إِلَّا َوقَالَ َيا بَنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ وَاِحٍد 
ي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهْم أَُبوُهْم َما كَانَ ُيْغنِ) ٦٧(ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ 

  ) ٦٨( لَا َيْعلَُمونَ ِمْن َشْيٍء إِلَّا َحاَجةً ِفي نَفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها وَإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ

ب واحد ، وفيه وجهان يعين ال تدخلوا مصر من با} . . . وقال يا بين ال تدخلوا من باب واحد { : قوله عز وجل 
:  

  .يعين من باب واحد من أبواهبا : أحدها 
  .، قاله اجلمهور } وادخلوا من أبواب متفرقة { 

  .أي طرق ، قاله السدي } وادخلوا من أبواب متفرقة { من طريق واحد من طرقها : الثاين 
  :وفيما خاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد قوالن 

  .لعني ألهنم كانوا ذوي صور ومجال ، قاله ابن عباس وجماهد أنه خاف عليهم ا: أحدمها 
  .أنه خاف عليهم امللك أن يرى عددهم وقوهتم فيبطش هبم حسداً أو حذراً ، قاله بعض املتأخرين : الثاين 

أي من أي شيء أحذره عليكم فأشار عليهم يف األول ، وفوض إىل اهللا يف } وما أغين عنكم من اهللا من شيٍء { 
  .ر اآلخ

أي ال يرد حذر } وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغين عنهم من اهللا من شيٍء { : قوله عز وجل 
  .املخلوق قضاَء اخلالق 

  .وهو حذر املشفق وسكون نفس بالوصية أن يتفرقوا خشية العني } إالَّ حاجة يف نفس يعقوب قضاها { 
  .فيه ثالثة أوجه } وإنه لذو علم ملا علمناه { 

  .إنه لعامل مبا علم ، قاله قتادة : أحدها 
  .ملتيقن بوعدنا ، وهو معىن قول الضحاك : الثاين 

  .إنه حلافظ لوصيتنا ، وهو معىن قول الكليب : الثالث 



  ) ٦٩(َملُونَ َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَلَا َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيْع

  .ضّمُه إليه وأنزله معه : قال قتادة } وملا دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } قال إين أنا أخوك { 

  .أنه أخربه أنه يوسف أخوه ، قاله ابن إسحاق : أحدمها 
  .أنا أخوك مكان أخيك اهلالك ، قاله وهب : أنه قال له : الثاين 

  :فيه وجهان } بتئس مبا كانوا يعملون فال ت{ 
  .فال تأسف ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .فال حتزن مبا كانوا يعملون : الثاين 
  :وفيه وجهان 

  .مبا فعلوه يف املاضي بك وبأخيك : أحدمها 
  .باستبدادهم دونك مبال أبيك : الثاين 

قَالُوا َوأَقَْبلُوا ) ٧٠(ي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ ِف
  ) ٧٢(قَالُوا َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََنا بِِه َزعِيٌم ) ٧١(َعلَْيهِْم َماذَا َتفِْقُدونَ 

وهو كيل الطعام هلم بعد إكرامهم وإعطائه بعرياً ألخيهم مثل ما أعطاهم } فلما جهزهم جبهازهم { : قوله عز وجل 
.  

وكل شيء يشرب فيه فهو صواع ، . قال ابن عباس . والسقاية والصواع واحد } جعل السقاية يف رحل أخيه { 
  :قال الشاعر 

  وترى املتك بيننا مستعارا... نشرب اخلمر بالصواع جهاراً 
  .وكان إناء املتك الذي يشرب فيه : ال قتادة ق

كان من ذهب ، وبه كال طعامهم : واختلف يف جنسه ، فقال عكرمة كان من فضة ، وقال عبد الرمحن بن زيد 
  .مبالغة يف إكرامهم 

  .هو املكوك العادي الذي يلتقي طرفاه : وقال السدي 
  .ناد فسمى النداء أذاناً ألنه إعالم كاألذان أي نادى م} مث أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون { 

  :وجهان } العري { ويف 
  .أهنا الرفقة : أحدمها 

  .أهنا اإلبل املرحولة املركوبة ، قاله أبو عبيدة : الثاين 
  كيف استجاز يوسف أن جيعل السقاية يف رحل أخيه لسرقهم وهم برآء ، وهذه معصية؟: فإن قيل 

  :قيل عن هذه أربعة أجوبة 
  .أهنا معصية فعلها الكيال ومل يأمر هبا يوسف : حدها أ

  .أن املنادي الذي كال حني فقد السقاية ظن أهنم سرقوها ومل يعلم مبا فعله يوسف ، فلم يكن عاصياً : الثاين 
  .أن النداء كان بأمر يوسف ، وعىن بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه ، وذلك صدق : الثالث 



} إن يسرق فقد سرق أٌخ له من قبل { من قبل يوسف فعاقبه اهللا عليها بأن قال القوم  أهنا كانت خطيئة: الرابع 
أي لعاقون ألبيكم يف } إنكم لسارقون { وذهب بعض من يقول بغوامض املعاين إىل أن معىن قوله . يعنون يوسف 

  .أمر أخيكم حيث أخذمتوه منه وخنتموه فيه 
ألهنم استنكروا ما قذفوا به مع ثقتهم بأنفسهم فاستفهموا } ذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ما{ : قوله عز وجل 

  .استفهام املبهوت 
والصواع واحد وحكى غالب الليثي عن حيىي بن يعمر أنه كان يقرأ صوغ امللك بالغني } قالوا نفقد صواع امللك { 

  .معجمة ، مأخوذ من الصياغة ألنه مصوغ من فضة أو ذهب وقيل من حناس 
  .وهذه جعالة بذلت للواجد } جاء به محل بعري وأنا به زعيم  وملن{ 

  :ويف محل البعري وجهان 
  .محل مجل ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

  .محل محار ، وهو لغة ، قاله جماهد : الثاين 
  :واختلف يف هذا البذل على قولني 

  .يل ضامن أي كف} وأنا به زعيم { أن املنادي بذله عن نفسه ألنه قال : أحدمها 
  :فكيف ضمن محل بعري وهو جمهول ، وضمان اجملهول ال يصح؟ قيل عنه جوابان : فإن قيل 
  .أن محل البعري قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه : أحدمها 

 يلزم ، أهنا جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها يف اجلهالة ، ما مل ُيجْزه يف غريها كما أجاز فيها ضمان ما مل: الثاين 
  .وإن منع منه يف غريها 

قَالُوا ) ٧٤(قَالُوا فََما َجَزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني ) ٧٣(قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا َسارِِقَني 
فََبَدأَ بِأَْوعَِيِتهِْم قَْبلَ وَِعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْسَتْخَرجََها ) ٧٥(َنْجزِي الظَّاِلِمَني  َجَزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه كَذَِلَك

َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما كَانَ ِلَيأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ الَْمِلِك إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه 
  ) ٧٦(فَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم َو

أي لنسرق ، ألن السرقة من الفساد يف األرض } قالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض { : قوله عز وجل 
وقيل ألهنم ردّوا البضاعة اليت وجدوها يف . وإمنا قالوا ذلك هلم ألهنم قد كانوا عرفوهم بالصالح والعفاف . 

  .ن يؤد األمانة يف غائب ال يقدم على سرقة مال حاضر رحاهلم ، وم
  :حيتمل وجهني } وما كنا سارقني { 

  .ما كنا سارقني من غريكم فنسرق منكم : أحدمها 
  .وهذا أشبه ألهنم أضافوا بذلك إىل عملهم . ما كنا سارقني ألمانتكم فنسرق غري أمانتكم : والثاين 

أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبني يف أنكم مل } كنتم كاذبني قالوا فما جزاؤه إن { : قوله عز وجل 
  .تسرقوا منا 

  .أي جزاء من سرق إن ُيْسترق } قالوا جزاؤه َمن ُوجَِد يف رحِله فهو جزاؤه { 
  .أي كذلك نفعل بالظاملني إذا سرقوا وكان هذا من دين يعقوب } كذلك نِجزي الظاملني { 
  .لتزول الريبة من قلوهبم لو بدىء بوعاء أخيه } أخيه  فبدأ بأوعيتهم قبل وعاِء{ 



قيل عىن السقاية فلذلك أّنث ، وقيل عىن الصاع ، وهو يذكر ويؤنث يف قول } مث استخرجها من وعاء أخيه { 
  :فيه وجهان } كذلك كدنا ليوُسف { . الزجاج 
  .صنعنا ليوسف قاله الضحاك : أحدمها 
  .ابن عيسى  دبّرنا ليوسف ، قاله: والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك { 
  .يف سلطان امللك ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يف قضاء امللك ، قاله قتادة : والثاين 

وإمنا كان : قال الضحاك . ومل يكن يف دين امللك استرقاق من سرق : يف عادة امللك ، قال ابن عيسى : والثالث 
  .الغرم  يضاعف عليه

  :فيه وجهان } إال أن يشاء اهللا { 
  .إال أن يشاء اهللا أن ُيْستَرق من سرق : أحدمها 
  .إال أن يشاء اهللا أن جيعل ليوسف عذراً فيما فعل : والثاين 

لَُهْم قَالَ أَْنُتمْ َشرٌّ َمكَاًنا وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما قَالُوا إِنْ َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ فَأََسرََّها ُيوُسُف ِفي نَفِْسِه وَلَْم ُيْبِدَها 
  ) ٧٧(َتِصفُونَ 

  :ويف هذا القول منهم وجهان . يعنون يوسف } قالوا إن يسرق فقد سََرق أخ له من قبلُ { : قوله عز وجل 
  .أنه عقوبة ليوسف أجراها اهللا تعاىل على ألسنتهم ، قاله عكرمة : أحدمها 
تربأوا بذلك من فعله ألنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه عِرق أخيه السارق ألن يف االشتراك يف لي: والثاين 

  .األنساب تشاكالً يف األخالق 
  :ويف السرقة اليت نسبوا يوسف إليها مخسة أقاويل 

لك ، قاله سعيد أنه سرق صنماً كان جلده إىل أمه من فضة وذهب ، وكسره وألقاه يف الطريق فعّيروه بذ: أحدها 
  .بن جبري وقتادة 

  .كان مع إخوته على طعام فنظر إىل عرق فخبأه ، فعّيروه بذلك ، قاله عطية العويف : الثاين 
  .أنه كان يسرق من طعام املائدة للمساكني ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
يف الكبري من ولده ، وكانت أن عمته وكانت أكرب ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق ألهنا كانت : الرابع 

تكفل يوسف ، فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت املنطقة ، واهتمته فأخذهتا منه ، فصارت يف حكمهم أحق به ، 
  .فكان ذلك منها لشدة ميلها وحبها له ، قاله جماهد 

  .أهنم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه ، قاله احلسن : اخلامس 
  :فيه وجهان } يبدها هلم فأسرها يوسف يف نفسه ومل { 

  .قاله ابن شجرة وعلي بن عيسى } إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل { أنه أسر يف نفسه قوهلم : أحدمها 
قال أنتم شر { : ويف قوله . اآلية ، قاله ابن عباس وابن إسحاق } . . . أنُتمْ َشرٌّ مكاناً { أسر يف نفسه : الثاين 
  :وجهان } مكاناً 

  .تم شر منزلة عند اهللا ممن نسبتموه إىل هذه السرقة أن: أحدمها 



  .أنتم شر صنعاً ملا أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم : الثاين 
  :تأويالن } واهللا أعلم مبا تصفون { : ويف قوله تعاىل 

  .مبا تقولون ، قاله جماهد : أحدمها 
  .مبا تكذبون ، قاله قتادة : الثاين 

إن صواعي هذا ليخربين : أهنم ملا دخلوا عليه دعا بالصواع فنقره مث أدناه من أذنه مث قال وحكى بعض املفسرين 
أنكم كنتم اثين عشر رجالً وأنكم انطلقتم بأخٍ لكم فبِْعتموه ، فلما مسعها بنيامني قام وسجد ليوسف وقال أيها 

فاصنع يب ما : قال . وسوف تراه هو حي : امللك سلْ صواعك هذا عن أخي أحّي هو أم هالك؟ فنقره ، مث قال 
افقر صواعك : فدخل يوسف فبكى مث توضأ وخرج ، فقال بنيامني : قال . شئت ، فإنه إن علم يب سينقذين 

كيف تسألين عن صاحيب : صواعي هذا غضبان وهو يقول : ليخربك بالذي سرقه فجعله يف رحلي ، فنقره ، فقال 
  .وقد رأيت مع من كنت 

قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ نَأُْخذَ إِلَّا ) ٧٨(َها الْعَزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني قَالُوا َيا أَيُّ
  ) ٧٩(َمْن َوَجْدَنا َمَتاعََنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ 

كبرياً { لكن قالوا ذلك ترقيقاً واستعطافاً ويف قوهلم } العزيز إن له أباً شيخاً كبرياً  يا أيها. . . { : قوله عز وجل 
  :وجهان } 

  .كبري السن : أحدمها 
  .كبري القدر ألن كرب السن معروف من حال الشيخ : الثاين 

  .أي عْبداً بدله } فخذ أحدنا مكانه { 
  :فيه وجهان } إنا نراك من احملسنني { 

  .اك من احملسنني يف هذا إن فعلت ، قاله ابن إسحاق نر: أحدمها 
  .نراك من احملسنني فيما كنت تفعله بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا وبضاعتنا : الثاين 

  .إنا نراك من العادلني ، ألن العادل حمسن : وحيتمل ثالثاً 
إن أخذنا بريئاً بسقيم } ه إنَّا إذًا لظاملون قال معاذَ اهللا أن نأخذ إال من وَجْدنا متاعنا عند{ فأجاهبم يوسف عن هذا 

  .إنا إذاً لظاملون عندكم إذا حكمنا عليكم بغري حكم أبيكم أن من سرق استُرِّق : ، وفيه وجه ثان 

ْم َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه َوِمْن قَْبلُ َما فَرَّطُْتمْ فَلَمَّا اْسَتْيأَسُوا ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُ
اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم ) ٨٠(ِفي ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ الْأَْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَوْ َيْحكُمَ اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 

َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها ) ٨١(شَهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني فَقُولُوا َيا أَبَاَنا إِنَّ اْبَنكَ سََرَق َوَما 
  ) ٨٢(َوالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

  .أي يئسوا من رد أخيهم عليهم } فلما استيأسوا منه { : قوله عز وجل 
  :استيقنوا أنه ال يرد عليهم ، قاله أبو عبيدة وأنشد قول الشاعر  :الثاين 

  أمل تيأسوا أين ابن فارس زهدم... أقول هلا بالشعب إذ يأسرونين 
  .أي خال بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون ال خيتلط هبم غريهم } خلصوا جنّياً { 



  :فيه ثالثة أقاويل } قال كبريهم { 
 العقل والعلم وهو مشعون الذي كان قد ارهتن يوسف عنده حني رجع إخوته إىل أبيهم ، أنه عىن كبريهم يف: أحدها 

  .قاله جماهد 
  .أنه عىن كبريهم يف السن وهو روبيل ابن خالة يوسف ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه عىن كبريهم يف الرأي والتمييز وهو يهوذا ، قاله جماهد : الثالث 
  .يعين عند إيفاد ابنه هذا معكم } خذ عليكم موثقاً من اهللا أمل تعلموا أن أباكم قد أ{ 
  .أي ضيعتموه } ومن قبل ما فرَّطتم يف يوسف { 
  .يعين أرض مصر } فلن أبرح األرض { 
  :فيه قوالن } أو حيكم اهللا يل وهو خري احلاكمني { . يعين بالرجوع } حىت يأذن يل أيب { 

  .منها ، وهو قول اجلمهور  يعين أو يقضي اهللا يل باخلروج: أحدمها 
  .أو حيكم اهللا يل بالسيف واحملاربة ألهنم مهوا بذلك ، قاله أبو صاحل : الثاين 

بضم السني وكسر } سُرِق { وقرأ ابن عباس } ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق { : قوله عز وجل 
  .الراء وتشديدها 

  :هان فيها وج} وما شهدنا إال مبا علمنا { 
  .وما شهدنا عندك بأن ابنك سرق إال مبا علمنا من وجود السرقة يف رحله ، قاله ابن إسحاق : أحدمها 

  .وما شهدنا عند يوسف بأن السارق ُيسترّق إال مبا علمنا من دينك ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :فيه وجهان } وما كنا للغيب حافظني { 

  .، قاله قتادة ما كنا نعلم أن ابنك يسرق : أحدمها 
  .ما كنا نعلم أن ابنك يسترّق ، وهو قول جماهد : الثاين 

وهي مصر ، واملعىن واسأل أهل القرية فحذف ذكر األهل إجيازاً ، } واسأل القرية اليت كنا فيها { : قوله عز وجل 
  .ألن احلال تشهد به 

  :وجهان } العري { ويف } والعري اليت أقبلنا فيها { 
  .ا القافلة ، وقافلة اإلبل تسمى عرياً على التشبيه أهن: أحدمها 

  .احلمري ، قاله جماهد ، واملعىن أهل العري : الثاين 
أهنم أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت مجاداً ، أو نفس العري وإن كانت : وقيل فيه وجه ثالث 

واحليوان مبا حيدث فيهم من املعرفة إعجازاً ألنبيائه ، فأحالوه  حيواناً هبيماً ألنه نيب ، واألنبياء قد سخر هلم اجلماد
  .على سؤال القرية والعري ليكون أوضح برهاناً 

  .أي يستشهدون بصْدقنا أن ابنك سرق } وإنا لصادقون { 

َوتََولَّى ) ٨٣(هِْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَنِي بِ
قَالُوا َتاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر ُيوُسفَ َحتَّى ) ٨٤(َعْنُهْم َوقَالَ َيا أَسَفَى َعلَى ُيوُسَف وَابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَظِيٌم 

  ) ٨٦(قَالَ إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٨٥(اِلِكَني َتكُونَ َحَرًضا أَْو َتكُونَ ِمَن الَْه



  :فيه وجهان } قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً { : قوله عز وجل 
  .بل سهلت : أحدمها 

  . يسرق ، وإمنا ذاك ألمر يريده اهللا تعاىل بل زينت لكم أنفسكم أمراً يف قولكم إن ابين سرق وهو ال: الثاين 
  .يعين يوسف وأخيه املأخوذ يف السرقة وأخيه املتخلف معه فهم ثالثة } فصرب مجيل عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعاً { 
  .يعين العليم بأمركم ، احلكيم يف قضائه مبا ذكرمت } إنه هو العليم احلكيم { 

  :فيه وجهان } ال يا أسفَى على يوسف وتولَّى عنهم وق{ : قوله عز وجل 
  :معناه واجزعاه قاله جماهد ، ومنه قول كثري : أحدمها 

  وللنفس ملا سليت فتسلِّت... فيا أسفا للقلب كيف انصرافُه 
  :قال حسان بن ثابت يرثي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . معناه يا جزعاه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  عليه وما حتت السالم املنضد... ألرض واستوت فيا أسفا ما وارت ا
  :ويف هذا القول وجهان 

  .أنه أراد به الشكوى إىل اهللا تعاىل ومل يرد به الشكوى منه رغباً إىل اهللا تعاىل يف كشف بالئه : أحدمها 
  :أنه أراد به الدعاء ، وفيه قوالن : الثاين 

  .مضمر وتقديره يا رب ارحم أسفي على يوسف : أحدمها 
  :فيه قوالن } وابيضت َعيَْناه من احلزن { 

  .أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه : أحدمها 
  .أنه ذهب بصره ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } فهو كظيم { 
  .أنه الكمد ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أنه الذي ال يتكلم ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :قهور ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر أنه امل: الثالث 
  فإين اليوم منطلق لساين... فإن أك كاظماً ملصاب شاسٍ 

  :أنه املخفي حلزنه ، قاله جماهد وقتادة ، مأخوذ من كظم الغيظ وهو إخفاؤه ، قال الشاعر : والرابع 
  والقوم من خوِف املنايا كظم... فحضضت قومي واحتسبت قتاهلم 

قال ابن عباس واحلسن وقتادة معناه ال تزال تذكر يوسف ، قال } الوا تاهللا تفتأ تذكر يوسف ق{ : قوله عز وجل 
  :أوس بن حجر 

  ويلحق منها الحق وتقطُّع... فما فتئت خيل تثوُب وتّدعي 
  .تفتأ مبعىن تفتر : وقال جماهد . أي فما زالت 

  .فيه ثالثة تأويالت } حىت تكون حرضاً { 
  .قاله احلسن  يعين هرماً ،: أحدها 
  .دنفاً من املرض ، وهو ما دون املوت ، قاله ابن عباس وجماهد : والثاين 

وأصل احلرض فساد اجلسم والعقل من مرض أو عشق ، قال . أنه الفاسد العقل ، قاله حممد بن إسحاق : والثالث 
  .العرجي 



  حىت َبليُت وحىت شفّين السقم... إين امرؤجلّ يب ُحبٌّ فأحرضين 
  .يعين ميتاً من امليتني ، قاله اجلميع } تكون من اهلالكني  أو{ 

فكيف صرب يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكاً متمكناً مبصر ، وأبوه حبّران من أرض اجلزيرة؟ وهالّ عّجل : فإن قيل 
  استدعاءه ومل يتعلل بشيء بعد شيء؟

  :قيل حيتمل أربعة أوجه 

  .اىل ، ابتالء له ملصلحة علمها فيه ألنه نّيب مأمور أن يكون فعل ذلك عن أمر اهللا تع: أحدها 
  .أنه بلي بالسجن ، فأحب بعد فراقه أن يبلو نفسه بالصرب : الثاين 

  .أن يف مفاجأة السرور خطراً وأحب أن يروض نفسه بالتدريج : الثالث 
  .لئال يتصور امللك األكرب فاقة أهله بتعجيل استدعائهم حني ملك : الرابع 

  :يف بثي وجهان } قال إمنا أشكو َبثِّي وحزين إىل اهللا { : وجل قوله عز 
  .مهّي ، قاله ابن عباس : أحدمها 

وإمنا شكا ما يف نفسه فجعله بثاً وهو . والبث تفريق اهلم بإظهار ما يف النفس . حاجيت ، حكاه ابن جرير : الثاين 
  .مبثوث 

  :فيه تأويالن } وأعلم من اهللا ما ال تعلمون { 
  .أعلم أن رؤيا يوسف صادقة ، وأين ساجد له ، قاله ابن عباس : مها أحد

لعله يوسف ، وقال ال يكون يف األرض صّديق إال نيب ، : أنه أحست نفسه حني أخربوه فدعا امللك وقال : والثاين 
  .قاله السّدي 

ما بلغ بك ما أرى؟ قال : ل ما حكي أن رجالً دخل عليه فقا} إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا { وسبب قول يعقوب 
وكان . خطيئة أخطأهتا فاغفرها يل : يا يعقوب تشكوين؟ فقال : فأوحى اهللا إليه . طول الزمان وكثرة األحزان : 

  .} إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا { بعد ذلك يقول 

َرْوحِ اللَِّه إِنَّهُ لَا َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ  َيا بَنِيَّ اذَْهبُوا فََتَحسَّسُوا ِمْن ُيوُسَف وَأَِخيِه َولَا َتيْأَُسوا ِمْن
ْيَنا ْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَفَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأَ) ٨٧(

  ) ٨٨(إِنَّ اللََّه َيْجزِي الْمَُتَصدِِّقَني 

  :أي استعملوا وتعّرفوا ، ومنه قول عدّي بن زيد } اذهبوا فتحسَُّسوا ِمن يوُسَف وأخيه . . . { : قوله عز وجل 
  وإن مرضت فال حتِسْسك ُعّواِدي... فإنْ َحييَت فال أحسسك يف بلدي 

  .وأصله طلب الشيء باحلس 
  :فيه تأويالن } ا من روح اهللا وال تيأسو{ 

  .من فرج اهللا ، قاله حممد بن إسحاق : أحدمها 
وإمنا قال يعقوب ذلك ألنه تّنبه على يوسف . وهو مأخوذ من الريح اليت بالنفع . من رمحة اهللا ، قاله قتادة : والثاين 

هل قبضت روح يوسف؟ فقال  برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة وملا حكي أن يعقوب سأل ملك املوت
  .ال : 



وهذا ِمن ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف } فلّما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز َمّسنا وأهلنا الضر { : قوله عز وجل 
  :ويف قصدهم بذلك قوالن . 

  .بأن يرد أخاهم عليهم ، قاله ابن جرير : أحدمها 
  .لي بن عيسى توفية كيلهم واحملاباة هلم ، قاله ع: والثاين 

  .وأصل اإلزجاء السَْوق بالدفع ، وفيه قول الشاعر عدي بن الرقاع } وجئنا ببضاعٍة مزجاةٍ { 
  قلٌم أصاب من الدواة مدادها... تزجي أغَّن كأن إبَرة روِقِه 

  :ويف بضاعتهم هذه مخسة أقاويل 
  .أهنا كانت دراهم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .وف ومسن ، قاله عبداهللا بن احلارث متاع األعراب ، ص: الثاين 

  .احلبة اخلضراء وصنوبر ، قاله أبو صاحل : الثالث 
  .قاله الضحاك . سويق املقل : الرابع 

  .خلق احلْبل والغرارة ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : اخلامس 
  :ويف املزجاة ثالثة تأويالت 

  .أهنا الرديئة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الكاسدة ، قاله الضحاك : والثاين 
  :وهي اليت ال تبلغ قدر احلاجة ومنه قول الراعي : قال ابن إسحاق . القليلة ، قاله جماهد : الثالث 

  وحاجة غري مزجاة من احلاج... ومرسل برسول غري مّتهم 
  .من لغة القبط : هي كلمة من لغة العجم ، وقال اهليثمي : وقال الكليب 

  :يه قوالن ف} فأوف لنا الكيل { 
  .الكيل الذي كان قد كاله ألخيهم ، وهو قول ابن جريج : أحدمها 

  .مثل كيلهم األول ألن بضاعتهم الثانية أقل ، قاله السدي : الثاين 
  :فيه أربعة أقاويل } وتصدق علينا { 

وذلك ألن الصدقة حترم معناه تفضل علينا مبا بني اجلياد والرديئة ، قاله سعيد بن جبري والسدي واحلسن ، : أحدمها 
  .على مجيع األنبياء 

ومل حترم الصدقة إال على حممد صلى : قال جماهد . تصدق علينا بالزيادة على حقنا ، قاله سفيان بن عيينة : الثاين 
  .اهللا عليه وسلم وحده 

لهم تصّدق َعلّي ، ألن ال: تصدق علينا برد أخينا إلينا ، قاله ابن جريج ، وكره للرجل أن يقول يف دعائه : الثالث 
  .الصدقة ملن يبتغي الثواب 

  :معناه جتّوز عنا ، قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر : الرابع 
  وأمر علينا األشعري لياليا... تصّدق علينا يا ابن عفان واحتسب 

قَالُوا أَإِنََّك لَأَْنَت يُوُسُف قَالَ أََنا يُوُسُف َوَهذَا أَِخي ) ٨٩(لُونَ قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم َما فََعلُْتْم بُِيوُسَف وَأَِخيِه إِذْ أَْنُتْم َجاِه
نَّا قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُ) ٩٠(قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيصْبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني 

  ) ٩٢(قَالَ لَا َتثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني ) ٩١(لَخَاِطِئَني 



أي قد علمتم ، } هل علمتم ما فعلتم { معىن قوله } قال َهلْ علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه { : قوله عز وجل 
  .أي قد أتى } ن حني من الدهر هل أتى على اإلنسا{ كقوله تعاىل 

رمحهم ورقَّ هلم ، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف } مّسنا وأهلنا الضر { ذكر لنا أهنم ملا قالوا : قال ابن إسحاق 
  .وأخيه؟ وَعدََّد عليهم ما صنعوا هبما 

  :فيه ثالثة أوجه } إذ أنتم جاهلون { 
  .يعين جهل الصغر : أحدها 
  . جهل املعاصي: الثاين 

  .فحينئذ عرفوه . اجلهل بعواقب أفعاهلم : الثالث 
وهذا أخي وبيين وبينه : وحكى الضحاك يف قراءة عبداهللا } قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي { 
  قرىب
  .يعين بالسالمة مث بالكرامة ، وحيتمل باإلجتماع بعد طول الفرقة } قد َمّن اهللا علينا { 
  :فيه قوالن } يصْرب إنه َمْن يّتق و{ 

  .يتقي الزىن ويصرب على العزوبة ، قاله إبراهيم : أحدمها 
  .وهو حمتمل . يتقي اهللا تعاىل ويصرب على بلواه : الثاين 

  :فيه قوالن } فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني { 
  .يف الدنيا : أحدمها 

  .يف اآلخرة : الثاين 
مأخوذ من اإليثار ، وهو إرادة تفضيل أحد النفسني على اآلخر ، قال } علينا  قالوا تاهللا آثرك اُهللا{ : قوله عز وجل 

  :الشاعر 
  آثرك اهللا به إيثاَركاً... واهللا أمساك ُسما مباركاً 

  :أي فيما صنعوا بيوسف ، وفيه قوالن } وإن كنا خلاطئني { 
  .آمثني : أحدمها 

  .اطئ آمث والفرق بني اخلاطئ واملخطئ أن اخل. خمطئني : الثاين 
  .فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغاراً ترفع عنهم اخلطايا : فإن قيل 

  .قيل ملا كربوا واستداموا إخفاء ما صنعوا صاروا حينئذ خاطئني 
  :فيه قوالن أربعة تأويالت } قال ال تثريب عليكم { : قوله عز وجل 

  .ال تغيري عليكم ، وهو قول سفيان ابن عيينة : أحدها 
  .ال تأنيب فيما صنعتم ، قاله ابن إسحاق : الثاين 

  .ال إباء عليكم يف قولكم ، قاله جماهد : الثالث 
  :ال عقاب عليكم وقال الشاعر : الرابع 

  وتركتهم لعقاب يومٍ سرمد... فعفوت عنهم عفو غري مثربٍ 
  :حيتمل وجهني } اليوم يغفر اهللا لكم { 

  .لتوبتهم باالعتراف والندم : أحدمها 



  .إلحالله هلم بالعفو عنهم : ين الثا
  .يف صنعه يب حني جعلين ملكاً : أحدمها : حيتمل وجهني } وهو أرحم الرامحني { 

  .يف عفوه عنكم عما تقدم من ذنبكم : الثاين 

َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهمْ ) ٩٣( اذَْهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت َبِصًريا َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني
  ) ٩٥(قَالُوا َتاللَِّه إِنََّك لَِفي َضلَاِلَك الْقَِدميِ ) ٩٤(إِنِّي لَأَجُِد رِيحَ ُيوُسَف لَْولَا أَنْ ُتفَنُِّدوِن 

  :وفيه وجهان } اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب يأت بصرياً { : قوله عز وجل 
  .مستبصراً بأمري ألنه إذا شم ريح القميص عرفين  :أحدمها 

وفيه . بصرياً من العمى فذاك من أحد اآليات الثالث يف قميص يوسف بعد الدم الكذب وقّده من ُدبُره : الثاين 
وجه آخر ألنه قميص إبراهيم أنزل عليه من اجلنة ملا أُلقي يف النار ، فصار إلسحاق مث ليعقوب ، مث ليوسف فخلص 

من اجلب وحازه حىت ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصرياً ، ومل يعلم مبا سبق من سالمة إبراهيم من النار به 
  .ويوسف من اجلب أن يعقوب يرجع به بصرياً 

وكان الذي محل قميصه يهوذا . . . لوال أن اهللا تعاىل أعلم يوسف بذلك مل يعلم أنه يرجع إليه بصره : قال احلسن 
أنا الذي محلت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا اآلن أمحل قميصك ألسّره وليعود : قال ليوسف بن يعقوب ، 

  .إليه بصره فحمله ، حكاه السدي 
  .قال مسروق فكانوا ثالثة وتسعني بني رجل وامرأة . لتتخذوا ِمصَر داراً } وأتوين بأهلكم أمجعني { 

  .من مصر منطلقة إىل الشام أي خرجت } وملّا فصلت العري { : قوله عز وجل 
  :فيها قوالن } قال أبوهم إين ألجد ريح يوسف { 

أهنا أمارات شاهدة وعالمات قوي ظنه هبا ، فكانت هي الريح اليت وجدها ليوسف ، مأخوذ من قوهلم : أحدمها 
  .تنسمت رائحة كذا وكذا إذا قرب منك ما ظننت أنه سيكون 

  .ه شم ريح يوسف اليت عرفها وهو قول اجلمهور أن: والقول الثاين 
  :مث اعتذر فقال . وهي ريح الصبا : قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنه 

  :فيه أربعة أقاويل } لوال أن تفنّدون { 
  :لوال أن تسفهون ، قاله ابن عباس وجماهد ، ومنه قول النابغة الذبياين : أحدها 

  ددها عن الفَندقم يف الربية فا ج... إال سليمان إذ قال املليُك له 
  .أي عن السفة 

  :معناه لوال أن تكذبون ، قاله سعيد بن جبري والضحاك ، ومنه قول الشاعر : الثاين 
  أم هل لقول الصديق من فند... هل يف افتخار الكرمي من أود 

  .أي من كذب 
  :اعر تضعيف الرأي ، ومنه قول الش: والتفنيد . لوال أن تضّعفون ، قاله ابن إسحاق : الثالث 

  فليس ما فات من أمري مبردود... يا صاحيب دعا لومي وتفنيدي 
  .وكان قول هذا ألوالد بنيه ، لغيبة بنيه عنه ، فدل هذا على أن اجلدَّ أٌب 

  .لوال أن تلوموين ، قاله ابن حبر : الرابع 



  :ومنه قول جرير 
  طال اهلوى وأطلُْتما التفنيدا... يا عاذيلَّ دعا املالمة واقصِرا 

  :واختلفوا يف املسافة اليت وجد ريح قميصه منها على ثالثة أقاويل 
  .قاله أبو اهلذيل . أنه وجدها من مسافة عشرة أيام : أحدها 
  .من مسرية مثانية أيام ، قاله ابن عباس : الثاين 

ون فرسخاً ، قاله وكان يعقوب بأرض كنعان ويوسف مبصر وبينهما مثان. من مسرية ستة أيام ، قاله جماهد : الثالث 
  .قتادة 

  :فيه أربعة تأويالت } قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي { : قوله عز وجل 
  .أي يف خطئك القدمي ، قاله ابن عباس وابن زيد : أحدها 
  .وهذا عقوق : قال احلسن . يف جنونك القدمي ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .دة وسفيان يف حمبتك القدمية ، قاله قتا: الثالث 
  :يف شقائك القدمي ، قاله مقاتل ، ومنه قول لبيد : الرابع 

  حبطمة واملىن طرف الضِّالل... متىن أن تالقي آل سلمى 
  :ويف قائل ذلك قوالن 

  .بنوه ، ومل يقصدوا بذلك ذماً فيأمثوا : أحدمها 
  .بنو نبيه وكانوا صغاراً : والثاين 

قَالُوا َيا ) ٩٦(لْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَارَْتدَّ َبِصًريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشريُ أَ
  ) ٩٨(الَْغفُورُ الرَّحِيُم  قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ رَبِّي إِنَُّه ُهَو) ٩٧(أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني 

  :ويف قوالن } فلما أن جاء البشري { : قوله عز وجل 
  .مشعون ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .مسي بذلك ألنه أتاه ببشارة . يهوذا : الثاين 
  .يعين ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب } ألقاه على وجهه { 
  :أي رجع بصرياً ، وفيه وجهان } فارتدَّ بصرياً { 

  .بصرياً خبرب يوسف : أحدمها 
  .بصرياً من العمى : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } قال أمل أقل لكم إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون { 
  .إين أعلم من صحة رؤيا يوسف ما ال تعلمون : أحدها 
  .إين أعلم من قول ملك املوت أنه مل يقبض روح يوسف ما ال تعلمون : الثاين 

  .ين أعلم من بلوى األنبياء باحملن ونزول العراج ونيل الثواب ما ال تعلمون إ: الثالث 
  :وإمنا سألوه ذلك ألمرين } قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا { : قوله عز وجل 

  .أهنم أدخلوا عليه من آالم احلزن ما ال يسقط املأمث عنه إال بإجالله : أحدمها 
عطى مسألته ، فروى ابن وهب عن الليث بن سعد أن يعقوب وإخوة يوسف قاموا أنه نيبُّ جتاب دعوته وي: الثاين 



عشرين سنة يطلبون التوبة فيما فعل إخوة يوسف بيوسف ال يقبل ذلك منهم حىت لقي جربيل يعقوب فعلمه هذا 
ويا جميب التّوابني  يا رجاء املؤمنني ال ختيب رجائي ، ويا غوث املؤمنني أغثين ، ويا َعْون املؤمنني أعين ،: الدعاء 

  .ُتْب عليَّ فاستجيب هلم 
  اآلية ، فلَم سألوا أباهم أن يستغفر هلم؟} ال تثريب عليكم { فإن قيل قد تقدمت املغفرة هلم بقول يوسف من قبل 

  :فعن ذلك ثالثة أجوبة 
  .ألن لفظ يوسف عن مستقبل صار وعداً ، ومل يكن عن ماض فيكون خرباً : أحدها 
  .ما تقدم من يوسف كان مغفرة يف حقه ، مث سألوا أباهم أن يستغفر هلم يف حق نفسه أن : الثاين 

  .أهنم علموا نبوة أبيهم فوثقوا بإجابته ، ومل يعلموا نبوة أخيهم فلم يثقوا بإجابته : الثالث 
  :ويف تأخريه االستغفار هلم وجهان } قال سوف أستغفر لكم ريب { : قوله عز وجل 

طلب احلوائج إىل الشباب أسهل منها عند : ره دفعاً عن العجيل ووعداً من بعد ، فلذلك قال عطاء أنه أخ: أحدمها 
  .} سوف أستغفر لكم ريب { : وإىل قول يعقوب } ال تثريب عليكم اليوم { : الشيوخ ، أال ترى إىل قول يوسف 

  .أنه أّخره انتظاراً لوقت اإلجابة وتوقعاً لزمان الطلب : الثاين 
  :ثالثة أقاويل وفيه 

  .عند صالة الليل ، قاله عمرو بن قيس : أحدها 
« : روى أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . إىل السَحر ، قاله ابن مسعود وابن عمر : الثاين 

  أخرهم إىل السحر ألن دعاء السحر مستجار
  .يب صلى اهللا عليه وسلم مرفوعاً إىل ليلة اجلمعة قاله ابن عباس ورواه عن الن: الثالث . » 

  :وإمنا سألوه عن االستغفار هلم وإن كان املستحق يف ذنوهبم التوبة منها دون االستغفار هلم ثالثة أمور 
حلذرهم من البلوى واالمتحان يف : الثالث . طلباً الستعطافه ورضاه : الثاين . للتربك بدعائه واستغفاره : أحدها 
  الدنيا

َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّوا ) ٩٩(لُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني فَلَمَّا َدَخ
ْحَسَن بِي إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السِّْجنِ َوَجاءَ لَُه ُسجًَّدا َوقَالَ َيا أََبِت َهذَا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبلُ قَْد َجَعلََها رَبِّي َحقًّا َوقَْد أَ

  ) ١٠٠(ُه ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن بَْعِد أَنْ نََزغَ الشَّيْطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء إِنَّ

اختلف يف إجتماع يوسف مع أبويه وأهله ، فحكى } ليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إ{ : قوله عز وجل 
الكليب والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه أهلها ، وقيل خرج امللك األكرب معه واستقبل يعقوب ، قال 

الكليب على يوم من مصر ، وكان القصر على ضحوة من مصر ، فلما دنا يعقوب متوكئاً على ابنه يهوذا ميشي ، 
السالم : ال ، هذا ابنك يوسف ، فقال يعقوب : يا يهوذا أهذا فرعون؟ قال : ر إىل اخليل والناس قال فلما نظ

  :عليك يا مذهب األحزان عين ، فأجابه يوسف 
  .آمنني من فرعون ، قاله أبو العالية : أحدمها : فيه وجهان } وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني { 

  .دب ، قاله السدي آمنني من القحط واجل: الثاين 
{ كان اجتماعهم مبصر بعد دخوهلم عليه فيها على ظاهر اللفظ ، فعلى هذا يكون معىن قوله : وقال ابن جريج 

  .استوطنوا مصر } ادخلوا مصر 



  :وجهان } إن شاء اهللا { : ويف قوله 
  .أن يعود إىل استيطان مصر ، وتقديره استوطنوا مصر إن شاء اهللا : أحدمها 
سوف أستغفر لكم ريب إن شاء اهللا آمنني إنه هو الغفور الرحيم ، ويكون اللفظ : أنه راجع إىل قول يعقوب :  الثاين

  .مؤخراً ، وهو قول ابن جريج 
فحكى ابن مسعود أهنم دخلوا مصر وهم ثالثة وتسعون إنساناً من رجل وامرأة ، وخرجوا مع موسى وهم ستمائة 

  .ألف وسبعون ألفاً 
  :قال جماهد وقتادة } ورفع أبويه على العرش { : قوله عز وجل 

  :ويف أبويه قوالن 
أهنما أبوه وخالته راحيل ، وكان أبوه قد تزوجها بعد أمه فسميت أُماً ، وكانت أمه قد ماتت يف نفاس : أحدمها 

  .أخيه بنيامني ، قاله وهب والسدي 
  .احلسن وابن إسحاق  أهنما أبوه وأمه وكانت باقيه إىل دخول مصر ، قاله: الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } وخرّوا له سجداً { 
وكان السجود حتية من قبلكم وأعطى اهللا تعاىل هذه األمة : أهنم سجدوا ليوسف تعظيماً له ، قال قتادة : أحدها 

  .السالم حتية أهل اجلنة 
  .بل أمرهم اهللا تعاىل بالسجود له لتأويل الرؤيا : وقال احلسن 

  .سجد له أبواه وإخوته األحد عشر : بن إسحاق وقال حممد 
أهنم سجدوا هللا عز وجل ، قاله ابن عباس ، وكان يوسف يف جهة القبلة فاستقبلوه بسجود ، وكان : والقول الثاين 

} فخّر عليهم السقف ِمْن فوقهم { أي سقطوا ، كما قال تعاىل } وخروا { سجودهم شكراً ، ويكون معىن قوله 
  .أي سقط 

  .أي بدروا } خروا { أن السجود ها هنا اخلضوع والتذلل ، ويكون معىن قوله تعاىل : قول الثالث وال
واختلف العلماء فيما بني رؤياه وتأويلها على مخسة } وقال يا أَبِت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً { 

  :أقاويل 
  .ة أنه كان بيهما مثانون سنة ، قاله احلسن وقتاد: أحدها 
  .كان بينهما أربعون سنة ، قاله سليمان : الثاين 

  .ست وثالثون سنة ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 

  .اثنتان وعشرون سنة : الرابع 
  .أنه كان بينهما مثاين عشرة سنة ، قاله ابن إسحاق : واخلامس 
قال يا ُبين ال تقصص رؤياك { ؟ ومل فإن رؤيا األنبياء ال تكون إال صادقة فهالّ وثق هبا يعقوب وتسلى: فإن قيل 

  وما يضر الكيد مع سابق القضاء؟} على إخوتك فيكيدوا لك كيداً 
  :قيل عن هذا جوابان 

أنه حزن لطول املدة يف معاناة البلوى : الثاين . أنه رآها وهو صيب فجاز أن ختالف رؤيا األنبياء املرسلني : أحدمها 
  .وخاف كيد اإلخوة يف تعجيل األذى 

فإن قيل فلم اقتصر من ذكر ما ُبلي به على شكر } وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو { 



  إخراجه من السجن دون اجلب وكانت حاله يف اجلب أخطر؟
  :قيل عنه ثالثة أجوبة 

أعظم فلذلك خصه أنه كان يف السجن مع اخلوف من املعرة ما مل يكن يف اجلب فكان ما يف نفسه من بلواه : أحدها 
  .بالذكر والشكر 

أنه قال ذلك شكراً هللا عز وجل على نقله من البلوى إىل النعماء ، وهو إمنا انتقل إىل امللك من السجن ال : الثاين 
  .من اجلب ، فصار أخص بالذكر والشكر إذ صار خبروجه من السجن ملكاً ، وخبروجه من اجلب عبداً 

  أعرض عن ذكر اجلب ملا فيه من التعريض بالتوبيخ} ال تثريب عليكم اليوم { بقوله  أنه ملا عفا عن إخوته: الثالث 
أي من سجن السخط إىل فضاء } وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن { : وتأول بعض أصحاب اخلواطر قوله 

  .الرضا 
  :ثالثة أقاويل } وجاء بكم من البدو { : ويف قوله 

  .كنعان أهل مواشٍ وخيام ، وهذا قول قتادة  أهنم كانوا يف بادية بأرض: أحدها 
  :قال مجيل . وبىن حتت جبلها مسجداً ومنها قصد ، حكاه الضحاك عن ابن عباس » بدا « أنه كان قد نزل : الثاين 

  إيلّ وأوطاين بالٌد ِسوامها... وأنِت اليت حََبْبِت شغباً إىل َبَدا 
  .اء بكم من البدو وإن كانوا سكان املدن وج: فلذلك قال » بدا « يقال بدا يبدو إذا نزل 

  .ألهنم جاءُوا يف البادية وكانوا سكان مدن ، ويكون مبعىن يف : الثالث 
  .واختلف من قال هبذا يف البلد الذي كانوا يسكنونه على ثالثة أقاويل 

  .أهنم كانوا من أهل فلسطني ، قاله علي بن أيب طلحة : أحدها 
  .أرض اجلزيرة ، ولعله قول احلسن  من ناحية حران من: الثاين 

  .من األوالج من ناحية الشعب ، حكاه ابن إسحاق : الثالث 
  :ويف نزغه وجهان } من َبْعِد أن َنَزغَ الشيطانُ بيين وبني إخويت { 

  .أنه إيقاع احلسد ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .معناه حّرش وأفسد ، قاله ابن قتيبة : الثاين 

لطيف بيوسف بإخراجه من السجن ، وجاء بأهله من البدو ، ونزع عن : قال قتادة } ا يشاء إن ريب لطيف مل{ 
  .يوسف نزغ الشيطان 

ةِ يِّي ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرَربِّ قَْد آتَْيَتنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْنَت َوِل
  ) ١٠١(َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني 

  :فيه أربعة أقاويل } رب قد آتيتين من امللك { : قوله عز وجل 
  .أن امللك هو احتياج حساده إليه ، قاله ابن عطاء : أحدها 
  .أراد تصديق الرؤيا اليت رآها : الثاين 

  .طاء أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالع: الثالث 
  .وإمنا قال من امللك ألنه كان على مصر من قبل فرعون . أنه أراد ُملْك األرض وهو األشهر : الرابع 

  :فيه وجهان } وعلمتين من تأويل األحاديث { 



  .قاله جماهد . عبارة الرؤيا : أحدمها 
  .اإلخبار عن حوادث الزمان ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  .خالقهما  أي} فاطر السموات واألرض { 
  :حيتمل وجهني } أنت ولّيي يف الدنيا واآلخرة { 

  .موالي : أحدمها 
  :فيه وجهان } توفين مسلماً { . ناصري : الثاين 

  .يعين خملصاً للطاعة ، قاله الضحاك : أحدمها 
أي دين على : حكى احلسن أن البشري ملا أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السالم . على ملة اإلسالم : الثاين 

  .اآلن متت النعمة : قال . على دين اإلسالم : خلفت يوسف؟ قال 
  :فيه قوالن } وأحلقين بالصاحلني { 

  .بأهل اجلنة ، قاله عكرمة : أحدمها 
  .بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، قاله الضحاك : الثاين 

  .فكان يوسف أول نيب متىن املوت : قال قتادة والسدي 
وقال ابن عباس مات يعقوب بأرض مصر . مكث يعقوب بأرض مصر سبع عشرة سنة : ق وقال حممد بن إسحا

ودفن يوسف بأرض مصر ومل يزل هبا حىت استخرج موسى عظامه ومحلها . ومحل إىل أرض كنعان فدفن هناك 
  .فدفنها إىل جنب يعقوب عليهم السالم 

َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو ) ١٠٢(ْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمكُُرونَ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُ
  ) ١٠٤(َوَما َتسْأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ١٠٣(حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني 

  .ه عليك يا حممد من أمر يوسف من أخبار الغيب يعين هذا الذي قصصنا} ذلك من أنباء الغيب { 
  .أي نعلمك بوحي منا إليك } نوحيه إليك { 
  .أي إخوة يوسف } وما كنت لديهم { 
  .يف إلقاء يوسف يف اجلب } إذ أمجعوا أمرهم { 
  :حيتمل وجهني } وهم ميكرون { 

  .بيوسف يف إلقائه يف غيابة اجلب : أحدمها 
  .على قميصه بدم كذب يعقوب حني جاؤوا : الثاين 

َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهْم بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ) ١٠٥(َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ 
  ) ١٠٧(ِه أَْو َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ َبْغَتةً َوُهْم لَا َيشُْعُرونَ أَفَأَِمنُوا أَنْ َتأِْتيَُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَّ) ١٠٦(ُمْشرِكُونَ 

  :فيه مخسة أوجه } وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { : قوله عز وجل 
  .أنه قول املشركني اهللا ربنا وآهلتنا ترزقنا ، قاله جماهد : أحدها 
  .هم يف الباطن كافرون باهللا تعاىل ، قاله احلسن أنه يف املنافقني يؤمنون يف الظاهر رياء و: الثاين 

  .هو أن يشبه اهللا تعاىل خبلقه ، قاله السدي : الثالث 



  .أنه يشرك يف طاعته كقول الرجل لوال اهللا وفالن هللك فالن ، وهذا قول أيب جعفر : الرابع 
، فال يصح إمياهنم حكاه ابن األنباري  أهنم كانوا يؤمنون باهللا تعاىل ويكفرون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: اخلامس 

.  

  ) ١٠٨(ْشرِِكَني قُلْ َهِذِه سَبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ أََنا َوَمنِ اتََّبَعنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْم

  :فيها تأويالن } قل هذه سبيلي { : قوله عز وجل 
  .ن عباس هذه دعويت ، قاله اب: أحدمها 

  :واملراد هبا تأويالن . هذه سنيت ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 
  .اإلخالص هللا تعاىل بالتوحيد : أحدمها 

  .التسليم ألمره فيما قضاه : الثاين 
  .على هدى ، قاله قتادة : أحدمها : فيه تأويالن } أْدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اّتَبَعين { 

أي أبلغ الرسالة ) ثالثاً ( وذكر بعض أصحاب اخلواطر تأويالً . ق ، وهو قول عبد الرمحن بن زيد على ح: الثاين 
  .وال أملك اهلداية 

اِقَبةُ الَِّذيَن ظُُروا كَْيَف كَانَ َعَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْن
  ) ١٠٩(ِمْن قَْبِلهِْم َولَدَاُر الْآِخَرِة خَْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

من أهل األمصار دون : قال قتادة } وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى { : قوله عز وجل 
يبعث اهللا تعاىل نبياً من أهل البادية قط ، وال من النساء ، وال من  مل: وقال احلسن . البوادي ألهنم أعلم وأحلم 

  .اجلن 
يعين بالدار اجلنة ، وباآلخرة القيامة ، فسمى اجلنة داراً وإن كانت النار داراً ألن اجلنة وطن } ولدار اآلخرة خري { 

  .اختيار ، والنار مسكن اضطرار 

وا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا َجاءَُهْم َنْصُرَنا فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َولَا ُيَردُّ َبأُْسَنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمنيَ َحتَّى إِذَا اْستَْيأَسَ الرُُّسلُ وَظَنُّ
)١١٠ (  

  :فيه وجهان } حىت إذا استيأس الرسل { : قوله عز وجل 
  .من قوهلم أن يصدقوهم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .اله جماهد أن يعذب قومهم ، ق: الثاين 
  .استيأسوا من النصر : وحيتمل ثالثاً 

  :قراءتان } كذبوا { يف } وظنوا أهنم قد كذبوا { 
  :بضم الكاف وكسر الذال وتشديدها ، قرأ هبا احلرمّيان وأبو عمرو وابن عامر ، ويف تأويلها وجهان : أحدمها 
  .يسى يعين أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذّبوهم ، حكاه ابن ع: أحدمها 

  :بضم الكاف وختفيف الذال ، قرأ هبا الكوفيون ، ويف تأويلها وجهان } كُِذبوا { والقراءة الثانية 



  .فظن اتباع الرسل أهنم قد كذبوا فيما ذكروه هلم : أحدمها 
  .فظن الرسل أن ابتاعهم قد كذبوا فيما أظهروه من اإلميان هبم : الثاين 

  :فيه وجهان } جاءهم نصرنا { 
  .جاء الرسل نصر اهللا تعاىل ، قاله جماهد : ا أحدمه
  .جاء قومهم عذاب اهللا تعاىل ، وهو قول ابن عباس : الثاين 

  .قيل األنبياء وَمن آمن معهم } فنجي من نشاُء { 
  .يعين عذابنا إذا نزل هبم } وال يَُردُّ بأُسنا عن القومِ اجملرمني { 

وِلي الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفْتََرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيءٍ لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ ِلأُ
  ) ١١١(َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

ول يعين يف قصص يوسف وإخوته اعتبار لذوي العق} لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب { : قوله عز وجل 
بأن من نقل يوسف من اجلب والسجن وعن الذل والرق إىل أن جعله َمِلكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً ، فهو على نصر 

  .رسوله وإعزاز دينه وإهالك أعدائه قادر ، وإمنا اإلمهال إنذار وإعذار 
  :أن خيتلف ويتخّرص ، وفيه وجهان } ما كان حديثاً يفترى { 

  .قتادة  يعين القرآن ، قاله: أحدمها 
  .ما تقدم من القصص ، قاله ابن إسحاق : الثاين 

  :فيه وجهان } ولكن تصديق الذي بني يديه { 
  .أنه مصدِّق ملا قبله من التوراة واإلجنيل وسائر كتب اهللا تعاىل ، وهذا تأويل من زعم أنه القرآن : أحدمها 

  .قول من زعم أنه القصص  يعين ولكن يصّدقه ما قبله من كتب اهللا تعاىل ، وهذا: الثاين 
  .واهللا أعلم } وُهًدى ورمحة لقومٍ يؤمنون { 

  ) ١(املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ وَالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  :يل ويف الكتاب ثالثة أقاو} املر تلك آيات الكتاب { : قوله عز وجل 
  .الزبور ، وهو قول مطر : أحدها 
  .التوراة واإلجنيل ، قاله جماهد : الثاين 

  .أي هذه آيات الكتاب } تلك آيات الكتاب { فعلى هذا التأويل يكون معىن قوله . القرآن ، قال قتادة : الثالث 
  .يعين القرآن } والذي أنزل إليك من ربك احلق { 
  :قوالن } أكثر الناس { ويف املراد ب . يعين بالقرآن أنه منزل باحلق } ولكن أكثر الناس ال يؤمنون { 

أكثر الناس يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه : الثاين . أكثر اليهود والنصارى ، ألن أكثرهم مل يسلم : أحدمها 
  .وسلم 

ى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلأََجلٍ ُمَسمى اللَُّه الَِّذي َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْوَنَها ثُمَّ اْسَتَو
  ) ٢(ُيَدبُِّر الْأَْمَر يُفَصِّلُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم بِِلقَاِء رَبِّكُْم ُتوِقُنونَ 



  :فيه تأويالن } اهللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا { : قوله عز وجل 
  .ُعمد ال تروهنا ، قاله ابن عباس يعين بِ: أحدمها 

  .أهنا مرفوعة بغري عمد ، قاله قتادة وإياس بن معاوية : الثاين 
  :ويف رفع السماء وجهان 

  .رفع قدرهاا وإجالل خطرها ، ألن السماء أشرف من األرض : أحدمها 
  .مسكها حىت علت على األرض : الثاين 

يَها رََواِسَي َوأَْنَهاًرا َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت َجَعلَ ِفيَها َزْوَجْينِ اثَْنْينِ ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر إِنَّ َوُهَو الَِّذي َمدَّ الْأَْرَض َوجََعلَ ِف
ْنَوانٌ َوغَْيرُ َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوِرَاٌت َوجَنَّاٌت ِمْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِص) ٣(ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

  ) ٤(ونَ ِصنَْواٍن ُيسْقَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَضِّلُ بَْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُ

  .أي بسطها لالستقرار عليها ، رداً على من زعم أهنا مستديرة كالكرة } وهو الذي َمّد األرض { : قوله عز وجل 
  :قال مجيل . أي جباالً ، واحدها راسية ، ألن األرض ترسو هبا ، أي تثبت } وجعل فيها رواسي { 

  ُحبا إذا ظهرت آياُته بطنا... أُحبُُّه والذي أرسى قواعده 
  .أول جبل وضع على األرض أبو قبيس : قال عطاء 

  .األمطار ومسالك الفلك وفيها من منافع اخللق شرب احليوان ونبات األرض ومغيض } وأهناراً { 
أحد الزوجني ذكر وأنثى كفحول النخل وإناثها ، كذلك كل النبات } وِمْن كُلِّ الثمرات جعل فيها زوجني اثنني { 

والزوج اآلخر حلو وحامض ، أو عذب وماحل ، أو أبيض وأسود ، أو أمحر وأصفر ، فإن كل جنس من . وإن خفي 
  .نوعني زوجني ، وهي أربعة أنواع الثمار ذو نوعني ، فصار كل مثر ذي 

  .معناه يغشي ظلمةَ الليل ضوَء النهار ، ويغشي ضوء النهار ظلمة الليل } يغشي الليل النهار { 
  :فيه وجهان } ويف األرض قطٌع متجاورات { : قوله عز وجل 

  .عامر  أن املتجاورات املدن وما كان عامراً ، وغري املتجاورات الصحارى وما كان غري: أحدمها 
  :وفيه وجهان . أي متجاورات يف املدى ، خمتلفات يف التفاضل : الثاين 

  .أن يتصل ما يكون نباته مراً : أحدمها 
  .أن تتصل املعذبة اليت تنبت بالسبخة اليت ال تنبت ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } وجنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان { 
  :قال الشاعر . أن الصنوان اجملتمع ، وغري الصنوان املفترق ، قاله ابن جرير : أحدها 

  للمرِء زين إذا مها اجتمعا... العلم واحللم ُخلّتا كَرمٍ 
  إال جبمع ذا وذاك معا... صنواٍن ال يستتم حسنها 

، قاله ابن عباس والرباء بن أن الصنوان النخالت يكون أصلها واحداً ، وغري صنوان أن تكون أصوهلا شىت : الثاين 
  .عازب 
  .أن الصنوان األشكال ، وغري الصنوان املختلف ، قاله بعض املتأخرين : الثالث 
أن الصنوان الفسيل يقطع من أمهاته ، وهو معروف ، وغري الصنوان ما ينبت من النوى ، وهو غري : الرابع 

  .بن عيسى  معروف حىت يعرف ، وأصل النخل الغريب من هذا ، قاله علي



فبعضه حلو ، وبعضه حامض ، وبعضه أصفر ، وبعضه } يسقى مباٍء واحٍد ونُفَّضلُ بْعَضها على بعضٍ يف األكل { 
  .أمحر ، وبعضه قليل ، وبعضه كثري 

  :فيه وجهان } إن يف ذلك آلياٍت لقومٍ يعقلون { 
  .وهو معىن قول الضحاك  أن يف اختالف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة ،: أحدمها 

أنه مثل ضربه اهللا تعاىل لبين آدم ، أصلهم واحد وهم خمتلفون يف اخلري والشر واإلميان والكفر كاختالف : الثاين 
  .الثمار اليت تسقى مباء واحد ، قاله احلسن 

يٍد أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َوأُولَِئكَ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِمْ َوإِنْ َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِد
  ) ٥(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

معناه وإن تعجب يا حممد من تكذيبهم لك فأعجُب منه . اآلية } وإن تعجب فعَجٌب قوهلم { : قوله عز وجل 
واهللا تعاىل ال يتعجب وال جيوز عليه التعجب ، ألنه تغري النفس مبا ختفى أسبابه ، وإمنا ذكر ذلك . عث تكذيبهم بالب

  .ليتعجب منه نبيه واملؤمنون 

لنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبَّكَ َرةٍ ِلَوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِف
  ) ٦(لََشِديدُ الِْعقَابِ 

  :فيه ثالثة تأويالت } ويستعجلوَنَك بالسيئة قَْبل احلسنة { : قوله عز وجل 
  .يعين بالعقوبة قبل العافية ، قاله قتادة : أحدها 
  .بالشر قبل اخلري ، وهو قول رواه سعيد بن بشري : الثاين 

  .رواه القاسم بن حيىي . كفر قبل اإلجابة بال: الثالث 
  .بالقتال قبل االسترشاد : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ثالثة تأويالت } وقد خلت من قبلهم املثالُت { 
  .األمثال اليت ضرهبا اهللا تعاىل هلم ، قاله جماهد : أحدها 
  .بن عباس أهنا العقوبات اليت مثل اهللا تعاىل هبا األمم املاضية ، قاله ا: الثاين 

مجع : أهنا العقوبات املستأصلة اليت ال تبقى معها باقية كعقوبات عاد ومثود حكاه ابن األنباري واملثالت : الثالث 
  .مثُلة 

  :فيه ثالثة تأويالت } وإن ربك لذو مغفرٍة للناس على ظُلِمهم { 
  .يغفر هلم ظلمهم السالف بتوبتهم يف اآلنف ، قاله القاسم بن حيىي : أحدها 
  .يغفر هلم بعفوه عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل املعصية : الثاين 

  .يغفر هلم باإلنظار توقعاً للتوبة : الثالث 
« : فروى سعيد ابن املسيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عند نزول هذه اآلية } وإنّ رّبك لشديد العقاب { 
  «. ولوال وعيده وعقابه ال تكل كل أحد  لوال عفو اهللا وجتاوزه ما هنأ أحد العيش ،» 

  ) ٧(َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد 



  يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم نذير ألمته} إمنا أنت منذر . . . { : قوله عز وجل 
  :فيه ستة تأويالت } هاٍد ولكل قومٍ { 

  .أنه اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري : أحدها 
  .ولكل قومٍ هاٍد أي نيب يهديهم ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 

  .ولكل قوم هاد معناه ولكل قوم قادة وهداة ، قاله أبو صاحل : الثالث 
  .ولكل قوم هاد ، أي دعاة ، قاله احلسن : الرابع 
  .معناه ولكل قوم عمل ، قاله أبو العالية : امس اخل

  .معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إىل اهلدى ، حكاه ابن عيسى : السادس 

بِ وَالشََّهاَدةِ َعاِلُم الَْغْي) ٨(اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُْنثَى َوَما َتغِيُض الْأَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ 
  ) ٩(الْكَبُِري الُْمَتَعالِ 

  .قال ابن أيب جنيح يعلم أذكر هو أم أنثى } اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى { : قوله عز وجل 
  .يعلم أصاحل هو أَم طاحل : وحيتمل وجهاً آخر 

  :فيه مخسة تأويالت } وما تغيض األرحام وما تزداد { 
  .بالولد التام ، قاله ابن عباس واحلسن } وما تزداد { السقط الناقص ب} وما تغيض األرحام { : أحدها 
بالوضع ألكثر من تسعة أشهر ، قاله } وما تزداد { بالوضع ألقل من تسعة أشهر ، } وما تغيض األرحام { : الثاين 

  .جت سين وضعتين أمي وقد محلتين يف بطنها سنتني وولدتين وق خر: وقال الضحاك . سعيد بن جبري والضحاك 
: قال مكحول . بدم النفاس بعد الوضع } ما تزداد { بانقطاع احليض يف احلمل } وما تغيض األرحام { : الثالث 

  .جعل اهللا تعاىل دم احليض غذاء للحمل 
يف } وما تزداد { بظهور احليض من أيام على احلمل ، ويف ذلك نقص يف الولد } وما تغيض األرحام { : الرابع 
ام احليض من أيام احلمل ، ألهنا كلما حاضت على محلها يوماً ازدادت يف طهرها يوماً حىت يستكمل محلها مقابلة أي

  .تسعة أشهر طهراً ، قال عكرمة وقتادة 
  .من تلده من بعد ، حكاه السدي وقتادة } وما تزداد { من ولدته قبل } وما تغيض األرحام { : اخلامس 

  :يه وجهان ف} وكُلُّ شيٍء عنده مبقدار { 
  .يف الرزق واألجل ، قاله قتادة : أحدمها 

  .فيما تغيض األرحام وما تزداد ، قاله الضحاك : الثاين 
  .أن كل شيء عنده من ثواب وعقاب مبقدار الطاعة واملعصية : وحيتمل ثالثاً 

لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيهِ ) ١٠(بِاللَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنََّهارِ َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن جََهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 
َردَّ لَُه ْم َوإِذَا أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوًءا فَلَا َمَوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِ

  ) ١١(َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

ما حّدث به نفسه ، واجلهر ما َحّدث به : إسرار القول } سواٌء منكم َمن أَسرَّ القول وَمن َجَهرَ به { : قوله تعاىل 
  .واملراد بذلك أنه تعاىل يعلم ما أسره اإلنسان من خري وشر . غريه 



  :فيه وجهان } رٌب بالنهار وَمن هو مستخٍف بالليل وسا{ 
يرى ما أخفته ظلمة الليل : الثاين . يعلم من استخفى بعمله يف ظلمة الليل ، ومن أظهره يف ضوء النهار : أحدمها 

  :قال الشاعر . كما يرى ما أظهره ضوء النهار ، خبالف املخلوقني الذين خيفي عليهم الليل أحوال أهلهم 
  سَواٌء صحيحات الُعيون وعورها...  وليلٍ يقول الناُس يف ظلُماِته

هو املنصرف الذاهب ، مأخوذ من السُّروب يف املرعى ، وهو بالعشي ، والسروج بالغداة ، قال قيس : والسارب 
  :بن اخلطيم 

  وتقرب األحالم غري قريب... أنَّى َسرَْبِت وكُْنِت غري سروب 
  :فيها ثالثة أقاويل  }له معقبات ِمن بني يديه ومن َخلِْفه { : قوله عز وجل 

  .أهنم حراس األمراء يتعاقبون احلرس ، قاله ابن عباس وعكرمة : أحدها 
  .أنه ما يتعاقب من أوامر اهللا وقضائه يف عباده ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 

لليل أعقبتها مالئكة أهنم املالئكة ، إذا صعدت مالئكة النهار أعقبتها مالئكة الليل ، وإذا صعدت مالئكة ا: الثالث 
اثنان بالنهار ، واثنان بالليل ، جيتمعون عند صالة : وهم أربعة أمالك : قال احلسن . النهار ، قاله جماهد وقتادة 

  .الفجر 
  :ثالثة أوجه } من بني يديه ومن خلفه { : ويف قوله تعاىل 

  .ء من أمامه وورائه ، وهذا قول من زعم أن املعقبات حراس األمرا: أحدها 
  .املاضي واملستقبل ، وهذا قول من زعم أن املعقبات ما يتعاقب من أمر اهللا تعاىل وقضائه : الثاين 

تأويله خيتلف } حيفظوَنه من أمر اهللا { . من ُهداه وضالِله ، وهذا قول من زعم أن املعقبات املالئكة : الثالث 
أي عند نفسه من أمر } حيفظونه { األمراء ففي قوله حبسب اختالف املعقبات ، فإن قيل بالقول األول أهنم حراس 
  .اهللا وال راد ألمره وال دافع لقضائه ، قاله ابن عباس وعكرمة 

  .ال حيفظونه من أمر اهللا : أن يف الكالم حرف نفي حمذوفاً وتقديره : الثاين 
} حيفظونه من أمر اهللا { ل قوله تعاىل وإن قيل بالقول الثاين ، إن املعقبات ما يتعاقب من أمر اهللا وقضائه ، ففي تأوي

  :وجهان 
  .حيفظونه من املوت ما مل يأت أجله ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .حيفظونه من اجلن واهلوام املؤذية ما مل يأت قدر ، قاله أبو مالك وكعب األحبار : الثاين 
  :حبفظهم له وجهان  أن املعقبات املالئكة ففيما أريد: وهو األشبه : وإن قيل بالقول الثالث 

  .حيفظون حسناته وسيئاته بأمر اهللا : أحدمها 
  .حيفظون نفسه : الثاين 

  :ثالثة أوجه } حيفظونه من أمر اهللا { فعلى هذا يف تأويل قوله تعاىل 
  .حيفظونه بأمر اهللا ، قاله جماهد : أحدها 
  .عباس  حيفظونه من أمر اهللا حىت يأيت أمر اهللا ، وهو حمكي عن ابن: الثاين 

له معقبات من أمر اهللا تعاىل حيفظونه من بني يديه ومن خلفه ، قاله : أنه على التقدمي والتأخري وتقديره : الثالث 
  .إبراهيم 

  :ويف هذه اآلية قوالن 



  .أهنا عامة يف مجيع اخللق ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 
حني أزمع عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أخو لبيد  أهنا خاصة نزلت يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثاين 

  .على قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا عز وجل منهما وأنزل هذه اآلية فيه ، قاله ابن زيد 
  :حيتمل وجهني } إنَّ اهللا ال يغُري ما بقومٍ حىت يغيِّرُوا ما بأنفسِهم { 

  .عمة حىت يغريوا ما بأنفسهم من معصية أن اهللا ال يغري ما بقوم من ن: أحدمها 
  .ال يغري ما هبم من نعمة حىت يغريوا ما بأنفسهم من طاعة : الثاين 

  :فيه وجهان } وإذا أراد اهللا بقومٍ سوًءا فال مرد له { 
  .إذا أراد اهللا هبم عذاباً فال مرد لعذابه : أحدمها 

  .لبالئه  إذا أراد هبم بالء من أمراض وأسقام فال مرد: الثاين 
  :فيه وجهان } وما هلم ِمن دونه من وال { 

  .من ملجأ وهو معىن قول السدي : أحدمها 
  :يعين من ناصر ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ...ما يف السماء سوى الرمحن من والِ 

ُيسَبُِّح الرَّْعدُ بِحَْمِدِه وَالَْملَاِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتهِ َو) ١٢(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشئُ السَّحَاَب الثِّقَالَ 
  ) ١٣(َوُيْرِسلُ الصََّواِعَق فَُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفي اللَِّه َوُهَو َشدِيُد الِْمحَالِ 

  :فيه ثالثة تأويالت } هو الذي يريكم الربق خوفاً وطمعاً { : قوله عز وجل 
  .خوفاً للمسافر من أذيته ، وطمعاً للمقيم يف بركته ، قاله قتادة : ا أحده
  .خوفاً من صواعق الربق ، وطمعاً يف غيثه املزيل للقحط ، قاله احلسن : الثاين 

اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا « : وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مسع صوت الرعد قال 
  قبل ذلك

  .خوفاً من عقابه وطمعاً يف ثوابه : الثالث . » 
  .ثقال باملاء : قال جماهد } وينشىء السحاب الثقال { 

  :ويف الرعد قوالن } ويسبِّح الرعد حبمده { : قوله عز وجل 
الرعد وعيد من اهللا فإذا « أنه الصوت املسموع ، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : أحدمها 
  موه فأمسكوا عن الذنوبمسعت
  :فيه وجهان } واملالئكة ِمن خيفته { . أن الرعد ملك ، والصوت املسموع تسبيحه ، قاله عكرمة : الثاين . » 

  .وتسبح املالئكة من خيفة اهللا تعاىل ، قاله ابن جرير : أحدمها 
  .من خيفة الرعد ، ولعله قول جماهد : الثاين 

  :اختلف فيمن نزل ذلك فيه على ثالثة أقاويل } يشاء ويرسل الصواعق فيصيب هبا من { 
  .أهنا نزلت يف رجل أنكر القرآن وكذب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذته صاعقة ، قاله قتادة : أحدها 
يف أربد بن ربيعة وقد كان هّم بقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عامر بن الطفيل فتيبست يده على سيفه : الثاين 

ويف ذلك يقول أخوه : قال ابن جرير . ه اهللا تعاىل منهما ، مث انصرف فأرسل اهللا تعاىل عليه صاعقة أحرقته ، وعصم



  :لبيد 
  أرهب نوء السِّماك واألسد... أخشى على أربد احلتوف وال 
  رسِ يوم الكرمية النَُّجِد... فّجعين الربق والصواعق بالفا 

أخربين عن ربك من أي شيء ، من لؤلؤ أو : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أهنا نزلت يف يهودي جاء إىل ا: الثالث 
  .ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخذته ، قال علي وابن عباس وجماهد 

  ال تأخذ الصاعقة ذاكراً هللا عز وجل« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبان عن أنس قال 
  :فيه وجهان } وهم جيادلون يف اهللا { . » 
  .من أي شيء هو؟ قاله جماهد : يعين جدال اليهودي حني سأل عن اهللا : دمها أح

  .جدال أربد فيما هّم به من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن جريج : الثاين 
  :فيه تسعة تأويالت } وهو شديد اِملحالِ { 

  .يعين شديد العداوة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .، قاله احلسن شديد احلقد : الثاين 

  .شديد القوة ، قاله جماهد : الثالث 
  .شديد الغضب ، قاله وهب بن منبه : الرابع 

  .شديد احليلة ، قاله قتادة والسدي : اخلامس 
  .شديد احلول ، قاله ابن عباس أيضاً : السادس 
  .شديد اإلهالك باحملل وهو القحط ، قاله احلسن أيضاً : السابع 
شديد االنتقام والعقوبة ، قاله أبو عبيدة : التاسع . ذ ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه شديد األخ: الثامن 

  .وأنشد ألعشى بين ثعلبة 
  د كرمي الندى عظيم احملال... فرع نبع يهتز يف غصن املج 

ٍء إِلَّا كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو بِبَاِلِغِه لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيسَْتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْي
  ) ١٤(َوَما ُدَعاُء الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

  :فيه ثالثة تأويالت } له دعوة احلق { قوله عز وجل 
  .أن دعوة احلق ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .اهللا تعاىل هو احلق ، فدعاؤه دعوة احلق أنه : الثاين 

  .أن اإلخالص يف الدعاء هي دعوة احلق ، قاله بعض املتأخرين : الثالث 
ضلّ من تدعون { أن دعوة احلق دعاؤه عند اخلوف ألنه ال يدعى فيه إال إياه ، كما قال تعاىل : وحيتمل قوالً رابعاً 

  :اآلية ألنه قال هو أشبه بسياق ]  ٦٧: اإلسراء [ } إال إياه 
  .يعين األصنام واألوثان } والذين يدعون ِمن دونه { 
  .أي ال جييبون هلم دعاًء وال يسمعون هلم نداء } ال يستجيبون هلم بشيء { 
ضرب اهللا عز وجل املاء مثالً إلياسهم من إجابة دعائهم ألن } إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه { 

  :ملن سعى فيما ال يدركه مثالً بالقابض املاء باليد ، كما قال أبو اهلذيل  العرب تضرب



  ِمن الود مثل القابض املاء باليد... فأصبحُت مما كان بيين وبينها 
  :ويف معىن هذا املثل ثالثة أوجه 

د تناوله وال يقدر عليه أن الذي يدعو إهلاً من دون اهللا كالظمآن الذي يدعو املاء ليبلغ إىل فيه من بعيد يري: أحدها 
  .بلسانه ، ويشري إليه بيده فال يأتيه أبداً ، ألن املاء ال يستجيب له وما املاء ببالغ إليه ، قاله جماهد 

أنه كالظمآن الذي يرى خياله يف املاء وقد بسط كفر فيه ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد تومهه : الثاين 
  .، قاله ابن عباس 

  .أنه كباسط كفه إىل املاء ليقبض عليه فال حيصل يف كفيه شيء منه : ث الثال
وزعم الفراء أن املراد باملاء ها هنا البئر ألهنا معدن للماء ، وأن املثل كمن مد يده إىل البئر بغري رشاء ، وشاهده 

  :قول الشاعر 
  وبئري ذو حَفَْرُت وذو طويت... فإن املاء ماُء أيب وجدي 

  ) ١٥(ْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهمْ بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ َوِللَِّه َي

  :فيه أربعة تأويالت } وهللا يسجد من يف السموات ومن يف األرض طوعاً وكرهاً { : قوله عز وجل 
  .طوعاً سجود املؤمن ، وكرهاً سجود الكافر ، قاله قتادة : أحدها 
  من دخل فيه رهبة بالسيف ، قاله ابن زيد} وكرهاً { من دخل يف اإلسالم رغبة ، } طوعاً { : الثاين 

من بدأ باإلسالم حىت يألف السجود ، } وكرهاً { من طالت مدة إسالمه فألف السجود ، } طوعاً { : الثالث . 
  .حكاه ابن األنباري 

  .زلت به املصائب ذل ، وإذا توالت عليه النعم ملّ ما قاله بعض أصحاب اخلواطر أنه إذا ن: الرابع 
يعين أن ظل كل إنسان يسجد معه بسجوده ، فظل املؤمن يسجد طائعاً كما أن } وظالهلم بالغدو واآلصال { 

  .سجود املؤمن طوعاً ، وظل الكافر يسجد كارهاً كما أن سجود الكافر كرهاً 
  :ل العشّي وهو ما بني العصر واملغرب قال أبو ذؤيب واآلصال مجع أُصل ، واألصل مجع أصيل ، واألصي

  وأقعد يف أفياِئه باألصائل... لعمري ألنت البيت أكرم أهله 

ا قُلْ َهلْ ِسهِْم َنفًْعا َولَا َضرقُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء لَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُ
ِقِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْستَوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلْ

  ) ١٦(قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 

من رب { أمر اهللا تعاىل نبيه أن يقول ملشركي قريش } قل من رب السموات واألرض { : جل قوله عز و
  :مث أمره أن يقول هلم } السموات واألرض 

  .إن مل يقولوا ذلك إفهاماً قالوه تقريراً ألنه جعل ذلك إلزاماً } قل اهللا { 
مث أمره صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هلم هذا } قل أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً { 

أفاختذمت من دون اخلالق املنعم آهلة من أصنام وأوثان فعبدمتوها من دونه ، ال ميلكون ألنفسهم : بعد اعترافهم باهللا 
  .نفعاً يوصلونه إليها وال ضراً يدفعونه عنها ، فكيف ميلكون لكم نفعاً أو ضراً؟ وهذا إلزام صحيح 

وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمن } قل هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور { عاىل مث قال ت



والكافر كاألعمى والبصري ، واهلدى والضاللة كالظلمات والنور ، فاملؤمن يف ُهداه كالبصري ميشي يف النور ، 
املؤمن والكافر ال يتسويان ، وهذا من  والكافر يف ضالله كاألعمى ميشي يف الظلمات ، ومها ال يستويان ، فكذلك

  .أصح مثل ضربه اهللا تعاىل وأوضح تشبيه 
ومعناه أنه ملا مل خيلق آهلتهم اليت عبدوها } أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم { : مث قال تعاىل 

  ىت عبدوها كعبادة اهللا تعاىل؟خلقاً كخلق اهللا فيتشابه عليهم خلُق آهلتهم خبلق اهللا فلما اشتبه عليهم ح
  .فلزم لذلك أن يعبدوه كل شيء } قل اهللا خالق كل شيء { 
  .} وهو الواحد القهار { 

  :تأويالن } فتشابه اخللق عليهم { ويف قوله 
  .فتماثل اخللق عليهم : أحدمها 

  .فأشكل اخللق عليهم ، ذكرمها ابن شجرة : الثاين 

ِحلَْيٍة أَوْ فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبًدا رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبتَِغاَء أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء 
ا َما َيْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ َمَتاعٍ َزَبٌد ِمثْلُُه كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب ُجفَاًء َوأَمَّ

  ) ١٧(كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 

  :فيه وجهان } أنزل من السماء ماًء فسالت أودية بقدرها { : قوله عز وجل 
  .يعين مبا قدر هلا من قليل أو كثري : أحدمها 

  .الكبري منها سال بقدر كربه يعين الصغري من األودية سال بقدر صغره ، و: الثاين 
وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل للقرآن وما يدخل منه يف القلوب ، فشبه القرآن باملطر لعموم خريه وبقاء نفعه ، وشبه 

  .القلوب باألودية يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل يف األودية من املاء حبسب سعتها وضيقها 
  .األودية قلوب العباد : قال } فسالت أودية بقدرها { أي قرآناً }  أنزل من السماء ماًء{ : قال ابن عباس 

وهو مثل ضربه اهللا تعاىل للحق والباطل ، فاحلق ممثل باملاء الذي . املرتفع : الرايب } فاحتمل السيل زبداً رابياً { 
  .يبقى يف األرض فينتفع به ، والباطل ممثل بالزبد الذي يذهب ُجفاًء ال ينتفع به 

  .يعين الذهب والفضة } ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية { ضرب مثالً ثانياً بالنار فقال مث 
  .يعين الُصفر والنحاس } أو متاع { 
يعين أنه إذا سُبِك بالنار كان له خبث كالزبد الذي على املاء يذهب فال ينتفع به كالباطل ، } . . . زبد ِمثله { 

  .ق ويبقى صفوة فينتفع به كاحل
  :فيه ثالثة تأويالت } فيذهب جفاًء . . . { : وقوله تعاىل 

  .يعين منشقاً قاله ابن جرير : أحدها 
  .جافياً على وجه األرض ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .مرمياً ، قاله ابن إسحاق : الثالث 
  .إذا قَذَفَت بزبدها  يقال أجفلت القدر: قال أبو عبيدة . جفاالً : وحكى أبو عبيدة أنه مسع رؤية يقرأ 



ا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتَدْوا بِِه أُولَِئَك ِللَِّذيَن اسَْتَجابُوا لَِربِّهُِم الُْحْسَنى َوالَِّذيَن لَمْ َيسَْتجِيُبوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًع
أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى ) ١٨(ِمَهاُد لَُهْم ُسوُء الِْحسَابِ َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الْ

  ) ١٩(إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلَْبابِ 

  :فيها تأويالن } للذين استجابوا لرهبم احلسىن { : قوله عز وجل 
  . عليه وسلم اجلنة ، رواه أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا: أحدمها 

  .أهنا احلياة والرزق ، قاله جماهد : الثاين 
  .أن تكون مضاعفة احلسنات : وحيتمل تأويالً ثالثاً 

  .} والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما يف األرض مجيعاًَ ومثلَُه معه الفتدوا به أولئك هلم سوء احلساب { 
  :أربعة تأويالت } سوء احلساب { يف 

وقالت عائشة رضي اهللا . اخذوا جبميع ذنوهبم فال يعفى هلم عن شيء منها ، قاله إبراهيم النخعي أن يؤ: أحدها 
  .من نوقش احلساب هلك : عنها 
  .أنه املناقشة يف األعمال ، قاله أبو اجلوزاء : الثاين 

  .أنه التقريع والتوبيخ ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .فر سيئاهتم هو أن ال تقبل حسناهتم فال تغ: الرابع 

  .أن يكون سوء احلساب ما أفضى إليه حساهبم من السوء وهو العقاب : وحيتمل خامساً 

َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخافُونَ ) ٢٠(الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه وَلَا َينْقُُضونَ الْمِيثَاَق 
 وََيْدَرُءونَ وَالَِّذيَن صََبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسرا َوَعلَانَِيةً) ٢١(ُسوَء الِْحسَابِ 

َها َوَمْن صَلََح ِمْن آَبائِهِْم وَأَْزوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَن) ٢٢(بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ أُولَِئَك لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 
  ) ٢٤(َسلَاٌم َعلَْيكُْم بَِما َصبَْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ ) ٢٣(َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ بَابٍ 

  :ثالثة أقاويل فيه } والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل { : قوله عز وجل 
  .أهنا الرحم اليت أمرهم اهللا تعاىل بوصلها : أحدها 

  .يف املعاقبة عليها ، قاله قتادة } وخيافون ُسوَء احلساب { يف قطعها } وخيشون رهبم { 
  .صلة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن : الثاين 

  . اإلميان بالنبيني والكتب كلها ، قاله سعيد بن جبري: الثالث 
  .أن يصلوا اإلميان بالعمل : وحيتمل رابعاً 

  .فيما أمرهم بوصله } وخيشون رهبم { 
  .يف تركه } وخيافون سوَء احلساب { 

  :فيه سبعة تأويالت } ويدرُءون باحلسنة السيئة { : قوله عز وجل 
  .يدفعون املنكر باملعروف ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .، قاله ابن زيد  يدفعون الشر باخلري: الثاين 

  .يدفعون الفحش بالسالم ، قاله الضحاك : الثالث 



  .يدفعون الظلم بالعفو ، قاله جويرب : الرابع 
  .يدفعون سفه اجلاهل باحللم ، حكاه ابن عيسى : اخلامس 
  .يدفعون الذنب بالتوبة ، حكاه ابن شجرة : السادس 
  .يدفعون املعصية بالطاعة : السابع 

  :فيه ستة تأويالت } سالم عليكم مبا صربمت { : قوله عز وجل 
  .معناه مبا صربمت على أمر اهللا تعاىل ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .مبا صربمت على الفقر يف الدنيا ، قاله أبو عمران اجلوين : الثاين 

  .مبا صربمت على اجلهاد يف سبيل اهللا ، وهو مأثور عن عبداهللا بن عمر : الثالث 
  .مبا صربمت عن فضول الدنيا ، قاله احلسن ، وهو معىن قول الفضيل بن عياض  :الرابع 

  .مبا صربمت عما حتبونه حني فقدمتوه ، قاله ابن زيد : السادس 
  .مبا صربمت على عدم اتباع الشهوات : وحيتمل سابعاً 

  :فيه وجهان } فنعم عقىب الدار { 
  .و عمران اجلوين فنعم عقىب اجلنة عن الدنيا ، قاله أب: أحدمها 

  .فنعم عقىب اجلنة من النار ، وهو مأثور : الثاين 

 ِفي الْأَْرضِ أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنةُ َوالَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ
َرِة إِلَّا اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َوفَرِحُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا ِفي الْآِخ) ٢٥(رِ َولَُهْم ُسوُء الدَّا

  ) ٢٧(لُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمْن أََناَب َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِض) ٢٦(َمَتاٌع 

  :وفيه وجهان } ما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع { : قوله تعاىل 
  .أي قليل ذاهب ، قاله جماهد : أحدمها 

  وحيتمل. زاد الراعي ، قاله ابن مسعود : الثاين 
  .ا إىل اآلخرة من التقوى والعمل الصاحل وما جعلت احلياة الدنيا إال متاعاً يتزود منه: ثالثاً 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى ) ٢٨(الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوبُُهْم بِذِكْرِ اللَِّه أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 
  ) ٢٩(لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ 

  :فيه أربعة أوجه } وا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا والذين ءامن{ : قوله عز وجل 
  .بذكر اهللا بأفواههم ، قاله قتادة : أحدها 
  .بنعمة اهللا عليهم : الثاين 

  .بوعد اهللا هلم ، ذكره ابن عيسى : الثالث 
  .بالقرآن ، قاله جماهد : الرابع 

  :حيتمل ثالثة أوجه } أال بذكر اهللا تطمئن القلوب { 
  . بطاعة اهللا: أحدها 
  .بثواب اهللا : الثاين 



  .بوعد اهللا تعاىل هلم : الثالث 
  :فيه تسعة تأويالت } والذين ءامنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب { : قوله عز وجل 

  .أن طوىب اسم من أمساء اجلنة ، قاله جماهد : أحدها 
  .معىن طوىب هلم حسىن هلم ، قاله قتادة : الثالث 
  .َعم ماهلم ، قاله عكرمة معناه نِ: الرابع 

  .معناه خري هلم ، قاله إبراهيم : اخلامس 
  .معناه غبطة هلم ، قاله الضحاك : السادس 
  .معناه فرح هلم وقرة عني ، قاله ابن عباس : السابع 
  .العيش الطيب هلم ، قاله الزجاج : الثامن 
  .ن عيسى أن طوىب فُعلى من الطيب كما قيل أفضل وفضلى ، ذكره اب: التاسع 

  .وهذه معان أكثرها متقاربة 
  :وفيها ثالثة أقاويل 

  .أهنا كلمة حبشية ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .كلمة هندية ، قاله عبداهللا بن مسعود : الثاين 

  .عربية ، قاله اجلمهور : الثالث 

َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو رَبِّي لَا  كَذَِلَك أَْرَسلَْناَك ِفي أُمٍَّة قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلَتْتلَُو
  ) ٣٠(إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ 

ة حني قال قتادة وابن جريج نزلت يف قريش يوم احلديبي} وهم يكفرون بالرمحن قل هو ريب . . . { : قوله تعاىل 
» اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم « : أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتب القضية بينه وبينهم ، فقال للكاتب 

قد بلغنا أنه إمنا : وحكي عن ابن إسحاق أهنم قالوا . بامسك اللهم : فقالوا ما ندري ما الرمحن وما نكتب إال 
وهم { يقال له الرمحن ، وإنا واهللا لن نؤمن به أبداً ، فأنزل اهللا تعاىل يعلمك هذا الذي تأيت به رجل من أهل اليمامة 

  .يعين أنه إله واحد وإن اختلفت أمساؤه } يكفرون بالرمحن قل هو ريب ال إله إال هو 
  .قال جماهد يعين باملتاب التوبة } عليه توكلت وإليه متاب { 

  .وإليه املرجع : وحيتمل ثانياً 

لَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ ًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه الْأَْرُض أَْو كُلِّمَ بِِه الْمَْوَتى َبلْ ِللَِّه الْأَْمُر َجِميًعا أَفََولَْو أَنَّ قُْرآ
َما َصَنُعوا قَارَِعةٌ أَْو َتُحلُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم حَتَّى يَأِْتيَ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا وَلَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتِصيبُُهْم بِ

  ) ٣١(َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميعَاَد 

وسبب ذلك ما حكاه جماهد وقتادة . اآلية } ولو أن قرآناً سُيِّرت به اجلبال أو قطعت به األرض { : قوله عز وجل 
إن يسرَّك أن نتبعك فسيِّرْ جبالنا حىت تتسع لنا أرضنا فإهنا ضيقة : لوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن كفار قريش قا

ولو أن قرآناً سريت { . ، وقرب لنا الشام فإننا نتَّجر إليها ، وأخرج لنا املوتى من القبور نكلمها ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .قربت أي } أو قطعت به األرض { . أي أُخرت } به اجلبال 



  .أي أُحيوا } أو كُلِّم به املوَْتى { 
وجواب هذا حمذوف وتقديره لكان هذا القرآن ، لكنه حذف إجيازاً ملا يف ظاهر الكالم من الداللة على املضمر 

  .احملذوف 
  .أي هو املالك جلميع األمور الفاعل ملا يشاء منها } بل ِهللا األمر مجيعاً { : مث قال تعاىل 

وذلك أن املشركني ملا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه } الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً أفلم ييأس { 
  .} أفلم ييأس الذين آمنوا { وسلم ما سألوه استراب املؤمنون إليه فقال اهللا تعاىل 

  :وفيه ثالثة تأويالت 
وقيل لغة . أفلم يتبني الذين آمنوا : القراءة األوىل  معناه أفلم يتبني الذين آمنوا ، قاله عطية ، وهي يف: أحدها 
  .أي يتبني } أفلم ييأس { جرهم 
  :أفلم يعلم ، قاله ابن عباس واحلسن وجماهد ، ومنه قول رباح ابن عدي : الثاين 

  وإن كنُت عن أرض العشرية نائيا... أمل ييأس األقوام أنِّي أنا اْبُنُه 
  .بانقطاع طمعهم  أفلم ييأس الذين آمنوا: الثالث 

  :وفيما يئسوا منه على هذا التأويل وجهان 
  .ييأسوا مما سأله املشركون ، قاله الفراء : أحدمها 

  .يئسوا أن يؤمن هؤالء املشركون ، قاله الكسائي : الثاين 
  :فيه وجهان } أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً { 

  .هلداهم إىل اإلميان : أحدمها 
  .م إىل اجلنة هلداه: الثاين 

  :فيها تأويالن } وال يزال الذين كفروا تصيبُهم مبا صنعوا قارعة { 
  .ما يقرعهم من العذاب والبالء ، قاله احلسن وابن جرير : أحدمها 

  .أهنا الطالئع والسرايا اليت كان ينفذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله عكرمة : الثاين 
  :فيه وجهان } أو حتل قريباً من دارهم { 

  .أو حتل القارعة قريباً من دارهم ، قاله احلسن : أحدمها 
  أو حتل أنت يا حممد قريباً من دارهم ، قاله ابن عباس وقتادة: الثاين 

  :فيه تأويالن } حىت يأيت َوْعُد اهللا { 
  .فتح مكة ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .القيامة ، قاله احلسن : الثاين 

أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلِّ ) ٣٢(هْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن كَفَرُوا ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ َولَقَِد اْسُت
أَْرضِ أَْم بِظَاِهرٍ ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذينَ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ َسمُّوُهمْ أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي الْ

  ) ٣٣(كَفَُروا َمكْرُُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

  :فيه ثالثة أقاويل } أفمن هو قائم على كل نفسٍ مبا كسبت { : قوله عز وجل 
  .ين وكلوا ببين آدم ، قاله الضحاك أهنم املالئكة الذ: أحدها 



  .هو اهللا القائم على كل نفس مبا كسبت ، قاله قتادة : الثاين 
  .أهنا نفسه : الثالث 

  :وجهان } قائم { : ويف قوله تعاىل 
  .أي والياً بالعدل } قائماً بالقسط { يعين والياً ، كما قال تعاىل : أحدمها 

  :ل الشاعر يعين عاملاً مبا كسبت ، قا: الثاين 
  سرقتم ثياب البيت واهللا قائم... فلوال رجالٌ من قريش أعزةٌ 

  :وجهني } مبا كسبت { وحيتمل 
  .ما كسبت من رزق تفضالً عليها فيكون خارجاً خمرج االمتنان : أحدمها 

  ما كسبت من عمل حفظاً عليها ، فيكون خارجاً خمرج الوعد والوعيد: الثاين 
  .ين أصناماً جعلوها آهلة يع} وجعلوا هللا شركاء { 
  :حيتمل وجهني } قل مسوهم { 

  .قل مسوهم آهلة على وجه التهديد : أحدمها 
  .يعين قل صفوهم ليعلموا أهنم ال جيوز أن يكونوا آهلة : الثاين 

  .أي ختربونه مبا ال يعلم أن يف األرض إهلاً غريه } أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض { 
  :فيها أربعة تأويالت } ول أم بظاهر ِمن الق{ 

  :معناه بباطل من القول ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  وذلك عاٌر يا ابن ريطة ظاهر... أَعّيرتنا ألباهنا وحلومها 

  .أي باحلل 
  .بظن من القول ، وهو قول جماهد : الثاين 

  .بكذب من القول ، قاله الضحاك : الثالث 
  .القول هو القرآن ، قاله السدي  أن الظاهر من: الرابع 

أختربونه بذلك : أن يكون الظاهر من القول حجة يظهروهنا بقوهلم ، ويكون معىن الكالم : وحيتمل تأويالً خامساً 
  .مشاهدين أم تقولون حمتّجني 

مَثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ) ٣٤(لَِّه ِمْن َواقٍ لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمَن ال
  ) ٣٥(لنَّاُر َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر أُكُلَُها دَاِئٌم َوِظلَُّها تِلَْك ُعقَْبى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوُعقَْبى الْكَافِرِيَن ا

  :فيه قوالن } مثل اجلنة اليت ُوِعَد املتقون { : قوله عز وجل 
  .يشبه اجلنة ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 

  .نعت اجلنة ألنه ليس للجنة مثل ، قاله عكرمة : الثاين 
  :فيه وجهان } جتري من حتتها األهنار أكُلُها دائم { 

  .مثرها غري منقطع ، قاله القاسم بن حيىي : أحدمها 
  .يمي لذهتا يف األفواه باقية ، قاله إبراهيم الت: الثاين 

  .ال متل من شبع وال مرباد جملاعة : وحيتمل ثالثاً 



  :حيتمل وجهني } وظلها { 
  .دائم البقاء : أحدمها 

  .دائم اللذة : الثاين 

ْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه َولَا أُشْرَِك َما أُِمَوالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَفَْرُحونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوِمَن الْأَحْزَابِ َمْن ُيْنِكُر بَْعَضُه قُلْ إِنَّ
َوكَذَِلَك أَْنزَلَْناُه ُحكًْما َعَربِيا َولَِئنِ اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم َبْعدََما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن ) ٣٦(بِِه إِلَْيهِ أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 

  ) ٣٧(اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ 

  :فيهم ثالثة أقاويل } والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك { : عز وجل قوله 
  .أهنم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فرحوا مبا أنزل عليه من القرآن ، قاله قتادة وابن زيد : أحدها 
  .أهنم مؤمنو أهل الكتاب ، قاله جماهد : الثاين 

  .النصارى فرحوا مبا أنزل عليه من تصديق كتبهم ، حكاه ابن عيسى أهنم أهل الكتاب من اليهود و: الثالث 
  :فيهم قوالن } وِمن األحزاب من ينكر بعضه { 

  .أهنم اليهود والنصارى واجملوس ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .أهنم كفار قريش : الثاين 

  :ويف إنكارهم بعضه وجهان 
  .ه وسلم يف كتبهم وأنكروا نبوته أهنم عرفوا نعت رسول اهللا صلى اهللا علي: أحدمها 

  .أهنم عرفوا ِصْدقه وأنكروا تصديقه : الثاين 

َيٍة إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآ
  ) ٣٩(َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء وَُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ ) ٣٨(

يعين باألزواج النساء ، وبالذرية األوالد } ولقد أرسلنا ُرُسالً من قبلك وجعلنا هلم أزوجاً وذرية { : قوله عز وجل 
  :وفيه وجهان . 

واج وذرية كسائر البشر ، فلَم أنكروا رسالتك وأنت معناه أن من أرسلناه قبلك من املرسلني بشر هلم أز: أحدمها 
  .مثل من قبلك 

  .أنه هناه بذلك عن التبتل ، قاله قتادة : الثاين 
وقيل إن اليهود عابت على النيب صلى اهللا عليه وسلم األزواج ، فأنزل اهللا تعاىل إىل ذلك فيهم يعلمهم أن ذلك 

  .ُسنَّة الرسل قبله 
قيل إن مشركي قريش سألوه آيات قد تقدم ذكرها يف هذه السورة } بآية إال بإذن اهللا  وما كان لرسول أن يأيت{ 

  .فأنزل اهللا تعاىل ذلك فيهم 
  :فيه ثالثة أوجه } ولكل أجل كتاٌب { 

  .وهو من املقدِّم واملؤخر ، قاله الضحاك . معناه لكل كتاب نزل من السماء أجل : أحدها 
  . تعاىل كتاب كتبه فيه ، قاله ابن جرير معناه لكل أمر قضاه اهللا: الثاين 

  .لكل أجل من آجال اخللق كتاب عند اهللا تعاىل ، قاله احلسن : الثالث 



  .لكل عمل َخرب : وحيتمل رابعاً 
  :فيه سبعة تأويالت } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { : قوله عز وجل 

  .والسعادة فإهنما ال يغريان ، قاله ابن عباس  ميحو اهللا ما يشاء من أمور عباده فيغريه إال الشقاء: أحدها 
أم الكتاب ال يغريه وال : ميحو اهللا ما يشاء ويثبت ما يشاء يف كتاب سوى أُم الكتاب ، ومها كتابان أحدمها : الثاين 

  .ميحو منه شيئاً كما أراد ، قاله عكرمة 
  .يشاء منها فال ينسخه ، قاله قتادة وابن زيد  أن اهللا عز وجل ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه ، ويثبت ما: الثالث 
  .أنه ميحو َمْن قد جاء أجلُه ويثبت من مل يأت أجلُه ، قاله احلسن : الرابع 

  .يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ، ويترك ما يشاء فال يغفره ، قاله سعيد بن جبري : اخلامس 
و ما قد سلف ، والرجل يقدم املعصية مث خيتمها بالطاعة أنه الرجل يقدم الطاعة مث خيتمها باملعصية فتمح: السادس 

  .فتمحو ما قد سلف ، وهذا القول مأثور عن ابن عباس أيضاً 
أن احلفظة من املالئكة يرفعون مجيع أقواله وأفعاله ، فيمحو اهللا عز وجل منها ما ليس فيه ثواب وال عقاب : السابع 

  .اك ، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب ، قاله الضح
  :فيه ستة تأويالت } وعنده أم الكتاب { 

  .احلالل واحلرام ، قاله احلسن : أحدها 
  .مجلة الكتاب ، قاله الضحاك : الثاين 

  .هو علم اهللا تعاىل مبا خلق وما هو خالق ، قاله كعب األحبار : الثالث 
  .هو الذكر ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .قاله السدي  أنه الكتاب الذي ال يبدل ،: اخلامس 
  .أنه أصل الكتاب يف اللوح احملفوظ ، قاله عكرمة : السادس 

أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنأِْتي الْأَْرضَ ) ٤٠(َوإِنْ َما ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب 
  ) ٤١(ْن أَطَْرافَِها َواللَُّه َيْحكُُم لَا ُمَعقِّبَ ِلُحكِْمِه َوُهَو َسرِيُع الِْحَسابِ َنْنقُُصَها ِم

  :فيه أربعة تأويالت } أَومل يروا أنا نأيت األرض ننقُُصها من أطرافها { : قوله عز وجل 
  .بالفتوح على املسلمني من بالد املشركني ، قاله قتادة : أحدها 
  .د العمارة ، قاله جماهد خبراجها بع: الثاين 

  .بنقصان بركتها ومتحيق مثرهتا ، قاله الكليب والشعيب : الثالث 
  .مبوت فقهائها وخيارها ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .أنه جبور والهتا : وحيتمل خامساً 

) ٤٢(ُب كُلُّ َنفْسٍ َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْس
  ) ٤٣(تَابِ َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت ُمْرَسلًا قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْك

  .هم مشركو العرب : قال قتادة } ويقول الذين كفروا لست ُمْرسالً { : قوله عز وجل 
  .أي يشهد بصدقي وكذبكم } قلْ كفى باهللا شهيداً بيين وبينكم { 



  :فيه ثالثة أقاويل } ومن عنده علم الكتاب { 
  .أهنم عبداهللا بن سالم وسلمان ومتيم الداري ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه جربيل ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .اىل ، قاله احلسن وجماهد والضحاك هو اهللا تع: الثالث 
أي من ِعْند اهللا علم الكتاب ، وينكرون على من قال هو عبد اهللا بن } وِمن عنده علم الكتاب { وكانوا يقرأون 

  .سالم وسلمان ألهنم يرون السورة مكية ، وهؤالء أسلموا باملدينة ، واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

اللَِّه الَِّذي لَهُ ) ١(ْيَك لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراطِ الْعَزِيزِ الَْحمِيِد الر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَ
َحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرةِ الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الْ) ٢(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وََوْيلٌ لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد 

  ) ٣(َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ َبِعيٍد 

  .يعين القرآن } الر كتاب أنزلناه إليك { 
  :فيه أربعة أوجه } لُتخرَِج الناَس ِمن الظلماِت إىل النُّور { 

  . من الشك إىل اليقني: أحدها 
  .من البدعة إىل السّنة : الثاين 

  من الضاللة إىل اهلدى: الثالث 
  من الكفر إىل اإلميان: الرابع 

  :فيه وجهان } بإذن رهبم { 
  .بأمر رهبم ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .بعلم رهبم : الثاين 
وقوم كفروا به ، فلما  كان قوم آمنوا بعيسى ،: فروى ِمقْسم عن ابن عباس قال } إىل صراط العزيز احلميد { 

  .بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى ، وكفر به الذين آمنوا بعيسى ، فنزلت هذه اآلية 
  :فيه وجهان } الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة { : قوله عز وجل 

  .خيتاروهنا على اآلخرة ، قاله أبو مالك : أحدمها 
  .هنا من اآلخرة ، ذكره ابن عيسى ، واالستحباب هو التعرض للمحبة يستبدلو: الثاين 

  :وحيتمل ما يستحبونه من احلياة الدنيا على اآلخرة وجهني 
  .يستحبون البقاء يف احلياة الدنيا على البقاء يف اآلخرة : أحدمها 

  .يستحبون النعيم فيها على النعيم يف اآلخرة : الثاين 
  .عن دين اهللا : قال ابن عباس  }ويصدون عن سبيل اهللا { 

  .عن حممد صلى اهللا عليه وسلم : وحيتمل 
  :فيه وجهان } ويبغوهنا ِغَوجاً { 

  .يرجون مبكة غري اإلسالم ديناً ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .يقصدون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم هالكاً ، قاله السدي : الثاين 

  .ون الدنيا من غري وجهها ألن نعمة اهللا ال تستمد إال بطاعته دون معصيته أن معناه يلتمس: وحيتمل وجهاً ثالثاً 



يف كل ما كان قائماً : والعوج بفتح العني . يف الدين واألمر واألرض وكل ما مل يكن قائماً : والعَِوج بكسر العني 
  .كاحلائط والرمح 

) ٤(َبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُي
ِلكُلِّ صَبَّارٍ  ِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍتَولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَّ

  ) ٥(َشكُورٍ 

  :أي ُحبججنا وبراهيننا وقال جماهد هي التسع اآليات } ولقد أرسلنا موسى بآياتنا { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور { 

فيه ثالثة } رهم بأيام اهللا وذكِّ{ . من ذل االستعباد إىل عز اململكة : الثاين . من الضاللة إىل اهلدى : أحدمها 
  :تأويالت 

  .معناه وعظهم مبا سلف من األيام املاضية هلم ، قاله ابن جرير : أحدها 
  .باأليام اليت انتقم اهللا فيها من القرون األوىل ، قاله الربيع وابن زيد : الثاين 

وقد تسمَّى النعم . رواه أّيب بن كعب مرفوعاً  أن معىن أيام اهللا أن نعم اهللا عليهم ، قاله جماهد وقتادة ، وقد: الثالث 
  :باأليام ، ومنه قول عمرو بن كلثوم 

  عصينا امللْك فيها أن َنِدينا... وأيام لنا غُرٍّ ِطوالٍ 
  .أن يريد األيام اليت كانوا فيها عبيداًَ مستذلني ألنه أنذرهم قبل استعمال النعم عليهم : وحيتمل تأويالً رابعاً 

هو : الكثري الشكر ، قال قتادة : الكثري الصرب ، والشكور : الصبار } لك آليات لكُلِّ صبَّارٍ شكورٍ إنَّ يف ذ{ 
إن يف { الصرب نصف اإلميان ، والشكر نصف ، وقرأ : وقال الشعيب . العبد إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صرب 

  .} ذلك آليات لكل صبار شكور 
إن { اللهم قد أمته فأمت سنته وسجد شكراً وقرأ : فلما بلغه موته قال وتوارى احلسن عن احلجاج تسع سنني ، 

  .} يف ذلك آليات لكل صبار شكور 
  .وإمنا خص باآليات كل صبار شكور ، وإن كان فيه آيات جلميع الناس ألنه يعترب هبا ويغفل عنها 

ذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ وَُيذَبُِّحونَ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِ
َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئْن َشكَرُْتْم لَأَزِيدَنَّكُْم وَلَِئْن ) ٦(أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن رَبِّكُْم َعظِيٌم 

  ) ٨(َوقَالَ ُموَسى إِنْ َتكْفُُروا أَْنُتْم َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َحِميٌد ) ٧(إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد  كَفَْرُتْم

  :فيه ثالثة تأويالت } ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم . . . { : قوله عز وجل 
  .نعمة من ربكم ، قاله ابن عباس واحلسن : أحدها 
  .شدة البلية ، ذكره ابن عيسى : الثاين 

  .اختبار وامتحان ، قاله ابن كامل : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } وإذ تأذن ربُّكم { : قوله عز وجل 

  .معناه وإذ مسع ربكم ، قاله الضحاك : أحدها 
  .وإذا قال ربكم ، قاله أبو مالك : الثاين 



  :األذان ألنه إعالم ، قال الشاعر معناه وإذ أعلمكم ربكم ، ومنه : الثالث 
  َسِمْعنا يف جماِلسنا األذينا... فلم نشعر بضوء الصبح حىت 

  :فيه ثالثة تأويالت } لئن شكرمت ألزيدنكم { 
  .لئن شكرمت إنعامي ألزيدنكم من فضلي ، قاله الربيع : أحدها 
  . لئن شكرمت نعميت ألزيدنكم من طاعيت ، قاله احلسن وأبو صاحل: الثاين 

  .لئن وّحدمت وأطعتم ألزيدنكم ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .لئن آمنتم ألزيدنكم من نعيم اآلخرة إىل نعيم الدنيا : وحيتمل تأويالً رابعاً 

وحكي أنَّ داود عليه السالم . أن ال تتقوى بنَِعِمِه على معاصيه : وُسِئل بعض الصلحاء على شكر اهللا تعاىل ، فقال 
  .» يا داود اآلن شكرتين « : كيف أشكرك وشكري لك نعمة جمددة منك علّي؟ قال أي ربِّ : قال 

  .وعد اهللا تعاىل بالزيادة على الشكر ، وبالعذاب على الكفر } ولئن كفرمت إن عذايب لشديٌد { 

ْن َبْعدِِهْم لَا َيْعلَمُُهْم إِلَّا اللَُّه َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاتِ أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِم
  ) ٩(وَنَنا إِلَْيِه مُرِيبٍ فََردُّوا أَْيدَِيُهْم ِفي أَفَْواِههِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه وَإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُع

  :فيها وجهان } والذين من بعدهم ال َيْعلُمهم إال اهللا . . . { : قوله عز وجل 
يعين بعد من قص ذكره من األمم السالفة قرون وأمم مل يقصها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : أحدمها 

  .يعلمهم إال اهللا عامل ما يف السموات واألرض 
  .بني عدنان وإمساعيل ثالثون أباً ال يعرفون : باس قال ابن ع. ما بني عدنان وإمساعيل من اآلباء : الثاين 

  .ال يعلمهم إال اهللا كذب النّسابون : وكان ابن مسعود يقرأ 
  .أي باحلجج } جاَءهتم رسلهم بالبينات { 
  :فيه سبعة أوجه } فردُّوا أيديهم يف أفواههم { 

  :هد أبو عبيدة بقول الشاعر أهنم عضوا على أصابعهم تغيظاً عليهم ، قاله ابن مسعود واستش: أحدها 
  ودقةً يف عظم ساقي ويدي... لو أن سلمى أبصرت ختدُّدي 

  عضت من الوجد بأطراف اليد... وبعد أهلي وجفاَء ُعوَّدي 
  .أهنم ملا مسعوا كتاب اهللا عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم ، قاله ابن عباس : الثاين 

م نبيهم إين رسول اهللا إليكم ، أشاروا بأصابعهم إىل أفواههم بأن اسكت تكذيباً معناه أهنم كانوا إذا قال هل: الثالث 
  .معناه أهنم كذبوهم بأفواههم ، قاله جماهد : الرابع . له ورداً لقوله ، قاله أبو صاحل 

  .أهنم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل رداً لقوهلم ، قاله احلسن : اخلامس 
  .ي النعم ، ومعناه أهنم ردوا نعمهم بأفواههم جحوداً هلا أن األيدي ه: السادس 
أن هذا مثل أريد به أهنم كفوا عن قبول احلق ومل يؤمنوا بالرسل ، كما يقال ملن أمسك عن اجلواب َرّد يف : السابع 

  .فيه 

ْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخَِّركُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى قَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَي
قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ ) ١٠(اٍن ُمبِنيٍ قَالُوا إِنْ أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا تُرِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيعُْبُد آَباؤَُنا فَأُْتوَنا بُِسلْطَ



إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَعلَى اللَِّه  َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما كَانَ لََنا أَنْ َنأِْتَيكُْم بُِسلْطَاٍن َنْحُن إِلَّا
َداَنا ُسُبلََنا وَلََنصْبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه َوَما لََنا أَلَّا َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َه) ١١(فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  ) ١٢(فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ 

  :فيه وجهان } قالت رسلهم أيف اهللا شك { : قوله عزوجل 
  .أيف توحيد اهللا شك؟ قاله قتادة : أحدمها 

  أيف طاعة اهللا شك؟: الثاين 
  .أيف قدرة اهللا شك؟ ألهنم متفقون عليها وخمتلفون فيما عداها : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  .أي خالقهما ، لسهوهم عن قدرته } فاطر السموات واألرض { 
  .أي يدعوكم إىل التوبة ليغفر ما تقدمها من معصية } يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم { 

  :وجهان } من ذنوبكم { : ويف قوله تعاىل 
  .، وتقديره ، ليغفر لكم ذنوبكم ، قاله أبو عبيدة  زائدة} من { أن : أحدمها 

  .ليست زائدة ، ومعناه أن تكون املغفرة بدالً من ذنوبكم ، فخرجت خمرج البدل : الثاين 
  .يعين إىل املوت فال يعذبكم يف الدنيا } ويؤخركم إىل أجل مسمى { 

  :جهني حيتمل و} قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشٌر مثلكم { : قوله عز وجل 
  .أن ينكر قومهم أن يكونوا مثلهم وهم رسل اهللا إليهم : أحدمها 

  .أن يكون قومهم سألوهم معجزات اقترحوها : الثاين 
  :ثالثة أوجه } ولكن اهللا ميّن على َمْن يشاء من عباده { : ويف قوله تعاىل 

  .بالنبوة : أحدها 
  .بالتوفيق واهلداية : الثاين 

فيه } وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن اهللا { . وفهم ما فيه ، قاله سهل بن عبداهللا  بتالوة القرآن: الثالث 
  :ثالثة أوجه 

  .بكتاب : أحدها 
  .حبجة : الثاين 

  .مبعجزة : الثالث 

) ١٣(فَأَْوَحى إِلَيْهِْم َربُُّهمْ لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني  َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا
) ١٥(وَاْسَتفَْتُحوا َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد ) ١٤(َولَُنْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوخَاَف َوِعيِد 

يََتَجرَُّعُه َولَا َيكَاُد ُيِسيُغُه َوَيأِْتيِه الْمَْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميِّتٍ ) ١٦(ٍء َصدِيٍد ِمْن َوَراِئِه جََهنَُّم وَُيْسقَى ِمْن َما
  ) ١٧(َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ 

  :أي املقام بني يّدي ، وأضاف ذلك إليه الختصاصه به } ذلك ملن خاف مقامي { : قوله عز وجل 
  .ام بالفتح وبني املقام بالضم أنه إذا ضم فهو فعل اإلقامة ، وإذا فتح فهو مكان اإلقامة والفرق بني املق

  :فيه وجهان } وخاف وعيد { 



  .أنه العذاب : أحدمها 
  .أنه ما يف القرآن من زواجر : والثاين 

  :فيه وجهان } واستفتحوا { 
  .أن الرسل استفتحوا بطلب النصر ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أن الكفار استفتحوا بالبالء ، قاله ابن زيد : اين الث
  :ويف االستفتاح وجهان 

  .أنه اإلبتداء : أحدمها 
  .أنه الدعاء ، قاله الكليب : الثاين 

  :وجهان } خاب { يف } وخاب كلُّ جبار عنيد { 
  .خسر عمله : أحدمها 

  .بطل أمله : الثاين 
  :وجهان } جبار { ويف 

  . أنه املنتقم: أحدمها 
  .املتكرب بطراً : الثاين 
  .وجهان } عنيد { ويف 

  .أنه املعاند للحق : أحدمها 
  :أنه املتباعد عن احلق ، قال الشاعر : الثاين 

  بأَوَّلِ َمْن خياِلفُهم َعنيدا... ولست إذا تشاجر أْمُر قوم 
  :فيه أربعة أوجه } ِمن ورائه جهنم { : قوله عز وجل 

  .مجيعاً . وراء من األضداد وتقع على خلف وقدام : قال أبو عبيدة . نم معناه من خلفه جه: أحدها 
  :معناه أمامه جهنم ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ال حاضٌر معجز عنه وال بادي... ومن ورائك يوٌم أنت بالغه 
  .أن جهنم تتوارى وال تظهر ، فصارت من وراء ألهنا ال ترى حكاه ابن األنباري : الثالث 
  :من ورائه جهنم معناه من بعد هالكه جهنم ، كما قال النابغة : ع الراب

  وليس وراَء اهللا للمْرِء مذهب... حلفت فلم أترك لنفسك ريبةً 
  .وليس بعد اهللا مذهب : أراد 

  :فيه وجهان } ويسقى من ماٍء صديد { 
  .من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد ، أي مثل األسد : أحدمها 

  .من ماء كرهته تصد عنه ، فيكون الصديد مأخوذاً من الصد : ثاين ال
  :فيه ثالثة أوجه } ويأتيه املوت ِمْن كل مكان . . . { : قوله عز وجل 

من كل مكان من جسده حىت من أطراف شعره ، قاله إبراهيم التيمي ، لآلالم اليت يف كل موضع من : أحدها 
  .جسده 
  .من كل جهة ، عن ميينه ومشاله ، ومن فوقه وحتته ، ومن قدامه وخلفه ، قاله ابن عباس  تأتيه أسباب املوت: الثاين 



  .تأتيه شدائد املوت من كل مكان ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .لتطاول شدائد املوت به وامتداد سكراته عليه ليكون ذلك زيادة يف عذابه } وما هو مبيٍت { 
  .والعذاب الغليظ هو اخللود يف جهنم . وه األربعة املاضية فيه الوج} ومن ورائه عذاب غليظ { 

ا كََسُبوا َعلَى َشْيٍء ذَِلكَ َمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِهِ الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف لَا َيقِْدُرونَ ِممَّ
  ) ١٨(ُهَو الضَّلَالُ الَْبِعيُد 

وهذا مثل ضربه اهللا } مثل الذين كفروا برّبهم أعمالُهم كرماٍد اشتدت به الريح يف يوم عاصف { : جل قوله عز و
تعاىل ألعمال الكافر يف أنه ال حيصل على شيء منها ، بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة ال ينفعه ، فإذا اشتدت به 

  .ه ، كذلك الكافر يف عمله فأطارته مل يقدر على مجع: وهي الشديدة : الريح العاصف 
  :ثالثة أقاويل } يف يوم عاصف { ويف قوله 

أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح ، ألن الريح تكون فيه ، كما يقال يوم بارد ، ويوم حار ، : أحدها 
  .ألن الربد واحلر يكونان فيه 

  .د ذكرت قبل ذلك أن املراد به يف يوم عاصف الريح ، فحذف الريح ألهنا ق: الثاين 
  .أن العصوف من صفة الريح املقدم ذكرها ، غري أنه ملا جاء بعد اليوم ابتع إعرابه : الثالث 

  :حيتمل وجهني } ال يقدرون مما كَسَبوا على شيٍء { 
  .ال يقدرون يف اآلخرة على شيء من ثواب ما عملوا من الرب يف الدنيا إلحباطه بالكفر : أحدمها 

  .درون على شيء مما كسبوه من عروض الدنيا ، باملعاصي اليت اقترفوها ، أن ينتفعوا به يف اآلخرة ال يق: الثاين 
  .وإمنا جعله بعيداً لفوات استدراكه باملوت } ذلك هو الضالل البعيد { 

َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ ) ١٩(أِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم وََي
ونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َوَبَرزُوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُن) ٢٠(

  ) ٢١(اَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم سََواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصبَْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيصٍ َشْيٍء قَالُوا لَْو َهَد

  .وهم األتباع } فقال الضعفاء { . أي ظهروا بني يديه تعاىل يف القيامة } وبرزوا هللا مجيعاً { : قوله عز وجل 
  .وهم القادة املتبوعون } للذين استكربوا { 
  .يعين يف الكفر باإلجابة لكم } ّنا لكم تبعاً إنا كُ{ 
أي دافعون عنا يقال أغىن عنه إذا دفع عنه األذى ، وأغناه إذا } فهل أنتم مغنون َعّنا ِمن عذاب اهللا من شيء { 

  .أوصل إليه النفع 
  فيه ثالثة أوجه} قالوا لو َهدانا اهللا هلديناكم { 

  .ناكم إليه لو هدانا اهللا إىل اإلميان هلدي: أحدها 
  .لو هدانا اهللا إىل طريق اجلنة هلديناكم إليها : الثاين 

  .لو جنانا اهللا من العذاب لنجيناكم منه : الثالث 
يا أهل النار : أي من منجى أو ملجأ ، قيل إن أهل النار يقولون } سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميصٍ { 



يا أهل النار إن قوماً صربوا يف الدنيا : مث يقولون . زوا ، فيجزعون ويبكون إن قوماً جزعوا يف الدنيا وبكوا ففا
  .} سواٌء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص { فعند ذلك يقولون . ففازوا ، فيصربون 

فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا  َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم
رِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت بَِما أَنْ َدَعْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َولُومُوا أَنْفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَْنُتمْ بُِمْص

وَأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن ) ٢٢(الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم  أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ إِنَّ
  ) ٢٣(َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم 

  .يعين إبليس } ر وقال الشيطان ملّا قضي األم{ : قوله عزوجل 
  .يقف إبليس يوم القيامة خطيباً يف جهنم على منرب من نار يسمعه اخلالئق مجيعاً : قال احلسن 

  .يعين البعث واجلنة والنار وثواب املطيع وعذاب العاصي } إن اهللا وعدكم وعد احلق { 
  .أن ، ال بعث وال جنة وال نار وال ثواب وال عقاب } ووعدتكم { 
وما كان يل عليكم ِمن سلطان إالّ أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا فأخلفتكم { 

  :فيه وجهان } مبصرخكم وما أنتم مبصرخيَّ 
  .معناه ما أنا مبنجيكم وما أنتم مبنجيَّ ، قاله الربيع بن أنس : أحدمها 

ومنه قول أمية بن . املستغيث : والصارخ . املغيث : صرخ وامل. ما أنا مبغيثكم وما أنتم مبغيثي ، قاله جماهد : الثاين 
  :أيب الصلت 

  فليس لكم عندي غناٌء وال صرب... فال جتزعوا إّني لكم غري ُمصْرخ 
  :فيه وجهان } إين كفرتُ مبا أشركتمون ِمن قبل { 

  .ابن حبر إين كفرت اليوم مبا كنتم يف الدنيا تدعونه يل من الشرك باهللا تعاىل ، قاله : أحدمها 
  .إين كفرت قبلكم مبا أشركتموين من بعد ، ألن كفر إبليس قبل كفرهم : الثاين 

  :فيها وجهان } حتّيتُهم فيها سالٌم . . . { : قوله عز وجل 
  .أن حتية أهل اجلنة إذا تالقوا فيها السالمه ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

التحيات هللا ، : لكهم فيها دائم السالم ، مأخوذ من قوهلم يف التشهد أن التحية ها هنا امللك ، ومعناه أن م: الثاين 
  .أي امللك هللا ، ذكره ابن شجرة 

  :ويف احملّيي هلم بالسالم ثالثة أوجه 
  .أن اهللا تعاىل حيييهم بالسالم : أحدها 
  .أن املالئكة حييوهنم بالسالم : الثاين 

  .أن بعضهم حييي بعضاً بالسالم : الثالث 
الكلمة الطيبة هبا ألهنا ثابتة يف القلب كثبوت أصل النخلة يف األرض ، فإذا ظهرت عرجت إىل السماء كما  وتشبيه

  .يعلو فرع النخلة حنو السماء فكلما ذكرت نفعت ، كما أن النخلة إذا أمثرت نفعت 



ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ ) ٢٤(أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَلًا كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة 
َومَثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوقِ ) ٢٥(بِإِذِْن َربَِّها وََيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 

  ) ٢٦(ا لََها ِمْن قََرارٍ الْأَْرضِ َم

  :يف الكلمة الطيبة قوالن } أمل َتَر كَْيَف ضرب اُهللا مثالً كلمةً طيبةً كشجرٍة طيبٍة { : قوله عز وجل 
  .أهنا اإلميان ، قاله جماهد وابن جريج : أحدمها 

  .أنه عىن هبا املؤمن نفسه ، قاله عطية العويف والربيع بن أنس : الثاين 
  :طيبة قوالن ويف الشجرة ال

  .أهنا النخلة ، وروى ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك : أحدمها 
  .أهنا شجرة يف اجلنة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .املؤمن : اإلميان ، والشجرة الطيبة : وحكى ابن أيب طلحة عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة 
  . األرض يعين يف} أصلها ثابت { 
  .أي حنو السماء } وفرعها يف السماء { 
  .يعين مثرها } تؤيت أكُلَها { 
  :قال النابغة . الوقت : واحلني عند أهل اللغة } كلَّ حني بإذن رهبا { 

  ُتطلِّقُه حيناً وحيناً ُتراجع... تناذرها الّراقون من ُسوِء ُسمِّها 
  :ها هنا ستة تأويالت } احلني { ويف 

  .يعين كل سنة ، قاله جماهد ، ألهنا حتمل كل سنة : أحدها 
  .كل مثانية أشهر ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، ألهنا مدة احلمل ظاهراً وباطناً : الثاين 

  .كل ستة أشهر ، قاله احلسن وعكرمة ، ألهنا مدة احلمل ظاهراً : الثالث 
  .هنا مدة يروهنا من طلعها إىل جذاذها كل أربعة أشهر ، قاله سعيد بن املسيب أل: الرابع 

  .كل شهرين ، ألهنا مدة صالحها إىل جفافها : اخلامس 
  .كل غدوة وعشية ، ألنه وقت اجتنائها ، قاله ابن عباس : السادس 

  :وجهان } يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة { ويف قوله تعاىل 
  .وباآلخرة املساءلة يف القرب ، قاله طاوس وقتادة أن املراد باحلياة الدنيا زمان حياته فيها ، : أحدمها 

من ربك وما دينك ومن نبيك؟ : أن املراد باحلياة الدنيا املساءلة يف القرب أن يأتيه منكر ونكري فيقوالن له : الثاين 
  .ريب اهللا وديين اإلسالم ونبيي حممد صلى اهللا عليه وسلم : إن اهَتَدى : فيقول 

  :فيه وجهان } ني ويضلُّ اُهللا الظامل{ 
  .عن حجتهم يف قبورهم ، كما ضلوا يف احلياة الدنيا بكفرهم : أحدمها 

  .ميهلهم حىت يزدادوا ضالالً يف الدنيا : الثاين 
  :فيه وجهان } ويفعل اهللا ما يشاء { 

  .ِمن إمهال وانتقام : أحدمها 
  .من ضغطة القرب ومساءلة منكر ونكري : الثاين 

لو جنا أحد من ضمة القرب لنجا منه سعد بن معاذ ، ولقد « : لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال وروى ابن إسحاق أن ا



  ضم َضمّةً
. وثلثٌ من الغيبة ، وثلثٌ من النميمة . ثلثٌ من البول : ذكر لنا أنّ عذاب القرب من ثالثة : وقال قتادة . » 

وصف مساَءلة منكر ونكري وما يكون من جواب  وسبب نزول هذه اآلية ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا
  .كُفيت إذن ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية . قال » نعم « : ؟ قال : يا رسول اهللا أيكون معي عقلي : امليت قال عمر 
  .أهنا الكفر : أحدمها : فيها قوالن } ومثل كلمة خبيثة { : قوله عز وجل 

  .أهنا الكافر نفسه : الثاين 
  :فيها ثالثة أقاويل } بيثٍة كشجرة خ{ 

  .أهنا شجرة احلنظل ، قاله أنس بن مالك : أحدها 
  .أهنا شجرة مل ختلف ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أهنا الكشوت : الثالث 
  :أي اقتلعت من أصلها ، ومنه قول لقيط } اجتثت من فوق األرض { 

  ْن مسعافمن رأى ِمثل ذا يوماً وَم... هو اجلالء الذي جيتث أصلكم 
  :فيه وجهان } ما هلا من قرار { 

  .ما هلا من أصل : أحدمها 
وتشبيه الكلمة اخلبيثة هبذه الشجرة اليت ليس هلا أصل يبقى ، وال مثر جيتىن أن الكافر ليس . ما هلا من ثبات : الثاين 

  .له عمل يف األرض يبقى ، وال ذكر يف السماء يرقى 

  ) ٢٧(َيَشاُء  ُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َماُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَم

  :فيه وجهان } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت { : قوله عز وجل 
  .يزيدهم اهللا أدلة على القول الثابت : أحدمها 
  .يدميهم اهللا على القول الثابت ، ومنه قول عبد اهللا بن رواحة :  الثاين

  تثبيَت موسى ونصراً كالذي نِصرا... ُيثبُِّت اهللا ما آتاَك من حسنٍ 
  :وجهان } بالقول الثابت { : ويف قوله 
  .أنه الشهادتان ، وهو قول ابن جرير : أحدمها 

  .أنه العمل الصاحل : الثاين 
  .نه القرآن أ: وحيتمل ثالثاً 

َوَجَعلُوا ) ٢٩(جََهنََّم َيْصلَْوَنَها َوبِئْسَ الْقََراُر ) ٢٨(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر الَْبوَارِ 
  ) ٣٠(كُْم إِلَى النَّارِ ِللَِّه أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصَري

  :فيهم مخسة أقاويل } أمل تر إىل الذين بّدلوا نعمة اهللا كفراً { : قوله عز وجل 
أهنم قريش بدلوا نعمة اهللا عليهم ملا بعث رسوله منهم ، كفراً به وجحوداً له ، قاله سعيد بن جبري وجماهد : أحدمها 

.  
ين أميه وبين خمزوم فأما بنو أمية فمتعوا إىل حني ، وأما بنو خمزوم فأهلكوا أهنا نزلت يف األفجرين من قريش ب: الثاين 



  .يوم بدر ، قاله عليٌّ ، وحنوه عن عمر رضي اهللا عنهما 
  .أهنم قادة املشركني يوم بدر ، قاله قتادة : الثالث 
فلم يرض وأنف فارتد  أنه جبلة من األيهم حني لُطم ، فجعل له عمر رضي اهللا عنه القصاص مبثلها ،: الرابع 

  :وملا صار إىل بالد الروم ندم وقال . متنصراً وحلق بالروم يف مجاعة من قومه ، قاله ابن عباس 
  وما كان فيها لو صربت هلا َضَرْر... تنصَّرت األْشراُف من عار لطمٍة 

  وبعث هلا العني الصحيحة بالعور... تكنفين منها جلاٌج وخنوةٌ 
  ومل أنِكرِ القول الذي قاله عمر... خاض ببلديت فيا ليتين أْرَعى امل

  .أهنا عامة يف مجيع املشركني ، قاله احلسن : اخلامس 
  :وحيتمل تبديلهم نعمة اهللا كفراً وجهني 

  .أهنم بدلوا نعمة اهللا عليهم يف الرسالة بتكذيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .خرة أهنم بدلوا نعم الدنيا بنقم اآل: الثاين 

  :فيها قوالن } وأحلوا قومهم دار البوار { 
  .أهنا جهنم ، قاله ابن زيد : أحدمها 

والبوار يف كالمهم اهلالك ، ومنه قول الشاعر . أهنا يوم بدر ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وجماهد : الثاين 
:  

  غداة احلرب إن خيف البَواُر... فلم أر مثلهم أبطال حربٍ 

أِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ِخلَالٌ ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً ِمْن قَْبلِ أَنْ َيقُلْ 
)٣١ (  

  :فيه وجهان } وعالنية  قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الّصالة وينفقوا مما رَزقناهم سِرا{ : قوله عز وجل 
  .يعين بالسر ما خفي ، وبالعالنية ما ظهر ، وهو قول األكثرين : أحدمها 

  .أن السر التطوع ، والعالنية الفرض ، قاله القاسم بن حيىي : الثاين 
  .أن السر الصدقات ، والعالنية النفقات : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيه تأويالن } وال خاللٌ  ِمْن قبل أن يأيت يوٌم ، ال َبْيٌع فيه{ 
  .معناه ال ِفدية وال شفاعة للكافر : أحدمها 

أي ال مودة بني } وال ِخالل { ومعىن قوله . أي ال تباع الذنوب وال تشتري اجلنة } ال بيع { أن معىن قوله : الثاين 
  .الكفار يف القيامة لتقاطعهم 

  :مث فيه وجهان 
  .ِقالل وقُلّة أن اخلالل مجع خلة ، مثل : أحدمها 

  :ومنه قول لبيد . أنه مصدر من خاللت ِخالالً ، مثل قاتلت ِقتاالً : الثاين 
  خلة باقية دون اخللل... خالت الربقة شركاً يف اهلدى 



ْزقًا لَكُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمََراتِ رِ
َوَسخََّر لَكُمُ الشَّْمَس وَالْقََمَر دَاِئَبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ) ٣٢(ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُمُ الْأَْنهَاَر 

وَإِذْ قَالَ ) ٣٤(ُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ الْإِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه َوإِنْ َت) ٣٣(
ْن َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ فََم) ٣٥(إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا الَْبلََد آِمًنا َواجُْنْبنِي َوَبنِيَّ أَنْ َنعُْبَد الْأَصَْناَم 

َربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْنَد َبْيِتكَ ) ٣٦(َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُورٌ َرحِيٌم 
  ) ٣٧(يْهِْم َواْرُزقُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهمْ َيْشكُُرونَ الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِلُيِقيمُوا الصَّلَاةَ فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي إِلَ

ِمن { وقوله . هذا قول إبراهيم عليه السالم } َرّبنا إين أسكنت ِمْن ذُرِّييت بواٍد غري ذي َزْرعٍ { : قوله عز وجل 
  .يريد هبم إمساعيل وهاجر أُمه } ذرييت 

  . بطحائها ، ومل يكن هبا ساكن ، ثقة باهللا وتوكالً عليه يعين مكة أسكنها يف} بواٍد غري ذي زرع { 
وأضاف البيت إليه ألنه ال ميلكه غريه ، ووصفه . ألنه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم عنده } عند بيتك احملرم { 

  .بأنه حمرَّم ألنه حيرم فيه ما يستباح يف غريه من مجاع واستحالل 
  : حيتمل وجهني} رّبنا ليقيموا الصالة { 

  .أن يكون سأل اهللا تعاىل بذلك أن يهديهم إىل إقامة الصالة : أحدمها 
  .أن يكون ذكر سبب تركهم فيه أن يقيموا الصالة : الثاين 

  :وجهان } أفئدة { يف } فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم { 
  :لشاعر أن األفئدة مجع فؤاد وهي القلوب ، وقد يعرب عن القلب بالفؤاد ، قال ا: أحدمها 

  إليك على طول اهلَوى لَصبوُر... وإنّ فؤاداً قاَدين بصبابٍة 
أربعة } هتوي إليهم { : ويف قوله . فاجعل وفوداً من األمم هتوي إليهم : أن األفئدة مجع وفد ، فكأنه قال : الثاين 
  :أوجه 

  أنه مبعىن حتن إليهم ،: أحدها 
  واد والقاصد إليها نازل إليها ،أنه مبعىن تنزل إليهم ، ألن مكة يف : الثاين 

  .ترتفع إليهم ، ألن ما يف القلوب خبروجه منها كاملرتفع عنها : الثالث 
  .وقد قرىء هتَْوى . هتواهم : الرابع 

  :ويف مسألة إبراهيم عليه السالم أن جيعل اهللاُ أفئدةً من الناس هتوي إليهم قوالن 
  .ّرماً ، قاله ابن عباس ليهووا السكىن مبكة فيصري بلداً حم: أحدمها 

  .لينزعوا إىل مكة فيحجوا ، قاله سعيد بن جبري وجماهد : الثاين 
  .لوال أنه قال من الناس حلجه اليهود والنصارى وفارس والروم : قال ابن عباس 

  :فيه وجهان } وارزقهم من الثمرات { 
  .يريد مثرات القلوب بأن حتببهم إىل قلوب الناس فيزوروهم : أحدمها 

  .ومن الظاهر من مثرات النخل واألشجار ، فأجابه مبا يف الطائف من الثمار ، وما جيلب إهلم من األمصار : الثاين 
  .أي لكي يشكروك } لََعلَُّهمْ يشكرون { 

  :ويف استغفاره لوالديه مع شركهما ثالثة أوجه } ربنا اغفر يل ولوالديَّ وللمؤمنني { : قوله عز وجل 
  .فدعا هلما باالستغفار ، فلما ماتا على الكفر مل يستغفر هلما . يني فطمع يف إمياهنما كانا ح: أحدمها 



  .أنه أراد آدم وحّواء : الثاين 
يعين ابنيه ، وكذلك } رب اغفر يل ولوالدي { : وكان إبراهيم يقرأ . أنه أراد ولديه إمساعيل وإسحاق : الثالث 

  .قرأ حيىي بن يعمر 

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ) ٣٨(لَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َربََّنا إِنََّك َتْع
لصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي رَبََّنا َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيَم ا) ٣٩(َوَهَب ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء 

وَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفلًا َعمَّا َيْعَملُ ) ٤١(َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُب ) ٤٠(َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء 
ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوِسهِْم لَا َيرَْتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهمْ ) ٤٢(يِه الْأَْبَصاُر الظَّاِلُمونَ إِنََّما يَُؤخِّرُُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِف

  ) ٤٣(َهَواٌء 

  .وعيد للظامل وتعزية للمظلوم : قال ميمون بن مهران } وال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة تأويالت } مهطعني { : قوله عز وجل 

معناه مسرعني قاله سعيد بن جبري واحلسن وقتادة ، مأخوذ من أهطع يهطع إهطاعاً إذا أسرع ، ومنه قوله : أحدها 
  :قال الشاعر . أي مسرعني } مهطعني إىل الداع { : تعاىل 

  بدجلة مهطعني إىل السماع... بدجلة دارُُهم ولقد أراهم 
  .ال يطرف ، قاله ابن عباس والضحاك أنه الدائم النظر : الثاين 

  .أنه املطرِق الذي ال يرفع رأسه ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :وإقناع الرأس فيه تأويالن } مقنعي رءُوسهم { 

  .ناكسي رؤوسهم بلغة قريش ، قاله مؤرج السدوسي وقتادة : أحدمها 
  :وجماهد ، ومنه قول الشاعر رافعي رؤوسهم ، وإقناع الرأس رفُْعه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  كأمنا أبَصَر شيئاً أطمعَا... أنغض رأسه حنوي وأقنعا 
أي ال يرجع إليهم طرفهم ، والطرف هو النظر ومسيت الَعْين طْرفاً ألهنا هبا يكون ، قال } ال يرتد إليهم طرفهم { 

  :مجيل 
  ا قاصِرجلُْملٍ وللطْرِف الذي أن... وأَقِْصُر طَْريف ُدون جُْمل كرامةً 

  .واملراد باألفئدة مواضع القلوب ، وهي الصدور } وأفئدهتم هواٌء { 
  :فيه أربعة تأويالت } هواء { : وقوله 
  .أهنا تتردد يف أجوافهم ليس هلا مكان تستقر فيه فكأهنا هتوي ، قاله سعيد بن جبري وجماهد : أحدها 
  .ال تنفصل وال تعود ، قاله قتادة أهنا قد زالت عن أماكنها حىت بلغت احلناجر ، ف: الثاين 

  .أهنا املتخرَمة اليت ال تعي شيئاً ، قاله مُّرة : الثالث 
  :أهنا خالية من اخلري ، وما كان خالياً فهو هواء ، قاله ابن عباس ومنه قول حسان : الرابع 

  فأنَت ُمجوَّف خنب هواء... أال أبِلغ أبا سفيان عين 



ُسلَ أَوَلَْم أِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا رَبََّنا أَخِّرَْنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَك َوَنتَّبِعِ الرَُّوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم َي
َسُهْم َوتََبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا َوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفُ) ٤٤(َتكُوُنوا أَقْسَْمُتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ 

  ) ٤٦(َوقَْد َمكَُروا َمكَْرُهْم َوِعْندَ اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه الْجِبَالُ ) ٤٥(بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُُم الْأَْمثَالَ 

اه وأنذرهم باليوم الذي يأتيهم فيه العذاب ، يعين يوم معن} وأنذر النّاس َيْوَم يأتيهم العذاب { : قوله عز وجل 
وإمنا خصه بيوم العذاب وإن كان يوم الثواب أيضاً ألن الكالم خرج خمرج التهديد للعاصي وإن تضمن . القيامة 

  .ترغيباً للمطيع 
ىل الدنيا حني ظهر هلم طلبوا رجوعاً إ} فيقول الذين ظلَموا رّبنا أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك ونتبع الرُّسل { 

احلق يف اآلخرة ليستدركوا فارط ذنوهبم ، وليست اآلخرة دار توبة فتقبل توبتهم ، كما ليست بدار تكليف 
  :فأجاهبم اهللا تعاىل عن هذا الطلب فقال . فيستأنف تكليفهم 

  :فيه وجهان } أو مل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوالٍ { 
  .قال عن الدنيا إىل اآلخرة ، قاله جماهد ما لكم من انت: أحدمها 

  .ما لكم من زوال عن العذاب ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه قوالن } وقد مكروا مكرهم { : قوله عز وجل 

  .أنه عىن باملكر الشرك ، قاله ابن عباس : أحدمها 
. ن يف اهلواء ، قاله علي رضي اهللا عنه أنه عىن به العتو والتجّبر ، وهي فيمن جترب يف ملكه وصعد مع النسري: الثاين 

هو النمرود بن كنعان بن سنحاريب بن حام بن نوح بىن الصرح يف قرية الرس من سواد الكوفة : وقال ابن عباس 
، وجعل طوله مخسة آالف ذراع ، وعرضه ثالثة آالف ذراع ومخسة وعشرين ذراعاً وصعد منه مع النسور ، فلما 

سماء اختذه حصناً ومجع فيه أهله وولده ليتحصن فيه ، فأتى اهللا بنيانه من القواعد ، فتداعى علم أنه ال سبيل إىل ال
  .} وقد مكروا مكرهم { الصرح عليهم ، فهلكوا مجيعاً ، فهذا معىن قوله 

  :فيه وجهان } وعند اهللا مكرهم { 
  .وعند اهللا مكرهم عاملاً به ال خيفى عليه ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 

  .وعند اهللا مكرهم حمفوظاً عليهم حىت جيازيهم عليه ، قاله احلسن وقتادة : لثاين ا
  .فيه قراءتان } وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال { 

بكسر الالم األوىل وفتح الثانية ، ومعناها وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال ، احتقاراً له ، قاله ابن : إحدامها 
  .عباس واحلسن 

قرأ عمر بن . بفتح الالم األوىل وضم الثانية ، ومعناها وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال استعظاماً له  :الثانية 
وإن كاد { اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبداهللا بن مسعود وعبداهللا بن عباس وأيبّ بن كعب رضي اهللا عنهم 

  .} مكرهم لتزول منه اجلبال 
  .جبال األرض : أحدمها : هم قوالن اليت عىن زواهلا مبكر} اجلبال { ويف 

  .اإلسالم والقرآن ، ألنه لثبوته ، ورسوخه كاجلبال : الثاين 

 َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماوَاُت َوَبَرُزوا) ٤٧(فَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ 
  ) ٤٨(ِللَِّه الْوَاِحدِ الْقَهَّارِ 



  :فيه قوالن } يوم تبدل األرض غري األرض { : قوله عز وجل 
تبدل : وقال ابن عباس . أهنا تبدل بأرض غريها بيضاء كالفضة ، مل تعمل عليها خطيئة ، قاله ابن مسعود : أحدمها 

  .األرض من فضة بيضاء 
  .دل صورهتا ويطهر دنسها ، قاله احلسن أهنا هي هذه األرض ، وإمنا تب: الثاين 

  :فيها ستة أقاويل } السمواُت { 
أن السموات تبدل بغريها كاألرض فتجعل السماء من ذهب ، واألرض من فضة ، قاله علي بن أيب طالب : أحدها 

.  
بغريها ، قاله  أن السموات تبدل بغريها كاألرض ، فتصري السموات جناناً والبحار نرياناً وتبدل األرض: الثاين 

  .كعب األحبار 
  .أن تبديل السموات تكوير مشسها وتكاثر جنومها ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .أن تبديلها أن تطوى كطي السجل للكتب ، قاله القاسم بن حيىي : الرابع 

  .أن تبديلها أن تنشق فال تظل ، قاله ابن شجرة : اخلامس 
، تكون يف حال كاملهل ، ويف حال كالوردة ، ويف حال كالدهان ، حكاه أن تبديلها اختالف أحواهلا : السادس 

  .ابن األنباري 
قالت عائشة رضي اهللا عنها : أي صاروا إىل حكم اهللا تعاىل وأمره فروى احلسن قال } وبرزوا هللا الواحد القهار { 
الشيء ما سألين عنه أحد مث قال على  إن هذا« يا رسول اهللا يوم تبدَّل األرض غري األرض أين الناس يومئٍذ؟ قال : 

  الصراط يا عايشة
 «.  

ِلَيْجزَِي اللَُّه ) ٥٠(َسرَابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهمُ النَّاُر ) ٤٩(َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد 
  ) ٥١(الِْحسَابِ  كُلَّ َنفْسٍ َما كََسَبْت إِنَّ اللََّه سَرِيُع

  :فيه قوالن } وترى اجملرمني يومئٍذ مقرنني يف األصفاد { : قوله عز وجل 
  :أن األصفاد األغالل ، واحدها صفد ، ومنه قول حسان : أحدمها 

  صقرٍ إذا القى الكريهة حامي... ما بني مأسورٍ يشد ِصفاُدُه 
  :أهنا القيود ، ومنه قول عمرو بن كلثوم : الثاين 
  وأُبنا بامللوِك ُمَصفّدينا... ا بالنهاب وبالسبايا فآبو

  :وأما قول النابغة الذبياين . أي مقّيدين 
  فلم أعرض ، أبيت اللعن ، بالصفِد... هذا الثناء فإن تسمع لقائله 

  .فأراد بالصفد العطية ، وقيل هلا صف ألهنا تقيد املودة 
  :ويف اجملرمني املقرنني يف األصفاد قوالن 

  .أهنم الكفار جيمعون يف األصفاد كما اجتمعوا يف الدنيا على املعاصي :  أحدمها
  .أنه جيمع بني الكافر والشيطان يف األصفاد : الثاين 

  :القمص ، واحدها سربال ، ومنه قول األعشى : السرابيل } سرابيلهم ِمن قطراٍن { : قوله عز وجل 



  الضامر صفراء مثل املهرة... عهدي هبا يف احلي قد سربلت 
  :ويف القطران ها هنا قوالن 

  .أنه القطران الذي هتنأ به اجلمال ، قاله احلسن ، وإمنا جعلت سرابيلهم من قطران إلسراع النار إليها : أحدمها 
  .أنه النحاس احلامي ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري : الثاين 

الراء ومهزآن ألن القطر النحاس ، ومنه قوله بكسر القاف وتنوين } من قطران { وقرأ عكرمة وسعيد بن جبري 
الرمحن [ } وبني َحِميمٍ آن { احلامي ، ومنه قوله تعاىل : واآلين ]  ٩٦: الكهف [ } آتوين أفرغ عليه قطراً { تعاىل 

 :٤٤ . [  
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

  ) ٥٢(َهذَا َبلَاغٌ ِللنَّاسِ َولُِيْنذَُروا بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 

  :فيه قوالن } هذا بالغ للناس { : قوله عز وجل 
  .هذا اإلنذار كاف للناس ، قاله ابن شجرة : أحدمها 

  .هذا القرآن كاٍف للناس ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :فيه وجهان } ولينذروا به { 

  .بالرسول : أحدمها 
  .بالقرآن : الثاين 

  .ملا فيه من الدالئل على توحيده } وليعلموا أمنا هو إله واحٌد { 
  :يه وجهان ف} وليذكَّر أولوا األلباب { 

  .وليتعظ ، قاله الكليب : أحدمها 
وروى ميان بن رئاب أن هذه اآلية . أولو األلباب ، أي ذوو العقول . ليسترجع يعين مبا مسع من املواعظ : الثاين 

  .نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

ذَرُْهْم َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا ) ٢(ِذيَن كَفَرُوا لَْو كَانُوا ُمْسِلِمَني ُرَبَما يََودُّ الَّ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ 
  ) ٣(َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

  :فيه تأويالن } ألر تلك أياتُ الكتاب وقرآن مبنيٍ { 
  .أن الكتاب هو القرآن ، مجع له بني االمسني : أحدمها 

  :ويف املراد باملبني ثالثة أوجه . لتوراة واالجنيل ، مث قرهنا بالقرآن بالقرآن املبني أن الكتاب هو ا: الثاين 
  .املبني إعجازه حىت ال يعارض : أحدها 
  .املبني احلق من الباطل حىت ال يشكال : الثاين 

  .املبني احلالل من احلرام حىت ال يشتبها : الثالث 
  :ويف زمان هذا التمين ثالثة أقاويل } كانوا مسلمني  ُرمبا يود الذين كفروا لو{ : قوله عز وجل 

  .عند املعاينة يف الدنيا حني يتبني هلم اهلدى من الضاللة ، قاله الضحاك : أحدها 
  .يف القيامة إذا رأوا كرامة املؤمنني وذل الكافرين : الثاين 

  .إذا دخل املؤمن اجلنة ، والكافر النار : الثالث 
  .املشركون املؤمنني وقد دخلوا اجلنة وصاروا هم إىل النار متنوا أهنم كانوا مسلمني  إذا رأى: وقال احلسن 

  :ورمبا مستعملة يف هذا املوضع للكثري ، وإن كانت يف األصل موضوعة للتقليل ، كما قال الشاعر 
  قصاراك ِمْنها أهنا عنك ال جتدي... أال رّبما أهدت لك العنيُ نظرة 

  .أيضاً يف هذا املوضع ، ألهنم قالوا ذلك يف بعض املواضع ال يف كلها  وقال بعضهم هي للتقليل



  ) ٥(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيسَْتأِْخُرونَ ) ٤(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم 

  .يعين من أهل قرية } وما أهلكنا من قرية { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } إال وهلا كتاب معلوم  {

  .أجل مقدر : أحدمها 
  .فرض حمتوم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } ما تسبق من أمٍة أَجلَها وما َيستأخرون { : قوله عز وجل 
  .ال يتقدم هالكهم عن أجله وال يتأخر عنه : أحدمها 

  .سلموا ال ميوتون قبل العذاب فيسترحيوا ، وال يتأخر عنهم في: الثاين 
  .ما سبق من أمة رسوهلا وكتاهبا فتعذب قبلهما وال يستأخر الرسول والكتاب عنها : وقال احلسن فيه تأويالً ثالثاً 

َما نَُنزِّلُ ) ٧(اِدِقَني لَْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّ) ٦(َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ 
  ) ٩(إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ) ٨(الَْملَاِئكَةَ إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما كَانُوا إِذًا ُمْنظَرِيَن 

  :فيه أربعة أوجه } ما ننزل املالئكة إال باحلق { : قوله عز وجل 
  .سم إال بالقرآن ، قاله القا: أحدها 
  .إال بالرسالة ، قاله جماهد : الثاين 

  .إال بالقضاء عند املوت لقبض أرواحهم ، قاله الكليب : الثالث 
  .إال بالعذاب إذا مل يؤمنوا ، قاله احلسن : الرابع 

  .أي مؤخَّرين } وما كانوا إذاً منظرين { 
  .رآن قال احلسن والضحاك يعين الق} إنا حنن نزلنا الذكر { : قوله عز وجل 

  :فيه قوالن } وإنا له حلافظون { 
  .وإنا حملمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه ، حكاه ابن جرير : أحدمها 

  .وإنا للقرآن حلافظون : الثاين 
  :ويف هذا احلفظ ثالثة أوجه 

  .حفظه حىت جيزى به يوم القيامة ، قاله احلسن : أحدها 
  .اطالً ، أو يزيل منه حقاً ، قاله قتادة حفظه من أن يزيد فيه الشيطان ب: الثاين 

  .إنا له حلافظون يف قلوب من أردنا به خرياً ، وذاهبوان به من قلوب من أردنا به شراً : الثالث 

كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي ) ١١(ئُونَ َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِ) ١٠(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني 
  ) ١٣(لَا ُيؤِْمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ الْأَوَِّلَني ) ١٢(قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 

  :فيه ثالثة أوجه } ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني { : قوله عز وجل 
  .أن الشيع األمم ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها 
أو { الشيع مجع شيعة ، والشيعة الفرقة املتآلفة املتفقة الكلمة ، فكأن الشيع الفرق ، ومنه قوله تعاىل  أن: الثاين 



أي فرقاً ، وأصله مأخوذ من الشياع وهو احلطب الصغار يوقد به الكبار ، فهو ]  ٦٥: األنعام [ } يلبسكم شيَعاً 
  .عون النار 

  .أن الشيع القبائل ، قاله الكليب : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني { : قوله عز وجل 

  .كذلك نسلك االستهزاء يف قلوب اجملرمني ، وإن مل يعرفوا ، قاله قتادة : أحدها 
  .كذلك نسلك التكذيب يف قلوب اجملرمني ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .منوا ، قاله احلسن كذلك نسلك القرآن يف قلوب اجملرمني ، وإن مل يؤ: الثالث 
  .كذلك إذا كذب به اجملرمون نسلك يف قلوهبم أن ال يؤمنوا به : الرابع 

  :حيتمل وجهني } ال يؤمنون به { : قوله عز وجل 
  .بالقرآن أنه من عند اهللا : أحدمها 

  .بالعذاب أن يأتيهم : الثاين 
  :عة الطريقة ، قال عمر بن أيب ربي: السنة } وقد خلت سنة األولني { 

  وحنُره السابق املختال إذ صََهال... هلا من الرمي عيناه وُسّنُتُه 
  :فيه وجهان 

  .قد خلت سنة األولني بالعذاب ملن أقام على تكذيب الرسل : أحدمها 
  .بأن ال يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا : الثاين 

  .بأن منهم مؤمناً وكافراً : وحيتمل ثالثاً 
  .على الكفر باملعجزات بعد جميء ما طلب من اآليات  من أقام: كما حيتمل رابعاً 

لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ ) ١٤(َولَْو فََتْحَنا َعلَيْهِْم َباًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونَ 
)١٥ (  

  :فيه وجهان } سماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم باباً من ال{ : قوله عز وجل 
  .فظل هؤالء املشركون يعرجون فيه ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 

  .فظلت املالئكة فيه يعرجون وهم يروهنم ، قاله ابن عباس والضحاك : الثاين 
  :قراءتان } سكرت { يف } لقالوا إمنا سكرت أبصارنا { : قوله عز وجل 

  :والثانية بتخفيفها ، ويف اختالفهما وجهان إحدامها بتشديد الكاف ، 
  :معنامها واحد ، فعلى هذا ستة تأويالت : أحدمها 
  .ُسّدت ، قاله الضحاك : أحدها 
  .عميت ، قاله الكليب : الثاين 

  .أخذت ، قاله قتادة : الثالث 
  .خدعت ، قاله جويرب : الرابع 

  :منه قول الشاعر غشيت وغطيت ، قاله أبو عمرو بن العالء ، و: اخلامس 
  وَجَعلَْت عني احلرورو تسكر... وطلعت مشٌس عليها مغفر 



  :ومنه قول أوس بن حجر . معناه حبست ، قاله جماهد : السادس 
  فليست بطلقٍ وال ساكرة... فصرن على ليلة ساهرة 

  :أن معىن سكرت بالتشديد والتخفيف خمتلف ، ويف اختالفهما وجهان : والوجه الثاين 
  .أخذت : أن معناه بالتخفيف ُسحَِرْت ، وبالتشديد :  أحدمها
  .أنه بالتخفيف من ُسكر الشراب ، وبالتشديد مأخوذ من سكرت املاء : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } بل حنن مسحورون { 
  .أي سحرنا فال نبصر : أحدها 
  .مضللون ، حكاه ثعلب : الثاين 

  .مفسدون : الثالث 

إِلَّا َمنِ اسَْتَرقَ السَّْمَع ) ١٧(َوَحفِظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ ) ١٦(السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن  َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي
َوَجَعلَْنا لَكُمْ ) ١٩(َشْيٍء َمْوُزوٍن  وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي وَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ) ١٨(فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ُمبٌِني 

  ) ٢٠(ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَْسُتمْ لَُه بِرَازِِقَني 

  :فيه مخسة أقاويل } ولقد جعلنا يف السماء بروجاً { : قوله عز وجل 
  .أهنا قصور يف السماء فيها احلرس ، قاله عطية : أحدها 
  .ه علي بن عيسى أهنا منازل الشمس والقمر ، قال: الثاين 

  .أهنا الكواكب العظام ، قاله أبو صاحل ، يعين السبعة السيارة : الثالث 
  .أهنا النجوم ، قاله احلسن وقتادة : الرابع 

  .أهنا الربوج االثنا عشر : اخلامس 
  .وأصل الربوج الظهور ، ومنه تربجت املرأة إذا أظهرت نفسها 

  .أي حسّناها } وزيناها للناظرين { 
  :ويف الرجيم ثالثة أوجه . يعين السماء } حفظناها من كل شيطان رجيم و{ 

  .أنه امللعون ، قاله قتادة : أحدها 
  :املرجوم بقول أو فعل ، ومنه قول األعشى : الثاين 

  والسقم يف أهله واحلزن... يظل رجيماً لريب املنون 
ن الشياطني إىل زمن عيسى ، فلما بعث اهللا تعاىل زعم الكليب أن السموات كلها مل حتفظ م. أنه الشتيم : الثالث 

عيسى حفظ منها ثالث مسوات ، إىل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحفظ مجيعها بعد بعثه وحرسها منهم 
  .بالشهب 

ومسترق السمع من الشياطني يسترقه من أخبار األرض دون الوحي ، } إال من استرق السمع { : قوله عز وجل 
  . تعاىل قد حفظ وحيه منهم ألن اهللا

  :ومن استراقهم له قوالن 
  .أهنم يسترقونه من املالئكة يف السماء : أحدمها 

  :ويف حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قوالن . يف اهلواء عند نزول املالئكة من السماء : الثاين 



  .أن الشهاب يأخذهم قبل وصوهلم إىل السمع ، فيصرفون عنه : أحدمها 
  .أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم :  الثاين

  :ويف أخذهم بالشهاب قوالن 
  .أنه خيرج وحيرق وال يقتل ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أنه يقتل ، قاله احلسن وطائفة : الثاين 
  :فعلى هذا القول يف قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إىل اجلن قوالن 

سترقوه من السمع إىل غريهم ، فعلى هذا ال تصل أخبار السماء إىل غري أهنم يقتلون قبل إلقائهم ما ا: أحدمها 
  .ولذلك انقطعت الكهانة : األنبياء ، قاله ابن عباس 

أهنم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إىل غريهم من اجلن ، ولذلك ما يعودون إىل استراقه ، ولو مل : الثاين 
  .راق يصل النقطع اإلستراق وانقطع اإلح
  :ويف الشهب اليت يرمجون هبا قوالن 

  .أهنا نور ميتد بشدة ضيائه فيحرقهم وال يعود ، كما إذا أحرقت النار مل تعد : أحدمها 
  :أهنا جنوم يرمجون هبا وتعود إىل أماكنها ، قال ذو الرمة : الثاين 

  ُمَسوٌَّم يف سواِد الليل منقضُب... كأنه كوكب يف إثر عفريٍة 
وألقينا فيها { . بسطت من مكة ألهنا أم القرى . قال قتادة . أي بسطناها } واألرض مددناها { : جل قوله عز و

  .وهي اجلبال } رواسي 
  :فيه أربعة أقاويل } وأنبتنا فيها من كل شيء موزون { 

به مقدار  ألن الوزن يعرف} موزون { وإمنا قيل . يعين مقدر معلوم ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري : أحدها 
  :قاله الشاعر . الشيء 

  عندي لكل ُمخاِصم ميزانُه... قد كنت قبل لقائكم ذا ِمّرٍة 
  .يعين به األشياء اليت توزن يف أسواقها ، قاله احلسن وابن زيد : الثاين 

  .معناه مقسوم ، قاله قتادة : الثالث 
  .معناه معدود ، قاله جماهد : الرابع 

  .زن فيه األمثان ألنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما ال مثن له أنه ما يو: وحيتمل خامساً 
  :فيه ثالثة تأويالت } وجعلنا لكم فيها معايش { : قوله عز وجل 

  .أهنا املالبس ، قاله احلسن : أحدها 
  :أهنا املطاعم واملشارب اليت يعيشون فيها ، ومنه قول جرير : الثاين 

  رقق والصنابِوَمن يل بامل... تكلفين معيشة آل زيٍد 
  .أهنا التصرف يف أسباب الرزق مدة أيام احلياة ، وهو الظاهر : الثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } ومن لستم له برازقني { 
  .أهنا الدواب واألنعام ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنا الوحوش ، قاله منصور : الثاين 

  .قاله ابن حبر ]  ٣١: اإلسراء [ } زقهم وإياكم حنن نر{ العبيد واألوالد الذين قال اهللا فيهم : الثالث 



َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح فَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ) ٢١(َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا عِْنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما نَُنزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ 
َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمنيَ ) ٢٣(وَإِنَّا لََنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت وََنْحُن الْوَارِثُونَ ) ٢٢(َخازِنَِني فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه بِ

  ) ٢٥(َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحُشُرُهمْ إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم ) ٢٤(ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَن 

يعين وإن من شيء من أرزاق اخللق إال عندنا خزائنه وفيه } ن شيء إال عندنا خزائنه وإن م{ : قوله عز وجل 
  :وجهان 
  .يعين مفاتيحه ألن يف السماء مفاتيح األرزاق ، وهو معىن قول الكليب : أحدمها 

  :وفيها وجهان . أهنا اخلزائن اليت هي جمتمع األرزاق : الثاين 
  .ن أرزاق عباده ما كتبه اهللا تعاىل وقدره م: أحدمها 

  .املطر خزائن كل شيء : يعين املطر املنزل من السماء ، ألنه نبات كل شيء ، قال احلسن : الثاين 
ما كان عاٌم بأمطر من عام ولكن اهللا يقسمه حيث يشاء ، فيمطر : قال ابن مسعود } وما ننزله إال بقدر معلوم { 

  .قوماً وحيرم آخرين 
  :فيه قوالن } رياَح لواِقَح وأرسلنا ال{ : قوله عز وجل 

غري أن اجلنوب ألقح وقد روي . لواقح السحاب حىت ميطر ، قاله احلسن وقتادة ، وكل الرياح لواقح : أحدمها 
  ما هبت ريح جنوب إال أنبع اهللا تعاىل هبا عيناً غدقة« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .باس لواقح للشجر حىت يثمر ، قاله ابن ع: الثاين . » 
يرسل اهللا تعاىل املبشرة فتقم األرض قّماً ، مث يرسل : وقال عبيد بن عمري . لواقح مبعىن مالقح : وقال أبو عبيدة 

  .املثرية فتثري السحاب ، مث يرسل املؤلفة فتؤلفه ، مث يرسل اللواقح فتلقح الشجر 
  .يعين من السحاب مطراً } فأنزلنا من السماء ماًء { : قوله عز وجل 

استعمال : أي مكناكم منه ، والفرق بني السقي والشرب أن السقي بذل املشروب ، والشرب } فأسقيناكموه { 
  .املشروب ، فصار الساقي باذالً ، والشارب مستعمالً 

  :فيه وجهان } وما أنتم له خبازنني { 
  .خبازين املاء الذي أنزلناه : أحدمها 

  .مبانعي املاء الذي أنزلناه : الثاين 
  :فيه مثانية تأويالت } ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد َعِلمنا املستأخرين { : قوله عز وجل 

  .أن املستقدمني الذين خلقوا ، واملستأخرين الذين مل خيلقوا ، قاله عكرمة : أحدها 
  .املستقدمني الذين ماتوا ، واملستأخرين الذين هم أحياء مل ميوتوا ، قاله الضحاك : الثاين 

  .املستقدمني أول اخللق ، واملستأخرين آخر اخللق ، قاله الشعيب : الثالث 
  .املستقدمني أول اخللق ممن تقدم على أمة حممد ، واملستأخرين أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله جماهد : الرابع 

  .املستقدمني يف اخلري ، واملستأخرين يف الشر ، قاله قتادة : اخلامس 
  .ستقدمني يف صفوف احلرب ، واملستأخرين فيها ، قاله سعيد بن املسيب امل: السادس 
  .املستقدمني من قتل يف اجلهاد ، واملستأخرين من مل يقتل ، قاله القرظي : السابع 
  .املستقدمني يف صفوف الصالة ، واملستأخرين فيها : الثامن 

لي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأةٌ كانت تص: روى عمر بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال 



من أحسن الناس ، ال واهللا ما رأيت مثلها قط ، فكان بعض الناس يستقدم يف الصف األول لئال يراها ، ويستأخر 
  .بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر فإذا ركع نظر من حتت إبطه يف الصف ، فأنزل اهللا تعاىل يف شأهنا هذه اآلية 

  ) ٢٧(َوالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ ) ٢٦(َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن َولَقَْد 

أما اإلنسان ها هنا فهو آدم عليه السالم يف } ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من َحَمإٍ مسنون { : قوله عز وجل 
  .قول أيب هريرة والضحاك 

  :أما الصلصال ففيه ثالثة أقاويل 
أنه الطني اليابس الذي مل تصبه نار ، فإذا نقرته صل فسمعت له صلصلة ، قاله ابن عباس وقتادة ، ومنه : أحدها 

  :قول الشاعر 
  بقايا باللٍ بالقرى واملناكبِ... وقاعٍ ترى الصَّلصال فيه ودونه 

  .ن ، وهو مثل القعقعة يف الثوب الصوت الشديد املسموع من غري احليوا: والصلصة 
  .أنه طني خلط برمل ، قاله عكرمة : الثاين 

  :َصلَّ اللحُم وأَصلَّ إذا أننت ، قال الشاعر : أنه الطني املننت ، قاله جماهد ، مأخوذ من قوهلم : الثالث 
  ال يفسد اللحم لديه الصلول... ذاك فىت يبذل ذا قدرِِه 

  .األسود املتغري مجع محأة وهو الطني : واحلمأ 
  :ويف املسنون سبعة أقاويل 

أن املسنون املننت املتغري ، من قوهلم قد أسن املاء إذا تغري ، قاله ابن عباس ، ومنه قول أيب قيس بن األسلت : أحدها 
:  

  كاملسِك فُتَّ على ماٍء العناقيد... َسقَْت صداَي رضاباً غري ذي أََسنٍ 
  .لقائم ، من قوهلم وجه مسنون ، قاله األخفش أن املسنون املنصوب ا: الثاين 

أن املسنون املصبوب ، من قوهلم سنيُت املاء على الوجه إذا صببته عليه ، قاله أبو عمرو بن العالء ، ومنه : الثالث 
  .األثر املروي عن عمر أنه كان يسن املاء على وجهه وال يشنُّه ، والشن تفريق املاء ، والسن صبه 

املسنون الذي حيك بعضه بعضاً ، من قوهلم سننت احلجر على احلجر إذا حككت أحدمها باآلخر ، ومنه أن : الرابع 
  .مسي املَسّن ألن احلديد يسن عليه ، قاله الفراء 

  .أن املسنون املنسوب : اخلامس 
  .أنه الرطب ، قاله ابن أيب طلحة : السادس 
  .أنه املخلص من قوهلم سن سيفك أي اجلُه : السابع 

  :ويف اجلان ثالثة أقاويل } واجلانَّ خلقناه من قبل من نار السموم { : قوله عز وجل 
  .أنه إبليس ، قاله احلسن : أحدها 
  .أهنم اجلن حكاه ابن شجرة : الثاين 

  .أبو اجلن ، وإبليس أبو الشياطني : أنه أبو اجلن قاله الكليب فآدم أبو اإلنس ، واجلان : الثالث 
واجلن ميوتون ، . والشياطني ولد إبليس ال ميوتون إال مع إبليس . اجلان أبو اجلن وليسوا شياطني  :قال ابن عباس 

  .ومنهم املؤمن ومنهم الكافر 



  .ألن آدم إمنا خلق آخر اخللق : قال قتادة . يعين من قبل آدم } خلقناه من قبل { 
  :فيه أربعة أقاويل } من نار الّسموم { : وقوله تعاىل 

  .يعين من هلب النار ، قاله ابن عباس  :أحدها 
  .يعين من نار الشمس ، قاله عمرو بن دينار : الثاين 

  .ذكره ابن عيسى . الريح احلارة : من حر السموم ، والسموم : الثالث 
أنه نار السموم نار الصواعق بني السماء وبني حجاب دوهنا ، قاله الكليب ومسي مسوماً لدخوله يف مسام : الرابع 
  .البدن 

فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ) ٢٨(َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن 
قَالَ َيا ) ٣١(أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن  إِلَّا إِْبلِيَس) ٣٠(فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ) ٢٩(فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن 

) ٣٣(قَالَ لَْم أَكُْن ِلأَْسُجَد لَِبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن ) ٣٢(إِْبلِيُس َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن 
) ٣٦(قَالَ َربِّ فَأَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ٣٥(َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ  َوإِنَّ) ٣٤(قَالَ فَاْخُرْج مِْنَها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 

  ) ٣٨(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٣٧(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنْظَرِيَن 

إبليس مل يكن من ثقة منه مبنزلته عند اهللا وهذا السؤال من } قال َربِّ فأنظرين إىل يوم يبعثونَ { : قوله عز وجل 
وأراد بسؤاله . تعاىل وأنه أهل أن جياب له دعاء ، ولكن سأل تأخري عذابه زيادة يف بالئه كفعل اآليس من السالمة 

  .اإلنظار إىل يوم يبعثون أن ال ميوت ، ألن يوم البعث ال موت فيه وال بعده 
  .يعين من املؤجلني } فإنك من املنظرين { : فقال اهللا تعاىل 

  .فلم جيبه إىل البقاء } إىل يوم الوقت املعلوم { 
  :ويف الوقت املعلوم وجهان 

  .معلوم عند اهللا تعاىل ، جمهول عند إبليس : أحدمها 
فتكون مدة موت إبليس أربعني . وبني النفخة والنفخة أربعون سنة . إىل يوم النفخة األوىل ميوت إبليس : الثاين 
  .هو قول ابن عباس ومسي يوم الوقت املعلوم ملوت مجيع اخلالئق فيه سنة ، و

وليس هذا من اهللا تعاىل إجابة لسؤاله ، ألن اإلجابة تكرمة ، ولكن زيادة يف بالئه ، ويعرف أنه ال يضر بفعله غري 
  .نفسه 

  :ويف كالم اهللا تعاىل له قوالن 
  .أنه كلمه على لسان رسول : أحدمها 

  .لمه تغليظاً يف الوعيد ال على وجه التكرمة والتقريب أنه ك: الثاين 

قَالَ َهذَا ) ٤٠(إِلَّا ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ) ٣٩(قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَُزيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َولَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني 
َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعُدُهمْ ) ٤٢(َباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِمْ ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن إِنَّ ِع) ٤١(صَِراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم 

  ) ٤٤(لََها َسْبَعةُ أَْبوَابٍ ِلكُلِّ َبابٍ ِمنُْهْم ُجْزٌء َمقُْسوٌم ) ٤٣(أَْجَمِعَني 

  :أوجه فيه ثالثة } قال ربِّ مبا أغَويتين { : قوله عز وجل 
  .مبا أضللتين ، قاله ابن عباس : أحدها 



  .مبا خيبتين من رمحتك : الثاين 
  .مبا نسبتين إىل اإلغواء : الثالث 

  :وحيتمل هذا من إبليس وجهني 
  .وحق إغوائك يل : أنه يقوله على وجه القسم وتقديره : أحدمها 

  .أنه يقوله على وجه اجلزاء ، وتقديره ألجل إغوائك يل : الثاين 
  :حيتمل وجهني } ألزينن هلم يف األرض { 

  .ألزينن هلم فعل املعاصي : أحدمها 
  .أي ألضلنهم عن اهلدى } وألغوينهم أمجعني { . ألشغلنهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة : الثاين 

ريني سألوا وهم الذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء حكى أبو مثامة أن احلوا} إالّ عبادك منهم املخلصني { 
  .الذي يعمل هللا وال حيب أن حيمده الناس : عيسى عليه السالم عن املخلص للّه ، فقال 

  :فيه أربعة تأويالت } قال هذا صراطٌ عليَّ مستقيم { : قوله عز وجل 
  .معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حىت يهجم به على اجلنة ، قاله عمر رضي اهللا عنه : أحدها 
  .اط إيلَّ مستقيم ، قاله احلسن فتكون عليَّ مبعىن إيلَّ هذا صر: الثاين 

عليَّ طريقك ، : أنه وعيد وهتديد ، ومعناه أن طريقه إيلَّ ومرجعه عليَّ ، كقول القائل ملن يهدده ويوعده : الثالث 
  .قاله جماهد 

{ : وقرأ احلسن وابن سريين . ية وقيل بالتوفيق واهلدا. معناه هذا صراط ، علّي استقامته بالبيان والربهان : الرابع 
  .برفع الياء وتنوينها ، ومعناه رفيع مستقيم ، أي رفيع أن ينال ، مستقيم أن ميال } عليٌّ مستقيم 

اًنا َعلَى ُسُررٍ َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِخَْو) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ آِمنَِني ) ٤٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
َوأَنَّ ) ٤٩(نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَّحِيُم ) ٤٨(لَا يََمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني ) ٤٧(ُمَتقَابِِلَني 

  ) ٥٠(َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الْأَلِيُم 

  :ثالثة أوجه } بسالم { قوله يف } ادخلوها بسالمٍ آمنني { : قوله عز وجل 
  .بسالمة من النار ، قاله القاسم ابن حيىي : أحدها 
  .بسالمة تصحبكم من كل آفة ، قاله علي بن عيسى : الثاين 

  .بتحية من اهللا هلم ، وهو معىن قول الكليب : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } آمنني { 

  .آمنني من اخلروج منها : أحدها 
  .ن املوت آمنني م: الثاين 

  .آمنني من اخلوف واملرض : الثالث 
  :فيه وجهان } ونزعنا ما يف صدورهم ِمْن ِغلٍّ { : قوله عز وجل 

  .نزعنا باإلسالم ما يف صدورهم من غل اجلاهلية ، قاله علي بن احلسني : أحدمها 
  .و سعيد اخلدري مرفوعاً نزعنا يف اآلخرة ما يف صدورهم من غل الدنيا ، قاله احلسن ، وقد رواه أب: الثاين 

  :يف السرر وجهان } إخواناً َعلَى ُسُررٍ متقابلني { 



  .أنه مجع أسرة هم عليها : أحدمها 
  .أنه مجع سرورهم فيه : الثاين 
  :مخسة أوجه } متقابلني { ويف 

  .متقابلني بالوجوه يرى بعضهم بعضاً فال يصرف طرفه عنه تواصالً وحتابياً ، قاله جماهد : أحدها 
  .متقابلني باحملبة واملودة ، ال يتفاضلون فيها وال خيتلفون ، قاله علي بن عيسى : الثاين 

متقابلني يف املنزلة ال يفضل بعضهم فيها على بعض التفاقهم على الطاعة واستهوائهم يف اجلزاء ، قاله أبو : الثالث 
  .بكر بن زياد 

  .تادة متقابلني يف الزيارة والتواصل ، قاله ق: الرابع 
  .متقابلني قد أقبلت عليهم األزواج وأقبلوا عليهم بالود ، حكاه القاسم : اخلامس 

إين ألرجو أن أكون أنا : وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال . قيل إن هذه اآلية نزلت يف العشرة من قريش 
  .وطلحة والزبري منهم 

سبب نزوهلا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج } َنبِّىء عبادي أين أنا الغفور الرحيم { : قوله عز وجل 
فشق ذلك عليهم ، فأنزل اهللا تعاىل » تضحكون وبني أيديكم اجلنة والنار « : على أصحابه وهم يضحكون ، فقال 

  }نَبِّىء عبادي أين أنا الغفور الرحيم { : 
.  

قَالُوا لَا تَْوَجلْ إِنَّا ُنَبشُِّرَك ) ٥٢(لَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ إِذْ َدَخلُوا َع) ٥١(َوَنبِّئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراهِيَم 
قَالُوا َبشَّرَْناَك بِالَْحقِّ فَلَا َتكُْن ِمَن ) ٥٤(قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي َعلَى أَنْ َمسَّنَِي الْكَِبُر فَبَِم تَُبشُِّرونَ ) ٥٣(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 

  ) ٥٦(قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِلَّا الضَّالُّونَ ) ٥٥(الْقَانِِطَني 

  :أي ال ختف ، ومنه قول معن بن أوس } قالوا ال توجل { : قوله عز وجل 
  على أينا تعدو املنيةُ أّولُ... لعمرك ما أدري وأين ألوجل 

  .يف صغره ، عليم يف كربه ، وهو إسحاق  أي بولد هو غالم} إّنا نبشِّرك بغالمٍ عليم { 
  .} فضحكت فبشرناها بإسحاق { لقوله تعاىل 

  :تأويالن } عليم { ويف 
  .حليم ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .عامل ، قاله اجلمهور : الثاين 
لسن عند أي علو ا} قال أَبشّرمتوين على أن مسَين الكرب { فأجاهبم عن هذه البشرى مستفهماً هلا متعجباً منها 

  .اإلياس من الولد 
  :فيه وجهان } فبم تبشرونَ { 

  .أنه قال ذلك استفهاماً هلم ، هل بشروه بأمر اهللا؟ ليكون أسكن لنفسه : أحدمها 
  .أنه قال ذلك تعجباً من قوهلم ، قاله جماهد : الثاين 

  .أي بالصدق ، إشارة منهم إىل أنه عن اهللا تعاىل } قالوا بشرناك باحلّق { 
  .أي من اآليسني من الولد } ال تكن ِمَن القانطني ف{ 



إِلَّا آلَ لُوٍط إِنَّا لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٨(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٥٧(قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ 
  ) ٦٠(َن الَْغابِرِيَن إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِم) ٥٩(

آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه ، } قالوا إنا أُرسلنا إىل قومٍ جمرمني إالّ آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني { : قوله عز وجل 
  .ّمساهم آلَُه لنصرهتم له ، وإمياهنم به ، فاستثناهم من اجملرمني املأمور هبالكهم ، فخرجوا باالستثناء منهم 

فكانت مستثناة من آل لوط والحقة باجملرمني ، ألن كل استثناء يعود إىل ما تقدمه }  امْراَته إالّ{ مث قال تعاىل 
فإن عاد إىل إثبات كان االستثناء نفياً ، وإن عاد إىل نفي كان االستثناء إثباتاً ، فصارت امرأة . فيخالفه يف حكمه 

  .لوط ملحقة باجملرمني املهلكني 
علّي عشرة إال سبعة إال أربعة ، فيكون عليه سبعة ألن األربعة استثناء يرجع إىل : قول له ومثال هذا يف اإلقرار أن ي

وتصري الثالثة الباقية هي االستثناء الراجع إىل العشرة ، فيبقى منها . السبعة اليت قبلها ، فصار الباقي منها ثالثة 
  .سبعة 

نتني إال واحدة طلقت ثنتني ألن الواحدة ترجع إىل الثنتني ، أنت طالق ثالثاً أو اث: وهكذا يف الطالق لو قال لزوجته 
إال { : فتبقى منها واحدة فتصري الواحدة هي القدر املستثىن من الثالثة فيصري الباقي منها ثنتني وهكذا حكم قوله 

  :فيه وجهان } قدرنا { . } امرأته 
  .معناه قضينا ، قاله النخعي : أحدمها 

  .قاله علي بن عيسى  معناه كتبنا ،: الثاين 
  :فيه وجهان } إهنا لَِمَن الغابرين { 

  .أي من الباقني يف العذاب مع اجملرمني : أحدمها 
  .من املاضني بالعذاب : الثاين 

) ٦٣(ِفيِه َيْمَتُرونَ قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ) ٦٢(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٦١(فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الُْمْرَسلُونَ 
فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َواتَّبِْع أَْدبَاَرُهْم وَلَا َيلَْتِفْت ِمْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َحْيثُ ) ٦٤(َوأََتيَْناَك بِالَْحقِّ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

  ) ٦٦(ابَِر َهؤُلَاِء َمقْطُوٌع ُمصْبِِحَني َوقََضيَْنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَْمَر أَنَّ َد) ٦٥(ُتْؤَمُرونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } فأسرِ بأهلك بقطع ِمن الليل { : قوله عز وجل 
  .بآخر الليل ، قاله الكليب : أحدها 
  .ببعض الليل ، قاله مقاتل : الثاين 

  :بظلمة الليل ، قاله قطرب ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  على َرُجلٍ بقارعِة الصعيد...  ونائحٍة تنوُح بقطع ليلٍ

  .أي أوحينا إليه ذلك األمر } وقضينا إليه ذلك األمر { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } أنّ دابر هؤالء مقطوع مصبحني { 

  .آخرهم : أحدمها 
  .أصلهم : الثاين 

  .أي يستأصلون بالعذاب عند الصباح } مقطوع مصبحني { 



قَالُوا ) ٦٩(وَاتَّقُوا اللََّه َولَا ُتْخُزوِن ) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤلَاِء َضيِْفي فَلَا َتفَْضُحوِن ) ٦٧(ْستَْبِشُرونَ َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنِة َي
  ) ٧٢(َيْعَمُهونَ  لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسكَْرتِهِْم) ٧١(قَالَ َهُؤلَاِء َبنَاِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني ) ٧٠(أَوَلَْم َننَْهَك َعنِ الَْعالَِمَني 

  :قسم فيه أربعة أوجه : لعمرك } لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون { : قوله عز وجل 
  .معناه وعيشك ، وهذا مروي عن ابن عباس : أحدها 
  .معناه وعملك ، قاله قتادة : الثاين 

  .ياة غريه ما أقسم اهللا تعاىل حب: معناه وحياتك ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً وقال : الثالث 
سكرهتم { ويف . لعمر اهللا ، أي وحق اهللا : وحقك ، يعين الواجب على أمتك ، والعمر احلق ، ومنه قوهلم : الرابع 

  :وجهان } 
  .يف ضاللتهم ، قاله قتادة : أحدمها 

  .يف غفلتهم ، قاله األعمش : الثاين 
  :أربعة أوجه } يعمهون { ويف 

  .ن عباس وجماهد وأبو العالية وأبو مالك معناه يترددون ، قاله اب: أحدها 
  .يتمارون ، قاله السدي : الثاين 

  .يلعبون ، قاله األعمش : الثالث 
  .مينعون ، قاله الكليب : الرابع 

إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ) ٧٤(يلٍ فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ) ٧٣(فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني 
  ) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ ُمِقيمٍ ) ٧٥(ِللُْمَتَوسِِّمَني 

  :فيه مخسة أوجه } إنَّ يف ذلك آلياٍت للمتومسني { : قوله تعاىل 
اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر « : اهللا عليه وسلم أنه قال  وروي عن النيب صلى. للمتفرسني ، قاله جماهد : أحدها 

  . . .مث تال هذه اآلية » بنور اهللا 
  .للمعتربين ، قاله قتادة : الثاين 

  .للمتفكرين ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :قال زهري بن أيب سلمى . للناظرين ، قاله الضحاك : الرابع 

  ْينِ الناظر املتوسمأنيٌق لَع... وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
هم الذين يتومسون األمور فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط : قال احلسن . للمبصرين ، قاله أبو عبيدة : اخلامس 

  :قادر على أن يهلك الكفار ، ومنه قول عبداهللا بن رواحة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  صرواهللا يعلم أين ثابت الب... إين تومست فيك اخلري أعرِفُه 

  :فيه تأويالن } وإهنا لبسبيل مقيم { : قوله عز وجل 
  .هلالك دائم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أهل مدائن قوم لوط وأصحاب األيكة قوم شعيب } وإمنا { يعين بقوله . لبطريق معلم ، قاله جماهد : الثاين 

  ) ٧٩(ا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ فَاْنَتقَْمَن) ٧٨(َوإِنْ كَانَ أَْصحَاُب الْأَْيكَِة لَظَاِلِمَني 



يعين يف تكذيب رسول اهللا إليهم وهو شعيب ، ألنه بعثَ إىل } وإن كان أصحاب األيكة لظاملني { : قوله عز وجل 
فأما أهل مدين فأهلكوا بالصيحة ، وأما أصحاب األيكة فأهلكوا بالظلة اليت . أمتني ، أصحاب األيكة وأهل مدين 

  .احترقوا بنارها ، قاله قتادة 
  :ثالثة أقاويل } األيكة { ويف 

  .أهنا الغيضة ، قاله جماهد : أحدها 
أنه االشجر امللتف ، وكان أكثر شجرهم الدوم وهو املقل ، وهذا قول ابن جرير ، ومنه قول النابغة الذبياين : الثاين 

:  
  اثُُه اإلمثِدَبرَداص أُسفَّ لث... جتلو بِقاِدَمَتي محامِة أيكة 

  .أن األيكة اسم البلد ، وليكة اسم املدينة مبنزلة بكة من مكة ، حكاه ابن شجرة : الثالث 
  :فيه تأويالن } فانتقمنا منهم وإهنما لبإمامٍ مبنيٍ { : قوله عز وجل 

  . وقيل للطريق إمام ألن املسافر يأمت به حىت يصل إىل مقصده. لبطريق واضح ، قاله قتادة : أحدمها 
هو : وإمنا مسي الكتاب إماماً لتقدمه على سائر الكتب ، وقال مؤرج . لفي كتاب مستبني ، قاله السدي : الثاين 

  .الكتاب بلغة ِحْمَير 
  .أصحاب األيكة وقوم لوط } وإهنما { ويعين بقوله 

َوكَانُوا يَْنِحُتونَ ِمَن ) ٨١(فَكَانُوا َعْنَها ُمْعرِِضَني  َوآَتيَْناُهْم آيَاِتَنا) ٨٠(َولَقَْد كَذََّب أَْصَحاُب الِْحْجرِ الْمُْرَسِلَني 
  ) ٨٤(فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٨٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْصبِِحَني ) ٨٢(الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني 

  :ثالثة أقاويل } احلجر { ويف . احل وهم مثود قوم ص} ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني { : قوله عز وجل 
  .أنه الوادي ، قاله قتادة : أحدها 
  .أهنا مدينة مثود ، قاله ابن شهاب : الثاين 

  .ما حكاه ابن جرير أن احلجر أرض بني احلجاز والشام : الثالث 
ؤالء قوم صاحل أهلكهم ه« : وروى جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرّ يف غزاة تبوك باحلجر ، فقال 

  أبو رغال« : يا رسول اهللا من هو؟ قال : قيل . » اهللا إالّ رجالً كان يف َحَرم اهللا ، منعه حرُم اهللا من عذاب اهللا 
  :فيه أربعة أوجه } وكانوا ينحتون ِمَن اجلبال بيوتاً آمنني { : قوله عز وجل . » 

  .آمنني أن تسقط عليهم : أحدها 
  .ن اخلراب آمنني م: الثاين 

  .آمنني من العذاب : الثالث 
  .آمنني من املوت : الرابع 

إِنَّ رَبََّك ُهَو ) ٨٥( الَْجِميلَ َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح
  ) ٨٦(الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم 

  :فيه أربعة أوجه } فاصفح الصفح اجلميل { : وله عز وجل ق
  .أنه اإلعراض من غري جزع : أحدها 



  .أنه صفح املنكر عليهم بكفرهم ، املقيم على وعظهم ، قاله ابن حبر : الثاين 
  .أنه العفو عنهم بغري توبيخ وال تعنيف : الثالث 
  .ب أنه الرضا بغري عتاب ، قاله علي بن أيب طال: الرابع 

  :وفيه قوالن 
أنه أمر بالصفح عنهم يف حق اهللا تعاىل ، مث نسخ بالسيف ، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك : أحدمها 

  .قاله عكرمة وجماهد » لقد أتيتكم بالذبح ، وبعثت باحلصاد ومل أبعث بالزراعة « ، 
  .قاله احلسن أنه أمره بالصفح يف حق نفسه فيما بينه وبينهم ، : الثاين 

لَا تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزوَاًجا ِمنُْهْم َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِمْ ) ٨٧(َولَقَْد آتَْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرآنَ الَْعِظيَم 
  ) ٨٨(َواخِْفْض َجنَاَحَك ِللُْمْؤِمنَِني 

  :فيه مخسة أقاويل } بعاً ِمن املثاين والقرآن العظيم ولقد آتيناك س{ : قوله عز وجل 
أن السبع املثاين هي الفاحتة ، مسيت بذلك ألهنا تثىن كلما قرىء القرآن وُصلّي ، قاله الربيع بن أنس وأبو : أحدها 

  :ألهنا يثين فيها الرمحن الرحيم ، ومنه قول الشاعر : وقيل . العالية واحلسن 
  أّم الكتاب الّسبع من مثاين.. .نشدتكم مبنزل القرآن 
  والسبع سبع الطول الدواين... ثُنِّني ِمن آيٍ ِمن القرآن 

البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس ، قاله ابن مسعود وابن : أهنا السبع الطَول : الثاين 
  .عباس وسعيد بن جبري وجماهد 

ألهنا قد جتاوزت املائة األوىل إىل املائة : ردد فيها من األخبار واألمثال والعرب وقيل مسيت املثاين ملا ت: قال ابن عباس 
  :قال جرير . الثانية 

  مضيعاً للمفصل واملثاين... جزى اهللا الفرزدق حني ميسي 
 عليه أن املثاين القرآن كله ، قاله الضحاك ، ومنه قول صفية بنت عبد املطلب ترثي رسول اهللا صلى اهللا: الثالث 
  :وسلم 

  خيص بتنزيل املثاين املعظم... فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به 
أن املثاين معاين القرآن السبعة أمر وهني وتبشري وإنذار وضرب أمثال وتعديد نعم وأنباء قرون ، قاله زياد : الرابع 

  .بن أيب مرمي 
بوة ، مث الرمحِة مث الشفقة مث املودة مث األلفة مث السكينة أنه سبع كرامات أكرمه اهللا هبا ، أوهلا اهلدى مث الن: اخلامس 

  .وضم إليها القرآن العظيم ، قاله جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنهما 
  .يعين ما متعناهم به من األموال } ال متدن عينيك إىل ما مّتعنا به أزواجاً منهم { : قوله عز وجل 

  :جه ثالثة أو} أزواجاً منهم { : ويف قوله 
  .أهنم األشباه ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنم األصناف قاله أبو بكر بن زياد : الثاين 

  .أهنم األغنياء ، قاله ابن أيب جنيح : الثالث 
  :فيه وجهان } وال حتزن عليهم { 



  .ال حتزن عليهم مبا أنعمت عليهم يف دنياهم : أحدمها 
  .ال حتزن مبا يصريون إليه من كفرهم : الثاين 

  :فيه وجهان } واخفض جناحك للمؤمنني { 
  .اخضع هلم ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  :معناه أَِلْن جانبك هلم ، قال الشاعر : الثاين 
  ميّد على أخي سُقْم َجناحا... وحسبك فتيةٌ لزعيم قومٍ 

، فأرسل إىل رجل من وروى أبو رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل به ضيف فلم يلق عنده أمراً يصلحه 
أما واهللا إين « ال إالّ برهن ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : اليهود يستسلف منه دقيقاً إىل هالل رجب ، فقال 

ال متدن عينيك إىل ما متعنا به { فنزلت عليه » ألمٌني يف السماء وأمني يف األرض ، ولو أسلفين أو باعين ألّديُت إليه 
  }أزواجاً منهم 

.  

فََوَربِّكَ ) ٩١(الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني ) ٩٠(كََما أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني ) ٨٩(َوقُلْ إِنِّي أََنا النَّذِيُر الُْمبُِني 
  ) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

  :فيهم سبعة أقاويل }  كما أنزلنا على املقتسمني{ : قوله عز وجل 
أهنم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاًء أي أجزاًء فآمنوا ببعض منها : أحدها 

  .وكفروا ببعض ، قاله ابن عباس 
 هذه السورة يل ، وهذه السورة لك ، فسموا: أهنم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاًء به ، فقال بعضهم : الثاين 

  .مقتسمني ، قاله عكرمة 
أهنم أهل الكتاب اقتسموا كتبهم ، فآمن بعضهم ببعضها ، وآمن آخرون منهم مبا كفر به غريهم وكفروا : الثالث 

  .مبا آمن به غريهم ، فسماهم اهللا تعاىل مقتسمني ، قاله جماهد 
[ } قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله {  أهنم قوم صاحل تقامسوا على قتله ، فسموا مقتسمني ، كما قال تعاىل: الرابع 
  .قاله ابن زيد ]  ٤٩: النمل 

أهنم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من القبائل فينفروهم عن رسول اهللا : اخلامس 
 تعاىل عليهم عذاباً صلى اهللا عليه وسلم بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو جمنون ، حىت ال يؤمنوا به ، فأنزل اهللا

  .فأهلكهم ، قاله الفراء 
أهنم قوم من كفار قريش قسموا كتاب اهللا ، فجعلوا بعضه شعراً وبعضه كهانة وبعضه أساطري األولني ، : السادس 

  .قاله قتادة 
  .أهنم قوم أقسموا أمياناً حتالفوا عليها ، قاله األخفش : السابع 

بة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري بن هشام والنضر بن احلارث ، وقيل إهنم العاص بن وائل وعبتة وشي
  .وأمية بن خلف ومنبه بن احلجاج 

  :فيه أربعة تأويالت } الذين جعلوا القرآن عضني { : قوله عز وجل 
فجعلوه أعضاء يعين فرقاً ، فجعلوا بعضه شعراً ، وبعضه سحراً ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطري األولني ، : أحدها 



مجع عضو ، مأخوذ من عضَّيت الشيء تعضية إذا فرقته كما قال رؤبة بن العجاج } عضني { كما يعّضى اجلزور و 
:  

  .يعين باملفرَّق ، قاله ابن عباس والضحاك ... وليس ديُن اهللا باملعضى 
إذا هبّته ، ألهنم هبتوا كتاب  عضهُت الرجل أعضهه عضهاً: أن العضني مجع عضه وهو البهت ، ومن قوهلم : الثاين 

  :ومنه قول الشاعر . اهللا تعاىل فيما رموه به ، قاله قتادة 
أن العضني املستهزئون ، ألنه ملا ذكر يف القرآن البعوض والذباب : الثالث ... إن العضيهة ليسْت فعل أحرار 

أنا صاحب : لذباب وقال آخر أنا صاحب ا: أنا صاحب البعوض ، وقال آخر : والنمل والعنكبوت قال أحدهم 
  .أنا صاحب العنكبوت ، استهزاء منهم بالقرآن ، قاله الشعيب والسدي : وقال آخر . النمل 
  :أنه عىن بالعضه السحر ، ألهنم جعلوا القرآن سحراً ، قاله جماهد ، قال الشاعر : الرابع 

ر بلسان قريش يقولون للساحرة العضه السح: وقال عكرمة . يعين من سحرهن ... لك من عضائهن زمزمة 
  .العاضهة ، ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن العاضهة واملستعضهه ، يعين الساحرة واملستسحرة 

  :ويف اشتقاق العضني وجهان 
  .أنه مشتق من األعضاء ، وهو قول عبيدة : أحدمها 

  .راء أنه مشتق من العضه وهو السحر ، وهو قول الف: الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون { : قوله عز وجل 

  .يعين عما كانوا يعبدون ، قاله أبو العالية : أحدها 
  .عما كانوا يعبدون ، وماذا أجابوا املرسلني ، رواه الربيع بن أنس : الثاين 

الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخرَ ) ٩٥(إِنَّا كَفَيَْناَك الُْمْستَْهزِِئَني ) ٩٤(َني فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِك
فََسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن ) ٩٧(َولَقَْد َنعْلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ ) ٩٦(فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

  ) ٩٩(ْد َربَّكَ َحتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني َواْعُب) ٩٨(

  :فيه ستة تأويالت } فاصدع مبا تؤمر { : قوله عز وجل 
  .فامضِ مبا تؤمر ، قاله ابن عباس : أحدها 
  :قال الشاعر . معناه فاظهر مبا ُتؤمر ، قاله الكليب : الثاين 

  عيّرا بتقوى وَمن إن قيل باجلْور... وَمن صادعٌ باحلق يعدك ناطٌق 
  .يعين إجهر بالقرآن يف الصالة ، قاله جماهد : الثالث 
  .يعين أعلن مبا يوحى إليك حىت تبلغهم ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .معناه افرق بني احلق والباطل ، قاله ابن عيسى : اخلامس 
  .معناه فرق القول فيهم جمتمعني وفرادى ، حكاه النقاش : السادس 

  :فيه ثالثة أوجه } وأعرض عن اجلاهلني } { فاصدع مبا تؤمر { قرآن أْعَرُب من قوله ما يف ال: وقال رؤية 
  .قاله ابن عباس ]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني { أنه منسوخ بقوله تعاىل : أحدها 
  .أعرض عن االهتمام باستهزائهم : الثاين 

  .معناه باالستهانة هبم ، قاله ابن حبر : الثالث 



  :هان مث فيه وج
  .اصدع احلق مبا تؤمر من اظهاره : أحدمها 

  .اصدع الباطل مبا تؤمر من إبطاله : الثاين 
الوليد بن املغرية ، والعاص بن وائل ، وأبو زمعة ، واألسود بن : وهم مخسة } إّنا كفيناَك املستهزئنيَ { : قوله تعاىل 

  .بدر التسهزائهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أهلكهم اهللا مجيعاً قبل. عبد يغوث ، واحلراث بن الطالطلة 
وسبب هالكهم ما حكاه مقسم وقتادة أن الوليد بن املغرية ارتدى فعلق سهم بردائه ، فذهب فجلس فقطع أكحله 

. وأما العاص بن وائل فوطىء على شوكة ، فتساقط حلمه عن عظامه ، فمات ، وأما أبو زمعة فعمى . فنزف فمات 
دعا : [ بن عبد يغوث فإنه أتى بغصن شوك فأصاب عينيه ، فسالت حدقتاه على وجهه ، فكان يقول  وأما األسود

علّي حممد فاستجيب له ، ودعوت عليه فاستجيب يل ، دعا علّي أن أعمى فعميت ، ودعوت عليه أن يكون ] 
سول اهللا صلى اهللا عليه طريداً بيثرب ، فكان كذلك ، وأما احلارث بن الطالطلة فإنه استسقى بطنه ، وكان ر

يعين األسود بن » دع يل خايل « } إنا كفيناك املستهزئني { : نزل عليه بقوله تعاىل ] حني [ وسلم قال جلربيل 
  .كفيت : الطالطلة فقال له 

  .أي قلبك ألن الصدر حمل القلب } ولقد نعلم أّنك يضيق صدرك { : قوله عز وجل 
  .ء ، وقيل من الكذب باحلق يعين من االستهزا} مبا يقولون { 
  :فيه وجهان } فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين { 

  .اخلاضعني : أحدمها 
  .املصلني : الثاين 

  :فيه وجهان } واعبد ربك حىت يأتيك اليقني { 
  .احلق الذي ال ريب فيه من نصرك على أعدائك ، قاله شجرة : أحدمها 

  .احلسن وجماهد وقتادة املوت الذي ال حميد عنه ، قاله : الثاين 

  ) ١(أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعجِلُوهُ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } أتى أمُر اهللا فال تستعجلوُه { : قوله تعاىل 
  .أنه مبعىن سيأيت أمر اهللا تعاىل : أحدها 
  .معناه دنا أمر اهللا تعاىل : الثاين 

أنه إنذار رسول : أحدها : أربعة أقاويل } أمر { ويف . أنه مستعمل على حقيقة إتيانه يف ثبوته واستقراره : ثالث ال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله أبو مسلم 

  .أنه فرائضه وأحكامه ، قاله الضحاك : الثاين 
  .ابن جريج  أنه وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله: الثالث 
أتى أمر اهللا { : وروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال ملا نزلت . أنه القيامة ، وهو قول الكليب : الرابع 

  .أي فال تستعجلوا وقوعه } فال تستعجلوه { رفعوا رؤوسهم فنزل } 
هنض رسول اهللا } أتى أمر اهللا  {وحكى مقاتل بن سليمان أنه ملا قرأ جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .} فال تستعجلوه { خوفاً من حضورها حىت قرأ 



  :وحيتمل وجهني 
  .فال تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر : أحدمها 

  .فال تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته ، فإنه لن يتقدم : الثاين 

  ) ٢(اُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذرُوا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاتَّقُوِن ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَش

  :فيه مخسة تأويالت } ينزل املالئكة بالروحِ من أمره على من يشاء من عباِدِه { : قوله عز وجل 
  .أن الروح ها هنا الوحي ، وهو النبوة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  . تعاىل وهو القرآن ، قاله الربيع ابن أنس أنه كالم اهللا: الثاين 

  .أنه بيان احلق الذي جيب اتباعه ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .قال جماهد ال ينزل ملك إال ومعه روح . أهنا أرواح اخللق : الرابع 

  .أن الروح الرمحة ، قاله احلسن وقتادة : اخلامس 
  .ية ، ألهنا حتيا هبا القلوب كما حتيي الروح األبدان أن يكون الروح اهلدا: وحيتمل تأويالً سادساً 

وَالْأَنَْعاَم ) ٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني ) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
وََتْحِملُ ) ٦(وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ ) ٥(نَْها َتأْكُلُونَ َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِم

  ) ٧(أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلَدٍ لَْم َتكُونُوا بَاِلِغيِه إِلَّا بِِشقِّ الْأَْنفُسِ إِنَّ رَبَّكُْم لََرُءوٌف َرِحيٌم 

  .} فإذا هو خصيم مبني  َخلََق اإلنسان من نطفٍة{ : قوله تعاىل 
  :ويف صفته بذلك ثالثة أوجه . اخلصيم احملتج يف اخلصومة ، واملبني هو املفصح عما يف ضمريه 

  .تعريف قدرة اهللا تعاىل يف إخراجه من النطفة املهينة إىل أن صار هبذه احلال يف البيان واملكنة : أحدها 
  .إىل هذه احلال بعدما خلقه من نطفة مهينة ليعرفه نعم اهللا تعاىل عليه يف إخراجه : الثاين 

وذكر الكليب أن هذه اآلية . يعرفه فاحش ما ارتكب من تضييع النعمة باخلصومة يف الكفر ، قاله احلسن : الثالث 
  .أُنعادُ إذا صرنا هكذا : نزلت يف أُيب بن خلف اجلمحي حني أخذ عظاماً خنرة فذراها وقال 

  :فيه ثالثة أقاويل } قها لكم فيها دفٌء واألنعام خل{ : قوله عز وجل 
  .أنه اللباس ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ما ستدىفء به من أصوافها وأوبارها وأشعارها ، قاله احلسن : الثاين 

  :فيها وجهان } ومناِفعُ { . أن الدفء صغار أوالدها اليت ال تركب ، حكاه الكليب : الثالث 
  .اس النسل ، قاله ابن عب: أحدمها 

ولكم فيها مجال حني { : قوله عز وجل . يعين اللنب واللحم } ومنها تأكلون { . يعين الركوب والعمل : الثاين 
  :حيتمل وجهني } ترحيون وحني تسرحون 

  .أن الرواح من املراعي إىل األفنية ، والسراح انتشارها من األفنية إىل املراعي : أحدمها 
  :ل يف خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب ويف اجلمال هبا وجهان أنه على عموم األحوا: الثاين 

  .هذه نََعُم فالن ، قاله السدي : قول احلسن إذا رأوها : أحدمها 
  .توجه األنظار إليها ، وهو حمتمل : الثاين 



كم إىل بلٍد مل وحتمل أثقال{ . وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها وألن النفس به أَسرُّ 
  :يف البلد قوالن } تكونوا بالغيه إال بِِشقِّ األنفس 

  .أنه مكة ألهنا من بالد الفلوات : أحدمها 
  .أنه حممول على العموم يف كل بلد مسلكه على الظهر : الثاين 

  :فيه وجهان } إال بشق األنفس { 
  .أنكم لوالها ما بلغتموه إال بشق األنفس : أحدمها 

  .نكم مع ركوهبا ال تبلغونه إال بشق األنفس ، فكيف بكم لو مل تكن أ: الثاين 
  :ويف شق األنفس وجهان 

  .جهد النفس ، مأخوذ من املشقة : أحدمها 
  .أن الشق النصف فكأنه يذهب بنصف النفس : الثاين 

  ) ٨(لَُمونَ َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْع

  :فيه ثالثة أقاويل } وخيلق ما ال تعلُمون . . . { : قوله تعاىل 
  .ما ال تعلمون من اخللق ، وهو قول اجلمهور : أحدها 
  .يف عني حتت العرش ، قاله ابن عباس : الثاين 

مشحونة خلقاً ال . ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا أرض بيضاء مسرية الشمس ثالثني يوماً : الثالث 
مث » ال يعلمون أن اهللا خلق إبليس « يا رسول اهللا فأين إبليس عنهم؟ قال : يعلمون أن اهللا يعصى يف األرض ، قالوا 

  }وخيلق ما ال تعلمون { تال 
.  

ي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه شََرابٌ ُهَو الَِّذ) ٩(َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمنَْها َجاِئٌر َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني 
ُيْنبُِت لَكُْم بِهِ الزَّْرَع َوالزَّْيُتونَ َوالنَّخِيلَ وَالْأَْعنَاَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ) ١٠(َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 

 لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراتٌ بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َوَسخََّر) ١١(ِلقَْومٍ َيَتفَكَّرُونَ 
  ) ١٣(َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ ) ١٢(َيْعِقلُونَ 

  :حيتمل وجهني } وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر { 
  .وعلى اهللا قصد احلق يف احلكم بني عباده ومنهم جائر عن احلق يف حكمه : أحدمها 

وعلى اهللا أن يهدي إىل قصد احلق يف بيان السبيل ، ومنهم جائر عن سبيل احلق ، أي عادل عنه ال يهتدي : الثاين 
  .أهنم أهل األهواء املختلفة ، قاله ابن عباس : ا أحدمه: وفيهم قوالن . إليه 

  .ملل الكفر : الثاين 

الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن  َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوتََرى
) ١٥(َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم وَأَْنهَاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ ) ١٤(لَّكُْم َتْشكُُرونَ فَْضِلِه َولََع



دُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا َوإِنْ َتُع) ١٧(أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٦(َوَعلَاَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ 
  ) ١٨(ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُورٌ َرحِيٌم 

  :فيه مخسة أوجه } وََتَرى الفلك مواِخَر فيه { : قوله عز وجل 
  .أن املواخر املواقر ، قاله احلسن : أحدها 
  .أهنا اليت جتري فيه معترضة ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .ألن املخر يف كالمهم هبوب الريح : من السفن ، قاله جماهد أهنا متخر الريح : الثالث 
  .أهنا جتري بريح واحدة مقبلة ومدبرة ، قاله قتادة : الرابع 

  .أهنا اليت تشق املاء من عن ميني ومشال ، ألن املخر يف كالمهم شق املاء وحتريكه قاله ابن عيسى : اخلامس 
  :حيتمل وجهني } ولتبتغوا من فضله { 

  .بالتجارة فيه : ا أحدمه
  .مبا تستخرجون من حليته ، وتأكلونه من حلومه : الثاين 

أهنا معامل الطريق بالنهار ، : أحدها : يف العالمات ثالثة أقاويل } وعالماٍت وبالنجم هم يهتدون { : قوله عز وجل 
  .وبالنجوم يهتدون بالليل ، قاله ابن عباس 

  .لنجوم ما يهتدي هبا ، قاله جماهد وقتادة والنخعي أهنا النجوم أيضاً ألن من ا: الثاين 
  :قوالن } النجم { ويف . أن العالمات اجلبال : الثالث 
  .أنه مجع النجوم الثابتة ، فعرب عنها بالنجم الواحد إشارة إىل اجلنس : أحدمها 

  .أنه اجلدي وحده ألنه أثبت النجوم كلها يف مركزه : الثاين 
  :ا قوالن ويف املراد باالهتداء هب

  .أنه أراد االهتداء هبا يف مجيع األسفار ، قاله اجلمهور : أحدمها 
{ سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل : قال ابن عباس . أنه أراد االهتداء به يف الِقبلة : الثاين 

   بركم وحبركمهو اجلدي يا ابن عباس عليه قبلتكم ، وبه هتتدون يف« قال } وبالنجم هم يهتدون 
  :فيه وجهان } وإن تعدوا نعمة اِهللا ال حتصوها { : قوله عز وجل . » 

  :وحيتمل املقصود هبذا الكالم وجهني . ال تشكروها وهو مأثور : الثاين . ال حتفظوها ، قال الكليب : أحدمها 
  .أن يكون خارجاً خمرج االمتنان تكثرياً لنعمته أن حتصى : أحدمها 

وعلى الوجه الثاين خارجاً . فعلى الوجه األول يكون خارجاً خمرج االمتنان . تكثري لشكره أن يؤدى  أنه: الثاين 
  .خمرج الغفران 

مَْواتٌ أَ) ٢٠(َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ ) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ 
إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَالَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوُبُهْم مُْنِكَرةٌ وَُهْم ) ٢١(غَْيُر أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ 

َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َماذَا ) ٢٣(نَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن لَا َجَرَم أَنَّ اللََّه َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِ) ٢٢(ُمْسَتكْبُِرونَ 
  ) ٢٤(أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني 



يعين وإذا قيل ملن تقدم ِذكره ممن ال يؤمن باآلخرة وقلوهبم } وَإذَا قيل هلم ماذا أنزل ربُّكم { : قوله عز وجل 
  .منكرة بالبعث 

  :حيتمل القائل ذلك هلم وجهني } ذَا أنزل ربكم مَّا{ 
أنه قول بعض لبعض ، فعلى هذا يكون معناه ماذا نسب إىل إنزال ربكم ، ألهنم منكرون لنزوله من رهبم : أحدمها 

.  
  .أنه من قول املؤمنني هلم اختباراً هلم ، فعلى هذا يكون حمموالً على حقيقة نزوله منه : والوجه الثاين 

  :وهذا جواهبم عما سئلوا عنه وحيتمل وجهني } أساطري األولني قالوا { 
  .أي أحاديث األولني استرذاالً له واستهزاَء به : أحدمها 

  .أنه مثل ما جاء به األولون ، تكذيباً له وجلميع الرسل : الثاين 

  ) ٢٥(يَن ُيِضلُّونَُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ ِلَيْحِملُوا أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذ

  .أي أثقال كفرهم وتكذيبهم } ليحملوا أوزارهم { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } كاملة يوم القيامة { 

  .أهنا مل تسقط بالتوبة : أحدمها 
  .أهنا مل ختفف باملصائب : الثاين 

يعين أنه قد اقترن مبا محلوه من أوزارهم ما يتحملونه من أوزار من } ري علمٍ ومن أوزار الذين يضلوهنم بغ{ 
  .أضلوهم 

  .أن املضل يتحمل أوزار الضال بإغوائه : أحدمها : وحيتمل وجهني 
  .أن الضال يتحمل أوزار املضل بنصرته وطاعته : الثاين 

  :وجهني } بغري علمٍ { وحيتمل قوله تعاىل 
  .ضلّ مبا دعا إليه بغري علم امل: أحدمها 

  .بغري علم الضال مبا أجاب إليه : الثاين 
  :وحيتمل املراد بالعلم وجهني 

  .يعين أهنم يتحملون سوء أوزارهم ألنه تقليد بغري استدالل وال شبهة : أحدمها 
  .أراد أهنم ال يعلمون مبا حتملوه من أوزار الذين يضلوهنم : الثاين 

  :جهني حيتمل و} أال ساَء ما يزرون { 
  .يعين أهنم يتحملون سوء أوزارهم : أحدمها 

فيكون على الوجه األول معجالً يف الدنيا ، وعلى الوجه اآلخر . معناه أنه يسوؤهم ما حتملوه من أوزارهم : الثاين 
  .مؤجالً يف اآلخرة 

ِد فََخرَّ َعلَيْهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه بُْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِع
تُوا الِْعلَْم إِنَّ ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيخْزِيهِْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُو) ٢٦(َيْشُعُرونَ 

  ) ٢٧(ْزَي الَْيْوَم وَالسُّوَء َعلَى الْكَافِرِيَن الِْخ



  :فيه قوالن } قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنياهنم من القواعد { : قوله عز وجل 
  .أنه هدم بنياهنم من قواعدها وهي األساس : أحدمها 

  .أنه مثل ضربه اهللا تعاىل الستئصاهلم : الثاين 
  :فيه وجهان } فخّر عليهم السقف من فوقهم { 

وإن كنا نعلم أن السقف عال إال أنه ال يكون } من فوقهم { فخّر أعايل بيوهتم وهم حتتها ، فلذلك قال : أحدمها 
  .فوقهم إذ مل يكونوا حتته ، قاله قتادة 

  .يعين أن العذاب أتاهم من السماء اليت هي فوقهم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :فوقهم ثالثة أقاويل  ويف الذين خر عليهم السقف من

فهدمه اهللا تعاىل عليه ، قاله ابن عباس . أنه النمرود بن كنعان وقومه حني أراد صعود السماء وبىن الصرح : أحدها 
  .وزيد بن أسلم 

  .أنه خبتنصر وأصحابه ، قاله بعض املفسرين : الثاين 
  .قاله الكليب  يعين املقتسمني الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف سورة احلجر ،: الثالث 

 اللََّه َعِليٌم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنعَْملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ
َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم قَالُوا ) ٢٩(ى الْمَُتكَبِّرِيَن فَاْدُخلُوا أَْبوَاَب جََهنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْو) ٢٨(

َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها َتجْرِي ) ٣٠(َخيًْرا ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ َولََدارُ الْآخَِرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َداُر الُْمتَِّقَني 
الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم ) ٣١(َتْحِتَها الْأَْنهَاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلَك َيْجزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني  ِمْن

  ) ٣٢(َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

نزلت هذه اآلية يف قوم أسلموا مبكة ومل : قال عكرمة } ن تتوفّاهم املالئكة ظاملي أنفسهم الَِّذي{ : قوله عز وجل 
{ . يعين بقبض أرواحهم } الذين تتوفاهم املالئكة { يهاجروا ، فأخرجتهم قريش إىل بدر كرها ، فقتلوا ، فقال اهللا 

  :يعين يف خروجهم معهم وفيه ثالثة أوجه } فألقوا الّسلَمَ { . يف مقامهم مبكة وتركهم اهلجرة } ظاملي أنفسهم 
  .أنه الصلح ، قاله األخفش : أحدها 
  .االستسالم ، قاله قطرب : الثاين 

  .يعين من كفر } ما كنا نعمل من سوء { . اخلضوع ، قاله مقاتل : الثالث 
  .يعين إن أعماهلم أعمال الكفار } َبلَى إن اهللا عليٌم مبا كنتم تعملون { 

  :حيتمل وجهني } ولدار اآلخرة خٌري . . . { : ل قوله عز وج
  .أن اجلنة خري من النار ، وهذا وإن كان معلوماً فاملراد به تبشريهم باخلالص منها : أحدمها 

  .أنه أراد أن اآلخرة خري من دار الدنيا ، قاله األكثرون : الثاين 
  :فيه وجهان } ولنعم دار املتقني { 

ألهنم نالوا بالعمل فيها ثواب : ولنعم دار املتقني الدنيا ، قال احلسن : الثاين . ني اآلخرة ولنعم دار املتق: أحدمها 
  }الذين تتوفاهم املالئكة طيبني { : قوله تعاىل . اآلخرة ودخول اجلنة 

  .قيل معناه صاحلني 
  .وحيتمل طييب األنفس ثقة مبا يلقونه من ثواب اهللا تعاىل 



  .ن وفاهتم وفاة طيبة سهلة ال صعوبة فيها وال أمل خبالف ما تقبض عليه روح الكافر وحيتمل وجهاً ثالثاً أن تكو
  :حيتمل وجهني } يقولون سالم عليكم { 

  .أن يكون السالم عليهم إنذاراً هلم بالوفاة : أحدمها 
  .أن يكون تبشرياً هلم باجلنة ، ألن السالم أمان : الثاين 

  :حيتمل وجهني } ادخلوا اجلنة { 
  .أن يكون معناه أبشروا بدخول اجلنة : مها أحد

  .أن يقولوا ذلك هلم يف اآلخرة : الثاين 
  .يعين يف الدنيا من الصاحلات } مبا كنتم تعملون { 

َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِكْن كَاُنوا  ْمَهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ
َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو ) ٣٤(فَأََصاَبُهْم سَيِّئَاُت َما َعِملُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٣٣(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ  َشاَء اللَُّه َما َعَبدَْنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن
ِمْنُهْم َمْن َهَدى َولَقَْد بََعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرسُولًا أَِن اعُْبُدوا اللََّه وَاْجَتنِبُوا الطَّاغُوَت فَ) ٣٥(َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

إِنْ َتْحرِْص َعلَى ) ٣٦(َني اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ فَِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبِ
َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَا َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموتُ ) ٣٧(ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن 

ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهمْ ) ٣٨(َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ) ٤٠(إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ ) ٣٩(كَاِذبَِني  كَاُنوا

الَِّذينَ َصَبرُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ ) ٤١(نَ ظُِلُموا لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَانُوا َيْعلَُمو
)٤٢ (  

يعين من بعد ما ظلمهم أهل مكة حني أخرجوهم إىل } والذين هاجروا يف اهللا من َبْعِد ما ظُِلموا { : قوله عز وجل 
  .احلبشة بعد العذاب واإلبعاد 

  .نزول املدينة ، قاله ابن عباس والشعيب وقتادة : أحدها : فيه أربعة أقاويل } لنبوئنهم يف الدنيا حسنة { 
  .الرزق احلسن ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه النصر على عدوهم ، قاله الضحاك : الثالث 
أنه ما استولوا عليه من فتوح البالد وصار هلم : وحيتمل قوالً خامساً . أنه لسان صدق ، حكاه ابن جرير : الرابع 

  .فيها من الواليات 
  .أنه ما بقي هلم يف الدنيا من الثناء ، وما صار فيها ألوالدهم من الشرف : مل قوالً سادساً وحيت

نزلت يف بالل وعمار وصهيب : نزلت هذه اآلية يف أيب جندل بن سهل ، وقال الكليب : وقال داود بن إبراهيم 
  .خلوهم هاجروا إىل املدينة  وخباب بن األرّت عذهبم أهل مكة حىت قالوا هلم ما أرادوا يف الدنيا ، فلما

هذا ما وعدكم اهللا يف الدنيا ، : وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا دفع إىل املهاجرين العطاء قال 
  :وما خولكم يف اآلخرة أكثر ، مث تال عليهم هذه اآلية 



بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوأَنَْزلَْنا ) ٤٣(لُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم فَاْسأَ
  ) ٤٤(إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم َولََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ 

  .هذا خطاٌب ملشركي قريش } وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أقاويل } فاسألوا أهل الذكر إن كنت ال تعلمون { 

أن أهل الذكر العلماء بأخبار من سلف من القرون اخلالية الذين يعلمون أن اهللا تعاىل ما بعث رسوالً إال : أحدها 
  .من رجال األمة ، وما بعث إليهم ملكاً 

  .أهل الكتاب خاصة ، قاله ابن عباس وجماهد أنه عىن بأهل الذكر : الثاين 
  .أهنم أهل القرآن ، قاله ابن زيد : الثالث 

  :تأويالن } وأنزلنا إليك الذِّكر لتبني للناس ما ُنزِّلَ إليهم . . . { : قوله تعاىل 
  .أنه العلم : الثاين . أنه القرآن : أحدمها 

أَْو يَأُْخذَُهْم ) ٤٥(َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَْو َيأِْتَيُهمُ الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا َيْشُعُرونَ  أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُوا السَّيِّئَاِت أَنْ
  ) ٤٧(أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم ) ٤٦(ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 

  :فيه أربعة أوجه } أو يأخذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين { : قوله عز وجل 
  .يف إقباهلم وإدبارهم ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .بالليل والنهار ، قاله ابن جريج : الثالث . يف اختالفهم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .يف سفرهم : الرابع 

  :فيه ستة أوجه } أو يأخذهم على ختوٍف { 
  .تنقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناء ، قاله ابن عباس وجماهد والضحاك يعين على : أحدها 
  .على تقريع مبا قدموه من ذنوهبم ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الثاين 

  .على عجل ، وهذا قول الليث : الثالث 
  .أن يهلك القرية فتخاف القرية األخرى ، قاله احلسن : الرابع 

أي ال يعاجل بل } فإن ربكم لرُءوف رحيم { . اقبهم بالنقص من أمواهلم ومثارهم ، قاله الزجاج أن يع: اخلامس 
  .ميهل 

ُجُد َما َوِللَِّه َيْس) ٤٨(ُهْم َداخُِرونَ أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َو
َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ) ٤٩(ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َدابٍَّة وَالَْملَاِئكَةُ وَُهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 

  ) ٥٠(ُيْؤَمُرونَ 

  :بعة أوجه فيه أر} أومل يروا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيؤا ِظاللُهُ { : قوله عز وجل 
  .يرجع ظاللُه ، ألن الفيء الرجوع ، ولذلك كان امساً للظل بعد الزوال لرجوعه : أحدها 
  .معناه متيل ظالله ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .تدور ظالله ، قاله ابن قتيبة : الثالث 



  .تتحول ظالله ، قاله مقاتل : الرابع 
  :فيه وجهان } عن اليمني والشمائل { 

ألن الظل يتبع الشمس حيث دارت . يعين تارة إىل جهة اليمني ، وتارة إىل جهة الشمال ، قاله ابن عباس : أحدمها 
.  

  .أن اليمني أول النهار ، والشمال آخر النهار ، قاله قتادة والضحاك : الثاين 
  :فيه ثالث تأويالت } سجداً هللا { 

  .أن ظل كل شيء سجوده ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أن سجود الظالل سجود أشخاصها ، قاله الضحاك : الثاين 

  .وجماهد . أن سجود الظالل كسجود األشخاص تسجد هللا خاضعة ، قاله احلسن : الثالث 
  .أما ظلك فيسجد هللا ، وأما أنت فال تسجد هللا ، فبئس واهللا ما صنعت : وقال احلسن 

  :أي صاغرون خاضعون ، قال ذو الرمة } وهم داخرون { 
  ومنحجر يف غري أرضك ُحجر... إال داخرُ يف خميس فلم يبق 

أما سجود ما يف السموات } وهللا يسجد ما يف السموات وما يف األرض من دابة واملالئكة { : قوله عز وجل 
  :فسجود خضوع وتعبد ، وأما سجود ما يف األرض من دابة فيحتمل وجهني 

  .أن سجوده خضوعه هللا تعاىل : أحدمها 
  .ور ما فيه من قدرة اهللا يوجب على العباد السجود هللا سبحانه أن ظه: الثاين 

  :ويف ختصيص املالئكة بالذكر ، وإن دخلوا يف مجلة من يف السموات واألرض وجهان 
  .أنه خصهم بالذكر الختصاصهم بشرف املنزلة فميزهم من اجلملة بالذكر وإن دخلوا فيها : أحدمها 

  .ملا جعل اهللا تعاىل هلم من األجنحة فلم يدخلوا يف اجلملة ، فلذلك ذكروا  خلروجهم من مجلة من يدب ،: الثاين 
أن يف األرض مالئكة يكتبون أعمال العباد مل يدخلوا يف مجلة مالئكة السماء فلذلك أفردهم بالذكر : وجواب ثالث 

.  
  :حيتمل وجهني } وهم ال يستكربون { 

  .ال يستكربون عن السجود هللا تعاىل : أحدمها 
  .ال يستكربون عن اخلضوع لقدرة اهللا : لثاين ا

  :فيه وجهان } خيافون َربَّهم من فوقهم { 
  .يعين عذاب رهبم من فوقهم ألن العذاب ينزل من السماء : أحدمها 

  .خيافون قدرة اهللا اليت هي فوق قدرهتم وهي يف مجيع اجلهات : الثاين 
  :فيه وجهان } ويفعلون ما يؤمرون { 

  .العبادة ، قاله ابن عباس من : أحدمها 
  .من االنتقام من العصاة : الثاين 

َولَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّينُ ) ٥١(َوقَالَ اللَُّه لَا َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن 
ثُمَّ إِذَا كََشَف ) ٥٣(َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ ) ٥٢(تَّقُونَ َواِصًبا أَفََغْيَر اللَِّه َت

  ) ٥٥(َف َتْعلَُمونَ ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْو) ٥٤(الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ 



  }وله الدين واصباً . . . { : قوله تعاىل 
  :ها هنا قوالن } الدين { يف 

  .أنه اإلخالص ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أنه الطاعة ، قاله ابن حبر : الثاين 

  :أربعة تأويالت } واصباً { : ويف قوله تعاىل 
  .واجباً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .، حكاه الفراء والكليب خالصاً : الثاين 

  :التعب واإلعياء ، قال الشاعر : ُمتعِباً ، والوصب : الثالث 
  وال يزال أمام القوم يقَتفُِر... ال يشتكي الساق ِمن أين وال وَصبٍ 

]  ٩: الصافات [ } وهلم عذاب واصب { دائماً ، قاله احلسن وجماهد وقتادة والضحاك ، ومنه قوله تعاىل : الرابع 
  :دائم ، وقال الدؤيل أي 

  يوماً بذم الدهر أمجع واصبا... ال أبتغي احلمد القليل بقاؤه 
  }مث إذا َمّسكُم الضُّرُّ فإليه جتأرون . . . { : قوله عز وجل 

  :ها هنا ثالثة تأويالت } الضر { يف 
  .أنه القحط ، قاله مقاتل : أحدها 
  .الفقر ، قاله الكليب : الثاين 

  .قاله ابن عباس  السقم ،: الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } فإليه جتأرون { 

  .تضجون ، قاله ابن قتيبة : أحدها 
  .تستغيثون : الثاين 

  .تضرعون بالدعاء ، وهو يف اللغة الصياح مأخوذ من جؤار الثور وهو صياحه : الثالث 

وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبَناتِ سُْبَحاَنهُ ) ٥٦(ِه لَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ َوَيْجَعلُونَ ِلَما لَا َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا َرَزقَْناُهْم تَاللَّ
َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ) ٥٨(َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِالْأُنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَدا َوُهَو كَِظيٌم ) ٥٧(َولَُهْم َما َيْشَتُهونَ 

لِلَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة مَثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه ) ٥٩(شَِّر بِهِ أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التُّرَابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ ُب
  ) ٦٠(الْمَثَلُ الْأَْعلَى َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  :ثالثة أوجه } مسوّداً { يف قوله } م باألنثى ظلَّ وجُهُه مسوّداً وهو كظيمٌ وإذا ُبشِّر أَحدُُه{ : قوله عز وجل 
ان العرب تقول : الثالث . متغري اللون بسواد أو غريه ، قاله مقاتل : الثاين . مسود اللون ، قاله اجلمهور : أحدها 

  .لكل من لقي مكروهاً قد اسوّد وجهه غماً وحزناً ، قاله الزجاج 
  .ْدت وجه فالن ، إذا ُسؤَته َسوَّ: ومنه 

  .أن الكظيم احلزين ، قاله ابن عباس : أحدها : فيه ثالثة أوجه } وهو كظيم { 
  .أنه الذي يكظم غيظه فال يظهر ، قاله األخفش : الثاين 

  .عيسى أنه املغموم الذي يطبق فاه فال يتكلم من الفم ، مأخوذ من الكظامة وهو سد فم القربة ، قاله ابن : الثالث 



  :فيه ثالثة أوجه } أميسكُُه على ُهوٍن . . . { 
  .هو اهلوان بلغة قريش ، قاله اليزيدي : أحدها 
  .هو القليل بلغة متيم ، قاله الفراء : الثاين 

  :قالت اخلنساء . هو البالء واملشقة ، قاله الكسائي : الثالث 
  س يوم الكريهة أبقى هلا... هنُني النفوس وهون النفو 

  :فيه وجهان } م يُدسُُّه يف التراب أ{ 
  .أهنا املوُءودة اليت تدس يف التراب قتالً هلا : أحدمها 

  .وهو حمتمل . أنه حممول على إخفائه عن الناس حىت ال يعرفوه كاملدسوس يف التراب خلفائه عن األبصار : الثاين 
  : حيتمل وجهني} للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء { : قوله عز وجل 

  .صفة السوء من اجلهل والكفر : أحدمها 
  .وصفهم اهللا تعاىل بالسوء من الصاحبة والولد : الثاين 

  :فيه وجهان } وهللا املَثلُ األعلى { 
  .اإلخالص والتوحيد ، قاله قتادة : الثاين . الصفة العليا بأنه خالق ورزاق وقادر وُمجازٍ : أحدمها 

َيْستَأِْخُرونَ َس بِظُلِْمهِْم َما تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة وَلَِكْن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّا
ُهُم الُْحْسَنى لَا َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّارَ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلْسَِنُتُهُم الْكَِذَب أَنَّ لَ) ٦١(َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

  ) ٦٢(َوأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ 

  .يعين يف الدنيا باالنتقام ألنه ميهلهم يف األغلب من أحواهلم } ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم { : قوله عز وجل 
ولكن يؤخرهم إىل أجلٍ { . مهم يعين هبالكهم بعذاب االستئصال من أخذه هلم بظل} ما ترك عليها من داّبٍة { 

  :فيه وجهان } مسمى 
  .إىل يوم القيامة : أحدمها 

  :فكيف يعمهم باهلالك مع أن فيهم مؤمناً ليس بظامل؟ فعن ذلك ثالثة أجوبة : فإن قيل . تعجيله يف الدنيا : الثاين 
  .آلخرة أنه جيعل هالك الظامل انتقاماً وجزاء ، وهالك املؤمن معوضاً بثواب ا: أحدها 
  .ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم : الثاين 

  .يعين أنه لو أهلك اآلباء بالكفر مل يكن األبناء وال نقطع النسل فلم يولد مؤمن : الثالث 
فيه } وتصف ألسنتهم الكذب أنّ هلم احلُسَنى { . يعين من البنات } وجيعلون هللا ما يكرهون { : قوله عز وجل 

  :وجهان 
  .أن هلم البنني مع جعلهم هللا ما يكرهون من البنات ، قاله جماهد  :أحدمها 

  :فيه أربعة أوجه } ال جرم أن هلم النار { . معناه أن هلم من اهللا اجلزاء احلسن ، قاله الزجاج : الثاين 
  .معناه قطعاً أن هلم النار : الثاين . معناه حقاً أن هلم النار : أحدمها 
  .ن هلم النار اقتضى فعلهم أ: الثالث 
  .معناه بلى إن هلم النار ، قاله ابن عباس : الرابع 

  :فيه مخسة تأويالت } وأهنم مفرطون { 



  .معناه منسيون ، قاله جماهد : أحدها 
  .مضّيعون ، قاله احلسن : الثاين 

  .مبعدون يف النار ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 
  .متروكون يف النار ، قاله الضحاك : الرابع 

أي » أنا فَرَطكم على احلوض « : ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم . مقدَّمون إىل النار ، قاله قتادة : اخلامس 
  :متقدمكم ، وقال القطامي 

  كما تعّجل فّراطٌ لُورّاِد... فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا 
  .املتأخرون : املتقدمون يف طلب املاء ، والوّراد : والفّراط 

  .بكسر الراء وختفيفها ، ومعناه مسرفون يف الذنوب ، من اإلفراط فيها } ُمفْرِطون { نافع  وقرأ
  .أي معجلون إىل النار متروكون فيها } مفرطون { وقرأ الباقون من السبعة 
  .بكسر الراء وتشديدها ، ومعناه من التفريط يف الواجب } مفَرِّطون { وقرأ أبو جعفر القارىء 

َوَما أَنَْزلَْنا ) ٦٣(ذَاٌب أَِليٌم ْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْوَم َولَُهْم َعَتاللَِّه لَقَ
وَاللَُّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا ) ٦٤(قَْومٍ ُيْؤِمُنونَ َعلَْيَك الِْكَتابَ إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِل

َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَعِْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ ) ٦٥(بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 
َوِمْن ثََمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحسًَنا إِنَّ ِفي ) ٦٦(َدمٍ لََبًنا َخاِلًصا سَاِئًغا ِللشَّارِبَِني فَْرٍث َو

  ) ٦٧(ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

أي نبيح لكم شرب ما يف بطونه ، فعرب عن } وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف ُبطونه { : قوله عز وجل 
  .اإلباحة بالسقي 

  :فيه وجهان } ِمن بني فرٍث ودمٍ لبناً خالصاً { 
  .خالصاً من الفرث والدم : أحدمها 

  :أن املراد من اخلالص هنا األبيض ، قاله ابن حبر ومنه قول النابغة : الثاين 
  ان ُخْضر املناكبخبالصِة األرد... يصونون أجساداً قدميها نعيُمها 

  :فيه وجهان } سائغاً للشاربني { . فخالصة األردان أي بيض األكمام ، وخضر املناكب يعين من محائل السيوف 
  .حالل للشاربني : أحدمها 

ومن ثََمرات النخيل واألعناب { : قوله عز وجل . إنه ال يغص أحد باللنب : وقيل . معناه ال تعافه النفس : الثاين 
  :فيها أربعة تأويالت } منه َسكراً ورزقاً حَسناً تتخذون 

وأنزلت هذه اآلية قبل حترمي اخلمر مث حرمت . أن السكر اخلمر ، والرزق احلسن التمر والرطب والزبيب : أحدها 
السَّكر ما حرم من شرابه ، والرزق احلسن ما حل من مثرته ، وبه قال جماهد وقتادة : قال ابن عباس . من بعد 
  :بن جبري ومن ذلك قول األخطل  وسعيد

  إذا جرى فيهم املزاُء والسكُُر... بئس الصُّحاة وبئس الشرب شرهبم 
  .نوع من النبيذ املسكر : اخلمر ، واملزاء : والسكر 

  :واختلف من قال هبذا هل خرج خمرج اإلباحة أو خمرج اخلرب على وجهني 



  .دة قاله قتا. أنه خرج خمرج اإلباحة مث نسخ : أحدمها 
  .أنه خرج خمرج اخلرب أهنم يتخذون ذلك وإن مل حيل ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .النبيذ املسكر ، والرزق احلسن التمر والزبيب ، قاله الشعيب والسدي : أن الّسكَر : الثاين 

  .وجعلها أهل العراق دليالً على إباحة النبيذ 
  .الطعام : حلسن اخلل بلغة احلبشة ، الرزق ا: أن السكر : الثالث 
أن السكر ما طعم من الطعام وحل شربه من مثار النخيل واألعناب وهو الرزق احلسن ، وبه قال أبو جعفر : الرابع 

  :الطربي وأنشد قول الشاعر 
  ...َوَجعلت عيب األكرمني سكرا 

ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت ) ٦٨(الشََّجرِ َوِممَّا يَْعرُِشونَ َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن 
ِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ فَاْسلُِكي ُسُبلَ َربِِّك ذُلُلًا َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَ

)٦٩ (  

  :فيه ثالثة أوجه } وأوحى ربك إىل النحل  {: قوله عز وجل 
  .أن الوحي إليها هو إهلاماً ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .يعين أنه سخرها ، حكاه ابن قتيبة : الثاين 

  .أنه جعل ذلك يف غرائزها مبا خيفى مثله على غريها ، قاله احلسن : الثالث 
فذكر بيوهتا ملا أهلمها وأودعه يف غرائزها من صحة القسمة } يعرُشون أن اختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما { 

  .وحسن املنعة 
  :فيه تأويالن } ومما يعرشون { 

  .أنه الكرم ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .ما يبنون ، قاله أبو جعفر الطربي : الثاين 

  .أي طرق ربك } مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك { 
  .مذللة ، قاله أبو جعفر الطربي : أحدها : ربعة أوجه فيه أ} ذلالً { 

  .مطيعة ، قاله قتادة : الثاين 
  .أي ال يتوعر عليها مكان تسلكه ، قاله جماهد : الثالث 
أن الذلل من صفات النحل وأهنا تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها ألهنا تتبع أصحاهبا حيث ذهبوا ، قاله : الرابع 

  .ابن زيد 
  .يعين العسل } طوهنا شراٌب خيرج من ب{ 
  :فيه ثالثة أوجه } فيه شفاٌء للناس { . الختالف أغذيتها } خمتلف ألواُنُه { 

  .أن ذلك عائد إىل القرآن ، وأن يف القرآن شفاء للناس أي بياناً للناس ، قاله جماهد : أحدها 
  .اك أن ذلك عائد إىل االعتبار هبا أن فيه هدى للناس ، قاله الضح: الثاين 

جاء : روى قتادة قال . أن ذلك عائد إىل العسل ، وأن يف العسل شفاء للناس ، قاله ابن مسعود وقتادة : الثالث 
اذهب « : رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر أن أخاه اشتكى بطنه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



اذهب فاسق أخاك عسالً « فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ة ما زاده إال شد: مث جاء فقال » فاسق أخاك عسالً 
اذهب فاسق أخاك عسالً ، صدق اهللا « : ما زاده إال شدة ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : مث جاء فقال له . » 

  وكذب بطن أخيك ، فسقاه فكأنه نشط من ِعقال
«  

  ) ٧٠(َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْي لَا َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌر  َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َومِْنكُْم

  .أوضعه وأنقصة ، قاله اجلمهور : أحدها : فيه أربعة أقاويل } ومنكم من يرد إىل أرذل الُعمرِ { : قوله عز وجل 
  .أنه اهلرم ، قاله الكليب : الثاين 

  .مثانون سنة ، حكاه قطرب : الثالث 
يعين أنه يعود } لكيال يعلم بعد ِعلْمٍ شيئاً { . مخس وسبعون سنة ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : الرابع 

  .جاهالً ال يعلم شيئاً كما كان يف حال صغره 
  .أو ألنه قد نسي ما كان يعلم ، وال يستفيد ما ال يعلم 

أن يكون معناه لكي ال يعمل بعد علم شيئاً ، فعرب عن العمل بالعلم الفتقاره إليه ، ألن تأثري : ثاً وحيتمل وجهاً ثال
  .الكرب يف عمله أبلغ من تأثريه يف علمه 

أَْيمَاُنُهْم فَُهْم ِفيِه سََواٌء َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت 
  ) ٧١(أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق { : قوله عز وجل 
  .أنه أغىن وأفقر ، ووّسع وضّيق : أحدها 
  .يف القناعة والرغبة : الثاين 

أجلُّ ما رزق اإلنسان معرفة تدله على ربه ، وعقل يدله على : اض قال الفضيل بن عي. يف العلم واجلهل : الثالث 
  .رشده 

  :ويف التفضيل وجهان 
  .أنه فضل السادة على العبيد ، قاله ابن قتيبة ومن يرى أن التفضيل يف املال : أحدمها 

  .أنه فضل األحرار بعضهم على بعض ، قاله اجلمهور : الثاين 
  :فيه وجهان } رزقهم على ما ملكت أمياُنهم فهم فيه سواء  فما الذين فُضِّلُوا بِرادِّي{ 

أن عبيدهم ملا مل يشركوهم يف أمواهلم مل جيز هلم أن يشاركوا اهللا تعاىل يف ملكه ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدمها 
  .وقتادة ، ويف هذا دليل على أن العبد ال ميلك 

مجيعهم ، وأنه ال يقدر أحد على رزق عبده إال أن يرزقه اهللا تعاىل  أهنم وعبيدهم سواء يف أن اهللا تعاىل رزق: الثاين 
  .إياه كما ال يقدر أن يرزق نفسه ، حكاه ابن عيسى 

  .مبا أنعم اهللا عليهم من فضله ورزقه ينكرون : أحدمها : وفيه وجهان } أفبنعمة اهللا جيحدون { 
  .مبا أنعم اهللا عليهم من حججه وهدايته يضلون : الثاين 



طَّيِّبَاِت أَفَبِالْبَاِطلِ ُيؤِْمُنونَ اللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوحَفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن الَو
  ) ٧٢(َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ 

يعين جعل لكم من جنسكم مثلكم : أحدمها : فيه وجهان } أزواجاً  والّلُه َجَعل لكُم ِمن أنفِسكم{ : قوله عز وجل 
وجعل لكم ِمن { . يعين آدم خلق منه حّواء ، قاله األكثرون : الثاين . ، فضرب املثل من أنفسكم ، قاله ابن حبر 

  :ويف احلفدة مخسة أقاويل } أزواجكم بنني وحفدة 
وسعيد بن جبري وإبراهيم ، ومنه . قاله ابن مسعود وأبو الضحى أهنم األصهار أختان الرجل على بناته ، : أحدها 

  :قول الشاعر 
  هلا حَفٌَد مما يَُعّدث كثُري... ولو أن نفسي طاوعتين ألصبحت 

  َعُيوٌف َألصهارِ للئام قَذور... ولكنها نفس عليَّ أبّية 
  .أهنم أوالد األوالد ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .الرجل من غريه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً  أهنم بنو امرأة: الثالث 
  .أهنم األعوان ، قاله احلسن : الرابع 

  :أهنم اخلدم ، قاله جماهد وقتادة وطاووس ، ومنه قول مجيل : اخلامس 
  بأكفهن أزِّمةَ األمجال... حفد الوالئُد حوهلم وأسلمت 

  :وقال طرفة بن العبد 
  ذلك منهم غري ذل كرماً... حيفدون الضيف يف أبياهتم 

وأصل احلفد اإلسراع ، واحلفدة مجع حافد ، واحلافد هو املسرع يف العمل ، ومنه قوهلم يف القنوت وإليك نسعى 
  :وحنفد ، أي نسرع إىل العمل بطاعتك ، منه قول الراعي 

  إذا احلداة على أكسائها حفدوا... كلفت جمهوهلا نوقاً مثانية 
ورزقكم من الطيبات { . البنني الصغار واحلفدة الكبار } بنني وحفدة { وله تعاىل وذهب بعض العلماء يف تفسري ق

  :فيه ثالثة أوجه } 
  .من الفىيء والغنيمة : أحدها 
  .من املباحات يف البوادي : الثاين 

  .ما أوتيه عفواً من غري طلب وال تعب : الثالث 
  :فيه وجهان } أفبالباِطل يؤمنون { 

  .باألصنام : أحدمها 
  .جيحدون البعث واجلزاء : الثاين 

  :فيها وجهان } وبنعمة اهللا يكفرون { 
  .باإلسالم : أحدمها 

  .حكاه الكليب . مبا رزقهم اهللا تعاىل من احلالل آفة من أصنامهم : الثاين 



فَلَا َتضْرُِبوا ِللَّهِ ) ٧٣(َشْيئًا َولَا َيْستَِطيُعونَ َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم رِْزقًا ِمَن السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ 
َضَرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُوكًا لَا يَقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا ) ٧٤(الْأَمْثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 

  ) ٧٥(ُه ِسرا َوَجهًْرا َهلْ َيْسَتُوونَ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْن

  :فيه وجهان } ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء { : قوله عز وجل 
  .أنه ال ميلك ما مل يؤذن وإن كان باقياً معه : أحدمها 

  :يعين احلُّر ، وفيه وجهان } وَمن رزقناه ِمنا رزقاً حسناً { . وإن كان مالكاً له  أن لسيده انتزاعه من يده: الثاين 
  .ملكه ما بيده : أحدمها 

  .تصرفه يف االكتساب على اختياره : الثاين 
  :ويف هذا املثل قوالن 

ن ، ملا عنده من اخلري ، أنه مثل ضربه اهللا للكافر ألنه ال خري عنده ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً هو املؤم: أحدمها 
  .وهذا معىن قول ابن عباس وقتادة 

أنه مثل ضربه اهللا تعاىل لنفسه واألوثان ، ألهنا ال متلك شيئاً ، وإهنم عدلوا عن عبادة اهللا تعاىل الذي ميلك : الثاين 
  .كل شيء ، قاله جماهد 

ِدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْولَاهُ أَْيَنَما ُيَوجِّْههُ لَا يَأِْت بَِخْيرٍ َهلْ َيْستَوِي َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم لَا َيقْ
  ) ٧٦(ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ 

ى مواله أينما يوجهه ال وضرب اهللا مثالً رجلني أحدمها أبكمُ ال يقدر على شيء وهو كَلٌّ عل{ : قوله عز وجل 
اختلف املفسرون يف املثل املضروب هبذه } يأِْت خبري هل يستوي هو ومن يأُمُر بالعدل وهو على صراط مستقيم 

  :اآلية على ثالثة أقاويل 
أنه مثل ضربه اهللا تعاىل لنفسه وللوثن ، فاألبكم الذي ال يقدر على شيء هو الوثن ، والذي يأمر بالعدل : أحدها 

  .اهللا تعاىل ، وهذا معىن قول قتادة هو 
املؤمن ، قاله ابن عباس : الكافر ، والذي يأمر بالعدل : أنه مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكافر ، فاألبكم : الثاين 

.  
: ومن يأمر بالعدل . عبد كان لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يعرض عليه اإلسالم فيأىب : أن األبكم : الثالث 

  .مان ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً عث

) ٧٧(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْربُ إِنَّ اللََّه
أَلَْم ) ٧٨(ونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم لَا َتْعلَُم

  ) ٧٩(ُيْؤِمُنونَ  َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّرَاٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ

  :حيتمل مخسة أوجه } وهللا غيب السموات واألرض { : زوجل قوله ع
  .وهللا علم غيب السموات واألرض ، ألنه املنفرد به دون خلقه : أحدها 
  .أن املراد بالغيب إجياد املعدومات وإعدام املوجودات : الثاين 



  .يعين فعل ما كان وما يكون ، وأما الكائن يف احلال فمعلوم : الثالث 
  .وغيب األرض القضاء باألرزاق واآلجال . غيب السماء اجلزاء بالثواب العقاب  أن: الرابع 

وإمنا مساها ساعة ألهنا جزء من } كن فيكون { : ألنه مبنزلة قوله } وما أْمُر الساعة إالَّ كلمح البصر أو هو أقرب { 
  .قيام الساعة  أن غيب السموات هو: وذكر الكليب ومقاتل . يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته 

وسبب نزوهلا أن كفار قريش سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قيام الساعة استهزاء هبا ، : قال مقاتل 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

وَنَها َيْوَم ظَعْنِكُْم َوَيْوَم إِقَاَمِتكُْم َوِمْن َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَنَْعامِ ُبُيوًتا َتْسَتِخفُّ
َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظلَالًا َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَالِ ) ٨٠(أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

فَإِنْ ) ٨١(يكُمُ الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتِقيكُْم بَأَْسكُْم كَذَِلَك ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ أَكَْناًنا َوَجَعلَ لَكُْم سََرابِيلَ َتِق
  ) ٨٣(ونَ يَْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ يُْنِكُروَنَها َوأَكْثَُرُهُم الْكَاِفُر) ٨٢(َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  :فيه وجهان } واهللا جعل لكم مما خلق ظالالً { : قوله عز وجل 
  .البيوت ، قاله الكليب : أحدمها 

  .الشجر ، قاله قتادة : الثاين 
  :مجع ِكّن وهو املوضع الذي يستكن فيه ، وفيه وجهان : األكنان } وجعل لكم من اجلبال أكناناً { 

  .أحدمها أنه ظل اجلبال 
  .نه ما فيها من غار أو شََرف أ: الثاين 

  .يعين ثياب القطن والكتان والصوف } وجعل لكم سرابيل تقيكم احلّر { 
  .يعين الدروع اليت تقي البأس ، وهي احلرب } وسرابيل تقيكم بأسكم { 

  .كل ما لبس من قميص ودروع فهو سربال : قال الزجاج 
  ومل يذكر الربد؟} تقكيم احلر { ومل يذكر السهل وقال }  وجعل لكم من اجلبال أكناناً{ : فكيف قال : فإن قيل 

  :فعن ذلك ثالثة أجوبة 
أن القوم كانوا أصحاب جبال ومل يكونوا أصحاب سهل ، وكانوا أهل حر ومل يكونوا أهل برد ، فذكر : أحدها 

  .هلم نعمه عليه مما هو خمتص هبم ، قاله عطاء 
اآلخر ، إذ كان معلوماً أن من اختذ من اجلبال أكناناً اختذ من السهل ، أنه اكتفى بذكر احدمها عن ذكر : الثاين 

  :واسرابيل اليت تقي احلر تقي الربد ، قاله الفراء ، ومثله قول الشاعر 
  .أريد اخلري أيهما يليين ... وما أدري إذا ميمُت أرضاً 

  .فكىن عن الشر ومل يذكره ألنه مدلول عليه 
وذكر احلرَّ دون } واهللا جعل لكم من بيوتكم سكناً { : نه قدم ذكر السهل بقوله تعاىل أنه ذكر اجلبال أل: الثالث 

  .الربد حتذيراً من حر جهنم وتوقياً الستحقاقها بالكف عن املعاصي 
لعلكم { وقرأ ابن عباس . أي تؤمنون باهللا إذا عرفتم نعمه عليكم } كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون { 

ح التاء أي تسلمون من الضرر ، فاحتمل أن يكون عىن ضرر احلر والربد واحتمل أن يكون ضرر بفت} تسلمون 
  .القتال والقتل ، واحتمل أن يريد ضرر العذاب يف اآلخرة إن اعتربمت وآمنتم 



  :فيه مخسة تأويالت } يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا { : قوله عز وجل 
  .وسلم يعرفون نبوته مث ينكروهنا ويكذبونه ، قاله السدي  أنه عىن النيب صلى اهللا عليه: أحدها 
أهنم يعرفون منا عدد اهللا تعاىل عليهم يف هذه السورة من النعم وأهنا من عند اهللا وينكروهنا بقوهلم أهنم ورثوا : الثاين 

  .ذلك عن آبائهم ، قاله جماهد 
وكذا ولوال فالنٌ ما أصبت كذا ، قاله عون بن عبد لوال فالن ما كان كذا : أن انكارها أن يقول الرجل : الثالث 

  .اهللا 
  .رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا : أن معرفتهم بالنعمة إقرارهم بأن اهللا رزقهم ، وإنكارهم قوهلم : الرابع 

  .يعرفون نعمة اهللا بتقلبهم فيها ، وينكروهنا بترك الشكر عليها : اخلامس 
  .وينكروهنا يف الرخاء يعرفوهنا يف الشدة ، : وحيتمل سادساً 

هذه السورة تسمى سورة النعم ، ملا ذكر اهللا : قال الكليب . وحيتمل سابعاً يعرفوهنا بأقواهلم ، وينكروهنا بأفعاهلم 
  .فيها من كثرة نعمه على خلقه 

  :فيه وجهان } وأكثرهم الكفارون { 
  .معىن قول احلسن معناه ومجيعهم كافرون ، فعرب عن اجلميع باألكثر ، وهذا : أحدمها 

ألن فيهم من جرى عليه حكم الكفر تبعاً لغريه كالصبيان واجملانني ، فتوجه } وأكثرهم الكافرون { أنه قال : الثاين 
  .الذكر إىل املكلفني 

َوإِذَا رَأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَلَا ) ٨٤( َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا ثُمَّ لَا ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َولَا ُهْم ُيْسَتْعتَُبونَ
َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُوا َربََّنا َهُؤلَاِء ُشَركَاؤَُنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ) ٨٥(ُيَخفَُّف َعنُْهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

) ٨٧(وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ) ٨٦(قَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ ِمْن ُدونَِك فَأَلْقَْوا إِلَْيهُِم الْ
  ) ٨٨(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا يُفِْسُدونَ 

  :حيتمل وجهني } وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم { : ز وجل قوله ع
  .استسالمهم لعذابه ، وخضوعهم لعزه : أحدمها 

  .إقرارهم مبا كانوا ينكرون من طاعته : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وَضلَّ عنهم ما كانوا يفترون { 

  .وبطل ما كانوا يأملون : أحدمها 
  .خذهلم ما كانوا به يستنصرون : الثاين 

  :فيه وجهان } الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زِدناُهم عذاباً فوق العذاب { : قوله عز وجل 
  .أن الزيادة هي عذاب الدنيا مع ما يستحق من عذاب اآلخرة : أحدمها 

  .أن أحد العذابني على كفرهم ، والعذاب اآلخر على صدهم عن سبيل اهللا ومنعهم لغريهم من اإلميان : الثاين 
  .يف الدنيا باملعاصي } مبا كانوا يفسدون { 

ا َعلَْيكَ الِْكَتابَ ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن أَْنفُسِهِْم َوجِئَْنا بِكَ َشهِيًدا َعلَى َهُؤلَاِء َونَزَّلَْن
  ) ٨٩( َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني



وهم األنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة } ويوم نبعث يف كل أمٍة شهيداً عليهم من أنفِسهم { : قوله عز وجل 
  :وفيهم قوالن . ويف كل زمان شهيد وإن مل يكن نبياً 

  .أهنم أئمة اهلدى الذين هم خلفاء األنبياء : أحدمها 
  .ائع أنبيائه أهنم العلماء الذين حفظ اهللا هبم شر: الثاين 

  .يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم شهيداً على أمته } وجئنا بك شهيداً على هؤالء { 

نَ ْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّروإِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْب
)٩٠ (  

  :يف تأويل هذه اآلية ثالثة أقاويل . اآلية } . . . إنّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان { : قوله عز وجل 
{ الصرب على أمره وهنيه وطاعة اهللا يف سره وجهره : شهادة أن ال إله إال اهللا ، واإلحسان : أن العدل : أحدها 

الكرب } والبغي { . القبائح } واملنكر { يعين الزىن ، } اء وينهى عن الفحش{ صلة الرحم ، } وإيتاء ذي القرىب 
  .والظلم حكاه ابن جرير الطربي 

. ما يستحقونه من النفقات : التفضل باإلنعام ، وإيتاء ذي القرىب : القضاء باحلق ، واإلحسان : أن العدل : الثاين 
منا يتطاول به من : والبغي . اهر به منها فينكر ما يتظ: واملنكر . وينهى عن الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح 

  .ظلم وغريه ، وهذا معىن ما ذكره ابن عيسى 
. واإلحسان أن تكون سريرته أحسن من عالنيته . أن العدل ها هنا استواء السريرة والعالنية يف العمل هللا : الثالث 

  .فأمر بثالث وهنى عن ثالث . بن عيينة  أن تكون عالنيته أحسن من سريرته ، قاله سفيان: والفحشاء واملنكر 
  .تتذكرون ما أمركم به وما هناكم عنه : أحدمها : حيتمل وجهني } يعظكم لعلكم تذكرون { 

  .تتذكرون ما أعده من ثواب طاعته وعقاب معصيته : الثاين 

َتْوِكيدَِها َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيلًا إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ  َوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهْدُتْم َولَا َتنْقُُضوا الْأَْيَمانَ َبْعَد
َبى ِمْن  َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي أَْرَولَا َتكُونُوا كَالَِّتي نَقََضْت غَْزلََها ِمْن َبْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُْم أَنْ) ٩١(

  ) ٩٢(أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَُيبَيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

  :حيتمل ثالثة أوجه } وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت { : قوله عز وجل 
  .أنه النذور : أحدها 
  .طاعة اهللا  ما عاهد اهللا عليه من عهد يف: الثاين 

  .أنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه : الثالث 
  :حيتمل ثالثة أوجه } وال تنقضوا األميان بَْعَد توكيدها { 

  .ال تنقضوها باالمتناع بعد توكيدها بااللتزام : أحدها 
  .ال تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء : الثاين 

  .دها باِلّبر ال تنقضوها باحلنث بعد توكي: الثالث 
  :ويف هذه اآلية ثالثة أقاويل 

أهنا نزلت يف احللف الذي كان يف اجلاهلية بني أهل : الثاين . أهنا نزلت يف بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 



  .الشرك ، فجاء اإلسالم بالوفاء به 
  .ليه الوفاء به ما مل تدع ضرورة إىل حله أهنا نزلت يف كل عقد ميني عقده اإلنسان على نفسه خمتاراً جيب ع: الثالث 

وأهل احلجاز . حممول على الضرورة دون املباح » فليأت الذي هو خري « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وكّدت هذه اليمني توكيداً ، وأهل جند يقولون أكدهتا تأكيداً . يقولون 

وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل ملن نقض عهده ، } قوة أنكاثاً  وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد{ : قوله عز وجل 
  :وفيه قوالن 

  .أنه عىن احلْبل ، فعرب عنه بالغزل ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه عىن الغزل حقيقة : الثاين 

  :فيه قوالن } من بعد قوة { 
  .قاله قتادة . من بعد إبرام : أحدمها 

  .يثن أن القوة ما غزل على طاق ومل : الثاين 
  .يعين أنقاضاً ، واحده نكث ، وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاثٌ } أنكاثاً { 

إهنا ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن : وقيل أن اليت نقضت غزهلا من بعد قوة امرأة مبكة محقاء ، قال الفراء 
كان هذا الفعل لو فعلتموه  تيم بن ُمّرة ، مسيت جعدة حلمقها ، كانت تغزل الصوف مث تنقضه بعدما تربمه ، فلما

  .سفهاً تنكرونه كذلك نقض العهد الذي ال تنكرونه 
  :فيه ستة تأويالت } تتخذون أميانكُْم َدَخالً بينكُْم { 

  .أن الدخل الغرور : أحدها 
  .أن الدخل اخلديعة : الثاين 

  .أنه الغل والغش : الثالث 
  .لظاهر من لزوم الوفاء أن يكون داخل القلب من الغدر غري ما يف ا: الرابع 

  .أنه الغدر واخليانة ، قاله قتادة : اخلامس 
  .أنه احلنث يف األميان املؤكدة : السادس 

أن أكثر عدداً وأزيد مدداً ، فتطلب بالكثرة أن تغدر باألقل بأن تستبدل بعهد } أن تكون أمة هي أرىب من أمة { 
  :شاعر أفعل الربا ، قال ال: وأرىب . األقل عهد األكثر 

  نوى القسب أو أرىب ذراعاً على عشر... أمسر خطّياً كأنّ كعوبه 

َولَا ) ٩٣(ا كُْنُتمْ َتْعَملُونَ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتْسأَلُنَّ َعمَّ
َعِظيمٌ  لًا َبْيَنكُْم فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها وََتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصدَْدُتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه َولَكُْم َعذَاٌبَتتَِّخذُوا أَْيمَاَنكُْم َدَخ

َما ِعْنَدكُْم َيْنفَُد َوَما ِعْندَ ) ٩٥(ونَ َولَا َتْشَترُوا بِعَْهِد اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا إِنََّما عِْنَد اللَِّه ُهَو َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُم) ٩٤(
  ) ٩٦(اللَِّه بَاقٍ َولََنجْزَِينَّ الَِّذينَ َصَبرُوا أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  :فيه وجهان } ما عندكم ينفد وما عند اهللا باقٍ { : قوله عز وجل 
  .ة يريد به أن الدنيا فانية ، واآلخرة باقي: أحدمها 

  .أن طاعتكم تفىن وثواهبا يبقى : الثاين 



  ) ٩٧(ْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجزَِينَُّهمْ أَْجرَُه

  :فيها مخسة تأويالت } ثى وهو مؤمن فلنحيينُه حياةً طيبة َمن عمل صاحلاً من ذكر أو أن{ : قوله عز وجل 
أهنا القناعة ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واحلسن : الثاين . أهنا الرزق احلالل ، قاله ابن عباس : أحدها 

  .البصري 
  .أن يكون مؤمناً باهللا عامالً بطاعته ، قاله الضحاك : الثالث 
  .وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً  أهنا السعادة ،: الرابع 

: وحيتمل سابعاً . أن تكون احلياة الطيبة العافية والكفاية : وحيتمل سادساً . أهنا اجلنة ، قاله جماهد وقتادة : اخلامس 
  :حيتمل وجهني } ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون { . أهنا الرضا بالقضاء 

مضاعفة اجلزاء وهو األحسن ، : الثاين . ل وهي الطاعة ، دون املباح منها أن جيازى على أحسن األعما: أحدمها 
  ] . ١٦٠: األنعام [ } من جاَء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { كما قال تعاىل 

ى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى رَبِّهِمْ إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَ) ٩٨(فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
  ) ١٠٠(إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهمْ بِِه ُمْشرِكُونَ ) ٩٩(َيَتَوكَّلُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { : قوله عز وجل 
  .اءة القرآن فاستعذ باهللا تعاىل ، قاله الزجاج فإذا أردت قر: أحدها 
  .فإذا كنت قارئاً فاستعذ باهللا : الثاين 

  .فإذا استعذت باهللا من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن : أنه من املؤخر الذي معناه مقدم ، وتقديره : الثالث 
ستعذ باهللا من وسوسة الشيطان عند واالستعاذة هي استدفاع األذى باألعلى من وجه اخلضوع والتذلل واملعىن فا

  .وقد ذكرنا يف صدر الكتاب معىن الرجيم . قراءتك لتسلم يف التالوة من الزلل ، ويف التأويل من اخلطأ 
  :فيه أربعة تأويالت } إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون { : قوله عز وجل 

  .نب ال يغفر ، قاله سفيان ليس له قدرة على أن حيملهم على ذ: أحدها 
  .ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من املعاصي ، قاله جماهد : الثاين 

وإّما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه { ليس له عليهم سلطان الستعاذهتم باللَّه منه ، لقوله تعاىل : الثالث 
  ] . ٣٦: فصلت [ } هو السميع العليم 

وألغوينهم { ه عليهم سلطان حبال ألن اهللا تعاىل صرف سلطانه عنهم حني قال عدو اهللا إبليس أنه ليس ل: الرابع 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال { فقال اهللا تعاىل ]  ٤٠-٣٩: احلجر [ } أمجيعن إال عباَدك منهم املخلصني 

  :ويف معىن السلطان وجهان ]  ٤٢: احلجر [ } من اتبعك من الغاوين 
  .احلجة ، ومنه مسي الوايل سلطاناً ألنه حجة اهللا تعاىل يف األرض : أحدمها 

إمنا سلطانه على الذين يتولونه { . أهنا القدرة ، مأخوذ من السُّلْطَة ، وكذلك مسي السلطان سلطاناً لقدرته : الثاين 
  .يعين يتبعونه } 
  :فيه ثالثة أقاويل } والذين ُهمْ به مشركون { 

والذين أشركوا الشيطان يف أعماهلم ، قاله الربيع بن أنس : الثاين . باهللا مشركون ، قاله جماهد  والذين هم: أحدها 



.  
  .والذين هم ألجل الشيطان وطاعته مشركون ، قاله ابن قتيبة : الثالث 

قُلْ َنزَّلَهُ ُروحُ ) ١٠١(ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعلَُمونَ  َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت
  ) ١٠٢(الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا وَُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

  :فيه وجهان } وإذا بدّلنا آيةً مكان آيةٍ { : قوله عز وجل 
  .ريعة مستأنفة ، قاله ابن حبر شريعة تقدمت بش: أحدمها 

  .وهو قول اجلمهور أي نسخنا آية بآية ، إما نسخ احلكم والتالوة وإما نسخ احلكم مع بقاء التالوة : الثاين 
  .أي كاذب } قالوا إمنا مفَْترٍ { . يعين أعلم باملصلحة فيه ينزله ناسخاً ويرفعه منسوخاً } واهللا أعلم مبا ينزل { 
ال يعلمون سبب ورود النسخ : الثاين . ال يعلمون جواز النسخ : أحدمها : فيه وجهان } يعلمون بل أكثرهم ال { 
.  

يَن إِنَّ الَِّذ) ١٠٣(َسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني َولَقَْد َنْعلَمُ أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِميٌّ وََهذَا ِل
إِنََّما َيفَْترِي الْكَِذَب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياتِ اللَِّه ) ١٠٤(لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَِّه لَا يَْهدِيهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  ) ١٠٥(َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ 

اختلف يف اسم من أراده املشركون فيما ذكروه من }  ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلُمه بشٌر{ : قوله عز وجل 
  :تعليم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أربعة أقاويل 

أنه بلعام وكان قيناً مبكة ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل عليه يعلمه ، فاهتمته قريش أنه : أحدها 
  .كان يتعلم منه ، قاله جماهد 

داً أعجمياً المرأة مبكة ، يقال له أبو فكيهة ، كان يغشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقرأ أنه كان عب: الثاين 
واهللا ما : اكنس البيت وكل كناسته ، ففعل وقال : عليه ويتعلم منه ، فقالوا ملوالته احبسيه فحبسْته ، وقالت له 

  .ال تفعل أكلت أطيب منه وال أحلى ، وكان يسأل موالته بعد ذلك أن حتبسه ف
أهنما غالمان لبين احلضرمي ، وكانا من أهل عني التمر صيقلني يعمالن السيوف اسم أحدها يسار ، : الثالث 

  .واآلخر جرب ، وكانا يقرآن التوراة ، وكان رسول اهللا رمبا جلس إليهما ، قاله حصني بن عبد اهللا بن مسلم 
  .أنه سلمان الفارسي ، قاله الضحاك : الرابع 

  .مييلون إليه : أحدمها : يف يلحدون تأويالن } ن الذي يلحدون إليه أعجمي لسا{ 
  .يعترضون به ، يعين أن لسان من نسبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل التعلم منه أعجمي : الثاين 

الن ، تريد كالمه هذا لسان ف: يعين باللسان القرآن ألنه يقرأ باللسان ، والعرب تقول } وهذا لسانٌ عرٌيب مبني { 
  :، قال الشاعر 

  وُخْنَت وما حسبُتك أن ختونا... لسان السوء هتديها إلينا 

اللَِّه  الْكُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَنَمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِ
ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اسَْتَحبُّوا الْحََياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن ) ١٠٦(َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 



لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي ) ١٠٨(لَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِْم وَأَْبَصارِِهْم َوأُو) ١٠٧(
  ) ١٠٩(الْآخَِرِة ُهُم الْخَاِسُرونَ 

ذكر الكليب أهنا نزلت يف عبد اهللا بن أيب سرح ومقيس بن صبابة } َمن كفر باهللا من بعد إميانه { : قوله عز وجل 
  :اهنم مث قال تعاىل وعبد اهللا بن خطل وقيس بن الوليد بن املغرية ، كفروا بعد إمي

نزل ذلك يف عمار بن ياسر وأبويه ياسر وُسمية وبالل : قال الكليب } إال من أُكره وقلُبه مطمئن باإلميان { 
  .وصهيب وخبّاب ، أظهروا الكفر باإلكراه وقلوهبم مطمئنة باإلميان 

أكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو وهم من تقدم ذكرهم ، فإذا } ولكن من شرح بالكُفْر صدراً { : مث قال تعاىل 
  .معتقد اإلميان بقلبه ليدفع عن نفسه مبا أظهر ، وحيفظ دينه مبا أضمر فهو على إميانه ، ولو مل يضمره لكان كافراً 

لقبح التصريح . إمنا جيوز للمكَره إظهاُر الكفر عل وجه التعريض دون التصريح الباّت : وقال بعض املتكلمني 
ه يف العرف والشرع ، كقوله إن حممداً كاذب يف اعتقادكم ، أو يشري لغريه ممن يوافق امسه المسه بالتكذيب وخطر

  .إذا عرف منه الكذب ، وهذا لعمري أوىل األمرين ، ومل َيِصرِ املكَره بالتصريح كافر 

َيْوَم تَأِْتي ) ١١٠(َبرُوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِيٌم ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن هَاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَص
َوَضَرَب اللَُّه َمثَلًا قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ) ١١١(كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

وا َيْصَنُعونَ ْزقَُها َرغًَدا ِمْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِأَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاَس الْجُوعِ وَالَْخْوِف بَِما كَاُنُمطَْمِئنَّةً َيأْتِيَها رِ
  ) ١١٣(َولَقَْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ ) ١١٢(

مطمئنة { . يعين من اخلوف } آمنة { يريد بالقرية أهلها } وضرب اهللا مثالً قرية كانت آمنةً مطمئنةً { :  قوله تعاىل
  .باخلصب والدعة } 
  :فيه وجهان } يأتيها رِزقُها { 

  .أقواهتا : أحدمها 
  :فيه وجهان } رغداً { . مرادها : الثاين 

  .طيباً : أحدمها 
  .هنيئاً : الثاين 

يعين منها بالزراعة ، ومن غريها بالتجارة ، ليكون اجتماع األمرين هلم أوفر لسكنهم وأعم يف } اٍن من كُلِّ مك{ 
  .النعمة عليها 

  .حيتمل وجهني } فكفرت بأنعم اهللا { 
  .بترك شكره وطاعته : أحدمها 

  .بأن ال يؤدوا حقها من مواساة الفقراء وإسعاف ذوي احلاجات : الثاين 
  :ضرهبا اهللا تعاىل مثالً أقاويل  ويف هذه القرية اليت

  .أهنا مكة ، كان أمنها أن أهلها آمنون ال يتفاوزون كالبوادي : أحدها 
ومساه لباساً ألنه قد يظهر عليهم من اهلزال وشحوبة اللون وسوء احلال ما هو } فأذاقها اُهللا لباَس اجلوع واخلْوف { 

لقد والعلهز وهو الوبر خيلط بالدم ، والِقد أدمي يؤكل ، قاله ابن كاللباس ، وقيل إن القحط بلغ هبم إىل أن أكلوا ا



  .عباس وجماهد وقتادة 
أهنا املدينة آمنت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث كفرت بأنعم اهللا بقتل عثمان بن عفان وما حدث بعد : الثاين 

  .ة رضي اهللا عنهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا من الفنت ، وهذا قول عائشة وحفص
  .أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى : الثالث 

َم إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدَّ) ١١٤(فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 
َولَا َتقُولُوا ِلَما َتِصُف ) ١١٥(حِيٌم َولَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َولَا َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َر

ِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ أَلِْسَنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحلَالٌ َوَهذَا َحَراٌم ِلتَفَْتُروا َعلَى اللَِّه الْكَ
َوَعلَى الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َما قََصصَْنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم ) ١١٧(َمَتاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم ) ١١٦(

ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا إِنَّ ) ١١٨(ونَ َولَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُم
  ) ١١٩(رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  :فيه وجهان } مث إنّ رّبك للذين عملوا السُّوء جبهالٍة { : قوله عز وجل 
  .أهنا سوء جبهالة : أحدها 
  .جبهالة لغلبة الشهوة عليهم مع العلم بأهنا سوء : الثاين 

  .أنه الذي يعجل باإلقدام عليها ويعد نفسه بالتوبة : وحيتمل ثالثاً 
ألنه جمرد التوبة من السالف إذا مل يصلح عمله يف املستأنف ال يستحق وال } مث تابوا ِمْن بعد ذلك وأْصلَحوا { 

  .يستوجب الثواب 

َشاكًِرا لِأَْنُعِمِه اجَْتَباُه َوَهَداُه إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ١٢٠(إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني  إِنَّ
ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفًا ) ١٢٢(َوآَتْينَاُه ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َوإِنَُّه ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني ) ١٢١(

  ) ١٢٣(َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

ُيعلّم اخلري ، قاله ابن مسعود وإبراهيم : أحدها : فيه ثالثة تأويالت } إنّ إبراهيم كان أّمةً { : قوله عز وجل 
  :قال زهري . النخعي 

  كرام فإن كذبتين فاسأل األمم... كل معشر  فأكرمه األقوام من
  .يعين العلماء 

. إمام يؤمت به ، قاله الكسائي وأبو عبيدة : الثالث . ومسي أمة لقيام األمة به . أمة يقتدى به ، قاله الضحاك : الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } قانتاً هللا { 

  .مطيعاً هللا ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .لقانت هو الذي يدوم على العبادة هللا إن ا: الثاين 

  .كثري الدعاء هللا عز وجل : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } حنيفاً { 

  .خملص ، قاله مقاتل : أحدها 
  .حاّجا ، قاله الكليب : الثاين 



  .أنه املستقيم على طريق احلق ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  :فيه وجهان } ومل َيُك من املشركني { 

  .مل يك من املشركني بعبادة األصنام : ا أحدمه
  .مل يك يرى املنع والعطاء إال من اللَّه : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } وآتيناه يف الدنيا حسنة { 
  .أن احلسنة النبوة ، قاله احلسن : أحدها 
  .لسان صدق ، قاله جماهد : الثاين 

  .قاله قتادة أن مجيع أهل األديان يتولونه ويرضونه ، : الثالث 
  .حكاه ابن عيسى . أهنا تنوية اهللا بذكره يف الدنيا بطاعته لربه : الرابع 

  .أنه بقاء ضيافته وزيارة األمم لقربه : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني { 

  .يف منازل الصاحلني يف اجلنة : أحدمها 
  .من الرسل املقربني : الثاين 

  :فيه قوالن } مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً { : وجل قوله عز 
اتباعه يف مجيع ملته إال ما أمر بتركه ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ، وهذا دليل على جواز األفضل : أحدمها 

  .للمفضول ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء 
  .والتدين باإلسالم ، قاله أبو جعفر الطربي  اتباعه يف التربؤ من األوثان: الثاين 

  ) ١٢٤(كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما 

  :وهم اليهود ويف اختالفهم يف السبت ثالثة أقاويل } إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه { : قوله عز وجل 
  .أن بعضهم جعله أعظم األيام ُحْرَمةً ألن اهللا فرغ من خلق األشياء فيه : أحدها 
  .أن بعضهم جعل األحد أعظم ُحرمة منه ألن اهللا ابتدأ خلق األشياء فيه : الثاين 

  .باً حلرمة السبت واألحد ، قاله جماهد وابن زيد أهنم عدلوا عما أمروا به من تعظيم اجلمعة تغلي: الثالث 

 أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك ُهَو
  ) ١٢٥(َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

  .يعين إىل دين ربك وهو اإلسالم } ادعُ إىل سبيل ربِّك { : عز وجل قوله 
  :فيها تأويالن } باحلكمة { 

  .بالقرآن ، قاله الكليب : أحدمها 
  .بالنبوة ، وهو حمتمل : الثاين 

  :فيها تأويالن } واملوعظة احلسنة { 
  .بالقرآن يف لني من القول ، قاله الكليب : أحدمها 

  .من األمر والنهي ، قاله مقاتل مبا فيه : الثاين 



  :فيه أربعة أوجه } وجادلُْهم باليت هي أحسُن { 
  .يعين بالعفو : أحدها 
  .بأن ترشد اخللف وال تذم السلف : الثالث . بأن توقظ القلوب وال تسفه العقول : الثاين 
أمرنا معاشر « : سلم أنه قال روى نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و. على قدر ما حيتملون : الرابع 

  األنبياء أن نكلم الناس على قدر عقوهلم
 «.  

َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِلَّا بِاللَِّه َولَا ) ١٢٦(َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئْن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر ِللصَّابِرِيَن 
  ) ١٢٨(إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا وَالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ ) ١٢٧(لَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َو

  :فيها قوالن } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما ُعوقبتم به { : قوله عز وجل 
  .أهنا نزلت يف قتلى أُحد حني مثلت هبم قريش : أحدمها 

  :يف نسخه على قولني  واختلف قائل ذلك
  }واصرب وما صربك إال باهللا { : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : أحدمها 

  .أهنا ثابتة غري منسوخة فهذا أحد القولني : الثاين 
  :فيه وجهان } واصرب { أهنا نزلت يف كل مظلوم ان يقتص من ظامله ، قاله ابن سريين وجماهد : والقول الثاين 

  .أصابك من األذى ، وهو حمتمل  اصرب على ما: أحدمها 
  .واصرب بالعفو عن املعاقبة مبثل ما عاقبوا من املثلة بقتلى أُحد ، قاله الكليب : الثاين 

  :حيتمل وجهني } وما صرب إال باهللا { 
  .وما صرب إال مبعونة اهللا : أحدمها 

  .وما صربك إال لوجه اهللا : الثاين 
  :فيه وجهان } وال حتزن عليهم { 

  .إن مل يقبلوا : ا أحدمه
  .إن مل يؤمنوا : الثاين 

  :ويف الفرق بينهما قوالن . بالكسر وقرأ الباقون بالفتح } ضيق { قرأ بن كثري } وال تك يف ضيقٍ مما ميكرون { 
  .أنه بالفتح ما قل ، وبالكسر ما كثر ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 

  .ما كان يف املوضع الذي يتسع ويضيق ، قاله الفراء أنه بالفتح ما كان يف الصدر ، وبالكسر : الثاين 
والذين هم . اتقوا يعين فيما حرم اهللا عليهم } إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون { : قوله عز وجل 

  .حمسنون فيما فرضه اهللا تعاىل ، فجمع يف هذه اآلية اجتناب املعاصي وفعل الطاعات 
من اتقى اهللا يف أفعاله أْحَسَن : وقال بعض أصحاب اخلواطر . ي ناصر الذي اتقوا أ} مع الذين اتقوا { : وقوله 

  .إليه يف أحواله ، واهللا أعلم 

ِتَنا إِنَُّه ُهَو لَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياسُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد الْأَقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْو
  ) ١(السَّمِيُع الَْبِصُري 



} سبحان { أما قوله } سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى { : قوله عز وجل 
  :ففيه تأويالن 

  .تنزيه اهللا تعاىل من السوء ، وقيل بل نزه نفسه أن يكون لغريه يف إسراء عبده تأثري : أحدمها 
  :معناه برأه اهللا تعاىل من السوء ، وقد قال الشاعر :  الثاين

  سبحان ِمْن علقمةَ الفاخِر... أقول ملّا جاءين فَْخُره 
وهو ذكر تعظيم هللا ال يصلح لغريه ، وإمنا ذكره الشاعر على طريق النادر ، وهو من السبح يف التعظيم وهو اجلري 

{ إن : وقد ذكر الكليب ومقاتل . » شبهانك « ا كلمة بالنبطية وذكر أبان بن ثعلبة أهن. فيه إىل أبعد الغايات 
عجب من الذي أسرى بعبده ليالً ، وقد وافق على هذا : يف هذا املوضع مبعىن عجب ، وتقدير اآلية } سبحان 

ه ووجه هذا التأويل أن. التأويل سيبويه وقطرب ، وجعل البيت شاهداً عليه ، وأن معناه عجٌب من علقمة الفاخر 
  :إذا كان مشاهدة العجب سبباً للتسبيح صار التسبيح تعجباً فقيل عجب ، ومثله قول بشار 

  وتستفزُّ حشا الرائي بإرعاد... تلقي بتسبيحٍة ِمْن حيثما انصرفت 
  :وقد جاء التسبيح يف الكالم على أربعة أوجه 

 ١٤٣: الصافات [ } كان من املسبِّحَني  فلوال أنه{ : أن يستعمل يف موضع الصالة ، من ذلك قوله تعاىل : أحدها 
  .أي من املصلني ] 

]  ٢٨: القلم [ } أمل أقل لكم لوال تسبحون { : أن يستعمل يف االستثناء ، كما قال بعضهم يف قوله تعاىل : الثاين 
  .أي لوال تستثنون 

أي نور » رقت سبحات وجهه ألح« النور ، للخرب املروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثالث 
  .وجهه 
  تنزيه اهللا تعاىل عن السوء« : التنزيه ، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح فقال : الرابع 

  :سري الليل ، قال الشاعر : أي بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، والسُّرى } أسرى بعبده { : وقوله تعاىل . » 
  ومل يلتين ِمْن ُسراها ليت... َريت وليلة ذا نًدى َس

  :فيه قوالن } من املسجد احلرام { وقوله 
وكان صلى اهللا عليه وسلم حني أُسرى به نائماً يف بيت أم هاىنء . يعين من احلرم ، واحلرم كله مسجد : أحدمها 

  .بنت أيب طالب ، روى ذلك أبو صاحل عن أم هاىنء 
مث اختلفوا يف كيفية إسرائه . وفيه كان حني أسري به روى ذلك أنس بن مالك أنه أسرى به من املسجد ، : الثاين 

  :على قولني 
أنه أسرَي جبسمه وروحه ، روى ذلك ابن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو هريرة وحذيفة بن : أحدمها 
  .اليمان 

نه صلى فيه باألنبياء ، مث عرج به واختلف قائلو ذلك هل دخل بيت املقدس وصلى فيه أم ال ، فروى أبو هريرة أ
  .إىل السماء ، مث رجع به اىل املسجد احلرام فصلى فيه صالة الصبح من صبيحة ليلته 

  .وروى حذيفة بن اليمان أنه مل يدخل بيت املقدس ومل ُيصلّ فيه وال نزل عن الرباق حىت عرج به ، مث عاد إىل ملكه 

السالم أسري بروحه ومل يسر جبسمه ، روى ذلك عن عائشة رضي اهللا عنها  أن النيب صلى اهللا عليه: والقول الثاين 
  .ما فُِقَد َجَسُد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن اهللا أسرى بروحه : قالت 



وما َجَعلنا الرؤيا اليت { كانت رؤيا من اهللا تعاىل صادقة ، وكان احلسن يتأول قوله تعاىل : وروي عن معاوية قال 
أهنا يف املعراج ، ألن املشركني كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت ]  ٦٠: اإلسراء [ } ك إالّ فتنةً للناس أرينا

املقدس وما رأى يف طريقه فوصفه هلم ، مث ذكر هلم أنه رأى يف طريقه قعباً مغطى مملوءاً ماء ، فشرب املاء مث غطاه 
لشام حتمل متاعاً ، وأهنا تقُدم يوم كذا مع طلوع الشمس ، كما كان ، مث ذكر هلم صفة إبل كانت هلم يف طريق ا

هذه واهللا الشمس قد أشرقت ومل تأت ، : يقدمها مجل أورق؛ فخرجوا يف ذلك اليوم يستقبلوهنا ، فقال قائل منهم 
ى ويف هذا دليل على صحة القول األول أنه أسر. هذه واهللا العري يقُدمها مجل أورق كما قال حممد : وقال آخر 

  .جبسمه وروحه 
يعين بيت املقدس ، وهو مسجد سليمان بن داود عليهما السالم ومسي } إىل املسجد األقصى { : وقوله تعاىل 

  .األقصى لبعد ما بينه وبني املسجد احلرام 
  :فيه قوالن } الذي باركنا حوله { : مث قال تعاىل 

  .يعين بالثمار وجماري األهنار : أحدمها 
وروى معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه . ل حوله من األنبياء والصاحلني وهلذا جعله مقدساً مبن جع: الثاين 

  يا شام أنت صفويت من بالدي وأنا سائق إليك صفويت من عبادي: يقول اهللا تعاىل « وسلم أنه قال 
  :فيه قوالن } لنريه من آياتنا { . » 

أن أسرى به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى يف ليلة ، وهي  أن اآليات اليت أراه يف هذا املسرى: أحدمها 
  .مسرية شهر 

  .أنه أراه يف هذا املسرى آيات : الثاين 
  :وفيها قوالن 

  .ما أراه من العجائب اليت فيها اعتبار : أحدمها 
  .من أري من األنبياء حىت وصفهم واحداً واحداً : الثاين 

  :وجهان فيه } إنه هو السميع البصري { 
أنه وصف نفسه يف هذه احلال بالسميع والبصري ، وإن كانتا من صفاته الالزمة لذاته يف األحوال كلها : أحدمها 

ألنه حفظ رسوله عند إسرائه يف ظلمة الليل فال يضر أال يبصر فيها ، ومسع دعاءه فأجابه إىل ما سأل ، فلهذين 
  .وصف اهللا نفسه بالسميع البصري 

السميع يعين ملا يقولونه من تصديق أو تكذيب ، البصري ملا : ومه كذبوه عن آخرهم بإسرائه ، فقال أن ق: الثاين 
  .يفعله من اإلسراء واملعراج 

ا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْن) ٢(َوآَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ أَلَّا تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوِكيلًا 
  ) ٣(َعْبًدا َشكُوًرا 

  .يعين التوراة } وآتينا موسى الكتاب { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } وجعلناه هًدى لبين إسرائيل { 

  .أن موسى هدى لبين إسرائيل : أحدمها 
  .أن الكتاب هدى لبين إسرائيل : الثاين 



  :الثة أقاويل فيه ث} أالّ تتخذوا من دوين وكيالً { 
  .شريكاً ، قاله جماهد : أحدها 
  .يعين رّباً يتوكلون عليه يف أمورهم ، قاله الكليب : الثاين 

  .كفيالً بأمورهم ، حكاه الفراء : الثالث 
يعين موسى وقومه من بين إسرائيل ذرية من محلهم اهللا تعاىل مع نوح يف } ذرية من محلنا مع نوح { : قوله عز وجل 

  .وقت الطوفان السفينة 
  :يعين نوحاً ، وفيه قوالن } إّنه كان عبداً شكوراً { 

  .أنه مساه شكوراً ألنه كان حيمد اهللا تعاىل على طعامه ، قاله سلمان : أحدمها 
  .أنه كان يستجد ثوباً إال محد اهللا تعاىل عند لباسه ، قاله قتادة : الثاين 

  :وحيتمل وجهني 
  .شكوراً فجعل اهللا تعاىل موسى من ذريته  أن نوحاً كان عبداً: أحدمها 

  .أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله تعاىل من ذرية نوح : الثاين 

اُهَما َبعَثَْنا فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَ) ٤(َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الْكَِتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ وَلََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا 
ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِمْ ) ٥(َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي َبأْسٍ َشِديٍد فََجاسُوا ِخلَالَ الدِّيَارِ َوكَانَ َوْعًدا َمفُْعولًا 

َسْنُتمْ أَْحَسنُْتْم ِلأَنْفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد إِنْ أَْح) ٦(َوأَْمدَْدَناكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفًِريا 
َعَسى َربُّكُْم أَنْ ) ٧(بًِريا الْآخَِرِة ِلَيُسوءُوا ُوُجوَهكُْم َولَِيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما َدَخلُوُه أَوَّلَ َمرٍَّة َولُِيَتبِّرُوا َما َعلَْوا َتْت

  ) ٨(َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن َحصًِريا َيْرحََمكُْم 

  .} وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب { : قوله تعاىل 
  .أخربنا : معىن قضينا ها هنا 
  .أن معناه حكمنا ، قاله قتادة : وحيتمل وجهاً ثانياً 

  .عليهم  أي قضينا} وقضينا إىل بين إسرائيل { : ومعىن قوله 
الفاسد الذي فعلوه قتلهم للناس ظلماً وتغلبهم على أمواهلم قهراً ، وإخراب ديارهم } لتفسدن يف األرض مرتني { 

  :وفيمن قتلوه من األنبياء يف الفساد األول قوالن . بغياً 
  .أنه زكريا قاله ابن عباس : أحدمها 

  .حتف أنفه أنه شعياً ، قاله ابن إسحاق ، وأن زكريا مات : الثاين 
وإن كان بينهما مائتا سنة : أما املقتول من األنبياء يف الفساد الثاين فيحىي بن زكريا يف قول اجلميع قال مقاتل 

  .وعشر 
  .يعين أوىل املرتني من فسادهم } فإذا جاء وْعد أوالمها { 
  :يف قوله بعثنا وجهان } بعثنا عليكم عباداً لنا أويل بأسٍ شديدٍ { 

  .لينا بينكم وبينهم خذالناً لكم بظلمكم ، قاله احلسن خ: أحدمها 
  .أمرنا بقتالكم انتقاماً منكم : الثاين 

  :ويف املبعوث عليهم يف هذه املرة األوىل مخسة أقاويل 



  .جالوت وكان ملكهم طالوت إىل أن قتله داود عليه السالم ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها 
  .ل سعيد بن املسيب أنه خبتنصر ، وهو قو: الثاين 

  .أنه سنحاريب ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 
  .أهنم العمالقة وكانوا كفاراً ، قاله احلسن : الرابع 

  .أهنم كانوا قوماً من أهل فارس يتجسسون أخبارهم ، وهو قول جماهد : اخلامس 
  :فيه مخسة تأويالت } فجاسوا خالل الديار . . . { 

  .دوا بني الدور واملساكن ، قال ابن عباس وهو أبلغ يف القهر يعين مشوا وترد: أحدها 
  :معناه فداسوا خالل الديار ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  :معناه فقتوهلم بني الدور واملساكن ، ومنه قول حسان بن ثابت : الثالث ... إِلَْيَك ُجْسُت اللَّْيلَ بِاملَِطيِّ 
  فَجَاس بِه اَألْعَداَء عَْرَض الَعَساكر... مٍَّد وِمنَّا الَِّذي القَى بَِسْيِف ُمَح

  .معناه فتشوا وطلبوا خالل الديار ، قاله أبو عبيدة : الرابع 
  :معناه نزلوا خالل الديار ، قاله قطرب ، ومنه قول الشاعر : اخلامس 

  وأبنا بساداهتم موثَقينا... فَُجسنا ديارهم َعْنَوةً 
  :يعين الظفر هبم ، ويف كيفية ذلك ثالثة أقاويل } الكرة عليهم مث رددنا لكم { : قوله عز وجل 

أن ملك بابل أطلق : الثاين . أن بين إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا ما فيه يديه من األسرى واألموال : أحدها 
  .من يف يده من األسرى ، ورّد ما يف يده من األموال 

  .د أنه كان بقتل جالوت حني قتله داو: الثالث 
  .بتجديد النعمة عليهم } وأمددناكم بأموالٍ وبنني { 
  :فيه وجهان } وجعلناكم أكثر نفرياً { 

  .أكثر عزاً وجاهاً منهم : أحدمها 
  :أكثر عدداً ، وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم ، قال ُتبع بن بكر : الثاين 

  رياًوِحْمَيَر أَكْرِم بقَْومٍ َنِف... فأكرِم بقْحطَانَ ِمن َواِلٍد 
  .فكانوا هبا مائيت سنة وعشر سنني ، وبعث فيهم أنبياء : قال قتادة 

  .ألن اجلزاء بالثواب يعود إليها ، فصار ذلك إحساناً هلا } إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم { : قوله عز وجل 
  .وحذر من اإلساءة  أي فإليها ترجع اإلساءة ملا يتوجه إليها من العقاب ، فرغَّب يف اإلحسان} وإن أسأُتم فلها { 

وفيمن . يعين وعد املقابلة على فسادهم يف املرة الثانية } فإذا جاَء وْعُد اآلخرة ليسوُءوا وُجوهكم { : مث قال تعاىل 
  .خبتنّصر ، قاله جماهد : أحدمها : جاءهم فيها قوالن 

منهم مائة ألف ومثانني ألفاً ،  أنه انطياخوس الرومي ملك أرض نينوى ، وهو قول مقاتل ، وقيل إنه قتل: الثاين 
  .وحرق التوراة وأخرب بيت املقدس ، ومل يزل على خرابه حىت بناه املسلمون 

  .يعين بيت املقدس } وليدخلوا املسجد كما َدخلوه أّول مّرة { 
  :فيه تأويالن } وليتربوا ما علوا تتبرياً { 

  .أنه اهلالك والدمار : أحدمها 
  :خراب ، قاله قطرب ، ومنه قول لبيد أنه اهلدم واإل: الثاين 



  يَُتبُِّر َما َيبْنِي َوآَخرُ َرافٌِع... وما النَّاُس إال َعاِمالن فََعاِملٌ 
  .يعين مما حل بكم من االنتقام منكم } عسى ربُّكم أن يرمحكم { : قوله عز وجل 

قال ابن عباس وقتادة . االنتقام ، فعادوا  إن عدمت إىل اإلساءة عدنا إىل: أحدمها : فيه تأويالن } وإن عدمت عدنا { 
  .فبعث اهللا عليهم املؤمنني يذلوهنم باجلزية واحملاربة إىل يوم القيامة : 

  .إن عدمت إىل الطاعة عدنا إىل القبول ، قاله بعض الصاحلني : الثاين 
  :فيه تأويالن } وجعلنا جهنم للكافرين حصرياً { 

  .مأخوذ من احلصري املفترش : اله احلسن يعين فراشاً ومهاداً ، ق: أحدمها 
والعرب تسمي امللك حصرياً ألنه . حبساً حيبسون فيه ، قاله قتادة ، مأخوذ من احلصر وهو احلبس : الثاين 

  :باحلجاب حمصور ، قال لبيد 
  جِنٌّ لََدى بَابِ احلَِصري ِقَياُم... ومقاَمِة غُلْبِ الرِّقَابِ كَأَنَُّهْم 

َوأَنَّ الَِّذيَن لَا ) ٩(بًِريا قُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َويَُبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم أَْجًرا كَإِنَّ َهذَا الْ
  ) ١٠(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  :فيها تأويالن } يهدي لليت هي أقوم إن هذا القرآن { : قوله عز وجل 
  .شهادة أن ال إله إال اهللا ، قاله الكليب والفراء : أحدمها 

  .ما تضمه من األوامر والنواهي اليت هي أصوب ، قاله مقاتل : الثاين 

  ) ١١(َوَيْدُع الْإِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ َعُجولًا 

  :فيه وجهان من التأويل } ويدعو اإلنسان بالشر ُدعاَءه باخلري { : وجل  قوله عز
  .أن يطلب النفع يف العاجل بالضر العائد عليه يف اآلجل : أحدها 
أن يدعوا أحدهم على نفسه أو ولده باهلالك ، ولو استجاب دعاءه هبذا الشر كما استجاب له باخلري هللك : الثاين 

.  
  :فيه تأويالن }  وكان اإلنسان عجوالً{ 

  .عجوالً يف الدعاء على نفسه وولده وما خيصه ، وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماهد : أحدمها 
أنه عىن آدم حني نفخ فيه الروح ، حىت بلغت اىل ُسّرته فأراد أن ينهض عجالً ، وهذا قول إبراهيم : الثاين 

  .والضحاك 

َد السِّنِنيَ نِ فََمحَْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبصَِرةً ِلَتْبَتغُوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم وَِلَتْعلَُموا َعَدَوَجَعلَْنا اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر آَيَتْي
  ) ١٢(َوالِْحسَاَب َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناُه تَفِْصيلًا 

  :فيه قوالن } ل وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية اللي{ : قوله عز وجل 
أهنا ظلمة الليل اليت ال نبصر فيها الطرقات كما ال نبصر ما حمي من الكتاب ، وهذا من أحسن البالغة ، : أحدمها 

  .وهو معىن قول ابن عباس 



أهنا اللطخة السوداء اليت يف القمر ، وهذا قول علي وقتادة ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيميز : الثاين 
  .ل من النهار به اللي

  :فيه قوالن } وجعلنا آية النهار مبصرة { 
  .أهنا الشمس مضيئة لألبصار : أحدمها 

  .موقظة : الثاين 

بَِنفِْسَك الَْيْوَم  اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى) ١٣(َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوًرا 
  ) ١٤(َعلَْيَك َحِسيًبا 

  :فيه قوالن } وكل إنسان ألزمنا طائره يف عنقه { : قوله عز وجل 
الطائر مير : ألزمناه عمله من خري أو شر مثل ما كانت العرب تقوله سوانح الطري وبوارحه ، والسانح : أحدمها 

  .ات الشمال وهو فأل شر ، وأضيف إىل العنق الطائر مير ذ: ذات اليمني وهو فأل خري ، والبارح 
  .طار سهم فالن إذا خرج سهمه ونصيبه منه ، قاله أبو عبيدة : أن طائره حظه ونصيبه ، من قول العرب : الثاين 

  .يعين كتاب طائره الذي يف عنقه من خري أو شر } وخنرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً { 
  :لقاه وجهني وحيتمل نشر كتابه الذي ي

  .تعجيالً للبشرى باحلسنة ، والتوبيخ بالسيئة : أحدمها 
  .إظهار عمله من خري أو شر : الثاين 

  :حيتمل وجهني } اقرأ كتابك { 
  .ملا يف قراءته من زيادة التقريع والتوبيخ : أحدمها 
  .ليكون إقراره بقراءته على نفسه : والثاين 

  :يه قوالن ف} كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً { 
  .يعين شاهداً : أحدمها 
  .ولقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك بعملك . يعين حاكماً بعملك من خري أو شر : والثاين 

ا مَُعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ َوَما كُنَّ َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى
  ) ١٥(َرسُولًا 

  .يعين ملا حيصل له من ثواب طاعته } َمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه { : قوله عز وجل 
  .يعين ملا حيصل عليه من عقاب معصيته } وَمن ضلّ فإمنا يضل عليها { 
  :فيه ثالثة أوجه } وال تزر وازِرةٌ وزر أخرى { 

  .د بذنب غريه ال يؤاخذ أح: أحدها 
  .ال جيوز ألحد أن يعصى ملعصية غريه : الثاين 

  .ال يأمث أحد بإمث غريه : الثالث 
  .أن ال يتحمل أحد ذنب غريه ويسقط مأمثه عن فاعله : وحيتمل رابعاً 

  :فيه وجهان } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً { 



سوالً مبيناً ، وهذا قول من زعم أن العقل تقدم الشرع وما كنا معذبني على الشرائع الدينية حىت نبعث ر: أحدمها 
.  

وما كنا معذبني على شيء من املعاصي حىت نبعث رسوالً داعياً ، وهذا قول من زعم أن العقل والشرع : الثاين 
  .جاءا معاً 

  :ويف العذاب وجهان 
  .وهو ظاهر قول قتادة . عذاب اآلخرة : أحدمها 

  .الدنيا ، وهو قول مقاتل عذاب باالستئصال يف : الثاين 

  ) ١٦(َتْدمًِريا  َوإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَناَها

ثالثة } ن هنلك قرية وإذا أردنا أ{ اآلية يف قوله } . . وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .معناه إذا أردنا أن حنكم هبالك قرية : أحدها 
[ } جداراً يريد أن ينقض { : صلة زائدة كهي يف قوله تعاىل } أردنا { معناه وإذا أهلكنا قرية ، وقوله : والثاين 
  ] ٧٧: الكهف 
  .أنه أراد هبالك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها : الثالث 

  :الذي عليه األئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور خمفف ، وفيه وجهان } رنا مترفيها أم{ 
أي فعصوا باملخالفة ، قاله ابن } ففسقوا فيها { أمرنا متفريها بالطاعة ، ألن اهللا تعاىل ال يأمر إال هبا ، : أحدمها 
  .عباس 
  .بعثنا أكابر جمرميها : قراءة أيبِّ  بعثنا مستكربيها ، قاله هارون ، وهي يف: معناه : الثاين 

  .بتشديد امليم ، ومعناه جعلناهم أمراء مسلطني ، قاله أبو عثمان النهدي } أّمرنا مترفيها { ويف قراءة ثانية 
ممدود ، ومعناه أكثرنا عددهم ، من قوهلم آمر القوم إذا كثروا ، ألهنم مع الكثرة } آمَْرنا ُمترفيها { ويف قراءة ثالثة 

أي » خري املال مهرة أو ُسكة مأبورة « تاجون إىل أمري يأمرهم وينهاهم ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم حي
  :كثرية النسل ، وقال لبيد 

  يوماً يصريوا إىل اإلهالك والنكد... إن يغبطوا يهبطوا وإن أِمروا 
  .وهذا قول احلسن وقتادة 

  :ثالثة تأويالت } مترفيها { ويف 
  .جباروها ، قاله السن أحدها 
  .رؤساؤها ، قاله علي بن عيسى : الثاين 

  .فساقها ، قاله جماهد : الثالث 

َمْن كَانَ يُرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ) ١٧(َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعِد نُوحٍ َوكَفَى بَِربِّكَ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا 
َوَمْن أََراَد الْآِخَرةَ َوسََعى لََها َسْعَيَها َوُهوَ ) ١٨(َها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَهُ َجهَنََّم َيْصلَاَها َمذُْموًما َمْدُحوًرا ِفي

  ) ١٩(ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهْم َمْشكُوًرا 



  :واختلفوا يف مدة القرن على ثالثة أقاويل } نُوح وكم أهلكنا من القرون من بعد { : قوله عز وجل 
  .أنه مائة وعشرون سنة ، قاله عبد اهللا بن أيب أوىف : أحدها 
أنه أربعون سنة ، روى ذلك حممد بن سريين عن النيب : الثالث . أنه مائة سنة ، قاله عبد اهللا بن ُبْسر املازين : الثاين 

  .صلى اهللا عليه وسلم 

اْنظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ ) ٢٠(َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا كُلًّا ُنِمدُّ 
  ) ٢١(َولَلْآِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفِْضيلًا 

يعين الرب والفاجر من عطاء ربك يف الدنيا دون اآلخرة }  كُالًّ ُنِمدُّ هؤالء وهؤالء من عطاء ربَِّك{ : قوله عز وجل 
.  

  :فيه تأويالن } وما كان عطاء ربك حمظوراً { 
  .منقوصاً ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ممنوعاً ، قاله ابن عباس : الثاين 

كَ أَلَّا َتْعُبدُوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا إِمَّا َيْبلَُغنَّ َوقََضى َربُّ) ٢٢(لَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُولًا 
َواخِْفْض لَُهَما َجَناحَ الذُّلِّ ) ٢٣( ِعْنَدَك الِْكَبرَ أََحُدُهَما أَْو ِكلَاُهَما فَلَا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َولَا تَْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْولًا كَرًِميا

  ) ٢٤(الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما كََما رَبََّيانِي َصغًِريا  ِمَن

وكان ابن . معناه وأمر ربك ، قاله ابن عباس واحلسن وقتادة } وقضى ربُّك أالّ تبعدوا إالّ إياه { : قوله عز وجل 
لكن ألصق } ربك  ووصى{ : قاله الضحاك ، وكانت يف املصحف } ووصى ربك { مسعود وأّيب بن كعب يقرآن 

  .} وقضى ربك { الكاتب الواو فصارت 
  .معناه ووصى بالوالدين إحساناً ، يعين أن حيسن إليهما بالرب هبما يف الفعل والقول } وبالوالدين أحساناً { 
  :فيه وجهان } إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها { 

  .يبلغن كربك وكما عقلك : أحدمها 
  .ربمها بالضعف واهلرم يبلغان ك: الثاين 

يعين حني ترى منهما األذى ومتيط عنهما اخلال ، وتزيل عنهما القذى فال تضجر ، كما كانا } فال تقل هلما أفٍّ { 
  .مييطانه عنك وأنت صغري من غري ضجر 

  :ثالثة أوجه } أف { ويف تأويل 
  .أنه كل ما غلظ من الكالم وقبح ، قاله مقاتل : أحدها 
  .استقذار الشيء وتغري الرائحة ، قاله الكليب  أنه: الثاين 

والعرب أف وتف ، فاألف وسخ . أهنا كلمة تدل على التربم والضجر ، خرجت خمرج األصوات احملكية : الثالث 
  .األظفار ، والتُّف ما رفعته من األرض بيدك من شيء حقري 

  :فيه وجهان } وقل هلما قوالً كرمياً { 
  .ليناً : أحدمها 

  .نزلت هذه اآلية واآلية اليت بعدها يف سعد بن أيب وقاص : قال ابن عباس . حسناً : خر واآل



  ) ٢٥(رَبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم إِنْ َتكُوُنوا َصاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِللْأَوَّابَِني غَفُوًرا 

  :قاويل فيهم مخسة أ} إنه كان لألوّابني غفوراً . . . { : قوله عز وجل 
  .أهنم احملسنون ، وهذا قول قتادة : أحدها 
  .أهنم الذين يصلّون بني املغرب والعشاء ، وهذا قول ابن املنكدر يرفعه : والثاين 
  .هم الذي يصلون الضحى ، وهذا قول عون العقيلي : الثالث 
  .أنه الراجع عن ذنبه الذي يتوب ، وهذا قول سعيد بن جبري وجماهد : والرابع 
  .أنه الذي يتوب مرة بعد مرة ، وكلما أذنب بادر بالتوبة وهذا قول سعيد بن املسيب : امس واخل

إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَانُوا إِخَْوانَ الشََّياِطنيِ َوكَانَ ) ٢٦(َوآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َولَا تَُبذِّْر َتْبِذيًرا 
  ) ٢٨(َوإِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تَْرُجوَها فَقُلْ لَُهْم قَْولًا مَْيُسوًرا ) ٢٧(َربِِّه كَفُوًرا الشَّْيطَانُ ِل

: أحدمها : فيه تأويالن } وإما تعرَضنَّ عنهم ابتغاء رمحٍة من رّبك ترجوها فقل هلم قوالً ميسوراً { : قوله عز وجل 
أي انتظاراً للزرق } ابتغاء رمحة من ربك ترجوها { أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره لتعذره عندك معناه إذا 

معناه إذا : الثاين . أي ِعدْهم خرياً ورد عليهم رداً مجيالً ، وهذا قول احلسن وجماهد } فقل هلم قوالً ميسوراً { منه 
محة له فقل هلم قوالً ميسوراً ، أي ليناً سهالً ، وهذا أعرضت عمن سألك حذراً أن ينفقه يف معصية فمنعته ابتغاء ر

  .قول ابن زيد 

إِنَّ رَبََّك يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن ) ٢٩(َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َولَا تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًرا 
  ) ٣٠(نَ بِِعبَاِدِه خَبًِريا َبِصًريا َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَُّه كَا

  .أي ويقتر ويقلل } إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } إنه كان بعباده خبرياً بصرياً { 

  .خبرياً مبصاحلهم بصرياً بأمورهم : أحدمها 
  .خبرياً مبا أضمروا بصرياً مبا عملوا : والثاين 

وَلَا َتقَْرُبوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ ) ٣١(وا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُْم إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا َولَا َتقُْتلُ
  ) ٣٢(فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيلًا 

  .اء خيفة الفقر يعين وأد البنات أحي} وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالقٍ { : قوله عز وجل 
  }حنن نرزقهم وإياكُم إنّ قتلهم كان خطئاً كبرياً { 

واِخلطُء العدول عن الصواب بعمد ، واخلطأ العدول عنه بسهو ، فهذا الفرق بني اِخلطِْء واخلطأ ، وقد قال الشاعر 
:  

  كَعْجوٍة غرَسْت يف األرض تؤتَُرب... اِخلطُْء فاحشةٌ والبِرُّ ناِفلةٌ 
  .اخلطء ما كان إمثاً ، واخلطأ ما ال إمث فيه ، وقرأ احلسن خطاء باملد أن : الثاين 



لْطَاًنا فَلَا ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُس
  ) ٣٣(َمْنُصوًرا 

  .يعين إال مبا تستحق به القتل } وال تقتلوا النفس اليت َحرَّم اهللا إالَّ باحلق { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أوجه } وَمن قُِتل مظلوماً فقد جعلنا لولّيه سلطاناً { 

  .أنه القود ، قاله قتادة : أحدها 
  .ابن عباس والضحاك  أنه اخليار بني القود أو الدية أو العفو ، وهذا قول: الثاين 

  .فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه يف حقه : الثالث 
  :فيه قوالن } فال ُيْسرِف يف القَتل { 

  .فال يسرف القاتل األول يف القتل تعدياً وظلماً ، إن ويلّ املقتول كان منصوراً ، قاله جماهد : أحدمها 
  .فال يسرف ويلّ املقتول يف القتل : الثاين 
  : إسرافه أربعة أوجه ويف

  .أن يقتل غري قاتله ، وهذا قول طلق بن حبيب : أحدها 
  .أن ميثل إذا اقتص ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أن يقتل بعد أخذ الدية ، قاله حيىي : الثالث 
  .أن يقتل مجاعة بواحد ، قاله سعيد بن جبري وداود : الرابع 

  :فيه وجهان } إنه كان منصوراً { 
أن املقتول كان منصوراً بقتل قاتله ، قاله : الثاين . أن الويل كان منصوراً بتمكينة من القود ، قاله قتادة : ا أحدمه
  .جماهد 

َوأَْوفُوا الْكَْيلَ ) ٣٤(ولًا ْهَد كَانَ َمْسئَُولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْع
  ) ٣٥(إِذَا ِكلُْتْم َوزِنُوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

وإمنا خص اليتيم بالذكر ألنه إىل ذلك أحوج ، } وال تقربوا مال اليتيم إالّ باليت هي أحسن { : قوله عز وجل 
  :قوالن } إالّ باليت هي أحسن { قوله ويف . والطمع يف ماله أكثر 

  .حفظ أصوله وتثمري فروعه ، وهو حمتمل : أحدمها 
  .أن اليت هي أحسن التجارة له مباله : الثاين 

  .أنه القوة : أحدمها : ويف األشد وجهان } حىت َيْبلُغَ أَشدَّه { 
  .املنتهى : الثاين 

  :ويف زمانه ها هنا قوالن 
  .ة مثاين عشرة سن: أحدمها 
  .االحتالم مع سالمة العقل وإيناس الرشد : والثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } وأوفوا بالعهد { 
  .أهنا العقود اليت تنعقد بني متعاقدين يلزمهم الوفاء هبا ، وهذا قول أيب جعفر الطربي : أحدها 



  .أنه العهد يف الوصية مبال اليتيم يلزم الوفاء به : الثاين 
  .ما أمر اهللا تعاىل به أو هنى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء به أنه كل : الثالث 

  :فيه ثالثة أوجه } إن العهد كان مسئوالً { 
  .أن العهد كان مطلوباً ، قاله السدي : أحدها 
  .أن العهد كان مسئوال عنه الذي عهد به ، فيكون ناقض العهد هو املسئول : الثاين 

  .ئول مب نِقضت ، كما ُتسأل املوُءودة بأي ذنب قتلت أن العهد نفسه هو املس: الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } وزُنوا بالقسطاس املستقيم . . . { : قوله عز وجل 

  .قاله احلسن . أنه القبان : أحدها 
  .أنه امليزان صغر أو كرب ، وهذا قول الزجاج : الثاين 

  .هو العدل : الثالث 
  :واختلف من قال هبذا على قولني 

  .أنه رومي ، قاله جماهد : حدمها أ
  .أنه عريب مشتق من القسط ، قاله ابن درستويه : الثاين 

  :فيه وجهان } ذلك خٌري وأحسُن تأويالً { 
  .أحسن باطناً فيكون اخلري ما ظهر ، وحسن التأويل ما بطن : أحدمها 

  .أحسن عقابة ، تأويل الشيء عاقبته : الثاين 

  ) ٣٦(لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُولًا َولَا َتقُْف َما لَْيَس 

  :فيه ثالثة تأويالت } وال تقف ما ليس لك به ِعلْمٌ { : قوله عز وجل 
.  علمت ومل تعلم معناه ال تقل ما ليس لك به علم فال تقل رأيت ، ومل تر ، وال مسعت ، ومل تسمع ، وال: أحدها 

  .وهذا قول قتادة 
« : ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم . معناه وال ترم أحد مبا ليس لك به علم ، وهذا قول ابن عباس : الثاين 

  حنن بين النضر كنانة ال نقْفُو أمنا وال ننتفي من أبينا
  :ملتقدم ، قال الشاعر أنه من القيافة وهو اتباع األثر ، وكأنه يتبع قفا ا: الثالث . » 

  بِهِنَّ الَْحَياُء ال ُيِشْعَن التَّقَاِفيَا... وِمثْلُ الدُّمى ُشمُّ العََرنِنيِ َساِكٌن 
  .أي التقاذف 

  :حيتمل وجهني } إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أُولئك كان عنه مسئوالً { 
  .ألنه يعمل هبا إىل الطاعة واملعصية أن يكون اإلنسان هو املسئول عن السمع والبصر والفؤاد : أحدمها 

أن السمع والبصر والفؤاد ُتسأل عن اإلنسان ليكونوا شهوداً عليه ، وله ، مبا فعل من طاعة وما ارتكب من : الثاين 
  :معصية ، وجيوز أن يقال أولئك لغري الناس ، كما قال جرير 

  َد أُولَئَك اَأليَّامِوالَْعْيشَ َبْع... ذُّم املنازِلِ َبْعَد منزِِلِة اللِّوى 



كُلُّ ذَِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد َربِّكَ ) ٣٧(َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ مََرًحا إِنَّكَ لَْن َتْخرَِق الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا 
  ) ٣٨(َمكُْروًها 

  :فيه مخسة أوجه } وال متش يف األرض َمَرحاً { : قوله عز وجل 
  .أن املرح شدة الفرح بالباطل : أحدها 
  .أنه اخليالء يف املشي ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه البطر واألشر : الثالث 
  .أنه جتاوز اإلنسان قدره : الرابع 

  .التكرب يف املشي : اخلامس 
  :فيه وجهان } إّنك لن خترَِق األرض ولن تبلغ اجلبال طوالً { 

ت قدمك ولن تبلغ اجلبال طوالً بتطاولك زجراً له عن جتاوزه الذي ال يدرك إنك لن خترق األرض من حت: أحدمها 
  .به غرضاً 

أنه مثل ضربه اهللا تعاىل له ، ومعناه كما أنك لن خترق األرض يف مشيك ، ولن تبلغ اجلبال طوالً فإنك ال : الثاين 
  .تبلغ ما أردت بكربك وعجبك ، إياساً له من بلوغ إرادته 

) ٣٩( ْوَحى إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الِْحكَْمِة وَلَا َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي جََهنََّم َملُوًما َمْدحُوًراذَِلَك ِممَّا أَ
َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ) ٤٠(أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِالَْبنَِني وَاتََّخذَ ِمَن الَْملَاِئكَِة إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْولًا َعِظيًما 

  ) ٤١(ِلَيذَّكَُّروا َوَما يَزِيدُُهْم إِلَّا ُنفُوًرا 

  :فيه وجهان } ولقد صرفنا يف هذا القرآن { : قوله عز وجل 
  .كررنا يف هذا القرآن من املواعظ واألمثال : أحدمها 

  .غايرنا بني املواعظ باختالف أنواعها : الثاين 
  :فيه وجهان } ا ليذكرو{ 

  .ليهتدوا إىل احلق : الثاين . ليذكروا األدلة : أحدمها 
  :فيه وجهان } وما يزيدهم اال نفوراً { 

  .نفوراً عن احلق واالتباع له : أحدمها 
  .ويف الكالم مضمر حمذوف ، وتقديره ولقد صرفنا األمثال يف هذا القرآن . عن النظر واالعتبار : الثاين 

سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا ) ٤٢(نَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا لَاْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ سَبِيلًا قُلْ لَْو كَا
)٤٣ (  

  :فيه وجهان } قل لو كان مَََعُه آهلةٌ كما يقولون إذاً البتغوا إىل ذي العرش سبيالً { : قوله عز وجل 
  .لطلبوا إليه طريقاً يتصلون به ألهنم شركاء؛ قاله سعيد بن جبري : ا أحدمه
  .ليتقربوا إليه ألهنم دونه ، قاله قتادة : الثاين 



ْسبِيحَُهْم إِنَُّه كَانَ ا َتفْقَُهونَ َتُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن لَ
  ) ٤٤(َحِليًما غَفُوًرا 

  :فيه ثالثة أقاويل } وإن من شيٍء إالّ ُيسَبُِّح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم { : قوله عز وجل 
  .وإن من شيء من األحياء اال يسبح حبمده ، فأما ما ليس حبي فال ، قاله احلسن : أحدها 
  .له من حي وغري حي حىت صرير الباب ، قاله إبراهيم  إن مجيع املخلوقات تسبح: الثاين 

أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع قدرته الذي يعجز اخللق عن مثله فيوجب ذلك على : الثالث 
  :من رآه تسبيح اهللا وتقديسه ، كما قال الشاعر 

  َحَشا الرَّاِئي بإِْرعَاِد وَتْسَتِقرُّ... ُتلِْقي بَِتْسبِيَحٍة ِمْن َحْيثُما اْنَصَرفَْت 
  فَكُلُّ أَكَْناِفها َوْجٌه ِلمِْرَصاِد... كَأَنََّما ُخِلقْت ِمن ِقْشرِ لُْؤلُؤٍة 

هِمْ أَِكنَّةً أَنْ َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِ) ٤٥(َوإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ ِحَجاًبا َمْسُتوًرا 
  ) ٤٦(َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت رَبََّك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ُنفُوًرا 

  :فيه وجهان } وإذا قرأت القرآن جلعنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباً مستوراً { : قوله عز وجل 
  .أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته : مها أحد

  :فعلى هذا فيه ثالثة أوجه . جعلنا القرآن حجاباً يسترهم عن مساعه إذا جهرت به : الثاين 
  .قاله احلسن . أهنم إلعراضهم عن قراءتك كمن بينك وبينهم حجاباً يف عدم رؤيتك : أحدها 
  .اهللا على قلوهبم حىت ال يفقهوه ، قاله قتادة أن احلجاب املستور أن طبع : والثاين 
  .أهنا نزلت يف قوم كانوا يؤذونه يف الليل إذا قرأ ، فحال اهللا بينه وبينهم من األذى ، قاله الزجاج : الثالث 

  :فيه وجهان } مستوراً { 
  .أن احلجاب مستور عنكم ال ترونه : أحدمها 

  .يكون مستور مبعىن ساتر ، وقيل إهنا نزلت يف بين عبد الدار أن احلجاب ساتر عنكم ما وراءه ، و: الثاين 

) ٤٧(بُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِهِ إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّ
  ) ٤٨(ْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَ

  :يف هذه النجوى قوالن } حنن أعلم مبا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى { : قوله عز وجل 
  .أنه ما تشاوروا عليه يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دار الندوة : أحدمها 

منهم الوليد بن املغرية كانوا يتناجون مبا ينفّرون به الناس عن اتباعه صلى اهللا  أن هذا يف مجاعة من قريش: الثاين 
  .وكانت جنواهم أنه جمنون ، وأنه ساحر ، وأنه يأيت بأساطري األولني : قال قتادة . عليه وسلم 

  :فيه ثالثة أقاويل } إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رُجالً مسحوراً { 
  .لط عليه أمره ، يقولون ذلك تنفرياً عنه أنه سحر فاخت: أحدها 
  .أن معىن مسحور خمدوع ، قاله جماهد : الثاين 



  :معناه أن له سحراً ، أي رئة ، يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس مبلك ، قاله أبو عبيدة ، ومنه قول لبيد : الثالث 
  األََنامِ الُْمَسحَّرِ َعَصاِفُري ِمْن هذَا... فَإِنْ َتْسأَِليَنا ِفيَم َنْحُن فَإِنََّنا 

أَْو َخلْقًا ِممَّا َيكُْبُر ) ٥٠(قُلْ كُونُوا ِحجَاَرةً أَْو َحدِيًدا ) ٤٩(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا 
أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُينِْغُضونَ إِلَْيَك ُرءُوسَُهْم َوَيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ  ِفي ُصدُورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُْم

  ) ٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتسَْتجِيُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا ) ٥١(َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

  :فيه تأويالن } ورفاتاً وقالوا أِئذا كُّنا عظاماً { : قوله عز وجل 
  .أن الرفات التراب ، قاله الكليب والفراء : أحدمها 

  :أنه ما أرفت من العظام مثل الفتات ، قاله أبو عبيدة ، قال الراجز : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } قل كونوا حجارةً أو حديداً { : قوله عز وجل ... ُصمَّ الصَّفَا َرفََت َعْنَها أَْصلُُه 

معناه إن عجبتم من إنشاء اهللا تعاىل لكم عظاماً وحلماً فكونوا أنتم حجارة أو حديداً إن قدرمت ، قاله أبو : ا أحده
  .جعفر الطربي 

لو كنتم حجارة أو حديداً مل تفوتوا اهللا تعاىل إذا أرادكم إال أنه أخرجه خمرج األمر ألنه أبلغ : معناه أنكم : الثاين 
  .عيسى  من اإللزام ، قاله علي بن

فيه أربعة } أو َخلْقاً ّمما يكرب يف صدوركم { . معناه لو كنتم حجارة أو حديداً ألماتكم اهللا مث أحياكم : الثالث 
  :أقاويل 
  .أنه عىن بذلك السموات واألرض واجلبال لعظمها يف النفوس ، قاله جماهد : أحدها 
  :دم منه وقد قال أمية ابن أيب الصلت أنه أراد املوت ألنه ليس شيء أكرب يف نفس ابن آ: الثاين 

  وللموت خلق للنفوس فظيُع... نادوا إهلهُم ليسرع خلقهم 
  .وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  .أنه أراد البعث ألنه كان أكرب شيء يف صدروهم قاله الكليب : الثالث 
موه من خلق اهللا تعاىل ، فإن اهللا مييتكم مث حيييكم مث يبعثكم ، ما يكرب يف صدوركم من مجيع ما استعظمت: الرابع 

قال ابن عباس وقتادة ، أي حيركون رؤوسهم استهزاء وتكذيباً ، } فسينغضون إليك رُءوسَُهم . . . { . قاله قتادة 
  :قال الشاعر 

  وحركت يل رأسها بالنغضِ... قلت هلا صلي فقالت ِمضِّ 
  : قوله تعاىل يدعوكم قوالن يف} عوكم فتستجيبون حبمده َيْوَم يد{ : قوله عز وجل 

  .أنه نداء كالم يسمعه مجيع الناس يدعوهم اهللا باخلروج فيه إىل أرض احملشر : أحدمها 
  .أهنا الصيحة اليت يسمعوهنا فتكون داعية هلم إىل االجتماع يف أرض القيامة : الثاين 

  :أربعة أوجه } فتستجيبون حبمده { : ويف قوله 
  .ين هللا تعاىل بألسنتكم فتستجيبون حامد: أحدها 
  .فتستجيبون على ما يقتضي محد اهللا من أفعالكم : الثاين 

  .معناه فستقومون من قبوركم حبمد اهللا ال حبمد أنفسكم : الثالث 
  .فتستجيبون بأمره ، قاله سفيان وابن جريج : الرابع 



  :فيه مخس أوجه } وتظنون إن لبثتم إالّ قليالً { 
  .قليالً يف الدنيا لطول لبثكم يف اآلخرة ، قاله احلسن  إن لبثتم إال: أحدها 
  .معناه االحتقار ألمر الدنيا حني عاينوا يوم القيامة ، قاله قتادة : الثاين 

  .أهنم ملا يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث يف القبور : الثالث 
ما أربعون سنة فريوهنا الستراحتهم قليقلة؛ قاله أهنم بني النفختني يرفع عنهم العذاب فال يعذبون ، وبينه: الرابع 
  .الكليب 

  .أنه لقرب الوقت ، كما قال احلسن كأنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل : اخلامس 

  ) ٥٣(اِن َعدُوا ُمبِيًنا َوقُلْ ِلِعَباِدي َيقُولُوا الَِّتي ِهيَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَانَ َينَْزغُ َبيَْنُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللْإِْنَس

  :فيه أربعة أوجه } وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن { : قوله عز وجل 
  .أنه تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به : أحدها 

  .يف تكذيبه } إنّ الشيطان ينزغُ بينهم { 
  .أنه امتثال أوامر اهللا تعاىل ونواهيه ، قاله احلسن : الثاين 
  .أنه األمر باملعروف والنهي عن املنكر : لث الثا

  .أن يرد خرياً على من شتمه : الرابع 
وقيل إهنا نزلت يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد شتمه رجل من بعض كفار قريش ، فهم به عمر ، فأنزل اهللا 

  }وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن { تعاىل فيه 
.  

َورَبَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفي ) ٥٤(َيَشأْ يَْرَحْمكُمْ أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَيْهِْم َوِكيلًا  رَبُّكُْم أَْعلَُم بِكُمْ إِنْ
  ) ٥٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ َوآتَْيَنا َداوُوَد َزبُوًرا 

  :فيه ثالثة أوجه } إن يشاء يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم {  :قوله عز وجل 
  .إن يشأ يرمحكم باهلداية أو يعذبكم باإلضالل : أحدها 
  .إن يشاء يرمحكم فينجيكم من أعدائكم أو يعذبكم بتسلطهم عليكم ، قاله الكليب : الثاين 

  :إن يشأ يرمحكم بالتوبة أو يعذبكم باإلقامة ، قاله احلسن : الثالث 
  :فيه وجهان } وما أرسلناك عليهم وكيالً { 

  .ما وكلناك أن متنعهم من الكفر باهللا سبحانه ، وجتربهم على اإلميان به : أحدمها 
  :ما جعلناك كفيالً هلم تؤخذ هبم ، قاله الكليب ، قاله الشاعر : الثاين 

  بَِردِّ األمور املاضيات وكيلُ... ذكرت أبا أْرَوى فَبِتُّ كأنين 
  .أي كفيل  :وكيل 

أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى ) ٥٦(قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ عَْنكُْم َولَا َتحْوِيلًا 
  ) ٥٧(ُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًرا َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهمْ أَقَْرُب وََيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َعذَاَب



  :اآلية فيها ثالثة أقاويل } أولئك الذين يدعون يبتُغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقَْرُب { : قوله عز وجل 
أهنا نزلت يف نفر من اجلن كان يعبدهم قوم من اإلنس ، فأسلم اجلن ابتغاء الوسيلة عند رهبم ، وبقي : أحدها 
  .لى كفرهم؛ قاله عبد اهللا بن مسعود اإلنس ع

  .أهنم املالئكة كانت تعبدهم قبائل من العرب ، وهذا مروي عن ابن مسعود أيضاً : الثاين 
  }قلِ ادعُوا الذين زعمتم ِمن دونه { وهم املعنّيون بقوله تعاىل . هم وعيسى وأُمُُّه ، قاله ابن عباس وجماهد : الثالث 

  :حيتمل وجهني } اولئك الذين يدعون  {وتفسريها أن قوله تعاىل 
  .يدعون اهللا تعاىل ألنفسهم : أحدمها 

  .يدعون عباد اهللا اىل طاعته : الثاين 
  .وهي القربة ، وينبين تأويلها على احتمال الوجهني يف الدعاء } يبتغون إىل رهبم الوسيلة { : وقوله تعاىل 

  . اهللا تعاىل بالدعاء إىل ما سألوا فإن قيل إنه الدعاء ألنفسهم كان معناه يتوسلون إىل
  .وإن قيل دعاء عباد اهللا إىل طاعته كان معناه أهنم يتوسلون ملن دعوه إىل مغفرته 

أيهم أقرب إىل : وتأويله على الوجه الثاين . أيهم أقرب يف اإلجابة : تأويله على الوجه األول } أيهم أقَرُب { 
  .الطاعة 

  :حيتمل وجهني }  ويرجون رمحته وخيافون عذابُه{ 
  .أن يكون هذا الرجاء واخلوف يف الدنيا : أحدمها 

  .أن يكونا يف اآلخرة : الثاين 
  :فإن قيل إنه يف الدنيا احتمل وجهني 

وإن قيل إن ذلك يف اآلخرة احتمل . أن رجاء الرمحة التوفيق واهلداية ، وخوف العذاب شدة البالء : أحدمها 
  :وجهني 
  .لرمحة دوام النعم وخوف عذاب النار أن رجاء ا: أحدمها 

  .أن رجاء الرمحة العفو ، وخوف العذاب مناقشة احلساب : الثاين 
  .أن يكون ألنفسهم إذا قيل إن أصل الدعاء كان هلم : أحدمها : وحيتمل هذا الرجاء واخلوف وجهني 

  .كون على عمومه يف أنفسهم وفيمن دعوه وال ميتنع أن ي. لطاعة اهللا تعاىل إذا قيل إن الدعاء كان لغريهم : الثاين 
الرجاء واخلوف ميزانان على اإلنسان فإذا استويا استقامت أحواله ، وإن رجح أحدمها بطل : قال سهل بن عبد اهللا 

  .اآلخر 
  .» لو وزن رجاء املؤمن وخوفه العتدال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َوَما ) ٥٨(ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الْقَِياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشدِيًدا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا  َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َنْحُن
بَِها َوَما نُْرِسلُ بِالْآَياِت إِلَّا َتخْوِيفًا  واَمَنَعَنا أَنْ نُْرِسلَ بِالْآَياِت إِلَّا أَنْ كَذََّب بَِها الْأَوَّلُونَ َوآتَْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُم

)٥٩ (  

  :فيه ثالثة أوجه } وما نرسل باآليات إال ختويفاً { : قوله عز وجل 
  .أن اآليات معجزات الرسل جعلها اهللا تعاىل من دالئل اإلنذار ختويفاً للمكذبني : أحدها 
  .أهنا آيات االنتقام ختويفاً من املعاصي : الثاين 



أهنا تقلُُّب األحوال من صغر إىل شباب مث إىل تكهُّل مث إىل مشيب ، لتعترب بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة : لثالث ا
  .أْمرك ، وهذا قول أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

ْتَنةً ِللنَّاسِ وَالشَّجََرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآنِ َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ رَبََّك أَحَاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أَرَْيَناَك إِلَّا ِف
  ) ٦٠(َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِلَّا طُغَْياًنا كَبًِريا 

  :فيه ثالثة أقاويل } وإذا قلنا لك إنّ رّبك أحاط بالناس { : قوله عز وجل 
  .د وابن أيب جنيح معناه أحاطت بالناس قدرته فهم يف قبضته ، قاله جماه: أحدها 
  .أحاط علمه بالناس ، قاله الكليب : الثاين 

  .أنه عصمك من الناس أن يقتلوك حىت تبلغ رسالة ربك ، قاله احلسن وعروة وقتادة : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إالّ فتنة للناس { 

إىل بيت املقدس ، قاله ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة وسعيد بن  أهنا رؤيا عني ليلة اإلسراء به من مكة: أحدها 
جبري والضحاك وابن أيب جنيح وابن زيد ، وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حني أخربهم النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم أنه أُسرَي به 
عليه وسلم قبل الوقت يوم احليبية ، فرجع أهنا رؤيا نوم رأى فيها أنه يدخل مكة ، فعجل النيب صلى اهللا : الثاين 

  .فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 
. فساءه ، وهذا قول سهل بن سعد . أهنا رؤيا منام رأى فيها قوماً يعلون على منابره ينزون نزو القردة : الثالث 

  .مات صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية  وقيل إنه ما استجمع ضاحكاً حىت
  :فيها أربعة أقاويل } والشجرة امللعونة يف القرآن { 

أهنا شجرة الزقوم طعام األثيم ، وقال احلسن وجماهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبري وطاووس وابن زيد : أحدها 
  .ل الشجر فكيف تنبتها النار تأك: وكانت فتنتهم هبا قول أيب جهل وأشياعه . 

أهنم اليهود تظاهروا على رسول اهللا : الثالث . هي الكشوت اليت تلتوي على الشجر ، قاله ابن عباس : الثاين 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف منامه قوماً : الرابع . صلى اهللا عليه وسلم مع األحزاب ، قاله ابن حبر 

  .قاله سعيد بن املسيب } والشجرة امللعونة يف القرآن { نزل اهللا تعاىل يصعدون املنابر ، فشق عليه ، فأ
  .والشجرة كناية عن املرأة ، واجلماعة أوالد املرأة كاألغصان للشجر 

الَ أََرأَْيَتَك َهذَا الَِّذي قَ) ٦١(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس قَالَ أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيًنا 
  ) ٦٢(كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِلَّا قَِليلًا 

  :فيه ستة تأويالت } ألحتنكن ذُرِّيته إالّ قليالً . . . { : قوله عز وجل 
  .قاله ابن عباس معناه ألستولني عليهم بالغلبة ، : أحدها 
  .معناه ألضلنهم باإلغواء : الثاين 

  .ألستأصلنهم باإلغواء : الثالث 
  .ألستميلنهم ، قاله األخفش : الرابع 

ألقودهنم إىل املعاصي كما تقاد الدابة حبنكها إذا شد فيه حبل جيذهبا وهو افتعال من احلنك إشارة إىل : اخلامس 



  .حنك الدابة 
  :هم إىل املعاصي ، قال الشاعر معناه ألقطعن: السادس 

  جْهداً إىل جهٍد بنا وأضعفت... أْشكوا إليك َسَنةً قد أجحفت 
  . ...واحتنكَْت أَْمولُنا واجتلفت 

بَِصوِْتَك َوأَْجِلبْ َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم ) ٦٣(قَالَ اذَْهْب فََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجهَنََّم جََزاُؤكُْم َجَزاًء َمْوفُوًرا 
إِنَّ ِعَباِدي ) ٦٤(ا غُُروًرا َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوشَارِكُْهْم ِفي الْأَمَْوالِ َوالْأَْولَاِد َوِعدُْهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّيْطَانُ إِلَّ

  ) ٦٥(لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بَِربَِّك َوِكيلًا 

  :فيه ثالثة تأويالت } واستفزز من استطعت منهم بصوتك { : قوله عز وجل 
  .واستخف ، وهذا قول الكليب والفراء : أحدها 
  .واستجهل : الثاين 

  .واستذل من استطعت ، قاله جماهد : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } بصوتك { 

  .أنه صوت الغناء واللهو ، قاله جماهد : أحدها 
  .ر ، قاله الضحاك أنه صوت املزما: الثاين 

  .بدعائك إىل معصية اهللا تعاىل وطاعتك ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .إذا مل تغلب فأجلب : واجللب هو السْوق جبلبه من السائق ، ويف املثل } وأجلب عليهم خبيلك ورجَِلِك { 

  .أي بكل راكب وماشٍ يف معاصي اهللا تعاىل } خبيلك ورجلك { وقوله 
  :أما مشاركتهم يف األموال ففيها أربعة أوجه } موال واألوالد وشاركهم يف األ{ 

  .أهنا األموال اليت أصابوها من غري حلها ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنا األموال اليت أنفقوها يف معاصي اهللا تعاىل ، قاله احلسن : الثاين 

  .اله ابن عباس ما كانوا حيّرمونه من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام ، ق: الثالث 
  .ما كانوا يذحبون آلهلتهم ، قاله الضحاك : الرابع 

  :وأما مشاركتهم يف األوالد ففيها أربعة أوجه 
  .أهنم أوالد الزىن ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه قتل املوؤودة من أوالدهم ، قاله ابن عباس : الثاين 

أنه تسمية أوالدهم عبيد : الرابع . هم ، قاله قتادة أنه صبغة أوالدهم يف الكفر حىت هّودوهم ونّصرو: الثالث 
  .آهلتهم كعبد مشس وعبد العزَّى وعبد الالت ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس 

  ) ٦٦(رَبُّكُُم الَِّذي ُيْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ ِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 

معناه جيريها ويسريها ، قاله ابن عباس وقتادة وابن } ربُّكم الذي يزجي لكم الفلك يف البحر { : قوله عز وجل 
  :زيد ، قال الشاعر 

  سائل بين أسٍد ما هذه الصوت... يا أيها الراكب املزجي مطيُته 



  ) ٦٧(اكُْم إِلَى الَْبرِّ أَعَْرضُْتْم َوكَانَ الْإِْنَسانُ كَفُوًرا َوإِذَا َمسَّكُمُ الضُّرُّ ِفي الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّ

بطل من تدعون : أحدمها : فيه وجهان } وإذا َمّسكم الضُّرُّ يف البحر َضلَّ من تدعون إال إياه { : قوله عز وجل 
  .أي أبطلها ]  ١: حممد [ } أضلَّ أعماهلم { سواه ، كما قال تعاىل 

  .أي ِغْبَنا ]  ١٠: السجدة [ } أِئذا َضلَلْنا يف األرض { غاب من تدعون كما قال تعاىل  معناه: الثاين 

أَْم أَمِْنُتْم أَنْ يُِعيدَكُْم ِفيِه ) ٦٨(أَفَأَِمْنُتمْ أَنْ َيْخِسَف بِكُمْ َجانَِب الَْبرِّ أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاصًِبا ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َوِكيلًا 
  ) ٦٩(ِه َتبِيًعا ةً أُخَْرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَْرُتمْ ثُمَّ لَا َتجُِدوا لَكُْم َعلَْيَنا بَِتاَر

  :حيتمل وجهني } أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الَبرِّ { : قوله عز وجل 
  .ماه جانبه ألنه يصري بعد اخلسف جانباً يريد بعض الرب وهو موضع حلوهلم منه ، فس: أحدمها 

أهنم كانوا على ساحل البحر ، وساحله جانب الرب ، وكانوا فيه آمنني من أهوال البحر فحذرهم ما أمنوه : الثاين 
  .من الرب كما حذرهم ما خافوه من البحر 

  :فيه وجهان } أو يُْرِسلَ عليكم حاصباً { 
  .له قتادة يعين حجارة من السماء ، قا: أحدمها 

والقاصف الريح اليت تقصف . إن احلاصب الريح العاصف مسيت بذلك ألهنا حتصب أي ترمي باحلصباء : الثاين 
  .الشجر ، قاله الفراء وابن قتيبة 

َناُهْم َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيلًا َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلْ
)٧٠ (  

  :فيه سبعة أوجه } . . ولقد كَّرمنا بين آدم { : قوله تعاىل 
  .يعين كرمناهم بإنعامنا عليهم : أحدها 
  .كرمناهم بأن جعلنا هلم عقوالً ومتييزاً : الثاين 

  .بأن جعلنا منهم خري أمة أخرجت للناس : الثالث 
  .بأن يأكلوا ما يتناولونه من الطعام والشراب بأيديهم ، وغريهم يتناوله بفمه ، قاله الكليب ومقاتل : الرابع 

  .كرمناهم باألمر والنهي : اخلامس 
  .كرمناهم بالكالم واخلط : السادس 
  .كرمناهم بأن سّخرنا مجيع اخللق هلم : السابع 

  :فيه ثالثة أوجه } ورزقناُهْم من الطيبات . . . { 
  .ما أحله اهللا هلم : أحدها 
  .ما استطابوا أكله وشربه : الثاين 

  .أنه كسب العامل إذا نفع ، قاله سهل بن عبد اهللا : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } وفضلناهم على كثري ّممن خلقنا تفضيالً { 

  .بالغلبة واالستيالء : أحدها 



  .بالثواب واجلزاء : الثاين 
  .ز باحلفظ والتميي: الثالث 
  .بإصابة الفراسة : الرابع 

َوَمْن كَانَ ِفي ) ٧١(لَُمونَ فَِتيلًا َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيمِينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم وَلَا ُيظْ
  ) ٧٢(ا َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي الْآِخَرِة أَْعَمى وَأََضلُّ سَبِيلً

  :فيه مخسة تأويالت } يوم ندعوا كل أناسٍ بإماِمهمْ { : قوله عز وجل 
  .بنبيِّهم ، قاله جماهد : أحدها 
  .بكتاهبم الذي أنزل عليهم أوامر اهللا ونواهيه ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .بدينهم ، ويشبه أن يكون قول قتادة : الثالث 
  .الدنيا من خري وشر ، قاله ابن عباس  يكتب أعماهلم اليت عملوها يف: الرابع 

مبن كانوا يأمترون به يف الدنيا فيتبعونه يف خري أو شر ، أو على حق ، أو باطل ، وهو معىن قول أبو عبيدة : اخلامس 
.  

  :حيتمل أربعة أوجه } . . ومن كان يف هذه أعمى { : قوله عز وجل 
ومن كان يف الدنيا : الثاين . عن الثواب }  اآلخرة أعمى فهو يف{ من كان يف الدنيا أعمى عن الطاعة : أحدها 

  .عن االعتذار } فهو يف اآلخرة أعمى { أعمى عن االعتبار 
  .عن اجلنة } فهو يف اآلخرة أعمى { ومن كان يف الدنيا أعمى عن احلق : الثالث 
  . }وأضل سبيالً { ومن كان يف تدبري دنياه أعمى فهو تدبري آخرته أعمى : الرابع 

َولَوْلَا أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَدْ ) ٧٣(ا َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا لَاتََّخذُوكَ َخِليلً
  ) ٧٥(َوِضْعَف الَْممَاِت ثُمَّ لَا َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنِصًريا  إِذًا لَأَذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحَياِة) ٧٤(ِكْدَت تَْركَُن إِلَيْهِْم شَْيئًا قَِليلًا 

  :فيه قوالن } وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه { : قوله تعاىل 
ال ما روى سعيد بن جبري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستلم احلجر يف طوافه فمنعته قريش وقالوا : أحدمها 

ما علّي أن أملَّ هبا بعد أن يعدوين أستلم احلجر واللّه يعلم أين « : ندعك تستلم حىت تلم بآهلتنا فحدث نفسه وقال 
  .فأىب اهللا تعاىل وأنزل عليه هذه اآلية ، قاله جماهد وقتادة » هلا كاره 

نا سنة حىت نأخذ ما نُهدي آلهلتنا ، فإذا أجِّلْ: ما روى ابن عباس أن ثقيفاً قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .أخذناه كسرنا آهلتنا وأسلْمنا ، فهّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطيعهم ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

  :حيتمل وجهني } ِلَتفَْترَي َعلَْيَنا غَْيَرُه { 
  .لتدّعي علينا غري وحينا : أحدمها 

  .لتعتدي يف أوامرنا : الثاين 
  :فيه وجهان } ذاً الختذوك خليالً وإ{ 

  .صديقاً ، مأخوذ من اخلُلة بالضم وهي الصداقة ملماألته هلم : أحدمها 
  .فقرياً ، مأخوذ من اخللة بالفتح وهي الفقر حلاجته إليهم : الثاين 



  :فيه قوالن } إذاً ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات { : قوله عز وجل 
  .احلياة وضعف عذاب املمات ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك  ألذقناك ضعف عذاب: أحدمها 

  :ألذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب اآلخرة ، حكاه الطربي : الثاين 
  :ويف املراد بالضِّعف ها هنا وجهان 

  .أي نصيب ]  ٣٨: األعراف [ } لكل ِضعٌف { النصيب ، ومنه قوله تعاىل : أحدها 
  .وذلك ألن ذنبك أعظم  مثالن ،: الثاين 

  :أن الضعف هو العذاب يسمى ضعف لتضاعف أمله ، قاله أبان بن تغلب وأنشد قول الشاعر : وفيه وجه ثالث 
  أبيُت الليل يف ضعٍف أليم... ملقتل مالٍك إذ بان مين 

  نفسي طرفة عنياللهم ال تكلين إىل « : ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال قتادة 
 «.  

ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ) ٧٦(َوإِنْ كَاُدوا لََيْستَِفزُّوَنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرِجُوَك ِمْنَها َوإِذًا لَا َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِلَّا قَِليلًا 
  ) ٧٧(ِمْن ُرُسِلَنا َولَا َتجُِد ِلسُنَِّتَنا َتحْوِيلًا 

  :وجهان } ليستفزّونك { يف قوله } وإن كادوا ليستفزوَنك ِمَن األرض ليخرجوك منها  {: قوله عز وجل 
  .يقتلونك ، قاله احلسن : أحدمها 

  :قال الشاعر . يزعجونك باتسخفافك ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  ويْعِصي َحِكيماً َشيََّبْتهُ الَْهَزاهُِز... ُيِطيُع َسِفيهَ القْومِ إذ َيْستَِفزُُّه 

  :أربعة أقاويل } ليخرجوك منها { ويف قوله 
إن أرض األنبياء هي : أهنم اليهود أرادوا أن خيرجوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة ، فقالوا : أحدها 

  .الشام وإن هذه ليست بأرض األنبياء ، قاله سليمان التيمي 
  .سلم من مكة قبل اهلجرة ، قاله قتادة أهنم قريش مهوا بإخراج النيب صلى اهللا عليه و: الثاين 

أهنم أرادوا قتله ليخرجوه : الرابع . أهنم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كلها ألهنم قد أخرجوه من مكة : الثالث 
  .من األرض كلها ، قاله احلسن 

عىن بعدك ، ومنه قول يعين بعدك ، قال خلْفك وخالفك وقد قرئا مجيعاً مب} وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليالً { 
  :الشاعر 

  َبَسطَ الشََّواطُب َبيَْنُهم َحِصرياً... َعفَِت الدَِّيارُ ِخالَفَها فَكَأَنَّما 
  .وقيل خلفك مبعىن خمالفتك ، ذكره ابن األنباري 

  :فيه وجهان } إال قليالً { 
  .، وهذا قوله من ذكر أهنم قريش أن املدة اليت لبثوها بعده ما بني إخراجهم له إىل قتلهم يوم بدر : أحدمها 

  .ما بني ذلك وقتل بين قريظة وجالء بين النضري ، وهذا قول من ذكر أهنم اليهود : الثاين 

لِ فَتََهجَّْد بِِه َوِمَن اللَّْي) ٧٨(أَِقمِ الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا 
  ) ٧٩(َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبعَثََك رَبَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا 



  .} أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل { : قوله عز وجل 
  :أما دلوك الشمس ففيه تأويالن 

  :أنه غروهبا ، وأن الصالة املأمور هبا صالة املغرب ، ومنه قول ذي الرمة : أحدمها 
  جنوٌم وال باآلفات الدوالك... مصابيح ليست باللوايت تقودها 

  .قاله ابن مسعود وابن زيد ، ورواه جماهد عن ابن عباس ، وهو مذهب أيب حنيفة 
أنه زواهلا ، والصالة املأمور هبا صالة الظهر ، وهذا قول ابن عباس يف رواية الشعيب عنه ، وهو قول أيب : الثاين 

ة وجماهد ، وهو مذهب الشافعي ومالك لرواية أيب بكر بن عمرو بن حزم عن ابن مسعود بردة واحلسن وقتاد
أتاين جربيل لدلوك الشمس حني زالت فصلى يب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعقبة بن عامر قاال 

  :وقال الشاعر » الظهر 
  ذَّيَب حىت َدلَكت بَراح... هذا ُمقام قََدامي رباح 

سم الشمس ، والباء اليت فيه من أصل الكلمة ، وذهب بعض أهل العربية إىل أن الباء اليت فيها باء اجلر ، وبراح ا
  .واسم الشمس راح 

فمن جعل الدلوك امساً لغروهبا فألن اإلنسان يدلك عينيه براحته لتبينها ، ومن جعله امساً لزواهلا فألنه يدلك عينيه 
ل الدلوك يف اللغة هو امليل ، والشمس متيل عند زواهلا وغروهبا فلذلك انطلق وقيل إن أص. براحته لشدة شعاعها 
  .على كل واحٍد منهما 

  :ففيه تأويالن } غسق الليل { وأما 
  :أنه ظهور ظالمه ، قاله الفراء وابن عيسى ، ومنه قول زهري : أحدمها 

  الَُم والَغسَُقحىت إذا َجَنحَ اإلِظْ... ظَلَّت َتُجودُ َيَداها وِهَي الَِهَيةٌ 
  :قال الشاعر . أنه دنّو الليل وإقباله ، وهوقول ابن عباس وقتادة : الثاين 

.إن هذا الليل قد غسقا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  
  :ويف الصالة املأمور هبا قوالن 

  هو قول ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاكأهنا صالة املغرب ، و: أحدمها 
  .هي صالة العشاء اآلخرة ، قاله أبو جعفر الطربي : الثاين 
  :تأويالن } قرآن { يف } وقرآن الفَْجر إنّ قرآن الفْجر كان مشهوداً { مث قال 

  .أقم القراءة يف صالة الفجر ، وهذا قول أيب جعفر الطربي : أحدمها 
  .جر ، فسماها قرآناً لتأكيد القراءة يف الصالة ، وهذا قول أيب اسحاق الزجاج معناه صالة الف: الثاين 

  :فيه قوالن } إن قرآن الفجر كان مشهوداً { 
  .إن من احلكمة أن تشهده باحلضور إليه يف املساجد ، قاله ابن حبر : أحدمها 

تشهده مالئكة الليل ومالئكة « : أنه قال ان املراد به ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  النهار

  .ويف هذا دليل على أهنا ليست من صالة الليل وال من صالة النهار » 
أما اهلجود فمن أمساء األضداد ، وينطلق على النوم وعلى } ومن الليل فتهجد به نافلة لك { : قوله عز وجل 

  :السهر ، وشاهد انطالقه على السهر قول الشاعر 



  ولَْيَت َخَيالََها بِِمًىن يُعود...  زارت وأْهلُ ِمًىن ُهُجود أال
  :وشاهد انطالقه على النوم قول الشاعر 

  فََباَتْت بُِعالَّت الّنوالِ جتود... أَال طََرقَتَْنا والرِّفَاُق ُهُجود 

  :أما التهجد فهو السهر ، وفيه وجهان 
  .كان قبل النوم أو بعده السهر بالتيقظ ملا ينفي النوم ، سواء : أحدمها 

  .أنه السهر بعد النوم ، قاله األسود بن علقمة : الثاين 
  .فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضالً وزيادة على الفرض : ويف الكالم مضمر حمذوف وتقديره 

  :ويف ختصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهنا نافلة له ثالثة أوجه 
  .رغيب فيها والسبق إىل حيازة فضلها ، اختصاصها بكرامته ، قاله علي بن عيسى ختصيصاً له بالت: أحدها 
  .ألهنا فضيلة له ، ولغريه كفارة ، قاله جماهد : الثاين 

  .ألهنا عليه مكتوبة ولغريه مستحبة ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } عسى أن يبعثك ربُّك مقاماً حمموداً { 

  .قام احملمود الشفاعة للناس يوم القيامة ، قاله حذيفة بن اليمان أن امل: أحدها 
  .أنه إجالسه على عرشه يوم القيامة ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه إعطاؤه لواء احلمد يوم القيامة : الثالث 
{ كما قال تعاىل  أن يكون املقام احملمود شهادته على أمته مبا أجابوه من تصديق أو تكذيب ،: وحيتمل قوالً رابعاً 

  ] . ٤١: النساء [ } وجئنا بك على هؤالء شهيداً 

وَقُلْ َجاَء الَْحقُّ ) ٨٠(َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِي ُمْخَرجَ ِصْدقٍ وَاْجَعلْ ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسلْطَاًنا َنِصًريا 
  ) ٨١(وقًا َوَزَهَق الْبَاِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُه

  :فيه سبعة أقاويل } وقل ربِّ أدخلين مدخل صدقٍ وأخرجين ُمخرج صدق { : قوله عز وجل 
أن مدخل الصدق دخوله إىل املدينة حني هاجر إليها ، وخمرج صدق خبروجه من مكة حني هاجر منها ، : أحدها 

  .قاله قتادة وابن زيد 
  .ج صدق من مكة إىل املدينة ، قاله احلسن أدخلين مدخل صدق إىل اجلنة وأخرجين خمر: الثاين 

أدخلين مدخل صدق فيما أرسلتين به من النبوة ، وأخرجين منه بتبليغ الرسالة خمرج صدق ، وهذا قول : الثالث 
  .جماهد 
  .أدخلين يف اإلسالم مدخل صدق ، وأخرجين من الدنيا خمرج صدق ، قاله أبو صاحل : الرابع 

  .صدق وأخرجين منها خمرج صدق آمناً ، قاله الضحاك أدخلين مكة مدخل : اخلامس 
  .أدخلين يف قربي مدخل صدق ، وأخرجين منه خمرج صدق ، قاله ابن عباس : السادس 
أدخلين فيما أمرتين به من طاعتك مدخل صدق ، وأخرجين مما هنيتين عنه من معاصيك خمرج صدق ، قاله : السابع 

  .بعض املتأخرين 
  :فيه ثالثة تأويالت } واجعل يل من لدنك سلطاناً نصرياً { . ة عن الصالح وحسن العاقبة والصدق ها هنا عبار



  .يعين ُملكاً عزيزاً أقهر به العصاة ، قاله قتادة : أحدها 
  .حجة بّينة ، قاله جماهد : الثاين 

  .أن السلطة على الكافرين بالسيف ، وعلى املنافقني بإقامة احلدود قاله احلسن : الثالث 
  .أن جيمع له بني القلوب باللني وبني قهر األبدان بالسيف : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ثالثة تأويالت } وقُلْ جاء احلق وزهق الباطل { : قوله عز وجل 
  .أن احلق هو القرآن ، والباطل هو الشيطان ، قاله قتادة : أحدها 
  .قاله مقاتل بن سليمان  أن احلق عبادة اهللا تعاىل والباطل عبادة األصنام ،: الثاين 

أي ذاهباً هالكاً ، قال } إن الباطل كان زهوقاً { . أن احلق اجلهاد ، والباطل الشرك ، قاله ابن جريج : الثالث 
  :الشاعر 

  إِقداُمُه قهْراً له لَْم َيْزهَق... ولقْد شفَى نفسي وأْبرأ ُسقَْمَها 
الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب فُبل باملاء وجعل يضرب وحكى قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل 

  }جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً { به تلك التصاوير وميحوها ويقول 
.  

  ) ٨٢(َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني وَلَا يَزِيُد الظَّاِلِمَني إِلَّا َخسَاًرا 

  :حيتمل ثالثة أوجه } وننزل من القرآن ما هو شفاٌء ورمحةٌ للمؤمنني { : قوله عز وجل 
  .شفاء من الضالل ، ملا فيه من اهلدى : أحدها 
  .شفاء من السقم ، ملا فيه من الربكة : الثاين 

  .شفاء من الفرائض واألحكام ، ملا فيه من البيان : الثالث 
  :جوه اُألَولِ الثالثة وتأويله الرمحة ها هنا على الو

  .أهنا اهلدى : أحدها 
  .أهنا الربكة : الثاين 

  .أهنا البيان : الثالث 
  :حيتمل وجهني } وال يزيد الظاملني إال خساراً { 

  .يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم : أحدمها 
  .يزيدهم خساراً لزيادة ما يرد فيه من عذاهبم : الثاين 

قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم ) ٨٣(الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى 
  ) ٨٤(أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى سَبِيلًا 

  :حيتمل وجهني } وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه { : قوله عز وجل 
  .إذا أنعمنا عليه بالصحة والغىن أعرض ونأى وبعد من اخلري : دمها أح

  :وجهان } ونأى جبانبه { إذا أنعمنا عليه باهلداية أعرض عن السماع وبُعد من القبول ويف قوله : الثاين 
  .أعجب بنفسه ، ألن املعجب نافر من الناس متباعد عنهم : أحدمها 



  .تباعد من ربه : الثاين 
  :حيتمل إياسه من الفرج إذا مسه الشر وجهني } ُه الشر كان يئوساً وإذا َمّس{ 

  .جبحوده وتكذيبه : أحدمها 
  .بعلمه مبعصيته أنه معاقب على ذنبه : الثاين 
  :ها هنا ثالثة تأويالت } الشر { ويف 

  .أنه الفقر ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه السقم ، قاله الكليب : الثاين 

  .هو حمتمل السيف ، و: الثالث 
  :يف ستة تأويالت } قُلْ كلٌّ يعمل على شاكلته { : قوله عز وجل 

  .على ِحّدته ، قاله جماهد : أحدها 
  .على طبيعته ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .على بيته ، قاله قتادة : الثالث 
  .على دينه ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .على عادته : اخلامس 
  .على أخالقه : السادس 

  :فيه وجهان } فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيالً  {
  .أحسن ديناً : أحدمها 

  .أسرع قبوالً : الثاين 

  ) ٨٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِلَّا قَِليلًا 

  :فيها مخسة أقاويل } ريب  ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر{ : قوله عز وجل 
  ] . ١٩٣: الشعراء [ } نزل به الروح األمني { كما قال تعاىل . أنه جربيل عليه السالم ، قاله ابن عباس : أحدها 
ملك من املالئكة له سبعون ألف وجه ، لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح اهللا تعاىل جبميع ذلك ، قاله علي : الثاين 

  .عنه  بن أيب طالب رضي اهللا
]  ٥٢: الشورى [ } وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا { أنه القرآن ، قاله احلسن ، كما قال تعاىل : الثالث 

  .فيكون معناه أن القرآن من أمر اهللا تعاىل ووحيه الذي أنزل علّي وليس هو مين 
نه ابن اهللا ، وال كما افترته اليهود أنه أنه عيسى ابن مرمي هو من أمر اهللا تعاىل وليس كما ادعته النصارى أ: الرابع 

  .لغري رشدة 
قال قتادة سأله عنها قوم من اليهود وقيل يف كتاهبم أنه إن . أنه روح احليوان ، وهي مشتقة من الريح : اخلامس 

  :فلم جيبهم عنها فاحتمل ذلك ستة أوجه } قل الروح من أمر ريب { أجاب عن الروح فليس بنّيب فقال اهللا تعاىل 
  .حتقيقاً لشيء إن كان يف كتاهبم : أحدها 
  .أهنم قصدوا بذلك اإلعنات كما قصدوا اقتراح اآليات : الثاين 

  .ألنه قد يتوصل إىل معرفته بالعقل دون السمع : الثالث 



  .لئال يكون ذلك ذريعة إىل سؤال ما ال يعين : الرابع 
صفها؛ بأهنا جسم رقيق تقوم معه احلياة ، خلرج من شكل قاله بعض املتكلمني ، أنه لو أجاهبم عنها وو: اخلامس 

  .أي هو القادر عليه } من أمر ريب { فقال . كالم النبوة ، وحصل يف شكل كالم الفالسفة 
من { : أن املقصود من سؤاهلم عن الروح أن يتبني هلم أنه حمدث أو قدمي ، فأجاهبم بأنه حمدث ألنه قال : السادس 
  .} إمنا أمرنا لشيء { له وخلقه ، كما قال تعاىل أي من فع} أمر ريب 

  .فعلى هذا الوجه يكون جواباً ملا سألوه ، وال يكون على الوجوه املتقدمة جواباً 
  :فيه وجهان } وما أوتيتم من العلم إال قليالً { 

  .إال قليالً من معلومات اهللا : أحدمها 
  .الً فحاالً إال قليالً حبسب ما تدعو احلاجة إليه حا: الثاين 

  :قوالن } وما أوتيتم من العلم إال قليالً { : وفيمن أريد بقوله تعاىل 
  .أهنم اليهود خاصة ، قاله قتادة : أحدمها 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وسائر اخللق : الثاين 

إِلَّا َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك ) ٨٦(ِه َعلَْيَنا َوِكيلًا َولَِئْن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ لَا َتجِدُ لََك بِ
انَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعتِ الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآنِ لَا يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَ) ٨٧(كَبًِريا 
  ) ٨٩(َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا ) ٨٨(ا ظَهًِري

  :فيه وجهان } ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك { : قوله عز وجل 
  .ألذهبناه من الصدور والكتب حىت ال يقدر عليه : أحدمها 

  .بناه بقبضك إلينا حىت ال ينزل عليك ألذه: الثاين 
  :فيه وجهان } مث ال جتُد لك به علينا وكيالً { 

  .أي ال جتد من يتوكل يف رده إليك ، وهو تأويل من قال بالوجه األول : أحدمها 
  .ال جتد من مينعنا منك ، وهو تأويل من قال بالوجه الثاين : الثاين 

  .ربك أبقاك له وأبقاه عليك  أي لكن رمحة من} إالّ رمحة من ربك { 
  :فيه وجهان } إنّ فضله كان عليك كبرياً { 

  .جزيالً لكثرته : أحدمها 
  .جليالً لعظيم خطره : الثاين 

فَجَِّر الْأَْنَهارَ أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوِعَنبٍ فَُت) ٩٠(َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 
أَْو َيكُونَ لَكَ ) ٩٢(أَوْ ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَْو َتأِْتَي بِاللَِّه وَالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا ) ٩١(ِخلَالََها َتفْجًِريا 

َحتَّى ُتنَزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاًبا َنقَْرُؤُه قُلْ ُسْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُْنتُ إِلَّا  َبْيٌت ِمْن ُزخُْرٍف أَْو َترْقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك
  ) ٩٣(َبشًَرا َرسُولًا 

التفجري تشقيق األرض لينبع املاء منها ، } وقالوا لن نؤمن لك حىت تفُجر لنا من األرض ينبوعاً { : قوله عز وجل 
  .، ومنه مسي الفجور ألنه شق احلق باخلروج إىل الفساد  ومنه مسي الفجر ألنه ينشق عن عمود الصبح



  .طلبوا عيوناً ببلدهم : العني اليت ينبع منها املاء ، قال قتادة وجماهد : الينبوع 
  .سألوا ذلك يف بلد ليس ذلك فيه } أو تكون لك جنةٌ من خنيلٍ وعنب { 
سكني السني وفتحها ، فمن قرأ بالتسكني أراد قرىء بت. أي قطعاً } أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً { 

  :السماء مجيعها ، ومن فتح السني جعل املراد به بعض السماء ، ويف تأويل ذلك وجهان 
  .يعين حيزاً ، حكاه ابن األنباري ، ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق السماء : أحدمها 

. أعطين كسفة من هذا الثوب أي قطعة منه . العرب تقول و. يعين قطعاً ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة : الثاين 
  .ومن هذا الكسوف النقطاع النور منه ، وعلى الوجه الثاين لتغطيته مبا مينع من رؤيته 

  :فيه أربعة أوجه } أو تأيت باهللا واملالئكة قبيالً { 
  .يعين كل قبيلة على حدهتا ، قاله احلسن : أحدها 
  .اينهم ونراهم ، قاله قتادة وابن جريج يعين مقابلة ، نع: الثاين 

  .كفيالً ، والقبيل الكفيل ، من قوهلم تقبلت كذا أي تكفلت به ، قاله ابن قتيبة : الثالث 
جمتمعني ، مأخوذ من قبائل الرأس الجتماع بعضه إىل بعض ومنه مسيت قبائل العرب الجتماعها ، قاله ابن : الرابع 

  .حبر 
  :فيه وجهان } لك بيت من زخرف  أو يكون{ : قوله عز وجل 

  .أن الزخرف النقوش ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
مل أكن أدري ما الزخرف حىت مسعنا يف قراءة عبد : أنه الذهب ، وهذا قول ابن عباس وقتادة ، قال جماهد : الثاين 

  .بيت من ذهب : اهللا 
: يونس [ }  إذا أخذت األرض زخرفها وازينت حىت{ وأصله من الزخرفة وهو حتسني الصورة ، ومنه قوله تعاىل 

٢٤ . [  
هم عتبة ابن ربيعة وشيبة بن : والذين سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك نفر من قريش قال ابن عباس 

ربيعة وأبو سفيان واألسود بن عبد املطلب بن أسد وزمعة بن األسود والوليد بن املغرية وأبو جهل بن هشام وعبد 
  .بن أمية والعاص بن وائل وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلجاج  اهللا

قُلْ لَْو كَانَ ِفي الْأَْرضِ َملَاِئكَةٌ ) ٩٤(َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا َرُسولًا 
  ) ٩٥(لَْنا َعلَيْهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرُسولًا َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لَنَزَّ

  .يعين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } وما منع الناس أن يؤمنوا { : قوله تعاىل 
  :حيتمل وجهني } إذ جاَءهم اهلُدى { 

  .القرآن : أحدمها 
  .الرسول : الثاين 

كفار قريش أنكروا أن يكون البشر ُرُسل اهللا تعاىل ، وأن املالئكة وهذا قول } إال أن قالوا أبعث اهللا بشراً رسوالً { 
  :برساالته أخص كما كانوا رسالً إىل أنبيائه ، فأبطل اهللا تعاىل عليهم ذلك بقوله 

يعين أن الرسول إىل كل } قل لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسوالً { 
ه ، وينفر من غري جنسه ، فلو جعل اهللا تعاىل الرسول إىل البشر ملكاً لنفروا من مقاربته وملا أنسوا جنس يأنس جبنس



ولو نقله عن . به ولداخلهم من الرهب منه واالتقاء له ما يكفهم عن كالمه ومينعهم من سؤاله ، فال تعّم املصلحة 
لوا لست ملكاً وإمنا أنت بشر فال نؤمن بك ، وعادوا صورة املالئكة إىل مثل صورهتم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقا

  .إىل مثل حاهلم 

َوَمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو الْمُْهَتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجِدَ ) ٩٦(قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبصًِريا 
ْت زِْدَناُهمْ ْن ُدونِِه وََنْحُشُرُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا وَُبكًْما َوُصما َمأَْواُهْم جََهنَُّم كُلََّما َخَبلَُهْم أَْوِلَياَء ِم

  ) ٩٧(َسِعًريا 

  .عته معناه من حيكم اهللا تعاىل هبدايته فهو املهتدي بإخالصه وطا} ومن يهد اهللا فهو املهتدِ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه { 

  .ومن حيكم بضالله فلن جتد له أولياء من دونه يف هدايته : أحدمها 
  .ومن يقض اهللا تعاىل بعقوبته مل يوجد له ناصر مينعه من عقابه : الثاين 

  :فيه وجهان } وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم { 
  .قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا : رة عن اإلسراع هبم إىل جهنم ، من قول العرب أن ذلك عبا: أحدمها 

  .أنه يسحبون يوم القيامة على وجوههم إىل جهنم كمن يفعل يف الدنيا مبن يبالغ يف هوانه وتعذيبه : الثاين 
  :فه وجهان } ُعْمياً وبكماً وصماً { 

ُبكم األلسن ُصّم األمساع ليكون ذلك يزادة يف عذاهبم ، مث أبصروا أهنم حشروا يف النار ُعمي األبصار : أحدمها 
َدعوا هنالك { وتكلموا لقوله تعاىل ]  ٥٣: الكهف [ } ورأى اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها { لقوله تعاىل 

  ] . ١٢: الفرقان [ } مسعوا هلا تغيظاً وزفرياً { ومسعوا ، لقوله تعاىل ]  ١٣: الفرقان [ } ثبوراً 
صاروا عمياً ال ]  ١٨: املؤمنون [ } اخسئوا فيها وال تكلُمون { بل إذا قال هلم : وقال مقاتل بن سليمان 

  .يبصرون ، ُصّماً ال يسمعون ، بكماً ال يفقهون 
أن حواسهم على ما كانت عليه ، ومعناه عمي عما يسّرهم ، بكم عن التكلم مبا ينفعهم ، صم عما ميتعهم : الثاين 

  .قاله ابن عباس واحلسن  ،
  .يعين مستقرهم جهنم } مأواهم جهنم { 
  :فيه وجهان } كلما خبت زدناهم سعرياً { 

  .كلما طفئت أوقدت ، قاله جماهد : أحدمها 
  :كلما سكن التهاهبا زدناهم سعرياً والتهاباً ، قاله الضحاك ، قال الشاعر : الثاين 

  فََيْخُبو َساَعةً وَيُهبُّ َساعا ...وكُّنا كَاحلَرِيقِ أَصَاَب غَاباً 
  .وسكون التهاهبا من غري نقصان يف اآلمهم وال ختفيف من عذاهبم 

نَّ اللَّهَ أََولَمْ َيَرْوا أَ) ٩٨(قًا َجِديًدا ذَِلَك َجَزاؤُُهْم بِأَنَُّهْم كَفَرُوا بِآيَاِتَنا َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْ
َبى الظَّاِلُمونَ إِلَّا كُفُوًرا الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهْم أََجلًا لَا َرْيَب ِفيِه فَأَ

  ) ١٠٠(ْشَيةَ الْإِْنفَاقِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ قَُتوًرا قُلْ لَْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ َخزَاِئَن َرْحَمِة َربِّي إِذًا لَأَْمَسكُْتْم َخ) ٩٩(



  :فيه وجهان } قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب { : قوله عز وجل 
  .خزائن األرض األرزاق ، قاله الكليب : أحدمها 

  .خزائن النعم ، وهذا أعم : الثاين 
  :فيه وجهان } إذاً ألمسكتم خشية اإلنفاق { 

  .م خشية الفقر ، واإلنفاق الفقر ، قاله قتادة وابن جريج ألمسكت: أحدمها 
  :يعين أنه لو ملك أحد املخلوقني خزائن اهللا تعاىل ملا جاد هبا كجود اهللا تعاىل ألمرين : الثاين 

  .أنه ال بّد أن ميسك منها لنفقته وما يعود مبنفعته : أحدمها 
  .ل يتعاىل يف جوده عن هاتني احلالتني أنه خياف الفقر وخيشى العدم ، واهللا عز وج: الثاين 

  :فيه تأويالن } وكان اإلنسان قتوراً { 
  .مقتراً ، قاله قطرب واألخفش : أحدمها 

  .خبيالً ، قاله ابن عباس وقتادة : الثاين 
  :واختلف يف هذا اآلية على قولني 

  .، وهو قول اجلمهور أهنا عامة : الثاين . أهنا نزلت يف املشركني خاصة ، قاله احلسن : أحدمها 

لَأَظُنَُّك َيا مُوَسى َمْسحُوًرا َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياتٍ َبيِّنَاٍت فَاسْأَلْ بَنِي إِْسرَاِئيلَ إِذْ َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي 
) ١٠٢(وَالْأَْرضِ َبصَاِئَر وَإِنِّي لَأَظُنَُّك َيا ِفْرَعْونُ َمثُْبوًرا  قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَْزلَ َهُؤلَاِء إِلَّا َربُّ السََّماوَاِت) ١٠١(

َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ اْسكُنُوا الْأَْرَض فَإِذَا ) ١٠٣(فَأََراَد أَنْ َيْستَِفزَُّهْم ِمَن الْأَْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا 
  ) ١٠٤(آخَِرِة جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا َجاَء َوْعُد الْ

  :فيها أربعة أقاويل } ولقد آتينا موسى تْسع آيات بيناتٍ { قوله تعاىل 
أهنا يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان واجلراد والقُّمل والضفادع والدم آيات مفصالت ، قاله ابن : أحدها 
  .عباس 
  .حدامها الطمس ، واألخرى احلجر ، قاله حممد بن كعب القرظي أهنا حنو من ذلك إال آيتني منهن إ: الثاين 

  .أهنا حنو من ذلك ، وزيادة السنني ونقص من الثمرات ، وهو قول احلسن : الثالث 
ال « : ما روى صفوان بن عسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن قوماً من اليهود سألوه عنها فقال : الرابع 

تسرقوا ، وال تزنوا ، وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، وال تسحروا ، وال تأكلوا  تشركوا باهللا شيئاً ، وال
الربا ، وال متشوا بربىء اىل السلطان ليقتله ، وال تقذفوا حمصنة ، وال تفرُّوا من الزحف ، وأنتم يا يهود خاصة ال 

  .فقبلوا يده ورجله » تعدُوا يف السبت 
  :ويف أمره بسؤاهلم وإن كان خرب اهللا أصدق من خربهم ثالثة أوجه } .  .فاسأل بين إسرائيل { 

  .ليكون ألزم هلم وأبلغ يف احلجة عليهم : أحدها 
  .فانظر ما يف القرآن من أخبار بين إسرائيل فه سؤاهلم ، قاله احلسن : الثاين 

  .بن عباس إنه خطاب ملوسى عليه أن يسأل فرعون يف إطالق بين إسرائيل قاله ا: الثالث 
  :أربعة أوجه } إين ألظنك يا موسى مسحوراً { ويف قوله 

  .قد ُسحرت ملا حتمل نفسك عليه من هذا القول والفعل املستعظمني : أحدها 



  .خمدوعاً : الثالث . يعين ساحراً لغرائب أفعالك : الثاين 
  .قاله مقاتل : مغلوباً : الرابع 

  :فيه مخسة أوجه  }وإين ألظنك يا فرعون مثبوراً . . . { 
  :وقال الكميت . مغلوباً ، قاله الكليب ومقاتل : أحدها 

  ِمنِ َرأَْي َمثْبُورٍ َوثَابِر... َورَأَت قَُضاَعةُ يف اَألَيا 
  .هالك ، وهو قول قتادة : الثاين 

  .مبتلى ، قاله عطية : الثالث 
  .مصروفاً عن احلق ، قاله الفراء : الرابع 

  :اله أبان بن تغلب وأنشد ملعوناً ، ق: اخلامس 
  يا قَْوَمَنا الَ َتُرومُوا حَْرَبَنا سَفَهاً
  إِنّ السَّفَاَه وإِنَّ البَْغَي َمثْبُوُر

  :وفيه وجهان } فأراد أن يستفزهم من األرض { : قوله عز وجل 
  .يزعجهم منها بالنفي عنها ، قاله الكليب : أحدمها 

  .ألرض مصر وفلسطني واألردن ويعين با. يهلكهم فيها بالقتل : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } فإذا جاَء وعد اآلخرة . . . { : قوله عز وجل 

  .وعد اإلقامة وهي الكرة اآلخرة ، قاله مقاتل : أحدها 
  .وعد الكرة اآلخرة يف حتويلهم إىل أرض الشام : الثاين 

  .نزول عيسى عليه السالم من السماء ، قاله قتادة : الثالث 
  :فيه تأويالن } نا بكم لفيفاً جئ{ 

  .خمتلطني ال تتعارفون ، قاله رزين : أحدمها 
  .مأخوذ من لفيف الناس . جئنا بكم مجيعاًً من جهات شىت ، قاله ابن عباس وقتادة : الثاين 

َوقُْرآًنا فََرقْنَاُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث ) ١٠٥(َوبِالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوبِالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا 
  ) ١٠٦(َوَنزَّلَْناُه تَْنزِيلًا 

  :حيتمل وجهني } وباحلق أنزلناه وباحلق نََزل { : قوله عز وجل 
  .أن إنزاله حق : أحدمها 

  .أن ما تضمنه من األوامر والنواهي والوعد والوعيد حق : الثاين 
  :حيتمل وجهني } زل وباحلق ن{ 

  .وبوحينا نزل : أحدمها 
  .على رسولنا نزل : الثاين 

  .يعين مبشراً باجلنة ملن أطاع اهللا تعاىل ، ونذيراً بالنار ملن عصى اهللا تعاىل } وما أرسلناك إال مبشراً ونذيراً { 
  :فيه ثالثة أوجه } وقرآناً فرقناه { : قوله عز وجل 

  .والباطل ، قاله احلسن  فرقنا فيه بني احلق: أحدها 



فّرقناه بالتشديد وهي قراءة ابن عباس أي نزل مفّرقاً آية آية وهي كذلك يف مصحف ابن مسعود وأُيبِّ بن : الثاين 
  .فرقناه عليك : كعب 

  .فّصلناه ُسوَراً وآيات متميزة ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } لتقرأه على الناس على ُمكٍْث { 

  .يعين على تثبت وترّسل ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .أنه كان ينزل منه شيء ، مث ميكثون بعد ما شاء اهللا ، مث ينزل شيء آخر : الثاين 

  .أن ميكث يف قراءته عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء ، قاله أبو مسلم : الثالث 

َوَيقُولُونَ ) ١٠٧(وا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن ُسجًَّدا قُلْ آِمُنوا بِِه أَْو لَا ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن أُوُت
  ) ١٠٩(وََيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن يَْبكُونَ َويَزِيدُُهْم ُخُشوًعا ) ١٠٨(سُْبَحانَ رَبَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفْعُولًا 

يعين القرآن ، وهذا من اهللا تعاىل على وجه التبكيت هلم والتهديد ، } آمنوا بِه أو ال تؤمنوا  قل{ : قوله عز وجل 
  .ال على وجه التخيري 

  :فيهم وجهان } إن الذين أوتوا العلم من قَبله { 
  .أهنم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن : أحدمها 

  . أهنم أناس من اليهود ، قاله جماهد: الثاين 
  :فيه قوالن } إذا يتلى عليهم خيرُّون لألذقان ُسّجداً { 

  .كتاهبم إمياناً مبا فيه من تصديق حممد صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال ، : القرآن كان أناس من أهل الكتاب إذا مسعوا ما أنزل منه قالوا : الثاين 

  .وهذا قول جماهد 
  :ثالثة أقاويل } خيرُّون لألذقان {  ويف قوله
  .أن األذقان جمتمع اللحيني : أحدها 
  .أهنا ها هنا الوجوه ، قاله ابن عباس وقتادة : الثاين 

  .أهنا اللحى ، قاله احلسن : الثالث 

َولَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َولَا ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى 
َن الذُّلِّ َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم يَتَِّخذْ َولًَدا وَلَْم َيكُْن لَهُ َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َولَْم َيكُْن لَُه وَِليٌّ ِم) ١١٠(ذَِلَك َسبِيلًا 

  ) ١١١(َوكَبِّْرُه َتكْبًِريا 

  :يف سبب نزوهلا قوالن } قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أّيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن { : قوله عز وجل 
أن ذكر الرمحن كان يف القرآن قليالً وهو يف التوراة كثري ، فلما أسلم ناس من اليهود منهم . قاله الكليب : أحدمها 

  .قرآن ، وأحبوا أن يكون كثرياً فنزلت ابن سالم وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرمحن يف ال
فقال املشركون » يا رمحن يا رحيم « ما قاله ابن عباس أنه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ساجداً يدعو : الثاين 

  .هذا يزعم أن له إِهلاً واحداً وهو يدعو مثىن ، فنزلت اآلية 
  :فيه قوالن } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيالً { 



أنه عىن بالصالة الدعاء ، ومعىن ذلك وال جتهر بدعائك وال ختافت به ، وهذا قول عائشة رضي اهللا عنها : أحدمها 
  .لينتهني أقوام يشخصون بأبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم أبصارهم : قال إبراهيم . ومكحول 

واختلف قائلو ذلك فيما هنى عنه من اجلهر هبا واملخافتة فيها على مخسة  أنه عىن بذلك الصالة املشروعة ،: الثاين 
  :أقاويل 
أنه هنى عن اجلهر بالقراءة فيها ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة كان جيهر بالقراءة جهراً شديداً ، : أحدها 

خيافت هبا حىت ال يسمعه أصحابه ، ويبتغي  فكان إذا مسعه املشركون سّبوه ، فنهاه اهللا تعاىل عن شدة اجلهر ، وأن ال
  .بني ذلك سبيالً ، قاله ابن عباس 

أنه هنى عن اجلهر بالقراءة يف مجيعها وعن اإلسرار هبا يف مجيعها وأن جيهر يف صالة الليل ويسر يف صالة : الثاين 
  .النهار 
  .أنه هني عن اجلهر بالتشهد يف الصالة ، قاله ابن سريين : الثالث 
أنه هني عن اجلهر بفعل الصالة ألنه كان جيهر بصالته ، مبكة فتؤذيه قريش ، فخافت هبا واستسر ، فأمره : بع الرا

  .اهللا أالّ جيهر هبا كما كان ، وال خيافت هبا كما صار ، ويبتغي بني ذلك سبيالً ، قاله عكرمة 
: ختافت هبا تسيئها يف السريرة ، قال احلسن  يعين ال جتهر بصالتك حتسنها مرائياً هبا يف العالنية ، وال: اخلامس 

  .حتّسن عالنيتها وتسيء سريرهتا 
  .واألول أظهر . ال تصلّها رياًء وال تتركها حياء : وقيل 

: قال » مل تفعل هذا « روي أن أبا بكر الصديق كان إذا صلى خفض من صوته فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وكان عمر بن اخلطاب يرفع صوته فقال له . » أحسنت « فقال صلى اهللا عليه وسلم أناجي ريب وقد علم حاجيت ، 

فقال أُوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم » مل تفعل هذا « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أخفض شيئاً« : وقال لعمر » ارفع شيئا « : فلما نزلت هذه اآلية قال أليب بكر . » أحسنت « : 
  :حيتمل وجهني } وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً { : قوله تعاىل . » 

  .أمره باحلمد لتنزيه اهللا تعاىل عن الولد : أحدمها 
  .لبطالن ما قرنه املشركون به من الولد : الثاين 

  .ألنه واحد ال شريك له يف ملك وال عبادة } ومل يكن له شريك يف امللك { 
  :فيه ثالثة أوجه } ه ويلٌّ من الذل ومل يكن ل{ 

  .مل حيالف أحداً : أحدها 
  .ال يبتغي نصر أحد : الثاين 

  .مل يكن له ويلٌّ من اليهود والنصارى ألهنم أذل الناس ، قاله الكليب : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } وكربه تكبرياً { 

  .ِصفه بأنه أكرب من كل شيء : أحدها 
  .عن كل ما ال جيوز يف صفته  كّبره تكبرياً: الثاين 

  .عظِّْمه تعظيماً واهللا أعلم : الثالث 



قَيًِّما ِليُْنِذرَ َبأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر الُْمْؤِمنِنيَ ) ١(الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه الْكَِتاَب وَلَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا 
َما ) ٤(َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ) ٣(َماِكِثَني ِفيِه أََبًدا ) ٢(ونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَجًْرا َحسًَنا الَِّذيَن َيْعَملُ

  ) ٥(ِذًبا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َولَا ِلآبَائِهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَ

يعين على حممد القرآن ، فتمدح بإنزاله ألنه أنعم عليه } احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب { : قوله عز وجل 
  :ثالثة تأويالت } عوجاً { يف } ومل جيعل له عوجاً { . خصوصاً ، وعلىلخلق عموماً 

  :يعين خمتلفاً ، قاله مقاتل ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  وال خري فيمن كان يف الود أعوجا... دي للصديق تكرُّماً أدوم بو
  .يعين خملوقاً ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه العدول عن احلق اىل الباطل ، وعن االستقامة إىل الفساد ، وهو قول علي بن عيسى : الثالث 
ن ويف الطريق وفيما ليس بقائم والفرق بني العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العني ما كان يف الدي
  .منتصب ، والعوج بفتح العني ما كان يف القناة واخلشبة وفيما كان قائماً منتصباً 

  :فيه ثالثة تأويالت } قيِّماً { 
  .أنه املستقيم املعتدل ، وهذ قول ابن عباس والضحاك : أحدها 
  .ل عنها أنه قيم على سائر كتب اهللا تعاىل يصدقها وينفي الباط: الثاين 

أنه املعتمد عليه واملرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع إليه يف أمرها ، وفيه تقدمي وتأخري يف قول اجلميع : الثالث 
  .أنزل الكتاب على عبده قيماً ومل جيعل له عوجاً ولكن جعله قيماً : وتقديره 

  :حيتمل وجهني } لينذر بأساً شديداً من لدنه { 
  .ستئصال يف الدنيا أنه عذاب اال: أحدمها 

  .أنه عذاب جهنم يف اآلخرة : الثاين 

إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها لَِنْبلَُوُهمْ ) ٦(فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفًا 
  ) ٨(ا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصعِيًدا ُجُرًزا َوإِنَّ) ٧(أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَملًا 

  :فيه وجهان } فلعلك باخٌع نفسك على آثارهم { : قوله عز وجل 
  :قاتل نفسك ، ومنه قول ذي الرُّمَِّة : أحدمها 

  بشيء حنَتُه عن يديك املقاِدُر... أال أيهذا الباخع الوجد نفسه 
  .له ابن حبر أن الباخع املتحسر األِسف ، قا: الثاين 

  :فيه وجهان } على آثارهم { 
  .على آثار كفرهم : أحدمها 

  .بعد موهتم : الثاين 
  .يريد إن مل يؤمن كفار قريش هبذا احلديث يعين القرآن } إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفاً { 
  :فيه أربعة تأويالت } أسفاً { 

  .أي غضباً ، قاله قتادة : أحدها 



  .ه جماهد جزعاً ، قال: الثاين 
  .أنه غّماً ، قاله السدي : الثالث 
  :حزناً ، قاله احلسن ، وقد قال الشاعر : الرابع 

  تُضمُّ إىل كشحيه كفّاً خمضبَّا... أرى رجالً منهم أسيفاً كأمنا 
  :فيه مخسة أوجه } إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا { : قوله عز وجل 

  .ين اهللا األرض هبا ، قاله مقاتل أهنا األشجار واألهنار اليت ز: أحدها 
  .أهنم الرجال ألهنم زينة األرض ، قاله الكليب : الثاين 

  .أهنم األنبياء والعلماء ، قاله القاسم : الثالث 
  .أن كل ما على األرض زينة هلا ، قاله جماهد : الرابع 

  .أي شهوات ألهلها تزين يف أعينهم وأنفسهم } زينة هلا { أن معىن : اخلامس 
  .أيهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً هلا ، قاله ابن عطاء : أحدها : فيه ثالثة أوجه } لنبلوهم أيهم أْحَسُن عمالً { 

  .أيهم أحسن توكالً علينا فيها ، قاله سهل بن عبد اهللا : الثاين 
  .أيهم أصفى قلباً وأهدى مستاً : الثالث 

  .ا لنختربهم أيهم أكثر اعتباراً هب: وحيتمل رابعاً 
  .لنختربهم يف جتايف احلرام منها : وحيتمل خامساً 
  :يف الصعيد ثالثة أقاويل } وإّنا جلاعلون ما عليها صعيداً جرزاً { : قوله عز وجل 

  .األرض املستوية ، قاله األخفش ومقاتل : أحدها 
  .هو وجه األرض لصعوده ، قاله ابن قتيبة : الثاين 

  .ن بن تغلب أنه التراب ، قاله أبا: الثالث 
  :ويف اجلُُرز أربعة أوجه 

  .بلقعاً ، قاله جماهد : أحدها 
  .ملساء ، وهو قول مقاتل : الثاين 

  .حمصورة ، وهو قول ابن حبر : الثالث 
  :أهنا اليابسة اليت ال نبات هبا وال زرع قال الراجز : الرابع 

  ...قد جرفتهن السُّنون األجراز 

إِذْ أََوى الْفِْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن ) ٩(الْكَْهِف َوالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا  أَْم َحِسْبتَ أَنَّ أَْصَحاَب
مَّ بََعثَْناُهْم ِلَنْعلََم أَيُّ ثُ) ١١(فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدًدا ) ١٠(لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشًدا 

  ) ١٢(الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا 

أما الكهف فهو غار يف اجلبل } أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً { : قوله عز وجل 
  :وأما الرقيم ففيه سبعة أقاويل . الذي أوى إليه القوم 

  .أنه اسم اجلبل ، قاله احلسن : الثاين . قرية اليت كانوا منها ، قاله ابن عباس أنه اسم ال: أحدها 
هو واد بالشام حنو إبلة وقد روي أن اسم جبل : قال عطية العويف . أنه اسم الوادي ، قاله الضحاك : الثالث 



  .الكهف بناجلوس ، واسم الكهف مريم واسم املدينة أفسوس ، واسم امللك وفيانوس 
  .قاله سعيد بن جبري ، وقيل هو اسم لكل كهف . أنه اسم كلبهم : ع الراب

وقيل كان الكتاب . ماخوذ من الرقم يف الثوب . أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأهنم ، قاله جماهد : اخلامس 
  .لوحاً من رصاص على باب الكهف ، وقيل يف خزائن امللوك لعجيب أمرهم 

  .ومية ، قاله أبو صاحل الرقيم الدواة بالر: السادس 
  .أن الرقيم قوم من أهل الشراة كانت حاهلم مثل حال أصحاب الكهف ، قاله سعيد بن جبري : السابع 

معناه ما حسبت أهنم كانوا من آياتنا عجباً لوال أن أخربناك : أحدمها : فيه وجهان } كانوا ِمْن آياتنا عجباً { 
  .وأوحينا إليك 

إذ أوى الفتية إىل { : قوله عز وجل . هنم أعجب آياتنا وليسوا بأعجب خلقنا ، قاله جماهد معناه أحسبت أ: الثاين 
  :اختلف يف سبب إيوائهم إليه على قولني } الكهف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهىيء لنا من أمرِنا { . أهنم قوم هربوا بدينهم إىل الكهف ، قاله احلسن : أحدمها 
  .} رشداً 
إين أجد يف نفسي : أهنم أبناء عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء املدينة على غري ميعاد ، فقال أَسنُّهم  :الثاين 

ربُّنا ربُّ السموات واألرض لن { مجيعاً } فقالوا { شيئاً ما أظن أحداً جيده ، إن ريب رب السموات واألرض ، 
  .ا الكهف فلبثوا فيه ثالمثائٍة سنني وازدادوا تسعاً ، قاله جماهد مث دخلو} ندعوا من دونه إهلاً لقد قلنا إذاً َشطَطَاً 

هم أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى ، وضرب اهللا تعاىل على آذهنم فيه ، فلما بعث اهللا عيسى : قال ابن قتيبة 
} شططاً { ويف . وسلم  أخرب خبربهم ، مث بعثهم اهللا تعاىل بعد عيسى يف الفترة اليت بينه وبني النيب صلى اهللا عليه

  :ثالثة أوجه 
  .كذباً ، قاله قتادة : أحدها 
  .غلّواً ، قاله األخفش : الثاين 

  .جوراً ، قاله الضحاك : الثالث 
والضرب على اآلذان هو املنع من االستماع ، فدل } فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنني عدداً { : قوله عز وجل 

  :فيه وجهان } سنني عدداً { وا نياماً ، هبذا على أهنم مل ميوتوا وكان
  .إحصاء : أحدمها 

  .سنني كاملة ليس فيها شهور وال أيام : الثاين 
  .وإمنا ضرب اهللا تعاىل على آذاهنم وإن مل يكن ذلك من أسباب النوم لئال يسمعوا ما يوقظهم من نومهم 

أي احلزبني أحصى { أي لننظر } لنِعلَم { . رقدهتم يعين بالعبث إيقاظهم من . اآلية } مث بعثناهم { : قوله عز وجل 
  :فيه ثالثة أوجه } ملا لبثوا أمداً 

  .عدداً ، قاله جماهد : أحدها 
  .أجالً ، قاله مقاتل : الثاين 

  .الغاية ، قاله قطرب : الثالث 
  :ويف احلزبني أربعة أقاويل 

  أن أحد احلزبني الفتية ،: الثاين . قاله جماهد  أن احلزبني مها املختلفان يف أمرهم من قوم الفتية ،: أحدها 



  .أن أحد احلزبني مؤمنون ، واآلخر كفار : الثالث . من حضرهم من أهل ذلك الزمان : والثاين 
  .أنتم أعلم أم اهللا : أن أحد احلزبني اهللا تعاىل ، واآلخر اخللق ، وتقديره : الرابع 

َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَاُموا فَقَالُوا رَبَُّنا ) ١٣(قِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم بِالَْح
َخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَوْلَا َهُؤلَاِء قَْوُمَنا اتَّ) ١٤(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلًَها لَقَْد قُلَْنا إِذًا َشطَطًا 

وَإِِذ اْعَتزَلُْتُموُهْم َوَما َيعُْبُدونَ إِلَّا اللََّه فَأُْووا ) ١٥(َيأُْتونَ َعلَْيهِمْ بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا 
  ) ١٦(َمِتِه َوُيهَيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِمْرفَقًا إِلَى الْكَْهِف يَْنُشْر لَكُمْ رَبُّكُْم ِمْن َرْح

  :فيه وجهان } . . وربطنا على قلوهبم { : قوله عز وجل 
  .ثبتناها : أحدمها 

  .أهلمناها صرباً ، قاله اليزيدي : الثاين 
  :فيه وجهان } ولقد قلنا إذاً شططاً . . . { 

  .غُلواً : أحدمها 
  .تباعداً : الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } لوال يأتون عليهم بسلطان بّينٍ . . . { : عاىل قوله ت

  .حبجة بينة ، قاله مقاتل : أحدها 
  .بعذر بّين ، قاله قتادة : الثاين 

  .بكتاب بّين ، قاله الكليب : الثالث 
  .سعة : أحدمها : فيه وجهان } ويهىيء لكم من أمركم مرفقاً . . . { : قوله تعاىل 

  .معاشاً : الثاين 
بفتح امليم وكسر الفاء ، والفرق } وَمرِفقاً { بكسر امليم وفتح الفاء } ِمْرفقاً { يعين خالصاً ، ويقرأ : وحيتمل ثالثاً 

  .بينهما أنه بكسر امليم وفتح الفاء إذا وصل إليك من غريك ، وبفتح امليم وكسر الفاء إذا وصل منك إىل غريك 

ْت َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت تَقْرُِضُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َوُهْم ِفي فَْجَوٍة ِمْنهُ َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََع
  ) ١٧(ذَِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن َيْهدِ اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجَِد لَُه وَِليا ُمْرِشًدا 

} وترى الشمس إذا طَلََعتْ تزوار عن كهفهم ذاَت اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال { : جل قوله عز و
  فيه وجهان

  .تعرض عنه فال تصيبه : أحدمها 
  .متيل عن كهفهم ذات اليمني : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال { 
  .اذاة ، قاله الكسائي والفراء معىن تقرضهم حتاذيهم ، والقرض احمل: أحدها 
  .معناه تقطعهم ذات الشمال أي أهنا جتوزهم منحرفة عنهم ، من قولك قرضته باملقراض أي قطعته : الثاين 

معناه تعطيهم اليسري من شعاعها مث تأخذه بانصرافها ، مأخوذ من قرض الدراهم اليت ترد ألهنم كانوا يف : الثالث 
  .يكن عليهم سقف يظلهم ولو طلعت عليهم ألحرقتهم مكان موحش ، وقيل ألنه مل 



  :ويف احنرافها عنهم يف الطلوع والغروب قوالن 
ألن كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس ال تصيبه يف وقت الشروق وال يف وقت الغروب : أحدمها 

  .، قاله مقاتل 
  .ون عرب ملن يشاهدهم أو يتصل به خربهم أن اهللا تعاىل صرف الشمس عنهم لتبقى أجسامهم وتك: الثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } وهم يف فجوة منه { 
  .يعين يف فضاء منه ، قاله قتادة : أحدها 
  .داخل منه ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .أنه املكان املوحش : الثالث 
  :أنه ناحية متسعة ، قاله األخفش ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  رجاالً وخيالً غري ميلٍ وال ُعْزلِ... كلَّ واٍد وفجوٍة وحنن مألنا 

بِالَْوصِيِد لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِمْ  َوَتْحَسبُُهْم أَيْقَاظًا َوُهمْ ُرقُوٌد َوُنقَلِّبُُهْم ذَاتَ الَْيِمنيِ وَذَاَت الشِّمَالِ َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيِه
  ) ١٨(ِلئَْت ِمْنُهمْ ُرْعًبا لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُم

  .املنتبهون : األيقاظ } وحتسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ { : قوله عز وجل 
  :قال الراجز 

  والسيف غياظ هلم غياظا... قد وجدوا إخواهنم أيقاظا 
  .قيل إن أعينهم كانت مفتوحة ويتنفسون وال يتكلمون . النيام : والرقود 

وقيل . يعين تقلب النيام ألهنم لو مل يقلبوا ألكلتهم األرض لطول مكثهم } شمال ونقلبهم ذات اليمني وذات ال{ 
  .وستة أشهر على جنبٍ آخر ، قاله ابن عباس . إهنم كانوا يقلبون يف كل عام مرتني ، ستة أشهر على جنب 

  .إمنا قلبوا تسع سنني بعد ثالمثائة سنة مل يقلبوا فيها : قال جماهد 
  :ه أيقاظاً وهم رقود قوالن وفيما حتسبهم من أجل

  .النفتاح أعينهم : أحدمها 
  .لتقليبهم ذات اليمني وذات الشمال : الثاين 

  :قوالن } كلبهم { يف } وكلبهم باِسطٌ ِذراعيه بالوصيد { 
  .وقيل إن امسه كان محران . أنه كلب من الكالب كان معهم ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

  :مخسة تأويالت } الوصيد { ويف . ناس كان طباخاً هلم تبعهم ، وقيل بل كان راعياً أنه إنسان من ال: الثاين 
  .أنه العتبة : أحدها 
  .أنه الفناء قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه احلظري ، حكاه اليزيدي : الثالث 
  .أن الوصيد والصعيد التراب ، قاله سعيد بن جبري : الرابع 

  :ية ، وقال الشاعر أنه الباب ، قاله عط: اخلامس 
  عليَّ ومعرويف هبا غُري ُمْنكَرِ... بأرض فضاَء ال ُيَسدُّ َوصيدها 

  .قال حممد بن إسحاق كان اصفر اللون . وحكى جرير بن عبيد أنه كان كلباً ربيباً صغرياً 



  :فيه وجهان } لو أطّلعت عليهم لوليت منهم فِراراً وملِلئت منهم ُرعباً { 
  .ارهم وشعورهم يأخذه الرعب منهم فزعاً لطول أظف: أحدمها 

  .ملا ألبسهم اهللا تعاىل من اهليبة اليت ترد عنهم األبصار لئال يصل إليهم أحد حىت يبلغ الكتاب فيهم أجله : الثاين 
غزوت مع معاوية رضي اهللا عنه يف حبر الروم فانتهينا إىل الكهف الذي : حكى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

ب الكهف ، فقال معاوية أريد أن أدخل عليهم فأنظر إليهم ، فقلت ليس هذا لك فقد منعه اهللا من هو فيه أصحا
فأرسل مجاعة إليهم دخلوا الكهف أرسل اهللا . اآلية } لو اطعلت عليهم لوليت منهم فراراً { خري منك ، قال تعاىل 
  .عليهم رحياً أخرجتهم 

  .قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس الذي اتبعوه وآمنوا به  وقيل إن هذه املعجزة من قومهم كانت لنيب

َض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ بَِما لَبِثُْتمْ َوكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم لَِيَتَساَءلُوا بَْيَنُهْم قَالَ قَاِئلٌ مِْنُهْم كَمْ لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْع
َولَا ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ أََحًدا بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْزكَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف  فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم

  ) ٢٠(ُتفِْلُحوا إِذًا أََبًدا إِنَُّهْم إِنْ يَظَْهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَوْ ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ) ١٩(

{ . وأنام اهللا كلبهم معهم : قال مقاتل . يعين به إيقاظهم من نومهم } وكذلك بعثناهم { : قوله عز وجل 
  .ليعلموا قدر نومهم } ليتساءلوا بينهم قال قائلٌ منهم كم لبثتم 

ه غريه ، فقال لبثنا يوما ألنه أطول مدة النوم كان السائل منهم أحدهم ، واجمليب ل} قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم { 
  .ألهنم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره } أو بعض يوما { املعهود ، فلما رأى الشمس مل تغرب قال 

  :ويف قائله قوالن } قالوا ربُّكم أْعلُم مبا لبثتم { 
  .أنه حكاية عن اهللا تعاىل أنه أعلم مبدة لبثهم : أحدمها 

فنطق بالصواب ورد } ربكم أعلم مبا لبثتم { قول كبريهم مكسلمينا حني رأى الفتية خمتلفني فيه فقال أنه : الثاين 
  .األمر إىل اهللا عامله ، وهذا قول ابن عباس 

قرىء بكسر الراء وبتسكينها ، وهو يف القراءتني مجيعاً الدراهم ، وأما } فابعثوا أحدكم بورقكم هذه اىل املدينة { 
  :الراء فهي اإلبل والغنم ، قال الشاعر الوَرق بفتح 

  كَفِّْر خطاياي ومثِّْر ورقي... إياك أدعو فتقبل َملَقي 
  .يعين إبله وغنمه 

  :فيه أربعة تأويالت } فلينظر أيها أزكي طعاماً { 
  .أيها أكثر طعاماً ، وهذا قول عكرمة : أحدها 
  .أيها أحل طعاماً ، وهذا قول قتادة : الثاين 

  .أطيب طعاماً ، قاله الكليب : الثالث 
  .أرخص طعاماً : الرابع 

  :فيه وجهان } فليأتكم برزق ِمْنه { 
  .مبا ترزقون أكله : أحدمها 

  .مبا حيل لكم أكله : الثاين 
  :حيتمل وجهني } . . . وليتلطف { 



  .وليسترخص : أحدمها 
اعة يف طعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكالً وهذا يدل على جواز اشتراك اجلم. وليتلطف يف إخفاء أمركم : الثاين 

  .وهي املناهدة ، وكانت مستقبحة يف اجلاهلية فجاء الشرع بإباحتها 
  :فيه ثالثة تأويالت } إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم { : قوله عز وجل 

  .يرمجوكم بأيديهم استنكاراً لكم ، قاله احلسن : أحدها 
  .، قاله ابن جريج بألسنتهم غيبة لكم وشتماً : الثاين 

  .يعين يف كفرهم } أو يعيدوكم يف ملتهم { . والرجم القتل ألنه أحد أسبابه . يقتلوكم : الثالث 
  .إن أعادوكم يف ملتهم } ولن تفلحوا إذاً أبداً { 

َب ِفيَها إِذْ َيَتنَاَزُعونَ َبْينَُهْم أَْمرَُهْم فَقَالُوا اْبُنوا َوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا رَْي
  ) ٢١( َعلَْيهِْم ُبْنيَاًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجًِدا

  فيه وجهان} وكذلك أعثرنا عليهم { : قوله عز وجل 
  .أظهرنا أهل بلدهم عليهم :  أحدمها
  .أطلعنا برمحتنا إليهم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } . . . وليعلموا أن وْعدَ اِهللا حقٌّ { 
ليعلم أهل بلدهم أن وعد اهللا حق يف قيام الساعة وإعادة اخللق أحياء ، ألن من أنامهم كاملوتى هذه املدة : أحدمها 

  .ادر على إحياء من أماته وأقربه اخلارجة عن العادة مث أيقظهم أحياء ق
ذلك أهنم } إذ يتنازعون بينهم أمرهم { . معناه لريى أهل الكهف بعد علمهم أن وعد اهللا حق يف إعادهتم : الثاين 

ملا بعثوا أحدهم بورقهم إىل املدينة ليأتيهم برزق منها وطعام ، استنكروا شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد فحمل 
لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس : صاحلاً قد آمن ومن معه ، فلما نظر إليه قال  إىل امللك وكان

امللك فقد كنت أدعو اهللا أن يريناهم ، وسأل الفىت فأخربه فانطلق والناس معه إليهم ، فلما دنوا من أهل الكهف 
عليهم أماهتم اهللا ميتة احلق ، فحينئذ كان ومسع الفتية كالمهم خافوهم ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا 

  .التنازع الذي ذكره اهللا تعاىل فيهم 
  :ويف تنازعهم قوالن 

  أهنم تنازعوا هل هم أحياء أم موتى؛: أحدمها 
  .أهنم تنازعوا بعد العلم مبوهتم هل يبنون عليهم بنياناً يعرفون به أم يتخذون عليهم مسجداً : الثاين 
أردت أن جتعلنا يف صندوق : د أن يدفنهم يف صندوق من ذهب ، فأتاه آت منهم يف املنام فقال إن امللك أرا: وقيل 

  .من ذهب فال تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود فدْعنا 

قُولُونَ َسْبَعةٌ وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قُلْ َربِّي َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ َرابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلْبُُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَي
  ) ٢٢(ِمنُْهْم أََحًدا  أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َما َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ فَلَا ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا مَِراًء ظَاِهًرا وَلَا َتْسَتفِْت ِفيهِْم

مخسة سادسهم كلبهم رمجاً بالغيب ويقولون سبعة سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون { : قوله عز وجل 
  .فأدخل الواو على انقطاع القصة ألن اخلرب قد مت } وثامنهم كلبهم 



  :يف املختلفني يف عددهم قوالن } قل ريب أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل { 
  .أهنم أهل املدينة قبل الظهور عليهم : أحدمها 

  :قال قتادة قذفاً بالظن ، قال زهري } رمجاً بالغيب { : وقوله تعاىل . العهد هبم  أهنم أهل الكتاب بعد طول: الثاين 
  .وما هو عنها باحلديث املرّجم ... وما احلرب إالَّ ما علمتم وذقتم 

  .كانوا سبعة وثامنهم كلبهم : أنا من القليل الذي استثىن اهللا تعاىل : وقال ابن عباس 
  :كانوا مثانية ، وجعال قوله تعاىل  :وقال ابن جريج وحممد بن إسحاق 

  .أي صاحب كلبهم } وثامنهم كلبهم { 
أمساؤهم : قال ابن جريج . وكتب قومهم أمساءهم حني غابوا ، فلما بان أمرهم كتبت أمساؤهم على باب الكهف 

 مكسلمينا وميليخا وهو الذي مضى بالورق يشتري به الطعام ، ومطرونس ، وحمسيميلنينا ، وكشوطوش ،
  .وبطلنوس ويوطونس وبريونس 

فيه مخسة } فال متار فيهم إالّ مراًء ظاهراً { . وكان الكلب ملكسلمينا وكان أسنهم وكان صاحب غنم : قال مقاتل 
  :أوجه 

  .إال ما قد أظهرنا لك من أمرهم ، قاله جماهد : أحدها 
  .قاله قتادة حسبك ما قصصا عليك من شأهنم ، فال تسألين عن إظهار غريه ، : الثاين 

  .إال ِمراء ظاهراً يعين حبجة واضحة وخرب صادق ، قاله علي بن عيسى : الثالث 
  .ال جتادل فيهم أحداً أال أن حتدثهم به حديثاً ، قاله ابن عباس : الرابع 

وال تستفت يا : أحدمها : فيه وجهان } وال تستفت فيهم منهم أحداً { . هو أن تشهد الناس عليهم : اخلامس 
  .وجماهد وقتادة . مد فيهم أحداً من أهل الكتاب ، قاله ابن عباس حم

  .أنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهني ألمته : الثاين 

َيْهِدَينِ رَبِّي إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ ) ٢٣(َولَا َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا 
  ) ٢٤(ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا 

: فيه إضمار وتقديره : قال األخفش } إال إن يشاء اهللا } { وال تقولن لشيءإين فاعلٌ ذلك غداً { : قوله عز وجل 
أن تقرنه إال أن تقول إن شاء اهللا ، وهذا وإن كان أمراً فهو على وجه التأديب واإلرشاد أن ال تعزم على أمر إال 

  :مبشيئة اهللا تعاىل ألمرين 
ستجدين إن { أن العزم رمبا صد عنه مبانع فيصري يف وعده خملفاً يف قوله كاذباً ، قال موسى عليه السالم : أحدمها 

  .ومل يصرب ومل يكن كاذباً لوجود االستثناء يف كالمه ]  ٧٠: الكهف [ } شاء اهللا صابراً 
  .عاىل ، وإنه مدبر يف أفعاله مبعونة اهللا وقدرته إذعاناً لقدرة اهللا ت: الثاين 

  .خيتص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } واذكر ربك إذا نسيت { 

أنك إذا نسيت الشيء فاذكراهللا ليذكرك إياه ، فإن فعل فقد أراد منك ما ذكرك ، وإال فسيدلك على ما : أحدها 
  .شد لك مما نسيته ، قاله بعض املتكلمني هو أر
  .واذكر ربك إذا غضبت ، قاله عكرمة ، ليزول عنك الغضب عند ذكره : الثاين 



  :ويف الذكر املأمور به قوالن . واذكر ربك إذا نسيت االستثناء مبشيئة اهللا يف ميينك : الثالث 
  } ألقرب من هذا رشداً وقل عسى أن يهديين ريب{ أنه ما ذكره يف بقية اآلية : أحدمها 

  .أنه قول إن شاء اهللا الذي كان نسيه عند ميينه : الثاين 
  :واختلفوا يف ثبوت االستثناء بعد اليمني على مخسة أقاويل 

أنه يصح االستثناء هبا إىل سنة ، فيكون كاالستثناء هبا مع اليمني يف سقوط الكفارة وال يصح بعد السنة ، : أحدها 
  .قاله ابن عباس 

  .يصح االستثناء هبا يف جملس ميينه ، وال يصح بعد فراقه ، قاله احلسن وعطاء : الثاين 
  .يصح االستثناء هبا ما مل يأخذ يف كالم غريه : الثالث 
  .يصح االستثناء هبا مع قرب الزمان ، وال يصح مع بعده : الرابع 

  .اهر من مذهب مالك والشافعي رمحهما اهللا أنه ال يصح االستثناء هبا إال متصالً بيمينه وهو الظ: اخلامس 

قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْبِصرْ ) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَهِْفهِْم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسنَِني َواْزَدادُوا ِتْسًعا 
  ) ٢٦(ا ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحًدا بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ وَلَ

. يف قراءة ابن مسعود قالوا لبثوا يف كهفهم } ولبثوا يف كهفهم ثالمثائة سنني وازدادوا تسعاً { : قوله عز وجل 
  :وفيه قوالن 

فرد اهللا  أن هذا قول اليهود ، وقيل بل نصارى جنران أهنم لبثوا يف كهفهم ثالمثائة سنني وازدادوا تسعاً ،: أحدمها 
  }قل اهللا أعلم مبا لبثوا { تعاىل عليهم قوهلم وقال لنبيه 

  .أن هذا إخبار من اهللا تعاىل هبذا العدد عن مدة بقائهم يف الكهف من حني دخلوه إىل ما ماتوا فيه : واتلقول الثاين 
  .هو ما بني السنني الشمسية والسنني القمرية } وازدادوا تسعاً { 
  :فيه وجهان } لبثوا  قل اهللا أعلم مبا{ 

  .مبا لبثوا بعد مدهتم إىل نزول القرآن فيهم : أحدمها 
  .اهللا أعلم مبا لبثوا يف الكهف وهي املدة اليت ذكرها عن اليهود إذ ذكروا زيادة ونقصاناً : الثاين 

  :فيه تأويالن } أبصر به وأمسع . . . { : قوله عز وجل 
معناه أبصرهم وأمسعهم ، ما قال اهللا فيهم : الثاين . ر ، مبا قال وأمسع ملا قالوا أن اهللا أبصر وأمسع ، أي أبص: أحدمها 

.  
  :فيه وجهان } ما هلم من دونه من َويلّ { 

  .من ناصر : أحدمها 
  :فيه وجهان } وال يشرك يف حكمه أحداً { . من مانع : الثاين 

  .وال يشرك يف علم غيبه أحداً : أحدمها 
  .ألحد أن حيكم بغري حكمه فيصري شريكاً له يف حكمه  أنه مل جيعل: الثاين 



وَاْصبِْر نَفَْسَك َمعَ الَِّذينَ ) ٢٧(َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 
َعْن يُدونَ َوْجَهُه وَلَا َتْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولَا تُِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِ

  ) ٢٨(ِذكْرَِنا وَاتََّبَع هََواُه َوكَانَ أَمُْرُه فُُرطًا 

  :فيه أربعة تأويالت } ولن جتد من دونه ُملتحداً . . . { : قوله تعاىل 
  :ملجأ ، قاله جماهد ، قال الشاعر : أحدها 

  فما لنا عنك يف األقوام ُملتحد... ال حتفيا يا أخانا من موّدتنا 
  :مهرباً ، قاله قطرب ، قال الشاعر : الثاين 

  عين وما ِمْن قضاء اهللا ملتحُد... يا هلف نفسي وهلٌف غري مغنيٍة 
  .معدالً ، قاله األخفش : الثالث 
  .ومعانيها متقاربة . اً ، قاله قتادة ولي: الرابع 

  :فيه وجهان } واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم { : قوله عز وجل 
نزلت هذه اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال قتادة . يريدون طاعته : الثاين . يريدون تعظيمه : أحدمها 

  أميت من أمرت أن أصرب معهم احلمد هللا الذي جعل من« : باملدينة فلما نزلت عليه قال 
  :فيه ثالثة تأويالت } يدعون رهبم بالغداة والعشي { . » 

  .يدعونه رغبة ورهبة : أحدها 
  .أهنم احملافظون على صالة اجلماعة ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهنا الصالة املكتوبة ، قاله ابن عباس وجماهد : الثالث 
يف أول النهار وآخره ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة يف التوفيق ، وخيتموه  أن يريد الدعاء: وحيتمل وجهاً رابعاً 

  .بالدعاء طلباً للمغفرة 
  :حيتمل وجهني } يريدون وجهه { 

  .بدعائهم : أحدمها 
وخص النهار بذلك دون الليل ألن عمل النهار إذا كان هللا تعاىل فعمل الليل أوىل أن يكون . بعمل هنارهم : الثاين 

  .له 
  :فيه وجهان } . . وال تعد عيناك عنهم  {

ما حكاه ابن جريج : الثاين . وال تتجاوزهم بالنظر إىل غريهم من أهل الدنيا طلباً لزينتها ، حكاه اليزيدي : أحدمها 
لقد آذاين ريح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل : أن عيينة بن حصن قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يسلم 

  .ساً منك ال جيامعونا فيه ، واجعل هلم جملساً ال جنامعهم فيه ، فنزلت لنا جمل
  .} وال تطع من أغفلنا قلبه عن ِذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً { 

  :فيه وجهان } أغفلنا { قوله 
  .جعلناه غافالً عن ذكرنا : أحدمها 

  .وجدناه غافالً عن ذكرنا : الثاين 
  .أهنا إبطال الوقت بالبطالة ، قاله سهل بن عبد اهللا : أحدها : اطر ثالثة أوجه ويف هذه الغفله ألصحاب اخلو

  .أهنا طول األمل : الثاين 



  .أهنا ما يورث الغفلة : الثالث 
  :فيه وجهان } واتبع هواه { 

  .يف شهواته وأفعاله : أحدمها 
  .يف سؤاله وطلبه التمييز عن غريه : الثاين 

  :ه مخسة تأويالت في} وكان أمُره فُُرطاً { 
  .ضيقاً ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .متروكاً ، قاله الفراء : الثاين 

  .ندماً قاله ابن قتيبة : الثالث 
  .سرفاً وإفراطاً ، قاله مقاتل : الرابع 

  .يقال أفرط إذا أسرف وفرط إذا قصر . قاله ابن حبر . سريعاً : اخلامس 

َتِغيثُوا َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني نَاًرا أََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها َوإِنْ َيْس َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن
  ) ٢٩(ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيشْوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّرَاُب َوَساَءْت مُْرَتفَقًا 

هذا وإن كان خارجاً خمرج التخيري } من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  وقل احلق{ : قوله عز وجل 
  :فهو على وجه التهديد والوعيد ، وفيه ثالثة أوجه 

  .أهنم ال ينفعون اهللا بإمياهنم وال يضرونه بكفرهم : أحدها 
  .فمن شاء اجلنة فليؤمن ، ومن شاء النار فليكفر ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .فمن شاء فليعرِّض نفسه للجنة باإلميان ، ومن شاء فليعرض نفسه للنار بالكفر : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } إنا أعتدنا للظاملني ناراً أحاط هبم سرادقها { 

  .أن سرادقها حائط من النار يطيف هبم ، قاله ابن عباس : أحدها 
إىل ظلٍّ ذي ثالث شعب ال ظليل وال { ي قال اهللا تعاىل فيه هو دخاهنا وهليبها قبل وصوهلم إليها ، وهو الذ: الثاين 

  .قاله قتادة ] .  ٣١-٣٠: املرسالت [ } يغين من اللهب 
البحر هو جهنم « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى يعلى بن أمية قال . أنه البحر احمليط بالدنيا : الثالث 

والسرادق » واهللا ال أدخلها أبداً ما دمت حياً وال يصيبين منها قطرة « ال مث ق} ناراً أحاط هبم سرادقها { مث تال » 
  .فارسي معرب ، واصله سرادر 

  :فيه أربعة تأويالت } . . . وإن يستغيثوا ُيغَاثوا مباٍء كاملهل { 
  .أنه القيح والدم ، قاله جماهد : أحدها 
  .دردي الزيت ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .شيء أذيب حىت امناع؛ قاله ابن مسعود أنه كل : الثالث 
  :هو الذي قد انتهى حره ، قاله سعيد بن جبري ، قال الشاعر : الرابع 

  مث علّ املتون بعد النهال... شاب باملاء منه مهالً كريهاً 
  .وجعل ذلك إغاثة القترانه بذكر االستغاثة 

  :الت يف املرتفق أربعة تأوي} بئس الشراب وساءت مرتفقاً . . . { 



  .معناه جمتمعاً ، قاله جماهد ، كأنه ذهب إىل معىن املرافقة : أحدها 
  .منزالً قاله الكليب ، مأخوذ من االرتفاق : الثاين 

  .أنه من الرفق : الثالث 
  :أنه من املتكأ مضاف إىل املرفق ، ومنه قول أيب ذؤيب : الرابع 

  أَنَّ َعْينِي فيها الصَّاُب َمذُْبوُحكَ... ناَم اخلَِليُّ َوبِتُّ اللْيلَ ُمْرَتِفقاً 

أُولَِئَك لَُهْم جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِي ِمْن ) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَملًا 
َوَيلَْبُسونَ ِثيَاًبا ُخضًْرا ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأَرَاِئكِ َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ 

  ) ٣١(نِْعَم الثَّوَاُب َوَحُسَنْت مُْرَتفَقًا 

روى الرباء بن عازب أن } إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إّنا ال نضيع أْجر من أحسن عمالً { : قوله عز وجل 
إن { إين رجل متعلم فأخربين عن هذه اآلية : قام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فقال  أعرابياً

يا أعرايب ما أنت منهم ببعيد وال هم « اآلية فقال رسول اهللا صلى عليه وسلم } الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
عمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه اآلية نزلت ببعيد منك ، هم هؤالء األربعة الذين هم وقوف ، أبو بكر و

  فيهم
  :ففيه قوالن : أما السندس } ويلبسون ثياباً ُخضْراً ِمن سندس وإستربق . . . { : قوله عز وجل . » 

  .أنه من ألطف من الديباج ، قاله الكليب : أحدمها 
  : االستربق قوالن ويف. ما َرقَّ من الديباج ، واحده سندسة ، قاله ابن قتيبة : الثاين 

أنه ما غلظ من الديباج ، قاله ابن قتيبة ، وهو فارسي معرب ، أصله استربه وهو الشديد ، وقد قال : أحدمها 
  :املرقش 

  وإْسَتبَْرَق الديباج طوراً لباُسها... تراُهنَّ َيلْبسَن املشاِعَر مرة 
  .أنه احلرير املنسوج بالذهب ، قاله ابن حبر : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } ئني فيها على األرائك متك{ 
  .أهنا احلجال ، قاله الزجاج : أحدها 
  .أهنا الفُُرش يف احلجال : الثاين 

  :أهنا السرر يف احلجال ، وقد قال الشاعر : الثالث 
  يباشْرن باملعزاء َمسَّ األرائِك... خدوداً جفت يف السري حىت كأمنا 

ِكلَْتا ) ٣٢(لَْينِ َجَعلَْنا لِأََحِدِهَما جَنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا بَْيَنُهَما َزْرًعا َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا َرُج
ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا  َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ) ٣٣(الَْجنََّتْينِ آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلْم ِمْنُه َشْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما نََهًرا 

َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ ) ٣٥(وََدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبًدا ) ٣٤(أَكْثَُر ِمْنَك مَالًا َوأََعزُّ َنفًَرا 
  ) ٣٦(َخيًْرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا  قَاِئَمةً َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي لَأَجَِدنَّ

البستان ، فإذا مجع العنب والنخل وكان : اجلنة } واضرب هلم مثالً رجلني جعلنا ألحدمها جنتني { : قوله تعاىل 
  .} وجعلنا بينهما رزعاً { حتتها زرع فهي أمجل اجلنان وأجداها نفعاً ، لثمر أعاليها وزرع أسافلها ، وهو معىن قوله 



  .أي مثرها وزرعها ، ومساه أكُالً ألنه مأكول } ا اجلَنتني آتت أكلُها كلت{ 
  .أي استكمل مجيع مثارها وزرعها } ومل تظلم منه شيئاً { 
يعين أن فيهما أهناراً من املاء ، فيكون مثرها وزرعها بدوام املاء فيهما أو يف وأروى ، وهذه } وفجرنا ِخالهلما هنراً { 

  .دي ويغل غاية الصفات فيما جي
  :ويف ضرب املثل يف هاتني اجلنتني قوالن 

ما حكاه مقاتل بن سليمان أنه إخبار اهللا تعاىل عن أخوين كانا يف بين إسرائيل ورثا عن أبيهما ماالً جزيالً ، : أحدمها 
حقه منه  فأخذ أحدمها حقه وهو مؤمن فتقرب به إىل اهللا تعاىل ، وأخذ اآلخر. قال ابن عباس مثانية آالف دينار 

وهو كافر فتملك به ضياعاً منها هاتان اجلنتان ، ومل يتقرب إىل اهللا تعاىل بشيء منه ، فكان من حاله ما ذكره اهللا من 
  .بعد ، فجعله اهللا تعاىل مثالً هلذه األمة 

ويرغب يف اآلخرة  أنه مثل ضربه اهللا تعاىل هلذه األمة ، وليس خبرب عن حال متقدمة ، ليزهد يف الدنيا: والقول الثاين 
  .، وجعله زجراً وإنذاراً 

قرأ عاصم بفتح الثاء وامليم ، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان امليم ، وقرأ } وكان له مثٌر { : قوله عز وجل 
  :ويف اختالف هاتني القراءتني بالضم والفتح قوالن . الباقون ثُُمر بضم الثاء وامليم 

  :هذا فيه ثالثة تأويالت معنامها واحد ، فعلى : أحدمها 
  .أنه الذهب والفضة ، قاله قتادة ، ألهنا أموال مثمرة : أحدها 
  أنه املال الكثري من صنوف األموال ، قاله ابن عباس ألن تثمريه أكثر: الثاين 

  .أنه األصل الذي له مناء ، قاله ابن زيد ، ألن يف النماء تثمرياً : الثالث 
  :بينهما ، أربعة أوجه . ا بالضم وبالفتح خمتلف ، فعلى هذا يف الفرق أن معنامه: والقول الثاين 

  .أنه بالفتح مجع مثرة ، وبالضم مجع مثار : أحدها 
  .أنه بالفتح مثار النخيل خاصة ، وبالضم مجيع األموال ، قاله ابن حبر : الثاين 

  .غريه أنه بالفتح ما كان مثاره من أصله ، وبالضم ما كان مثاره من : الثالث 
  .أن الثمر بالضم األصل ، وبالفتح الفرع ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :ويف هذا الثمر املذكور قوالن 
  .أنه مثر اجلنتني املتقدم ذكرمها ، وهو قول اجلمهور : أحدمها 

له ابن عباس ، أنه مثر ملكه من غري جنتيه ، وأصله كان لغريه كما ميلك الناس مثاراً ال ميلكون أصوهلا ، قا: الثاين 
  .ليجتمع يف ملكه مثار أمواله ومثار غري أمواله فيكون أعم ِملكا 

يعين ألخيه املسلم الذي صرف ماله يف القُرب طلباً للثواب يف اآلخرة ، وصرف هذا الكافر ماله } فقال لصاحبه { 
  .فيما استبقاه للدنيا واملكاثرة 

  :وجهان أي يناظره ، وفيما حياوره فيه } وهو حياوره { 
  .يف اإلميان والكفر : أحدمها 

  .يف طلب الدنيا وطلب اآلخرة ، فجرى بينهما ما قصة اهللا تعاىل من قوهلما : الثاين 

ُهَو اللَُّه َربِّي لَِكنَّا ) ٣٧( قَالَ لَُه صَاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ سَوَّاَك َرُجلًا
ا َووَلًَدا َولَْولَا إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ مِْنَك َمالً) ٣٨(َولَا أُْشرُِك بَِربِّي أََحًدا 



أَْو ُيصْبَِح ) ٤٠(يُْرِسلَ َعلَْيَها ُحسَْباًنا ِمَن السََّماِء فَُتصْبَِح صَِعيًدا َزلَقًا فََعَسى َربِّي أَنْ ُيْؤِتَينِ َخْيًرا ِمْن َجنَِّتَك َو) ٣٩(
  ) ٤١(َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن َتْسَتِطيَع لَُه طَلًَبا 

  :فيه وجهان } فعسى رّبي أن يؤتني خرياً ِمْن جنتك { : قوله تعاىل 
  .ا خرياً من جنتك يف الدنيا فأساويك فيه: أحدمها 

  .وهو األشهر خرياً من جنتك يف اآلخرة ، فأكون أفضل منك فيها : الثاين 
  :فيه مخسة تأويالت } ويرسل عليها ُحْسباناً من السماء { 

  .يعين عذاباً ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها 
  .ناراً : الثاين 

  .جراداً : الثالث 
  .واجلزاء من اهللا تعاىل حبساب . ألنه جزاء اآلخرة عذاب حساب مبا كسبت يداك ، قاله الزجاج ، : الرابع 

أنه املرامي الكثرية ، قاله األخفش وأصله احلساب ويف السهام اليت يرمى هبا يف طلق واحد ، وكان من : اخلامس 
  .َرمي األساورة 

رض بعد أن كانت يعين أرضاً بيضاء ال ينبت فيها نبات وال يثبت عليها قدم ، وهي أضر أ} فتصبح صعيداً زلقاً { 
  .جنة أنفع أرض 

يعين غائراً ذاهباً فتكون } غوراً { يعين ويصبح ماؤها غوراً ، فأقام أو مقام الواو ، و } أو يصبح ماؤها غوراً { 
  .أعدم أرض للماء بعد أن كان فيها 

  :وحيتمل وجهني } فلن تستطيع له طلباً { 
فلن تستطيع طلب غريه بدالً منه وإىل هذا احلد انتهت مناظرة أخيه  :الثاين . فلن تستطيع رد املاء الغائر : أحدمها 
  .وإنذاره 

لَْيتَنِي لَْم أُْشرِْك بَِربِّي أََحًدا  َوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَْصَبحَ ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا
ُهَناِلَك الَْولَاَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيرٌ ثَوَاًبا َوَخْيرٌ ) ٤٣(ْن لَُه ِفئَةٌ يَْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمنَْتِصًرا َولَْم َتكُ) ٤٢(

  ) ٤٤(ُعقًْبا 

ب كفيه فأصبح يقل{ . أي أهلك ماله ، وهذا أول ما حقق اهللا به إنذار أخيه } وأحيط بثمرِِه { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } على ما أنفق فيها 

  .يقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها وأسفاً على ما تلف : أحدمها 
يقلب ملكه فال يرى فيه عوض ما أنفق وهلك ، ألن امللك قد يعرب عنه باليد ، من قوهلم يف يده مال ، أي : الثاين 

  .يف ملكه 
ى عاليها فجمع عليه بني هالك األصل والثمر ، وهذا من أعظم اجلوائح أي منقلبة عل} وهي خاويةٌ على عروِشها { 

  .مقابلة على بغيه 
  :فيه وجهان } ومل تكُْن له ِفئة ينصرونه مْن دوِن اهللا { : قوله عز وجل 

  .أن الفئة اجلند ، قاله الكليب : أحدمها 



  .العشرية ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه وجهان } وما كان منتصراً { 

  .وما كان ممتنعاً ، قاله قتادة : أحدمها 
  .وما كان مسترداً بدل ما ذهب منه : الثاين 

  :مها الرجالن ذكرمها اهللا تعاىل يف سورة الصافات حيث يقول : قال ابن عباس 
وهذا مثل قيل إنه ضرب لسلمان وخباب وصهيب مع أشراف } يف سواء اجلحيم { إىل قوله } إين كان يل قرين { 

  .من املشركني قريش 
  :وفيه أربعة أوجه . يعين القيامة } هنالك الوالية هللا احلق { : قوله تعاىل 

  .أهنم يتولون اهللا تعاىل يف القيامة فال يبقى مؤمن ال كافر إال تواله ، قاله الكليب : أحدها 
  .أن اهللا تعاىل يتوىل جزاءهم ، قاله مقاتل : الثاين 

  .الء فكأهنم مجيعاً يعترفون بأن اهللا تعاىل هو الويلّ قاله األخفش أن الوالية مصدر الو: الثالث 
  .أن الوالية النصر ، قاله اليزيدي : الرابع 

  :ويف الفرق بني الوالية بفتح الواو وبني الوالية بكسرها وجهان 
  .للمخلوقني ، قاله أبو عبيدة : للخالق ، وبكسرها : أهنا بفتح الواو : أحدمها 

  .ا بالفتح يف الدين ، وبكسرها يف السلطان أهن: الثاين 

َبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرِّيَاُح َوكَانَ َواْضرِْب لَُهْم مَثَلَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ فَأَْص
َمالُ وَالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوالَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت َخْيٌر عِْنَد رَبَِّك ثََواًبا َوَخْيرٌ الْ) ٤٥(اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدًرا 

  ) ٤٦(أََملًا 

حيتمل وجهني } واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماٍء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ األرض { : قوله عز وجل 
:  

  .اختلط بالنبات حني استوى  أن املاء: أحدمها 
  .أن النبات اختلط بعضه ببعض حني نزل عليه املاء حىت منا : الثاين 

يعين بامتناع املاء عنه ، فحذف ذلك إجيازاً لداللة الكالم عليه ، واهلشيم ما تفتت } فأصبح هشيماً تذروُه الرياُح { 
  :بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع ، قال الشاعر 

  يشبهها من رآها اهلشيما... نّيماً أجسادهم فأصبحت 
  :واختلف يف املقصود بضرب هذا املثل على قولني 

  :أن اهللا تعاىل ضربه مثالً للدنيا ليدل به على زواهلا بعد حسنها وابتهاجها : أحدمها 
  . أن اهللا تعاىل ضربه مثالُ ألحوال أهل الدنيا أن مع كل نعمة نقمة ومع كل فرحة ترحة: الثاين 

قوة ودفعاً فصارا زينة } البنني { ألن يف املال مجاالً ونفعاً ويف } املال والبنون زينة احلياة الدنيا { : قوله عز وجل 
  .احلياة الدنيا 

  :فيها أربعة تأويالت } والباقيات الصاحلات خٌري عند ربك ثواباً وخٌري أمالً { 
  .يد بن جبري أهنا الصلوات اخلمس ، قاله ابن عباس وسع: أحدها 



  .أهنا األعمال الصاحلة ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ، وقاله عطية العويف . هي الكالم الطيب : الثالث 
هو قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، قاله : الرابع 
« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال . ن عفان رضي اهللا عنه عثمان ب

  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب هي الباقيات الصاحلات
  :وجهان } الصاحلات { ويف . » 

  .أهنا مبعىن الصاحلني ألن الصاحل هو فاعل الصالح : أحدمها 
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه . أهنا مبعىن النافعات فعرب عن املنفعة بالصالح ألن املنفعة مصلحة :  الثاين
مر أمتك أن يكثروا من غراس اجلنة فإن تربتها طيبة وأرضها : ملا ُعرج يب إىل السماء أريت إبراهيم فقال « : قال 

  قوة إال باهللا العلي العظيمال حول وال : واسعة ، فقلت وما غراس اجلنة؟ قال 
{ يعين عند نفسك يف الدنيا ، ويكون معىن قوله } وخري أمالً { يعين يف اآلخرة ، } خري عند ربك ثواباً { . » 

  .يعين أصدق أمالً ، ألن من األمل كواذب وهذا أمل ال يكذب } وخٌري أمالً 

َوعُرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفًّا لَقَدْ ) ٤٧(َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر مِْنُهْم أََحًدا  َوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ َوتََرى الْأَْرَض بَارَِزةً
وَُوِضَع الْكَِتاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقنيَ ) ٤٨(جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعًدا 

َجدُوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َولَا مَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكتَابِ لَا يَُغاِدرُ َصِغَريةً وَلَا كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاَها وََوِم
  ) ٤٩(َيظِْلُم رَبَُّك أََحًدا 

  :فيه ثالثة أوجه } ويوم ُنَسيِّر اجلبال { : قوله عز وجل 
  .يسريها من السري حىت تنتقل عن مكاهنا ملا فيه من ظهور اآلية وعظم اإلعتبار : أحدها 
  .يسريها أي يقللها حىت يصري كثريها قليالً يسرياً : الثاين 

  .بأن جيعلها هباء منثوراً : الثالث 
  :فيه وجهان } وترى األرض بارزة { 

  .هم أنه بروز ما يف بطنها من األموات خبروجهم من قبور: أحدمها 
  .أهنا فضاء ال يسترها جبل وال نبات : الثاين 

  .فيه ثالثة تأويالت } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً { 
  .يعين فلم خنلف منهم أحداً ، قاله ابن قتيبة ، قال ومنه مسي الغدير ألنه ما ختلفه السيول : أحدها 
  .فلم نستخلف منهم أحداً ، قاله الكليب : الثاين 

  .ناه فلم نترك منهم أحداً ، حكاه مقاتل مع: الثالث 
قيل إهنم يُعرضون صفاً بعد صف كالصفوف يف الصالة ، وقيل إهنم } وعُرِضوا على ربِّك َصفّاً { : قوله عز وجل 

{ « حيشرون عراة حفاة غرالً ، فقالت عائشة رضي اهللا عنها فما حيتشمون يومئذ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ] . ٣٧: عبس [ » } منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرىء 

  :فيه وجهان } ووضع الكتاُب { : قوله عز وجل 
  .أهنا كتب األعمال يف أيدي العباد ، قاله مقاتل : أحدمها 



  .أنه وضع احلساب ، قاله الكليب ، فعرب عن احلساب بالكتاب ألهنم حياسبون على أعماهلم املكتوبة : الثاين 
  .ألنه أحصاه اهللا ونسوه } شفقني مما فيه فترى اجملرمني م{ 
  }ويقولون يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال ُيغاِدُر صغريةً وال كبريةً إالّ أحصاها { 

  :ويف الصغرية تأويالن 
  .أنه الضحك ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أهنا صغائر الذنوب اليت تغفر باجتناب كبائرها : الثاين 
  :ن وأما الكبرية ففيها قوال

  .ما جاء النص بتحرميه : أحدمها 
  .ما قرن بالوعيد واحلَدِّ : الثاين 

  .أن الصغرية الشهوة ، والكبرية العمل : وحيتمل قوالً ثالثاً 
اشتكى القوم اإلْحصاء وما اشتكى أحد ظلماً ، وإياكم احملقرات من الذنوب فإهنا جتتمع على صاحبها : قال قتادة 
  .حىت هتلكه 

  :حيتمل تأويلني } ا َعملوا حاِضراً ووَجدوا م{ 
  .ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً يف الكتاب : أحدمها 

  .ووجدوا جزاء ما عملوا عاجالً يف القيامة : الثاين 
  .يعين من طائع يف نقصان ثوابه ، أو عاص يف زيادة عقابه } وال يظلم ربك أحداً { 

َء ِمْن َدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْوِلَياَوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآ
  ) ٥٠(ُدونِي وَُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبدَلًا 

  :فيه ثالثة أقاويل } إبليس كان من اجلنِّ وإذ قلنا للمالئكة اسُجدوا آلدم فسجدوا إال { : قوله عز وجل 
  :ومنع قائل هذا بعد ذلك أن يكون من املالئكة ألمرين . أنه كان من اجلن على ما ذكره اهللا تعاىل : أحدها 
  .أن له ذرية ، واملالئكة ال ذرية هلم : أحدمها 

ما كان إبليس من : كفر ، قال احلسن  أن املالئكة رسل اهللا سبحانه وال جيوز عليهم الكفر ، وإبليس قد: الثاين 
  .املالئكة طرفة عني قط ، وإنه ألصل اجلن كما أن آدم أصل اإلنس 

  :على ثالثة أقاويل } كان من اجلن { أنه من املالئكة ، ومن قالوا هبذا اختلفوا يف معىن قوله تعاىل : الثاين 
  .ال هلم اجلن ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من املالئكة يق: أحدها 
ما قاله ابن عباس ، أنه كان من املالئكة من خزان اجلنة ومدبر أمر السماء الدنيا فلذلك قيل من اجلن خلزانة : الثاين 

  .اجلنة ، كما يقال مكي وبصري 
بري أن اجلن سبط من املالئكة خلقوا من نار وإبليس منهم ، وخلق سائر املالئكة من نور ، قاله سعيد من ج: الثالث 

  .خلق إبليس من نار وإىل النار يعود : ، قاله احلسن 
أن إبليس مل يكن من اإلنس وال من اجلن ، ولكن كان من اجلان ، وقد مضى من ذكره واشتقاق امسه ما : الثالث 

  .أغىن 
  :فيه وجهان } . . . ففسق عن أمر ربه { 



  : أن الفسق االتساع ومعناه اتسع يف حمارم اهللا تعاىل: أحدمها 
أن الفسق اخلروج أي خرج من طاعة ربه ، من قوهلم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، ومسيت الفأرة : الثاين 

  :فويسقة خلروجها من حجرها قال رؤبة بن العجاج 
  فواسقاً عن قصدها جوائرا... يهوين من جنٍد وغورٍ غائرا 

  :وجهان } بئس للظاملني بدالً . . . { : ويف قوله تعاىل 
  .بئس ما استبدلوا بطاعة اهللا طاعة إبليس ، قاله قتادة : أحدمها 

  .بئس ما استبدلوا باجلنة النار : الثاين 

  ) ٥١(َما أَشَْهْدتُُهْم َخلَْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َولَا َخلَْق أَْنفُِسهِْم َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضًدا 

  :فيه وجهان } م خلق السموات واألرض ما أشهدهت{ : قوله عز وجل 
  .ما أشهدت إبليس وذريته : أحدمها 

  .ما أشهدت مجيع اخللق خلق السموات واألرض : الثاين 
  :وفيه وجهان 

  .ما أشهدهتم إياها استعانة هبم يف خلقها : أحدمها 
  .ما أشهدهتم خلقها فيعلموا من قدريت ما ال يكفرون معه : الثاين 

  .ما أشهدهتم خلقها فيحيطون علماً بغيبها الختصاص اهللا بعلم الغيب دونه خلقه : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } وال خلق أنفسهم { 

  .ما استعنت ببعضهم على خلق بعض : أحدمها 
  .ما أشهدت بعضهم خلق بعض : الثاين 

  .ما أعلمتم خلق أنفسهم فكيف يعلمون خلق غريهم : وحيتمل ثالثاً 
  :حيتمل وجهني } املضلني عضدا  وما كنت متخذ{ 

  .يعين أولياء : أحدمها 
  .أعواناً ، ووجدته منقوالً عن الكليب : الثاين 

  :وفيما أراد أنه مل يتخذهم فيه أعواناً وجهان 
  .أعواناً يف خلق السموات واألرض : أحدمها 

  .أعواناً لعبدة األوثان ، قاله الكليب : الثاين 
  :ويف هؤالء املضلني قوالن 

  .إبليس وذريته : أحدمها 
  .كل مضل من اخلالئق كلهم : الثاين 

إذا كان ذنب املرء من قبل الشهوة فاْرُجه ، وإذا كان من قبل الكرب فال تْرجه ، ألن إبليس : قال بعض السلف 
ض الشعراء وقد أشار بع. كان ذنبه من قبل الكرب فلم تقبل توبته ، وكان ذنب آدم من قبل الشهوة فتاب اهللا عليه 

  :إىل هذا املعىن فقال 



  فََرجِّ الفىت للتُّقى َرجّه... إذا ما الفىت طاح يف غّيه 
  ريق مث يعود إىل هنجه... فقد يغلط الركب هنج الط 

َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ ) ٥٢(ْم َمْوبِقًا َوَيْوَم َيقُولُ نَاُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِيُبوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبيَْنُه
  ) ٥٣(النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَلَْم َيجِدُوا َعْنَها َمْصرِفًا 

  :فيه ستة أقاويل } وجعلنا بينهم موبقاً . . . { : قوله عز وجل 
  .جملساً ، قاله الربيع : أحدها 
  :الضحاك ، قال الشاعر مهلكاً ، قاله ابن عباس وقتادة و: الثاين 

  من عثرٍة إن تؤاخذين هبا أبق... استغفر اهللا أعمايل اليت سلفت 
  :أي أهلك ، ومثله قول زهري 

  يصن عرَضه من كل شنعاء موبق... ومن يشتري حسن الثناء مباله 
  .جعل تواصلهم يف الدنيا مهلكاً يف اآلخرة : قال الفراء 

  .موعداً ، قاله أبو عبيدة : الثالث 
  .عداوة ، قاله احلسن : الرابع 

  .أنه واد يف جهنم ، قاله أنس بن مالك : اخلامس 
  .أنه واد يفصل بني اجلنة والنار ، حكاه بعض املتأخرين : السادس 

  :حيتمل وجهني } ورأى اجملرمون النّار { : قوله عز وجل 
  .أهنم عاينوا يف احملشر : أحدمها 

  .رض أهنم علموا هبا عند الع: الثاين 
  :فيه وجهان } فظنُّوا أهنم ُمواقعوها { 

  أهنم أّملوا العفو قبل دخوهلا فلذلك ظنوا أهنم مواقعوها: أحدمها 
  .علموا أهنم مواقعوها ألهنم قد حصلوا يف دار اليقني وقد يعرب عن العلم بالظن ألن الظن مقدمة العلم : الثاين 

  :فيه وجهان } ومل جيدوا عنها مصرفاً { 
  .ملجأ ، قاله الكليب :  أحدمها
  :معدالً ينصرفون إليه ، قاله ابن قتيبة ، ومنه قول أيب كبري اهلذيل : الثاين 

  أم ال خلود لباذل متكلِف... أزهري هل عن شيبٍة من مصرِف 
  :ويف املراد وجهان 

  .ومل جيد املشركون عن النار مصرفاً : أحدمها 
  .ن املشركني ومل جتد األصنام مصرفاً للنار ع: الثاين 

  ) ٥٤(َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ الْإِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجدَلًا 

  :حيتمل وجهني } ولقد صرَّفنا يف هذا القرآن للناس من كلِّ مثَل { : قوله تعاىل 
  .ة ما ذكره هلم من العرب يف القرون اخلالي: أحدمها 



  .ما أوضحه هلم من دالئل الربوبية ، فيكون على الوجه األول جزاء ، وعلى الثاين بياناً : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وكان اإلنسان أكثر شيٍء َجدالً { 

  .عناداً ، وهو مقتضى الوجه األول : أحدمها 
لم دخل على علّي وفاطمة رضي اهللا روي أن النيب صلى اهللا عليه وس. حجاجاً وهو مقتضى القول الثاين : الثاين 

إمنا أنفسنا بيد اهللا فإذا شاء أن يبعثها : فقال علي رضي اهللا عنه » الصالة ، أال تصليان « : عنهما ومها نائمان فقال 
  ] . ٥٤: الكهف [ } وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً { بعثها ، فانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول 

) ٥٥(ْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبلًا النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى َوَيْسَتغِْفُروا َربَُّهْم إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ الْأَوَِّلنيَ أََوَما َمَنَع 
وا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ وَاتََّخذُوا آَياِتي َوَما َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُر

  ) ٥٦(أُْنِذرُوا ُهُزًوا 

  :فيه وجهان } وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم اهلُدى { : قوله عز وجل 
  .وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا : أحدمها 

  .ما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا : الثاين 
  :ذا اهلدي وجهان ويف ه

  .حجج اهللا الدالة على وحدانيته ووجوب طاعته : أحدمها 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املبعوث هلداية اخللق : الثاين 

  .أي عادة األولني يف عذاب اإلستئصال } إالّ أن تأتيهم سنةُ األولني { 
  :بضم القاف والباء وفيه وجهان }  قُُبالً{ قرأ عاصم ومحزة والكسائي } أو يأتيهم العذاب قبالً { 

  .جتاه ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أنه مجع قبيل معناه ضروب العذاب : الثاين 

  .من أمامهم مستقبالً هلم فيشتد عليهم هول مشاهدته : أن يريد : وحيتمل ثالثاً 
  :وقرأ الباقون ِقَبالً بكسر القاف ، وفيه وجهان 

  .مقابلة : أحدمها 
  .عاينة م: الثاين 

  .من قبل اهللا تعاىل بعذاب من السماء ، ال من قبل املخلوقني ، ألنه يعم وال يبقى فهو أشد وأعظم : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه ثالثة أوجه } لُيدحضوا به احلقَّ . . { : قوله عز وجل 

  .ليذهبوا به احلق ، ويزيلوه ، قاله األخفش : أحدها 
  .وه ، قاله الكليب ليبطلوا به القرآن ويبدل: الثاين 

  .ليهلكوا به احلق : الثالث 
  والداحض اهلالك ،

  :مأخوذ من الدحض وهو املوضع املزلق من األرض الذي ال يثبت عليه خف وال حافر وال قدم ، قال الشاعر 
  وحاَد كما حاَد البعري عن الدحض... ردَيت وجنَى اليشكري ِحذاُره 

  :حيتمل وجهني } واختدوا آيايت وما أنذروا ُهزُواً { 



  .أن اآلية الربهان ، وما أنذروا القرآن : أحدمها 
  .اآليات القرآن وما أنذروا الناس : الثاين 

  :وجهني } هزواً { : وحيتمل قوله 
  .لعباً : أحدمها 

  .باطالً : الثاين 

دََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها وََنِسَي َما قَ
َوَربُّكَ الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو يَُؤاِخذُُهْم بَِما كََسُبوا ) ٥٧(آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذًا أََبًدا 

َوِتلْكَ الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ) ٥٨(ُهُم الَْعذَاَب َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد لَْن َيجِدُوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئلًا لََعجَّلَ لَ
  ) ٥٩(ِلَمْهِلكِهِْم َمْوِعًدا 

  .يعين للذنوب وهذا خيتص به أهل اإلميان دون الكفرة } وربُّكَ الغفور { : قوله عز وجل 
  :فيها أربعة أوجه } . . . ذو الّرمحة  {

  .ذو العفو : أحدها 
  .ذو الثواب ، وهو على هذين الوجهني خمتص بأهل اإلميان دون الكفرة : الثاين 

  .ذو النعمة : الثالث 
ه ذو اهلدى ، وهو على هذين الوجهني يعم أهل اإلميان وأهل الكفر ألنه ينعم يف الدنيا على الكافر كإنعام: الرابع 

  .على املؤمن ، وقد أوضح هذه للكافر كما أوضحه للمؤمن ، وإن اهتدى به املؤمن دون الكافر 
  :فيه وجهان } بل هلم موعٌد { 

  .أجل مقدر يؤخرون إليه : أحدمها 
  .جزاء واجب حياسبون عليه : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } لن جيدوا ِمن دونه مَْوئالً { 
  .عباس وابن زيد  ملجأ ، قاله ابن: أحدها 
  .حمرزاً ، قاله جماهد : الثاين 

  .ولياً ، قاله قتادة : الثالث 
  :ال وألَت نفسه ، أي ال جنت ، ومنه قول الشاعر : قال والعرب تقول . منجى ، قاله أبو عبيدة : الرابع 

  للعامرّيني ومل ُتكْلَمِ... ال وألت نفسك خلّْيتها 
  .لموا بالكفر أهلكناهم بالعذاب ملا ظ: أحدمها 

  .أهلكناهم بأن وكلناهم إىل سوء تدبريهم ملا ظلموا بترك الشكر : الثاين 
  :فيه وجهان } وجعلنا ملهلكهم َمْوِعداً { 

  .أجال يؤخرون إليه ، قاله جماهد : أحدمها 
  .وقرىء بضم امليم وفتحها ، فهي بالضم من أُهلك وبالفتح من َهلَك . وقتاً يهلكون فيه : الثاين 



فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبيْنِهَِما َنِسَيا حُوَتُهَما ) ٦٠(َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفَتَاُه لَا أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضَي حُقًُبا 
قَالَ ) ٦٢(َداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنصًَبا فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ لِفََتاُه آتَِنا غَ) ٦١(فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََرًبا 

وَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َعَجًبا أََرأَْيَت إِذْ أَوَْيَنا إِلَى الصَّخَْرِة فَإِنِّي َنِسيتُ الُْحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه 
فََوَجَدا عَْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا ) ٦٤(كُنَّا َنْبغِ فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا قَالَ ذَِلَك َما ) ٦٣(

  ) ٦٥(َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما 

زمته إياه ، قيل يعين يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى ومسي فتاُه ملال} وإذا قال موسى لفتاه { : قوله عز وجل 
  .يف العلم ، وقيل يف اخلدمة ، وهو خليفة موسى على قومه من بعده 

إن موسى الذي طلب اخلضر هو موسى بن منشى بن يوسف ، وكان نبياً يف بين إسرائيل : وقال حممد بن إسحاق 
  .قبل موسى بن عمران 

  .والذي عليه مجهور املسلمني أنه موسى بن عمران 
  :فيه ثالثة أقاويل } لغ جممع البحرين ال أبرح حىت أب{ 

يعين حبر الروم وحبر فارس ، أحدمها قبل املشرق ، واآلخر قبل املغرب وحكى الطربي أنه ليس يف األرض : أحدها 
  .مكان أكثر ماء منه 

  .هو حبر أرمينية مما يلي األبواب : والقول الثاين 
  .كاه السدي اخلضُر وإلياس ، ومها حبران يف العلم ، ح: الثالث 

  :فيه مخسة أوجه } أو أمضي حُقباً { 
  .أن احلقب مثانون سنة ، قاله عبد اهللا بن عمر : أحدها 
  .سبعون سنة ، قاله جماهد : الثاين 

  .أن احلقب الزمان ، قاله قتادة : الثالث 
  :أنه الدهر ، قاله ابن عباس ، ومنه قول امرىء القيس : الرابع 

  ِملٌك به عاش هذا الناس أحقابا... وك ، لنا حنن امللوك وأبناء املل
  :تأويالن } ال أْبرُح { ويف قوله . أنه سنة بلغة قيس ، قاله الكليب : اخلامس 
  :ال أفارقك ، ومنه قول الشاعر : أحدمها 

  وحتمل أُخرى أثقلتك الودائع... إذا أنت مل تربح تؤدي أمانةً 
  :ل الشاعر ال أزال ، قاله الفراء ، ومنه قو: الثاين 

  حبمد اهللا منتطقاً جميداً... وأبرح ما أدام اُهللا قومي 
  .ألنه وعد أن يلقى عنده اخلضر عليه السالم } ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين { وقيل إنه قال . أي ال أزال 

  :فيه وجهان قيل إهنما تزودا حوتاً مملوحاً وتركاه حني جلسا ، و} فلما بلغا جممع بينهما نسيا ُحوَتهما { 
  .أنه ضل عنهما حىت اختذ سبيله يف البحر سرباً ، فسمي ضالله عنهما نسياناً منهما : أحدمها 

  .أنه من النسيان له والسهو عنه : الثاين 
  :مث فيه وجهان 

أن الناسي له أحدمها وهو يوشع بن نون وحده وإن أضيف النسيان إليهما ، كما يقال نسي القوم زادهم : أحدمها 
  .ذا نسيه أحدهم إ



أن يوشع نسي أن حيمل احلوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء ، فصار كل واحد منهما ناسياً لغري ما : الثاين 
  .نسيه اآلخر 

  :فيه ثالثة تأويالت } فاّتخذ سبيله يف البحر سََرباً { 
  .مسلكاً ، قاله جماهد وابن زيد : أحدها 
  .يبساً ، قاله الكليب : الثاين 
  .عجباً ، قاله مقاتل : لث الثا

  .يعين مكان احلوت } فلما جاَوزا { : قوله عز وجل 
  .يعين موسى قال لفتاه يوشع بن نون } قال لفَتاُه { 
  .والغداء الطعام بالغداة كما أن العشاء طعام العشي واإلنسان إىل الغداء أشد حاجة منه إىل العشاء } آِتنا غداَءنا { 
  .أنه التعب : أحدمها : فيه وجهان } هذا نصباً  لقد لقينا من سفرنا{ 

  .الوهن : الثاين 
  :فيه قوالن } قال أرأيت إذ أوينا اىل الصخرة { 

  .قاله مقاتل ، إن الصخرة بأرض تسمى شره ان على ساحل حبر أيلة ، وعندها عني تسمى عني احلياة : أحدمها 

  .ق أهنا الصخرة اليت دون هنر الزيت على الطري: الثاين 
  :فيه وجهان } فإين نسيت احلُوت { 

  .فإين نسيت محل احلوت : أحدمها 
  .فإين نسيت أن أخربك بأمر احلوت : الثاين 

  .أي أنسانية بوسوسته إيلّ وشغله لقليب } وما أنسانيه إالّ الشيطان أن اذكُره { 
  :فيه قوالن } واختذ سبيله يف البحر عجباً { 

  .يقاً يف البحر إال صار ماؤه صخراً فلما رآه موسى عجب من مصري املاء صخراً انه كان ال يسلك طر: أحدمها 
أن موسى ملا أخربه يوشع بأمر احلوت رجع إىل مكانه فرأى أثر احلوت يف البحر ودائرته اليت جيري فيها : الثاين 

  .فعجب من عود احلوت حياً 
إنك تلقى اخلضر يف موضع تنسى فيه متاعك ، فعلم أن  أي نطلب ، وذلك أنه قيل ملوسى} قال ذلك ما كُّنا نبغِ { 

  .اخلضر مبوضع احلوت 
  .أي خرجا إىل آثارمها يقصان أثر احلوت ويتبعانه } فارتدَّا على آثارمها قَصصاً { 
  :فيه أربعة تأويالت } فََوجداَ عْبداً من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا { 

  :النبوة ، قاله مقاتل : أحدها 
  .النعمة : الثاين 

  .الطاعة : الثالث 
  .طول احلياة : الرابع 

قال ابن عباس ملا اقتفى موسى أثر احلوت انتهى إىل رجل راقد وقد سجي عليه ثوبه ، } وعلّمناه من لُدنا ِعلْماً { 
قال صاحب بين . موسى : من أنت؟ قال : فسلم عليه موسى ، فكشف ثوبه عن وجهه ورّد عليه السالم وقال 

  .أمرت أن آتيك وأصحبك : وما لك يف بين إسرائيل شغل ، قال : قال . نعم : يل؟ قال إسرائ



  :واختلفوا يف اخلضر هل كان َملَكاً أو بشراً على قولني 
  .أنه كان ملكاً أمر اهللا تعاىل موسى أن يأخذ عنه مما ّمحله إياه من علم الباطن : أحدمها 

  .أنه كان بشراً من اإلنس : الثاين 
  :لف من قال هذا على قولني واخت

كان نبياً ألن اإلنسان ال يتعلم وال يتبع إال من هو فوقه؛ وال جيوز أن يكون فوق النيب من ليس بنيب ، قال : أحدمها 
  .هو ليسع ألنه وسع علمه ست مسوات وست أرضني : مقاتل 
علْم باطن األمور ما مل يودع غريه ، ألن النيب هو  أنه مل يكن نبياً وإمنا كان عبداً صاحلاً أودعه اهللا تعاىل ِمن: الثاين 

الداعي ، واخلضر كان مطلوباً ومل يكن داعياً طالباً ، وقد ذكرأن سبب تسميته باخلضر ألنه كانه إذا صلى يف مكان 
  .اخضّر ما حوله 

َوكَْيفَ ) ٦٧(قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبًْرا ) ٦٦(قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا 
قَالَ فَإِِن اتََّبعَْتنِي ) ٦٩(قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَّهُ َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا ) ٦٨(َتصْبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبًرا 

  ) ٧٠(ْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا فَلَا َتْسأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُ

  :يف الرشد هنا ثالثة أوجه } قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنِ مما علمت ُرْشداً { : قوله عز وجل 
  .أنه العلم ، قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمين مما علمت علماً : أحدها 
  . معناه على أن تعلمين مما علمت إلرشاد اهللا لك: الثاين 

ما يرى يف علم اخلضر رشداً يفعله وغياً جيتنبه ، فسأله موسى أن يعلمه من الرشد الذي يفعله ، ومل يسأله : الثالث 
  .أن يعلمه الغيّ الذي جيتنبه ألنه عرف الغي الذي جيتنبه ومل يعرف ذلك الرشد 

  :حيتمل وجهني } قال إنك لن تستطيع معي صرباً { 
  .صرباً عن السؤال : أحدمها 

  .صرباً عن اإلنكار : الثاين 
  :فيه وجهان } وكيف تصرب على ما مل ُتِحطْ به خُرباً { 

  .مل جتد له سبباً : أحدمها 
  .مل تعرف له علماً ، ألن اخلضر علم أن موسى ال يصرب إذا رأى ما بنكر ظاهره : الثاين 

والطاعة مث استثىن مبشيئة اهللا تعاىل حذراً مما فوعد بالصرب } قال ستجدين إن شاء اهللا صابراً وال أعصي لك أمراً { 
  :وجهان } وال أعصي لك أمراً { : ويف قوله . يلي فأطاع ومل يصرب 

  .ال ابتدىء باإلنكار حىت تبدأ باإلخبار : أحدمها 
ن موافقاً يكو: على الوجه الثاين . فعلى الوجه األول يكون خمالفاً . ال أفشي لك سراً وال أدل عليك بشراً : الثاين 

.  

قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنَّكَ لَْن ) ٧١(مًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَّفِيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلتُْغرِقَ أَْهلََها لَقَدْ جِئَْت َشْيئًا إِ
فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا لَقَِيا غُلَاًما ) ٧٣(ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا  قَالَ لَا تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َولَا) ٧٢(َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا 

  ) ٧٤(فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْسا َزِكيَّةً بَِغْيرِ نَفْسٍ لَقَْد جِئْتَ َشْيئًا ُنكًْرا 



البحر إىل أرض أخرى فركب يف  ألنه أراد أن يعرب يف} فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها { : قوله عز وجل 
السفينة وفيها ركاب ، فأخذ اخلضر فأساً ومنقاراً فخرق السفينة حىت دخلها املاء وقيل إنه قلع منها لوحني فضج 

  .ركاهبا من الغرق 
وإن كان يف غرقها غرق مجيعهم لكنه أشفق على القوم أكثر من } أخرقتها لتغرق أهلها { له موسى } قال { ف 

  .لى نفسه ألهنا عادة األنبياء إشفاقه ع
  :فأكرب مث أنكر ، ويف اإلمر ثالثة أوجه } لقد جئت شيئاً إْمراً { مث قال بعد تعجبه وإكباره 

  .يعين منكراً ، قاله جماهد : أحدها 
  .عجباً ، قاله مقاتل : الثاين 

  :أن اإلمر الداهية العظيمة ، قاله أبو عبيدة وأنشد : الثالث 
  داهيةً دهياء إّداً إْمرا... ن مِّني ُنكْرا قد لقي األقرا

وهو مأخوذ من اإلمر وهو الفاسد الذي حيتاج إىل الصالح ، ومنه رجل إمر إذا كان ضعيف الرأي ألنه حيتاج أن 
  .يؤمر حىت يقوى رأيه ، ومنه أِمر القوُم إذا أكثروا ألهنم حيتاجون إىل من يأمرهم وينهاهم 

  :فيه ثالثة أوجه } اخذين مبا نسيُت قال ال تؤ{ : قوله عز وجل 
  .مبا نسيته وغفلت عنه فلم أذكره ، وقد رفعه أيب بن كعب : أحدها 
مل ينس ولكنها معاريض : حكى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال . مبا كأين نسيته ، ومل أنسه يف احلقيقة : الثاين 

  .الكالم 
، مأخوذ من النسيان الذي هو الترك ال من النسيان الذي هو من  مبا تركته من عهدك ، قاله ابن عباس: الثالث 
  .السهو 

  :فيه أربعة أوجه } وال ُترهقين ِمْن أمري ُعْسراً { 
  .ال تعنفين على ما تركت من وصيتك ، قاله الضحاك : أحدها 
ديث عائشة رضي اهللا ال يغشين منك العسر ، من قوهلم غالم مراهق إذا قارب أن يغشاه البلوغ ، ومنه ح: الثاين 

  .أي اغشوها واقربوا منها » ارهقوا القبلة « : عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  :ال تكلفين ما ال أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان ، وهو معىن قول مقاتل : الثالث 
  .ال يلحقين منك طردي عنك : الرابع 

يعين انطلق موسى واخلضر فاحتمل أن يكون يوشع تأخر عنهما ، } غالماً فقتله  فانطلقا حىت إذا لقيا{ : قوله تعاىل 
ألن املذكور انطالق اثنني وهو األظهر الختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع اخلضر عن وحي ، واحتمل أن يكون 

فكان } ما كنا نبغي ذلك { : معهما ومل يذكر ألنه تابع ملوسى ، فاقتصر على ذكر املتبوع دون التابع لقول موسى 
  .ذلك منه إشارة إىل فتاه يوشع 

كان رجالً شاباً قد قبض على حليته ألن غري البالغ ال : واختلف يف الغالم املقتول هل كان بالغاً ، فقال ابن عباس 
  :جيري عليه القلم مبا يستحق به القتل ، وقد يسمى الرجل غالماً ، قالت ليلى األخيلية يف احلّجاج 

  غُالٌم إذا هزَّ القَناةَ سقاها... من الداء الُعضال الذي هبا شفاها 
  .كان صغرياً غري بالغ وكان يلعب مع الصبيان ، حىت مر به اخلضر فقتله : وقال األكثرون 



  :ويف سبب قتله قوالن 
  .ألنه طبع على الكفر : أحدمها 

  :ويف صفة قتله قوالن . ألنه أصلح بقتله حال أبويه : الثاين 
  .أنه أخذه من بني الصبيان فأضجعه وذحبه بالسكني ، قاله سعيد بن جبري : مها أحد

  .أنه أخذ حجراً فقتل به الغالم ، قاله مقاتل فاستعظم موسى ما فعله اخلضر من قتل الغالم من غري سبب : الثاين 
  :على قولني فاختلف هل قاله استخباراً أو إنكاراً } قال أقتلت نَفْساً َزكيةً بغري نفْسٍ { ف 

  .أنه قال ذلك استخباراً عنه لعلمه بأنه ال يتعدى يف حقوق اهللا تعاىل : أحدمها 
  }لقد جئت شيئاً ُنكراً { أنه قاله إنكاراً عليه ألنه قال : الثاين 

  .وقرأ محزة وابن عامر وعاصم والكسائي زكّية بغري ألف } زاكية { قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثري 
وهو قول األكثرين أن معنامها واحد ، فعلى هذا اختلف يف : أحدمها : وزكية على قولني  -كية واختلف يف زا

  :تأويل ذلك على ستة أوجه 
  .أن الزاكية التائبة ، قاله قتادة : أحدها 
  .أهنا الطاهرة ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  :غة بين ذبيان أهنا النامية الزائدة ، قاله كثري من املفسرين ، قال ناب: الثالث 
  وإن قّدْمَت عاَد لَك الّزكاُء... وما أخرَت من ُدنياك نقص 

  .يعين الزيادة 
  .الزاكية املسلمة ، قاله ابن عباس ألن عنده أن الغالم املقتول رجل : الرابع 

  .أن الزاكية اليت مل حيل دمها ، قاله أبو عمرو بن العالء : اخلامس 
أن بني الزاكية والزكية فرقاً ، وفيه ثالثة : والقول الثاين . طايا ، قاله سعيد بن جبري أهنا اليت مل تعمل اخل: السادس 

  .أن الزاكية يف البدن ، والزكية يف الدين ، وهذا قول أيب عبيدة : أحدها : أوجه 
  .أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية ، قاله ثعلب : الثاين 

  زكية اليت أذنبت مث تابت فغفر هلا ،أن الزاكية اليت مل تذنب ، وال: الثالث 
  .قاله أبو عمرو بن العالء 

  :فيه أربعة أوجه } لَّقَدْ جِئَْت َشْيئاً نُّكْراً { 
  .شيئاً منكراً ، قاله الكليب : أحدها 
  .أمراً فظيعاً قبيحاً ، وهذا معىن قول مقاتل : الثاين 

  .أنه الذي جيب أن ينكر وال يفعل : الثالث 
  .ه أشد من اِإلْمر ، قاله قتادة أن: الرابع 

قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَلَا ُتصَاِحبْنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ) ٧٥(قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك إِنََّك لَْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا 
  ) ٧٦(ُعذًْرا 

  :فيه أربعة أوجه } بَْعَدَها فَالَ ُتصَاِحْبنِي قَالَ إِنْ َسأَلُْتَك َعن َشْيٍء { : قوله عز وجل 
  .فال تتابعين : أحدها 



  .فال تتركين أصحبك ، قاله الكسائي : الثاين 
  .فال تصحبين : الثالث 
  .فال تساعدين على ما أريد : الرابع 

  .قد اعتذرت حني أنذرت } قَْد َبلَْغَت ِمن لَّدُنِّي ُعذراً { 

 فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جِدَاًرا يُرِيُد أَنْ َينْقَضَّ فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا
  ) ٧٨(َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصْبًرا  قَالَ َهذَا ِفرَاُق َبيْنِي َوبَْينَِك سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ) ٧٧(ِشئَْت لَاتََّخذَْت َعلَْيِه أَجًْرا 

  :اختلف يف هذه القرية على ثالثة أقاويل } فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيآ أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَمآ أَْهلََها { 
  .أهنا أنطاكية ، قاله الكليب : أحدها 
  .أهنا األُبلة ، قاله قتادة : الثاين 

  .إرمينية ، قاله مقاتل أهنا باجروان ب: الثالث 
وضفت الرجل إذا نزلت عليه فأنت . يقال أضفت الرجل إذا نزل عليك فأنت مضيف } فَأََبْوا إِن ُيَضيِّفُوُهَما { 

  .واملنع من أهل القرية لشحٍ أمثوا به . وكان الطلب منهما الفاقة ُعذراً فيهما . ضيف 
أي كاد أن ينقض؛ ذلك على التشبيه حبال من يريد أن يفعل يف التايل ، }  فََوَجَدا ِفيها جِدَاراً يُرِيدُ أَن َينقَضَّ{ 

  :كقول الشاعر 
  ويرغب عن دماِء بين عقيل. . ... . يريد الرمح صدر أيب براٍء 

بالصاد غري املعجمة ، } يُرِيدُ أَن َينقَصَّ { وقرأ حيىي بن يعمر . ومعىن ينقض يسقط بسرعة ، ويناقض ينشق طوالً 
  .قصان من الن

  .أقام اجلدار بيده فاستقام ، وأصل اجلدر الظهور ومنه اجلدري لظهوره : قال سعيد بن جبري } فَأَقَاَمُه { 
قَالَ لَْو ِشئْتَ { فأقام هلم اجلدار ف } اْسَتطَْعَمآ أَْهلََها فَأََبْواْ أَن ُيَضيِّفُوُهَما { وعجب موسى عليه السالم وقد 

  .شر القرى ال تضيف الضيف وال تعرف البن السبيل حقه : قال قتادة } راً لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْج
  :فيه وجهان } قَالَ َهذا ِفرَاٌق بَْينِي وََبْينِكَ { : قوله عز وجل 

  }ِفَراقٌ َبيْنِي َوَبيْنَِك { هذا الذي قلته : أحدمها 
  }ِفرَاٌق َبْينِي َوَبيْنَِك { هذا الوقت : الثاين 

  :حيتمل وجهني } بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه َصبْراً سَأَُنبِّئَُك { 
  .مل تستطع على املشاهدة له صرباً : أحدمها 

: فروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . مل تستطع على اإلِمساك عن السؤال عنه صرباً : الثاين 
  َس ِمْنُه أَلَْف بَابٍَرِحَم اللَُّه ُموَسى لَو َصَبَر الَقَْتَب« 
 «.  

  ) ٧٩(أُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنتْ ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأَرَْدُت أَنْ أَِعيبََها َوكَانَ َوَراءَُهْم َمِلٌك َي

  :ميتهم مساكني أربعة أوجه ويف تس} أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت لَِمَساِكَني { : قوله عز وجل 
  .لفقرهم وحاجتهم : أحدها 



  .لشدة ما يعانونه يف البحر ، كما يقال ملن عاىن شدة قد لقي هذا املسكني جهداً : الثاين 
  .لزمانة كانت هبم وعلل : الثالث 
ِكنيٌ َرُجلٌ الَ ِمْس« لقلة حيلتهم وعجزهم عن الدفع عن أنفسهم ، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع 

  .فسماه مسكيناً لقلة حيلته وعجزه عن القيام بنفسه ال لفقره ومسكنته » امرأة له 
  :بتشديد السني ، واملساكون هم املمسكون ، ويف تأويل ذلك وجهان » لَِمسَّاِكَني « وقرأ بعض أئمة القراء 

  .ملمسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم : أَحدمها 
  .كون ألمواهلم شحاً فال ينفقوهنا املمس: الثاين 

  .أي أن أُْحِدثَ فيها عيباً } فَأَرَدتُّ أَنْ أَِعيَبَها { 
  :وجهان } َوَرآءَُهم مَِّلٌك { يف قوله } َوكَانَ َوَرآَءُهم مَِّلٌك { 

  .أنه خلفهم ، وكان رجوعهم عليه ومل يعلموا به ، قاله الزجاج : أحدمها 
  }َوكَانَ أََماَمُمم مَِّلٌك { : وكان ابن عباس يقرأ . أنه كان أمامهم : الثاين 

  :واختلف أهل العربية يف استعمال وراء موضع أمام على ثالثة أقاويل 
أي من } ِمن َوَراِئهِم َجَهنَّمُ { جيوز استعماله بكل حال ويف كل مكان وهو من األضداد ، قال اهللا تعاىل : أحدها 

  :أمامهم وقدامهم جهنم قال الشاعر 
  وقومي متيم والفالة ورائيا... أيرجو بنو مروان مسعي وطاعيت 

  .يعين أمامي 
أن وراء جيوز أن يستعمل يف موضع أمام يف املواقيت واألزمان ألن اإلنسان قد جيوزها فتصري وراءه وال : الثاين 

  .جيوز يف غريها 
واحد منهما وراء اآلخر ، وال جيوز يف غريه  أنه جيوز يف األجسام اليت ال وجه هلا كحجرين متقابلني كل: الثالث 

  .قاله ابن عيسى 
وهكذا كان امللك يأخذ كل سفينة . يأخذ كل سفينة صاحلة غصباً : قرأ ابن مسعود } يَأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَصْباً { 

كان امسه : مقاتل  وقيل إن اسم امللك ُهَدد بن ُبَدد ، وقال. جيدة غصباً ، فلذلك عباها اخلضر لتسلم من امللك 
  .مندلة بن جلندى بن سعد األزدي 

فَأَرَْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما رَبُُّهَما َخيًْرا ِمْنُه َزكَاةً ) ٨٠(َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبوَاُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاًنا َوكُفًْرا 
  ) ٨١(َوأَقَْرَب ُرْحًما 

وجد : قال سعيد بن جبري } َوأَمَّا الُْغالَُم فَكَانَ أََبواُه ُمْؤمَِنْيَن فََخشِينآ أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاناً َوكُفْراً { : ل قوله عز وج
اخلضر غلماناً يلعبون فأخذ غالماً ظريفاً فأضجعه وذحبه ، وقيل كان الغالم سداسياً وقيل أنه أراد بالسداسي ابن 

وكان الغالم لصاً يقطع الطريق بني قرية أبيه : ل أراد أن طوله ستة أشبار ، قاله الكليب ست عشرة سنة ، وقيل ب
  .وقرية أمه فينصره أهل القريتني ومينعون منه 

قيل كان اسم الغالم . فرح به أبواه حني ولد ، وحزنا عليه حني قتل ، ولو بقي كان فيه هالكهما : قال قتادة 
  .أبيه كازير ، واسم أمه سهوى قال مقاتل وكان اسم . جيسور 

  :فيه ثالة أوجه } فََخِشينآ أَن ُيْرِهقَُهَما طُغْياناً َوكُفْراً { 



َوأَمَّا { ويف قراءة أُيب : علم اخلضر أن الغالم يرهق أبويه طغياناً وكفراً ألن الغالم كان كافراً قال قتادة : أحدمها 
  .فعرب عن العلم باخلشية } ُمْؤِمَنْينِ الُغالُم فَكَانَ كَاِفراً َوكَانَ أََبوَاُه 

{ يف قراءة أيب : معناه فخاف ربك أن يرهق الغالم أبويه طغياناً وكفراً ، فعرب عن اخلوف باخلشية قال مقاتل : الثاين 
  .واخلوف ها هنا استعارة النتفائه عن اهللا تعاىل } فََخاَف َربُّكَ 

  :بطغيانه وكفره إمثاً وظلماً فصار يف اخلشية ها هنا ثالثة أوجه وكره اخلضر أن يرهق الغالم أبويه : الثالث 
  .أهنا العلم : أحدها 
  .أهنا اخلوف : الثاين 

  .الكراهة : الثالث 
  :وجهان } ُيْرِهقَُهَما { ويف 

  .يكفلهما ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  :فيه ثالثة أوجه } ا رهبما َخيْراً ِمْنُه َزكَاةً فَأََرْدَنا أَن يُْبِدلَُهَم{ . حيملهما على الرهق وهو اجلهد : الثاين 

  .خرياً منه إسالماً ، قاله ابن جريج : أحدها 
  .خرياً منه علماً ، قاله مقاتل : الثاين 

  .خرياً منه ولداً : الثالث 
  :وكانت أمه حبلى فولدت ، ويف الذي ولدته قوالن 

  .يج ولدت غالماً صاحلاً مسلماً ، قاله ابن جر: أحدمها 
  .ولدت جارية تزوجها نيب فولدت نبياً هدى اهللا على يديه أمة من األمم : الثاين 

يعين أكثر براً بوالديه من املقتول ، قاله قتادة ، وجعل الرحم الرب ، : أحدها : فيه ثالثة أوجه } َوأَقَْربَ ُرْحماً { 
  :ومنه قول الشاعر 

  نعمائه يتعذَُّرفلم ُيلْف من ... طريٌد تالفاه يزيد برمحٍة 
  :أعجل نفعاً وتعطفاً ، قال أبو يونس النحوي وجعل الرحم املنفعة والتعطف ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ومنها اللني والرحم. . . ... وكيف بظلم جارية 
  :أقرب أن يرمحا به ، والرُّحم الرمحة ، قاله أبو َعْمرو بن العالء ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  ُرْحماً وأشجع من ذي لبدٍة ضاري... أرحُم ِمن أمٍّ بواحِدها أحىن و

ِلًحا فَأَرَاَد رَبَُّك أَنْ َيْبلَُغا َوأَمَّا الْجِدَاُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ يَِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنزٌ لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَا
  ) ٨٢(َزُهَما َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصبًْرا أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرَِجا كَْن

زعم مقاتل أن اسم الغالمني صرم وصرمي ، واسم } َوأَمَّا الْجَِداُر فَكَانَ لُِغالََمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الََْمدِيَنِة { : قوله تعاىل 
  .كاشخ ، واسم أمهما رهنا ، وأن املدينة قرية تسمى عيدشى  أبيهما

  .وحقيقة اجلدار ما أحاط بالدار حىت مينع منها وحيفظ بنياهنا ، ويستعمل يف غريها من حيطاهنا جمازاً 
بن جبري ،  صحف علم ، قاله ابن عباس ، وسعيد: أحدها : ويف هذا الكنز ثالثة أقاويل } َوكَانَ َتْحَتُه كَنٌز لَُّهَما { 

  .وجماهد 
قال رسول اهللا صلى اهللا : لوح من ذهب مكتوب فيه ِحكَم ، قاله احلسن ، وروى ابن الكليب عن أنس قال : الثاين 



يمِ َعَجبٌ ، كَانَ الكَنزُ لَوحاً ِمن ذََهبٍ َمكْتُوباً ِفيِه بِْسمِ اللَِّه الرَّمحنِ الرَِّح} َوكَانَ َتْحَتُه كَنٌز لَُّهَما { « : عليه وسلم 
لِ الدُّنَيا َوَتقَلُّبَِها لِِّمَن ُيؤِِمُن بِاملَوِت كَْيَف َيفَْرُح ، َعَجٌب لَِّمن ُيوِقُن بِالْقََدرِ كَْيفَ َيْحَزنُ ، َعَجٌب لَِّمن ُيوِقُن بِزَوا

  بِأَْهِلَها كَيَف َيطَْمِئنُّ إِلَْيَها ، الَ إِلَه إِالَّ اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه
  .مال مذخور من ذهب وفضة ، قاله عكرمة وقتادة : كنز : الثالث . » 
قيل إهنما حفظا لصالح أبيهما السابع ، } َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً فَأَرادَ رَبَُّك أَن َيْبلَُغآ أَُشدَُّهَما َوَيْسَتْخرَِجا كَنَزُهَما { 

وروى . يف ولده وولد ولده ويف ذريته ويف الدويرات حوله  إن اهللا تعاىل حيفظ عبده املؤمن: قال حممد بن املنكدر 
  .أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله 

وذهب . واختلف أهل العلم يف بقاء اخلضر عليه السالم إىل يوم ، فذهب قوم إىل بقائه ألنه شرب من عني احلياة 
وألنه ال جيوز أن يكون بعد نبينا صلى اهللا عليه وسلم نيب وهذا آخرون إىل أنه غري باقٍ ألنه لو كان باقياً لعرف ، 

  .قول من زعم أن اخلضر نيب 

إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرضِ َوآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبًبا ) ٨٣(َوَيسْأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكًْرا 
)٨٤ (  

اختلف فيه هل كان نبياً؟ فذهب قوم إىل أنه نيب مبعوث فتح اهللا } وََيسْأَلُوَنَك َعن ِذي الْقَْرَنْينِ { : عز وجل  قوله
على يده األرض وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مل يكن نبياً وال ملكاً ، ولكنه كان عبداً صاحلاً أحب اهللا 

ربوه على قرنه فمكث ما شاء اهللا مث دعاهم إىل اهلدى فضربوه على قرنه وأحبه اهللا ، وناصح هللا فناصحه اهللا ، وض
  .اآلخر ، ومل يكن له قرنان كقرين الثور 

  :واختلف يف تسميته بذي القرنني على أربعة أقاويل 
  .لقرنني يف جانيب رأسه على ما حكى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : أحدها 
  .سُمَِّي هبما ذو القرنني ، قاله احلسن ألنه كانت له ضفريتان فَ: الثاين 

على قرين األرض ذو القرنني ، قاله . ألنه بلغ طريف األرض من املشرق واملغرب ، فَُسمَِّي الستيالئه : الثالث 
  .الزهري 

يَ ألنه رأى يف منامه أنه دنا من الشمس حىت أخذ بقرنيها يف شرقها وغرهبا ، فقص رؤياه على قومه فَُسمِّ: الرابع 
  .ذو القرنني ، قال وهب بن منبه 

وحكى بن عباس أن ذا القرنني هو عبد اهللا بن الضحاك بن معد ، وحكى حممد بن إسحاق أنه رجل من إهل مصر 
. كان رومياً امسه االسكندروس : وقال معاذ بن جبل . امسه مرزبان بن مردبة اليوناين ولد يونان بن يافث بن نوح 

  .سكندر وهو الذي بىن اإلسكندرية هو اِإل: قال ابن هشام 
  :حيتمل وجهني } إِنَّا َمكَنَّا لَُه ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 

  .باستيالئه على ملكها : أحدمها 
  .بقيامه مبصاحلها : الثاين 

  :فيه وجهان } َوأََتْيَناُه ِمن كُلِّ َشْيٍء َسَبباً { 
  .، قاله ابن عباس وقتادة  من كل شيء علماً ينتسب به إىل إرادته: أحدمها 



  .ما يستعني به على لقاء امللوك وقتل األعداء وفتح البالد : الثاين 
  .وجعلنا له من كل أرض وليها سلطاناً وهيبة : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

َوَوَجَد عِْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َيا ذَا الْقَرَْنْينِ إِمَّا  حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها تَْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة) ٨٥(فَأَْتَبَع سََبًبا 
) ٨٧(قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذُِّبهُ ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ُنكًْرا ) ٨٦(أَنْ ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحسًْنا 

  ) ٨٨(َعِملَ َصاِلًحا فَلَُه َجَزاًء الُْحْسَنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَمْرَِنا ُيْسًرا َوأَمَّا َمْن آَمَن َو

  :فيه أربعة أوجه } فَأَْتَبَع َسَباً { : قوله عز وجل 
  .منازل األرض ومعاملها : أحدها 
  .يعين طرقاً بني املشرق واملغرب ، قاله جماهد ، وقتادة : الثاين 

  .ما أريد منه طريقاً إىل : الثالث 
  .قفا األثر ، حكاه ابن األنباري : الرابع 

{ قرأ نافع ، وابن كثري ، وأبو عمرو ، وحفص } حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها َتغُْرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة { 
  :وفيها وجهان } َحِمئٍَة 

  .عني ماء ذات محأة ، قاله جماهد ، وقتادة : أحدمها 
  .يعين طينة سوداء ، قاله كعب : ثاين ال

  .وهي قراءة الباقني يعين حارة } ِفي َعْينٍ َحاِمَيٍة { : وقرأ بن الزبري ، واحلسن 
وليس مبمتنع أن يكون ذلك صفة للعني أن تكون محئة سوداء حامية ، وقد نقل مأثوراً يف شعر ُتبَّع : فصار قوالً ثالثاً 

  :هذا فقال  وقد وصف ذا القرنني مبا يوافق
  ملكاً تدين له امللوك وتسجد. . ... قد كان ذو القرنني قبلي مسلماً 

  أسباب أمرٍ من حكيم مرشد... بلغ املشارق واملغارب يبتغي 
  يف عني ذي ُخلُبٍ وثاٍط حرمد... فرأى مغيب الشمس عند غروهبا 

  .األسود : واحلرمد . احلمأة : والثأط . الطني : اخلُلُب 
  .أهنا تغرب يف نفس العني : أحدمها : هان مث فيها وج

  .أنه وجدها تغرب وراء العني حىت كأهنا تغيب يف نفس العني : الثاين 
  :فيه وجهان } َوَوَجَد عِنَدَها قَْوماً قُلَْنا َيا ذَا الْقَرَْنْينِ إِمَّآ أَن ُتَعذَِّب َوإِمَّآ أَن تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً { 

  . عقاهبم أو العفو عنهم أنه خريه يف: أحدمها 
إما أن تعذب بالقتل ملقامهم على الشرك وإما أن تتخذ فيهم ُحسناً بأن متسكهم بعد األسر لتعلمهم اهلدى : الثاين 

  .وتستنقذهم من الَعَمى ، فحكى مقاتل أنه مل يؤمن منهم إال رجل واحد 

كَذَِلكَ ) ٩٠(شَّْمسِ َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِسْتًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع ال) ٨٩(ثُمَّ أَْتَبَع َسَبًبا 
  ) ٩١(َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه خُْبًرا 

  :قرىء بقطع األلف ، وقرىء بوصلها وفيها وجهان } ثُمَّ أَْتَبَع َسَبباً { : قوله عز وجل 
  .معنامها واحد : أحدمها 



  .بالقطع إذا حلق ، وبالوصل إذا كان على األثر ، وإن مل يلحق : قال األصمعي . خمتلف : اين الث
  :قرىء بكسر الالم ، وقرىء بفتح الالم ، ويف اختالفهما وجهان } حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ { 

  .معنامها واحد : أحدمها 
واملراد مبطلع الشمس . لوع ، وبكسرها املوضع الذي تطلع منه وهي بفتح الالم الط. معنامها خمتلف : الثاين 

  .ومغرهبا ابتداء العمارة وانتهاؤها 
يعين من دون الشمس ما يسترهم منها من بناء أو شجر } َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَّْم َنجَْعل لَُّهم مِّن ُدونَِها ِستْراً { 

إىل أسراب هلم ، فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش  وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم. أو لباس 
  .ومسك 

  .وهم تاريس وتأويل ومنسك : قال ابن الكليب 
وهذه األمساء والنعوت اليت نذكرها وحنكيها عمن سلف إن مل تؤخذ من صحف النبوة السليمة مل يوثق هبا ، ولكن 

  .هم الزنج . وقال قتادة . ذكرت فذكرهتا 

قَالُوا َيا ذَا ) ٩٣(َحتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا ) ٩٢(أَْتَبَع َسَبًبا  ثُمَّ
قَالَ ) ٩٤(َتجَْعلَ َبْينََنا َوَبيَْنُهْم َسدا  الْقَْرَنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج مُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََهلْ َنْجَعلُ لََك خَْرًجا َعلَى أَنْ

آُتونِي زَُبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن ) ٩٥(َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنونِي بِقُوٍَّة أَْجَعلْ َبيَْنكُْم وََبْينَُهْم َرْدًما 
  ) ٩٦(لَُه نَاًرا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا الصََّدفَْينِ قَالَ اْنفُخُوا حَتَّى إِذَا َجَع

وقرأ . بالفتح قرأ ابن كثري وابو عمرو وعاصم يف رواية حفص } َحتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ { : قوله عز وجل 
  .الباقون بني السُّدين وبالضم ، واختلف فيهما على قولني 

  .واحد أهنما لغتان معنامها : أحدمها 
  .أن معنامها خمتلف : الثاين 

  :ويف الفرق بينهما ثالثة أوجه 
  .أن السد بالضم من فعل اهللا عز وجل وبالفتح من فعل اآلدميني : أحدها 
والسدان جبالن ، قيل إنه جعل . أنه بالضم االسم ، وبالفتح املصدر ، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك : الثاين 

  :ضعهما قوالن الروم بينهما ، ويف مو
  .فيما بني إرمينية وأذربيجان : أحدمها 

  .يف منقطع الترك مما يلي املشرق : الثاين 
  :قراءتان } َيفْقَُهونَ { أي من دون السدين ، ويف } َوَجَد ِمن ُدونِهَِما قَْوماً الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً { 

  .مون كالم غريهم بفتح الياء والقاف يعين أهنم ال يفه: إحدامها 
  .بضم الياء وكسر القاف ، أي ال يفهم كالمهم غريهم : والقراءة الثانية 
ومها من ولد يافث بن نوح ، } قَالُواْ َياذَا الْقَرَْنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 

  :قول جرير وامسهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت ، ومنه 
  كأن مسومهن أجيج نارٍ... وأيام أتني على املطايا 

الَ « : وكان أبو سعيد اخلدري يقول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . وامسها يف الصحف األوىل ياطغ وماطغ 



  َيُموُت الرَُّجلُ منُهْم حىت يُولَُد ِلُصلْبِِه أَلْفُ َرُجلٍ
  :واختلف يف تكليفهم على قولني . » 

  .أهنم مكلفون لتمييزهم : أحدمها 
  .أهنم غري مكلفني ألهنم لو كلفوا ملا جاز أالَّ تبلغهم دعوة اإلسالم : الثاين 

َخْرجاً { وقرأ الباقون } خََراجاً { : قرأ محزة والكسائي } فََهلْ َنجَْعلُ لََك َخْرجاً َعلَى أَن َتجَْعلَ بَْيَنَنا َوبَْيَنُهمْ َسّداً { 
  :الف القراءتني ثالثة أوجه ويف اخت} 

  .أن اخلراج الغلة ، واخلرج األجرة : أحدها 
  .أن اخلراج اسم ملا خيرج من األرض ، واخلرج ما يؤخذ عن الرقاب ، قاله أبو عمرو بن العالء : الثاين 

  .أن اخلرج ما يؤخذ دفعة ، واخلراج ثابت مأخوذ يف كل سنة ، قاله ثعلب : الثالث 
  .يعين خري من األجر الذي تبذلونه يل } قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر  {: قوله عز وجل 

  :فيه وجهان } فَأَِعيُنونِي بِقُوٍَّة { 
  .بآلة ، قاله الكليب : أحدمها 

  .برجال ، قاله مقاتل : الثاين 
  :فيه وجهان } أَجَْعلْ بَْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم َرْدماً { 

  .الشديد أنه احلجاب : أحدمها 
  .أنه السد املتراكب بعضه على بعض فهو أكرب من السد : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } ءاتُونِي ُزَبَر الَْحِديِد { 
  .أهنا قطع احلديد ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .أنه فلق احلديد ، قاله قتادة : الثاين 

  :ع حروفه يف الكتابة ، قال تبع اليماين أنه احلديد اجملتمع ، ومنه الزَّبور الجتما: الثالث 
  زبر احلديد عشيةً وهناراً... ولقد صربت ليعلموه وحوهلم 

  :جبالن ، قال عمرو بن شاش : الصدفان : قال ابن عباس وجماهد والضحاك } حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ { 
  توقد مثل مصباح الظالم... كال الصدفني ينفذه سناها 

  :يهما وجهان وف
  .أن كل واحد منهما حماذ لصاحبه ، مأخوذ من املصادفة يف اللقاء ، قاله األزهري : أحدمها 

  .قاله ابن عيسى ، مها جبالن كل واحد منهما منعزل عن اآلخر كأنه قد صدف عنه : الثاين 

  :مث فيه وجهان 
  أن الصدفني اسم لرأسي اجلبلني: : أحدمها 

  .اجلبلني اسم ملا بني : الثاين 
  .أي مبا جعل بينهما حىت وارى رؤوسهما وسّوى بينهما } َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ { : ومعىن قوله 

  .يعين أي يف نار احلديد } قَالَ انفُخُوا { 
  .يعين ليناً كالنار يف احلر واللهب } حَتَّى إِذَا َجَعلَُه َناراً { 
  :فيه أربعة أوجه } راً قَالَ َءاتُونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْ{ 



  .أن القطر النحاس ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك : أحدها 
  .أنه الرصاص حكاه ابن األنباري : الثاين 

  :أنه الصفر املذاب ، قاله مقاتل ، ومنه قول احلطيئة : الثالث 
  قدور الصُّفر ليس من الُبرام... وألقى يف مراجل من حديد 

  :حلديد املذاب ، قاله أبو عبيدة وأنشد أنه ا: الرابع 
  حراراً من أقطار احلديد املثقب... ُحساماً كلون امللح صار حديده 

  .وكان حجارته احلديد وطينه النحاس 

ُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن رَبِّي فَإِذَا َجاَء َوْع) ٩٧(فََما اْسطَاُعوا أَنْ يَظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا لَُه َنقًْبا 
  ) ٩٩(وََتَركَْنا بَْعضَُهْم َيْوَمِئذٍ َيُموُج ِفي بَْعضٍ َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهمْ َجْمًعا ) ٩٨(َوْعُد رَبِّي َحقًّا 

يعين من أسفله ، قاله قتادة ، } َنقْباً  َوَما اْسَتطَاعُواْ لَُه{ . أي يعلوه } فََما اسْطَاُعواْ أَن يَظَْهُروُه { : قوله عز وجل 
ارتفاع السد مقدار مائيت ذراع : وقيل . وقيل إن السد وراء حبر الروم بني جبلني هناك يلي مؤخرمها البحر احمليط 

: وُروي أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ، وعرضه حنو مخسني ذراعاً وأنه من حديد شبه املصمت 
  قَالَ قَْد َرأَيتَُه« ُهَو كَالَبَرِد املَُحبَّر ، طَريقُه َسوَداُء َوطَريقُه َحْمَراُء ، : قَالَ » انَعتُه : قَالَ « : رَأَيُت السَّدَّ إِنِّي 
  :حيتمل وجهني } قَالَ َهذا َرْحَمةٌ ِمن رَّبِّي { : قوله عز وجل . » 

  .أن عمله رمحة من اهللا تعاىل لعباده : أحدمها 
  .أن قدرته على عمله رمحة من اهللا تعاىل له :  الثاين

وذلك يكون بعد قتل عيسى عليه السالم الدجال يف حديث : قال ابن مسعود } فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء { 
َحتَّى إِذَا أَْمَسْوا َوكَادُواْ  إِنَُّهم َيْدأَُبونَ ِفي َحفْرِِهم َنهَاُرُهم« : وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . مرفوع 

كَانَ ، َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمرُ ُيْبِصُرونَ ُشعَاَع الشَّْمسِ قَالُوا نَْرجُِع غَداً فََنْحفُرُ َبِقيََّتُه ، فََيُعوُدونَ ِمَن الَغِد َوقَِد اْسَتَوى كََما 
، فََيْرجُِعونَ إِلَيِه فََينْقُُبوَنُه ِفإِِذِن اللَِّه ، فََيخُْرُجونَ ِمنُه َعلَى النَّاسِ ِمن  غَداً إِنْ َشاَء اللَُّه َنْنقُبُ َبقيََّتُه: اللَِّه قَالُواْ 

هَْرَنا َنا َعلَى أَْهلِ أَألْرضِ َوقَُحصُونِهِم ، ثُمَّ َيْرُمونَ نبالً إِلَى السََّماِء ِفَيْرجُِع إِلَيهِم ِفيَها أَْمثَالُ الدَِّماِء ، فََيقُولُونَ قَْد ظَفَْر
  أَْهلَ السََّماِء ، فَُيْرِسلُ اللَُّه َتعالَى َعلَيهِم مَّا َيهِْلكُُهم

  :فيه قوالن } فَإِذَا َجآَء َوْعُد رَبِّي { . » 
  .يوم القيامة ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .هو األجل الذي خيرجون فيه : الثاين 
  :يعين السد ، وفيه ثالثة أوجه } َجَعلَُه َدكَّآَء { 
  .أرضاً ، قاله قطرب : حدها أ

  .قطعاً ، قاله الكليب : الثاين 
  :هدماً حىت اندك باألرض فاستوى معها ، قاله األخفشس ، ومنه قول األغلب : الثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَتَركَْنا بَْعضَُهْم َيْومَِئٍذ َيُموُج ِفي بَْعضٍ { : قوله عز وجل ... هل غريغاٍد غاراً فاهندم 
  .أهنم القوم الذين ذكرهم ذو القرنني يوم فتح السد ميوج بعضهم يف بعض : دها أح

  .الكفار يف يوم القيامة ميوج بعضهم يف بعض : الثاين 



  .أهنم اإلِنس واجلن عند فتح السد : الثالث 
  :وفيه وجهان 

  .خيتلط بعضهم ببعض : أحدمها 
  .يدفع بعضهم بعضاً ، مأخوذ من موج البحر : الثاين 

الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا ) ١٠٠(َوَعَرْضَنا َجَهنَّمَ َيْوَمِئذٍ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا 
  ) ١٠٢(َنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن نُُزلًا أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ َيتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونِي أَْوِلَياَء إِنَّا أَعَْتْد) ١٠١(

  :حيتمل وجهني } الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَآٍء َعن ِذكْرِي { : قوله عز وجل 
  .أن الضالل كاملغطي ألعينهم عن َتذَكُّر االنتقام : أحدمها 

  .أهنم غفلوا عن االعتبار بقدرته املوجبة لذكره : الثاين 
  :فيه وجهان } الَ َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً َوكَانُوا { 

وفيه . أنه معمول على ظاهره يف مسع اآلذان : أن املراد بالسمع ها هنا العقل ، ومعناه ال يعقلون الثاين : أحدمها 
  :وجهان 
  .ال يستطيعونه استثقاالً : أحدمها 

  .مقتاً : الثاين 
  :فيه تأويالن } كَافِرِيَن نُُزالً إِنَّا أَعَْتْدَنا َجهَنََّم ِللْ{ : قوله عز وجل 

  .أن النزل الطعام ، فجعل جهنم طعاماً هلم ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أنه املنزل ، قاله الزجاج : الثاين 

َسُبونَ أَنَُّهمْ ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوُهمْ َيْح) ١٠٣(قُلْ َهلْ ُننَبِّئُكُْم بِالْأَْخَسرِيَن أَْعمَالًا 
ذَِلَك ) ١٠٥(َوزًْنا  أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَلَا ُنِقيمُ لَُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة) ١٠٤(

  ) ١٠٦(ِلي ُهزًُوا َجَزاؤُُهْم جََهنَُّم بَِما كَفَرُوا َواتََّخذُوا آيَاِتي َوُرُس

  :فيهم خسمة أقاويل } قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُم بِاَألْخَسرِيَن أَْعَماالً { : قوله عز وجل 
  .أهنم القسيسون والرهبان ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : أحدها 
  .أهنم الكتابيون اليهود والنصارى ، قاله سعد بن أيب وقاص : الثاين 

  .حروراء من اخلوارج ، وهذا مروي عن علي رضي اهللا عنه هم أهل : الثالث 
  .هم أهل األهواء : الرابع 

  .أهنم من يصطنع املعروف ومين عليه : اخلامس 
  .أهنم املنافقون بأعماهلم املخالفون باعتقادهم : وحيتمل سادساً 
  .أهنم طالبو الدنيا وتاركو اآلخرة : وحيتمل سابعاً 

  :فيه أربعة أوجه } الَ ُنقِيُم هلُمْ َيْوَم الْقَياَمِة َوْزناً فَ. . . { : قوله تعاىل 
  .هلواهنم على اهللا تعاىل مبعاصيهم اليت ارتكبوها يصريون حمقورين ال وزن هلم : أحدها 
أن املعاصي تذهب بوزهنم حىت ال : الثالث . أهنم خلفتهم باجلهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن ال وزن هلم : الثاين 



فيوزن باحلبة فال يزهنا ، يوزن جبناح . جياء بالرجل يوم القيامة : روي عن كعب أنه قال . ا من خفتهم شيئاً يوازنو
  }فَالَ ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزناً { : البعوضة فال يزهنا ، مث قرأ 

  .م فيكون الوزن عليهم ال هل. أن حسناهتم ُتحَبط بالكفر فتبقى سيئاهتم : الرابع 

َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ َعْنَها حَِولًا ) ١٠٧(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ ُنُزلًا 
)١٠٨ (  

مخسة } الْفِْرَدْوسِ { يف } ْردَْوسِ ُنُزالً إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنوا َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهم َجنَّاُت الِْف{ : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
  .أن الفردوس وسط اجلنة وأطيب موضع فيها ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه أعلى اجلنة وأحسنها ، رواه ضمرة مرفوعاً : الثاين 

  .أنه البستان بالرومية ، قاله جماهد : الثالث 
  .ن ، قاله الزجاج أنه البستان الذي مجع حماسن كل بستا: الرابع 

  .أنه البستان الذي فيه األعناب ، قاله كعب : اخلامس 
  :واختلف يف لفظه على أربعة أقاويل 

  .أنه عريب وقد ذكرته العرب يف شعرها ، قاله ثعلب : أحدها 
  .أنه بالرومية ، قاله جماهد : الثاين 

  .انه بالنبطية ، فرداساً ، قاله السدي : الثالث 
  .ريانية ، قاله أبو صاحل بالس: الرابع 

  :أي متحوالً وفيه ثالثة أوجه } َخاِلِديَن ِفيَها الَ َيْبُغونَ َعْنَها حَِوالً { : قوله عز وجل 
  .بدالً ، قاله الضحاك : أحدها 
  .حتويالً ، قاله مقاتل : الثاين 

  .حيلة ، أي ال حيتالون منزالً غريها : الثالث 
ا أدخلين اهللا أوهلم ألنه ليس أحد أفضل مين ، ويقول آخرهم دخوالً إمنا أخرين اهللا وقيل إنه يقول أوهلم دخوالً إمن

  .ألنه ليس أحد أعطاه اهللا مثل ما أعطاين 

  ) ١٠٩(َمدًَدا  بِِمثِْلِه قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفََد كَِلَماتُ رَبِّي َولَْو جِئَْنا

  :فيه ثالثة أقاويل } قُل لَّْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً لِّكَِلَماِت رَبِّي { : قوله عز وجل 
لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَن َتنفََد { أنه وعد بالثواب ملن أطاعه ، ووعيد بالعقاب ملن عصاه ، قاله ابن حبر ومثله : أحدها 

  }كَِلَماُت َربِّي 
  .أنه العلم بالقرآن ، قاله جماهد : الثاين 

  .وهذا إمنا قاله اهللا تعاىل تبعيداً على خلقه أن ُيحصواْ أفعاله ومعلوماته ، وإن كانت عنده ثابتة حمصية : الثالث 



اَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَملًا صَاِلًحا َولَا ُيْشرِكْ قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَ
  ) ١١٠(بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحًدا 

  :فيه ثالثة أوجه } فََمن كَانَ َيْرُجواْ ِلقَآَء َربِِّه فَلَْيْعَملُ َعَمالً صَاِلحاً . . . { : قوله عز وجل 
  . يعين فمن كان خياف لقاء ربه ، قاله مقاتل ، وقطرب: أحدها 
  .من كان يأمل لقاء ربه : الثاين 

  .من كان يصّدق بلقاء ربه ، قاله الكليب : الثالث 
  :ويف لقاء ربه وجهان 

  .معناه ثواب ربه ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .من كان يرجو لقاء ربه إقراراً منه بالعبث إليه والوقوف بني يديه : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه  }فَلَْيْعَملْ َعَمالً صَاِلحاً { 
  .أنه اخلالص من الرياء ، قاله ذو النون املصري : أحدها 
  .أن يلقى اهللا به فال يستحي منه ، قاله حيىي بن معاذ : الثاين 

  .أن جيتنب املعاصي ويعمل بالطاعات : الثالث 
  :فيه وجهان } َوالَ ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه أََحداً { 

  .اته الكفر ، ومعناه ال ُيْعَبد معه غُريه ، قاله احلسن أن الشرك بعب: أحدمها 
  .أنه الرياء ، ومعناه وال يرائي بعمله أحداً ، قاله سعيد بن جبري ، وجماهد : الثاين 

: قيل »  أَخَْوُف َما أََتَخوَُّف َعلَى أُمَِّتي الشِّْرَك َوالشَّْهَوةَ اخلَِفيَّةَ« : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
الَ ، أَمَّا أَنَُّهم الَ يَْعُبدونَ شَْمساً َوالَ قََمراً َوالَ َحجراً َوالَ َوثَناً وَلِكنُّهم يَُراُءونَ بَِعَمِلهِم « : أتشرك أمتك بعدك؟ قال 

م َصاِئماً ُيْصبِحُ أََحُدُه« : وما الشهوة اخلفية ، قال : قيل . » نََعم « : يا رسول اهللا وذلك شرك؟ فقال : فقيل » 
  فََتْعرُِض لَُه الشَّْهَوةُ ِمن َشَهواِت الدُّْنَيا فَُيفِْطَر لََها َوَيتُْرَك َصْومَُه

أن هذه اآلية نزلت يف جندب بن زهري العامري أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحكى الكليب ومقاتل . » 
ا فيعجبنا ، وأين ألصلي الصالة فأطوهلا رجاء أن يثىن هبا إنا لنعمل العمل نريد به وجه اهللا فيثىن به علين: فقال له 

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ أََنا َخُري َشرِيٍك فََمْن أََشَركَنِي ِفي َعَملٍ « : علّي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فََمن كَانَ َيْرُجواْ لِقَآَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً { : ت فيه هذه اآلية ونزل» َيْعَملُُه ِلي أََحداً ِمن َخلِْقي َتَركُْتُه وذِلَك الشَّرِيكَ 

فتالها عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل إهنا آخر آية نزلت من } َصاِلحاً َوالَ ُيْشرِْك بِعَِباَدِة َربِِّه أََحداً 
  .القرآن 

قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي ) ٣(إِذْ َناَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيا ) ٢(كَرِيَّا ِذكْرُ َرْحَمِت َربَِّك عَْبَدُه َز) ١(كهيعص 
وَإِنِّي خِفُْت الْمََواِلَي ِمْن َوَراِئي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ) ٤(َواْشتََعلَ الرَّأُْس َشْيًبا وَلَْم أَكُْن بُِدعَاِئكَ َربِّ شَِقيا 

  ) ٦(َيرِثُنِي وََيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا ) ٥(ِمْن لَُدْنَك َوِليا 

  :فيه ستة أقاويل } كهيعص { : قوله تعاىل 
  .أنه اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : أحدها 



  .أنه اسم من أمساء اهللا ، قاله علي كرم اهللا وجهه : الثاين 
  .ستفتاح السورة ، قاله زيد بن أسلم أنه ا: الثالث 
  .أن اسم السورة ، قاله حلسن : الرابع 

أنه من حروف اجلُمل تفسريال إله إال اهللا ، ألن الكاف عشرون واهلاء مخسة والياء عشرة والعني سبعون : اخلامس 
  .كذلك عدد حروف ال إله إال اهللا ، حكه أبان بن تغلب . والصاد تسعون 

  .حروف أمساء اهللا أهنا : السادس 
  :فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثالثة أقاويل 

  .أهنا من كبري ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا من كاف ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أهنا من كرمي ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .وأما اهلاء فإهنا من هاٍد عند مجيعهم 

  :قاويل وأما الياء ففيها أربعة أ
  .أهنا من مين ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .من حكيم قاله ابن جبري : الثاين 

  .أهنا من ياسني حكاه سامل : الثالث 
  :أهنا من يا للنداء وفيه على هذا وجهان : الرابع 

  .يا من جييب من دعاه وال خييب من رجاه ملا تعقبه من دعاء زكريا : أحدمها 
  :وأما العني ففيها ثالثة أقاويل . جيار عليه ، قاله الربيع بن أنس  يا من جيري وال: الثاين 

  .أهنا من عامل ، قاله ابن عباس : الثاين . أهنا من عزيز ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .وأما الصاد فإهنا من صادق يف قول مجيعهم فهذا بيان للقول السادس . من عدل ، قاله الضحاك : الثالث 

كفى وهدى من ال : أهنا حروف من كالم أغمضت معانيه ونبه على مراده فيه حيتمل أن يكون  :وحيتمل سابعاً 
يعص فتكون الكاف من كفى واهلاء من هدى والباقي حروف يعصى ألن ترك املعاصي يبعث على امتثال األوامر 

ز من كل كالم موجز ألنه واجتناب النواهي ، فصار تركها كافياً من العقاب وهادياً إىل الثواب وهذا أوجز وأعج
  .قد مجع يف حروف كلمة معاين كالم مبسوط وتعليل أحكام وشروط 

فذكر رمحته حني أجابه إىل ما سأِله فاحتمل } ِذكْرُ َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَرِّيآ { : مث ذكر حال من كفاه وهداه فقال 
  :وجهني 
  .أنه رمحه بإجابته له : أحدمها 

  .بة لرمحته له أنه إجا: الثاين 
  ] .فيه قوالن [ } نِدآًء خَِفّياً . . . . { : قوله تعاىل 

قال قتادة إن اهللا يعلم القلب النقي ويسمع الصوت اخلفي فأخفى . قاله ابن جريج ، سراً ال رياء فيه : أحدمها 
  .زكريا نداءه لئال ينسب إىل الرياء فيه 

  .الناس به ، فيقولون انظروا إىل هذا الشيخ يسأل الولد قاله مقاتل ، إمنا أخفى لئال يهزأ : الثاين 



  .إن الذي تدعونه ليس بأصم : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى لِإلجابة للسنة الواردة فيه : وحيتمل ثالثاً 
  :أي ضعف ويف ذكره وهن العظم دون اللحم وجهان } إِنِّي َوَهَن الْعَظُْم ِمنِّي . . . { : قوله تعاىل 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

  .أنه ملا وهن العظم الذي هو أقوى كان وهن اللحم واجللد أوىل : أحدمها 
  .أنه اشتكى ضعف البطش ، والبطش إمنا يكون بالعظم دون اللحم : الثاين 

  .من أحسن االستعارة ألنه قد ينشر فيه الشيب كما ينشر يف احلطب شعاع النار  هذا} َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيباً { 
  .أي خائباً ، أي كنت ال ختيبين إذا دعوتك وال حترمين إذا سألتك } َولَمْ أَكُْن بُِدعَآِئكَ َربِّ شَِقّياً { 

  :فيهم أربعة أقاويل } . . . وَإِنِّي خِفُْت الْمََواِلَي { : قوله تعاىل 
  .العصبة ، قاله جماهد وأبو صاحل : ا أحده
  .الكاللة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :األولياء أن يرثوا علمي دون من كان من نسلي قال لبيد : الثالث 
  وقد أمسى مبنزلةِ املُضيمِ... وموىل قد دفعت الضيم عنه 

  .بنو العلم ألهنم كانواْ شرار بين إسرائيل : الرابع 
  .يلونه يف النسب لعدم الصلب ومسوا موايل ألهنم 

  :وفيما خافهم عليه قوالن 
  .أنه خافهم على الفساد يف األرض : أحدمها 

  .أنه خافهم على نفسه يف حياته وعلى أشيائه بعد موته : الثاين 
روى كثري ابن كلثمة أنه مسع علي بن احلسني عليهما السالم . وجيوز أن يكون خافهم على تبديل الدين وتغيريه 

  .بالتشديد مبعىن قلّت } َوإِنِّي ِخفْتُ { : قرأ ي
  :وجهان } ِمن َوَرآِءي { : ويف قوله 
  .من قدامي وهو قول األخفش : أحدمها 

  .بعد مويت ، قاله مقاتل : الثاين 
  :وجه فيه أربعة أ} فََهْب ِلي ِمن لَّدنَك َوِلّياً َيرِثُنِي وََيرِثُ ِمْن َءالِ َيْعقُوَب . . { : قوله تعاىل 

  .يرثين مايل ويرث من آل يعقوب النبوة ، قاله أبو صاحل : أحدها 
  .يرثين ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة ، قاله احلسن : الثاين 

  .يرثين النبوة ويرث من آل يعقوب األخالق ، قاله عطاء : الثالث 
ه اهللا إىل وراثة العلم ويرث من آل يعقوب يرثين العلم ويرث من آل يعقوب امللك ، قاله ابن عباس ، فأجاب: الرابع 

وكان آل يعقوب أخواله : قال الكليب . فأجابه اهللا إىل وراثة العلم ومل جيبه إىل وارثة امللك . امللك ، قاله ابن عباس 
قال مقاتل ويعقوب . وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم امللك ، وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي موسى 

: ثان هو أخو عمران أيب مرمي ألن يعقوب وعمران إِبنا ماثان ، فروى قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بن ما
  َيْرَحُم اللَُّه َزكَرِيَّآ َما كَانَ َعلَيِه ِمن َورثَتِِه« 
  :فيه وجهان } وَاْجَعلُْه َربِّ َرِضّياً { . » 

  .مرضياً يف أخالقه وأفعاله : أحدمها 



  .راضياً بقضائك وقدرك : الثاين 
  .أن يريد نبياً : وحيتمل ثالثاً 

  ) ٧(َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا 

  :ثة أشياء فتضمنت هذه البشرى ثال} َيا َزكَرِيَّآ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالَمٍ اْسُمُه َيْحَيى { : قوله تعاىل 
  .إجابة دعائه وهي كرامة : أحدها 
  .إعطاؤه الولد وهو قوة : الثاين 

  :فدل ذلك على أمرين . أن يفرد بتسميته : الثالث 
  قال مقاتل مساه حيىي ألنه صيب بني أب شيخ وأم عجوز. على اصطفائه له : الثاين . اختصاصه به : أحدمها 

  :فيه ثالثة اقاويل } يَّاً لَمْ َنجَْعل لَُّه ِمن قَْبلُ َسِم{ 
  .فيكون املعىن مل جنعل له مثالً وال نظرياً . أي مل تلد مثله العواقر ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه مل جنعل لزكريا من قبل حيىي ولداً ، قاله جماهد : الثاين 

  .أي مل يسم قبله بامسه أحد ، قاله قتادة : الثالث 

قَالَ كَذَِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن ) ٨(ِلي غُلَاٌم َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتيا قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ 
  ) ٩(َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَمْ َتُك َشْيئًا 

  .أي ولد } أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌَم . . . { : قوله تعاىل 
  :أي ال تلد ويف تسميتها عاقراً وجهان } اَنتِ اْمرَأَِتي َعاقِراً َوكَ{ 

  .ألهنا تصري إذا مل تلد كأهنا تعقر النسل أي تقطعه : أحدمها 
أتعيدنا : ألن يف رمحها عقراً يفسد املين ، ومل يقل ذلك عن شك بعد الوحي ولكن على وجه االستخبار : الثاين 

  شابني؟ أو ترزقنا الولد شيخني؟
  :فيه ثالثة أقاويل } وقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعتّياً { 

  .أنه حنول العظم ، قاله ابن جريج : الثاين . يعين سناً ، قاله قتادة : أحدها 
  :أنه الذي غريه طول الزمان إىل اليبس واجلفاف ، قاله ابن عيسى قال الشاعر : الثالث 

  الزمان عتياً من كان يف... إمنا يعذر الوليد وال يعذر 
وهي كذلك } ِعسِّياً { : وقرأ ابن عباس . كان له بضع وسبعون سنة وقال مقاتل مخس وتسعون سنة : قال قتادة 

  .قد عسا وعتا ومعنامها واحد : يف مصحف أيب من قوهلم للشيخ إذا كرب 

فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمحَْرابِ فَأَْوَحى ) ١٠(لَيَالٍ سَوِيا  قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَ
  ) ١١(إِلَيْهِْم أَنْ َسبِّحُوا ُبكَْرةً َوَعشِيا 

  :أي عالمة وفيها وجهان } اْجَعل لِّي َءاَيةً . . . { : قوله تعاىل 
  .ان ألن إبليس أومهه ذلك ، قاله الضحاك أنه سأل اهللا آية تدله على البشرى بيحىي منه ال من الشيط: أحدمها 



  .سأله آية تدله على أن امرأته قد محلت : الثاين 
  :فيه وجهان } قَالَ َءاَيُتَك أَالَّ ُتكلَِّم النَّاَس ثَالَثَ لََيالٍ سَوِّياً { 

راد أن يكلم الناس أنه اعتقل لسانه ثالثاً من غري مرض وكان إذا أراد أن يذكر اهللا انطلق لسانه وإذا أ: أحدمها 
  اعتقل ، وكانت هذه اآلية ، قاله ابن عباس

  .اعتقل من غري خرس ، قاله قتادة والسدي : الثاين 
  :فيه تأويالن } َسوِّياً { 

  .صحيحاً من غري خرس ، قاله قتادة : أحدمها 
لسانه ، وعلى الثاين إىل ثالث ليال متتابعات ، قاله عطية ، فيكون السوي على الوجه األول راجعاً إىل : الثاين 
  .الليايل 

} الِْمحَْرابِ { ويف . قال ابن جريج أشرف على قومه من احملراب } فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن اِملْحرَابِ { : قوله تعاىل 
  :وجهان 
  .أنه مصالة ، قاله ابن زيد : أحدمها 

  .أنه الشخص املنصوب للتوجه إليه يف الصالة : الثاين 
  :ته حمراباً وجهان ويف تسمي
  .أنه للتوجه إليه يف صالته كاملَُحارِب للشيطان صالته : أحدمها 

أنه مأخوذ من منزل األشراف الذي حيارب دونه ذباً عن أهله فكأن املالئكة حتارب عن املصلي ذباً عنه : الثاين 
  .ومنعاً منه 

  :فيه ثالثة أوجه } فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَن َسبِّحُواْ ُبكَْرةً َوَعشّياً { 
  .أوصى إليهم ، قاله ابن قتيبة : أحدها 
  .أشار إليهم بيده ، قاله الكليب : الثاين 

  :والوحي يف كالم العرب الكتابة ومنه قول جرير . كتب على األرض : الثالث 
  بكاٍف من منازهلا والم... كأن أخا اليهود خيط وحياً 

أي صلواْ بكرة وعشياً ، قاله احلسن وقتادة ، وقيل للصالة تسبيح ملا فيها من التسبيح  }أَنَ سَبِّحُواْ ُبكَْرةً َوَعِشّياً { 
.  

َوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَمْ ) ١٣(َوَحنَاًنا ِمْن لَُدنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ َتِقيا ) ١٢(َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب بِقُوٍَّة َوآَتيَْناُه الُْحكْمَ َصبِيا 
  ) ١٥(َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيمُوُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحيا ) ١٤(اًرا َعِصيا َيكُْن َجبَّ

  :ويف قائله قوالن } َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكتَاَب بِقُوَّةٍ { : قوله تعاىل 
  .أنه قول زكريا ليحىي حني نشأ : أحدمها 

  .قول اهللا ليحىي حني بلغ : الثاين 
  :قوالن } الْكَِتاَب { ويف هذا 
  .صحف إبراهيم : أحدمها 

  .التوراة : الثاين 



  :فيه وجهان } بِقُوٍَّة { 
  .جبد واجتهاد ، قاله جماهد : أحدمها 

  .العمل مبا فيه من أمر والكف عما فيه من هني ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } َوَءاتَيَناُه الُْحكَُم َصبِّياً { 
  .اللب ، قاله احلسن : ها أحد

  .الفهم ، قاله مقاتل : الثاين 
  .األحكام واملعرفة هبا : الثالث 
َوَءاَتْيَناهُ { إن الصبيان قالوا ليحىي إذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت ، فأنزل اهللا : قال معمر . احلكمة : الرابع 

  .قاله مقاتل وكان ابن ثالث سنني . } الُْحكَْم صَبِّياً 
  :فيه ستة تأويالت } َوحََناناً مِّن لَُّدنَّا { : قوله تعاىل 

  :رمحة من عندنا ، قاله ابن عباس وقتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  حنانيَك بعض الشر أهون من بعض... أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 

  .أي رمحتك وإحسانك 
  .تعطفاً ، قاله جماهد : الثاين 

  .ه عكرمة حمبة ، قال: الثالث 
  .بركة ، قاله ابن جبري : الرابع 

  .تعظيماً : اخلامس 
  .يعين آتينا حتنناً على العباد : السادس 

  :فيها هنا ثالثة تأويالت } َوَزكَاةً { أن يكون معناه رفقاً ليستعطف به القلوب وتسرع إليه اِإلجابة : وحيتمل سابعاً 
  .ن جريج أهنا العمل الصاحل الزاكي ، قاله اب: أحدها 
  .زكيناه حبسن الثناء كما يزكي الشهود إنساناً : الثاين 

  :فيه وجهان } َوكَانَ َتِقّياً { . يعين صدقة به على والديه ، قاله ابن قتيبة : الثالث 
  .باراً بوالديه ، قاله مقاتل : الثاين . أحدمها مطيعاً هللا ، قاله الكليب 

فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِحجَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا ) ١٦(ِذ اْنَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاًنا َشْرِقيا َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ مَْرَيَم إِ
َرسُولُ رَبِِّك ِلأََهَب لَكِ قَالَ إِنََّما أََنا ) ١٨(قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنكَ إِنْ كُْنَت َتِقيا ) ١٧(فََتَمثَّلَ لََها َبشًَرا َسوِيا 

قَالَ كَذَِلِك قَالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ ) ٢٠(قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر َولَْم أَُك َبِغيا ) ١٩(غُلَاًما َزِكيا 
  ) ٢١(قِْضيا َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَمًْرا َم

  :فيه وجهان } إِذ انَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها { يعين يف القرآن } َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ َمرَْيَم { : قوله تعاىل 
  .انفردت ، قاله قتادة : أحدمها 

  .اختذت : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َمكَاناً َشْرِقّياً { 

  .ك اختذت النصارى املشرق قبلة ناحية املشرق ، قاله األخفش ولذل: أحدها 



  .مشرقة داره اليت تظلها الشمس ، قاله عطية : الثاين 
  .مكاناً شاسعاً بعيداً ، قاله قتادة : الثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } فاتََّخذَْت ِمن ُدونِهِْم ِحَجاباً { : قوله تعاىل 
  .حجاباً من اجلدران ، قاله السدي : أحدها 
  الشمس جعله اهللا ساتراً ، قاله ابن عباس حجاباً من: الثاين 

  :حجاباً من الناس ، وهو حمتمل ، وفيه وجهان : الثالث 
  .أهنا اختذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة : أحدمها 

  .أهنا اختذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها : الثاين 
  :فيه قوالن : اآلية } فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها رُوَحَنا { 

  .عين الروح اليت خلق منها املسيح حىت متثل هلا بشراً سوياً ي: أحدمها 
  .أنه جربيل ، قاله احلسن وقتادة ، والسدي ، وابن جريج ، وابن منبه : الثاين 

  :ويف تسميته له روحاً وجهان 
  .ألنه روحاين ال يشوبه شيء غري الروح ، وأضافه إليه هبذه الصفة تشريفاً له : أحدمها 

  .حتيا به األرواح ألنه : الثاين 
  :واختلفوا يف سبب محلها على قولني 

  :أن جربيل نفخ يف جيب درعها وكُمَِّها فََحَملَْت ، قاله ابن جريج ، منه قول أميه بن أيب الصلت : أحدمها 
  فألقت سوّي اخللق ليس بتوأم... فأهوى هلا بالنفخ يف جيب درعها 

  .قاله ابن عباس أنه ما كان إال أن محلت فولدته ، : الثاين 
حكى يل ذلك . تسعة أشهر : الثاين . تسعة أشهر ، قاله الكليب : أحدها : واختلفوا يف مدة محلها على أربعة أقاويل 

  .أبو القاسم الصيمري 
  .يوماً واحداً : الثالث 
  .مثانية أشهر ، وكان هذا آية عيسى فإنه مل يعش مولوداً لثمانية أشهر سواه : الرابع 
{ ألن مرمي خافت جربيل على نفسها حني دنا فقالت } قَالَتْ إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحمنِ ِمنَك إِن كُنَت َتقِّياً { : اىل قوله تع

  .فاستغاثت باهللا يف امتناعها منه } بِالرَّْحَمنِ ِمنَك { أي أمتنع } إِنِّي أَُعوذُ 
  منا يستعاذ من غري التقي؟والتقي مأمون وإ} إن كُنَت تَِقّياً { فلم قالت : فإن قيل 

أن معىن كالمها إن كنت تقياً هللا فستمتنع من استعاذيت وتنزجر عين من خوفه ، قاله أبو : أحدمها : ففيه وجهان 
  .وائل 
أنه كان امساً لرجل فاجر من بين إسرائيل مشهور بالعهر ُيَسمَّى تقياً فخافت أن يكون الذي جاءها هو ذلك : الثاين 

  .تقياً الذي ال يأيت إال للفاحشة فقالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً ، قاله بن عباس  الرجل املسمى

فَأََجاَءَها الَْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنُت َنْسًيا ) ٢٢(فََحَملَْتُه فَاْنَتَبذَْت بِِه َمكَاًنا قَصِيا 
  ) ٢٣(يا َمْنِس



  :فيه وجهان } فَأَجآَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة { : قوله تعاىل 
  :معناه أجلأها ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدمها 

  فأجأناكم إىل سفح اجلبل... إذ شددنا شدة صادقة 
  :معناه فجأها املخاض كقول زهري : الثاين 
  .أجاءته املخافة والرجاء ... ساَر معتمداً إلينا  وجارٍ

  }فَأََواَها { ويف قراءة ابن مسعود 
  :فيه ثالثة أوجه } قَالَْت يَالَيَْتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا { 

  .أهنا خافت من الناس أن يظنوا هبا سوءاً قاله السدي : أحدها 
  .لئال يأمث الناس باملعصية يف قذفها : الثاين 

  .ألهنا مل َتَر يف قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء ، قاله جعفر بن حممد رمحهما اهللا : الثالث 
  :فيه مخسة تأويالت } َوكُنُت َنْسياً مَّنِسّياً { 

  .مل أخلق ومل أكن شيئاً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ال أعرف وال يدرى من أنا ، قاله قتادة : الثاين 

  .سي هو السقط ، قاله الربيع ، وأبو العالية النسي املن: الثالث 
  .هو احليضة امللقاة ، قاله عكرمة ، مبعىن خرق احليض : الرابع 

والنسي عندهم يف كالمهم ما أعقل من شيء حقري . معناه وكنت إذا ذكرت مل أطلب حكاه اليزيدي : اخلامس 
  :قال الراجز 

  . ...كالنسي ملقى باجلهاد البسبس 

َوهُزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيا ) ٢٤(ِمْن َتْحِتَها أَلَّا َتحَْزنِي قَدْ َجَعلَ َربُّكِ َتْحَتِك َسرِيا فََناَداَها 
ِللرَّْحَمنِ َصوًْما فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنِسيا  فَكُِلي َواْشرَبِي َوقَرِّي َعْيًنا فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت) ٢٥(
)٢٦ (  

  :فيه قوالن } فََناَداَها ِمن َتحِْتهآ أَالَّ َتحَْزنِي { : قوله تعاىل 
  .أن املنادي هلا من حتتها جربيل ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي : أحدمها 

  .سن ، وجماهد أنه عيسى ابنها ، قاله احل: الثاين 
  :ويف قوله من حتتها وجهان 

  .من أسفل منها يف األرض وهي فوقه على رأسه ، قاله الكليب : أحدمها 
  .قاله بعض املتكلمني ، بالقبطية : من بطنها : الثاين 

  :فيه قوالن } قَْد َجَعلَ رَبُِّك َتْحَتكِ َسرِّياً { 
هو الرفيع الشريف مأخوذ من قوهلم فالن من سروات قومه أي  أن السرّي هو ابنها عيسى ، ألن السري: أحدمها 

  }قَْد جََعلَ رَبُِّك َتحَْتِك سَرِّياً { من أشرافهم ، قاله احلسن ، فعلى هذا يكون عيسى هو املنادي من حتتها 
نخلة هلا طعاماً أن السرّي هو النهر ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وابن جبري ، وقتادة ، والضحاك ، لتكون ال: الثاين 

  .} قَْد جََعلَ َربُّكِ َتحَْتِك سَرِّياً { ، والنهر هلا شراباً ، وعلى هذا يكون جربيل هو املنادي هلا 



  :أنه عريب مشتق من السراية فَُسمَِّي السرّي ألنه جيري فيه ومنه قول الشاعر : الثاين 
  مثل السرّي متده األهنار... سهل اخلليقة ماجد ذو نائلٍ 

وروى أبان بن تغلب يف تفسريه القرآن خرباً عن . إن اسم السري يطلق على ما يعربه الناس من األهنار وثباً : يل وق
عدد مل يسمهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث شداد بن مثامة مصدقاً لبين كعب بن مذحج وكتب له كتاباً 

وَالنََّواِهُر َوالدََّواِفعُ الُعْشُر وَنِْصُف العشر بقيمة َعْدلٍ إِالَّ الضََّواَمَر َواللََّواِقَح َوَما َعلَى َما َسقَْتُه املَرَاِسُم َواجلََداوِلُ « : 
ومن كل ثالثني بقرةً جِذٌْع أَْو جِذَْعةٌ . َوِفي كُلِّ أَْرَبِعَني شَاةً َشاةٌ إِالَّ الَعقِيلَ َواألَِكيلَ وَالربِيَّ . َأطل الصور من اجلفن 

َوالَ َصَدقَةَ ِفي اخلَيلِ َوالَ ِفي اِإلبِلِ . َوِمن كُلِّ خَْمسٍ ِمَن اإلِبِلِ املُوَّبلَِة ُمِسنَّةٌ ِمَن الَغَنمِ . الَعاِقَر وَالنَّاِشطَ َوالرَّاِشَح إِالَّ 
فاملراسل العيون ، » ملُِغَريةُ بن ُشْعبِة شَهَِد جِرِيٌر بِن َعبِد اللَِّه بن جَابرٍ الَبجِْلي َوَشدَّاُد بن ثَُماَمةَ َوكََتَب ا. الَعاِملِة 

واجلداول األهنار الصغار ، والنواهر الدوايل ، والدوافع األودية ، والضوامر ما مل حتمل من النخل ، واللواقح 
والريب اليت . الفحول ، واجلفن الكرم ، وما أطاله من الزرع عفو ، والعقيل فحل الغنم واألَيل الذي ُيرَبَّى لألكل 

ريب ولدها والعاقر من البقر اليت ال حتمل ، والناشط الفحل الذي ينشط من أرض إىل أرض والراشح الذي حيرث ت
  .األرض 

  :على أربعة أقاويل . اختلف يف النخلة . اآلية } . . . . َوُهزِّي إِلَيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة { : قوله تعاىل 
  .كانت برنية : أحدها 
  .له أبو داود صرفاتة ، قا: الثاين 

  .قريناً : الثالث 
  .عجوة ، قاله جماهد : الرابع 

  :ثالثة أقاويل } اجلَنِي { ويف 
  .املترطب البسر ، قاله مقاتل : أحدها 
  .البلح مل يتغري ، قاله أبو عمرو بن العالء : الثاين 

قال مقاتل فاخضرت وهي .  آية وقيل مل يكن للنخلة رأس وكان يف الشتاء فجعله اهللا. أنه الطري بغباره : الثالث 
  .تنظر مث محلت وهي تنظر مث نضجت وهي تنظر 

  .يعين من الرطب اجلين } فَكُِلي { : قوله تعاىل 
  .يعين من السرّي } َواْشرَبِي { 
  :يعين بالولد ، وفيه ثالثة أوجه } َوقَرِّي َعْيناً { 

  .السرور باردة ودمعة احلزن حارة جاء يقر عينك سروراً ، قاله األصمعي ، ألن دمعة : أحدها 
  .طييب نفساً ، قاله الكليب : الثاين 

  .تسكن عينك ولذلك قيل ما شيء خري للنفساء من الرطب والتمر : الثالث 
  .يعين إما لِإلنكار عليك وإما للسؤال لك } فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحداً { 
  :فيه تأويالن } نِ َصْوماً فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحم{ 

وهذا تأويل ابن عباس وأنس بن مالك } ِللرََّحْمنِ َصْمتاً { : يعين صمتاً ، وقد قرىء يف بعض احلروف : أحدمها 
  .والضحاك 

  :فيه وجهان } فَلَْن أُكَلََّم الَْيْوَم إِنسِّياً { . صوماً عن الطعام والشراب والكالم ، قاله قتادة : الثاين 



أهنا امتنعت من الكالم ليتكلم عنها ولدها فيكون فيه براءة ساحتها ، قاله ابن مسعود ووهب بن منبه : ا أحدمه
  .وابن زيد 

  .أنه كان من صام يف ذلك الزمان مل يكلم الناس ، فأذن هلا يف املقدار من الكالم قاله السدي : الثاين 

َيا أُْخَت َهاُرونَ َما كَانَ أَُبوِك امَْرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنتْ ) ٢٧(َيمُ لَقَْد جِئِْت َشيْئًا فَرِيا فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا مَْر
َتابَ قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه آتَانَِي الِْك) ٢٩(فَأَشَاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِيا ) ٢٨(أُمُِّك َبغِيا 

َوَبرا بِوَاِلَدِتي وَلَمْ ) ٣١(َوَجَعلَنِي ُمَبارَكًا أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوصَانِي بِالصَّلَاِة وَالزَّكَاِة َما دُْمُت َحيا ) ٣٠(َوَجَعلَنِي نَبِيا 
  ) ٣٣(َيْوَم أُبَْعثُ َحيا وَالسَّلَاُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم أَمُوُت َو) ٣٢(َيْجَعلْنِي َجبَّاًرا َشِقيا 

  :فيه مخسة تأويالت } شَْيئاً فَرِّياً . . . { : قوله تعاىل 
  .أنه القبيح من اإلفتراء ، قاله الكليب : أحدها 
  .أنه العمل العجيب ، قاله األخفش : الثاين 

  .العظيم من األمر ، قاله جماهد ، وقتادة ، والسدي : الثالث 
  .مأخوذ من الفرية وهو الكذب ، قاله اليزيدي  أنه املتصنع: الرابع 

  .أنه الباطل : اخلامس 
  :ويف هذا الذي نسبت إليه أربعة أقاويل } . . . َيآ أُْخَت َهاُرونَ { : قوله تعاىل 

أنه كان رجالً صاحلاً من بين إسرائيل ينسب إليه من يعرف بالصالح ، قاله جماهد وكعب ، واملغرية بن : أحدها 
  فعه للنيب صلى اهللا عليه وسلمشعبة ير

  .أنه هارون أخو موسى فنسبت إليه ألهنا من ولده كما يقال يا أخا بين فالن ، قاله السدي : الثاين 
  .أنه كان أخاها ألبيها وأمها ، قاله الضحاك : الثالث 
  .أنه كان رجالً فاسقاً معلناً بالفسق ونسبت إليه ، قاله ابن جبري : الرابع 

  .ومسيت الزانية بغياً ألهنا تبغي الزنا أي تطلبه . أي زانية } اَنْت أُمُِّك َبغِّياً َوَما كَ{ 
  :فيه قوالن } فَأشَاَرتْ إِلَْيهِ { : قوله تعاىل 

  .أشارت إىل اهللا فلم يفهموا إشارهتا ، قاله عطاء : أحدمها 
وإما لثقتها بنفسها يف أن اهللا تعاىل سيظهر  أهنا أشارت إىل عيسى وهو األظهر ، إما عن وحي اهللا إليها ،: الثاين 

  :براءهتا ، فأشارت إىل اهللا إليها ، فأشارت إىل عيسى أن كلموه فاحتمل وجهني 
  .أهنا أحالت اجلواب عليه استكفاء : أحدمها 

  .أهنا عدلت إليه ليكون كالمه هلا برهاناً برباءهتا : الثاين 
  :يف هذا املوضع وجهان } كَانَ { ويف } ِفي الْمَْهِد قَالُواْ كَْيفَ ُنكَلُِّم َمن كَانَ { 

  .أهنا مبعىن يكون تقديره من يكون يف املهد صبياً قاله ابن األنباري : أحدمها 
  .أهنا صلة زائدة وتقديره من هو يف املهد ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  :وجهان } الَْمْهدِ { ويف 

  .ه أنه سرير الصيب املعهود ملنام: أحدمها 
لسخريتها بنا أعظم من زناها ، قاله : وقيل إهنم غضبوا وقالوا . إنه حجرها الذي تربيه فيه ، قاله قتادة : الثاين 



  .إن هذا ألمر عظيم : فلما تكلم قالوا . السدي 
هللا هو الذي أنطقه وإمنا قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه الربوبية وكان ا} قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه { 

  .بذلك لعلمه مبا يتقوله الغالون فيه 
  .أي سيؤتيين الكتاب } َءآَتانَِي الِْكتَاَب { 
  :فيه وجهان } َوَجَعلَنِي َنبِيَّاً { 

  .وسيجعلين نبياً ، والكالم يف املهد من مقدمات نبوته : أحدمها 
وقال . قل ولذلك كانت له هذه املعجزة ، قاله احلسن أنه كان يف حال كالمه هلم يف املهد نبياً كامل الع: الثاين 

  ] .يوماً . [ تكلم وهو ابن أربعني : الضحاك 
  :فيه أربعة تأويالت } َوَجَعلَنِي ُمَبارَكاً أَْيَن َما كُنُت { : قوله تعاىل 

  .نبياً ، قاله جماهد : أحدها 
  .آمراً باملعروف وناهياً عن املنكر : الثاين 

  .للخري ، قاله سفيان  معلماً: الثالث 
  .عارفاً باهللا وداعياً إليه : الرابع 

  :فيها وجهان } وأَْوَصانِي بِالصَّالَةِ { 
  .الصلوات ذات الركوع والسجود : الثاين . الدعاء واِإلخالص : أحدمها 

  .أن الصالة اِإلستقامة مأخوذ من صالة العود إذا قّوم اعوجاجه بالنار : وحيتمل ثالثاً 
  :فيها وجهان } . . لزَّكَاة َوا{ 

  .زكاة املال : أحدمها 
  .التطهري من الذنوب : الثاين 

  .أن الزكاة االستكثار من الطاعة ، ألن الزكاة يف اللغة النماء والزيادة : وحيتمل ثالثاً 

  .مبا برأها به من الفاحشة : أحدمها : حيتمل وجهني } َوبَرَّاً بَِواِلدَِتي { : قوله تعاىل 
  .مبا تكفل هلا من اخلدمة : ثاين ال
  :فيه وجهان } َولَمْ َيْجَعلْنِي َجبَّاراً َشِقّياً { 

  .أن اجلبار اجلاهل بأحكامه ، الشقي املتكرب عن عبادته : أحدمها 
  .أن اجلبار الذي ال ينصح ، والشقي الذي ال يقبل النصيحة : الثاين 

  .لشقي الراغب يف الدنيا أن اجلبار الظامل للعباد ، وا: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان . اآلية } . . . وَالْسَّالَُم َعلَيَّ { : قوله تعاىل 

يعين يف } َوَيْوَم أُْبَعثُ َحيَّاً { يعين يف القرب ، } َوَيْوَم أَُموتُ { يعين باالسالم السالمة ، يعين يف الدنيا ، : أحدمها 
حياً ، ويف القرب ميتاً ، ويف اآلخرة مبعوثاً ، فسلم يف أحواله كلها ، وهو  يف الدنيا: اآلخرة ، ألن له أحواالً ثالثاً 

  .معىن قول الكليب 
سالمته من مهزة الشيطان فإنه ليس مولود يولد إال مهزه الشيطان وذلك حني } َيْوَم وُِلدتُّ { يعين بالسالم : الثاين 

} { وَإِنِّي أُِعذَُها وَذُّريََّتَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ { : اىل وهو معىن قوله تع. يستهل ، غري عيسى فإن اهللا عصمه منها 
مل أر فيه على هذا الوجه } َوَيْوَم أُبَْعثُ َحّياً { يعين سالمته من ضغطة القرب ألنه غري مدفون يف األرض } َوَيوَْْم أَُموُت 



  .ما ُيرضي 
ض واحلساب ألن اهللا ما رفعه إىل السماء إال بعد خالصه من وحيتمل أن تأويله على هذه الطريقة سالمته من العر

  .الذنوب واملعاصي 
  .قال ابن عباس مث انقطع كالمه حىت بلغ مبلغ الغلمان 

إِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما  َما كَانَ ِللَِّه أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن َولَدٍ سُْبَحاَنُه) ٣٤(ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ 
فَاْخَتلََف الْأَْحزَاُب ِمْن َبْينِهِمْ ) ٣٦(َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتقِيٌم ) ٣٥(َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  ) ٣٧(فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهدِ َيْومٍ َعِظيمٍ 

  :فيه ثالثة أوجه } ذِلَك ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ { : اىل قوله تع
  .أن احلق هو اهللا تعاىل : أحدها 
  .عيسى ومساه حقاً ألنه جاء باحلق : الثاين 

  .هو القول الذي قاله عيسى من قبل : الثالث 
  :فيه وجهان } الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ { 

  .يب يشكّون ، قاله الكل: أحدمها 
خيتلفون ألهنم اختلفوا يف اهللا ويف عيسى ، فقال قوم هو اهللا ، وقال آخرون هو ابن اهللا ، وقال آخرون هو : الثاين 

  .وهذه األقاويل الثالثة للنصارى . ثالث ثالثة 
  .هو عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي : وقال املسلمون 

  .بالفاء معجمة من فوق } الَِّذي ِفيِه تَفَْتُرونَ { : وله ونسبته اليهود إىل غري رشدة فهذا معىن ق
قال ابن عباس ففّر مبرمي ابن عمها معها ابنها إىل مصر فكانواْ فيها اثنيت عشرة سنة حىت مات امللك الذي كانوا 

  .خيافونه 

َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرةِ إِذْ قُِضيَ الْأَْمُر َوُهمْ ) ٣٨(لَالٍ ُمبِنيٍ أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم َيأْتُوَنَنا لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َض
َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِبَْراهِيَم ) ٤٠(إِنَّا َنْحُن َنرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ ) ٣٩(ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

َيا أََبِت إِنِّي ) ٤٢(إِذْ قَالَ ِلأَبِيهِ َيا أََبِت ِلَم َتْعُبُد َما لَا َيْسَمُع َولَا يُْبِصُر وَلَا ُيغْنِي َعْنَك َشيْئًا ) ٤١(يقًا َنبِيا إِنَُّه كَانَ ِصدِّ
ا َتعُْبِد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ َيا أََبِت لَ) ٤٣(قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَمْ َيأِْتَك فَاتَّبِعْنِي أَْهِدَك ِصَراطًا َسوِيا 

  ) ٤٥(َيا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَنْ يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّيْطَاِن َوِليا ) ٤٤(ِللرَّْحَمنِ َعِصيا 

  :فيه وجهان } أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبِصرْ { : قوله تعاىل 
كانوا يف لدنيا صماً عمياً عن احلق فما أمسعهم له وأبصرهم به يف اآلخرة يوم القيامة ، قاله يعين لئن : أحدمها 

  .احلسن ، وقتادة 
  .أمسع هبم اليوم وأبصر كيف يصنع هبم يوم القيامة يوم يأتوننا ، قاله أبو العالية : الثاين 

  .يامة ما يصنع هبم أمسع أمََّتك مبا أخربناك من حاهلم فستبصر يوم الق: وحيتمل ثالثا 
  :فيه وجهان } وَأَنذْرُهْم َيْوَم الَْحسَْرِة إِذْ قُِضَي األَْمُر { : قوله تعاىل 



  .يوم القيامة إذا قضي العذاب عليهم ، قاله الكليب : أحدمها 
  .يوم املوت إذ قضى املوت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد ، قاله مقاتل : الثاين 

قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك ) ٤٦(َت َعْن آِلَهِتي َيا إِبَْراهِيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا قَالَ أََراِغٌب أَْن
  ) ٤٨(لَّا أَكُونَ بُِدَعاِء رَبِّي َشِقيا َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو رَبِّي َعَسى أَ) ٤٧(رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحفِيا 

  :فيه وجهان } َألْرُجمَنََّك . . . { : قال تعاىل 
  .باحلجارة حىت تباعد عين ، قاله احلسن : أحدمها 

  .ألرمجنك بالذم باللسان والعيب بالقول ، قاله الضحاك ، والسدي ، وابن جريج : الثاين 
  :ثة أوجه فيه ثال} َواْهُجرنِي َمِلّياً { 

  .دهراً طويالً ، قاله احلسن ، وجماهد ، وابن جبري ، والسدي ، ومنه قول مهلهل : أحدها 
  وبكت عليه املرمالت ملياً... فتصدعت صم اجلبال ملوته 

  .سوياً سليماً من عقوبيت ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك ، وعطاء : الثاين 
  .حيناً ، قاله عكرمة : الثالث 
  :هذا سالم إبراهيم على أبيه ، وفيه وجهان } قَالَ َسالٌَم َعلَيَك { : تعاىل  قوله

  .أنه سالم توديع وهجر ملقامه على الكفر ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  .وهو أظهر أنه سالم بر وإكرام ، فقابل جفوة أبيه بالرب تأدية حلق األبوة وشكراً لسالف التربية : الثاين 
  :وفيه وجهان } َتْغِفُر لََك رَبِّي َسأَْس{ : مث قال 

  .سأستغفر لك إن تركت عبادة األوثان : أحدمها 
  :فيه مخسة أوجه } إنَُّه كَانَ بِي َحِفّياً { . معناه سأدعوه لك باهلداية اليت تقتضي الغفران : الثاين 

  .ُمقَرِّباً : أحدها 
  .ُمكْرِماً : الثاين 

  .رحيماً ، قاله مقاتل : الثالث 
  .عليماً ، قاله الكليب : لرابع ا

  .متعهداً : اخلامس 

َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحمَِتَنا ) ٤٩(فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُلًّا َجَعلَْنا َنبِيا 
٥٠(ا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلي (  

  :فيه وجهان } َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً . . . { : قوله تعاىل 
  .جعلنا هلم ذكراً مجيالً وثناًء حسناً ، قاله ابن عباس ، وذلك أن مجع امللك حبسن الثناء عليه : أحدمها 

  :قال الشاعر : لة جعلناهم رسالً هللا كراماً على اهللا ، ويكون اللسان مبعىن الرسا: الثاين 
  .أحاديثهما بعد قول ونكر ... أتتين لسان بين عامر 

  .أن يكون الوفاء باملواعيد والعهود ] ثالثاً [ وحيتمل قوالً 



َمنِ َوقَرَّْبَناهُ َنجِيا َونَاَديَْناُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ الْأَْي) ٥١(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرسُولًا نَبِيا 
  ) ٥٣(َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحمَِتَنا أََخاُه َهاُرونَ َنبِيا ) ٥٢(

  :وفيه وجهان . والطور جبل بالشام ناداه اهللا من ناحيته اليمىن } َونَاَديَناُه ِمن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ { : قوله تعاىل 
  .من ميني اجلبل ، قاله مقاتل : الثاين . من ميني موسى : أحدمها 

  :فيه ثالثة أوجه } َوقَرَّْبنَاُه َنجِّياً { 
  .أنه قربه من املوضع الذي شرفه وعظمه بسماع كالمه : أحدها 
حىت مسع صرير القلم : أنه قربه من أعلى احلجب حىت مسع صريف القلم ، قاله ابن عباس ، وقال غريه : الثاين 

  .الذي كتب به التوراة 
أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء ال تقريب اجتذاب وإدناء ألنه ال يوصف باحللول يف مكان دون مكان : لثالث ا

  .فيقرب من بعد أو يبعد من قرب ، قاله ابن حبر 
  :ثالثة أوجه } َنجِّياً { : ويف قوله 

  .أنه مأخوذ من النجوى ، والنجوى ال تكون إال يف اخللوة ، قاله قطرب : أحدها 
  .جناه لصدقه مأخوذ من النجاة : ثاين ال

رفعه بعد التقريب مأخوذ من النجوة وهو اِإلرتفاع ، قال احلسن مل يبلغ موسى من الكالم الذي ناجاه به : الثالث 
  .شيئاً 

َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ  َوكَانَ) ٥٤(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرسُولًا َنبِيا 
  ) ٥٥(ِعْنَد َربِِّه مَْرِضيا 

وصفه بصدق الوعد ألنه وعد رجالً أن ينتظره } َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ صَاِدقَ الَْوْعدِ { : قوله تعاىل 
انتظره ثالثة : وقال مقاتل . انتظره اثنني وعشرين يوماً : د الرقاشي وقال يزي. حوالً حىت أتاه : ، قال ابن عباس 

  .أيام 
  :فيه وجهان } َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّالَِة َوالزَّكَاِة { 

  .يأمر قومه فسماهم أهله : أحدمها 
. إمساعيل بن إبراهيم : هور وهو على قوله اجلم. ويف الصالة والزكاة ما قدمناه . أنه بدأ بأهله قبل قومه : الثاين 

وزعم بعض املفسرين أنه ليس بإمساعيل بن إبراهيم ألن إمساعيل مات قبل إبراهيم ، وإن هذا هو إمساعيل بن حزقيل 
بعثه اهللا إل قومه فسلخوا جلدة رأسه ، فخريه اهللا تعاىل فيما شاء من عذاهبم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم 

  .ته إليه يف عفوه أو عقوب

  ) ٥٧(َوَرفَْعَناُه َمكَاًنا َعِليا ) ٥٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا 

  :فيه قوالن } َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً . . . . { : قوله تعاىل 
مرفوع ، وأيب سعيد اخلدري ،  أن إدريس رفع إىل السماء الرابعة ، وهذا قول أنس بن مالك يف حديث: أحدمها 

  .وكعب ، وجماهد 



  .رفعه إىل السماء السادسة ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، وهو مرفوع يف السماء : الثاين 
  :واختلفوا يف موته فيها على قولني 

  .أنه ميت فيها ، قاله مقاتل وقيل أنه مات بني السماء الرابعة واخلامسة : أحدمها 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من أُْعِطي النبوة من ولد آدم وأول من . فيها مل ميت مثل عيسى أنه حّي : الثاين 

وحكى ابن األزهر عن وهب . خط بالقلم ، وهو أخنوخ بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم 
وإمنا كانوا يلبسون اجللود ،  بن منبه أن إدريس أول من اختذ السالح وجاهد يف سبيل اهللا وسىب ، ولبس الثياب

  .وأول من وضع األوزان والكيول ، وأقام علم النجوم ، واهللا أعلم 

َوِممَّْن   ذُرِّيَّةِ إِبَْراهِيَم َوإِْسرَائِيلَأُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن
  ) ٥٨(َهَدْيَنا َواجَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا وَُبِكيا 

. أي ُسّجداً هللا ، وبكياً مجع باك ، ليكون السجود رغبة والبكاء رهبة } َخرّواْ ُسجَّداً وَُبِكّياً . . . { : قوله تعاىل 
يعين هذه الرغبة فأين الرهبة؟ ألن الطاعة ال ختلص إال » هذَا السُُّجوُد فَأَيَن الُبكَاُء؟ فَ« : وقد روي يف احلديث 

  .بالرغبة والرهبة 

إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ ) ٥٩(فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّلَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا 
  ) ٦٠(ِلًحا فَأُولَِئكَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َشْيئًا َصا

  :يف الفرق بني اخللْف بتسكني الالم واخللف بتحريكها وجهان . اآلية } فََخلََف ِمن َبْعدِِهْم َخلٌْف { : قوله تعاىل 
  .س من أهله أنه بالفتح إذا خلفه من كان من أهله ، وبالتسكني إذا خلفه من لي: أحدمها 

  :أن اخللْف بالتسكني مستعمل يف الذم ، وبالفتح مستعمل يف املدح قال لبيد : الثاين 
  وبقيت يف خلٍف كجلد األْجرب... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

  :ويف هذا اخللف قوالن 
  .مني أهنم من املسل: الثاين . أهنم اليهود من بعد ما تقدم من األنبياء ، قاله مقاتل : أحدمها 

  :قوالن } من بَْعِدِهم { فعلى هذا يف قوله 
من بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، من عصر الصحابة وإىل قيام الساعة كما روى الوليد بن قيس حكاه : أحدمها 

  .إبراهيم عن عبيدة 
ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: روى الوليد بن قيس عن أيب سعيد قال . إهنم من بعد عصر الصحابة : الثاين 

  .اآلية . » } َخلٌْف أََضاعُوا الصَّالةَ { َيكُونُ بَْعَد ِستِّنيَ َسَنةً « : 
  :ويف إضاعتهم الصالة قوالن 

  .تأخريها عن أوقاهتا ، قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز : أحدمها 
  .تركها ، قاله القرظي : الثاين 

  .ل باستيفاء شروطها أن تكون إضاعتها اِإلخال: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه مخسة أقاويل } فََسْوَف َيلْقَونَ غَّياً { 

  .أنه واد يف جهنم ، قالته عائشة وابن مسعود : أحدها 



  .أنه اخلسران ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أنه الشر ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :اخليبة ، ومنه قول الشاعر : اخلامس . الضالل عن اجلنة : الرابع 

  ومن يغو ال يعدم على الغي الئماً... فمن يلق خرياً حيمد الناس أمره 
  .أي من خيب : من يغو 

مْ لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِلَّا َسلَاًما َولَُهْم رِْزقُُه) ٦١(َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدهُ بِالْغَْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيا 
  ) ٦٣(تِلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمْن كَانَ َتِقيا ) ٦٢(ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيا 

  :فيه وجهان } الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً { : قوله تعاىل 
  .الكالم الفاسد : أحدمها 

  .اخللف ، قاله مقاتل : الثاين 
  :فيه وجهان } إالَّ َسالَماً { 

  .إال السالمة : أحدمها 
  .تسليم املالئكة عليهم ، قاله مقاتل : الثاين 

  :فيه وجهان } َولَُهْم َرْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعشياً { 
أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت ، فأخربهم اهللا أن هلم يف اجلنة غداء وعشاء ، وإن مل يكن يف : أحدمها 

  .ر اجلنة ليل وال هنا
وقيل إهنم يعرفون مقدار الليل بإرخاء . معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .برفع احلجب وفتح األبواب . احلجب وغلق األبواب ، ومقدار النهار 
يتخللها فترات انتقال من وحيتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاهتم ، والعشي بعد فراغهم من لذاهتم ، ألنه 

  .حال إىل حال 

َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ) ٦٤(َنِسيا َوَما َنَتنَزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربِّكَ لَُه َما َبْيَن أَْيدِيَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ َربُّكَ 
  ) ٦٥(اَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِميا َوَما َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه وَاْصطَبِْر ِلعَِب

  :فيه قوالن } َوَما نََتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ رَبَِّك { : قوله تعاىل 
  .إننا ال ننزل موضعاً من اجلنة إال بأمر اهللا ، قاله ابن حبر : أنه قول أهل اجلنة : أحدمها 

أبطأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم باثنيت عشرة ليلة ،  أنه قول جربيل عليه السالم ، ملا ذكر أن جربيل: الثاين 
  }َوَما نََتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ ربَِّك { فنزلت . » ِغْبَت َعنِّي َحتَّى ظَنَّ املُْشرِكُونَ كلَّ ظَنٍ « : فلما جاءه قال 
  :وحيتمل وجهني 

  .إذا أُِمرَْنا نزلنا عليك : أحدمها 
  .زَّلَنا عليك األمر على الوجه األول متوجهاً إىل النزول ، وعلى الثاين متوجهاً إىل التنزيل إذا أََمَرَك ربك َن: الثاين 

  :فيه قوالن } لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا { 
  .من الدنيا } َوَما َخلْفََنا { من اآلخرة ، } َما َبْيَن أَْيِديَنا { : أحدمها 



  .ما بني النفختني ، قاله قتادة  يعين} َوَما َبْيَن ذِلَك { 
َوَما { . ما يكون بعدنا من الدنيا واآلخرة } َوَما َخلْفََنا { أي ما مضى أمامنا من الدنيا ، } َما َبْيَن أَْيِديَنا { : والثاين 

  .ما مضى من قبل وما يكون من بعد ، قاله ابن جرير } َبْين ذِلكَ 
  .ما بني السماء واألرض } َوَما َبْيَن ذِلَك { . األرض : } َوَما خلْفََنا { السماء ، : } يَنا َما َبْيَن أَْيِد{ : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } َوَما كَانَ رَبَُّك َنِسّياً { 
  .أي ما نسيك ربك : أحدمها 

  .وما كان ربك ذا نسيان : الثاين 
  :ة أوجه فيه أربع} َهل تعْلَُم لَُه َسِمّياً . . . . { : قوله عز وجل 

  .يعين مِثْالً وشبيهاً ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، مأخوذ من املساماة : أحدها 
  .أنه ال أحد يسَمى باهللا غريه ، قاله قتادة ، والكليب : الثاين 

  .أنه ال يستحق أحد أن يسمى إهلاً غريه : الثالث 
  :هل تعلم له من ولد ، قاله الضحاك ، قال أبو طالب : الرابع 
  لكنه ما للخلود سبيلُ... املسمى فأنت منه مكثر  أّما

) ٦٧(أََولَا َيذْكُُر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ وَلَْم َيكُ َشْيئًا ) ٦٦(َوَيقُولُ الْإِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوفَ أُخَْرُج حَيا 
ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى ) ٦٨(لَُنْحضَِرنَُّهمْ َحْولَ َجَهنَّمَ جِِثيا فََوَربِّكَ لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطنيَ ثُمَّ 

  ) ٧٠(ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِليا ) ٦٩(الرَّْحَمنِ ِعِتيا 

  :الن فيها قو} حَْولَ َجهَنََّم . . . { : قوله عز وجل 
  .أن جهنم اسم من أمساء النار : أحدمها 

  .أنه إسم ألعمق موضع يف النار ، كالفردوس الذي هو اسم ألعلى موضع يف اجلنة : الثاين 
  :فيه قوالن } جِثِّياً { 

  .، قاله الكليب واألخفش ] مجاعات : [ أحدمها 
  .ُبروكاً على الرُّكَب ، قاله عطية : الثاين 

واملراد بالشيعة األمة : قال جماهد . الشيعة اجلماعة املتعاونون } مَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم ثُ{ : قوله عز وجل 
  .الجتماعهم وتعاوهنم 

  :وجهان } ثُمَّ لََننزَِعنَّ { ويف 
  .لننادين ، قاله ابن جريج : أحدمها 

  .لنستخرجن ، قاله مقاتل : الثاين 
  :أوجه فيه مخسة } ِعِتّياً { 

  .أهل اِإلفتراء بلغة بين متيم ، قاله بعض أهل اللغة : أحدها 
  .جرأة ، قاله الكليب : الثاين 

  .كفراً ، قاله عطية : الثالث 
  .مترداً : الرابع 



  .معصية : اخلامس 
  :فيه وجهان } أَْولَى بَِها صلّياً . . . { : قوله عز وجل 

  .دخوالً ، قاله الكليب : أحدها 
  .لزوماً  :الثاين 

  ) ٧٢(ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا ) ٧١(َوإِنْ ِمْنكُمْ إِلَّا َوارِدَُها كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتًما َمقْضِيا 

  :فيه قوالن } َوإِنّ مِنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها { : قوله عز وجل 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعود : روى أبو هريرة قال . ض ، قاله جماهد يعين احلمى واملر: أحدمها 

ِهي َنارِي أَُسلِّطَُها َعلَى : أَْبِشْر فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ « : رجالً من أصحْابه فيه وعك وأنا معه ، فقال رسول اهللا 
  .أي يف اآلخرة » ارِ َعْبِدي املُْؤِمنِ ِلَتكُونَ َحظَُّه ِمَن النَّ

  :مث فيه قوالن . يعين جهنم : الثاين 
أي منهم كقوله تعاىل } َوإِن مِّْنكُْم { : يعين بذلك الكافرين يردوهنا دون املؤمن؛ قاله عكرمة ويكون قوله : أحدمها 

  .أي هلم  }إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جََزاًء { : مث قال } َوَسقَاُهم رَبُُّهم شََراباً طَُهوراً { : 
الزَّالُّونَ َوالزَّاالَّت َيوَمئذٍ « روى ابن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . أنه أراد املؤمن والكافر : الثاين 
  :ويف كيفية ورودها قوالن » كَِثٌري 

ل وكان دعاء من قا. لكنها متس الفاجر دون الرب . لريدهنا كل بر وفاجر : قال ابن عباس . الدخول فيها : أحدمها 
  .اللهم أخرجين من النار ساملاً ، وأدخلين اجلنة عاملاً : مضى 

أن ورود املسلم عليها الوصول إليها ناظراً هلا ومسروراً بالنجاة منها ، قاله ابن مسعود ، وذلك : والقول الثاين 
  :وكقول زهري بن أيب سلمى  .أي وصل ]  ٢٣: القصص [ } َولَمَّا َوَرَد َمآء َمْدَيَن { : مثل قوله تعاىل 

  وضعن ِعصيَّ احلاضر املتخيمِ... وملا وردن املاء ُزْرقاً جِماُمه 
  :أن يكون املراد بذلك ورود عرضة القيامة اليت جتمع كل بر وفاجر : وحيتمل قوالً ثالثاً 

  :فيه تأويالن } كَانَ َعلَى رَبَِّك َحْتماً َمقْضِّياً { 
  .قسماً واجباً ، قاله ابن مسعود : الثاين . اله جماهد قضاء مقتضياً ، ق: أحدمها 

َوكَمْ أَْهلَكَْنا ) ٧٣(ًما َوأَْحَسُن َنِديا َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ خَْيٌر َمقَا
  ) ٧٤(ْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَ

  :فيه وجهان } أَيُّ الْفَرِيقَْينِ خَْيٌر مَّقَاماً . . . { : قوله عز وجل 
  .منزل إقامة يف اجلنة أو النار : أحدمها 
أّمن فلجت حجته بالطاعة خري أم من دحضت حجته باملعصية ، : يعين كالم قائم جبدل واحتجاج أي : والثاين 

  :يد وشاهده قول لب
  بلساين وحسامي وجدل... ومقام ضيق فرجتْه 

  :فيه وجهان } َوأْحَسُن َنِدّياً { 
  .أفضل جملساً : أحدمها 



  .أوسع عيشاً : الثاين 
  أيهما خري مقاماً يف موقف العرض ، من قضى له بالثواب أو العقاب؟: وحيتمل ثالثاً 

  .اِإلقامة ، وبفتحها اجمللس : املقام بضم امليم : ار ، وقال ثعلب منزل إقامة يف اجلنة أو يف الن} َوأَْحَسُن َنِدّياً { 
  :فيه أربعة أوجه } أَثَاثاً َورِْءَياً { : قوله تعاىل 

  :قال الشاعر . املنظر ، قاله ابن عباس : املتاع ، والرئي : أن األثاث : أحدها 
  .بذي الرئي اجلميل من األثاث ... أشاقت الظعائن يوم ولوا 

  .أن األثاث ما كان جديداً من ثياب البيت ، والرئي االرتواء من النعمة :  الثاين
  .والرئي ما يراه الناس . األثاث ما ال يراه الناس : الثالث 
  .معناه أكثر أمواالً وأحسن صوراً : الرابع 

  .أن األثاث ما يعد لالستعمال ، والرئي ما يعد للجمال : وحيتمل خامساً 

فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو  ي الضَّلَالَِة فَلَْيْمُددْ لَُه الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّاَعةَقُلْ َمْن كَانَ ِف
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثَوَاًبا َوَخْيٌر مََردا َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهًدى وَالَْباِقيَاُت الصَّ) ٧٥(َشرٌّ َمكَاًنا وَأَْضَعُف جُْنًدا 

)٧٦ (  

  :فيه وجهان } َويَزِيدُ اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَُواْ ُهدىً { : قوله تعاىل 
  .يزيدهم هدى باملعونة يف طاعته والتوفيق ملرضاته : أحدمها 

ويزيد اهللا الذين اهتدوا باملنسوخ هدى : فيكون معناه اِإلميان بالناسخ واملنسوخ ، قاله الكليب ومقاتل ، : الثاين 
  .بالناسخ 

  .ويزيد اهللا الذين اهتدوا إىل طاعته هدى إىل اجلنة : وحيتمل ثالثاً 

كَلَّا َسَنكُْتُب ) ٧٨(ْحَمنِ َعْهًدا أَطَّلََع الَْغْيبَ أَمِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّ) ٧٧(أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآَياتَِنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا وََولًَدا 
  ) ٨٠(وََنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَرًْدا ) ٧٩(َما َيقُولُ َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدا 

  :اختلف فيمن نزلت هذه اآلية فيه على قولني } . . . أَفَرََءْيَت الَِّذي كَفَرَ َبئَآياِتَنا { : قوله عز وجل 
  .يف العاص بن وائل السهمي ، قاله جبار وابن عباس وجماهد :  أحدمها
  .يف الوليد بن املغرية ، قاله احلسن : الثاين 

بضم الواو ، وقرأ الباقون بفتحها ، فاختلف يف ضمها وفتحها } ووُلْداً { قرأ محزة والكسائي } َماالً َووَلَداً . . . { 
  :على وجهني 

  .ا واحد ، يقال ولََد ووُلْد ، وَعَدم وُعْدم ، وقال احلارث ابن حلزة أهنما لغتان معنامه: أحدمها 
  قد مثَّروا ماالً وُولْدا... ولقد رأيت معاشراً 

  .أن قيساً الوُلْد بالضم مجيعاً ، والولد بالفتح واحداً : والثاين 
  :وجهان } ُألَتَينَّ مَاالً َوَولَداً { : ويف قوله تعاىل 

  . اجلنة استهزاء مبا وعد اهللا على طاعته وعبادته ، قاله الكليب أنه أراد يف: أحدمها 
  :وفيه وجهان حمتمالن . أنه أراد يف الدنيا ، وهو قول اجلمهور : الثاين 



  .إن أقمت على دين آبائي وعبادة أهليت ألوتني ماالً وولداً : أحدمها 
  . معناه لو كنت أقمت على باطل ملا أوتيت ماالً وولداً: الثاين 

  :حيتمل وجهني } أطَّلََع الَْغْيبَ { 
  .معناه أعلم الغيب أنه سيؤتيه على كفره ماالً وولداً : أحدمها 

  .أعلم الغيب ملا آتاه اهللا على كفره : الثاين 
  :فيه وجهان } أمِ أتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمن َعْهداً { 

  .يعين عمالً صاحلاً قدمه ، قاله قتادة : أحدمها 
  .قوالً عهد به اهللا إليه ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  :فيه وجهان } وََنرِثُه َما َيقُولُ { : قوله عز وجل 
  .أن اهللا يسلبه ما أعطاه يف الدنيا من مال وولد : أحدمها 

  .حيرمه ما متناه يف اآلخرة من من مال وولد : الثاين 
  :فيه وجهان } َويَأِْتيَنا فَرْداً { 

  . ولد بال مال وال: أحدمها 
  .بال ويل وال ناصر : الثاين 

أَلَْم َتَر أَنَّا ) ٨٢(كَلَّا سََيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضدا ) ٨١(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِيكُوُنوا لَُهْم ِعزا 
  ) ٨٤(فَلَا َتْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعدا ) ٨٣(أَزا  أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن تَُؤزُُّهْم

  :فيه وجهان } سََيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِمْ . . . { : قوله عز وجل 
  .سيجحدون أن يكونوا عبدوها ملا شاهدوا من سوء عاقبتها : أحدمها 

  .سيكفرون مبعبوداهتم ويكذبوهنم : الثاين 
  :فيه مخسة أوجه } نَ َعلَْيهِمْ ِضّداً َوَيكُوُنو{ 

  .أعواناً يف خصومتهم ، قاله جماهد : أحدها 
  .قرناء يف النار يلعنوهنم ، قاله قتادة : الثاين 

  .يكونون هلم أعداء ، قاله الضحاك : الثالث 
  .بالء عليهم ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .ه منهم ، قاله ابن حبر أهنم يكذبون على ضد ما قدروه فيهم وأّملو: اخلامس 
  :فيه ثالثة أوجه } تَُؤزُُّهمْ أَّزاً { : قوله عز وجل 

  .تزعجهم إزعاجاً حىت توقعهم يف املعاصي ، قاله قتادة : أحدها 
  .تغويهم إغواء ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ن عباس إمض إمض يف هذا األمر حىت توقعهم يف النار ، قاله اب: تغريهم إغراء بالشر : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعّداً . . . { : قوله عز وجل 

  .نعد أعماهلم عداً ، قاله قطرب : أحدها 



  .نعد أيام حياهتم ، قاله الكليب : الثاين 
  .نعد مدة إنظارهم إىل وقت اإلِنتقام منهم بالسيف واجلهاد ، قاله مقاتل : الثالث 

لَا َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ ) ٨٦(َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرًْدا ) ٨٥(لُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا َيْوَم َنْحُشُر ا
  ) ٨٧(اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ َعْهًدا 

  :فيه ثالثة أوجه } َوفْداً . . . { 
  .ركباناً ، قاله الفراء : أحدها 
  .مجاعة ، قاله األخفش  :الثاين 

  .زّواراً ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } وََنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرْداً { : قوله عز وجل 

  .مشاة ، قاله الفراء : أحدها 
  .عطاشاً : الثاين 

  .أفراداً : الثالث 
  :فيه وجهان } إالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعنَد الرََّحمنِ َعْهداً { 

  : . . .أحدمها 

َتكَادُ السََّماوَاُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ ) ٨٩(لَقَْد جِئُْتْم َشْيئًا إِدا ) ٨٨(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلًَدا 
إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماوَاِت ) ٩٢(ِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ َيتَِّخذَ وَلًَدا َوَما َيْنَب) ٩١(أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَدا ) ٩٠(الْجِبَالُ َهدا 

  ) ٩٥(َوكُلُُّهْم آِتيهِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَرًْدا ) ٩٤(لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدا ) ٩٣(َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا 

  :فيه وجهان } َشيْئاً إِّداً { 
  .منكراً ، قاله ابن عباس : حدمها أ

  :قال الراجز . عظيماً ، قاله جماهد : الثاين 
  ...يف هلث منه وحبك إّد 

 َوتُْنِذَر بِهِ فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانِكَ ِلُتَبشَِّر بِِه الُْمتَِّقَني) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودا 
  ) ٩٨(وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكًْزا ) ٩٧(قَْوًما لُدا 

  :فيه وجهان } إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهْم الرَّْحمُن ُوّداً { : قوله تعاىل 
  .حباً يف الدنيا مع األبرار ، وهيبة عند الفجار : أحدمها 

إذا أحب اهللا عبداً ألقى له احملبة يف قلوب أهل السماء ، مث : حيبهم اهللا وحيبهم الناس ، قال الربيع بن أنس : الثاين 
  .ألقاها يف قلوب أهل األرض 

. ما يستقر لعبد ثناء يف الدنيا حىت يستقر من أهل السماء :  قال كعب. أن جيعل هلم ثناء حسناً : وحيتمل ثالثاً 
أن هذه اآلية نزلت يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه جعل له وّداً يف قلوب : وحكى الضحاك عن ابن عباس 



  .املؤمنني 
  :فيه ثالثة تأويالت } قَْوماً لُّّداً { : قوله عز وجل 

  .فجّاراً ، قاله جماهد : أحدها 
أهل إحلاح يف اخلصومة ، مأخوذ من اللدود يف األفواه ، فلزومهم اخلصومة بأفواههم كحصول اللدود يف :  الثاين

  .األفواه ، قاله ابن حبر 
  :قال الشاعر 

  تغلي عداوة صدرهم يف مِرجل... بغوا لََدَدي َحنقاً عليَّ كأمنا 
} َوُهَو الِْخَصامِ { : قال اهللا تعاىل . شديد اخلصومة جداالً بالباطل ، قاله قتادة ، مأخوذ من اللدود وهو : الثالث 

  :وقال الشاعر 
  أخاصم أقواماً ذوي جدلٍ لُدّا... أبيت جنياً للهموم كأنين 

  :فيه ثالثة أقاويل } وِكَْزاً { : قوله عز وجل 
  .صوتاً ، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك : أحدها 
  .ِحّساً ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .أنه ما ال يفهم من صوت أو حركة ، قاله اليزيدي : ث الثال

َتنْزِيلًا ِممَّْن َخلََق الْأَْرَض وَالسََّماَواِت الُْعلَى ) ٣(إِلَّا َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى ) ٢(َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى ) ١(طه 
َوإِنْ ) ٦(َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى لَُه ) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى ) ٤(

  ) ٨(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى ) ٧(َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَّهُ َيْعلَُم السِّرَّ وَأَْخفَى 

  :ل فيه سبعة أقاوي} طه { : قوله عز وجل 
أنه بالنبطية يا رجل؛ وقاله ابن جبري ، : أنه بالسريانية يا رجل؛ قاله ابن عباس ، وجماهد ، وحكى الطربي : أحدها 

  .والسدي كذلك 
  :هو بلغة طىيء وأنشد ليزيد بن مهلهل : هو لغة عكل ، وقال قطرب : وقال الكليب 
  عنيال قدس اهللا أرواح املال... من خليقتكم ) طه ( إن السفاهة 

  .أنه اسم من أمساء اهللا تعاىل َوقََسٌم أَقَْسمَ بِِِه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الثاين 
  .أنه اسم السورة ومفتاح هلا : الثالث 
  .أنه اختصار من كالم خص اهللا رسوله بعلمه : الرابع 

  .أن حروف مقطعه يدل كل حرف منها على معىن : اخلامس 
  .ملن اهتدى ، وهذا قول حممد الباقر بن علي زين العابدين رمحهما اهللا  طوىب: معناه : السادس 
  .معناه طَإِ اَألْرَض بقدمك ، وال تقم على إحدى رجليك يعين يف الصالة ، حكاه ابن األنباري : السابع 

  :أن يكون معناه طّهر ، وحيتمل ما أمره بتطهريه وجهني : وحيتمل ثامناً 
  .وف طهر قلبك من اخل: أحدمها 
  .طهر أُمََّتك من الشرك : والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َمآ أَنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُرَْْءانَ ِلَتشْقَى { : قوله تعاىل 



  .بالتعب والسهر يف قيام الليل ، قاله جماهد : أحدها 
  .إنه بالقرآن شقى ، قاله احلسن : أنه جواب للمشركني ملا قالواْ : الثاين 

  .اه ال تْشقِ باحلزن واألسف على كفر قومك ، قاله ابن حبر معن: الثالث 
  :فيه وجهان } إِالَّ َتذِْكَرةً لَِّمن َيْخَشى { : قوله تعاىل 

  .إال إنذاراً ملن خيشى اهللا : أحدمها 
  .إال زجراً ملن يتقي الذنوب : والثاين 

  .ما مل تظهر أسبابه أن اخلوف فيما ظهرت أسبابه واخلشية في: والفرق بني اخلشية واخلوف 
  :فيه ثالثة أوجه } لَُه َما ِفي السَّمََواِت َوَما ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 

  .له ملك السموات واألرض : أحدها 
  .له تدبريها : الثاين 

  .له علم ما فيها : الثالث 
  :وجهان } الثََّرى . . . { ويف 

  .كل شيء ُمْبتلّّ ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه التراب يف بطن األرض ، قاله الضحاك :  الثاين
أهنا الصخرة اليت حتت األرض السابعة ، وهي صخرة خضراء وهي سجِّني اليت فيها كتاب الفجار ، قاله : الثاين 

  .السدي 
  .فم حاجتك إىل اجلهر؟ ألن اهللا يعلم باجلهر وبالسر } َوإِن َتْجَهْر بَالْقَْولِ { : قوله عز وجل 

  :فيه ستة تأويالت } ُه َيْعلَُم السِّرَّ َوأخْفَى فَإِنَّ{ 
ما أضمره يف نفسه ، ومل حيّدث به غريه ، قاله » وأَخْفَى « . ما حدَّث به العبد غريه يف السر » السِّرَّ « أن : أحدها 

  .ابن عباس 
فسه قاله قتادة وسعيد بن وأخفى منه ما مل يكن وال أضمره أحد يف ن. أن السر ما أَضمره العبد يف نفسه : الثاين 
  .جبري 

  .يعلم أسرار عباده ، وأخفى سر نفسه عن خلقه ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .الوسوسة ، قاله جماهد : أن السر ما أسره الناس ، وأخفى : الرابع 

قول  وما يعلمه من عمله املستأنف ، وهذا معىن: أن السر ما أسره من علمه وعمله السالف ، وأخفى : اخلامس 
  .الكليب 

  .هو اهلم الذي دون العزمية : العزمية ، وما هو أخفى : السر : السادس 

إِذْ رَأَى نَاًرا فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آتِيكُْم ِمنَْها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى ) ٩(َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 
   )١٠(النَّارِ ُهًدى 

. أي قد أتاك حال موسى فيما اجتباه ربه لنبوته ومحله من رسالته } َوَهلْ أَتَاَك َحِديثُ ُموَسى { : قوله تعاىل 
  .واحتمل ذلك أن يكون ذلك مبا قصه عليه يف هذا املوضع ، واحتمل أن يكون مبا عرفه يف غريه 

  .وكانت ليلة اجلمعة يف الشتاء : ، قال مقاتل  وكانت عند موسى ناراً ، وعند اهللا نوراً} إِذْ رََءا نَاراً { 



  .والفرق بني املكث واإلقامة أن اإلقامة تدوم واملكث ال يدوم . أي أقيموا } فَقَالَ َألْهِلِه اْمكُثُواْ { 
  :فيه وجهان } إِنِّي أََنْستُ َناراً { 

  .رأيت ناراً : أحدمها 
  .إين آنست بنار : والثاين 

  .أي بنار تصطلون هبا } م مِّنَْها بِقََبسٍ لََّعلِّي َءآتِيكُ{ 
  :فيه وجهان } أَْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهدًى { 

  .هادياً يهديين الطريق ، قاله قتادة : أحدمها 
وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا مبكاهنم بعد ذهاب موسى ثالثة أيام حىت مر . عالمة أستدل هبا على الطريق : والثاين 

ة فأخربه مبسري موسى ، فعادوا مع الراعي إىل قريتهم وأقامواْ هبا أربعني سنةً حىت أجنز موسى أمر ربه هبم راعي القري
.  

 وَأََنا اْختَْرُتَك فَاْسَتِمْع) ١٢(إِنِّي أََنا رَبَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ طًُوى ) ١١(فَلَمَّا أََتاَها ُنوِديَ َيا ُموَسى 
إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَادُ أُْخفِيَها لُِتجَْزى ) ١٤(إِنَّنِي أََنا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبدْنِي َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلذِكْرِي ) ١٣(ِلَما ُيوَحى 

  ) ١٦(َبَع هََواُه فََتْرَدى فَلَا َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن لَا ُيْؤِمُن بَِها وَاتَّ) ١٥(كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى 

  :ويف هذا النداء قوالن } ُنوِدَي َيا مُوَسى إِنِّي أََناْ رَبَُّك { يعين النار ، اليت هو نور } فلمَّآ أَتاَها { : قوله تعاىل 
  .أنه تفرد بندائه : أحدمها 

فصار نداء منه أعلمه به ربه لتسكن أن اهللا أنطق النور هبذا النداء فكان من نوره الذي ال ينفصل عنه ، : الثاين 
  :ويف أمْره خبلعهما قوالن . اآلية } فَاْخلَْع َنْعلَْيكَ { : نفسه وحيمل عنه أمره فقدم تأديبه بقوله 

  .ليباشر بقدميه بركة الوادي املقدس ، قاله علي بن أيب طالب ، واحلسن ، وابن جريج : أحدمها 
  .ر ميت ، قاله كعب ، وعكرمة ، وقتادة ألن نعليه كانتا من جلد محا: والثاين 

  :فيه وجهان } إَِنَك بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ { 
  .أن املقدس هو املبارك ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدمها 
  :أنه املطهر ، قاله قطرب ، وقال الشاعر : والثاين 

  برىء من اآلفات من مقدس... وأنت وصول لألقارب مدره 
  :مة تأويالت خس} طُوىً { ويف 

  .أنه اسم من طوى ألنه مر بواديها ليالً فطواه ، قاله ابن عباس : أحدها 
وطوى يف كالمهم مبعىن مرتني ، ألن الثانية إذا أعقبتها األوىل صارت . مسي طوى ألن اهللا تعاىل ناداه مرتني : الثاين 

  .كاملطوية عليها 
  .له احلسن بل مسي بذلك ألن الوادي قدس مرتني ، قا: الثالث 
  .طَإِ الوادي بقدمك ، قاله جماهد : أن معىن طوى : الرابع 

  :أنه االسم للوادي قدمياً ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  .فخلع موسى نعليه ورمى هبما وراء الوادي 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوأَِقمِ الصَّالَةَ ِلذِكْرِي { : قوله تعاىل 



  .، قاله جماهد  وأقم الصالة لتذكرين فيها: أحدها 
  .وأقم الصالة بذكري ، ألنه ال ُيْدَخلُ يف الصالة إال بذكره : والثاين 
وروى سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . وأقم الصالة حني تذكرها ، قاله إبراهيم : الثالث 

  .} َوأَِقمِ الَصالَةَ ِلذَكرِي { :  قال تعاىل» َمْن َنِسيَ َصالَةَ فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها « : 
  :فيه أربعة تأويالت } أكَاُد أُخِْفيَها { : قوله تعاىل 

  .أي ال أظهر عليها أحداً ، قاله احلسن ، ويكون أكاد مبعىن أريد : أحدها 
» يَها ِمْن نَفِْسي أَكَاُد أُْخِف« أكاد أخفيها من نفسي ، قاله ابن عباس وجماهد ، وهي كذلك يف قراة أَُبّي : الثاين 

  إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك؟: وتقديره . ويكون املقصود من ذلك تبعيد الوصول إىل علمها 
انقطع الكالم عند أكاد وبعده مضمر أكاد آيت هبا تقريباً لورودها ، مث . معناه أن الساعة آتية أكاد : الثالث 

  :قاله األنباري ، ومثله قول ضاىبء الربمجي . ى أخفيها لتجزى كل نفسٍ مبا تسع: استأنف 
  تكرت على عثمان تبكي حالئله... مهمت ومل أفعل وكدت وليتين 

  .أي كدت أن أقتله ، فأضمره لبيان معناه 
  :أظهرها ، قاله أبو عبيدة وأنشد : أخفيها -أن معىن : الرابع 

  وأن تبعثوا احلرب ال نقعد... فإن تدفنوا الداَء ال خنفيه 
  .يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته ، كما يقال أسررت الشيء إذا كتمته ، وأسررته إذا أظهرته 

  :وجهان } وَأََسرُّواْ النََّداَمةَ { : ويف قوله 
  :قال الشاعر . أسر الرؤساء الندامة : والثاين . أسر الرؤساء الندامة عن األتباع الذي أضلوهم : أحدمها 
  أسر احلروري الذي كان أضمرا... أى احلجاج أظهر سيفه وملا ر

  :فيه وجهان } لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى { 
  .أنه على وجه القسم من اهللا ، إن كل نفس جتزى مبا تسعى : أحدمها 

  .أنه إخبار من اهللا أن كل نفس جتزى مبا تسعى : الثاين 
  .فتشقى : أحدمها : ن فيه وجها} فََترَْدى { : قوله عز وجل 

  .فتنزل : الثاين 

) ١٨(قَالَ ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُْخَرى ) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى 
  ) ٢١(قَالَ ُخذَْها وَلَا َتَخْف َسُنعِيُدَها سَِريَتَها الْأُولَى ) ٢٠(ى فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتسَْع) ١٩(قَالَ أَلْقَِها َيا ُموَسى 

ليس هذا سؤال استفهام ، وإمنا هو سؤال تقرير لئالّ يدخل عليه ارتياب بعد انقالهبا } َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك َيا ُموَسى { 
  .حيةٌ تسعى 

  :فتضمن جوابه أمرين } قَالَ ِهَي َعصَاَي { 
  .اِإلخبار بأهنا عصا وهذا جواب كاٍف : أحدمها 

  .إضافتها إىل ملكه ، وهذه زيادة ذكرها ليكفي اجلواب مبا سئل عنه : الثاين 
أََتوكَُّؤاْ { : مث أخرب عن حاهلا مبا مل ُيسأل عنه ليوضح شدة حاجته إليها واستعانته هبا لئال يكون عابئاً حبملها ، فقال 

  :قال الراجز . أي أخبط هبا ورق الشجر لترعاه غنمي } ى غََنِمي َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِه َعلَ



  .من ناعم األراك والبشام ... أهش بالعصا على أغنامي 
  :ويف اهلش واهلس وجهان . بسني غري معجمة » وأهس « وقرأ عكرمة 

  .أهنما لغتان معنامها واحد : أحدمها 
  .بط الشجر ، واهلس بغري إعجام زجر الغنم خ: أن معنامها خمتلف ، فاهلش باملعجمة : والثاين 

  :أي حاجات أخرى ، فنص على الالزم وكّنى عن العارض ، وفيه ثالثة أوجه } َوِلَي ِفيَها َمئَارُِب أُْخَرى { 
  :أنه كان يطرد هبا السباع ، قاله مقاتل : أحدها 
  .أنه كان يَقَْدُح هبا النار ، ويستخرج املاء هبا : الثاين 

  .أهنا كانت تضيء له بالليل ، قاله الضحاك  :الثالث 

اذَْهبْ إِلَى ) ٢٣(لُِنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الْكُْبَرى ) ٢٢(َواضُْمْم َيَدَك إِلَى َجنَاِحكَ َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى 
) ٢٧(وَاْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلسَانِي ) ٢٦(َيسِّْر ِلي أَمْرِي َو) ٢٥(قَالَ َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدرِي ) ٢٤(ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 

وَأَْشرِكُْه ِفي أَمْرِي ) ٣١(اْشُدْد بِِه أَْزرِي ) ٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(وَاْجَعلْ ِلي َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي ) ٢٨(َيفْقَُهوا قَوِْلي 
  ) ٣٥(إِنََّك كُْنَت بَِنا َبِصًريا ) ٣٤( َوَنذْكَُرَك كَثًِريا) ٣٣(كَْي ُنَسبَِّحَك كَِثًريا ) ٣٢(

  :فيه ثالثة أوجه } وَاْضُممْ َيَدكَ إِلَى َجنَاِحكَ { : قوله عز وجل 
  .إىل عضدك ، قاله جماهد : أحدها 
  .إىل جيبك : الثاين 

  .إىل جنبك فعرب عن اجلنب باجلناح ألنه مائل يف حمل اجلناح : الثالث 
  :حيتمل وجهني } ِلي َصْدرِي  َربِّ اْشَرْح{ : قوله عز وجل 

  .حلفظ مناجاته : أحدمها 
  .لتبليغ رسالته : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَيسِّْر ِلي أَْمرِي { 
  .ما ال يطيق : أحدمها 

  .يف معونيت بالقيام على ما محلتين : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َواحْلُلْ ُعقَْدةً مِّن لِّسَانِي { 

  .كانت بلسانه من اجلمرة اليت ألقاها بفيه يف صغر عند فرعون  أهنا عقدة: أحدها 
  .عقدة كانت بلسانه عند مناجاته لربه ، حىت ال يكلم غريه إال بإذنه : الثاين 

  .استحيائه من اهللا من كالم غريه بعد مناجاته : الثالث 
  :حيتمل وجهني } َيفْقَهُواْ قَْوِلي { 

  .ببيان كالمه : أحدمها 
  .بتصديقه على قوله : الثاين 

وإمنا سأل اهللا أن جيعل له وزيراً إال أنه مل يرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حىت } َواجَْعل لِّي َوزِيراً مِّْن أَْهِلي { 
  .يكون شريكاً يف النبوة ، ولوال ذلك جلاز أن يستوزره من غري مسألة 

  :فيه وجهان } َهاُرونَ أَِخي اشُدْد بِِه أَْزرِي { 



  :قال أبو طالب . الظهر يف موضع احلقوين ومعناه فقّو به نفسي : أن األزر : أحدمها 
  وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب... أليس أبونا هاشٌم شد أزره 

  :قال الشاعر . أن يكون عوناً يستقيم به أمري : الثاين 
  أخ الفقر من ضاقت عليه مذاهبه... شددت به أزري وأيقنت أنه 

وكان هارون أكرب من موسى بثالث سنني . ل على الوجه األول ألجل نفسه وعلى الثاين ألجل النبوة فيكون السؤا
  ] .شامه [ ، وكان يف جبهة هارون شامة ، وكان على أنف موسى شامة ، وعلى طرف لسانه 

أَنِ ) ٣٨(إِذْ أَْوحَْيَنا إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى ) ٣٧(َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُخَْرى ) ٣٦(قَالَ قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك َيا مُوَسى 
وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي َوِلُتْصَنعَ  اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَُه

َتْحَزنَ  ذْ تَْمِشي أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْفُلُُه فََرَجْعنَاَك إِلَى أُمَِّك كَْي َتقَرَّ َعْينَُها َولَاإِ) ٣٩(َعلَى َعْينِي 
  ) ٤٠(َعلَى قََدرٍ َيا مُوَسى  َوقََتلَْت َنفًْسا فََنجَّْيَناَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُتُوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت

  :فيه أربعة أوجه } وَأَلْقَيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِّنِّي { : قوله عز وجل 
  .حببتك إىل عبادي ، قاله سلمى بن كميل : أحدها 
  .يعين حسناً ومالحة ، قاله عكرمة : الثاين 

ك أحبك ، حىت أحبك فرعون فسلمت من جعلت من رآ: الرابع ) . الطربي ( رمحيت ، قاله أبو جعفر : الثالث 
  .شره وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك ، قاله ابن زيد 

وأظهرت عليك حمبيت لك وهي نعمة عليك ألن من أحبه اهللا أوقع يف القلوب : أن يكون معناه : وحيتمل خامساً 
  .حمبته 

  :فيه وجهان } َولُِتْصَنَع َعلَى عْينِي { 
  . ، قاله قتادة لتغذي على إراديت: أحدمها 

  .لتصنع على عيين أمك بك ما صنعت من إلقائك يف اليم ومشاهديت : الثاين 
  :وجهني } َعلَى َعيْنِي { : لتكفل وترىب على اختياري ، وحيتمل قوله : وحيتمل ثالثاً 

  .على اختياري وإراديت : أحدمها 
  .حبفظي ورعاييت : الثاين 

  :حيتمل وجهني } حَزنَ كَْي َتقَرَّ َعيُْنَها َوالَ َت{ 
  .تقر عينها بسالمتك وال حتزن بفراقك : أحدمها 

  .تقر بكفالتك وال حتزن بنفقتك : الثاين 
  .يعين القبطي } َوقََتلَْت َنفْساً { 
  :حيتمل وجهني } فََنجَّيَناَك ِمَن الَْغمِّ { 

  .سلمناك من القََود : أحدمها 
  .أمناك من اخلوف : الثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } َك فُُتوناً َوفََتنَّا{ 
  .أخربناك حىت صلحت للرسالة : أحدها 



  .بلوناك بالء بعد بالء ، قاله قتادة : الثاين 
خلصناك ختليصاً حمنة بعد حمنة ، أوهلا أهنا محلته يف السنة اليت كان يذبح فرعون فيها األطفال مث إلقاؤه يف : الثالث 

أمه ، مث جره بلحية فرعون حىت هّم بقتله ، مث تناوله اجلمرة بدل التمرة ، فدرأ اليم ، ومنعه الرضاع إال من ثدي 
  .ذلك عنه قتل فرعون ، مث جمىيء رجل من شيعته يسعى مبا عزموا عليه من قتله قاله ابن عباس 

  .أخلصناك إخالصاً : وقال جماهد 
  :فيه وجهان } ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا ُموَسى { 

  .لى قدر الرسالة والنبوة ، قاله قاله قتادة ع: أحدمها 
  .على موعدة ، قاله قتادة ، وجماهد : الثاين 

  :جئت على مقدار يف الشدة وتقدير املدة ، قال الشاعر : وحيتمل ثالثاً 
  كما أتى ربه موسى على قدر... نال اخلالفة أو كانت له قدراً 

) ٤٣(اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ٤٢(َوأَخُوَك بِآيَاِتي وَلَا َتنَِيا ِفي ذِكْرِي  اذَْهْب أَْنَت) ٤١(َواصْطََنْعُتَك ِلَنفِْسي 
  ) ٤٤(فَقُولَا لَُه قَْولًا لَيًِّنا لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى 

  :حيتمل وجهان } وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسي { 
  .خلقتك ، مأخوذ من الصنعة : أحدمها 

  :فيه وجهان } ِلنَفِْسي { . اخترتك ، مأخوذ من الصنيعة  :الثاين 
  .حملبيت : أحدمها 

  .لرساليت : الثاين 
  :فيه أربعة أقاويل } َوالَ َتنَِيا ِفي ِذكرِي { : قوله تعاىل 

  :ال تفترا يف ذكري ، قال الشاعر : أحدها 
  له اإلله ما مضى وما غرب... فما وىن حممد مذ أن غفر 

  .تضعفا يف رساليت ، قاله قتادة ال : الثاين 
  .ال تبطنا ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :ال تزاال ، حكاه أبان واستشهد بقول طرفة : الرابع 

  قباب بنوها ال تين أبداً تغلي... كأن القدور الراسيات أمامهم 
  :فيه وجهان } فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً { : قوله تعاىل 

  .يقاً لطيفاً رق: أحدمها 
  .كّنياه ، قاله السدي وقيل إن كنية فرعون أبو مرة ، وقيل أبو الوليد : الثاين 

يا رب هذا : أن يبدأه بالرغبة قبل الرهبة ، ليلني هبا فيتوطأ بعدها من رهبة ووعيد قال بعض املتصوفة : وحيتمل ثالثاً 
  رفقك ملن عاداك ، فكيف رفقك مبن واالك؟

  .ملوسى حني رباه ، فأراد أن جيعل رفقه به مكافأة له حني عجز موسى عن مكافأته وقيل إن فرعون كان حيسن 



فَأِْتيَاُه فَقُولَا إِنَّا ) ٤٦(قَالَ لَا َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى ) ٤٥(قَالَا رَبََّنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَنْ َيطَْغى 
إِنَّا قَْد ) ٤٧(َبَع الُْهَدى َك فَأَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إِسَْراِئيلَ وَلَا ُتَعذِّبُْهْم قَْد جِئْنَاَك بِآَيٍة ِمْن رَبَِّك َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّرسُولَا رَبِّ

  ) ٤٨(أُوِحَي إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوتَوَلَّى 

  :فيه وجهان } َعلَْينآ أَن يَفُْرطَ { : قوله تعاىل 
  .قد أفرط العلج علينا وعجل : أن يعجل علينا ، قال الراجز : أحدمها 

يعذبنا عذاب الفارط يف الذنب ، وهو املتقدم فيه ، قاله املربد ويقال ملن أكثر يف الشيء أفرط ، وملن نقص : الثاين 
  .منه فّرط 

  .أي يقتلنا } أَْو أَن َيطَْغى { 

قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى ) ٥٠(قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى ) ٤٩(بُّكَُما َيا ُموَسى قَالَ فََمْن َر
  ) ٥٢(قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ لَا َيِضلُّ َربِّي وَلَا َيْنَسى ) ٥١(

  :فيه ثالثة تأويالت } طَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى َربَُّنا الَِّذي أَْع{ : قوله تعاىل 
  .أعطى كل شيء زوجه من جنسه ، مث هداه لنكاحه ، قاله ابن عباس والسدي : أحدها 
  :أعطى كل شيء صورته ، مث هداه إىل معيشته ومطعمه ومشربه ، قاله جماهد قال الشاعر : الثاين 

   ما شاء فعلوكذلك اهللا... وله يف كل شيء خلقُه 
  .يعين باخللقة الصورة 

  .أعطى كالً ما يصلحه ، مث هداه له ، قاله قتادة : الثالث 
  .أعطى كل شيٍء ما أهلمه من علم أو صناعة وهداه إىل معرفته : وحيتمل رابعاً 

  .اهنم فيه وهي مجع قرن ، والقرن أهل كل عصر مأخوذ من قر} فََما َبالُ الْقُرونِ األَُولَى { : قوله تعاىل 
القرن أهل كل عصر وفيه نيب أو طبقة عالية يف العلم ، فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم ، : وقال الزجاج 

  .فإذا كان زمان فيه فترة وغلبة جهل مل يكن قرناً 
  :واختلف يف سؤال فرعون عن القرون على أربعة أوجه 

  .ان ، هل كانوا على مثل ما يدعو إليه أو خبالفه أنه سأله عنها فيما دعاه إليه من اإلمي: أحدها 
  .أنه قال ذلك له قطعاً لالستدعاء ودفعاً عن اجلواب : الثاين 

  .أنه سأله عن ذنبهم وجمازاهتم : الثالث 
  .ما بال القرون األوىل مل تبعث : أنه ملا دعاه إىل اِإلقرار بالبعث قال : الرابع 

  .فرد موسى علم ذلك إىل ربه  }قَالَ ِعلُْمَها ِعنَد رَبِّي { 
  .أي مل جيعل علم ذلك يف كتاب ألنه يضل أو ينسى } الَّ َيِضلُّ رَبِّي َوالَ يَنَسى } { ِفي ِكَتابٍ { 

  :وحيتمل إثباته يف الكتاب وجهني 
  .أن يكون له فضالً له وحكماً به : أحدمها 

  .ليعلم به مالئكته يف وقته : الثاين 
  :وجهان } ِضلُّ رَبِّي َوالَ َينَسى الَّ َي{ : ويف قوله 



  .ال خيطىء فيه وال يتركه : أحدمها 
  .ال يضل الكتاب عن ريب ، وال ينسى ريب ما يف الكتاب ، قاله ابن عباس : الثاين 

عند موسى علم القرون األوىل ، ألنه علمها من التوراة ، ومل تنزل عليه ] الوقت [ ومل يكن يف ذلك : قال مقاتل 
  .د هالك فرعون وغرقه إال بع

) ٥٣(ْزوَاًجا ِمْن َنبَاٍت شَتَّى الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهًدا َوَسلَكَ لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا وَأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِِه أَ
ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُْم َومِْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً ) ٥٤(كُلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلأُوِلي النَُّهى 

  ) ٥٦(َولَقَدْ أََرْيَناُه آَياتَِنا كُلََّها فَكَذََّب َوأََبى ) ٥٥(أُخَْرى 

  :فيه ثالثة أوجه } ألُْوِلي النَُّهى { : قوله تعاىل 
  .أويل احلكم : أحدها 
  .السدي أويل العقل ، قاله : الثاين 

  .أويل الورع : الثالث 
  :ويف تسميتهم بذلك وجهان 

  .ألهنم ينهون النفس عن القبيح : أحدمها 
  .ألنه ينتهي إىل آرائهم : الثاين 

  :فيه وجهان } َولَقَدْ أََرْيَناُه ءَاَياِتَنا كُلََّها { 
  .حجج اهللا الدالة على توحيده : أحدمها 

  .موسى ، يعين اليت أتاها موسى ، وإال فجميع اآليات مل يرها  املعجزات الدالة على نبوة: الثاين 
  .يعين فكذب اخلرب وأىب الطاعة } فَكَذََّب َوأََبى { 

  .يعين فجحد الدليل وأىب القبول : وحيتمل وجهاً آخر 

ْحرٍ ِمثِْلِه فَاْجَعلْ َبْيَنَنا َوَبيَْنَك َمْوِعًدا لَا ُنْخِلفُُه فَلََنأْتَِينََّك بِِس) ٥٧(قَالَ أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَسى 
  ) ٥٩(قَالَ َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى ) ٥٨(َنْحُن َولَا أَْنَت َمكَاًنا ُسًوى 

  :فيه أربعة تأويالت } َمكَاناً سُوًى { : قوله تعاىل 
  .م منصفاً بينه: أحدها 
  .عدالً بيننا وبينك ، قاله قتادة والسدي : الثاين 

  :عدالً وسطاً ، قاله أبو عبيدة وأنشد : الثالث 
  سوى بني قيس قيس عيالن والغزر... وإن أبانا كان َحلّ ببلدة 

  .مكاناً مستوياً يتبني للناس ما بيناه فيه ، قاله ابن زيد : الرابع 
  :هما وجهان ويقرأ ُسوى بضم السني وكسرها ، وفي

  .معنامها واحد وإن اختلف لفظهما : أن : أحدمها 
  .أن معنامها ، فهو بالضم املنصف ، وبالكسر العدل : والثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } َيْوُم الزِّيَنِة { : قوله تعاىل 



  .أنه يوم عيد كان هلم ، قاله جماهد وابن جريج والسدي وابن زيد وابن إسحاق : أحدها 
  .يوم السبت ، قاله الضحاك :  الثاين

  .عاشوراء ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أنه يوم سوق كانوا يتزينون فيها ، قاله قتادة : الرابع 

ْم بَِعذَابٍ َوقَدْ قَالَ لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُمْ لَا َتفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَُيْسحَِتكُ) ٦٠(فََتَولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدهُ ثُمَّ أََتى 
قَالُوا إِنْ َهذَاِن لَسَاِحَرانِ ُيرِيَدانِ أَنْ ُيْخرَِجاكُمْ ) ٦٢(فََتَناَزعُوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم وَأََسرُّوا النَّْجَوى ) ٦١(َخاَب َمنِ افَْتَرى 

وا كَْيدَكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى فَأَْجِمُع) ٦٣(ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُمُ الُْمثْلَى 
)٦٤ (  

  :فيه وجهان } الَ تَفَْتُرواْ َعلَى اللَِّه كَِذباً { : قوله تعاىل 
  .ال تفترواْ على اهللا كذباً بسحركم : أحدمها 

  .بتكذييب وقولكم م جئت به سحر : الثاين 
  :فيهلككم ويستأصلكم ، قال الفرزدق } ابٍ فَُيْسِحَتكُم بَِعذَ{ 

  من املال إال مسحتاً أو ُمَجلَّف... وعض زمان يا ابن مروان مل يدع 
  املستأصل ،: فاملسحت 

  .املهلك : واجمللف 
  :فيه وجهان } فََتَناَزُعوآ أَْمرَُهم بَْيَنُهمْ { 

  .فيما هيؤوه من احلبال والعصي ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .فيمن يبتدىء باِإللقاء :  والثاين

  :فيه أربعة أقاويل } َوأََسرُّواْ النَّْجَوى { 
  .إن كان هذا سحراً فسنغلبه ، وإن كان السماء فله أمره ، قاله قتادة : أن النجوى اليت أسروها أن قالوا : أحدها 
  .قاله ابن منبه ما هذا بقول ساحر ، : قالوا . اآلية } َوْيلَكُْم { أنه ملا قال هلم : الثاين 

اآليات ، قاله مقاتل } . . . إنْ َهذَاِن لََساحَِراِن { أنه أسروا النجوى دون موسى وهارون بقوهلم ، : الثالث 
  .والسدي 

  .إن غَلََبَنا موسى اتبعناه ، قاله الكليب . أهنم أسرواْ النجوى : الرابع 
وقرأ . ذه قراءة أيب عمرو وهي موافقة لِإلعراب خمالفة للمصحف ه} قَالُواْ إِنْ َهذَاِن لََساحَِراِن { : قوله تعاىل 
إن هذان الساحران ، فوافقوا املصحف فيها ، مث اختلفوا يف تشديد إنّ فخففها ابن كثري وحفص فسلما : األكثرون 

إن ذان :  وقرأ أَُبّي. ما هذان إال ساحران : بتخفيف إن من خمالفة املصحف ومن فساد اِإلعراب ، ويكون معناها 
. فوافقوا املصحف وخالفوا ظاهر اِإلعراب . إنَّ هذان لساحران : إال ساحران ، وقرأ باقي القراء بالتشديد 

  :واختلف من قرأ بذلك يف إعرابه على أربعة أقاويل 
ن أن هذا على لغة بلحارث بن كعب وكنانة بن زيد جيعلون رفع اِإلثنني ونصبه وخفضه باأللف ، وينشدو: أحدها 

:  
  مساغاً ِلناباُه الشجاع لصّمما... فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 



إن « ال جيوز أن حيمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها وأصحها ، ولكن يف : والوجه الثاين 
  .هاء مضمرة تقديرها إّنه هذان لساحران ، وهو قول متقدمي النحويني » 

  .على بناء ال يتغري يف اِإلعراب كما بََنى الذين على هذه الصيغة يف النصب والرفع » ان هذ« أنه بََنى : الثالث 
لعن اهللا ناقة محلتين إليك ، فقال : املشددة يف هذا املوضع مبعىن نعم ، كما قال رجل البن الزبري » إن « أن : الرابع 

  :وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات . إنّ وصاحبها : ابن الزبري 
  ح يلمنين وألوُمُهنّة... ى العواذل يف الصبا بك

  ك وقد كربت فقلت إنْه... ويقلن شيب قد عال 
  أي نعم

  :يف قائل هذه ثالثة أقاويل } َوَيذَْهَبا بِطَرِيقِتكُْم الُْمثْلَى { 
  .أنه قول السحرة : أحدها 
  .أنه قول قوم فرعون : الثاين 

  . به إىل مجاعتهم قول فرعون من بني قومه ، وإن أشري: الثالث 
  :ويف تأويله مخسة أوجه 

  .قاله جماهد . ويذهبا بأهل العقل والشرف : أحدها 
  .ببين إسرائيل ، وكانوا أويل عدد ويسار ، قاله قتادة : الثاين 

  .ويذهبا بالطريقة اليت أنتم عليها يف السرية قاله ابن زيد : الثالث 
  .، قاله الضحاك ويذهبا بدينكم وعبادتكم لفرعون : الرابع 

  :األمثل واملراد باألمثل األفضل ، قال أبو طالب ] واملثلى مؤنث [ ويذهبا بأهل طريقتكم املثلى ، : اخلامس 
  لتلتبسن أسيافنا باألماثل... وإنا لعمرو اهللا إن جّد ما أرى 

  :فيه وجهان } فَأَْجِمُعواْ كَْيَدكُمْ { : قوله تعاىل 
  .م يف كيد موسى وهارون مجاعتكم على أمره: أحدمها 

  :معناه أحكموا أمركم ، قال الراجز : الثاين 
  هل أغدوا يوماً وأمري جممع... يا ليت شعري واملىن ال تنفع 

  .أي حمكم 
  .أي اصطفواْ وال ختتلطواْ } ثُمَّ ائْتُواْ َصفّاً { 
  .أي غلب } َمنِ اْسَتْعلَى . . . { 

قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمنْ ) ٦٥(َي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْق
َوأَلْقِ َما ِفي  )٦٨(قُلَْنا لَا َتَخفْ إِنََّك أَْنَت الْأَْعلَى ) ٦٧(فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً مُوَسى ) ٦٦(ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى 

فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجًَّدا قَالُوا آَمنَّا ) ٦٩(َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنُعوا إِنََّما َصَنُعوا كَْيُد سَاِحرٍ َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى 
  ) ٧٠(بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى 

وإن كان ذلك كفراً ال جيوز أن يأمر به  -يف أمر موسى للسحرة باِإللقاء.  اآلية} . . . قَالَ َبلْ أَلْقُواْ { : قوله تعاىل 
  :وجهان  -



  .إن كان إلقاؤكم عندكم حجة فألقواْ : إن اللفظ على صفة األمر ، ومعناه معىن اخلرب ، وتقديره : أحدمها 
  .أبطل السحر مل يكن سحراً  إن ذلك منه على وجه االعتبار ليظهر هلم صحة نبوته ووضوح حمبته ، وأن ما: الثاين 

وختلفوا يف عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أيب بزة أهنم كانواْ سبعني ألف ساحر ، وحكي عن ابن جريج أهنم 
كانواْ تسعمائة ساحر ، ثالمثائة من العريش ، وثالمثائة من الفيوم ، ويشكون يف الثالمثائة من اإلسكندرية ، وحكى 

م كانواْ اثنني وسبعني ساحراً ، منهم اثنان من القبط وسبعون من بين إسرائيل ، كانواْ يف أبو صاحل عن ابن عباس أهن
  .أول النهار سحرة ويف آخرة شهداء 

  :حيتمل وجهني } ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى { 
  .أنه خييل ذلك لفرعون : أحدمها 

  .ملوسى كذلك : الثاين 
  :ويف خوف وجهان } َنفِْسِه ِخيِفَةً مُّوَسى  فَأَْوجَس ِفي{ 

  .أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتومهواْ أهنم فعلواْ مثل فعله وأنه من جنسه : أحدمها 
  .مبعىن أسر : وأوجس . ملا هو مركوز يف الطباع من احلذر : الثاين 

  .خلوفه تثبيتاً لنفسه ، وإزالة . اآلية } . . . قُلَْنا الَ َتَخْف { 
أي تأخذه بفيها ابتالعاً بسرعة ، فقيل إهنا ابتلعت محل ثالمثائة } وَأَلْقِ َما ِفي َيِمينِكَ َتلْقَْف َما َصَنُعواْ { : قوله تعاىل 

  .بعري من احلبال والعصي ، مث أخذها موسى ورجعت عصا كما كانت 
  :وفيها قوالن 

  .أهنا كانت من عوسج ، قاله وهب : أحدمها 
  .وهبا قتل موسى عوج بن عناق : من اجلنة ، قاله ابن عباس ، قال :  الثاين

  .طاعة هللا وتصديقاً ملوسى } فَأَلِْقيَ السَّْحرةُ ُسجَّداً { 
أي بالرب الذي دعا إليه هارون وموسى ، ألنه رب لنا وجلميع اخللق ، فقيل } قَالُواْ َءاَمنَّا بَِربِّ َهاُرونَ َوُموَسى { 

  .وا رؤوسهم حىت رأواْ اجلنة وثواب أهلها ، فعند ذلك إهنم ، ما رفع

ْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف وَلَأَُصلَِّبنَّكُْم قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُ
قَالُوا لَْن ُنْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالَِّذي فَطَرََنا ) ٧١(ْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَبْقَى ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََت

ايَاَنا َوَما أَكْرَْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ إِنَّا آَمنَّا بِرَبَِّنا ِلَيْغِفرَ لََنا َخطَ) ٧٢(فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما تَقِْضي َهِذِه الَْحَياةَ الدُّْنَيا 
  ) ٧٣(َواللَُّه َخْيٌر َوأَبْقَى 

موسى : من غلب؟ فقيل هلا : وقيل إن امرأة فرعون كانت تسأل } قَالُواْ لَن نُّْؤثَِرَك َعلَى َما َجآَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت { 
فخذواْ أعظم صخرة فحذَُّروها ، فإن : ا فرعون فقال آمنت برب موسى وهارون فأرسل إليه: فقالت . وهارون 

  .روحها ، فألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه روح ] اهللا [ ، فنزع ] فألقوها عليها [ أقامت على قوهلا 
  :فيه وجهان } َوالَِّذي فَطَرََنا { 

  .أنه قسم : أحدمها 
  .على الذي فطرنا ] وال [ مبعىن : الثاين 

  :فيه وجهان } نَت قَاضٍ فَاقْضِ َمآ أَ{ 



  .فاصنع ما أنت صانع : أحدمها 
  .فاحكم ما أنت حاكم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } إِنََّما َتقِْضي هِذِه الَْحَياةَ الدُّنَْيآ { 
  .إن اليت تنقضي وتذهب هذه احلياة الدنيا ، وتبقى اآلخرة : أحدمها 

  :ه وجهان في} وَاللَُّه َخْيٌر وَأَْبقَى { : قوله تعاىل 
  .واهللا خري منك وأبقى ثواباً إن أُطيع ، وعقاباً إن ُعِصي : أحدمها 

  .خري منك ثواباً إن أطيع وأبقى منك عقاباً إن ُعِصي : الثاين 

ًنا قَْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت فَأُولَِئَك لَُهمُ َوَمْن يَأِْتِه ُمْؤِم) ٧٤(إِنَُّه َمْن َيأْتِ َربَُّه ُمْجرًِما فَإِنَّ لَُه جََهنََّم لَا َيُموُت ِفيَها وَلَا َيْحَيى 
  ) ٧٦(َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلكَ َجَزاُء َمْن َتَزكَّى ) ٧٥(الدََّرَجاُت الُْعلَى 

  :حيتمل وجهني } الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيحَْيى { : قوله عز وجل 
  :ال ينتفع حبياته وال يستريح مبوته ، كما قال الشاعر : أحدمها 

  شقاها وال حتيا حياة هلا طعم... أال من لنفسٍ ال متوت فينقضي 
  .وال حييا باستقرارها . أن نفس الكافر معلقة حبنجرته كما أخرب اهللا عنه فال ميوت بفراقها : الثاين 

فَأَْتبََعُهمْ ) ٧٧(بِِعَباِدي فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقًا ِفي الَْبْحرِ يََبًسا لَا َتخَاُف َدَركًا َولَا َتْخَشى َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ 
  ) ٧٩(َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى ) ٧٨(ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشَيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَشَِيُهْم 

هذا فرعون قد أدركنا ، : موسى له . قال أصحاب : قال ابن جريج } َدَركاً َوالَ َتْخَشى  الَ َتخَاُف{ : قوله تعاىل 
أي ال ختاف دركاً من فرعون وال ختشى من البحر غرقاً إن غشيك . وهذا البحر وقد غشينا ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

.  

كُلُوا ) ٨٠(اَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ قَدْ أَْنَجيَْناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَو
ِلَمْن َوإِنِّي لََغفَّاٌر ) ٨١(َهَوى ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم وَلَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَقَْد 

  ) ٨٢(َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى 

  :وفيه ثالثة أوجه } َوالَ َتطْغَْواْ ِفيِه { : قوله تعاىل 
  .ال تكفروا به : أحدها 
فُدّود عليهم ما ادخروه ، ولوال ذلك ما َدّود طعام : ال تّدخرواْ منه ألكثر من يوم وليلة ، قال ابن عباس : الثاين 
  . أبداً

  .ال تستعينوا برزقي على معصييت : الثالث 
  .قرىء بضم احلاء وبكسرها ومعناه بالضم ينزل ، وبالكسر جيب } فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غَضَبِي { 
  :فيه وجهان } فَقَْد َهَوى { 

  .فقد هوى يف النار : أحدمها 



  .فقد هلك يف الدنيا : الثاين 
يعين باهللا } وآمن { أي غفار ملن تاب من الشرك } َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً وَإِنِّي لََغفَّارٌ ِل{ : قوله عز وجل 

  .يريد العمل بأوامره والوقوف عند نواهيه } عمل صاحلاً { ورسوله و 
  :فيه ستة تأويالت } ثُمَّ اْهَتَدى { 

  .مث مل يشك يف إميانه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ىت ميوت ، قاله قتادة لزم اِإلميان ح: الثاين 

  .مث أخذ بسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، قاله الربيع بن أنس : الثالث 
  .مث أصاب العمل ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .مث عرف جزاء عمله من خري بثواب ، أو شر بعقاب ، قاله الكليب : اخلامس 
  .سلم ، قاله ثابت مث اهتدى يف والية أهل بيت النيب صلى اهللا عليه و: السادس 

قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا ) ٨٤(قَالَ ُهْم أُولَاِء َعلَى أَثَرِي َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َربِّ ِلتَْرَضى ) ٨٣(َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى 
غَْضَبانَ أَسِفًا قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعدْكُْم َربُّكُْم َوْعًدا فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه ) ٨٥(قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك وَأََضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ 

قَالُوا َما أَْخلَفَْنا ) ٨٦( َحَسًنا أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الَْعْهُد أَْم أََردُْتْم أَنْ َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي
فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجلًا َجَسًدا ) ٨٧(ا ُحمِّلَْنا أَْوَزاًرا ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا وَلَِكنَّ

ا َولَا َيْمِلكُ لَُهمْ ضَرا َولَا َنفًْعا أَفَلَا َيَرْونَ أَلَّا يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْولً) ٨٨(لَُه ُخوَاٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم وَإِلَُه ُموَسى فََنِسَي 
)٨٩ (  

  :فيه مخسة أوجه } غَْضَبانَ أَِسفاً { : قوله تعاىل 
  .أن األسف أشد الغضب : أحدها 
  .احلزين ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والسدي : الثاين 

  .أنه اجلزع ، قاله جماهد : الثالث 
  .أنه املتندم : الرابع 

  .تحسِّر أنه امل: اخلامس 
  :فيه أربعة أقاويل } أَلَْم يَِعُدكُمْ رَبُّكُْم َوْعداً حسناً { : قوله تعاىل 

  .أنه وعدكم النصر والظفر : أحدها 
  .اآلية } وِإِنِّي لََغفَّاٌر { : أنه قوله : الثاين 

  .التوراة فيها هدى ونور ليعملواْ مبا فيها فيستحقواْ ثواب عملهم : الثالث 
  .ما وعدهم به يف اآلخرة على التمسك بدينه يف الدنيا ، قاله احلسن  أنه: الرابع 

  :وجهان } فَأََخلَفُْتم مَّْوِعِدي { : ويف قوله تعاىل 
  .أنه وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا : أحدمها 

  :فيه ثالثة أوجه } قَالُواْ َمآ أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا { 
  .قتادة والسدي  بطاقتنا ، قاله: أحدها 
  .مل منلك أنفسنا عند ذلك للبلية اليت وقعت بنا ، قاله ابن زيد : الثاين 



مل ميلك املؤمنون منع السفهاء من ذلك واملوعد الذي أخلفوه أن وعدهم أربعني فعّدوا األربعني عشرين : الثالث 
  .استكملوه  يوماً ليلة وظنوا أهنم قد استكملوا امليعاد ، وأسعدهم السامري أهنم قد

أي محلنا من حلي آل فرعون ، ألن موسى أمرهم أن يستعريوا من حليهم ، } َولِْكنَّا ُحمِّلْنآ أَْوَزاراً مِّن زِيَنِة الْقَْومِ { 
  .جِعلت محالً : وقيل . قاله ابن عباس ، وجماهد ، والسدي 

  :األثقال ، فاحتمل ذلك على وجهني : واألوزار 
  .أثقال الذنوب ألهنم قد كان عندهم غلول أن يراد هبا : أحدمها 

  .أن يراد أثقال احلمل ألنه أثقلهم وأثقل أرجلهم : الثاين 
إمنا : أن السامري قال هلم حني استبطأ القوُم موسى . قال قتادة . اآلية } فَكَذِلكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ { : قوله تعاىل 

وه ورفعوه للسامري ، فصاغ منه عجالً ، مث ألقى عليه قبضة احتبس عليكم من أجل ما عندكم من احللي ، فجمع
الفرس الذي كان عليه جربيل هو احلياة فلما ألقى القبضة عيه : قبضها من أثر الرسول وهو جربيل ، وقال معمر 

  .صار عجالً َجَسداً له خوار 
  :واخلوار صوت الثور ، وفيه قوالن 

املُصَاغُ انقلب بالقبضة اليت من أثر الرسول فصار حيواناً حياً ، قاله أنه صوت حياة خلقه ، ألن العجل : أحدمها 
  .خار العجل خورة واحدة مل يتبعها مثلها : احلسن ، وقتادة ، والسدي ، وقال ابن عباس 

أن خواره وصوته كان بالريح ، ألنه عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح فيه خار ومل يكن فيه حياة ، قاله : الثاين 
  .اهد جم
هذا إهلكم وإله موسى : يعين أن السامري قال لقوم موسى بعد فراغه من العجل } فقالوا هذا إهلكم وإله موسى { 

  .، يعين ليسرعوا إىل عبادته 
  :فيه أربعة أقاويل } فََنِسيَ { 

  .فنسي السامري إسالمه وإميانه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .نسي موسى إهله عندكم ، قاله قتادة ، والضحاك  قد: فنسي السامري قال هلم : الثاين 

  .فنسي أن قومه ال يصدقونه يف عبادة عجل ال يضر وال ينفع ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .أن موسى نسي أن قومه قد عبدوه العجل بعده ، قاله جماهد : الرابع 

  .رى بنو إسرائيل أن العجل الذي عبدوه ال يرد عليهم جواباً يعين أفال ي} أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْوالً { 
  .؟ فكيف يكون إِهلاً } َوالَ َيْمِلُك لَُهمْ َضّراً َوالَ َنفْعاً { 

ملا مضى من موعد موسى مخسة وثالثون يوماً أمر السامري بين إسرائيل أن جيمعواْ ما استعاروه من : قال مقاتل 
السادس والثالثني والسابع والثامن ودعاهم إىل عبادة العجل يف التاسع فأجابوه  حلي آل فرعون ، وصاغه عجالً يف

  .، وجاءهم موسى بعد استكمال األربعني 

قَالُوا لَْن َنبَْرحَ ) ٩٠(أَِطيُعوا أَْمرِي َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمْن قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتمْ بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َو
أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَفََعَصْيَت أَْمرِي ) ٩٢(قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّوا ) ٩١(َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى 

  ) ٩٤(ي َخِشيتُ أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِسَْرائِيلَ وَلَْم َتْرقُْب قَوِْلي قَالَ َيْبَنُؤمَّ لَا َتأُْخذْ بِِلْحيَِتي َولَا بَِرأِْسي إِنِّ) ٩٣(



  .يعين بعبادة العجل } قَالَ َيا هاُرونَ َما َمَنَعكَ إِذْ َرأَيَْتُهمْ َضلُّواْ { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان } أَالَّ َتتَّبَِعنِ { 

  .م مع من ضل أال تتبعين يف اخلروج وال تق: أحدمها 
  .أال تتبع عاديت يف منعهم واإلِنكار عليهم ، قاله مقاتل : الثاين 

أخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين فلّما أقام معهم : وقال موسى ألخيه هارون } أَفََعصَْيَت أَْمرِي { 
  .ومل يبالغ يف منعهم واِإلنكار عليهم نسبه إىل العصيان وخمالفة أمره 

  :فيه قوالن } الَ َيا ْبَن أُمَّ قَ{ 
  .ألنه كان أخاه ألبيه وأمه : أحدمها 

  .أنه كان أخاه ألبيه دون أمه ، وإمنا قال يا ابن أم ترفيقاً له واستعطافاً : الثاين 
  :فيه قوالن } الَ تَأُْخذْ بِِلْحيَِتي َوالَ بِرَأِْسي { 

  .قاله ابن عباس أنه أخذ شعره بيمينه ، وحليته بيسراه ، : أحدمها 
  .أنه أخذ بأذنه وحليته ، فعرب عن األذن بالرأس ، وهو قول من جعل األذن من الرأس : الثاين 

  :واختلف يف سبب أخذه بلحيته ورأسه على ثالثة أقوال 
قبل وأراد أن خيفيها عن بين إسرائيل . ليسر إليه نزول األلواح عليه ، ألهنا نزلت عليه يف هذه املناجاة : أحدها 

  .ال تأخذ بلحييت وال برأسي ليشتبه سراره على بين إسرائيل : التوبة ، فقال له هارون 
فعل ذلك ألنه وقع يف نفسه أن هارون مائل إىل بين إسرئيل فيما فعلوه من أمر العجل ، ومثل هذا ال جيوز : الثاين 

  .على األنبياء 
نكار على بين إسرئيل الذين عبدوا العجل ومقامه بينهم على أنه فعل ذلك إلِمساكه عن اِإل -وهو األشبه : الثالث 

  .معاصيهم 
وفيه وجهان } أَفََعَصْيتَ أَْمرِي { : وهذا جواب هارون عن قوله } إِنِّي َخشيُت أَن َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن بَنِي إِْسرآِئيلَ { 
:  

  .فرقت بينهم مبا وقع من اختالف معتقدهم : أحدمها 
  .بينهم بقتال َمْن َعَبَد العجل منهم ] ت فرق: [ الثاين 
  .إهنم عبدوه مجيعاً إال اثين عشر ألفاً بقوا مع هارون مل يعبدوه : وقيل 

  :فيه وجهان } َولَمْ َتْرقُْب قَْوِلي { 
  .مل تعمل بوصييت ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .مل تنتظر عهدي ، قاله أبو عبيدة : الثاين 

قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَُّسولِ فََنَبذُْتَها وَكَذَِلَك ) ٩٥(َساِمرِيُّ  قَالَ فََما َخطُْبَك َيا
فَُه وَاْنظُْر إِلَى قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحَياِة أَنْ َتقُولَ لَا ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُتْخلَ) ٩٦(َسوَّلَتْ ِلي نَفِْسي 

إِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ ) ٩٧(إِلَهَِك الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لَنَْنِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا 
َمْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَُّه ) ٩٩(َباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ذِكًْرا كَذَِلكَ َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْن) ٩٨(َشْيٍء ِعلًْما 

  ) ١٠١(َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِحْملًا ) ١٠٠(َيحِْملُ َيْوَم الِْقَياَمِة وِْزًرا 



اخلطب ما حيدث من األمور اجلليلة اليت خياطب عليها ، قال } يُّ قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َساِمرِ{ : قوله عز وجل 
  :الشاعر 

  بكرا جاهرت خبطب جليل... آذنت جاريت بوشك رحيل 
  :ويف السامري قوالن 

  .أحدمها أنه كان رجالً من أهل كرمان ، تبع موسى من بين إسرائيل ، قاله الطربي ، وكان امسه موسى بن ظفر 
.  من أهل كرمان ، تبع موسى من بين إسرئيل ، قاله الطربي ، وكان امسه موسى بن ظفر أنه كان رجالً: أحدمها 

  :ويف تسميته بالسامري قوالن 
  .أنه كان من قبيلة يقال هلا سامرة ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ألنه كان من قرية تسمى سامرة : الثاين 
  :جهان فيه و} قَالَ َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُواْ بِهِ { 

  .نظرت ما مل ينظروه ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 
  .مبا مل يفطنواْ له ، قاله مقاتل : الثاين 

  :ويف بصرت وأبصرت وجهان 
  .أنَّ معنامها واحد : أحدمها 

  .أن معناها خمتلف ، بأبصرت مبعىن نظرت ، وَبُصرت مبعىن فطنت : الثاين 
ضاد املعجمة ، وقرأ احلسن بصاد غري معجمة ، والفرق بينهما أن القبضة قرأه اجلماعة بال} فَقََبْضُت قَْبَضةً { 

  :فيه قوالن } مِّْن أَثَرِ الرَّسُولِ { بأطراف األصابع : بالضاد املعجمة ، جبميع الكف ، وبصاد غري معجمة 
  .أن الرسول جربيل : أحدمها 

  :ويف معرفته قوالن 
  .ألنه رآه يوم فلق البحر فعرفه : أحدمها 

حذراً عليه من فرعون حني كان يقتل بين إسرائيل وكان جربيل  -] جعلته يف غار [ أن حني ولدته أمه : لثاين ا
يعين } فََنَبذُْتَها { يغذوه صغرياً ألجل البلوى ، فعرفه حني كرب ، فأخذ قبضة تراب من حافر فرسه وشدها يف ثوبه 

  :فألقيتها ، وفيه وجهان 
  .سبكه من احللي بصياغة العجل حىت خار بعد صياغته  أنه ألقاها فيما: أحدمها 

  .أنه ألقاها يف جوف العجل بعد صياغته حىت ظهر خواره ، فهذا تفسريه على قول من جعل الرسول جربيل : الثاين 
َضةً فَقََبْضُت قَْب{ : أن الرسول موسى ، وأن أثره شريعته اليت شرعها وسنته اليت سنها ، وأن قوله : والقول الثاين 

  .أي طرحت شريعة موسى ونبذت سنته ، مث اختذت العجل جسداً له خوار } ِمْن أَثَرِ الرَّسُولِ فََنَبذُْتَهأ 
  :فيه وجهان } َوكَذِلَك سَوَّلَْت ِلي َنفِْسي { 

  .قاله ابن زيد . حدثتين نفسي : أحدمها 
  .زينت يل نفسي ، قاله األخفش : الثاين 

  :فيه قوالن } اذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحياِة أَن َتقُولَ الَ ِمَساسَ قَالَ فَ{ : قوله عز وجل 
السامري خاف فهرب فجعل يهيم يف الربية مع ] فإن [ وعيد من موسى ، ولذا } فَاذَْهْب { : أن قوله : أحدمها 

. لناس وبعد الناس منه الوحوش والسباع ، ال جيد أحداً من الناس ميسه ، حىت صار كالقائل ال مساس ، لبعده عن ا



  :قالت الشاعرة 
  حىت يقول األزد ال مساسا... محال رايات هبا قنعاسا 

حترمياً للسامري ، وأن موسى أمر بين إسرائيل أال يؤاكلوه وال ] كان [ أن هذا القول من موسى : القول الثاين 
  :خيالطوه ، فكان ال َيَمسُّ َوالَ يَُمسُّ ، قال الشاعر 

  أال ال يريد السامري مساسا... لسامري وقوله متيم كرهط ا
  .أي ال ُيخَاِلطُونَ َوالَ ُيخَالَطُون 

  :حيتمل وجهني } َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَّن ُتْخلَفَُه { 
  .يف اِإلمهال لن يقدم : أحدمها 

  .يف العذاب لن يؤخر : الثاين 
  :فيه وجهان } َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً { : قوله عز وجل 

  .أحاط بكل شيء حىت مل خيرج شيء من علمه : أحدمها 
  .وسع كل شيء علماً حىت مل خيل شيء عن علمه به : الثاين 

لَمُ َنْحُن أَْع) ١٠٣(َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُهْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًرا ) ١٠٢(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمِئذٍ ُزْرقًا 
  ) ١٠٤(بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َيْوًما 

  :فيه ستة أقاويل } وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمئَذٍ ُزْرقاً { : قوله عز وجل 
  .ُعمياً ، قاله الفراء : أحدها 
  .اله األزهري عطاشاً قد أزرقت عيوهنم من شدة العطش ، ق: الثاين 

  .تشويه َخلِْقهم بزرقة عيوهنم وسواد وجوههم : الثالث 
  .أنه الطمع الكاذب إذ تعقبته اخليبة ، وهو نوع من العذاب : الرابع 

  :أن املراد بالزرقة شخوص البصر من شدة اخلوف ، قال الشاعر : اخلامس 
  كما كل ضيب ِمن اللؤم أزرق... لقد زرقت عيناك يا بن مكعرب 

} َوالَ َتجَْهْر بَِصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها { : أي يتسارُّون بينهم ، من قوله تعاىل } َيَتَخافَُتونَ َبْينَُهْم { : له عز وجل قو
  .أي ال ُتسّر هبا ]  ١١٠: اإلسراء [ 
  :العشر على طريق التقليل دون التحديد وفيه وجهان } إن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعشْراً { 

  .إن لبثتم يف الدنيا إال عشراً ، ملا شاهدوا من سرعة القيامة ، قاله احلسن :  أحدمها
  .إن لبثتم يف قبوركم إالّ عشراً ملا ساواه من سرعة اجلزاء : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ { : قوله تعاىل 
  .م حنن أعلم مبا يقولونه مما يتخافتون به بينه: أحدمها 

  .حنن أعلم مبا جيري بينهم من القول يف مدد ما لبثوا : الثاين 
  :فيه وجهان } إذ يقول أمثلهم طريقةً { 

  .أوفرهم عقالً : أحدمها 
  .أكربهم سداداً : الثاين 



  :ألنه كان عنده أقصر زماناً وأقل لبثاً ، مث فيه وجهان } إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً { 
  . الدنيا لبثهم يف: أحدمها 

  .لبثهم يف القبور : الثاين 

لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَمًْتا ) ١٠٦(فََيذَُرَها قَاًعا صَفَْصفًا ) ١٠٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َيْنسِفَُها َربِّي َنْسفًا 
  ) ١٠٨(صَْواتُ ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا َيْوَمِئذٍ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَا ِعَوَج لَُه َوَخشََعِت الْأَ) ١٠٧(

  :فيه قوالن } وََيسْأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َينسِفَُها رَبِّي َنْسفاً { قوله عز وجل 
  .أنه جيعلها كالرمل مث يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذري الطعام : أحدمها 

  .تصري كاهلباء : الثاين 
  :يف القاع ثالثة أقاويل } ذَرَُها قَاعاً َصفَْصفاً فََي{ 

  .أنه املوضع املستوي الذي ال نبات فيه ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وابن زيد : أحدها 
  .األرض امللساء : الثاين 

  .مستنقع املاء ، قاله الفراء : الثالث 
  . أنه ما ال نبات فيه ، قاله الكليب: أحدمها : ويف الصفصف وجهان 

  .أنه املكان املستوي ، كأنه قال على صف واحد يف استوائه ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه مخسة أقاويل } الَّ تََرى ِفيَها ِعَوجاً َوَآل أَْمتاً { 

  .عوجاً يعين وادياً ، وال أمتاً يعين ربابية ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ة ، قاله احلسن عوجاً يعين صدعاً ، وال أمتاً يعين أكم: الثاين 

  .وال أمتاً يعين أثراً ، وهو مروي عن ابن عباس . عوجاً يعين ميالً : الثالث 
  :األمت اجلذب واالنثناء ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  .قاله قتادة ... ما يف انطالق سريه من أمت 
ويل ، فيكون األمت من الصعود األمت أن يغلظ مكان يف الفضاء أو اجلبل ، ويدق يف مكان ، حكاه الص: اخلامس 

  .واالرتفاع 
  :أي خضعت بالسكون ، قال الشاعر : قال ابن عباس } َوَخَشَعِت اَألصَْواتُ ِللرَّْحمنِ { : قوله تعاىل 

  سور املدينة واجلبال اخلشع... ملا آتى خرب الزبري تصدعت 
  :فيه ثالثة أقاويل } إالَّ َهْمساً { 

  .قاله جماهد أنه الصوت اخلفي ، : أحدها 
  .فال ينطقون إال مهساً : حتريك الشفة واللسان ، وقرأ أُّيب : الثاين 

  :نقل األقدام ، قال ابن زيد ، قال الراجز : الثالث 
  .يعين أصوات أخفاف اِإلبل يف سريها ... وهن ميشني بنا َهِميسا 



َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم وَلَا ُيِحيطُونَ بِهِ ) ١٠٩(ْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْولًا َيْوَمِئٍذ لَا َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّ
َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن ) ١١١(َوَعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما ) ١١٠(ِعلًْما 
  ) ١١٢(ا َيَخاُف ظُلًْما َولَا َهْضًما فَلَ

  :فيه خسمة أوجه } َوَعَنِت الُْوجُوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ { : قوله عز وجل 
  .أي ذلت ، قاله ابن عباس : أحدها 
هو أنّ الذل أن يكون ذليل  -وإن تقارب معنامها -خشعت ، قاله جماهد ، والفرق بني الذل واخلشوع: الثاين 

  :قال أمية بن الصلت . أن يتذلل لذي طاعة : اخلشوع النفس ، و
  يف الساجدين لوجهه مشكورا... وعنا له وجهي وخلقي كله 

  .عملت ، قاله الكليب : الثالث 
  .استسلمت ، قاله عطية العويف : الرابع 

  .أنه وضع اجلبهة واألنف على األرض يف السجود ، قاله طلق بن حبيب : اخلامس 
  :فيها ثالثة تأويالت  }الْقَيُّومِ { 

  .أنه القائم على كل نفس مبا كسبت ، قاله احلسن : أحدها 
  .القائم بتدبري اخللق : الثاين 

  .الدائم الذي ال يزول وال يبيد : الثالث 
  .يعين شركاً } َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً { 

  :هان فيه وج} فَالَ َيخَاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً { : قوله تعاىل 
فال خياف الظلم بالزيادة يف سيئاته ، وال هضماً بالنقصان من حسناته ، قاله ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة : أحدمها 

.  
ال خياف ظلماً بأن ال جيزى بعمله ، وال هضماً باالنتقاص من حقه ، قاله ابن زيد ، والفرق بني الظلم : الثاين 

املنع من بعضه ، واهلضم ظلم وإن افترقا من وجه ، قال املتوكل ] واهلضم [ واهلضم أن الظلم املنع من احلق كله ، 
  :الليثي 

  موالهم املتهضم املظلوم... إن األذلة واللئام ملعشر 

فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلكُ ) ١١٣(كًْرا َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَوْ ُيْحِدثُ لَُهْم ِذ
  ) ١١٤(الَْحقُّ َولَا تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْدنِي ِعلًْما 

  :فيه ثالثة تأويالت } أْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً { : قوله تعاىل 
  .حذراً ، قاله قتادة : أحدها 
  .شرفاً ِإلمياهنم ، قاله الضحاك :  الثاين

  .ِذكراً يعتربون به : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل . اآلية } َوالَ تَْعَجل بِالْقُرَءاِن . . . . { : قوله تعاىل 

  .ال تسأل إنزاله قبل أن يقضى ، أي يأتيك وحيه : أحدها 



  .عطية  ال تلقه إىل الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله ، قاله: الثاين 
ال تعجل بتالوته قبل أن يفرغ جربيل من إبالغه ، ألنه كان يعجل بتالوته قبل أن يفرغ جربيل من إبالغه : الثالث 

  .خوف نسيانه ، قاله الكليب 
  :حيتمل أربعة أوجه } َوقُل رَّبِّ زِدْنِي ِعلْماً { 

أو ألمته ال جيوز أن يؤخره اهللا عنده حىت  زدين أدباً يف دينك ، ألن ما حيتاج إليه من علم دينه لنفسه: أحدها 
  .يلتمسه منه 

  .زدين صرباً على طاعتك وجهاد أعدائك ، ألن الصرب يسهل بوجود العلم : الثاين 
  .زدين علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك : الثالث 
  .زدين علماً حبال أميت وما تكون عليه من بعدي : الرابع 

  .ووجدت للكليب جواباً 
  .ألنه كلما ازداد من نزول القرآن عليه ازداد علماً به } َوقُل رَّبِّ زَِدنِي ِعلْماً { : معناه : امس اخل

لِيَس َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ اْسُجدُوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْب) ١١٥(َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي وَلَْم َنجِدْ لَُه َعْزًما 
إِنَّ لََك أَلَّا َتجُوعَ ) ١١٧(فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلزَْوجَِك فَلَا ُيخْرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى ) ١١٦(أََبى 

لشَّْيطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَدُلَُّك َعلَى فََوسَْوَس إِلَْيِه ا) ١١٩(َوأَنََّك لَا َتظَْمأُ ِفيَها َولَا َتْضَحى ) ١١٨(ِفيَها َولَا َتعَْرى 
فَأَكَلَا ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَّةِ ) ١٢٠(َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملْكٍ لَا َيْبلَى 

  ) ١٢٢(ُه فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى ثُمَّ اْجَتَباهُ َربُّ) ١٢١(َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى 

  :فيه تأويالن } . . . َولَقَْد َعهِدْنآ إِلَى َءاَدَم { : قوله تعاىل 
  .يعين فترك أمر ربه ، قاله جماهد : أحدمها 

  .إمنا أخذ اِإلنسان من أنه عهد إليه فنسي : أنه نسي من النسيان والسهو ، قال ابن عباس : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } َنجِْد لَُه َعْزماً َولَْم . . . { 

  .صرباً ، قاله قتادة : أحدها 
  .حفظاً قاله عطية : الثاين 

وَلَْم { : لو قرنت أعمال بين آدم حبلم آدم لرجح حلمه على حلمهم ، وقد قال اهللا : قال ابن أمامة . ثباتاً : الثالث 
  .} َنجِْد لَُه َعْزماً 

  .ة إىل الذنب ثانياً عزماً يف العود: الرابع 
: ومل يقل . يعين أنت وزوجك ألهنما يف استواء العلة واحد } فَالَ ُيْخرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى { : قوله عز وجل 
  :فتشقيا ألمرين 

  .ألنه املخاطب دوهنا : أحدمها 
  .ألنه الكاّد والكاسب هلا ، فكان بالشقاء أخص : الثاين 



َوَمْن ) ١٢٣(لَا َيْشقَى ا ِمنَْها َجِميًعا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَا َيِضلُّ َوقَالَ اْهبِطَ
َربِّ ِلَم َحَشرَْتنِي أَْعَمى َوقَْد كُْنُت قَالَ ) ١٢٤(أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً ضَْنكًا وََنْحشُُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى 

  ) ١٢٦(قَالَ كَذَِلَك أَتَْتَك آيَاُتَنا فََنسِيَتَها َوكَذَِلَك الَْيْوَم تُْنَسى ) ١٢٥(َبصًِريا 

  .ال يضل يف الدنيا وال يشقى } فَالَ َيِضلُّ َوالَ َيشْقَى { وعمل مبا فيه } فََمنِ اتََّبَع ُهَدايَ { : قوله تعاىل 
  .ضمن اهللا ملن يقرأ القرآن ويعمل مبا فيه أالّ يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة : قال ابن عباس 

  :فيه أربعة تأويالت } َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضنكاً { 
  .كسباً حراماً ، قاله عكرمة : أحدها 
  .ال يوقن باخللف ، قاله ابن عباس أن يكون عيشه منغَّصاً بأن ينفق من : الثاين 

  .أنه عذاب القرب ، قاله ابو سعيد اخلدري وابن مسعود وقد رفعه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
والضنك يف كالمهم الضيق قال ، . أنه الطعام الضريع والزقوم يف جهنم ، قاله احلسن ، وقتادة ، وابن زيد : الرابع 
  :عنترة 

  مثلي إذا نزلوا بضنك املنزل... ن املنية لو متثل مثلت إ
  .أن يكسب دون كفايته : وحيتمل خامساً 

  :فيه ثالثة تأويالت } وََنْحشُُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى { 
  .أعمى يف حال ، وبصري يف حال : أحدها 
  .أعمى عن احلجة ، قاله جماهد : الثاين 

  .ري ال يهتدي لشيء منها أعمى عن وجهات اخل: الثالث 

أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ) ١٢٧(َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَسَْرَف َولَمْ ُيْؤِمْن بِآَياتِ َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ َوأَبْقَى 
َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ ) ١٢٨(ِلأُوِلي النَُّهى  قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت

فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء ) ١٢٩(ِلَزاًما َوأََجلٌ ُمَسمى 
  ) ١٣٠(النَّهَارِ لََعلَّكَ تَْرَضى  اللَّْيلِ فََسبِّْح َوأَطَْراَف

  :فيه وجهان } َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك { : قوله عز وجل 
  .بأن جعل اجلزاء يوم القيامة ، قاله ابن قتيبة : أحدمها 

  :فيه وجهان } لَكَاَن لَِزاماً { . بتأخريهم إىل يوم بدر : الثاين 
  .لكان عذاباً الزماً : أحدمها 

  .لكان قضاء ، قاله األخفش : الثاين 
  :فيه وجهان } َوأََجلٌ ُمَسّمىً { 

  .يوم بدر : أحدمها 
  .ولوال كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً : وقال يف الكالم تقدمي وتأخري ، وتقديره . يوم القيامة ، قاله قتادة : والثاين 

  .ن اِإليذاء واالفتراء يعين م} فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ { : قوله تعاىل 
قبل طلوع الشمس صالة الفجر ، وقبل غروهبا صالة } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها { 



  .العصر 
  :ساعاته ، وأحدها إىنً ، وفيه وجهان } . . . َوِمْن َءانآِء اللَّْيلِ { 

  .ابن عباس  هي صالة الليل كله ، قاله: أحدمها 
  .هي صالة املغرب والعشاء واآلخرة : الثاين 

  :فيه وجهان } أَطَْراِف النَّهَارِ . . . { 
  .قاله قتادة : صالة الفجر ألهنا آخر النصف األول ، وأول النصف الثاين : أحدمها 

  .أهنا صالة التطوع ، قاله احلسن : الثاين 
بضم التاء يعين لعل اهللا يرضيك بكرامته ، وقيل } تُرضى { والكسائي أي تعطى ، وقرأ عاصم } لََعلَّك َتْرَضى { 

  .بالشفاعة 

َوأُْمرْ ) ١٣١(َورِْزُق َربِّكَ َخْيٌر وَأَْبقَى  َولَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْنُهْم زَْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ِلَنفِْتنَُهْم ِفيِه
  ) ١٣٢(َك بِالصَّلَاِة َواصْطَبِْر َعلَْيَها لَا َنْسأَلَُك رِْزقًا َنْحُن َنْرزُقَُك َوالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى أَْهلَ

  :فيه وجهان } . . . َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك { : قوله عز وجل 
  .أنه أراد مبد العني النظر : أحدمها 

  .أراد به األسف : الثاين 
  .أشكاالً ، مأخوذ من املزاوجة أي } أَزَْواجاً { 
  .زينة احلياة الدنيا : قال قتادة } َزْهَرةَ الَْحيَاِة الدُّنَْيا { 
  :يعين فيما متعاناهم به من هذه الزهرة ، وفيه وجهان } ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه { 

  .لنفتنهم أي لنعذهبم به ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  .تمل لنميلهم عن مصاحلهم وهو حم: الثاين 

  :فيه وجهان } َورِْزُق َربِّكَ َخْيٌر وَأَْبقَى { 
  .أنه القناعة مبا ميلكه والزهد فيما ال ميلكه : أحدمها 

  .وثواب ربك يف اآلخرة خري وأبقى مما متعنا به هؤالء يف الدنيا : الثاين 
  .أن يكون احلالل املُْبِقي خرياً من الكثري املُطِْغي : وحيتمل ثالثاً 
وهلا ما رواه أبو رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استلف من يهودي طعاماً فأىب أن يسلفه إال برهن ، وسبب نز

  .فنزلت هذه اآلية » إين ألمني يف السماء وأمني يف األرض ، أمحل درعي إليه « : فحزن وقال 
من مل يتأدب بأدب اهللا تعاىل :  وروى أنه ملا نزلت هذه اآلية أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناديه فنادى

  .تقطعت نفسه على الدنيا حسرات 
  :فيه وجهان } َوأُْمْر أَْهلَََك بِالصَّالَةِ { : قوله عز وجل 

  .أنه أراد أهله املناسبني له : أحدمها 
  .أنه أراد مجيع من اتبعه وآمن به ، ألهنم حيلون بالطاعة له حمل أهله : والثاين 

  .أي اصرب على فعلها وعلى أمرهم هبا } يَها وَاْصطَبِْر َعلَ{ 
هذا وإن كان خطاباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم فاملراد به مجيع اخللق أنه تعاىل } َوالَ َنْسأَلَُك رِْزقاً نَّْحُن َنْرُزقُكَ { 



  .يرزقهم وال يسترزقهم ، وينفعهم وال ينتفع هبم ، فكان ذلك أبلغ يف االمتنان عليهم 
  .أي وحسن العاقبة ألهل التقوى } ِقَبةُ ِللتَّقَْوى َوالَْعا{ 

َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا ) ١٣٣(َوقَالُوا لَْولَا يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأْتِهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحفِ الْأُولَى 
قُلْ كُلٌّ مَُترَبٌِّص فََترَبَُّصوا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ) ١٣٤(إِلَْيَنا َرُسولًا فَنَتَّبَِع آيَاِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ َوَنْخَزى  َربََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت

  ) ١٣٥(أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اهَْتَدى 

  :أي منتظر ، وحيتمل وجهني } قُلْ كُلٌّ مُّتََربِّصٌ { 
  .منتظر النصر على صاحبه : أحدمها 

  .ظهور احلق يف عمله : الثاين 
  .وهذا هتديد } فََترَبَُّصواْ { 
  :حيتمل وجهني } فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصَحاُب الصِّرَاِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى { 

  .فستعلمون بالنصر من أهدى إىل دين احلق : أحدمها 
  . .هدى إىل طريق اجلنة ، واهللا أعلم فستعلمون يوم القيامة من أ: الثاين 

َما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيلَْعُبونَ ) ١(اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ 
قَالَ ) ٣(لَُموا َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْحَر وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ لَاِهَيةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَ) ٢(

َيأِْتَنا َبلْ قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َبلِ افَْتَراهُ َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلْ) ٤(رَبِّي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ َوُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم 
  ) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهمْ ُيْؤِمُنونَ ) ٥(بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ 

  :أي اقترب منهم ، وفيه قوالن } اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهمْ { : قوله عز وجل 
استبطؤواْ ما ُوِعدواْ به من العذاب تكذيباً ، فكان قتلهم يوم قرب وقت عذاهبم ، يعين أهل مكة ، ألهنم : أحدمها 

  .بدر ، قاله الضحاك 
  .قرب وقت حساهبم وهو قيام الساعة : الثاين 

  :ويف قربه وجهان 
  .ال ُبد آت ، وكل آت قريب : أحدمها 

  .ألن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب : الثاين 
  :حيتمل وجهني } ونَ َوُهْم ِفي غَفْلٍَة مُّْعرُِض{ 

  .يف غفلة بالدنيا معرضون عن اآلخرة : أحدمها 
  .يف غفلة بالضالل ، معرضون عن اهلدى : الثاين 

وآية بعد آية ، . التنزيل مبتدأ التالوة لنزوله سورة بعد سورة } َما يَأِْتيهِم مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّْحَدٍث { : قوله تعاىل 
  . عليه يف وقت بعد وقت كما كان ينزله اهللا

  .أي استمعوا تنزيله فتركوا قبوله } إِالَّ اْسَتَمُعوهُ { 
  :فيه وجهان } َوُهْم َيلَْعُبونَ { 

  .أي يلهون : أحدمها 



  .بلذاهتم : أحدمها : فإن محل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهني . يشتغلون : الثاين 
  .بسماع ما يتلى عليهم : الثاين 

إِنََّما { : بالدنيا ، ألهنا لعب كما قال تعاىل : أحدمها : وإن محل تأويله على الشغل احتمل ما يشتغلون به وجهني 
  ] . ٢٠: احلديد [ } الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو 

  .يتشاغلون بالقَْدحِ فيه واالعتراض عليه : الثاين 
  .لى اجلهل كلما جدد هلم الذكر استمروا ع: قال احلسن 

  :فيه وجهان } الَِهَيةً قُلُوُبُهْم { : قوله عز وجل 
  .يعين غافله باللهو عن الذكر ، قاله قتادة : أحدمها 

  :مشغلة بالباطل عن احلق ، قاله ابن شجرة ، ومنه قول امرىء القيس : الثاين 
  فأهليتها عن ذي متائم حموِلِ... فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 

  .ولدها أي شغلتها عن 
  .أهنا غافلة عما يراد هبا ومنها : ولبعض أصحاب اخلواطر وجه ثالث 

  :فيه وجهان } َوأََسرُّواْ النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُمواْ { 
  .ذكره ابن كامل أهنم أخفوا كالمهم الذي يتناجون به ، قاله الكليب : أحدمها 

د املستعملة وإن كان األظهر يف حقيقتها أن تستعمل يف يعين أهنم أظهروه وأعلنوه ، وأسروا من األضدا: الثاين 
  .اِإلخفاء دون اإلِظهار إال بدليل 

  .إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة } َهلْ َهذَآ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { 
  :وحيتمل وجهني } أَفَتأُتونَ السِّْحَر وَأَنُتْم ُتْبِصُرونَ { 

  .ه سحر أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أن: أحدمها 
  .أفتعدلون إىل الباطل وأنتم تعرفون احلق : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َبلْ قَالُوا أَضَْغاثُ أَْحالَمٍ { : قوله تعاىل 
  .أهاويل أحالم رآها يف املنام ، قاله جماهد : أحدها 
  :ختاليط أحالم رآها يف املنام ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  .أنه ما مل يكن له تأويل ، قاله اليزيدي : الثالث . ... رَّ منه حامله كضعث حلمٍ غُ
  :ويف األحالم تأويالن 

  .ما مل يكن له تأويل وال تفسري ، قاله األخفش : أحدمها 
  :إهنا الرؤيا الكاذبة ، قاله ابن قتيبة ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  وأضغاث حاملترقوق للساري ... أحاديث طسم أو سراب بفدفٍَد 

َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا لَا َيأْكُلُونَ ) ٧(َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رِجَالًا نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 
  ) ٩(َجيَْناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَْن) ٨(الطََّعاَم َوَما كَانُوا خَاِلِديَن 

  :فيهم ثالثة أوجه . اآلية } فَاْسأَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ { : قوله عز وجل 
  .أهل التوراة واإلِجنيل ، قاله احلسن ، وقتادة : أحدها 



  .أهنم علماء املسلمني ، قاله علي رضي اهللا عنه : الثاين 
  .نو أهل الكتاب ، قاله ابن شجرة مؤم: الثالث 

  :فيه وجهان . اآلية } . . . َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسداً { : قوله تعاىل 
{ : معناه وما جعلنا األنبياء قبلك أجساداً ال يأكلون الطعام وال ميوتون فنجعلك كذلك ، وذلك لقوهلم : أحدمها 

  .قاله ابن قتيبة ]  ٢٤ :املؤمنون [ } َما هذا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُمْ 
  .إمنا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام وما كانواْ خالدين ، فلذلك جعلناك جسداً مثلهم ، قاله قتادة : الثاين 

أو اجلسد هو اجلسد الذي فيه الروح ويأكل ويشرب ، فعلى مقتضى هذا القول يكون ما ال يأكل : قال الكليب 
د ما ال يأكل وال يشرب ، فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب اجلس: وقال جماهد . وال يشرب جسماً 

  .نفساً 

َوكَْم قََصمَْنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما آخَرِيَن ) ١٠(لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
لَا َترْكُُضوا َواْرجُِعوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساكِنِكُْم لَعَلَّكُمْ ) ١٢(أََحسُّوا َبأْسََنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ  فَلَمَّا) ١١(

  ) ١٥(َناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن فََما زَالَْت ِتلَْك َدعَْواُهْم َحتَّى َجَعلْ) ١٤(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ١٣(ُتسْأَلُونَ 

  :فيه مخسة تأويالت . اآلية } لَقَْد أَنَزلنا إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم { : قوله تعاىل 
  .فيه حديثكم ، قاله جماهد : أحدها 
  .مكارم أخالقكم وحماسن أعمالكم ، قاله سفيان : الثاين 

  .فيه ، قاله ابن عيسى  شرفكم إن متسكتم به وعملتم مبا: الثالث 
  .ذكر ما حتتاجون إليه من أمر دينكم : الرابع 

  .العمل مبا فيه حياتكم ، قاله سهل بن عبداهللا : اخلامس 
  .أي عيانواْ عذابنا } فَلَمَّآ أََحسُّواْ َبأْسَنآ { : قوله تعاىل 

  :فيه وجهان } إِذَا ُهم مِّْنَها َيْركُُضونَ { 
  .من القرية : أحدمها 

  .اِإلسراع : من العذاب ، والركض : لثاين ا
  .أي نعمكم ، واملترف املنعم } الَ َتْركُضُواْ َواْرجُِعواْ إِىل َمآ أُْترِفُْتْم ِفيِه { : قوله تعاىل 

  :فيه ثالثة أوجه } لََعلَّكُْم ُتسْأَلُونَ { 
  .لعلكم تسألون عن دنياكم شيئاً ، استهزاء هبم ، قاله قتادة : أحدها 

  .لعلكم تقنعون باملسألة ، قاله جماهد : اين الث
  .لتسألوا عما كنتم تعملون ، قاله ابن حبر : الثالث 

  .} يا ويلنا إنا كنا ظاملني { يعين ما تقدم ذكره من قوهلم } فََما زَالَت تِّلَْك َدعَْواُهْم { : قوله تعاىل 
  .بالعذاب ، قاله احلسن : أحدمها  :فيه قوالن } حَتَّى َجَعلَْناُهمْ َحصِيداً َخاِمِديَن { 

  .حىت قتلهم خبتنصر : بالسيف ، قال جماهد : الثاين 
اهلمود كخمود النار إذا أطفئت ، فشبه مخود احلياة خبمود : واخلمود . واحلصيد قطع االستئصال كحصاد الزرع 

  .النار ، كما يقال ملن مات قد طفىء تشبيهاً بانطفاء النار 



) ١٧(لَوْ أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَهًْوا لَاتََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني ) ١٦(لسََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما لَاِعبَِني َوَما َخلَقَْنا ا
َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ) ١٨(ِصفُونَ َبلْ نَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الْبَاِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق وَلَكُُم الْوَْيلُ ِممَّا َت

  ) ٢٠(ُيسَبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهارَ لَا َيفُْتُرونَ ) ١٩(َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيسَْتْحِسُرونَ 

  :تأويالت  فيه ثالثة} لَْو أَرَْدَنا أَن َنتَِّخذَ لَهْواً { : قوله تعاىل 
  .ولداً ، قاله احلسن : أحدها 
: ألهنم قالواْ : قال ابن جريج . اللهو بلغة اهل اليمن املرأة : وقال قتادة . أن اللهو النساء ، قاله جماهد : الثاين 

  .مرمي صاحبته وعيسى ولده 
  :أنه اللهو الذي هو داعي اهلوى ونازع الشهوة ، كما قال الشاعر : الثالث 
  وللهو داعٍ لبيب غري غافلِ... يف اللهو أن ال أحبه  ويلعينين

الختذنا نساء وولداً من أهل السماء وما : قال ابن جريج . أي من عندنا إن كنا فاعلني } الَّتََّخذْنَاُه ِمن لَّدُنَّآ { 
  .اختذنا من أهل األرض 

  :فيه وجهان } إِن كُنََّا فَاِعِلَني { 
  .له ابن جريج وما كنا فاعلني ، قا: أحدمها 

  .أنه جاء مبعىن الشرط ، وتقدير الكالم لو كنا الختذناه حبيث ال يصل علمه إليكم : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } َبلْ نَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه { : قوله تعاىل 

يذهبه ويهلكه كاملشجوج تكون دامغة يف أم  ومعىن يدمغه أي. أن احلق الكالم املتبوع ، والباطل املدفوع : أحدها 
  .رأسه تؤدي هلالكه 

  .أن احلق القرآن ، والباطل إبليس : الثاين 
  .أن احلق املواعظ والباطل املعاصي ، قاله بعض أهل اخلواطر : الثالث 

  .أن احلق اِإلسالم ، والباطل الشرك : وحيتمل رابعاً 
  :فيه وجهان } فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق { 
  .هالك ، قاله قتادة : حدمها أ

  .ذاهب ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } َوالَ َيسَْتْحِسُرونَ { : قوله عز وجل 

  .ال ميلون ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .ال يعيون ، قاله قتادة : الثاين 

  .ال يستنكفون ، قاله الكليب : الثالث 
  :حلسري وهو البعري املنقطع باِإلعياء ، قال الشاعر ال ينقطعون ، مأخوذ من ا: الرابع 

  فبيض وأما جلدها فصليب... هبا جيف احلسرى فأما عظامها 

مَّا لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا فَسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َع) ٢١(أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم يُْنِشُرونَ 
  ) ٢٣(لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وَُهْم ُيسْأَلُونَ ) ٢٢(َيِصفُونَ 



  .أي مما خلق يف األرض } أَمِ اتََّخذُواْ ءَاِلَهةً مَِّن اَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  :فيه قوالن } ُهُم يُنِشُرونَ { 

  .خيلقون ، قاله قطرب : أحدمها 
أنشر اهللا املوتى فنشروا أي أحياهم فحيوا ، مأخوذ من النشر بعد : وتى ، يقال قاله جماهد ، حييون ، يعين امل: الثاين 

  :الطي ، قال الشاعر 
  يا عجباً للميت الناشِر... حىت يقول الناس مما رأوا 

  .يعين يف السماء واألرض } لَْو كَانَ ِفيهِمآ { : قوله تبارك وتعاىل 
  :فيه وجهان } َءاِهلةٌ إِالَّ اللَُّه { 

  .معناه سوى اهللا ، قاله الفراء : ا أحدمه
لو كان فيهما آهلة واهللا لفسدتا ، أي هللكتا بالفساد فعلى الوجه األول يكون : الواو ، وتقديره » إال « أن : الثاين 

املقصود به إبطال عباد غريه لعجزه عن أن يكون إهلاً لعجزه عن قدرة اهللا ، وعلى الوجه اآلخر يكون املقصود به 
  .وحدانية اهللا عن أن يكون له شريك يعارضه يف ملكه  إثبات

  :فيه ثالثة أوجه } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيسْأَلُونَ { : قوله عز وجل 
  .ال يسأل اخللق اخلالق عن قضائه يف خلقه ، وهو يسأل اخللق عن عملهم ، قاله ابن جريج : أحدها 
فعله صواب وهوال يريد عليه الثواب ، وهم يسألون عن أفعاهلم ، ألنه قد جيوز  ال يسأل عن فعله ، ألن كل: الثاين 

ليسأل { : أن تكون يف غري صواب ، وقد ال يريدون هبا الثواب إن كانت صواباً فال تكون عبادة ، كما قال تعاىل 
  ] . ٨: األحزاب [ } الصادقني عن صدقهم 

  .ُبونَ على أفعاهلم ، قاله ابن حبر ال ُيْحاَسب على أفعاله وهم ُيْحَس: الثالث 
  .ال يؤاخذعلى أفعاله وهم يؤاخذون على أفعاهلم : وحيتمل رابعاً 

 ْم لَا َيْعلَُمونَ الَْحقَّ فَُهْمأَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَْبِلي َبلْ أَكْثَرُُه
َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن ) ٢٥(َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاعُْبُدوِن ) ٢٤(ُمْعرُِضونَ 

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهمْ ) ٢٧(أَمْرِِه َيْعَملُونَ لَا َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ وَُهْم بِ) ٢٦(َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ 
َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه فَذَِلكَ َنْجزِيِه َجَهنَّمَ ) ٢٨(َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ ارَْتَضى وَُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ 

  ) ٢٩(اِلِمَني كَذَِلَك َنْجزِي الظَّ

  :فيه وجهان } هذا ِذكُْر َمن مَِّعَي َوِذكُْر َمن قَْبِلي { : قوله تعاىل 
هذا ذكر من معي مبا يلزمهم من احلالل واحلرام ، وذكر من قبلي ممن خياطب من األمم باِإلميان ، وهلك : أحدمها 

  .بالشرك ، قاله قتادة 
  .رآن ، وذكر من قبلي يف التوراة واِإلجنيل ، حكاه ابن عيسى ذكر من معي بإخالص التوحيد يف الق: الثاين 

  :فيه وجهان } َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم { : قوله تعاىل 
  .أحدمها ما بني أيديهم من أمر اآلخرة ، وما خلفهم من أمر الدنيا ، قاله الكليب 

  .ابن عباس  ما قدموا وما أخروا من عملهم ، قاله: الثاين 
  .يعين ما مل يعملوا ، قاله عطية : ما عملوا ، وما أخروا : ما قدموا : وفيه الثالث 



  :فيه وجهان } َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى { 
  .ال يستغفرون يف الدنيا إال ملن ارتضى : أحدمها 

  .ال يشفعون يوم القيامة إال ملن ارتضى : الثاين 
  :وفيه وجهان 

  .ملن ارتضى عمله ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .ملن رضي اهللا عنه ، قاله جماهد : الثاين 

) ٣٠(كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَلَا ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقًا فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء 
َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفًا َمْحفُوظًا ) ٣١(َعلَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفجَاًجا ُسُبلًا لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ َوَج

  ) ٣٣(الْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ وَالنََّهاَر وَالشَّْمَس َو) ٣٢(َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } أَنَّ السَّمَواِت َوأَألْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما { : قوله عز جل 
  .أن السموات واألرض كانتا ملتصقتني ففتق اهللا بينهما باهلواء ، قاله ابن عباس : أحدها 
رتتقة مطبقة ففتقها اهللا سبع مسوات وكانت األرض كذلك ففتقها سبع أرضني ، قاله أن السموات كانت م: الثاين 
  .جماهد 

أن السموات كانت رتقاً ال متطر ، واألرض كانت رتقاً ال تنبت ، ففتق السماء باملطر ، واألرض بالنبات ، : الثالث 
  .قاله عكرمة ، وعطية ، وابن زيد 

  :ن ، قال عبد الرمحن بن حسان والرتق سدُّ ، والفتق شق ، ومها ضدا
  ن سخط العداة وإرغاُمها... يهون عليهم إذا يغضبو 

  ق ونقض األمور وإبرامها... ورتق الفتوق وفتق الرتو 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { 

  .أن خلق كل شيء من املاء ، قاله قتادة : أحدها 
  .اة كل شيء حي باملاء ، قاله قتادة حفظ حي: الثاين 

  .وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي ، قاله قطرب : الثالث 
  .يعين أفال يصدقون مبا يشاهدون } أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ { 

  :والرواسي اجلبال ، ويف تسميتها بذلك وجهان } َوَجَعلَْنا ِفي اَألْرضِ َروَاِسَي أَن َتِميَد بِهِْم { : قوله تعاىل 
  :ألهنا رست يف األرض وثبتت ، قال الشاعر : أحدمها 

  إىل النجم فرٌع ال يزال طويل... رسا أصله حتت الثرى ومسا به 
  :ويف الرواسي من اجلبال قوالن . ألن األرض هبا رست وثبتت : الثاين 

  .قاله قطرب : أهنا الثوابت : أحدمها 
  .أهنا الثقال قاله الكليب : الثاين 

  :فيه وجهان } َد بِهِم أَن َتمِي{ 
  .لئال تزول هبم : أحدمها 

  .امليد االضطراب . لئال تضطرب هبم : الثاين 



  .أهنا األعالم اليت يهتدى هبا : أحدمها : يف الفجاج وجهان } َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً { 
  :قال الكميت . الفجاج مجع فج وهو الطريق الواسع بني جبلني : الثاين 
  وجنهل ماءها السلم الدفينا... يق بنا النجاح وهّن فج تض
  :فيه وجهان } لََّعلَُّهمْ َيهَْتُدونَ { 

  .سبل االعتبار ليهتدوا باالعتبار هبا إىل دينهم : أحدمها 
  .مسالك ليهتدوا هبا إىل طرق بالدهم : الثاين 

  :ثالثة أوجه  فيه} َوَجَعلَْنا السََّمآَء َسقْفاً مَّْحفُوظاً { : قوله تعاىل 
  .حمفوظاً من أن تسقط على األرض : أحدها 
  .حمفوظاً من الشياطني ، قاله الفراء : الثاين 

  .مبعىن مرفوعاً ، قاله جماهد : الثالث 
  .حمفوظاً من الشرك واملعاصي : وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } قََمَر كُلٌّ يف فَلٍَك َيسَْبُحونَ َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوالنََّهاَر وَالشَّْمَس والْ{ : قوله عز وجل 
  .أن الفلك السماء ، قاله السدي : أحدمها 

أن القطب املستدير الدائر مبا فيه من الشمس والقمر والنجوم ومنه مسيت فلكة املغزل الستدارهتا ، قال : الثاين 
  :الشاعر 

  حىت الصباح تعمل األقتار... باتت تقاسي الفلك الدّوار 
  :ويف استدارة الفلك قوالن 

  .أنه كدوران األكرة : أحدمها 
  .كدوران الرحى قاله احلسن ، وابن جريج : الثاين 

  :واختلف يف الفلك على ثالثة أقاويل 
  .أنه السماء تدور بالشمس والقمر والنجوم : أحدها 
  .قتادة أنه استدارة يف السماء تدور فيها النجوم مع ثبوت السماء ، قاله : الثاين 

  .أهنا استدارة بني السماء واألرض تدور فيها النجوم ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  :وجهان } َيْسَبُحونَ { 

  .جيرون ، قاله جماهد : أحدمها 
يدورون قاله ابن عباس ، فعلى الوجه األول يكون الفلك مديرها ، وعلى الثاين تكون هي الدائرة يف الفلك : الثاين 

.  

كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت وََنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتنَةً ) ٣٤(َعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ َوَما َج
  ) ٣٥(َوإِلَيَْنا تُْرَجُعونَ 

  :يها أربعة أوجه ف} وََنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً { : قوله عز وجل 
  .بالشدة والرخاء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الفقر واملرض ، واخلري الغىن والصحة ، قاله الضحاك : أن الشر : الثاين 



  .العصمة من املعاصي ، قاله التستري : غلبة اهلوى على النفس ، واخلري : أن الشر : الثالث 
  .ملا حتبون ، وصربكم على ما تكرهون ، قاله ابن زيد  لنعلم شكركم. ما حتبون وما تكرهون : الرابع 

  .ابتالء : الثاين . اختباراً : أحدمها : فيه وجهان } ِفْتَنةً { 

) ٣٦(ُرونَ ْحَمنِ ُهْم كَاِفَوإِذَا رَآَك الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِِذكْرِ الرَّ
لَوْ ) ٣٨(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني ) ٣٧(ُخِلَق الْإِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَلَا َتْستَْعجِلُوِن 

َبلْ تَأِْتيهِْم َبْغَتةً فََتبَْهُتُهمْ ) ٣٩(ْم َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَرُوا ِحَني لَا َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوِههِمُ النَّاَر َولَا َعْن ظُُهورِِه
  ) ٤٠(فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ 

  :فيه قوالن } ُخِلَق اإلِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ { : قوله عز وجل 
  :ثالثة تأويالت } َجلٍ ِمْن َع{ : أن املعّين باإلِنسان آدم ، فعلى هذا يف قوله : أحدمها 
  .أي معجل قبل غروب الشمس من يوم اجلمعة وهو آخر األيام الستة ، قاله جماهد والسدي : أحدها 
أنه سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح يف عينيه ولسانه أن يعجل إمتام خلقه وإجراء الروح يف مجيع : الثاين 

  .جسده ، قاله الكليب 
  :أي من طني ، ومنه قول الشاعر } ن عجل م{ أن معىن : الثالث 

  والنخل ينبت بني املاء والعجل... والنبع يف الصخرة الصماء منبته 
  :ثالثة تأويالت } من عجل { : أن املعىن باإلِنسان الناس كلهم ، فعلى هذا يف قوله : والقول الثاين 

  .يعين خلق اِإلنسان عجوالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .ت العجلة يف اإلِنسان قاله ابن قتيبة خلق: الثاين 

  .يعين أنه خلق على ُحب العجلة : الثالث 
  .والعجلة تقدمي الشيء قبل وقته ، والسرعة تقدميه يف أول أوقاته 

قُلْ َمْن َيكْلَؤُكُْم بِاللَّْيلِ ) ٤١(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 
أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم ِمْن ُدونَِنا لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَْنفُسِهِْم ) ٤٢(َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ 

  ) ٤٣(َولَا ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ 

  :أي حيفظكم ، قال ابن هرمة . اآلية } . . . لْ َمن َيكْلُؤُكُم قُ{ : قوله عز وجل 
  ضنت بشيء ما كان يرزؤها... إن سليمى واهللا يكلؤها 

قوله تعاىل . قل ال حافظ لكم بالليل والنهار من الرمحن : وخمرج اللفظ خمرج االستفهام ، واملراد به النفي ، تقديره 
  :فيه أربعة تأويالت } ونَ َوالَ ُهم مِّنَّا ُيْصَحُب. . { : 

  :إن لك من فالن صاحباً ، أي جمرياً ، قال الشاعر : جيارون ، قاله ابن عباس ، من قوهلم : أحدها 
  ليصحب منها والرماح دواين... ينادي بأعلى صوته متعوذاً 

  .حيفظون ، قاله جماهد : الثاين 
  .ينصرون ، وهو مأثور : الثالث 
  .اهللا خبري ، قاله قتادة وال يصحبون من : الرابع 



) ٤٤(ا ِمْن أَطَْراِفَها أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ َبلْ َمتَّْعَنا هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر أَفَلَا َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَه
َولَِئْن َمسَّتُْهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا ) ٤٥(مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُْنذَُرونَ قُلْ إِنََّما أُْنِذُركُْم بِالَْوْحيِ وَلَا َيْسَمعُ الصُّ

لَ َحبٍَّة ِمْن خَْرَدلٍ َوَنَضعُ الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الْقَِياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَا) ٤٦(َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 
  ) ٤٧(أََتيَْنا بَِها َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني 

  :فيه أربعة أوجه } نأَِتي اَألْرضَ َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها { : قوله تعاىل 
  .ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضاً بعد أرض وفتحها بلداً بعد بلد ، قاله احلسن : أحدها 
  .صان أهلها وقلة بركتها ، قاله ابن أيب طلحة بنق: الثاين 

  .بالقتل والسيب ، حكاه الكليب : الثالث 
  .مبوت فقهائها وعلمائها ، قاله عطاء ، والضحاك : الرابع 

  .جبور والهتا وأمرائها : وحيتمل خامساً 

الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ وَُهْم ِمَن السَّاَعةِ ) ٤٨(َني َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّق
  ) ٥٠(َوَهذَا ذِكٌْر ُمَباَرٌك أَْنَزلْنَاُه أَفَأَْنُتْم لَُه مُْنِكُرونَ ) ٤٩(ُمْشِفقُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } َولَقَْد َءاتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ { : قوله تعاىل 
  .التوراة اليت فرق فيها بني احلق والباطل ، قاله جماهد ، وقتادة : ها أحد

  .هو الربهان الذي فرق بني حق موسى وباطل فرعون ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .هو النصر والنجاة فنصر موسى وأشياعه ، وأهلك فرعون وأتباعه قال الكليب : الثالث 

إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّمَاثِيلُ الَِّتي أَنُْتْم لََها َعاِكفُونَ ) ٥١(ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني  َولَقَْد آتَْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه
قَالُوا أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم ) ٥٤(قَالَ لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآبَاُؤكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٥٣(قَالُوا َوَجدَْنا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن ) ٥٢(

  ) ٥٦(قَالَ َبلْ رَبُّكُْم َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن ) ٥٥(أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني 

  :فيه وجهان } لُ َولَقَْد َءاَتْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَْب{ : قوله عز وجل 
  .النبوة ، حكاه ابن عيسى : رْشده : أحدمها 

  .هو أن هداه صغرياً ، قاله جماهد ، وقتادة : الثاين 
  :فيه وجهان } ِمن قَْبلُ { 

  .من قبل أن يرسل نبياً : أحدمها 
  .من قبل موسى وهارون : الثاين 

  :فيه وجهان } َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني { 
  .أنه أهل ِإليتاء الرشد عاملني : أحدمها 

  .أنه يصلح للنبوة : الثاين 



قَالُوا ) ٥٨(فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِعونَ ) ٥٧(َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم َبْعَد أَنْ ُتَولُّوا ُمدْبِرِيَن 
قَالُوا فَأُْتوا بِِه َعلَى ) ٦٠(قَالُوا َسِمعَْنا فًَتى َيذْكُُرُهمْ ُيقَالُ لَهُ إِبَْراهِيُم ) ٥٩(هُ لَِمَن الظَّاِلِمَني َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهتَِنا إِنَّ

ُه كَبُِريُهْم َهذَا قَالَ َبلْ فََعلَ) ٦٢(قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآلَِهِتَنا َيا إِبَْراهِيُم ) ٦١(أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ 
  ) ٦٣(فَاْسأَلُوُهْم إِنْ كَانُوا َيْنِطقُونَ 

  :قراءة اجلمهور بضم اجليم ، وقرأ الكسائي وحده بكسرها ، وفيه وجهان } فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً { : قوله تعاىل 
  .ُحطاماً ، قاله ابن عباس ، وهو تأويل من قرأ بالضم : أحدمها 

هو أن يأخذ من كل عضوين عضواً ويترك عضواً وهذا تأويل من قرأ : قال الضحاك  ِقطعاً مقطوعة ،: الثاين 
  :بالكسر ، مأخوذ من اجلذ وهو القطع ، قال الشاعر 

  ذاك يف اهللا العلي املقتدر... جَّذذ األصنام يف حمراهبا 
  .أي مبرأى من الناس } قَالُواْ فَأُْتوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ { 
  :فيه ثالثة أوجه } ُهمْ َيشَْهُدونَ لََعلَّ{ 

  .يشهدون عقابه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يشهدون عليه مبا فعل ، ألهنم كرهواْ أن يعاقبوه بغري بينة ، قاله احلسن ، وقتادة ، والسدي : الثاين 

  .يشهدون مبا يقول من حجة ، وما يقال له من جواب ، قاله ابن كامل : الثالث 
  :فيه وجهان . اآلية } قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم { : قوله تعاىل 

بل فعله كبريهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم ، فجعل إضافة الفعل إليهم مشروطاً بنطقهم تنبيهاً هلم على : أحدمها 
  .فساد اعتقادهم 

أن من اعتقد أن هذه آهلة :  أن هذا القول من إبراهيم سؤال إلزام خرج خمرج اخلرب وليس خبرب ، ومعناه: الثاين 
  .فيجيبه إن كان إهلاً ناطقاً ] كبريهم [ لزمه سؤاهلا ، فلعله فعله 

  :أي خيربون ، كما قال األحوص } إِن كَانُواْ َينِطقُونَ { 
  ملنطق حق أو ملنطق باطل... ما الشعر إال خطبةٌ من مؤلٍف 

) ٦٥(ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُءوسِهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ ) ٦٤(ْنُتُم الظَّاِلُمونَ فََرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَ
ا َتْعِقلُونَ أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَلَ) ٦٦(قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُْم شَْيئًا َولَا َيُضرُّكُْم 

)٦٧ (  

  :فيه وجهان } فََرَجعُواْ إِلَى أَنفُسِهِْم { : قوله تعاىل 
  .أن رجع بعضهم إىل بعض : أحدمها 

أن رجع كل واحد منهم إىل نفسه متفكراً فيما قاله إبراهيم ، فحاروا عما أراده من اجلواب فأنطقهم اهللا : الثاين 
يعين يف سؤاله ، ألهنا لو كانت آهلة مل يصل إبراهيم إىل كسرها ، ولو } ُم الظَّاِلُمونَ إِنَّكم أَنُت: فَقَالُواْ { تعاىل احلق 

  .صحبهم التوفيق آلمنوا هذا اجلواب لظهور احلق فيه على ألسنتهم 
  :فيه ثالثة أوجه } ثُمَّ ُنِكُسواْ َعلَى ُرءوِسهِْم { 

  .معناه أهنا رجعوا إىل ِشركهم بعد اعترافهم باحلق : أحدها 



  .} لَقَْد َعِلْمَت َما هؤآلِء َينِطقُونَ { : يعين أهنم رجعواْ إىل احتجاجهم على إبراهيم بقوهلم : الثاين 
إما انكساراً بانقطاع حجتهم ، وإما : أهنم نكسواْ على رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرين : الثالث 

} لَقَْد َعِلْمَت َما هُؤآلِء َينِطقُونَ { : هلا وإقراراً هبا ، بقوهلم  فكراً يف جواهبم فأنطقهم اهللا بعد ذلك باحلجة إذعاناً
  .فأجاهبم إبراهيم بعد اعترافهم باحلجة 

َرادُوا بِهِ َوأَ) ٦٩(قُلَْنا َيا َناُر كُونِي بَْرًدا َوَسلَاًما َعلَى إِبَْراِهيَم ) ٦٨(قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا آِلهََتكُْم إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني 
  ) ٧٠(كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن 

  :ويف الذي أشارعليهم بذلك قوالن } قَالُواْ َحرِّقُوُه وَاْنُصرُواْ َءاِلَهَتكُْم إِن كُنُْتْم فَاِعِلَني { 
  .وابن جريج . أنه رجل من أعراب فارس يعين أكراد فارس ، قاله ابن عمر ، وجماهد : أحدمها 
وقيل إن إبراهيم حني أوثق ليلقى يف . أنه هيزون فخسف اهللا به األرض وهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة :  الثاين

  .ال إله إال أنت سبحانك رب العاملني ، لك احلمد ولك امللك ال شريك لك : النار فقال 
  .م الوكيل حسيب اهللا ونع: كانت كلمة إبراهيم حني أُلقي يف النار : وقال عبد اهللا بن عمر 

  .فما أحرقت النار منه إال وثاقه : قال قتادة 
  .ألقي إبراهيم يف النار وهو ابن ست وعشرين سنة : قال ابن جريج 

مل يبق يف األرض يومئذ إال من يطفىء عن إبراهيم النار ، إال الوزغ فإهنا كانت تنفخ عليه ، فلذلك : وقال كعب 
  .أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتلها 

بنواْ له أتوناً ألقوه فيه ، وأوقدوا عليه النار سبعة أيام ، مث أطبقوه عليه وفتحوه من الغد ، فإذا هو : قال الكليب 
  .عرق أبيض مل حيترق ، وبردت نار األرض فما أنضجت يومئذ كراعاً 

عل اهللا فيها برداً يدفع حرها ، وحراً يدفع بردها ، ج} قُلَْنا َيا نَاُر كُونِي َبرْداً َوَسالَماً َعلَى إِْبَراهِيَم { : قوله تعاىل 
  .فصارت سالماً عليه 

لكان بردها » على إبراهيم « لكان بردها أشد عليه من حرها ، ولو مل يقل » سالماً « ولو مل يقل : قال أبو العالية 
  .باقيا على األبد 

َوَوَهْبَنا لَهُ إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلًّا َجَعلَْنا صَاِلِحنيَ ) ٧١(يَها ِللْعَالَِمَني َوَنجَّْيَناُه َولُوطًا إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِف
لََنا َعابِِديَن الزَّكَاِة َوكَانُوا َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَحيَْنا إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراِت َوإِقَاَم الصَّلَاِة َوإِيَتاَء ) ٧٢(
) ٧٤(قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني  َولُوطًا آَتْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّْيَناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتعَْملُ الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم كَانُوا) ٧٣(

  ) ٧٥(َوأَْدَخلْنَاُه ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 

[ } فَأََمَن لَُه لُوطُ { : قيل إن لوط كان ابن أخي إبراهيم فآمن به ، قال تعاىل } وََنجَّيَْناُه َولُوطاً { : قوله تعاىل 
  .فلذلك جنامها اهللا ]  ٢٦: العنكبوت 

  :ثالثة أقاويل ] فيه [ } إِلَى اَألْرضِ الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها ِللَْعالَِمنيَ { 
  .الشام قاله قتادة ، وابن جريج من أرض العراق إىل أرض : أحدها 
  .إىل أرض بيت املقدس ، قاله أبو العوام : الثاين 

  .إىل مكة ، قاله ابن عباس : الثالث 



  .أن منها بعث اهللا أكثر األنبياء : أحدها : ويف بركتها ثالثة أقاويل 
  .لكثرة خصبها ومنو نباهتا : الثاين 

ليس ماء عذب إال يهبط من السماء إىل الصخرة : قال أبو العالية . ا عذوبة مائها وتفرقه يف األرض منه: الثالث 
  .اليت ببيت املقدس ، مث يتفرق يف األرض 

  .قال كعب األحبار ، والذي نفسي بيده إن العني اليت بدارين لتخرج من حتت هذه الصخرة ، يعين عيناً يف البحر 
  :فيها ثالثة أوجه } وَب َناِفلَةً َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُ{ : قوله تعاىل 

  :أن النافلة الغنيمة ، قال لبيد : أحدها 
  .أن النافلة االبن ، حكاه السدي : الثاين . ... هللا نافلة األفضل 

  :وفيما هو زيادة قوالن . أهنا الزيادة يف العطاء : الثالث 
  .الولد ، قاله ابن عباس وقتادة  أن يعقوب هو النافلة ، ألنه دعا بالولد فزاده اهللا ولد: أحدمها 

  .أن إسحاق ويعقوب مها مجيعاً نافلة ، ألهنما زيادة على ما تقدم من النعمة عليه ، قاله جماهد ، وعطاء : الثاين 
  :فيه تأويالن } َولُوطاً آتَْيَناُه ُحكْماً َوِعلْماً { : قوله وجل 

  . أنه القضاء باحلق بني اخلصوم قاله ابن عيسى: أحدمها 
  . . . . . . . .النبوة ، قاله : الثاين 

  .يعين فهماً } ِعلَْماً { 
  .وهي قرية سدوم } وََنجَّْينَاُه ِمَن الْقَْريةِ الَّيت كَاَنت تَّْعَملُ الْخََبآِئثَ { 

  :ويف اخلبائث اليت كانوا يعملوهنا قوالن 
  .اللواط : أحدمها 

  .دائن ورمي احلجارة قيل من قلب امل} وجنيناه { الضراط : الثاين 

وََنَصرَْناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا ) ٧٦(َوُنوًحا إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ 
  ) ٧٧(إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني 

  .يعين إذ دعانا على قومه من قبل إبراهيم } َونُوحاً إِذْ َناَدى ِمن قَْبلُ { : قوله تعاىل 
  .وحيتمل وجهاً آخر إذ جنيناه من أذية قومه حني أغرقهم اهللا } فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ { 

  .ة املعاصي يف األرض بعد أن طهرها اهللا بالعذاب جناته من مشاهد: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } َوَنَصْرنَاُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأَيَاِتَنا { 

  .معناه خلصناه منهم بسالمته دوهنم : الثاين . نصرناه عليهم بإجابة دعائه فيهم : أحدمها 

فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ ) ٧٨(الَْحْرثِ إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن  َوَداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي
َعةَ لَُبوسٍ لَكُْم َوَعلَّْمَناُه َصْن) ٧٩(َوكُلًّا آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّرَْنا َمَع َداُووَد الْجِبَالَ ُيَسبِّْحَن وَالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني 

َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها ) ٨٠(ِلُتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم فََهلْ أَْنُتمْ َشاِكُرونَ 
  ) ٨٢(لَُه َوَيْعَملُونَ َعَملًا ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني َوِمَن الشََّياِطنيِ َمْن َيُغوُصونَ ) ٨١(َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني 



  :فيه قوالن } وََداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكََماِن ِفي الَْحْرثِ { : قوله عز وجل 
  .أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .بن مسعود ، وشريح كان كرماً نبتت عناقيده ، قاله ا: الثاين 

  :رعي النهار ، قال الشاعر : النفش رعي الليل ، واهلمل : قال قتادة } إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ { 
  ناقشاً يف عشا التراب... متعلقة بأفناء البيوت 

  :ويف حكمهما قوالن } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { 
فيه ، ألن اهللا حني أثىن عليهم دل على اتقافهما يف الصواب وحيتمل قوله تبارك أنه كان متفقاً مل خيتلفا : أحدمها 
على أنه فضيلة له على داود ألنه أويت احلكم يف صغره ، وأويت داود احلكم يف كربه ، وإن } فَفَهَّْمَناَها { : وتعاىل 

ع الشك يف أمورهم وأحكامهم ، وهذا قول اتفقا عليه ومل خيتلفا فيه ألن األنبياء معصومون من الغلط واخلطأ لئال يق
  .شاذ من املتكلمني 

وهو قول اجلمهور من العلماء واملفسرين أن حكمهما كان خمتلفاً أصاب فيه سليمان ، واخطأ داود : والقول الثاين 
، فأما حكم سليمان فإنه قضى لصاحب احلرث ، وأما حكم سليمان فإنه رأى أن يدفع الغنم إىل صاحب احلرث 

. ينتفع بدّرها ونسلها ، ويدفع احلرث إىل صاحب الغنم ليأخذ بعمارته ، فإذا عاد يف السنة ابن مسعود ، وجماهد ل
فجعل احلق معه ويف حكمه ، وال } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { : فرجع داود إىل قضاء سليمان فحكم به ، فقال اهللا تعاىل 

لكن ال يقرون عليه وإن أقر عليه غريهم ، ليعود اهللا . وجوده من غريهم ميتنع وجود الغلط واخلطأ من األنبياء ك
واختلف القائلون هبذا يف محله على العموم يف . باحلقائق هلم دون خلقه ، ولذلك تسمى باحلق ومتيز به عن اخللق 

  :مجيع األنبياء على قولني 
ز اخلطأ عليهم دونه قاله أبو علي بن أيب هريرة أن نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم خمصوص منهم جبوا: أحدمها 

رضي اهللا عنه ، وفرق بينه وبني غريه من مجيع األنبياء ، ألنه خامت األنبياء فلم يكن بعده من يستدرك غلطه ، 
  .ولذلك عصمه اهللا منه ، وقد بعث بعد غريه من األنبياء َمْن يستدرك غلطه 

األنبياء ، وأن نبينا وغريه من األنبياء يف جتويز اخلطأ على سواء ، إال أهنم ال  أنه على العموم يف مجيع: والقول الثاين 
يقرون على إمضائه ، فلم يعترب فيه استدراك َمْن بعدهم من األنبياء ، فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد سألته 

ا سُْبَحانَ اللَِّه ، اْمكُِثي ِفي بَيِتِك َحتَّى َيْبلُغَ الِكتَاُب َي« : مث قال » اْعَتدِّي َحْيثُ ِشئِْت « : امرأة عن العدة ، فقال هلا 
إِالَّ « : ، مث دعاه فقال ) الَ : ( أرأيتَ إن قُِتلُت صابراً حمتسباً أحيجزين عن اجلنة شيء؟ فقال : وقال رجل » أََجلَُه 

  .ز عليه وال يوجد منه إالّ ما جا. » الدَّيُن كََما أَخَْبرَنِي بِِه جِْبرِيلُ 
لوال هذه اآلية لرأيت أن القضاة قد هلكوا ، ولكنه أثىن : قال احلسن } وَكُالًّ َءاَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً { : مث قال تعال 

  .على سليمان على صوابه وعذر داود باجتهاده 

  :فكيف نقض داود حكمه باجتهاد سليمان؟ فاجلواب عنه من وجهني : فإن قيل 
يكون داود ذكر حكمه على اإلِطالق وكان ذلك منه على طريق الفتيا فذكره هلم ليلزمهم إياه ،  جيوز أن: أحدمها 

  .فلما ظهر له ما هو أقوى يف االجتهاد منه عاد إليه 
أنه جيوز أن يكون اهللا أوحى هبذا احلكم إىل سليمان فلزمه ذلك ، وألجل النص الوارد بالوحي رأى أن : الثاين 

  .ن على احلاكم أن ينقض حكمه باالجتهاد إذا خالف نصاً ينقض اجتهاده ، أل
على أن العلماء قد اختلفوا يف األنبياء ، هل جيوز هلم االجتهاد يف األحكام؟ فقالت طائفة جيوز هلم االجتهاد ألمرين 



:  
  .أن االجتهاد يف االجتهاد فضيلة ، فلم جيز أن حيرمها األنبياء : أحدمها 

التزام احلكم به أوىل ، وهذا قول من جوز من األنبياء وجود ] يف [ قوى فكان أحبها ، وهم أن االجتهاد أ: الثاين 
  .الغلط 

ال جيوز لألنبياء أن جيتهدوا يف األحكام ، ألن االجتهاد إمنا يلجأ إليه احلاكم لعدم النص ، واألنبياء : وقال اآلخرون 
  تهاد وهذا قول من قال بعصمة األنبياء من الغلط واخلطأال يعدمون النص لنزول الوحي عليهم ، فلم يكن هلم اإلج

فأما ما استقر عليه شرعنا فيما أفسدته البهائم من الزرع فقد روى سعيد بن املسيب أن ناقة الرباء بن عازب 
دخلت حائطاً وأفسدته ، فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهل املواشي حبفظ مواشيهم ليالً ، وعلى أهل 

ط حبفظ حوائطهم هناراً ، فصار ما أفسدته البهائم بالليل مضموناً ، وما أفسدته هناراً غري مضمون ألن حفظها احلوائ
شاق على أرباهبا ، وال يشق عليهم حفظها هناراً ، فصار احلفظ يف الليل واجباً على أرباب املواشي فضمنوا ما 

بضمان زرعهم  -مع تقصريهم  -لزروع ، فلم حيكم هلم أفسدته مواشيهم ، واحلفظ يف النهار واجباً على أرباب ا
[ ، وهذا من أصح قضاء وأعدل حكم ، رفقاً بالفريقني ، وتسهيالً على الطائفتني ، فليس ينايف هذا ما حكم داود 

وسليمان عليهما السالم من أصل الضمان ، ألهنما حكما به يف رعي الليل ، وإمنا خيالف من صفته ، فإن ] به 
يف شرعنا مضمون ألهنما حكما بنقصانه من زائد وناقص ، وال تعرض للبهائم املفسدة إذا وصل الضمان إىل الزرع 

  .املستحق 
  :حيتمل وجهني } َوكُالًّ ءَاَتيَْنا ُحكْماً َوِعلْماً { : مث قال تعاىل 

  :م والعلم وجهان حمتمالن أنه أتى كل واحد منهما من احلكم والعلم مثل ما آتى اآلخر ويف املراد باحلك: أحدمها 
  .أن احلكم القضاء ، والعلم الفتيا : أحدمها 

  .أن احلكم االجتهاد ، والعلم النص : الثاين 
  :حيتمل وجهني } َوَسخَّْرَنا مَََع َداُووَد الْجَِبالَ { : قوله عز وجل 

  .ذللنا : أحدمها 
  .أهلمنا : الثاين 

  :ثالثة أوجه  ويف تسبيحها} ُيَسبِّْحَن وَالطَّْيرَ { 
  .أن سريها معه هو تسبيحها ، قاله ابن عيسى ، والتسبيح مأخوذ من السباحة : أحدها 
  .أهنا صلواهتا معه ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه تسبيح مسموع كان يفهمه ، وهذا قول حيىي بن سالم : الثالث 
  :هان فيه وج} . . . َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ { : قوله عز وجل 

  .اللبوس الدرع امللبوس ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أن جيمع السالح لبوس عند العرب : الثاين 

  :فيه وجهان } ْن َبأِسكُْم لُِتْحِصَنكُم مِّ{ 
  .من سالحكم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

معناه وسخرنا لسليمان } وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً { : قوله عز وجل . حرب أعدائكم ، قاله الضحاك : الثاين 
  .ها له الريح ، والعصوف شدة حركتها والعصف التنب ، فسمي به شدة الريح ألهنا تعصفه لشدة تكسري



  :هي أرض الشام ، ويف بركتها ثالثة أقاويل } َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى اَألْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها { 
  .مبن بعث فيها من األنبياء : أحدها 
  .أن مياه أهنار األرض جتري منها : الثاين 

زيد يف أرض الشام ، وما نقص من الشام  ما نقص من األرض: مبا أودعها اهللا من اخلريات ، قاله قتادة : الثالث 
  .زيد يف فلسطني ، وكان يقال هي أرض احملشر واملنشر 
وسليمان أول من استخرج اللؤلؤ بغوص : قال مقاتل . وكانت الريح جتري بسليمان وأصحابه إىل حيث شاء 

  .الشياطني 

فَاسَْتجَْبَنا لَُه فَكَشَفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه أَْهلَهُ ) ٨٣(أَْرَحُم الرَّاِحِمَني  َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت
  ) ٨٤(َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن 

أن أيوب آتاه اهللا ماالً وولداً فهلك ماله ، : صري حكى احلسن الب. اآلية } وَأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَّهُ أَنِّي { : قوله تعاىل 
ربِّ قد أَْحَسْنتَ إِيلَّ اِإلحسانَ كُلَّه ، كنُت قبل اليوم َشَغلَنِي ُحبُّ املالِ بالنهارِ ، وَشَغلَنِي : ومات أوالده ، فقال 

م ينفذ ِإلبليس فيه مكر ، وال ُحبُّ الولِد بالليلِ ، فاآلن أُفَرِغُ لك مسعي وبصري وليلي وهناري باحلمد والذكر فل
قدر له على فتنة ، فَُبِلي يف َبَدنِِه حىت قرح وسعى فيه الدود ، واشتد به البالء حىت طرح على مزبلة بين إسرائيل ، 

ومل يبق أحد يدنو منه غري زوجته صربت معه ، تتصدق وتطعمه ، وقد كان آمن به ثالثة من قومه ، رفضوا عند 
أرأيت : د محداً هللا وذكراً ، وإبليس جيتهد يف افتتانه فال يصل إليه حىت شاور أصحابه ، فقالوا بالئه ، وأيوب يزدا

أصبتم : من قبل امرأته ، فقالوا شأنك أيوب من قبل امرأته قال : آدم حني أخرجته من اجلنة من أين أتيته؟ قال 
دو اهللا فيها ، فأتاها بسخلة ، فقال ليذبح فأتاها فذكر هلا ضر أيوب بعد مجاله وماله وولده ، فصرخت ، فطمع ع

أيوب هذه السخلة يل ويربأ ، فجاءت إىل أيوب فصرخت وقالت يا أيوب حىت مىت يعذبك ربك وال يرمحك؟ أين 
قال هلا أيوب أتاك . املال؟ أين الولد؟ أين لونك احلسن؟ قد بلى ، وقد تردد الدواب ، اذبح هذه السخلة واسترح 

ك فوجد فيك رفقاً فأجبتيه؟ أرأيت ما تبكني عليه من املال والولد والشباب والصحة من أعطانيه؟ عدو اهللا فنفخ في
منذ سبع سنني : منذ كم ابتالنا اهللا هبذا البالء؟ فقالت : مثانني سنة ، قال : فكم متعنا به؟ قالت : فقالت اهللا ، قال 

ن يف هذا البالء مثانني سنة واهللا لئن شفاين اهللا ويلك واهللا ما أنصفت ربك ، أال صربت حىت نكو: وأشهر قال 
  .ما تأتيين به عليَّ حرام إن أكلته ، فيئس إبليس من فتنته : ألجلدنك مائة جلدة ، مث طردها وقال 
  ربِّ ،: مث بقي أيوب وحيداً فخر ساجداً وقال 

  :وفيه مخسة أوجه } َمسَّنَِي الضُّرُّ وَأنَت أْرَحُم الرَّاِحِمَني { 
  .أن الضر املرض ، قاله قتادة : دها أح

أنه البالء الذي يف جسده ، قاله السّدي ، حىت قيل إن الدودة كانت تقع من جسده فريدها يف مكاهنا : الثاين 
  .كلي مما رزقك اهللا : ويقول 
قاله احلسن ]  ٤١: ص [ } أنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُنُصبٍ َوَعذَابٍ { أنه الشيطان كما قال يف موضع آخر : الثالث 

.  
مسين الضر ، إخباراً عن حاله ، ال شكوى لبالئه ، رواه : أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض ، فقال : الرابع 

  .أنس مرفوعاً 



مسين الضر ، وهذا قول جعفر الصادق : أنه انقطع الوحي عنه أربعني يوماً فخاف هجران ربه ، فقال : اخلامس 
  .رمحه اهللا 

  :أربعة أوجه } َمسَّنَِي الضُّرُّ { : خمرج قوله  ويف
  .أنه خارج خمرج االستفهام ، وتقديره أميسين الضر وأنت أرحم الرامحني : أحدها 
  .أنت أرحم يب أن ميسين الضر : الثاين 

  .استقالة من ذنبه ورغبة إىل ربه ] ذلك [ أنه قال : الثالث 
[ } ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذا ُمْغَتَسلٌ بَارٌِد { : رمحته ، فكشف بالءه فقيل له أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً ل: الرابع 

فركض برجله فنبعت عني ، فاغتسل منها وشرب فذهب باطن دائه وعاد إليه شبابه ومجاله ، وقام ]  ٤٢: ص 
  .صحيحاً ، وضاعف اهللا له ما كان من أهل ومال وولده 

من أكِله؟ فََرَجَعْت فلم َتَرُه ، فجعلت تطوف وتبكي ، وأيوب يراها وتراه فال إن طردين فإىل : مث إن امرأته قالت 
تعرفه فلما سألته عنه وكلمته فعرفته ، مث إن اهللا رمحها لصربها معه على البالء ، فأمره أن يضرهبا بضِغث ليّبر يف 

  .وكانت امرأته ماخريا بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب . ميينه ، قاله ابن عباس 
  .} فَاسَْتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ وَءاَتْيَناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهم مََّعُهْم { 

قال الفراء كان أليوب سبع بنني . رد اهللا إليه أهله الذين أهلكهم بأعياهنم ، وأعطاه مثلهم معهم : قال ابن مسعود 
: َرّد عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم ، قال احلسن  وسبع بنات فماتواْ يف بالئه ، فلما كشف اهللا ضره

  .وكانوا ماتوا قبل آجاهلم فأحياهم اهللا فوفاهم آجاهلم ، وأن اهللا أبقاه حىت أعطاهم من نسلهم مثلهم 

  ) ٨٦(ِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَم) ٨٥(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن 

  :فيه قوالن } َوذَا الِْكفْلِ { : قوله تعاىل 
أنه مل يكن نبياً وكان عبداً صاحلاً كُِفلَ لنيب قيل إنه اليسع بصيام النهار وقيام الليل ، وأال يغضب ، : أحدمها 

  .د ، وقتادة ويقضي باحلق ، فوىف به فأثىن اهللا عليه ، قاله أبو موسى ، وجماه
  .أنه كان نبياً كفل بأمر فوىف به ، قاله احلسن : الثاين 

  :ويف تسميته بذي الكفل ثالثة أقاويل 
  . . . .أنه كان : أحدها 
  .ألنه كفل بأمر فوىف به : الثاين 

  .ألن ثوابه ضعف ثواب غريه ممن كان يف زمانه : الثالث 

أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن  َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاضًِبا فَظَنَّ
  ) ٨٨(فَاسَْتَجبَْنا لَُه وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ وَكَذَِلَك نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني ) ٨٧(الظَّاِلِمَني 

فَالَ َتكُْن { : وهو يونس بن مىت ، مسي بذلك ألنه صاحب احلوت ، كما قال تعاىل } َوذَا النُّونِ { : قوله تعاىل 
  :واحلوت النون ، نسب إليه ألنه ابتلعه ، ومنه قول الشاعر ]  ٤٨: القلم [ } كََصاِحبِ الْحُوِت 

  وجيداً أهله من حاضر بادي... يا جيد القصر نِعم القصر والوادي 



  والضب والنون واملالح واحلادي... تويف قراقره والوحش راتعه 
  .يعين أنه جيتمع فيه صيد الرب والبحر ، وأهل املال والظهر ، وأهل البدو واحلضر 

  :فيه ثالثة أقاويل } إِذ ذََّهَب ُمغَاِضباً { 
  .يعين مراغماً للملك وكان امسه حزقيا ومل يكن به بأس ، حكاه النقاش : أحدها 
  .اله احلسن مغاضباً لقومه ، ق: الثاين 

مغاضباً لربه ، قاله الشعيب ، ومغاضبته ليست مراغمة ، ألن مراغمة اهللا كفر ال جتوز على األنبياء ، وإمنا : الثالث 
  .هي خروجه بغري إذن ، فكانت هي معصيته 

  :ويف سبب ذهابه لقومه وجهان 
{ : عه هبا ومل يصرب هلا ، وكذلك قال اهللا أنه كان يف ُخلُِقه ضيق ، فلما محلت عليه أثقال النبوة ضاق ذر: أحدمها 

  .قاله وهب ]  ٣٥: األحقاف [ } فَاْصبِْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسل 
أنه كان من عادة قومه أن من كذب قتلوه ، ومل جيربواْ عليه كذباً ، فلما أخربهم أن العذاب حيل هبم ورفعه : الثاين 

  .جع إليهم كذّاباً ، وخاف أن يقتلوه فخرج هارباً اهللا عنهم ، قال ال أر
  :فيه أربعة تأويالت } فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه { 

أي ضيق عليه ، قاله ابن ]  ٧: الطالق [ } َوَمن قَِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { : فظن أن لن نضيق طرقه ، ومنه قوله : أحدها 
  .عباس 
  .مبا صنع ، قاله قتادة ، وجماهد فظن أن لن نعاقبه : الثاين 

معناه لن ُنِقدَر عليه من العقوبة ما : فظن أن لن حنكم عليه مبا حكمنا ، حكاه ابن شجرة ، قال الفراء : الثالث 
نقّدر بالتشديد ، وهو معىن ما ذكره الفراء : قَدَّْرَنا ، مأخوذ من القدر ، وهو احلكم دون القدرة ، وقرأ ابن عباس 

  .وز أن يكون حمموالً على العجز عن القدرة عليه ألنه كفر ، وال جي
أفظن أن لن نقدر عليه ، فحذف ألف االستفهام إجيازاً ، قاله سليمان بن : أنه على معىن استفهام ، تقديره : الرابع 
  .املعتمر 

  :فيه قوالن } فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت { 
  .وقتادة : الثاين . ة جوف احلوت ، قاله ابن عباس ، وقتادة أهنا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلم: أحدمها 

  .أهنا ظلمة احلوت يف بطن احلوت ، قاله سامل بن أيب اجلعد : الثاين 
  .أهنا ظلمة اخلطيئة ، وظلمة الشدة ، وظلمة الوحدة : وحيتمل ثالثاً 

يعين لنفسي يف اخلروج من غري أن تأذن يل ، ومل يكن ذلك } َني أَن الَّ إِلَه إِالَّ أَنتَ سُْبَحاَنَك إِنِّي كُنُت ِمَن الظَّاِلِم{ 
  .عقوبة من اهللا ، ألن األنبياء ال جيوز أن يعاقبوا ، وإمنا كان تأديباً ، وقد يؤدب من ال يستحق العقاب كالصبيان 

  :ويف استجابة الدعاء قوالن } فَاسَْتجَْبَنا لَُه { : قوله تعاىل 
  . للداعي وال جيوز أن يكون غري ثواب أنه ثواب من اهللا: أحدمها 
  .أنه استصالح فرمبا كان ثواباً ورمبا كان غري ثواب : والثاين 

  :حيتمل وجهني } وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ { 
  .من الغم خبطيئته : أحدمها 

عظماً ، وال ختدش له جلداً إن اهللا أوحى إىل احلوت أالّ تكسر له : وقيل . من بطن احلوت ألن الغم التغطية : الثاين 



.  
  .قال يا رب اختذَت يل مسجداً يف مواضع ما اختذها أحد : وحينما صار يف بطنه 

  :ويف مدة لبثه يف بطن احلوت ثالثة أقاويل 
  .أربعون يوماً : أحدها 
  .ثالثة أيام : الثاين 

احلوت فاه فرأى يونس ضوء الشمس ،  أربع ساعات ، مث فتح: قال الشعيب . من ارتفاع النهار إىل آخره : الثالث 
  .سبحانك إين كنت من الظاملني ، فلفظه احلوت : فقال 

فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه ) ٨٩(َوَزكَرِيَّا إِذْ نَاَدى َربَُّه َربِّ لَا َتذَرْنِي فَْرًدا َوأَْنتَ َخْيُر الْوَارِِثَني 
  ) ٩٠(ُهْم كَانُوا ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت وََيْدُعوَنَنا َرغًَبا َوَرَهًبا َوكَاُنوا لََنا خَاِشِعَني إِنَّ

  :فيه ثالثة أوجه } َربِّ الَ َتذَرْنِي فَْرداً { 
  .خلياًمن عصمتك ، قاله ابن عطاء : أحدها 
  .عادالً عن طاعتك : الثاين 

  .وحيداً بغري ولد وهو قول اجلمهور يعين : الثالث 
أي خري من يرث العباد من األهل واألوالد ، ليجعل رغبته إىل اهللا يف الولد واألهل ال باملال } َوأَنَت َخْيرُ الََْوارِثَني { 

  .، ولكن ليكون صاحلاً ، ويف النبوة تالياً 
  :فيه وجهان } هُ َزْوَجهُ فَاسَْتجَْبَنا لَُه َوَوْهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَصْلَْحَنا لَ{ : قوله تعاىل 

  .وَلََدْت له وهو ابن بضع وسبعني سنة : قال الكليب . أهنا كانت عاقراً فَُجعَِلَْت ولوداً : أحدمها 
  .أهنا كانت يف لساهنا طول فرزقها ُحْسَن اخلَلْقِ ، وهذا قول عطاء ، وابن كامل : والثاين 

  .ادرون يف األعمال الصاحلة ، يعين زكريا ، وامرأته ، وحيىي أي يب} ُيسَارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت . . . { 
  :فيه أربعة أوجه } َوَيْدعُوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً { 

  .رغباً يف ثوابنا ورهباً من عذابنا : أحدها 
  .رغباً يف الطاعات ورهباً من املعاصي : الثاين 

  .رغباً ببطون األكف ورهباً بظهور األكف : والثالث 
  .يعين طمعاً وخوفاً : ع والراب

  .رغباً فيما يسعون من خري ، ورهباً مما يستدفعون من شر : وحيتمل وجهاً خامساً 
  :فيه ثالثة أوجه } َوكَانُواْ لََنا َخاِشِعنيَ { 

  .يعين متواضعني ، وهذا قول ابن عباس : أحدها 
  .راغبني راهبني ، وهو قول الضحاك : والثاين 

  .يمىن على اليسرى ، والنظر إىل موضع السجود يف الصالة أنه وضع ال: والثالث 

  ) ٩١(َوالَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 



  :فيه وجهان } الَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها { : قوله عز وجل 
  .احشة عفّت فامتنعت عن الف: أحدها 
  .أن املراد بالفَْرج فَْرُج درعها منعت منه جربيل قبل أن تعلم أنه رسول : والثاين 

أي أجرينا فيها روح املسيح كما جيري اهلواء بالنفخ ، فأضاف الروح إليه تشريفاً له ، } فََنفَخَْنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا { 
  .فحملت من وقتها  وقيل بل أمر جربيل فحلّ جيب ردعها بأصابعه مث نفخ فيه

ألهنا محلت من غري مسيس ، ووُلد عيسى من غري ذَكَرٍ ، مع كالمه يف املهد ، مث } َوَجَعلَْناَها وَاْبنََها َءاَيةً لِّلْعَالَِمَني { 
  .ولدته يف يوم عاشوراء : شهادته برباءهتا من الفاحشة ، فكانت هذه هي اآلية ، قال الضحاك 

فََمْن َيْعَملْ ِمَن ) ٩٣(َوَتقَطَّعُوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ ) ٩٢(أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن  إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم
  ) ٩٤(الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه َوإِنَّا لَُه كَاِتبُونَ 

  .معناه أن دينكم دين واحد ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة } ِذِه أُمَُّتكُْم أَُمةً َواِحَدةً إِنَّ ه{ : قوله عز وجل 
  :وحيتمل عندي وجهني آخرين 

  .أنكم خلق واحد ، فال تكونوا إال على دين واحد : أحدمها 
  .أنكم أهل عصر واحد ، فال تكونوا إال على دين واحد : والثاين 

  .فأوصى أال يعبد سواه } ْعُبدُوِن َوأََناْ رَبُّكُْم فَا{ 
  :فيه وجهان } َوَتقَطَُّعواْ أَْمَرُهم َبْينَُهْم { 

  .اختلفوا يف الدين ، قاله األخفش : أحدمها 
  .تفرقوا ، قاله الكليب : الثاين 

ُجوُج َومَأُْجوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ َحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأْ) ٩٥(َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ لَا يَْرجُِعونَ 
 َهذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني َواقَْتَربَ الَْوْعدُ الَْحقُّ فَإِذَا ِهيَ َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَرُوا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن) ٩٦(
)٩٧ (  

  :فيه تأويالن } ْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ الَ يَْرجُِعونَ َوَحَراٌم َعلَى قَ{ : قوله عز وجل 
  .معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أهنم ال يرجعون إىل التوبة ، وهو قول عكرمة : أحدمها 

وَحُرم : باس وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أهنم ال يرجعون إىل الدنيا ، وهذا قول احلسن ، وقرأ أبن ع: الثاين 
  ] .ال يتوبون : أهنم ال يرجعون قال . [ وجب على قرية أهلكناها : على قرية ، وتأويلها ما قاله سفيان 

أي فتح السد ، وهو من أشراط الساعة ، وروى أبو هريرة } َحتَّى إِذَا فُِتحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوجُ { : قوله عز وجل 
« :  صلى اهللا عليه وسلم نائماً يف بيته ، فاستيقظ حممرة عيناه ، فقال كان رسول اهللا: عن زينب بنت جحش قالت 

وأََشارَ بَِيِدِه »  ِمثْلَ هذَا الَ إِله إِالَّ اللََّه ثَالَثاً ، وَْيلٌ ِللَْعَربِ ِمن َشرٍ قَدِ اقَْتَرَب ، فُِتَح الَيوَم ِمن َرْدمِ َيأْجُوَج َوَمأْجُوُج
  .إِلَى ِعقِْد التِّْسِعَني 

  :ويأجوج ومأجوج قيل إهنما أخوان ، ومها ولدا يافث بن نوح ، ويف اشتقاق امسيهما قوالن 
  .أنه مشتق من أَّجت النار : أحدمها 
  .وقيل إهنم يزيدون على اإلِنس الضعف . من املاء اُألجاج : والثاين 



  :ويف حدب األرض ثالثة أوجه } َوُهم مِّن كُلِّ َحَدبٍ يَنِسلُونَ { 
  .أنه فجاجها وأطرافها ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .حوهلا : والثاين 
  :تالعها وآكامها ، مأخوذ من حدبة الظهر ، قال عنترة : الثالث 

  تواترهم إيلَّ من اِحلداب... فما رعشت يداي وال اْزَدهاين 
  :وجهان } يَنِسلُونَ { : ويف قوله 

  :معناه خيرجون ، ومنه قول امرىء القيس : أحدها 
  :معناه يسرعون ، ومنه قول الشاعر : والثاين ... سلي ثيايب من ثيابك تنسلِ ف

  برد الليل عليه فنسل... عسالن الذئب أمسى قارباً 
  :ويف الذي هم من كل حدب ينسلون قوالن 

  .هم يأجوج ومأجوج ، وهذا قول ابن مسعود : أحدمها 
  .أهنم الناس حيشرون إىل املوقف : الثاين 

لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها ) ٩٨(َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَْنُتمْ لََها وَارُِدونَ إِنَّكُْم َو
الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا ) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ ) ٩٩(َخاِلُدونَ 

لَا َيحُْزُنُهمُ الْفََزُع الْأَكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهمُ ) ١٠٢(لَا َيْسَمُعونَ َحسِيَسَها َوُهْم ِفي َما اشَْتَهْت أَْنفُسُُهْم خَاِلُدونَ ) ١٠١(
  ) ١٠٣(الَْملَاِئكَةُ َهذَا َيْوُمكُُم الَِّذي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصبُ َجهَنََّم { : تعاىل  قوله
  .وقود جهنم ، وهو قول بن عباس : أحدها 
  .حطب جهنم : معناه حطب جهنم ، وقرأ علي بن أيب طالب وعائشة : الثاين 

ن جهنم حتصب هبم ، وهذا قول الضحاك ، ومنه قول أهنم ُيرَمون فيها كما ُيْرَمى باحلصباء ، حىت كأ: الثالث 
  :الفرزدق 

  حباصب كنديف القطن منثور... مستقبلني مشال الشام يضربنا 
حضبت النار بالضاد املعجمة إذا : قال الكسائي . حضب جهنم ، بالضاد معجمة : يعين الثلج ، وقرأ ابن عباس 

  .أججتها فألقيت فيها ما يشعلها من احلطب 
  :فيها ثالثة تأويالت } إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم مِّنَّا الُْحْسَنى { : وجل  قوله عز
  .حكاه ابن عيسى : أهنا الطاعة هللا تعاىل : أحدها 
  .السعادة من اهللا ، وهذا قول ابن زيد : والثاين 

  .اجلنة ، وهو قول السدي : والثالث 
  .أهنا التوبة : وحيتمل تأويالً رابعاً 

  :وفيهم ثالثة أقاويل . يعين عن جهنم } لَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ أُْو{ 
  .أهنم عيسى والعزير واملالئكة الذين ُعبِدوا من دون اهللا وهم كارهون وهذا قول جماهد : أحدها 
  .أهنم عثمان وطلحة والزبري ، رواه النعمان بن بشريعن علي بن أيب طالب : الثاين 



  .من سبقت له من اهللا احلسىن  أهنا عامة يف كل: الثالث 
قال } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن َدوِن اللَِّه َحَصبُ َجهَنََّم { : وسبب نزول هذه اآلية ما حكي أنه ملا نزل قوله تعاىل 

مَّنَّا الُْحسَْنى أُولِئكَ إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم { : فاملسيح والعزير واملالئكة قد عُبُِدوا ، فأنزل اهللا تعاىل : املشركون 
  .حمموالً على من عذبه ربه } ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب جََهنََّم { : يعين عن جهنم ، ويكون قوله } َعْنَها ُمْبَعُدونَ 
  :فيه ثالثة أقاويل } الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع األَكَْبُر { : قوله عز وجل 

  .ة ، وهذا قول احلسن أن الفزع األكرب النفخة األخري: أحدها 
  .أنه ذْبحُ املوِت ، حكاه ابن عباس : والثاين 

  .حني تطبق جهنم على أهلها ، وهذا قول ابن جريج : والثالث 
  .أنه العرض يف احملشر : وحيتمل تأويالً رابعاً 

  ) ١٠٤(ِعيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُن

  :فيه ثالثة أقاويل } َيوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ { : قوله عز وجل 
  .أن السجل الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة ، وهذا قول جماهد ، وقتادة : أحدها 
  .أنه امللك : الثاين 
  .أنه كاتب يكتب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول ابن عباس : الث الث

إِنَّ ِفي َهذَا لََبلَاغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن ) ١٠٥(َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض يَرِثَُها ِعَباِديَ الصَّاِلُحونَ 
  ) ١٠٧(لَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني َوَما أَْرَس) ١٠٦(

  :فيه ثالثة أوجه } َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن بَْعِد الذِّكْرِ { : قوله عز وجل 
أن الزبور الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على أنبيائه ، والذكر أُّم الكتاب الذي عنده يف السماء ، وهذا قول : أحدها 
  .جماهد 

  .أن الزبور من الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على َمْن بعد موسى من أنبيائه ، وهذا قول الشعيب : والثاين 
  :فيها ثالثة أقاويل } أَنَّ اَألْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ { 

  .أهنا أرض اجلنة يرثها أهل الطاعة ، وهذا قول سعيد بن جبري ، وابن زيد : أحدها 
  .أهنا األرض املقدسة يرثها بنو إسرائيل ، وهذا قول الكليب : ين والثا

  .أهنا أرض الدنيا ، والذي يرثها أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول ابن عباس : والثالث 
  :ففيه قوالن } إِنَّ ِفي هذَا { أما قوله } إِنَّ ِفي هذَا لََبالَغاً لِّقَْومٍ َعابِِدينَ { : قوله عز وجل 

  .يعين يف القرآن : أحدمها 
  .يف هذه السورة : والثاين 

  :وجهان } لََبالَغاً لَّقُْومٍ َعابِِديَن { : ويف قوله 
  .أنه بالغ إليهم َيكُفُُّهم عن املعصية ويبعثهم على الطاعة : أحدمها 

  .أنه بالغ هلم يبلغهم إىل رضوان اهللا وجزيل ثوابه : الثاين 
  :وجهان }  َعابِِديَن{ : ويف قوله 



  .مطيعني : أحدمها 
  .عاملني : والثاين 

  :فيما أريد هبذه الرمحة وجهان } َوَما أْرَسلْنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِللْعَالَِمَني { : قوله عز وجل 
  .اهلداية إىل طاعة اهللا واستحقاق ثوابه : أحدمها 

  .أنه ما رفع عنهم من عذاب االستئصال : الثاين 
  :وجهان } عَالَِمَني ِللْ{ : ويف قوله 
  .من آمن منهم ، فيكون على اخلصوص يف املؤمنني إذا قيل إن الرمحة اهلداية : أحدمها 

  .اجلميع ، فيكون على العموم يف املؤمنني والكافرين إذا قيل إن الرمحة ما رفع عنهم من عذاب االستئصال : الثاين 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَنُْتكُْم َعلَى سََواٍء َوإِنْ أَْدرِي ) ١٠٨(إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ  قُلْ إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم
ُه ِفْتَنةٌ لَكُمْ َوإِنْ أَْدرِي لََعلَّ) ١١٠(إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ ) ١٠٩(أَقَرِيٌب أَْم بَِعيٌد َما ُتوَعُدونَ 

  ) ١١٢(قَالَ َربِّ اْحكُمْ بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ ) ١١١(َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ 

  :يعين أعرضوا ، وفيه وجهان } فَإِن تََولَّواْ { : قوله عز وجل 
  .عنك : أحدمها 
  .عن القرآن : والثاين 

  :فيه سبعة تأويالت } ذَْنَتكُْم َعلَى َسوآٍء فَقُلْ َءا{ 
  .على امر َبيِّنٍ سَوِي ، وهذا قول السدي : أحدها 
  .على مَْهل ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  .على عدل ، وهذا قول الفراء : والثالث 
  .على بيان عالنية غري سر ، وهذا قول الكليب : والرابع 

  .يظهر لبعضهم ميالً عن بعض ، وهذا قول علي بن عيسى  على سَواٍء يف اِإلعالم: واخلامس 
  .استواء يف اِإلميان به : والسادس 
  .معناه أن من كفر به فهم سواء يف قتاهلم وجهادهم ، وهذا قول احلسن : والسابع 

  :فيه وجهان } َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَّكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ { : قوله عز وجل 
  .لعل تأخري العذاب فتنة لكم : دمها أح

  .لعل رفع عذاب االستئصال فتنة لكم : والثاين 
  :ويف هذه الفتنة ثالثة أوجه 

  .هالك لكم : أحدها 
  .حمنة لكم : والثاين 

  .إحسان لكم : والثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ { 

  .إىل يوم القيامة ، وهذا قول احلسن : أحدها 
  .إىل املوت ، وهذا قول قتادة : والثاين 



  .إىل أن يأيت قضاء اهللا تعاىل فيهم : والثالث 
  :فيه وجهان } قَالَ َربِّ اْحكُم بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 

  .عّجل احلكم باحلق : أحدمها 
  .دة معناه افصل بيننا وبني املشركني مبا يظهر به احلق للجميع ، وهذا معىن قول قتا: الثاين 

  :فيه وجهان } َورَبَُّنا الرََّحمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ { 
  .على ما تكذبون ، قاله قتادة : أحدمها 
  .على ما تكتمون ، قاله الكليب : والثاين 

  .واهللا أعلم . وقيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا شهد قتاالً قرأ هذه اآلية 

َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ) ١(تَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم َيا أَيَُّها النَّاُس ا
  ) ٢(ذَاِت حَْملٍ َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد 

  :يف زلزلتها قوالن } يأيَُّها النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم { : ه عز وجل قول
  .أهنا يف الدنيا ، وهي أشراط ظهورها ، وآيات جميئها : أحدمها 
  .أهنا يف القيامة : والثاين 

  :وفيها قوالن 
  .أهنا نفخ الصور للبعث : أحدمها 
  .أهنا عند القضاء بني اخللق :  والثاين

  يعين زلزلة الساعة} َيْوَم َترَْوَنَها { 
  وفيه أربعة أوجه} َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعتْ { . 
  .تسلو كل مرضعة عن ولدها ، قاله األخفش : أحدها : 

  :تشتغل عنه ، قاله قطرب ، ومنه قول عبد اهللا بن رواحة : والثاين 
  ويذهل اخلليل عن خليله... يزيل اهلام عن مقيله ضرباً 

  تلهو عنه ، قاله الكليب ، ومنه قول امرىء القيس: والثالث 
:  

  أم لست ناسيها ما حّنت النيُب... أذاِهلٌ أنت عن َسلْماك ال برحت 
  :تنساه ، قاله اليزيدي ، قال الشاعر : والرابع 

  لقيامة ذاهلكأنك عن يوم ا... تطاولت األيام حىت نسيتها 
تذهل األم عن ولدها لغري فطام ، وتلقي احلامل ما يف بطنها لغري : قال احلسن } َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت حَْملٍ َحْملََها { 

  .متام 
هم سكارى من اخلوف ، وما هم بسكارى من : قال ابن جريج } َوَتَرى النَّاس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى { 

  .الشراب 



كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن َتوَلَّاُه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إِلَى ) ٣(اسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد َوِمَن النَّ
  ) ٤(َعذَابِ السَِّعريِ 

  فيه قوالن} ِعلْمٍ  َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ{ : قوله عز وجل 
  .أن خياصم يف الدين باهلوى ، قاله سهل بن عبد اهللا : أحدمها : 

  .نزلت هذه اآلية يف النضر بن احلارث : أن يرد النص بالقياس ، قال ابن عباس : والثاين 

َرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِمَن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُت
ا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْلً

َدةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء َوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيلَا َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئًا َوَتَرى الْأَْرَض َهاِمُيَت
ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحيِي الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ) ٥(اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَْبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 

  ) ٧(َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ ) ٦(

  .يعين آدم } إِنَّا َخلَقَْناكُْم مِّن تَُرابٍ َيأَيَُّها النَّاسُ إِن كُْنُتم ِفي َرْيبٍ مَِّن الَْبْعِث فَ{ : قوله عز وجل 
  يعين ولده} ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة { 
  يعين أن النطفة تصري يف الرحم علقة} ثُمَّ ِمن َعلَقٍَة { . 
  .يعين أن العلقة تصري مضغة ، وذلك مقدار ما ميضع من اللحم } ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة { . 
  فيه أربعه تأويالت} ٍة مَُّخلَّقٍَة َوِغْيرِ ُمَخلَّقَ{ 
أن املخلقة ما صار خلقاً ، وغري خملقة ما دفعته األرحام من النطف فلم يصري خلقاً ، وهو قول ابن : أحدها : 

  .مسعود 
  .معناه تامة اخللق وغري تامة اخللق ، وهذا قول قتادة : والثاين 

  .معناه مصورة وغري مصورة كالسقط ، وهذا قول جماهد : والثالث 
  :يعين التام يف شهوره ، وغري التام ، قاله الضحاك ، قال الشاعر : لرابع وا

  فأين العزم وحيك واحلَياُء... أيف غري املخلقة البكاُء 
  يعين يف القرآن بدء خلقكم وتنقل أحوالكم} لِّنُبيَِّن لَكُْم { 
  إىل التمام: جماهد  قال} َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ َما َنَشآُء إِلّى أََجلٍ مُّسَمى { . 
  وقد ذكرنا عدد األُشّد} ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم { . 
  فيه وجهان} َوِمْنكُم مَّن ُيَتَوفّى { . 
  .يعين قبل أن تبلغ إىل أرذل العمر : أحدمها : 

  .قبل بلوغ اَألُشّد : والثاين 
  فيه ثالثة أوجه} ذَلِ الُْعُمرِ َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْر{ 
  .اهلرم ، وهو قول حيىي بن سالم : أحدها : 

  .إىل مثل حاله عند خروجه من بطن أّمه ، حكاه النقاش : والثاين 
  .ذهاب العقل ، قاله اليزيدي : والثالث 



  فيه وجهان} ِلكَْيالَ َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئاً { 
  .ماً ما كان به عاملاً ال يستفيد عل: أحدمها : 

  .ال يعقل بعد عقله األول شيئاً : الثاين 
الفتقاره إليه ألن تأثري الكرب يف [ أنه ال يعمل بعد علمه شيئاً ، فعرب عن العمل بالعلم : وحيتمل عندي وجهاً ثالثاً 

  ] .العمل أبلغ من تأثريه يف العلم 
  فيه ثالثة تأويالت} وَتَرى اَألْرَض َهاِمَدةً { 
  .غرباء ، وهذا قول قتادة : أحدها : 

  .يابسة ال تنبت شيئاً ، وهذا قول ابن جريج : والثاين 
  :الدروس ، ومنه قول األعشى : أهنا الدراسة ، واهلمود : والثالث 

  وأرى ثيابك باليات مهَّدا... قالت قتيلة ما جلسمك شاحباً 
  وجهان} اهَْتزَّتْ { ويف } َوَرَبْت  فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْمآَء اْهتَزَّْت{ 
  .معناه أنبتت ، وهو قول الكليب : أحدمها : 

  :معناه اهتز نباهتا واهتزازه شدة حركته ، كما قال الشاعر : والثاين 
  كما اهتز غُْصن البان يف ورق خضرِ... تثين إذا قامت وهتتز إن مشت 

  وجهان} َورََبْت { 
  . معناه أضعف نباهتا: أحدمها : 

فإذا أنزلنا عليها املاء َربتْ : معناه انتفخت لظهور نباهتا ، فعلى هذا الوجه يكون مقدماً ومؤخراً وتقديره : والثاين 
  .واهتزت ، وهذا قول احلسن وأيب عبيدة ، وعلى الوجه األول ال يكون فيه تقدمي وال تأخري 

  فيه وجهان} َوأَْنَبَتْت ِمن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ { 
  .يعين من كل نوع ، وهو قول ابن شجرة : دمها أح: 

  .من كل لون الختالف ألوان النبات باخلضرة واحلمرة والصفرة : والثاين 
  .يعين حسن الصورة } َبهِيجٍ { 

ُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ثَانَِي ِعطِْفِه ِل) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 
  ) ١٠(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ) ٩(ِخْزٌي وَُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ 

  فيه وجهان} ثَانَِي ِعطِْفِه . . . { : قوله عز وجل 
  .الَوِي عنقه إعراضاً عن اهللا ورسوله ، وهذا قول جماهد ، وقتادة : أحدمها : 

  .معناه الَوِي عنقه ِكبْرا عن اِإلجابة ، وهذا قول ابن عباس : الثاين 
نزلت يف النضر بن : قال الكليب . والِعطف اجلانب ، ومنه قوهلم فالن ينظر يف أعطافه أي يف جوانبه : قال املفضل 

  .احلارث 
  فيه وجهان} َعن َسبِيلِ اللَّهِ  لِيِضلَّ{ 
  .تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله : أحدمها : 



هذا خري لك مما : فإذا أراد أحد من قومه الدخول يف اإلسالم أحضره وأقامه وشرط له وعاتبه وقال : والثاين 
  .يدعوك إليه حممد ، حكاه الضحاك 

ْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّنَْيا َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َح
) ١٢(لُ الَْبعِيُد َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّه َوَما لَا َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّلَا) ١١(َوالْآخَِرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني 

  ) ١٣(َيْدُعو لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئَْس الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشُري 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف { : قوله عز وجل 
  .اِإلميان والكفر يعين على وشك وهو قول جماهد ، لكونه منحرفاً بني : أحدها 
  .على شرط ، وهو قول ابن كامل : والثاين 

  .على ضعف يف العبادة كالقيام على حرف ، وهو قول علي بن عيسى : والثالث 
  .أن حرف الشي بعضه ، فكأنه يعبد اهللا بلسانه ويعصيه بقلبه : وحيتمل عندي تأويالً رابعاً 

  .وهذا قول احلسن } إِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ انقَلََب َعلَى َوْجهِهِ فَإِنْ أََصاَبُه خَْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َو{ 
نأيت حممداً فإن : أن ذلك نزل يف بعض قبائل العرب وفيمن حول املدينة من أهل القرى ، كانوا يقولون : الثاين 

  .} فإِنْ أََصاَبُه َخريٌ اطَْمأنَّ بِِه { : صادفنا خرياً اتبعناه ، وإال حلقنا بأهلنا ، وهذا قول ابن جريج ، فأنزل اهللا تعاىل 
  :وحيتمل وجهني آخرين 

  .اطمأن باخلري إىل إميانه : أحدمها 
  .اطمأنت نفسه إىل مقامه : الثاين 

  أي حمنة يف نفسه أو ولده أو ماله} َوإِن أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ { 
  حيتمل عندي وجهني} انقَلََب َعلَى َوْجهِهِ { . 
  .ن دينه مرتداً رجع ع: أحدمها : 

  .رجع إىل قومه فزعاً : الثاين 
  خسر الدنيا بفراقه ، وخسر اآلخرة بنفاقه} َخِسَر الدُّْنَيا واآلخرة { 
  أي البيِّن لفساد عاجله وذََهاب آجله} ذِلَك ُهَو الُْخْسراِن الُْمبُِني { . 
  :الصنم ، وفيه وجهان  يعين} لَبِئْسَ الَْموْلَى َولَبِئْس الَْعِشريُ { : قوله عز وجل . 

  .أن املوىل الناصر ، والعشري الصاحب ، وهذا قول ابن زيد : أحدمها 
  .املوىل املعبود ، والعشري اخلليط ، ومنه قيل للزوج عشري خللطته مأخوذ من املعاشرة : والثاين 

َمْن كَانَ ) ١٤(رِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْج
َيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلْ

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنيَ ) ١٦(َوكَذَِلَك أَْنَزلَْناُه آيَاٍت َبيَِّناٍت َوأَنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن ُيرِيُد ) ١٥(
  ) ١٧(اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  َوالنََّصاَرى َوالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّ

  فيه ثالثة تأويالت} َمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن يَنُصَرُه اللَُّه { : قوله عز وجل 
  .أن يرزقه اهللا ، وهو قول جماهد ، والنصر الرزق ، ومنه قول األعشى : أحدها : 



  فأنصب عين بعده كل قابل... أبوك الذي أجرى علّي بنصره 
  :معناه أن لن ميطر أرضه ، ومنه قول رؤبة : ثالث وال

  لقائل يا نصَر نصرٍ نصرا... إين وأسطار سطران سطرا 
  .يقال لألرض املمطرة أرض منصورة : إين عبيدة 

  .والنصر يف الدنيا بالغلبة ، ويف اآلخرة بظهور احلجة } ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة { 
  . الدنيا علو الكلمة ، ويف اآلخرة علو املنزلة وحيتمل وجهاً آخر أن يكون النصر يف

  :فيه تأويالن } فَلَْيْمُدْد بِسَببٍ إِلَى السََّمآِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلَْينظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما يَِغيظُ { 
ظ أي يذهب الكيد منه فليمدد حببل إىل مساء الدنيا ليقطع الوحي عن حممد مث لينظر هل يذهنب كيده ما يغي: أحدمها 

  .ما يغيظه من نزول الوحي عليه ، وهذا قول ابن زيد 
فليمدد حببل إىل مساء بيته وهو سقفه ، مث لِيْخنَق به نفسه فلينظر هل يذهب ذلك بغيظه من أال يرزقه اهللا : والثاين 

  .تعاىل ، وهذا قول السدي 

َماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ وَالشََّجُر َوالدَّوَابُّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السَّ
  ) ١٨(َعلُ َما َيَشاُء َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفْ

  فيه وجهان} َوَمن ُيهِن اللَُّه فََما لَُه ِمن مُّكرمٍ { : قوله عز وجل 
  .ومن يهن اهللا فيدخله النار فما له من مكرم فيدخله اجلنة : أحدمها : 
  من ثواب وعقاب ، وهذا قول حيىي بن سالم} إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشآُء { 
  .ن مكرم بالسعادة ومن يهن اهللا بالشقوة فما له م: والثاين . 
  من شقوة ، وهذا قول الفراء وعلي بن عيسى} إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشآَء { 
ومن يهن اهللا باِإلنتقام فما له من مكرم باإلنعام ، إن اهللا يفعل ما يشاء من إنعام وانتقام : وحيتمل عندي وجهاً ثالثاً . 
.  

) ١٩(ْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثَياٌب ِمْن نَارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرُءوسِهُِم الَْحمِيُم َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُوا ِفي َربِّهِ
ُدوا كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ِمْن غَمٍّ أُِعي) ٢١(َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد ) ٢٠(ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد 

  ) ٢٢(ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ 

  :واخلصمان ها هنا فريقان ، وفيهما أربعة أقاويل } هذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُمواْ ِفي َربِّهِْم { : قوله عز وجل 
 نزلت يف: أهنما املسلمون واملشركون حني اقتتلوا يف بدر ، وهذا قول أيب ذر ، وقال حممد بن سريين : أحدها 

  .الثالثة الذين بارزوا يوم بدر ثالثة من املشركني فقتلوهم 
  .نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم : أهنم أهل الكتاب قالوا : والثاين 

  .وحنن خري منكم ، فقال املسلمون كتابنا يقضي على كتابكم ، ونبينا خامت األنبياء 
  .وحنن أوىل باهللا منكم ، وهذا قول قتادة 

  .أهنم أهل اِإلميان والشرك يف اختالفهم يف البعث واجلزاء ، وهذا قول جماهد ، واحلسن ، وعطاء :  والثالث
خلقين اهللا لرمحته ، وهذا قول : خلقين اهللا لنقمته ، وقالت اجلنة : مها اجلنة والنار اختصمتا ، فقالت النار : والرابع 



  .عكرمة 
معناه أن النار قد أحاطت هبا كإحاطة الثياب املقطوعة إذا لبسوها } ِثيَاٌب مِّن نَّارٍ فَالَِّذيَن كَفَُرواْ قُطِّْعَت لَُهْم { 

  .عليهم ، فصارت من هذا الوجه ثياباً ، ألهنا باِإلحاطة كالثياب 
  :ها هنا هو املاء احلار ، قال الشاعر } ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُرُءوسِهِْم الَْحمِيُم { 

  ا اغترفته بأطساسهاإذ... كأن احلميم على متنها 
  علته حدائد دّواسها... ُجمان حيل على وجنٍة 

وضم احلميم إىل النار وإن كانت أشد منه ألنه ينضج حلومهم ، والنار بانفرادها حترقها ، فيختلف به العذاب 
  .فيتنوع ، فيكون أبلغ يف النكال 

م بدر محزة بن عبد املطلب قتل عتبة بن ربيعة ، وقيل إهنا نزلت يف ثالثة من املسلمني قتلوا ثالثة من املشركني يو
  .وعلّي بن أيب طالب قتل الوليد بن عتبة ، وعبيدة بن احلارث قتل شيبة بن ربيعة 

  :فيه أربعة تأويالت } ُيْصَهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُودُ { : قوله تعاىل 
  .حيرق به وهو قول حيىي بن سالم : أحدها 
  .طع به ، وهو قول احلسن يق: والثاين 

  :ينضج به ، وهو قول الكليب ومنه قول العجاج : والثالث 
صهرت األلية إذا : يذاب به ، وهو قول جماهد ، مأخوذ من قوهلم : والرابع ... شك السفافيد الشواء املصطهْر 

  :أذبتها ، ومنه قول ابن أمحر 
  رتصهره الشمس فما يْنصهِ... تروي لقى ألقى يف صفصٍف 

  .مجع مقمعة ، واملقمعة ما يضرب به الرأس ال يعي فينكب أو ينحط : واملقامع } َولَُهْم مَّقَاِمُع ِمْن َحدِيٍد { 

ِمْن ذََهبٍ يَها ِمْن أََساوَِر إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِف
  ) ٢٤(َوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهدُوا إِلَى ِصَراطِ الَْحِميِد ) ٢٣(َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر 

  فيه أربعة تأويالت} َوُهدُواْ إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ { : قوله عز وجل 
  .قول الكليب  أنه قول ال إله إال اهللا ، وهو: أحدها : 

  .أنه اِإلميان ، وهو قول احلسن : والثاين 
  .القرآن ، وهو قول قطرب : والثالث 
  .هو األمر باملعروف : والرابع 

  .أنه ما شكره عليه املخلوقون وأثاب عليه اخلالق : وحيتمل عندي تأويالً خامساً 
  فيه تأويالن} َوُهُدواْ إِلَى صَِراِط الَْحِميِد { 
  .اِإلسالم ، وهو قول قطرب  :أحدمها : 

  .اجلنة : والثاين 
  .أنه ما محدت عواقبه وأمنت مغبته : وحيتمل عندي تأويالً ثالثاً 



َوَمْن ُيرِدْ  َعاِكُف ِفيِه َوالْبَاِدإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الْ
  ) ٢٥(ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 

  :فيه قوالن } وَالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ . . . { : قوله عز وجل 
  .لصالهتم ومنسكاً حلجهم أي قبلة } الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ { : أنه أراد املسجد نفسه ، ومعىن قوله : أحدمها 

  .وهو الطارىء إليه ، وهذا قول ابن عباس } وَالَْبادِ { وهو املقيم ، } َسَواًء الَْعاِكُف ِفيِه { 
  :أن املراد باملسجد احلرام مجيع احلرم ، وعلى هذا يف قوله : والقول الثاين 

  وجهان} اِد الَِّذي َجَعلْنَاُه ِللنَّاسِ َسَوآًء الَْعاِكُف ِفيِه َوالَْب{ 
أهنم سواء يف دوره ومنازله ، وليس العاكف املقيم أوىل هبا من البادي املسافر ، وهذا قول جماهد وَمنْ : أحدمها : 

  .منع بيع دور مكة كأيب حنيفة 
  .أهنما سواء يف أن من دخله كان آمناً ، وأنه ال يقتل هبا صيداً وال يعضد هبا شجراً : والثاين 

زائدة } بِإِلْحَاٍد { : امليل عن احلق والباء يف قوله : واِإلحلاد } ِفيِه بِإِلْحَاٍد بِظُلْمٍ نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ َوَمن ُيرِْد { 
  :ومثلها يف قول الشاعر ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُْبُت بِالدُّْهنِ { : كزيادهتا يف قوله تعاىل 

  ونرجو بالفََرجِ نضرب بالسيف... حنن بنو جعدة أصحاب الفلج 
  ومن يرد فيه إحلاداً بظلم: أي نرجو الفرج ، فيكون تقدير الكالم 

  :ويف اإلِحلاد بالظلم أربعة تأويالت . 
  .أنه الشرك باهللا بأن يعبد فيه غري اهللا ، وهذا قول جماهد ، وقتادة : أحدها 
  .أنه استحالل احلرام فيه ، وهذا قول ابن مسعود : والثاين 

  .استحالل احلرام متعمداً ، وهذا قول ابن عباس  :والثالث 
  .أنه احتكار الطعام مبكة ، وهذا قول حسان بن ثابت : والرابع 

نزلت هذه اآلية يف أيب سفيان بن حرب وأصحابه حني صدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : قال ابن عباس 
  .عمرته عام احلديبية 

وَأَذِّنْ ) ٢٦(َمكَانَ الَْبْيتِ أَنْ لَا ُتْشرِكْ بِي شَْيئًا َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِمَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد  َوإِذْ َبوَّأَْنا ِلإِبَْراهِيَم
  ) ٢٧(ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رَِجالًا َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ 

  فيه وجهان} وَإِذْ َبوَّأَنا ِإلبَْراِهيَم َمكَانَ الَْبْيتِ { :  قوله عز وجل
  .معناه وطأنا له مكان البيت ، حكاه ابن عيسى : أحدمها : 

  .معناه عرفناه مكان البيت بعالمة يستدل هبا : والثاين 
  :ويف العالمة قوالن 

  .ها قاله قطرب ، بعثت سحابة فتطوقت حيال الكعبة فبىن على ظل: أحدمها 
  .قاله السدي ، كانت العالمة رحياً هبت وكنست حول البيت يقال هلا اخلجوج : الثاين 

  أي ال تعبد معي إهلاً غريي} أَن الَّ ُتْشرِكَ بِي شَْيئاً { 
  فيه ثالثة أوجه} َوطَهِّْر َبْيِتيَ { . 



  .من الشرك وعبادة األوثان ، وهذا قول قتادة : أحدها : 
  .والفرث والدم الذي كان طرح حول البيت ، ذكره ابن عيسى  من األجناس: الثاين 

  .من قول الزور ، وهو قول حيىي بن سالم : والثالث 
  قوالن} الْقَاِئِمنيَ { أما الطائفون فيعين بالبيت ويف } ِللطَّآِئِفَني َوالْقَآِئِمَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِد { 
  .قول عطاء  يعين القائمني يف الصالة ، وهو: أحدمها : 

  .املقيمني مبكة ، وهو قول قتادة : والثاين 
وحكى الضحاك أن إبراهيم ملا . يعين يف الصالة ، ويف هذا دليل على ثواب الصالة يف البيت } َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد { 

قَدَّْرُت على يديه أنا اهللا ذو بكّة ، خلقت اخلري والشر ، فطوىب ملن : حضر أساس البيت وحد لَْوحاً ، عليه مكتوب 
  .اخلري ، وويلٌ ملن قدرت على يديه الشر 

  .يعين القلوب } َوطَهِّرْ َبيِْتَي { : وتأول بعض أصحاب اخلواطر قوله 
  .يعين اخلوف والرجاء } وَالرُّكَّعِ السُُّجودِ { يعين اِإلميان ، } وَالْقَآِئِمَني { يعين حجاج اهللا ، } ِللطَّآِئِفَني { 

  :يعين أَْعِلْمُهم وَناِد فيهم باحلق ، وفيه قوالن } وَأَذِّن ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ { : جل قوله عز و
: أن هذا القول حكاية عن أمر اهللا سبحانه لنبيه إبراهيم ، فروي أن إبراهيم صعد جبل أيب قبيس فقال : أحدمها 

: ه فَُحجُّوا ، فأجابه من يف أصالب الرجال وأرحام النساء عباد اهللا إن اهللا سبحانه وتعاىل قد ابتىن بيتاً وأَمرَكُْم حبج
وال حيجه إىل يوم القيامة إال من أجاب دعوة إبراهيم ، وقيل إن أول من أجابه أهل اليمن ، . لبيك داعي ربنا لبيك 

  .فهم أكثر الناس حجاً له 
  .يأمر الناس حبج البيت أن هذا أمر من اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أن : والثاين 

  يعين مشاة على أقدامهم ، والرجال مجع راجل} يَأُْتوَك رَِجاالً { 
ألنه ليس يصل إليه إال وقد صار } َضاِمرٍ { أي مجلٍ ضامر ، وهو املهزول ، وإمنا قال } َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ { . 

  .ضامراً 
  :ه قول الشاعر أي بعيد ، ومن} يَأِْتَني ِمن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ { 

  مدى نياط بارح عميق... تلعب لديهن باحلريق 

َعامِ فَكُلُوا ِمْنَها وَأَطِْعُموا ِلَيشَْهُدوا مََناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُروا اْسمَ اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَهِيَمِة الْأَْن
  ) ٢٩(قْضُوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ ثُمَّ لَْي) ٢٨(الْبَاِئَس الْفَِقَري 

  فيه ثالثة تأويالت} لَِّيشَْهُدوا َمَناِفعَ لَُهمْ { : قوله عز وجل 
  .أنه شهود املواقف وقضاء املناسك : أحدها : 

  .أهنا املغفرة لذنوهبم ، قاله الضحاك : والثاين 
  .هنا التجارة يف الدنيا واألجر يف اآلخرة ، وهذا قول جماهد أ: والثالث 

  فيها ثالثة أقاويل} َوَيذْكُُرواْ اْسمَ اللَِّه ِفي أَيَّامِ مَّْعلُوَماٍت { 
  .أهنا عشر ذي احلجة آخرها يوم النحر ، وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، وهو مذهب الشافعي : أحدها : 

  .الثالثة ، وهذا قول عطية العويف  أهنا أيام التشريق: والثاين 
  .أهنا يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ، وهذا قول الضحاك : والثالث 



يعين على حنر ما رزقهم حنره من هبيمة األنعام ، وهي األزواج الثمانية من } َعلَى َما َرَزقَُهم مِّْن بَهِيَمِة اَألْنَعامِ { 
  .الضحايا واهلدايا 

  يف األكل واِإلطعام ثالثة أوجه} ْنَها وَأَطِْعُمواْ الْبَاِئَس الْفَِقَري فَكَلُواْ ِم{ 
  .أن األكل واِإلطعام واجبان ال جيوز أن خيل بأحدمها ، وهذا قول أيب الطيب بن سلمة : أحدها : 

  .ج أن األكل واإلطعام مستحبان ، وله االقتصار على أيهما شاء وهذا قول أيب العباس بن سري: والثاين 
أن األكل مستحب واإلطعام واجب ، وهذا قول الشافعي ، فإن أطعم مجيعها أجزأه ، وإن أكل مجيعها مل : والثالث 

  .ُيْجزه ، وهذا فيما كان تطوعاً ، وأما واجبات الدماء فال جيوز أن نأكل منها 
  :مخسة أوجه } الْبآِئَس الْفَِقَري { ويف 

  .، وهو قول جماهد أن الفقري الذي به زَمانةٌ : أحدها 
  .الفقري الذي به ضر اجلوع : والثاين 

  .أن الفقري الذي ظهر عليه أثر البؤس : والثالث 
  .أنه الذي ميد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب : والرابع 

  .أنه الذي يؤنف عن جمالسته : واخلامس 
  :فيه أربعة تأويالت } ثُمَّ لْيَقَْضواْ َتفَثَُهْم { : قوله عز وجل 

  .مناسك احلج ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر : حدها أ
  .حلق الرأس ، وهو قول قتادة ، قال أمية بن أيب الصلت : والثاين 

  ... . . . . . . . . . . . . . .حفوا رؤوسهم مل حيلقوا تفثاً 
  رمي اجلمار ، وهو قول جماهد: والثالث 

  .ذ شعر وغسل واستعمال الطيب ، وهو قول احلسن إزالة قشف اِإلحرام من تقليم ظفر وأخ: والرابع . 
ليشهد اهللا تعاىل منك اِإلعراض عن العناية بنفسك فيعلم : ما املعىن يف شعث احملرم؟ قال : وقيل لبعض الصلحاء 

  .صدقك يف بذهلا لطاعته 
غو ، مث جيوز جّرد قلبك من السهو ، ونفسك من اللهو ولسانك من الل: وسئل احلسن عن التجرد يف احلج فقال 

  .كيف شئت 
  :وقال الشاعر 

  إىل جنٍد وما انتظروا علياً... قضوا تفثاً وحنباً مث سارواْ 
  وهو تأدية ما نذروه يف حجهم من حنر أو غريه} َولُْيوفُواْ ُنذُوَرُهمْ { 
لعمرة ، وال جيوز يف احلج إال بعد يعين طواف اِإلفاضة ، وهو الواجب يف احلج وا} َولَْيطَّوَّفُواْ بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ { . 

  .عرفة ، وإن جاز السعي 
  :ويف تسمية البيت عتيقاً أربعة أوجه 

  .أن اهللا أعتقه من اجلبابرة ، وهو قول ابن عباس : أحدها 
  .ألنه عتيق مل ميلكه أحد من الناس ، وهو قول جماهد : الثاين 

  .ابن زيد  ألنه أعتق من الغرق يف الطوفان ، وهذا قول: والثالث 



ى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّتْ لَكُُم الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَ
ِكَني بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّيْرُ ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِ) ٣٠(الْأَْوثَاِن وَاْجَتنِبُوا قَْولَ الزُّورِ 

  ) ٣١(أَْو َتْهوِي بِهِ الرِّيُح ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ 

أنه فعل ما أمر به من : مها أحد: فيه قوالن } ذِلَك َوَمن َيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُّه ِعنَد َربِّهِ { : قوله عز وجل 
  .مناسكه ، قاله الكليب 

أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة : وحيتمل عندي قوالً ثالثاً . أنه اجتناب ما هنى عنه يف إحرامه : والثاين 
  .ويأمر هبا ، وينتهي عن املعصية وينهى عنها 

  فيه قوالن} ْيكُمْ َوأُِحلَّتْ لَكُُم اَألْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَ{ 
إال ما يتلى عليكم من املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذُبَح على : أحدمها : 

  .النصب 
  .إال ما يتلى عليكم غري حملي الصيد وأنتم حرم : والثاين 

  فيه وجهان} فَاْجتَنُِبواْ الرِّْجَس ِمَن األَْوثَاِن { 
  .فاجتنبوا عبادة األوثان : أي اجتنبواْ من األوثان الرجس ، ورجس األوثان عبادهتا ، فصار معناه : ا أحدمه: 

  .فاجتنبواْ األوثان فإهنا من الرجس : معناه : الثاين 
  فيه أربعة أقاويل} َواْجَتنِبُواْ قَْولَ الزُّورِ { 
  .الشرك ، وهوقول حيىي بن سالم : أحدها : 

  .، وهو قول جماهد الكذب : والثاين 
أَيَُّها النَّاُس َعدَلَْت « : روى أمين بن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام خطيباً فقال . شهادة الزور : والثالث 

  .} لَ الزُّورِ فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِمَن اَألوْثَاِن َواْجَتنُِبواْ قَْو{ : مث قرأ » َشَهاَدةُ الزُّورِ الشِّْرَك بِاللَِّه َمرَِّتَني 
  .أهنا عبادة املشركني ، حكاه النقاش : والرابع 

  .أنه النفاق ألنه إسالم يف الظاهر زور يف الباطن : وحيتمل عندي قوالً خامساً 
  :فيه أربعة تأويالت } ُحَنفَآَء ِللَِّه { : قوله عز وجل 

  :يعين مسلمني هللا ، وهو قول الضحاك ، قال ذو الرمة : أحدها 
  حنيفاً ويف قرن الضحى يتنصر... حول الظل العشي رأيته إذا 

  .خملصني هللا ، وهو قول حيىي بن سالم : والثاين 
  .مستقيمني هللا ، وهو قول علّي بن عيسى : والثالث 
  .حجاجاً إىل اهللا ، وهو قول قطرب : والرابع 

  فيه وجهان} غَْيَر ُمْشرِِكَني بِهِ { 
  .أحداً من خلقه  غري مرائني بعبادته: أحدمها : 

لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك : غري مشركني يف تلبية احلج به أحداً ألهنم كانواْ يقولون يف تلبيتهم : والثاين 
  .متلكه وما ملك ، قاله الكليب 



اِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيتِ لَكُْم ِفيَها َمَن) ٣٢(ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ 
  ) ٣٣(الَْعِتيقِ 

  فيه وجهان} ذِلَك َوَمن ُيَعظِّمْ َشعَآِئَر اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .فروض اهللا : أحدمها : 

  :معامل دينه ، ومنه قول الكميت : والثاين 
  يتقرب شعائر قربان هبم... نقتلهم جيالً فجيالً نراهم 

  وفيها ثالثة أقاويل
  .أهنا مناسك احلج ، وتعظيمها إشعارها ، وهو مأثور عن مجاعة : أحدها : 

  .أهنا الُبدن املشعرة ، وتعظيمها استسماهنا واستحساهنا ، وهو قول جماهد : والثاين 
  .أهنا دين اهللا كله ، وتعظيمها التزامها ، وهو قول احلسن : والثالث 

  من إخالص القلوب: قال الكليب والسدي } َتقَْوى الْقُلُوبِ  فَإِنََّها ِمن{ 
  .وحيتمل عندي وجهاً آخر أنه قصد الثواب . 

  :أنه ما أرضى اهللا تعاىل : وحيتمل وجهاً آخر أيضاً 
  :فيه ثالثة أقاويل } لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ مُّسَمى { : قوله عز وجل 

  .ارة ، وهذا قول من تأول الشعائر بأهنا مناسك احلج ، واألجل املسمى العود أن املنافع التج: أحدها 
  .أن املنافع األجر ، واألجل املسمى القيامة ، وهذا تأويل من تأوهلا بأهنا الدين : والثاين 

  :سمى وجهان أن املنافع الركوب والدر والنسل ، وهذا قول من تأوهلا بأهنا اهلَْدى فعلى هذا يف األجل امل: والثالث 
  .أن املنافع قبل اِإلجياب وبعده ، واألجل املسمى هو النحر ، وهذا قول عطاء : أحدمها 

ثُمَّ َمِحلَُّهآ إِلَى الْبَْيِت { : إن قيل إن الشعائر هي مناسك احلج ففي تأويل قوله } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إِلَى الَْبْيِت الْعِتيقِ { 
  :وجهان } الَْعِتيقِ 

  .مكة ، وهو قول عطاء : أحدمها 
  .احلرم كله حمل هلا ، وهو قول الشافعي : والثاين 

أن حمل ما اختص منها } مث حملها إىل البيت العتيق { : وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله 
  .باألجر له ، هو البيت العتيق 

اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وََبشِّرِ  َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ِلَيذْكُُروا اْسَم
ا َرَزقَْناُهمْ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَاَبُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّلَاِة َوِممَّ) ٣٤(الُْمْخبِِتَني 

  ) ٣٥(ُيْنِفقُونَ 

  فيه ثالثة تأويالت} وَِلكُلِّ أَمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً { : قوله عز وجل 
  .يعين حجاً ، وهو قول قتادة : أحدها : 

  .ذحباً ، وهو قول جماهد : والثاين 
ملعتاد ، ومنه تسمية مناسك عيداً ، وهو قول الكليب والفراء ، واملنسك يف كالم العرب هو املوضع ا: والثالث 



  .احلج ، العتياد مواضعها 
  فيها وجهان} لَِّيذْكُُرواْ اْسَم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهم مِّْن َبهِيَمِة اَألْنَعامِ { 
  .أهنا اهلدي ، إذا قيل إن املنسك احلج : أحدمها : 

  .األضاحي ، إذا قيل إن املنسك العيد : والثاين 
  :فيه تسعة تأويالت } وََبشِّر الُْمخْبِتَني . . . { : قوله عز وجل 

  ] . ٥٤: احلج [ } فَُتْخبْت لَُه قُلُوبُُهم { : املطمئنني إىل ذكر إهلهم ، وهو قول جماهد ، ومنه قوله تعاىل : أحدها 
  .معناه املتواضعني ، وهو قول قتادة : والثاين 

لتواضع واخلشوع أن التواضع يف األخالق واخلشوع يف والفرق بني ا. اخلاشعني ، وهو قول احلسن : والثالث 
  .األبدان 
  .اخلائفني ، وهو معىن قول حيىي بن سالم : والرابع 

  .املخلصني ، وهو قول إبراهيم النخعي : واخلامس 
  .الرقيقة قلوهبم ، وهو قول الكليب : والسادس 
  . أهنم اجملتهدون يف العبادة ، وهو قول الكليب وجماهد: والسابع 
  .أهنم الصاحلون املطمئنون ، وهو مروي عن جماهد أيضاً : والثامن 
  .هم الذين ال يظلمون ، وإذا ظلمواْ مل ينتصرواْ ، وهو قول اخلليل بن أمحد : والتاسع 

ا صََوافَّ فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها فَكُلُوا ِمْنَها َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها خَْيٌر فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَه
  ) ٣٦(َوأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها لَكُمْ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  :يف البدن ثالثة أقاويل } وَالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُم مِّن َشعَاِئرِ اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .أهنا اإلِبل ، وهو قول اجلمهور : ا أحده

  .أهنا اإلِبل ، والبقر ، والغنم ، وهو قول جابر ، وعطاء : والثاين 
كل ذات ُخفٍّ وحافر من اِإلبل ، والبقر ، والغنم ، وهو شاذ حكاه ابن الشجرة ، ومسيت ُبْدناً ألهنا : والثالث 

  .جهني ، وفروضه يف الوجه اآلخر مبدنة يف السمن ، وشعائر اهللا تعاىل دينه يف أحد الو
وتعمق بعض أصحاب اخلواطر فتأول الُبْدن أن تطهر بدنك من البدع ، والشعائر أن تستشعر بتقوى اهللا وطاعته ، 

  .وهو بعيد 
  فيه تأويالن} لَكُْم ِفيَها خَْيٌر { 
  .أي أجر ، وهو قول السدي : أحدمها : 

  .كَب ، وإن ُحِلَب لَبَُنها شُرَِب ، وهو قول إبراهيم النخعي منفعة فإن اْحتِيَج إىل ظهرها ُر: والثاين 
  .صوافن : صوايف ، وقرأ ابن مسعود : وهي قراءة اجلمهور ، وقرأ احلسن } فَاذْكُُرواْ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصوآفَّ { 

  :فتأول صواف على قراءة اجلمهور فيه ثالثة أوجه 
  .مصطفة ، ذكره ابن عيسى : أحدها 

  .قائمة لتصفّد يديها بالقيود ، وهو قول ابن عمر : لثاين وا
  .معقولة ، وهو قول جماهد : والثالث 



  .أي خالصة هللا تعاىل ، مأخوذ من الصفوة : وتأويل صوايف ، وهي قراءة احلسن 
أخوذ أهنا مصفوفة ، وهو أن َتعِقل إحدى يديها حىت تقف على ثالث ، م: وتأويل صوافن وهي قراءة ابن مسعود 

  :وقال الشاعر } الصَّاِفنَاُت الْجَِياُد { : من صفن الفرس إذا ثىن إحدى يديه حىت يقف على ثالث ، ومنه قوله تعاىل 
  مما يقوم على الثالث كسرياً... الف الصفون مما يزال كأنه 

ووجبت الشمس إذا أي سقطت جنوهبا على األرض ، ومنه وجب احلائط إذا سقط ، } فَإِذَا َوَجَبْت ُجُنوهُبا { 
  :سقطت للغروب ، وقال أوس بن حجر 

  والبدر للجبل الواجب... أمل تكسف الشمس ضوء النهار 
  فيه وجهان} فَكُلُواْ ِمْنَها { 
  .أن أكله منها واجب إذا تطوع هبا ، وهو قول أيب الطيب بن سلمة : أحدمها : 

ا ورد األمر به ألنه بعد حظر ، ألهنم كانواْ يف وهو قول اجلمهور أنه استحباب وليس بواجب ، وإمن: والثاين 
  .اجلاهلية حيرمون أكلها على نفوسهم 

  فيهم أربعة تأويالت} َوأَطِْعُمواْ الْقَانَِع والُْمْعَترَّ { 
أن القانع السائل ، واملعتر الذي يتعرض وال يسأل ، وهذا قول احلسن ، وسعيد بن جبري ، ومنه قول : أحدها : 

  :الشماخ 
  مفاِقَره أعف من القُنُوع... الُ املرء يصلحه فيغين مل

  أي من السؤال
  :أن القانع الذي يقنع وال يسأل ، واملعتر الذي يسأل ، وهذا قول قتادة ، ومنه قول زهري : والثاين . 

  وعند املقلني السماحةُ والبذلُ... على مكثريهم رزق من يعتريهم 
  :الصديق الزائر ، وهذا قول زيد بن أسلم ، ومنه قول الكميت : ، واملعتر  أن القانع املسكني الطوّاف: والثالث 

أن القانع الطامع ، واملعتر الذي يعتري الُبْدنَ ويتعرض للحم ألنه ليس عنده : والرابع ... إما اعتياداً وإما اعتراراً 
  :حلم ، وهذا قول عكرمة ، ومنه قول الشاعر 

  إذا ما اعتراين بني قدري وصخريت. ..على الطارق املعتر يا أم مالك 

وا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّرِ لَْن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها وَلَا ِدَماُؤَها وَلَِكْن َينَالُُه التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَبُِّر
  ) ٣٧(الُْمْحِسنَِني 

  فيه وجهان} لُُحوُمَها َوالَ دَِمآُؤَها  لَن َيَنالَ اللََّه{ : قوله عز وجل 
  .لن يقبل اهللا الدماء وإمنا يقبل التقوى ، وهذا قول علي بن عيسى : أحدمها : 

معناه لن يصعد إىل اهللا حلومها وال دماؤها ، ألهنم كانوا يف اجلاهلية إذا ذحبوا ُبدهنم استقبلوا الكعبة بدمائها : والثاين 
لََن يََنالَ اللََّه لُُحوُمَها َوالَ دَِمآُؤَها وَلَِكن { : أراد املسلمون فعل ذلك ، فأنزل اهللا تعاىل فيضجعوهنا حنو البيت ، ف

  .أي يصعد إليه التقوى والعمل الصاحل ، وهذا قول ابن عباس } َيَنالُهُ التَّقَْوى ِمنكُم 
  أي ذللها لكم يعين األنعام} كَذَِلَك َسخََّرَها لَكُْم { 
  حيتمل وجهني} رُواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم لُِتكَبِّ{ . 
  .يعين التسمية عند الذبح : أحدمها : 



  .لتكربوا عند اِإلحالل بدالً من التلبية يف اِإلحرام : والثاين 
  أي ما أرشدكم إليه من حجكم} َعلَى َما َهداكُمْ { 
  حيتمل وجهني} َوَبشِّرِ الُْمْحِسنَِني { . 
  .ول بالقب: أحدمها : 

  .باجلنة : والثاين 

أُِذنَ ِللَِّذيَن يُقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللَّهَ ) ٣٨(إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ 
رِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّه َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهمْ الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيا) ٣٩(َعلَى َنْصرِِهمْ لَقَِديٌر 

للََّه لَقَوِيٌّ  َمْن َيْنُصُرُه إِنَّ ابَِبْعضٍ لَُهدَِّمتْ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمسَاجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسمُ اللَِّه كَِثًريا َولَيَْنُصَرنَّ اللَُّه
الْمُْنكَرِ َوِللَّهِ الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ ) ٤٠(َعزِيٌز 

  ) ٤١(َعاِقَبةُ الْأُُمورِ 

  فيه ثالثة أوجه} إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن َءاَمنُواْ { 
  .بالكفار عن املؤمنني ، وبالعصاة عن املطيعني ، وباجلهال عن العلماء : أحدها : 

  .يدفع بنور السنة ظلمات البدعة ، قاله سهل بن عبد اهللا : والثاين 
  :فيه ستة تأويالت } َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ { : قوله عز وجل 

  .ولوال دفع اهللا املشركني باملسلمني ، وهذا قول ابن جريج : أحدها 
  .ولوال دفع اهللا عن الدين باجملاهدين ، وهذا قول ابن زيد : الثاين 

  .ولوال دفع اهللا بالنبيني عن املؤمنني ، وهذا قول الكليب : والثالث 
م من التابعني ، وهذا قول علي بن أيب ولوال دفع اهللا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمن بعده: والرابع 

  .طالب كرم اهللا وجهه 
  .ولوال دفع اهللا بشهادة الشهود على احلقوق ، وهذا قول جماهد : واخلامس 
  .ولوال دفع اهللا على النفوس بالفضائل ، وهذا قول قطرب : والسادس 

  .ولوال دفع اهللا عن املنكر باملعروف : وحيتمل عندي تأويالً سابعاً 
  فيه قوالن} لَُّهدَِّمْت صََواِمُع وَبَِيٌع { 
  .أهنا صوامع الرهبان ، وهذا قول جماهد : أحدها : 

  .أهنا مصلى الصابئني ، وهو قول قتادة : والثاين 
ومسيت صومعة النضمام طرفيها ، » َصْوَمَعةُ املُْؤِمنِ َبْيُته « : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .املنضم ، ومنه أذنٌ صمعاء :  واملنصمع
  فيها قوالن} َوبَِيعٌ { 
  .أهنا بيع النصارى ، وهو قول قتادة : أحدمها : 

  .أهنا كنائس اليهود ، وهو قول جماهد ، والبيعة اسم أعجمي ُمَعرَّب : والثاين 
  فيها قوالن} َوَصلَوَاٌت { 
  .عها ، فقيل صلوات ، وهذا قول الضحاك صلوتا ، فعرب مج: أهنا كنائس اليهود يسموهنا : أحدمها : 



  .وتركت صلوات ، ذكره ابن عيسى : معناه : والثاين 
  املسلمني ، مث فيه قوالن} َوَمسَاجُِد { 
  .هلدمها اآلن املشركون لوال دفع اهللا باملسلمني ، وهو معىن قول الضحاك : أحدمها : 

أيام شريعة عيسى ومساجد يف أيام شريعة حممد صلى اهللا هلدمت صوامع يف أيام شريعة موسى ، وبيع يف : والثاين 
  .عليه وسلم ، وهذا قول الزجاج ، فكان املراد هبدم كل شريعة ، املوضع الذي يعبد اهللا فيه 

َوأَْصحَاُب َمْدَيَن ) ٤٣( َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد 
فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَهِيَ ) ٤٤(َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

فَلَمْ َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ أَ) ٤٥(َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمشِيٍد 
  ) ٤٦(َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْعَمى الْأَْبصَاُر َولَِكْن َتعَْمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ 

  فيها ثالثة أوجه} وَبِئْرٍ مَُّعطَّلٍَة { : قوله عز وجل 
  .يعين خالية من أهلها هلالكها : أحدها : 

  .غائرة املاء : والثاين 
  .معطلة من داللتها وأرشيتها : والثالث 

  فيه ثالثة أوجه} َوقَْصرٍ مَّشِيٍد { 
  :أن املشيد احلصني وهو قول الكليب ، ومنه قول امرىء القيس : أحدها : 

  جبندل وال أطماً إال مشرياً... وتيماء مل يترك هبا جذع خنلٍة 
  :أن املشيد الرفيع ، وهو قول قتادة ، ومنه قول عدي بن زيد : والثاين 

  ساً فللطري يف ذراه ُوكوُر... شاده مرمراً وجلله كل 
  :أن املشيد اجملصص ، والشيد اجلص ، وهو قول عكرمة وجماهد ومنه قول الطرماح : والثالث 

وقصر مشيد مثلها معطل ، وقيل إن القصر : حمذوف وتقديره  ويف الكالم مضمر... كحية املاء بني الطني والشيد 
والبئر حبضرموت من أرض اليمن معروفان ، وقصرِ مشرف على قلة جبل وال يرتقى إليه حبال ، والبئر يف سفحه ال 

تقر الريح شيئاً سقط فيها إال أخرجته ، وأصحاب القصور ملوك احلضر ، وأصحاب اآلبار ملوك البوادي ، أي 
  .كنا هؤالء وهؤالء فأهل

على أن العقل : هذا يدل على أمرين } أَفَلَمْ َيِسريُواْ ِفي اَألْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها { : قوله عز وجل 
  .علم ، ويدل على أن حمله القلب 

  :وجهان } َيْعِقلُونَ بَِها { : ويف قوله 
  .والقلوب تصري يعملون هبا ، ألن األعني تبصر : أحدمها 

  .أي يفقهون هبا ما مسعوه من أخبار القرون السالفة } أَْو َءاذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها { 
  :حيتمل عندي وجهني } فَإنََّها الَ َتْعَمى األَْبَصاُر َولِكن َتْعَمى الْقُلُوبُ الَِّتي يف الصُّدورِ { 

  .لوب عن االهتداء أهنا ال تعمى األبصار عن اهلدى ولكن تعمى الق: أحدمها 
  .فإهنا ال تعمى األبصار عن االعتبار ولكن تعمى القلوب عن االدّكار : والثاين 

عينان يف رأسه لدنياه ، وعينان يف قلبه آلخرته ، فإن عميت عينا رأسه : لكل إنسان أربع أعني : قال جماهد 



  .عينا قلبه مل ينفعه نظره شيئاً  وأبصرت عينا قلبه مل يضره عماه شيئاً ، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت
  .نزلت هذه اآلية يف ابن أم مكتوم األعمى وهو عبد اهللا بن زائدة : قال قتادة 

ْن قَْرَيةٍ َوكَأَيِّْن ِم) ٤٧(ونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعْندَ رَبَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّ
  ) ٤٨(أَْملَْيُت لََها وَِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذُْتَها وَإِلَيَّ الَْمِصُري 

  .يستبطئون نزوله هبم استهزاء منهم } وََيْستَْعجِلُوَنكَ بِالَْعذَابِ { : قوله تعاىل 
  ولن يؤخر عذابه عن وقته} َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه { 
  فيه ثالثة أوجه} ندَ رَبَِّك كَأَلْْف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّونَ َوإِنَّ َيْوماً ِع{ . 
  .أن يوماً من األيام اليت خلق اهللا فيها السموات واألرض كألف سنة ، قاله جماهد : أحدها : 

  .أن طول يوم من أيام اآلخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا يف املدة : الثاين 
  .من أيام اآلخرة كألف سنة من أيام الدنيا يف الشدة وكذلك يوم النعيم أن أمل العذاب يف يوم : الثالث 

) ٥٠(فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ) ٤٩(قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني 
  ) ٥١(ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا 

  فيه وجهان} وَالَِّذيَن َسَعْوا ِفي َءآيِاِتَنا { : قوله تعاىل 
  .أنه تكذيبهم بالقرآن ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .أنه عنادهم يف الدين ، قاله احلسن : الثاين 
  :فمن قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أوجه } ُمَعاجِزِيَن { أ الباقون قراءة ابن كثري وأيب عمرو ، وقر} ُمَعجِزِيَن { 

  .مثبطني ملن أراد اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول السدي : أحدها 
  .مثبطني يف اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قول جماهد : الثاين 

  .مكذبني ، حكاه ابن شجرة : والثالث 
  .زِيَن ملن آمن بإظهار تعجيزة يف إميانه َمَعجِ: الرابع 

  :ففي تأويله أربعة أوجه } ُمَعاجِزِيَن { ومن قرأ 
  .مشاققني ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .متسارعني ، حكاه ابن شجرة : والثاين 

  .معاندين ، قاله قطرب : والثالث 
  .السدي  ُمَعاجِزِيَن يظنون أهنم يُْعجُِزونَ اهللا هرباً ، قاله: والرابع 

َسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فَيَْن
ي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً لِلَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم َوإِنَّ لَِيْجَعلَ َما ُيلِْق) ٥٢(اللَُّه آيَاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

نَّ اللََّه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمنُوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم َوإِ) ٥٣(الظَّاِلِمَني لَِفي شِقَاقٍ َبِعيٍد 
  ) ٥٤(لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 



  :فيه تأويالن } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِيٍّ إِآلَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّته { : قوله تعاىل 
  .الشيطان يف نفسه ، قاله الكليب يعين أنه إذا حّدث نفسه ألقى : أحدمها 

  :إذا قرأ ألقى الشيطان يف قراءته ، قاله قتادة وجماهد ، قال الشاعر : الثاين 
  وآخره القى محام املقاِدرِ... متىن كتاب اهللا أول ليله 

  فيه قوالن} . . . ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِيٍّ { 
لرسول والنيب ، وإمنا مجع بينهما ألن األنبياء ختص البشر ، أن الرسول والنيب واحد ، وال فرق بني ا: أحدمها : 

  .والرسل تعم املالئكة والبشر 
  .أهنما خمتلفان ، وأن الرسول أعلى منزلة من النيب : والقول الثاين 

  :واختلف قائل هذا يف الفرق بني الرسول والنيب على ثالثة أقاويل 
  .كة بالوحي ، والنيب يوحى إليه يف نومه أن الرسول هو الذي تتنزل عليه املالئ: أحدها 
  .أن الرسول هو املبعوث إىل أُمٍَّة ، والنيب هو احملدث الذي ال يبعث إىل أمة ، قاله قطرب : والثاين 

  .أن الرسول هو املبتدىء بوضع الشرائع واألحكام ، والنيب هو الذي حيفظ شريعة اهللا ، قاله اجلاحظ : والثالث 
  أي يرفعه} ُه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ فََينَسُخ اللَّ{ 
أي يثبتها ، واختلف أهل التأويل فيما قرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك على } ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه َءآَياِتهِ { . 

  :أربعة أقاويل 
  .أنه ألقاه الشيطان على لسانه فقرأه ساهياً : أحدها 
  .يطان على لسانه فقرأه يف نعاسه قاله قتادة أنه كان ناعساً فألقاه الش: الثاين 

أن بعض املنافقني تاله عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من تالوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : الثالث 
  .حكاه ابن عيسى 

  .له احلسن وأن شفاعتهم لترجتى ، أي يف قولكم ، قا -يعين املالئكة  -هي كالغرانيق العال : إمنا قال : الرابع 
قرأها يف املسجد احلرام . سبب نزول هذه اآلية ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت عليه سورة النجم 

« ألقى الشيطان على لسانه ]  ٢٠-١٩: النجم [ } أَفََرأَْيُتْم الالََّت وَالُْعزَّى ، َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اُألْخَرى { حىت بلغ 
وسجد معه املسلمون واملشركون ورفع . مث ختم السورة وسجد » وأن شفاعتهن لترجتى . العال أولئك الغرانيق 

الوليد بن املغرية تراباً إىل جبهته فسجد عليه ، وكان شيخاً كبرياً ال يقدر على السجود ، ورضي بذلك كفار قريش 
يه وسلم ما قرأه ، وشق ذلك عليه فأنكر جربيل على النيب صلى اهللا عل. ، ومسع بذلك من هاجر ألرض احلبشة 

  :فأنزل اهللا تعاىل 
  .} َوَما أْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ َوالَ نَبِيٍّ إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّته { 

  :فيه وجهان } لَِّيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً { : قوله تعاىل 
  .حمنة : أوهلما 
  أي نفاق} لِّلَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { . اختباراً :  الثاين

  يعين املشركني} َوالْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم { . 
  فيه وجهان} َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد { . 



  .لفي ضالل طويل ، قاله السدي : أحدمها : 
  .اله حيىي بن سالم لفي فراق للحق بعيد إىل يوم القيامة ، ق: الثاين 

الُْملُْك َيوَْمِئٍذ ِللَّهِ ) ٥٥(َعِقيمٍ  َولَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ َبْغَتةً أَْو َيأْتَِيُهْم َعذَاُب َيْومٍ
وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا فَأُولَِئكَ لَُهمْ ) ٥٦(َجنَّاِت النَّعِيمِ َيْحكُُم َبْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي 

  ) ٥٧(َعذَاٌب ُمهٌِني 

  فيه وجهان} حَتَّى تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً { من القرآن } مِّْنُه { يعين يف شك } َوالَ يََزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي مِْرَيٍة مِّْنُه { 
  .ساعة القيامة على من يقوم عليه من املشركني ، قاله احلسن : أحدمها : 

  .ساعة موهتم : الثاين 
  فيه قوالن} أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ { 
  .يوم القيامة ، قاله عكرمة ، والضحاك : أحدمها : 

  .يوم بدر ، قاله جماهد ، وقتادة : الثاين 
  :ويف العقيم وجهان 

  .أنه الشديد ، قاله احلسن : دمها أح
  .لقتال املالئكة فيه : أنه الذي ليس له مثيل وال عديل ، قال حيىي بن سالم : الثاين 

  .أن يكون العقيم هو الذي جيدب األرض ويقطع النسل : وحيتمل ثالثاً 

) ٥٨(قَنَُّهمُ اللَُّه رِْزقًا َحسًَنا َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لَيَْرُز
 ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لَيَْنُصَرنَّهُ اللَُّه) ٥٩(لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخلًا َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم 

  ) ٦٠(إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

  اآلية ، فيها قوالن} ذِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه { : قوله تعاىل 
أهنا نزلت يف قوم من مشركي قريش لقوا قوماً من املسلمني لليلتني بقيتا من احملرم فحملوا عليهم : أحدمها : 

  .الشهر احلرام فأبوا فأظفر اهللا املسلمني فنزل ذلك فيهم ، حكاه النقاش  فناشدهم املسلمون أال يقاتلوهم يف
أهنا يف قوم من املشركني مثلوا بقوم من املسلمني قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

  .اآلخرة باحلجبة والربهان  ونصر اهللا يف الدنيا بالغلبة والقهر ، ويف. مبثله فنزل ذلك فيهم ، حكاه ابن عيسى 

ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ ) ٦١(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري 
أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبِحُ الْأَْرُض ) ٦٢(َه ُهَو الْعَِليُّ الْكَبُِري َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللَّ

أَلَْم َترَ أَنَّ  )٦٤(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد ) ٦٣(ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري 
الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه  اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ وَالْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوُيْمِسكُ السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى

  ) ٦٦(مِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر َوُهَو الَِّذي أَْحَياكُمْ ثُمَّ ُي) ٦٥(بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم 



  فيه ثالثة أوجه} ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ { : قوله تعاىل 
  .أن احلق اسم من أمسائه تعاىل ، قاله حيىي ابن سالم : أحدها : 

  .أنه ذو احلق ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  .حق وهو معىن قول السدي  معناه أن عبادته: الثالث 

  فيه قوالن} َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ { 
  .األوثان ، قاله احلسن : أحدمها : 

  .إبليس ، قاله قتادة : الثاين 

َوإِنْ ) ٦٧(بَِّك إِنََّك لَعَلَى ُهًدى ُمْسَتِقيمٍ ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ُهْم َناِسكُوُه فَلَا ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ َواْدُع إِلَى َر
أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ ) ٦٩(اللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ ) ٦٨(َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ) ٧٠(وَالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء
يِّنَاٍت َتْعرُِف ِفي ُوُجوِه وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َب) ٧١(ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيسَ لَُهمْ بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

ِمْن ذَِلكُُم النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن  الَِّذيَن كَفَُروا الُْمْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آَياِتَنا قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ
  ) ٧٢(كَفَُروا َوبِئَْس الَْمِصُري 

  فيه أربعة أوجه} َمنَسكاً ُهمْ َناِسكُوُه  {: قوله تعاىل 
  .أنه العيد ، قاله ابن قتيبة : أحدها : 

  .أهنا املواضع املعتادة ملناسك احلج والعمرة ، قاله الفراء : الثاين 
  .املذبح ، قاله الضحاك : الثالث 
  .اله احلسن املنسك الُْمتََعبد والنسك الِعَباَدة ومنه مسي الَعابُِد ناسكاً ، ق: الرابع 

َولَوِ اْجَتَمعُوا لَُه َوإِنْ َيْسلُْبُهمُ َيا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاًبا 
  ) ٧٤(َما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز ) ٧٣(وُب الذُّبَاُب َشيْئًا لَا َيْسَتنِْقذُوُه ِمْنُه َضُعفَ الطَّاِلُب وَالَْمطْلُ

: ألن حجج اهللا عليهم بضرب األمثال هلم أقرب ألفهامهم } يَأَيَُّها النَّاسُ ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمعُواْ لَُه { : قوله تعاىل 
  :فإن قيل فأين املثل املضروب؟ ففيه وجهان 

  .أنه ليس هنا مثل ومعىن الكالم أهنم ضربوا هللا مثالُ يف عبادته غريه ، قاله األخفش : أحدمها 
  .أنه ضرب مثلهم كمن عبد من ال خيلق ذباباً ، قاله ابن قتيبة : الثاين 

  حيتمل ثالثة أوجه} إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه { 
  .اهللا  أهنم األوثان الذين عبدوهم من دون: أحدها : 

  .أهنم السادة الذين َصَرفُوُهم عن طاعة اهللا : الثاين 
  .أهنم الشياطني الذين محلوهم على معصية اهللا : الثالث 

ليعلمهم أن العبادة إمنا تكون للخالق املنشىء دون املخلوق املنشأ ، وخص } لَن َيْخلُقُوا ذُبَاباً َولَوِ اْجَتَمعُواْ لَُه { 
  .ملهانته وضعفه واستقذاره وكثرته ، وُسمِّي ذباباً ألنه ُيذَبُّ احتقاراً واستقذاراً : صه الذباب ألربعة أمور خت

  حيتمل وجهني} َوإِن َيْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشيْئاً الَّ َيْسَتنِقذُوُه ِمْنُه { 



  .إفساده لثمارهم وطعامهم حىت يسلبهم إياها : أحدمها : 
، فإذا كان هذا الذي هو أضعف احليوان وأحقره ال يقدر من عبدوه من دون اهللا  أَلَُمُه يف قرض أبداهنم: والثاين 

  .على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون آهلة معبودين وأرباباً ُمطَاعني وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان 
  :حيتمل وجهني } َضُعَف الطَّاِلُب َواملَطْلُوبِ { : مث قال 

  : الَعابِد واملَْعُبود ، فيكون يف معناه وجهان أن يكون عائداً إىل: أحدمها 
  .أن يكون عائداً إىل العابد واملعبود : أحدمها 

  .قهر العابد واملعبود : الثاين 
  :أن يكون عائداً للسالب فيكون يف معناه وجهان : واالحتمال الثاين 

  .ضعف للسالب عن القدرة واملسلوب عن الُنْصَرة : أحدمها 
  .السالب باملهانة واملسلوب باالستكانة ضعف : الثاين 

  فيه ثالثة تأويالت} َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه { 
  .ما عظموه حق عظمته ، قاله الفراء : أحدها : 

  .ما عرفوه حق معرفته ، قاله األخفش : الثاين 
ملدينة حني قالواْ استراح اهللا يف يوم نزلت يف يهود ا: قال ابن عباس . ما وصفوه حق صفته ، قاله قطرب : الثالث 
  .السبت 

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ) ٧٥(اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري 
  ) ٧٦(ُتْرَجُع الْأُمُوُر 

  فيه ثالثة أقاويل} َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهُم  َيْعلَُم{ : قوله تعاىل 
ما يكون بعد خلقهم ، حكاه ابن : ما كان قبل خلق املالئكة واألنبياء ، وما خلفهم : ما بني أيديهم : أحدها : 

  .عيسى 
  .أول أعماهلم ، وما خلفهم آخر أعماهلم ، قاله احلسن : ما بني أيديهم : الثاين 

  .ا بني أيديهم من أمر اآلخرة وما خلفهم من أمر الدنيا ، قاله حيىي بن سالم م: الثالث 
  .من أمور األرض : من أمور السماء ، وما خلفهم : ما بني أيديهم : وحيتمل رابعاً 

َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ ) ٧٧(ْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَعُوا وَاْسُجُدوا َواْعُبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الْخَْيَر لََعلَّكُ
لُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا جَِهاِدِه ُهَو اْجتََباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراهِيَم ُهَو َسمَّاكُُم ا

َتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيًدا َعلَْيكُْم َو
  ) ٧٨(فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

وقال الضحاك أن يطاع فال اعملوا هللا حق عمله ، : قال السدي } َوَجاِهُدواْ ِفي اللَِّه َحقَّ جِهَادِِِه { : قوله تعاىل 
]  ١٠٢: آل عمران [ } اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتهِ { : وهو مثل قوله تعاىل . يعصى وُيذْكر فال يُْنَسى وُيْشكر فال ُيكْفَر 

.  
  :واختلف يف نسخها على قولني 



  ] . ١٦: التغابن  [} فَاَتقُواْ اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم { : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : أحدمها 
قال رسول اهللا صلى : أهنا ثابتة احلكم ألن حق جهاده ما ارتفع معه احلرج ، روى سعيد بن املسيب قال : والثاين 

  َخْيُر دِْينِكُْم أَْيَسرَُه« : اهللا عليه وسلم 
  أي اختاركم لدينه} ُهَو اجَْتَباكُمْ { . » 
  :يعين من ضيق ، وفيه مخسة أوجه } َحَرجٍ  َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم يف الدِّينِ ِمْن{ . 

  .أنه اخلالص من املعاصي بالتوبة : أحدها 
  .املخرج من األميان بالكفارة : الثاين 

  .أنه تقدمي األهلة وتأخريها يف الصوم والفطر واألضحى ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أنه رخص السفر من القصر والفطر : الرابع 

  .نه ليس يف دين اٍإلسالم ما ال سبيل إىل اخلالص من املأمث فيه أنه عام أل: اخلامس 
  فيه أربعة أوجه} مِّلَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراِهيمُ { 
  .أنه وسع عليكم يف الدين كما وسع ملة أبيكم إبراهيم : أحدها : 

  .وافعلوا اخلري كفعل أبيكم إبراهيم : الثاين 
أن علينا والية : الرابع . ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وداخلة يف دينه  أن ملة إبراهيم وهي دينه الزمة: الثالث 

  .إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه 
  فيه وجهان} ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ َوِفي هذَا { 
  .وجماهد أن اهللا مساكم املسلمني من قبل هذا القرآن ويف هذا القرآن ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

: البقرة [ } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { : أن إبراهيم مساكم املسلمني ، قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعاىل : الثاين 
١٢٨ . [  

  فيه وجهان} لَِيكُونَ الرَّسُولُ َشهِيداً َعلَْيكُْم وََتكُونُواْ شَُهَدآَء َعلَى النَّاسِ { 
كم يف إبالغ رسالة ربه إليكم ، وتكونوا شهداء على الناس ُتَبِلُغوَنُهم رسالة ليكون الرسول شهيداً علي: أحدمها : 

  .رهبم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم 
  .ليكون الرسول شهيداً عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس بأن ُرُسلَُهم قد َبلَُّغوهم : الثاين 

  ضةيعين املفرو} فَأَِقيُمواْ الصَّالَةَ { 
  يعىن الواجبة} َوَءآُتواْ الزَّكَاةِ { . 
  فيه وجهان} َواْعَتَصمُواْ بِاللَِّه { . 
  .امتنعوا باهللا ، وهو قول ابن شجرة : أحدمها : 

  .معناه متّسكوا بدين اهللا ، وهو قول احلسن : والثاين 
  فيه وجهان} ُهَو َمْوالَكُْم { 
  .مَاِلكُكُم : أحدمها : 

  .تويل ألموركم وليكم امل: الثاين 
أي فنعم املوىل حني مل مينعكم الرزق ملا عصيتموه ، ونعم النصري حني أعانكم ملا } فَنِْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النََّصُري { 

  .أطعتموه 



َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة ) ٣(ُمْعرُِضونَ وَالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاتِهِْم خَاِشُعونَ ) ١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
فََمنِ ) ٦(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٥(َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ ) ٤(فَاِعلُونَ 

َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِهِمْ ) ٨(َوالَِّذيَن ُهمْ ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ ) ٧(نَ اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدو
  ) ١١(الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ١٠(أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ ) ٩(ُيَحاِفظُونَ 

  الثة أوجهفيه ث} قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ { 
  :معناه قد سعد املؤمنون ومنه قول لبيد : أحدها : 

  إمنا أفلح من كان عقل... فاعقلي إن كنت مل تعقلي 
حي : إنه بقاؤهم يف اجلنة ، ومنه قوهلم يف األذان : أن الفالح البقاء ومعناه قد بقيت هلم أعماهلم ، وقيل : الثاين 

  :بن العبد  على الفالح أي حي على بقاء اخلري قال طرفة
  يرجى لغابرنا الفالح. . ... . أفبعدنا أو بعدهم 

  :أنه إْدراك املطالب قال الشاعر : الثالث 
  أدركه مالعب الرماح... لو كان حي مدرك الفالح 

روى عمر بن اخلطاب قال كان النيب . املفلحون الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا : قال ابن عباس 
 عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يسمع عند وجهه دوٌي كدوي النحل ، فنزل عليه يوماً فلما سرى عنه صل اهللا

اللَُّهمَّ زِدَْنا َوالَ ُتنِْقْصَنا ، َوأَكْرِْمَنا َوالَ ُتهِنَّا ، َوأَْعطَِنا َوالَ َتْحرِْمَنا ، وَآِثْرَنا َوالَ « : استقبل القبلة ورفع يديه مث قال 
قَدْ { مث قرأ علينا » لَقَدْ أَنَْزلَ َعلَيَّ َعْشَر أََياٍت َمْن أَقَاَمُهنَّ َدَخلَ الَْجنَّةَ « : مث قال » َعلَيَنا ، وَأَْرِضَنا وَاْرَض َعنَّا ُتْؤِثْر 

عليه  روى أبو عمران اجلوين قال قيل لعائشة ما كان ُخلُق رسول اهللا صل اهللا. حىت ختم العشر } أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
{ حىت َبلَغَ } قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ { نعم ، قالت اقرأُوا فقرىء عليها : وسلم؟ ، قالت أتقرأُون سورة املؤمنون؟ قيل 

  .} َيَحاِفظُونَ 
  .هكذا كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقالت 

  :يه مخسة أوجه ف} الَِّذيَِن ُهْم ِفي َصالَِتهِْم َخاِشُعونَ { : قوله تعاىل 
  .خائفون ، وهوقول احلسن ، وقتادة : أحدها 
  .خاضعون ، وهو قول ابن عيسى : والثاين 

  .تائبون ، وهو قول إبراهيم : والثالث 
  .أنه غض البصر ، وخفض اجلناح ، قاله جماهد : والرابع 
فقد روي أن النيب صلى اهللا عليه هو أن ينظر إىل موضع سجوده من األرض ، وال جيوز بصره ُمَصالَُّه ، : اخلامس 

  .فصار ال جيوِّز بصره ُمَصالَُّه } الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالَتِهِْم خَاِشُعونَ { : وسلم كان يرفع بصره إىل السماء فنزلت 
  :فصار يف حمل اخلشوع على هذه األوجه قوالن 

  .يف القلب خاصة ، وهو قول احلسن وقتادة : أحدمها 
  .والبصر ، وهو قول احلسن وقتادة  يف القلب: والثاين 

  :فيه مخسة أوجه } َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمعْرُِضونَ { : قوله 
  .أن اللغو الباطل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه الكذب ، قاله ابن عباس : الثاين 



  .أنه احللف ، قاله الكليب : الثالث 
  .يشتمون املسلمني فهو عن اِإلجابة ، حكاه النقاش أنه الشتم ألن كفار مكة كانوا : الرابع 

  .أهنا املعاصي كلها ، قاله احلسن : اخلامس 
َمنزِلٌ ِفي : َما ِمْنكُم إِالَّ لَُه َمنزِالَِن « : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال } أُوْلِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ { : قوله 

رِ ، فَإِن َماَت وََدَخلَ النَّاَر ، َورِثَ أَْهلُ اجلَنَِّة َمْنزِلَُه ، وإِنْ َماَت وَََدَخلَ اجلَنَّةَ ، َورِثَ أَْهلُ النَّااجلَنَِّة َوَمنزِلٌ ِفي النَّارِ 
  :مث بيَّن ما يرثون فقال » } أُْولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ { َمنزِلَُه ، فَذِلَك قولَه 

  مخسة أوجه فيه} الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس { 
  .أنه اسم من أمساء اجلنة ، قاله احلسن : أحدها : 

  .أنه أعلى اجلنان قاله قطرب : الثاين 
  .أنه جبل اجلنة الذي تتفجر منه أهنار اجلنة ، قاله أبو هريرة : الثالث 
  .أنه البستان وهو رومي معرب ، قاله الزجاج : الرابع 

  .ك أنه عريب وهو الكرم ، قاله الضحا: اخلامس 

ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا ) ١٣(ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ ) ١٢(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطنيٍ 
) ١٤(أَْنشَأَْناُه َخلْقًا آَخَر فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني  الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ

  ) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ُتْبَعثُونَ ) ١٥(ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلكَ لََميُِّتونَ 

  فيه قوالن} َولَقَدْ َخلَقَنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : قوله 
  .النه اسُْتلَ من ِقَبل ربه : آدم استل من طني ، وهذا قول قتادة ، وقيل : أحدمها : 

أن املعين به كل إنسان ، ألنه يرجع إىل آدم الذي خلق من ساللة من طني ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، : والثاين 
  :، قال الشاعر  ألنه استل من نطفة أبيه ، والساللة من كل شيء صفوته اليت تستل منه: وقيل 

  سليلة أفراسٍ جتلّلها بغل... وما هند إال مهرة عربية 
الساللة القليل مما ينسل ، وقد ُتَسمَّى ، املضغة ساللة والولد ساللة إما ألهنما صفوتان على الوجه : وقال الزجاج 

ذي إذا اعتصرته بني أصابعك أن الساللة الطني ال: األول ، وإما ألهنما ينسالن على الوجه الثاين ، وحكى الكليب 
  :خرج منه شيء ، ومنه قول الشاعر 

  على مشج ساللته مهُني... طوت أحشاء مرجتٍة لوقت 
  .وحكى أبان بن تغلب أن الساللة هي التراب واستشهد بقول أمية بن أيب الصلت 

  وإىل الساللة كلها ستعود... خلق الربية من ساللة مننت 
النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد ، وقد ينطلق اسم النطفة على كل ماء ، قال بعض } ةً ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطّْفَ{ 

  :شعراء هذيل 
  وشرّابان بالنطف الظوامي... وأهنما حلّرابا حروب 

  .أي متمكن قد هىيء الستقراره فيه : يعين بالقرار الرحم ، ومكني } ِفي قَرَارٍ مَّكنيٍ { : قوله تعاىل 
  .العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة ُسّمَي علقة ألنه أول أحوال العلوق } َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً  ثُمَّ{ 
  وهي قدر ما ميضغ من اللحم} فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً { 



أن اِإلنسان تنتقل أحوال خلقه ليعلم نعمته عليه وإمنا بني اهللا } فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاماً فَكَسَْوَنا الِْعظَاَم لَْحَماً { . 
  .وحكمته فيه ، وإن بعثه بعد املوت حياً أهون من إنشائه ومل يكن شيئاً 

  فيه أربعة أوجه} ثُمَّ أَنَشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ { 
  .يعين بنفخ الروح فيه ، وهذا قول ابن عباس والكليب : أحدها : 

  .ول قتادة بنبات الشعر ، وهذا ق: والثاين 
  .أنه ذكر و أنثى ، وهذا قول احلسن : والثالث 
  .حني استوى به شبابه ، وهذا قول جماهد : والرابع 

  .أنه بالعقل والتمييز : وحيتمل وجهاً خامساً 
بن  قال عمر. } ثَمَّ أَنَشأَناهُ َخلْقَاً آَخَر { : روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه ملا نزلت هذه اآلية إىل قوله 

  .} فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقنيَ { : فتبارك اهللا أحسن اخلالقني فنزلت : اخلطاب 

  ) ١٧(َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

  جهأي سبع مسوات ، ويف تسميتها طرائق ثالثة أو} َسْبَع طَرآِئَق { : قوله 
  .ألن كل طبقة على طريقة من الصنعة واهليئة : أحدها : 

  .ألن كل طبقة منها طريق املالئكة ، قاله ابن عيسى : الثاين 
ألهنا طباق بعضها فوق بعض ، ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق عليها ما ميسكها ، قاله ابن شجرة ، : الثالث 

  .لى الوجه الثاين مأخوذاً من التطارق فيكون على الوجه األول مأخوذاً من التطرق ، وع
  :فيه ثالثة أوجه } َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلقِ غَاِفِلَني { 

  .غافلني عن حفظهم من سقوط السماء عليهم ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .غافلني عن نزول املطر من السماء عليهم ، قاله احلسن : الثاين 

  .، قاله سفيان بن عيينة  غافلني ، أي عاجزين عن رزقهم: الثالث 
أهنا سبع حجب بينه وبني ربه ، احلجاب األول قلبه ، الثاين : وتأول بعض املتعمقة يف غوامض املعاين سبع طرائق 

جسمه ، الثالث نفسه ، الرابع عقله ، اخلامس علمه ، السادس إرادته ، السابع مشيئته توصله إن صلحت وحتجبه 
  .إن فسدت ، وهذا تكلف بعيد 

فَأَْنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ ) ١٨(َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدُرونَ 
ُرُج ِمْن طُورِ َسيَْناَء َتْنُبتُ بِالدُّْهنِ َوصِْبغٍ ِللْآِكِلَني َوَشَجَرةً َتْخ) ١٩(َوأَْعَنابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ 

َوَعلَْيَها َوَعلَى ) ٢١(أْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَنَْعامِ لَِعْبَرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُْم ِفيَها مََناِفُع كَِثَريةٌ َوِمْنَها َت) ٢٠(
  ) ٢٢(الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

  .هي شجر الزيتون ، وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها } َوَشَجرةً َتْخُرُج ِمن طُورِ َسْينآَء { : قوله تعاىل 
  :ويف طور سيناء مخسة تأويالت 

  .أن سيناء الربكة فكأنه قال جبل الربكة ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدها 
  .دة أنه احلسن املنظر ، قاله قتا: الثاين 



  .أنه الكثري الشجر ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .أنه اسم اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى ، قاله أبو عبيدة : الرابع 

أنه املرتفع مأخوذ من النساء ، وهو االرتفاع فعلى هذا التأويل يكون امساً عربياً وعلى ما تقدم من : اخلامس 
  :قائلون بأعجميته على ثالثة أقاويل التأويالت يكون امساً أعجمياً واختلف ال

  .أنه سرياين ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .نبطي : الثاين 

  .حبشي : الثالث 
  اختلف يف الدهن هنا على قولني} َتنُْبْت بِالدُّْهنِ { 
  .أن الدهن هنا املطر اللني ، قاله حممد بن درستويه ، ويكون دخول الباء تصحيحاً للكالم : أحدمها : 
  .أنه الدهن املعروف أي بثمر الدهن : اين الث

  :وعلى هذا اختلفوا يف دخول الباء على وجهني 
  :أهنا زائدة وأهنا تنبت الدهن ، قاله أبو عبيدة وأنشد : أحدمها 

  فكانت الباء يف بالفرج زائدة كذلك يف الدهن وهي قراءة ابن مسعود... نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
فإن . أصل وليست بزائدة ، وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء األوىل إذا كانت التاء أصالً ثابتاً أن الباء : الثاين . 

كانت القراءة بضم التاء األوىل فمعناه تنبت وينبت هبا الدهن ومعنامها إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدىن فرق 
  .ب املاء وخترج الدهن أن تشر: معناه ينبت فيها الدهن ، وهذه عربة : وقال الزجاج . 
الزَّيُت ِمْن « : أي إدام يصطبغ به اآلكلون ، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال } َوصِْبغٍ لِّآلِكِلَني { 

  .وقيل إن الصبغ ما يؤتدم به سوى اللحم » َشَجرٍة ُمَباَركٍَة فَائَْتِدمُواْ بِِه وَادَِّهُنوا 

فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٢٣(ا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًح
نَْزلَ َملَاِئكَةً َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا الْأَوَِّلَني ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ ُيرِيُد أَنْ َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَوْ َشاَء اللَُّه لَأَ

  ) ٢٥(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه حَتَّى ِحنيٍ ) ٢٤(

  فيه وجهان} َما َسِمْعَنا بِهذَا ِفي َءاَبائَِنا األَوَِّلَني { : قوله عز وجل 
  .ته ما مسعنا مبثل دعو: أحدمها : 

  .ما مسعنا مبثله بشراً أتى برسالة من ربه : والثاين 
  :ويف أبائهم األولني وجهان 

  .أنه األب األدىن ، ألنه أقرب ، فصار هو األول : أحدمها 
  .أنه األب األبعد ألنه أّول أبٍ وَلَدك : والثاين 

  فيه وجهان} فََترَبَُّصوا بِهِ َحتَّى ِحنيٍ { 
  .حىت ميوت : أحدمها : 
  .حىت يستبني جنونه : لثاين ا



 فَأَْوَحيَْنا إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا وََوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك) ٢٦(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 
) ٢٧(ْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ ِمْنُهْم وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ إِلَّا َم

ْنزِلْنِي َوقُلْ َربِّ أَ) ٢٨(َني فَإِذَا اْسَتَوْيتَ أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم
  ) ٣٠(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني ) ٢٩(ُمْنَزلًا ُمبَاَركًا وَأَْنَت خَْيُر الْمُْنزِِلَني 

  فيه أربعة أقاويل} َوفَاَر التَّنُّورَ { : قوله 
  .تنور اخلابزة ، قاله الكليب : أحدها : 

  .احلجاج أنه آخر مكان يف دارك ، قاله أبو : الثاين 
  .أنه طلوع الفجر ، قاله علي رضي اهللا عنه : الثالث 
قاله ابن » اآلن َحِمَي الَوطِيُس « : أنه مَثَلٌ ضََرَبُه اللَُّه الشتداد األمر كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع 

  .حبر 
مهور بضم امليم وفتح الزاي ، وقرأ عاصم يف رواية بكر قراءة اجل} َوقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي ُمنَزالً مَُّبارَكاً { : قوله تعاىل 

  .بفتح امليم وكسر الزاي والفرق بينهما أن املُنَزلَ بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول 
  يف ذلك قوالن} َوأَنَت َخْيرٌ الُْمنزِِلَني { 
  .اركاً يعين بالسالمة والنجاة أن نوحاً قال ذلك عند نزوله يف السفينة فعلى هذا يكون قوله مب: أحدمها : 

  .فعلى هذا يكون قوله مباركاً يعين باملاء والشجر . أنه قاله عند نزوله من السفينة ، قاله جماهد : الثاين 

كُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ فَأَْرَسلَْنا ِفيهِمْ َرسُولًا ِمْنُهمْ أَِن اْعُبدُوا اللََّه َما لَ) ٣١(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرًنا آَخرِيَن 
ا َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآِخَرِة َوأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَي) ٣٢(

أََيِعدُكُمْ ) ٣٤(َولَِئْن أَطَْعُتمْ َبشًَرا ِمثْلَكُمْ إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُرونَ ) ٣٣(ُب ِممَّا َتشَْرُبونَ َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه وََيشَْر
َياتَُنا الدُّنَْيا إِنْ ِهَي إِلَّا َح) ٣٦(َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ ) ٣٥(أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنُتْم ُترَاًبا َوِعظَاًما أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ 

قَالَ َربِّ ) ٣٨(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني ) ٣٧(َنُموُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني 
فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعًدا ) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيْصبُِحنَّ َناِدِمَني ) ٣٩(اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 

  ) ٤١(ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  فيه ثالثة أوجه} إِنْ ِهيَ إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا { : قوله تعاىل 
  .ميوت منا قوم وحييا منا قوم ، قاله ابن عيسى : أحدها : 

  .ميوت قوم ويولد قوم ، قاله حيىي بن سالم ، قال الكليب ، ميوت اآلباء وحييا األبناء :  الثاين
  .أنه مقدم ومؤخر معناه حنيا ومنوت وما حنن مببعوثني ، قاله ابن شجرة : الثالث 

  :أي هلكى كالغثاء ، ويف الغثاء ثالثة أقاويل } فََجَعلَْناُهْم غُثآًء { : قوله 
  .يل من الشجر ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة أنه البا: أحدها 
  .ورق الشجر إذا وقع يف املاء مث جف ، وهذا قول قطرب : والثاين 

  .هو ما احتمله املاء من الزبد والقذى ، ذكره ابن شجرة وقاله األخفش : والثالث 
  فيه وجهان} فَُبْعداً لِّلْقَْومِ الظَّاِلِمنيَ { 



  .هلم من الرمحة كاللعنة ، قاله ابن عيسى  فبعداً: أحدمها : 
  .فبعداً هلم يف العذاب زيادة يف اهلالك ، ذكره أبو بكر النقاش : الثاين 

ا َتْتَرى كُلَّ ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََن) ٤٣(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ ) ٤٢(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قُُروًنا آَخرِيَن 
  ) ٤٤(ْؤِمُنونَ َما َجاَء أُمَّةً َرسُولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا بَْعضَُهْم َبْعًضا َوَجَعلَْناُهمْ أَحَاِديثَ فَبُْعًدا ِلقَْومٍ لَا ُي

  فيه قوالن} ثَمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى { : قوله 
  .له ابن عباس ، وجماهد متواترين يتبع بعضهم بعضاً ، قا: أحدمها : 

  .منقطعني بني كل اثنني دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين : الثاين 
  .ويف اشتقاق تترى ثالثة أقاويل 

  .وهو اشتقاقه على القول األول . أنه مشتق من وتر القوس التصاله مبكانه منه ، قاله ابن عيسى : أحدها 
ألن كل واحد بعد صاحبه فرد ، قاله الزجاج ، وهو اشتقاقه على التأويل أنه مشتق من الوتر وهو الفرد : الثاين 
  .الثاين 

  .أنه مشتق من التواتر ، قاله ابن قتيبة وحيتمل اشتقاقه التأويلني معاً : الثالث 

) ٤٦(ِئِه فَاْسَتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما َعاِلَني إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَ) ٤٥(ثُمَّ أَْرَسلَْنا مُوَسى وَأََخاُه هَاُرونَ بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى ) ٤٨(فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنوا ِمَن الُْمْهلَِكَني ) ٤٧(فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ 

  ) ٤٩(الِْكَتابَ لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

  فيه أربعة أوجه} قَْوماً َعاِلَني { : قوله 
  .متكربين ، قاله املفضل : أحدها : 

  .مشركني ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .قاهرين ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .ظاملني ، قاله الضحاك : الرابع 
  :فيه أربعة أوجه } َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ . . . { : قوله 

  .، قاله ابن عيسى مطيعون : أحدها 
  .خاضعون ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .مستبعدون ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .ما قاله احلسن كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون وكان فرعون يعبد األصنام : الرابع 

  ) ٥٠(َوَمِعنيٍ  َوَجَعلَْنا اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ

فآيته أن خلق من غري ذكر وآيتها أن محلت من غري بعل ، مث تكلم يف املهد } َوَجَعلَْنا اْبَن مْرَيَم َوأُمَُّه َءاَيةً { : قوله 
  .فكان كالمه آية له ، وبراءة هلا 

  : الربوة ما ارتفع من األرض وفيه قوالن. اآلية } َوَءاَويَْنا ُهَمآ إِلَى َرْبَوٍة { 



أهنا ال تسمى ربوة إال إذا اخضرت بالنبات وربت ، وإالّ قيل نشز اشتقاقاً من هذا املعىن واستشهاداً بقول : أحدمها 
  :ويقول الشاعر ]  ٦٥: البقرة [ } كََمثَلِ َجنٍَّة بَِرْبَوٍة { : اهللا تعاىل 

  حوى جنة يف ربوة وهو خاشع... طوى نفسه طّي احلرير كأنه 
  :ربوة وإن مل تكن ذات نبات قال امرؤ القيس تسمى : الثاين 

  تعاورين ريحٌ جنوب ومشألُ... فكنت مهيداً حتت رمس بربوة 
  ويف املراد هبا هنا أربعة أقاويل

  .الرملة ، قاله أبو هريرة : أحدها : 
  .دمشق ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .مصر ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .ادة ، قال كعب األحبار ، هي أقرب األرض إىل السماء بثمانية عشر ميالً قاله قت. بيت املقدس : الرابع 

  :أربعة أوجه } ذَاِت قَرَارٍ { : ويف 
  .ذات استواء ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .ذات مثار ، قاله قتادة : الثاين 

  .ذات معيشة تقرهم ، قاله احلسن : الثالث 
  .ىي بن سالم ذات منازل تستقرون فيها ، قاله حي: الرابع 

  :وجهان } َمَعنيٍ { ويف 
  .أنه اجلاري ، قاله قتادة : أحدمها 

  :أنه املاء الطاهر ، قاله عكرمة ومنه قول جرير : الثاين 
  وشالً بعينك ما يزال معينا... إن الذين غروا بلبك غادروا 

  أي ظاهراً ، يف اشتقاق املعني ثالثة أوجه
  .اله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون ألنه جار من العيون ، ق: أحدها : 

  .أنه مشتق من املعونة : الثاين 
  .من املاعون : الثالث 

مْ َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََنا رَبُّكُ) ٥١(َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 
) ٥٤(فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ ) ٥٣(فََتقَطَُّعوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهمْ ُزبًُرا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ ) ٥٢(فَاتَّقُوِن 

  ) ٥٦(َبلْ لَا َيْشُعُرونَ ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت ) ٥٥(أََيْحَسبُونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني 

  فيه ثالثة أوجه} وإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحدةً { : قوله 
  :دينكم دين واحد ، قاله احلسن ، ومنه قول الشاعر : أحدها : 

  وهل يأَتمن ذو أمة وهو طائع... حلفت فلم أترك لنفسك ريبةً 
  مجاعتكم مجاعة واحدة ، حكاه ابن عيسى: الثاين 

  .خلقكم خلق واحد : الثالث . 
  :فيه وجهان } فََتقَطَُّعواْ أَْمرَُهْم َبيَْنُهمْ { : قوله 



  .ففرقوا دينهم بينهم قاله الكليب : أحدمها 
  .وهو حمتمل . انقطع تواصلهم بينهم : الثاين 

  فيه تأويالن} زُُبراً { 
  .من قرأ بفتح الباء أحدمها يعين قطعاً ومجاعات ، قاله جماهد ، والسدي ، وتأويل : 

يعين ، كتباً ، قاله قتادة ، وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه ، أهنم تفرقوا الكتب ، فأخذ كل فريق منهم : الثاين 
  .كتاباً ، آمن به وكفر مبا سواه 

  فيه وجهان} كُلُّ حِْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ { 
  .اب فرحون كل حزب مبا تفردوا به من دين وكت: أحدمها : 

  .كل حزب مبا هلم من أموال وأوالد فرحون : والثاين 
  :ويف فرحهم وجهان 

  .أنه سرورهم : أحدمها 
  .أهنا أعماهلم : والثاين 

  :فيها أربعة تأويالت } فَذَْرُهْم ِفي غَْمَرتِهِْم { : قوله عز وجل 
  .يف ضاللتهم ، وهو قول قتادة : أحدها 
  .ل حيىي بن سالم يف عملهم ، وهو قو: والثاين 

  .يف حريهتم ، وهو قول ابن شجرة : والثالث 
  .يف جهلهم ، وهو قول الكليب : والرابع 

  فيه ثالثة أوجه} حَتَّى ِحنيٍ { 
  .حىت املوت : أحدها : 

  .حىت يأتيهم ما وعدوا به ، وهو يوم بدر : والثاين 
  .وهذا قول الكليب  لك يوم ،: أنه خارج خمرج الوعيد كما تقول للتوعد : والثالث 

  .أي نعطيهم ونزيدهم من أموال وأوالد } أََيْحَسُبونَ أَنََّما نُِمدُُّهم بِِه ِمن مَّالٍ وََبنَِني { : قوله عز وجل 
  فيه وجهان} ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الْخَْيرَاِت { 
  .جنعله يف العامل خرياً : أحدمها : 

  .أمنا نريد هلم بذلك خرياً : والثاين 
  فيه وجهان} ل الَّ َيشُْعُرونَ َب{ 
  .بل ال يشعرون أنه استدراج : أحدمها : 

  .بل ال يشعرون أنه اختبار : والثاين 

ْشرِكُونَ َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم لَا ُي) ٥٨(َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياِت َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ) ٥٧(إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة رَبِّهِْم ُمْشِفقُونَ 
أُولَِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوُهْم لََها ) ٦٠(َوالَِّذيَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ ) ٥٩(

  ) ٦١(َسابِقُونَ 



  فيه وجهان}  وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َمآ ءَاَتواْ وَّقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ{ : قوله تعاىل 
  .يعين الزكاء : أحدمها : 

  .أعمال الرب كلها : الثاين 
  أي خائفة} وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ { 
وجل العارف من طاعته أكثر من وجِِله من خمالفته ألن املخالفة متحوها التوبة ، : قال بعض أصحب اخلواطر . 

  .والطاعة تطلب لتصحيح الغرض 
  فيه وجهان} َراجُِعونَ  أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم{ 
  .خيافون أال ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه : أحدمها : 

  .روته عائشة مرفوعاً . خيافون أن ال تقبل أعماهلم إذا عرضت عليهم : الثاين 
  :حيتمل وجهني } أُْولِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت { : قوله عز وجل 

  .رع مستكثر يستكثرون منها ألن املسا: أحدمها 
  .يسابقون إليها ألن املسارع سابق : الثاين 

  فيه وجهان} َوُهْم لََها َسابِقُونَ { 
  .وهم هبا سابقون إىل اجلنة : أحدمها : 

  .وهم إىل فعلها سابقون : الثاين 
  .وهم ملن تقدمهم من األمم سابقون ، قاله الكليب : وفيه وجه ثالث 

َبلْ قُلُوُبُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ ) ٦٢(ُوْسعََها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َولَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا 
لَا َتْجأَرُوا الَْيوْمَ ) ٦٤(حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِمْ بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ ) ٦٣(أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ 

ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمًرا ) ٦٦(قَْد كَاَنْت آَياِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُمْ َتْنِكُصونَ ) ٦٥(إِنَّكُْم ِمنَّا لَا تُْنَصُرونَ 
  ) ٦٧(تَْهُجُرونَ 

  فيه وجهان} ذا َبلْ قُلُوُبُهْم ِفي غَمَرٍة مِّْن ه{ : قوله عز وجل 
  .يف غطاء ، قاله ابن قتيبة : أحدمها : 

  .يف غفلة قاله قتادة : والثاين 
  فيه وجهان} ِمْن هذا { 
  .من هذا القرآن ، وهو قول جماهد : أحدمها : 

  .من هذا احلق ، وهو قول قتادة : الثاين 
  هانفيه وج} َولَُهْم أَْعَمالٌ ِمن ُدوِن ذِلَك ُهْم لََها َعاِملُونَ { 
  .من دون احلق ، وهو قول قتادة ] يعملوهنا [ خطايا : أحدمها : 

  .مل يعملوها وسيعملوهنا ، حكاه حيىي ابن سالم ] رديئة [ أعمال : الثاين 
}  حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِم بِالَْغذَابِ{ : قوله عز وجل . أنه ظلم املخلوقني مع الكفر باخلالق : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيهم وجهان 
باملال والولد ، قاله الكليب ، فعلى األول يكون : والثاين . أهنم املوسع عليهم باخلصب ، قاله ابن قتيبة : أحدمها 



  .عاّماً وعلى الثاين يكون خاصاً 
  فيه أربعة تأويالت} إذَا ُهم َيجْأَُرونَ { 
  .جيزعون ، وهو قول قتادة : أحدها : 

  .وهوقول ابن عباس يستغيثون ، : الثاين 
  .يصيحون ، وهو قول علي بن عيسى : والثالث 
قال قتادة نزلت هذه اآلية يف قتلى . يصرخون إىل اهللا تعاىل بالتوبة ، فال تقبل منهم ، وهو قول احلسن : والرابع 

  .در هم الذين قتلواْ بب} َحتَّى إِذَا أَخذَْنا ُمْتَرِفيهِم بِالَْعذَابِ { بدر ، وقال ابن جريج 
  :فيه ثالثة أوجه } َوكُنُتم َعلَى أَْعقَابِكُْم َتنِكُصونَ { : قوله عز وجل 

  .تستأخرون ، وهو قول جماهد : أحدها 
  .تكذبون : والثاين 

  :ومنه قول الشاعر . رجوع القهقرى : والثالث 
  .زعموا أهنم على سبل احلق وأنا نكص على األعقاب 

  .ترك القبول وهو أي النكوص ، موسع هنا ومعناه 
  .أي حبرمة اهللا ، أال يظهر عليهم فيه أحد ، وهو قول ابن عباس ، واحلسن ، وجماهد ، وقتادة } ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه { 

  .مستكربين مبحمد أن يطيعوه ، وبالقرآن أن يقبلوه : وحيتمل وجهاً آخر 
  ويف السمر قوالن. سامر فاعل من السمر } َسامِراً تَْهُجرونَ { 
  .مسراً هتجرون : أنه احلديث ليالً ، قاله الكليب ، وقيل به : حدمها أ: 

أنه ظل القمر ، حكاه ابن عيسى ، والعرب تقول حلف بالسمر والقمر أي بالظلمة والضياء ، ألهنم : والثاين 
ار ، وقال ال أكلمه السمر والقمر ، أي الليل والنه: يسمرون يف ظلمة الليل وضوء القمر ، والعرب تقول أيضاً 

  :وجهان } َتْهُجُرونَ { ويف . الزجاج ومن السمر أخذت مسرة اللون 
  .هتجرون احلق باِإلعراض عنه ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .هتجرون يف القول بالقبيح من الكالم ، قاله ابن جبري ، وجماهد : والثاين 

  :ويف خمرج هذا الكالم قوالن . لقول بضم التاء وكسر اجليم وهو من هجر ا} تُْهجُِرونَ { وقرأ نافع 
  .إنكار تسامرهم باِإلزراء على احلق مع ظهوره هلم : أحدمها 

  .إنكاراً منهم حىت تسامروا يف ليلهم واخلوف أحق هبم : الثاين 

أَْم ) ٦٩(ْعرِفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ أَْم لَْم َي) ٦٨(أَفَلَْم َيدَّبَُّروا الْقَْولَ أَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباَءُهمُ الْأَوَِّلَني 
َولَوِ اتََّبعَ الَْحقُّ أَْهَواءَُهْم لَفََسَدتِ السََّماوَاُت ) ٧٠(َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَرُُهْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ 

أَْم َتْسأَلُُهْم َخْرًجا فََخرَاُج َربَِّك خَْيٌر َوُهَو ) ٧١(بِِذكْرِِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمعْرُِضونَ  َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أَتَْيَناُهْم
لََناِكُبونَ  َوإِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َعنِ الصَِّراِط) ٧٣(وَإِنََّك لََتْدُعوُهمْ إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ ) ٧٢(َخْيُر الرَّازِِقَني 

  ) ٧٥(َولَْو َرِحمَْناُهْم َوكَشَفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ ) ٧٤(

  يف احلق هنا قوالن} َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهمْ { : قوله 
  .أنه اهللا ، قاله األكثرون : أحدمها : 



  .مبا يريدون لفسدت السموات واألرض  أنه التنزيل أي لو نزل: الثاين 
  :ويف اتباع أهوائهم قوالن 

  .لو اتبع أهواءهم فيما يشتهونه : أحدمها 
  .فيما يعبدونه : الثاين 

  حيتمل وجهني} لَفََسَدتِ السَّمَواُت َواَألْرضُ { 
  .لفسد تدبري السموات واألرض ، ألهنا مدبرة باحلق ال باهلوى : أحدمها : 

  .دت أحوال السموات واألرض ألهنا جارية باحلكمة ال على اهلوى لفس: الثاين 
أي ولفسد من فيهن ، وذلك إشارة إىل من يعقل من مالئكة السموات وإنس األرض ، وقال الكليب } َوَمن ِفيهِنَّ { 
ل يعين ما بينهم من خلق ، ويف قراءة ابن مسعود لفسدت السموات واألرض وما بينهما ، فتكون على تأوي: 

الكليب ، وقراءة ابن مسعود ، حمموالً على فساد ما ال يعقل من حيوان ومجاد ، وعلى ظاهر التنزيل يف قراءة 
اجلمهور يكون حمموالً على فساد ما يعقل وما ال يعقل من احليوان ، ألن ما ال يعقل تابع ملا يعقل يف الصالح 

السموات من املالئكة بأن جعلت أرباباً وهي مربوبة ، فعلى هذا يكون من الفساد ما يعود على من يف . والفساد 
  .وعبدت وهي مستعبدة 

  :وفساد اإلِنس يكون على وجهني 
  .وذلك مهلك . باتباع اهلوى : أحدمها 

  .وذلك كفر . بعبادة غري اهللا : الثاين 
  .وأما فساد اجلن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا 

  .بأهنم مدبرون بذوي العقول وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه التبع 
  .فعاد فساد املدبرين عليهم 

  فيه وجهان} َبلْ أَتَْيَناُهم بِِذكْرِِهْم { 
  .عىن ببيان احلق هلم ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .والقرآن بلساهنم ، قاله السدي ، وسفيان . بشرفهم ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منهم : الثاين 
  .بذكر ما عليهم من طاعة وهلم من جزاء : وحيتمل ثالثاً 

  فيه وجهان} فَُهْم َعن ِذكْرِِهم مُّعِرُِضونَ { 
  .فهم عن القرآن معرضون ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .عن شرفهم معرضون ، قاله السدي : الثاين 
  .يعين أمراً } أَْم َتسْأَلُُهْم خَْرجاً { : قوله 

  جهانفيه و} فَخََراُج َربِّكَ َخْيٌر { 
  .فرزق ربك يف الدنيا خري منهم ، قاله الكليب : أحدمها : 

  .فأجر ربك يف اآلخرة خٌري منه ، قاله احلسن : الثاين 
  .واخلراج من األرض : اخلرج من الرقاب : وذكر أبو عمرو بن العالء الفرق بني اخلرج واخلراج فقال 

  :ويالت فيه أربعة تأ} َعنِ الصَِّراِط لََناِكُبونَ { : قوله 
  .لعادلون ، قاله ابن عباس : أحدها 



  .حلائدون ، قاله قتادة : الثاين 
  .لتاركون ، قاله احلسن : الثالث 
  .ملعرضون ، قاله الكليب ، ومعانيها متقاربة : الرابع 

ى إِذَا فََتحَْنا َعلَْيهِْم بَاًبا ذَا َعذَابٍ َشِديٍد إِذَا ُهمْ حَتَّ) ٧٦(َولَقَْد أََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ فََما اسَْتكَانُوا لَِربِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ 
َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي ) ٧٨(َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ ) ٧٧(ِفيِه ُمْبِلُسونَ 

َبلْ قَالُوا ِمثْلَ ) ٨٠(َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت َولَُه اْخِتلَاُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ٧٩(الْأَْرضِ َوإِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ 
َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ  لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن) ٨٢(قَالُوا أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ ) ٨١(َما قَالَ الْأَوَّلُونَ 

  ) ٨٣(َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  فيه ثالثة أقاويل. اآلية } حَتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَيْهِم َباباً { : قوله 
نِي يُوُسَف فَقََحطُوا اللَُّهمّ اْجَعلَْها َعلَيهِم ِسنَِني كَِس« : أنه دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه فقال : أحدها : 

  قاله جماهد» َسْبَع ِسنِنيَ َحتَّى أَكَلُوا الَْعلَْهَز ِمَن اجلُوعِ َوُهَو الَوَبرُ بالدَّمِ 
  .أنه قتلهم بالسيف يوم بدر ، قاله ابن عباس : الثاين . 

  .يعين باباً من عذاب جهنم يف اآلخرة ، قاله بعض املتأخرين : الثالث 
  مضى تفسريه قد} ُمْبِلُسونَ { 
  :فيه وجهان } َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي اَألْرضِ { : قوله . 

  .خلقكم ، قاله الكليب وحيىي بن سالم : أحدمها 
  .نشركم ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  :فيه قوالن } َولَُه اخِْتالَُف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ { : قوله 

  .بالزيادة والنقصان : أحدمها 
  .تكررمها يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم : الثاين 

  .اختالف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء وضالل وهدى : وحيتمل ثالثاً 

قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواتِ ) ٨٥(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ٨٤(قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َولَا ) ٨٧(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ ) ٨٦(ْبعِ َوَربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ السَّ

) ٩٠(أََتْيَناُهمْ بِالَْحقِّ وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ  َبلْ) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ ) ٨٨(ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
َعلَى َبْعضٍ سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا  َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلَهٍ بَِما َخلََق َولََعلَا َبْعضُُهْم

  ) ٩٢(الشََّهاَدِة فََتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ َعاِلمِ الَْغْيبِ َو) ٩١(َيِصفُونَ 

  فيه وجهان} َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء { : قوله 
  .خزائن كل شيء ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .وامللكوت من صفات املبالغة كاجلربوت والرهبوت . ملك كل شيء ، قاله الضحاك : الثاين 
  ي مينع وال ُيمنع منه ، فاحتمل ذلك وجهنيأ} َوُهَو ُيجُِري َوالَ ُيَجاُر علَْيِه { 
  .يف الدنيا ممن أراد هالكه مل مينعه منه مانع ، ومن أرد نصره مل يدفعه من نصره دافع : أحدمها : 



  .يف اآلخرة ال مينعه من مستحقي الثواب مانع وال يدفعه من مستوجب العذاب دافع : الثاين 
  فيه وجهان} فأَنَّى ُتْسَحرونَ { 
  .فمن أي وجه تصرفون عن التصديق بالبعث : ا أحدمه: 

  .فكيف تكذبون فيخيل لكم الكذب حقاً : الثاين 

وَإِنَّا َعلَى أَنْ نُرَِيَك َما َنِعدُُهْم ) ٩٤(َربِّ فَلَا َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٩٣(قُلْ َربِّ إِمَّا ُترَِينِّي َما ُيوَعُدونَ 
َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزَاِت ) ٩٦(ْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ ا) ٩٥(لَقَاِدُرونَ 
  ) ٩٨(َوأَُعوذُ بِكَ َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن ) ٩٧(الشََّياِطنيِ 

  فيه مخسة أقاويل} اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أْحَسُن السَّيِئَةَ { : قوله 
  .باإلغضاء والصفح عن إساءة املسيء ، قاله احلسن : أحدها  :

  .ادفع الفحش بالسالم ، قاله عطاء والضحاك : الثاين 
  .ادفع املنكر باملوعظة ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .معناه امسح السيئة باحلسنة هذا قول ابن شجرة : الرابع 

وعظة ، وهذا وإن كان خطاباً له عليه السالم فاملراد به مجيع معناه قابل أعداءك بالنصيحة وأولياءك بامل: اخلامس 
  .األمة 
  .من نزغات : أحدها : فيه أربعة أوجه } َوقُل رَّبِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزَاِت الشََّياِطنيِ { : قوله 

  .من إغواء : الثاين 
  .أذاهم : الثالث 
  .اجلنون : الرابع 

  أي يشهدوين ويقاربوين يف وجهان} ُرونِ َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَن َيْحُض{ 
  .قال الكليب . أحدمها يف الصالة عند تالوة القرآن : 

  .يف أحواله كلها ، وهذا قول األكثرين : والثاين 

نََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِ) ٩٩(َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن 
  ) ١٠٠(َورَاِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 

َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ الَّ { : أي من أمامهم برزٌخ ، الربزخ احلاجز ومنه قوله تعاىل . اآلية } َوِمن وَرآِئهِمْ َبْرَزٌخ { : قوله 
  .سة أقاويل وفيه مخ]  ٢٠: الرمحن [ } َيْبِغَيانِ 
  .أنه حاجز بني املوت والبعث ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .قاله الضحاك . حاجز بني الدنيا واآلخرة : الثاين 

  .حاجز بني امليت ورجوعه للدنيا ، قاله جماهد : الثالث 
  .أن الربزخ اإلِمهال ليوم القيامة ، حكاه ابن عيسى : الرابع 

  . وبينهما أربعون سنة ، قاله الكليب هو األجل ما بني النفختني: اخلامس 



فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ١٠١(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَلَا أَْنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئٍذ َولَا َيَتَساَءلُونَ 
َتلْفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهمْ ) ١٠٣(أَنْفُسَُهْم ِفي َجهَنََّم خَاِلُدونَ َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا ) ١٠٢(

  ) ١٠٤(ِفيَها كَاِلُحونَ 

  فيه وجهان} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَالَ أَنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئذٍ { : قوله 
  .أي ال يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم : أحدمها : 

: عبس [ } َيْوَم َيِفرُّ الَْمرُء ِمْن أَخيِه { :  يتواصلون عليها وال يتقابلون هبا مع تعارفهم لقوله تعاىل أهنم ال: الثاين 
٣٤ [  
  فيه وجهان} َوالَ يََتَساَءلُونَ { 
  .ال يتساءلون أن حيمل بعضهم عن بعض ، أو يعني بعضهم بعضاً ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .م بعضاً عن خربه النشغال كل واحد بنفسه قاله ابن عيسى ال يسأل بعضه: الثاين 

رَبََّنا ) ١٠٦(قَالُوا رَبََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوًما َضالَِّني ) ١٠٥(أَلَْم َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ 
  ) ١٠٧(فَإِنَّا ظَاِلُمونَ أَخْرِْجَنا ِمنَْها فَإِنْ ُعْدَنا 

  فيه وجهان} قَالُواْ َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا { : قوله 
  .اهلوى : أحدمها : 

  .حسن الظن بالنفس وسوء الظن باخللق : الثاين 

بََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنا َوأَْنَت َخْيرُ إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َر) ١٠٨(قَالَ اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن 
إِنِّي َجزَْيُتُهمُ الَْيْوَم بَِما ) ١١٠(فَاتََّخذُْتُموُهمْ ِسْخرِيا َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذكْرِي َوكُْنُتْم ِمنُْهْم َتْضَحكُونَ ) ١٠٩(الرَّاِحِمَني 

  ) ١١١(َصَبرُوا أَنَُّهْم ُهمُ الْفَاِئُزونَ 

  فيه ثالثة أوجه} قَالَ اْخَسئُواْ ِفيَها { 
  .معناه اصغروا واخلاسىء الصاغر ، قاله احلسن ، والسدي : أحدها : 

  .أن اخلاسىء الساكت الذي ال يتكلم ، قاله قتادة : الثاين 
  .ابعدوا بعد الكلب ، قاله ابن عيسى : الثالث 

  فيه وجهان} َوالَ ُتكَلُِّموِن { 
  .تكلمون يف دفع العذاب عنكم ال : أحدمها : 

  .أهنم زجروا عن الكالم ، غضباً عليهم ، قاله احلسن ، فهو آخر كالم يتكلم به أهل النار : الثاين 
واختلف يف الضم . قرأ بضم السني نافع ، ومحزة ، والكسائي ، وقرأ الباقون بكسرها } فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِّياً { 

  .والكسر على قولني 
  .أهنما لغتان ، ومعنامها سواء ومها من اهلزء : ا أحدمه
  .أهنا بالضم من الُسخرة واالستعباد وبالكسر من السخرية واالستهزاء : الثاين 



الَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَ) ١١٣(قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعادِّيَن ) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَددَ ِسنَِني 
فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك ) ١١٥(أَفََحِسْبُتمْ أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا ُتْرَجُعونَ ) ١١٤(قَِليلًا لَْو أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

  ) ١١٦(الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ 

  فيه وجهان} قَالَ كَْم لَبِثُْتم ِفي اَألْرضِ َعَدَد ِسنَِني { : قوله 
أنه سؤال هلم من مدة حياهتم يف الدنيا ، قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ، استقالالً حلياهتم يف الدنيا لطول : أحدمها : 

  .لبثهم يف عذاب جهنم 
وهي حالة ال يعلموهنا فأجابوا بقصرها هلجوم العذاب عليهم ، وليس  أنه سؤال هلم عن مدة لبثهم يف القبور: الثاين 

  .بكذب منهم ألنه إخبار عما كان عندهم 
  فيه قوالن} فَاسْئَلِ الَْعادِّيَن { 
  .املالئكة ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .احلُسّاُب ، قاله قتادة : الثاين 

َوقُلْ َربِّ اغِْفْر ) ١١٧(انَ لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعْندَ َربِِّه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا ُبْرَه
  ) ١١٨(َواْرَحْم وَأَْنَت خَْيُر الرَّاِحِمَني 

  فيه وجهان} َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه إِهلاً َءآَخَر الَ ُبرَْهانَ لَُه بِِه { : قوله 
  .معناه ليس له برهان وال صحة بأن مع اهللا إهلاً آخر  :أحدمها : 

  .أن هذه صفة اإلله الذي يدعى من دون اهللا أن ال برهان له : الثاين 
  فيه وجهان} فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعندَ رَبَِّك { 
  .يعين أن حماسبته عند ربه يوم القيامة : أحدمها : 

  .أي كفاين اهللا تعاىل ، واهللا أعلم وأحكم . فأة ، ومنه قوهلم حسيب اهللا أن مكافأته على ربه واحلساب املكا: الثاين 

الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ) ١(ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياتٍ َبيِّنَاٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 
اَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن لَا تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َولَْيشَْهْد َعذَِمائَةَ َجلَْدٍة َو

  ) ٢(الُْمْؤِمنَِني 

  :ا االفتتاح ألمرين أي هذه سورة أنزلناها وحيتمل أن يكون قد خصها هبذ} سُوَرةٌ أَنزَلَْناَها { : قوله تعاىل 
  .أن املقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة : أحدمها 

أن فيها تشريفاً للنيب صلى اهللا عليه وسلم بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم للمنزلة الشريفة : الثاين 
  :ولذلك مسيت السورة من القرآن سورة قال الشاعر 

  ترى كُلَّ َملٍْك دُوَنها َيَتذَْبذَُب... أْعطَاَك سُورةً  أمل َتَر أنَّ اللََّه
  فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشديد} َوفََرضَْناَها { 
  :فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان . 

  .فرضنا فيها إباحة احلالل وحظر احلرام ، قاله جماهد : أحدمها 



  .أي قدرمت ، قاله عكرمة ]  ٢٣٧: البقرة [ } ما فرضتم  فنصف{ : قدرنا فيها احلدود من قوله تعاىل : الثاين 
  :ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان 

  .معناه تكثري ما فرض فيها من احلالل واحلرام ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .معناه بيناها ، قاله ابن عباس : الثاين 

  فيه وجهان} َوأَنَزلَْنا ِفيهآ َءاَياٍت َبيِّناٍت { 
  .أهنا احلجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته : ا أحدمه: 

  .أهنا احلدود واألحكام اليت شرعها : الثاين 
  :وإمنا قدم ذكر الزانية على الزاين ألمرين } الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِاْئَةَ َجلَْدةٍ { : قوله تعاىل 

  .رُّ ، وهو ألجل احلََبل أضر أن الزىن منها أَع: أحدمها 
أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب ، وقدر احلد فيه مبائة جلدة من احلرية والبكارة ، وهو أكثر حدود اجللد : الثاين 

، ألن فعل الزىن أغلظ من القذف بالزىن ، وزادت السنة على اجللد بتغريب عام بعده ، لقول رسول اهللا صلى اهللا 
ومنع العراقيون من » ذُواْ َعنِّي قَْد جََعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيالً ، البِكُْر بِالبِكْرِ جَلُْد َمائٍَة َوَتغْرِيُب َعامٍ ُخ« : عليه وسلم 

  .التغريب اقتصاراً على اجللد وحده ، وفيه دفع السنة واألثر 
إما بياناً لقوله تعاىل يف سورة  فأما احملصنان فحدمها الرجم بالسنة. واجللد مأخوذ من وصول الضرب إىل اجللد 

على قول ]  ١٥: النساء [ } فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْموُت أَوْ َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيالً { : النساء 
ة األحزاب ذكر وروى زر بن حبيش عن أَُبيٍّ أن يف مصحفه من سور. وإما ابتداء فرض على قول آخرين : فريق 

  إِذَا زََنى الشَّيُخ وَالشَّيَخةُ فَاْرُجَموُهَما الَبتَّةَ َنكَاالً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم« : الرجم 
  .أي يف طاعة اهللا ، وقد يعرب بالدين عن الطاعة } َوالَ تَأُْخذْكُم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه { . » 
أي إن كنتم تقيمون طاعة اهللا قيام من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، والرأفة } ِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ إِن كُنُتْم ُتْؤ{ 

  :الرمحة ومل ينه عنها ألن اهللا هو الذي يوقعها يف القلوب وإمنا هنى عما تدعو الرمحة إليه ، وفيه قوالن 
  . يقام ، قاله عكرمة أن تدعوه الرمحة إىل إسقاط احلد حىت ال: أحدمها 

  .أن تدعوه الرمحة إىل ختفيف الضرب حىت ال يؤمل ، قاله قتادة : الثاين 
يعين } َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما { الشفقة على املخالفني كاِإلعراض عن املواقعني : واستنبط هذا املعىن اجلنيد فقال 

كونوا زيادة يف نكاله وبينة على إقامة حده واختلف يف بالعذاب احلد يشهده عند اِإلقامة طائفة من املؤمنني ، لي
  :عددهم على أربعة أقاويل 

  .أربعة فصاعداً ، قاله مالك والشافعي : أحدها 
  .ثالثة فصاعداً ، قاله الزهري : الثاين 

  .اثنان فصاعداً ، قال عكرمة : الثالث 
  .واحد فصاعداً ، قاله احلسن ، وإبراهيم : الرابع 

ال يشهد مواضع التأديب إال من ال يستحق :  إميان من يشهد عذاهبما ، قال بعض أصحاب اخلواطر وملا شرط اهللا
  .التأديب 

  ) ٣(ِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني الزَّانِي لَا َيْنِكُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكحَُها إِلَّا َزانٍ أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَ



  :فيه مخسة أوجه . اآلية } . . . الزَّانِي الَ َينِكُح إالَّ زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً { : قوله 
أهنا نزلت خمصوصة يف رجل من املسلمني استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأة يقال هلا أم : أحدها 

ق عليه فأنزل اهللا هذه اآلية فيه وفيها قاله عبد مهزول كانت من بغايا اجلاهلية من ذوات الرايات وشرطت له أن تنف
  .اهللا بن عمرو ، وجماهد 

أهنا نزلت يف أهل الصفة ، وكانوا قوماً من املهاجرين فقراء ومل يكن هلم باملدينة مساكن وال عشائر ، فنزلوا : الثاين 
صفة يف الليل ، وكان باملدينة بغايا صفة املسجد ، وكانواْ حنو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إىل ال

متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام ، فهمَّ أهل الصفة أن يتزوجوهن ليأووا إىل مساكنهن وينالوا 
  .من طعامهن وكسوهتن فنزلت فيهن هذه اآلية ، قاله أبو صاحل 

  .ين هبا إال زان ، قاله ابن عباس معناه أن الزاين ال يزين إال بزانية والزانية ال يز: الثالث 
فَانِكُحواْ َما { : أنه عامٌّ يف حترمي نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاين مث نسخ بقوله تعاىل : الرابع 

  قاله ابن املسيب]  ٣: النساء [ } طَاَب لَكُم مَِّن النََّساِء 
نكح إال زانية حمدودة وال ينكح غري حمدودة وال عفيفة ، والزانية أهنا خمصوصة يف الزاين احملدود ال ي: اخلامس . 

  .احملدودة ال ينكحها إال زان حمدود ، وال ينكحها غري حمدود وال عفيف ، قاله احلسن ، ورواه أبو هريرة مرفوعاً 
  فيه وجهان} َوُحرَِّم ذِلَك َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ { 
  .الزىن : أحدمها : 

  .اىن نكاح الزو: الثاين 

َبلُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهمُ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهمْ ثََمانَِني َجلَْدةً َولَا تَقْ
  ) ٥(إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا فَ) ٤(الْفَاِسقُونَ 

  يعين بالزىن} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ املُْحَصنَاِت { : قوله 
  يعين ببينة على الزىن} ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شَُهدآِء { . 
ويسقط بعفوها ، وفيه ثالثة وهذا حد أوجبه اهللا على القاذف للمقذوفة جيب بطلبها } فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني جَلَْدةً { . 

  :أقاويل 
  .أنه من حقوق اآلدميني ، لوجوبه بالطلب ، وسقوطه بالعفو ، وهذا مذهب الشافعي : أحدها 
  .من حقوق اهللا ألنه ال ينتقل إىل مال ، وهذا مذهب أيب حنيفة : الثاين 

  .وهذا مذهب بعض املتأخرين  أنه من احلقوق املشتركة بني حق اهللا وحق اآلدميني لتمازج احلقني: الثالث 
وال يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إىل حبريتهما وإسالم املقذوف وعفافه ، فإن كان املقذوف كافراً أو عبداً 

  .ُعزِّر قاذفه ومل حيد ، وإن كان القاذف كافراً ُحّد حّداً كامالً ، وإن كان عبداً ُحّد نصف احلد 
وهذا مما غلظ اهللا به القذف حىت علق به من التغليظ ثالثة } َهاَدةً أََبداً َوأُْولِِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َوالَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َش{ 

ومل جيعل يف القذف بغري الزىن َحّداً ملا يف القذف بالزىن من . وجوب احلد ، والتفسيق وسقوط الشهادة : أحكام 
  .تعّدي املعّرة إال األهل والنسل 

واختلفوا . التوبة من القذف ترفع الفسق وال تسقط احلّد . اآلية } الَِّذيَن تابواْ ِمْن َبْعِد ذِلَك َوأَصْلَُحواْ  إِالَّ{ : قوله 
  :يف قبول الشهادة على أربعة أقوال 



تقبل شهادته قبل احلد وبعده الرتفاع فسقه وعوده إىل عدالته وهذا مذهب مالك والشافعي وبه قال : أحدها 
  .رين مجهور املفس

  .ال تقبل شهادته أبداً ، ال قبل احلد وال بعده ، وهذا مذهب شريح : الثاين 
  .أنه تقبل شهادته بالتوبة قبل احلد وال تقبل بعده ، وهذا مذهب أيب حنيفة : الثالث 
تقبل  تقبل توبته وال: تقبل شهادته بعد احلد وال تقبل قبله ، وهذا مذهب إبراهيم النخعي قال الشعيب : الرابع 

  .شهادته 
  :ويف صفة التوبة قوالن 

أهنا بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد : أحدمها 
من أكذب نفسه أحرز شهاته فأكذب نفسه شبل ونافع ، وأىب أبو بكرة أن : ونافع بن احلارث بن كلدة وقال هلم 

  .وهو واهللا السنة فاحفظوه  يفعل ، قال الزهري ،
  .أن توبته منه تكون بصالح حاله وندمه على قذفه واالستغفار منه وترك العود إىل مثله ، قاله ابن جرير : الثاين 

) ٦(اَداٍت بِاللَِّه إِنَّهُ لَِمَن الصَّاِدِقَني َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَه
وََيْدَرأُ َعْنَها الَْعذَابَ أَنْ َتشَْهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن ) ٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني 

َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه ) ٩(غََضبَ اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني  َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ) ٨(الْكَاِذبَِني 
  ) ١٠(َتوَّاٌب َحكِيٌم 

  .ىن يعين بالز} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم وَلَْم َيكُن لَُّهْم ُشَهَدآُء إِالَّ أَنفُسُُهْم { : قوله 
يعين يشهدون بالزىن إىل أنفسهم وهذا حكم خص اهللا به األزواج يف قذف نسائهم } َولَمْ َيكُن لَُّهْم شَُهَدآُء { 

  .ليالعنوا فيذهب حد القذف عنهم 
  :ويف سبب ذلك قوالن 

مع ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس : أحدمها 
يا رسول اهللا إين جئت أهلي عشاء فوجدت رجالً مع أهلي رأيت بعيين بأذين فكره رسول اهللا صلى : أصحابه فقال 

  .اهللا عليه وسلم ما أتاه به وثقل عليه حىت أنزل اهللا فيه هذه اآلية 
يا : لم فقال ما رواه األوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد عومير أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: الثاين 

رسول اهللا رجل وجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل اهللا هذه اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا 
فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » قَْد أَنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ القُْرآنَ ِفيَك َوِفي صَاِحبَِتَك « : عليه وسلم 
انظرواْ فَإِنْ َجاءْت بِِه أَْسَحَم أَدَْعَج الَعيَننيِ َعِظيمَ اَألِلَيِتنيِ « : نها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملالعنة فالع

» ُه إِالَّ كَاذباً فَالَ أََراَخْدلََج السَّاِقنيِ فَالَ أَْحَسُب ُعَوميِراً إِالَّ قَْد َصَدَق َعلَيَها ، َوإنْ َجاَءْت بِِه أَُحيِمَر كَأَنَُّه َوْحَرةٌ 
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تصديق عومير وكان بعد ينسب إىل أمه ، قال 

  .ولقد صار أمرياً مبصر وإنه ينسب إىل غري أب : سعيد بن جبري 
سواه ، ألن الزوج لنفي فإذا قذف الرجل زوجته بالزىن كان له اللعان منها إن شاء ، وإن مل يكن ذلك لقاذف 

نسب ليس منه ورفع فراش قد عّره مضطر إىل لعاهنا دون غريه ، فإذا أراد ذلك العن بينهما حاكم نافذ احلكم يف 
أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما قذفت به زوجيت : اجلامع على املنرب أو عنده ، ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول 



إن هذا : وإن أراد نفي ولدها قال . ه يف قذفه ، وإن مل يذكره يف لعانه كان لعانه نافذاً هذه من الزىن بفالن إذا ذكر
  :الولد من زىن ما هو مين فإذا أكمل ما وصفنا أعاده أربعاً كما قال اهللا تعاىل 

نا ميني عرب عنها بلفظ الشهادة يف قول مالك والشهادة ه} فََشَهاَدةُ أََحِدِهم أَْرَبُع َشهَادَاٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقنيَ { 
والشافعي ، وقال أبو حنيفة هي شهادة فرد هبا لعان الكافر واململوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها 

  :وبلعنها ، والعرب تسمي احللف باهللا تعاىل شهادة كما قال قيس بن امللوح 
  هذَا لََها ِعندي فََما ِعْنَدها ِلياف... وأشَهُد ِعْنَد اللَّه أنِّي أُِحبُّها 

} وَالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنةَ اللَِّه َعلَيِه إِن كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني { : أي أحلف باهللا فيما وصفتها من الزىن ، وهو تأويل قوله 
أشهد باهللا أن زوجي : فإذا أكمل اخلامسة فقد أكمل لعانه ، فتالعن هي بعده على املنرب أو عنده فتقول وهو حاضر 

ما هو من  -إن كان الزوج قد نفى يف لعانه ولده منها  -فالناً هذا من الكاذبني فيما رماين به من الزىن وأن هذا 
  :زىن ، تقول كذلك أربعاً ، وهو تأويل قوله تعاىل 

  أي يدفع ، ويف هذا العذاب قوالن} َوَيْدَرُؤاْ َعنَْها الَْعذَاَب { 
  .حلد ، وهو مذهب مالك ، والشافعي أنه ا: أحدمها : 

  .أنه احلبس ، وهو مذهب أيب حنيفة : الثاين 
مث تقول يف اخلامسة وأن علّي غضب اهللا إن كان زوجي من } أَن َتْشَهدَ أَْرَبَع َشهَادَاٍت باللَِّه إِنَُّه لَِمَن الكَاِذبَِني { 

  :الصادقني فيما رماين به من الزىن وهو تأويل قوله تعاىل 
والغضب يف لعاهنا بدالً من اللعنة يف لعان زوجها ، وإذا } َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ غََضبَ اللَّه َعلََيَها إِن كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني { 

  :مت اللعان وقعت الفرقة املؤبدة بينهما ، ومباذا تقع؟ فيه أربعة أقاويل 
  .بلعان الزوج وحده وهو مذهب الشافعي : أحدها 
  .لعاهنما معاً ، وهو مذهب مالك ب: الثاين 

  .بلعاهنما وتفريق احلاكم بينهما ، وهو مذهب أيب حنيفة : الثالث 
  .بالطالق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان ، وهو مذهب أمحد بن حنبل مث حرمت عليه أبداً : والرابع 

  :واختلفوا يف إحالهلا له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولني 
  .، وهو مذهب أيب حنيفة حتل : أحدمها 
وإذا نفى الزوج الولد باللعان حلق هبا دونه ، فإن أكذب نفسه . ال حتل ، وهو مذهب مالك والشافعي : والثاين 

  .حلق به الولد حياً أو ميتاً ، وأحلقه أبو حنيفة به يف احلياة دون املوت 
  :يف فضل اهللا ورمحته هنا وجهان }  َولَوالَ فَْضلُ اللَّه َعلَيكُْم َوَرْحَمُتُه{ : قوله تعاىل 

  .أن فضل اهللا اإلسالم ورمحته القرآن ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
  .أن فضل اهللا منه ، ورمحته نعمته ، قاله السدي : الثاين 

  :ويف الكالم حمذوف اختلف فيه على قولني 
  .بوا هللكتم لوال فضل اهللا عليكم ورمحته بإمهاله حىت تتو: أن تقديره : أحدمها 

  .لوال فضل اهللا عليكم ورمحته بكم لنال الكاذب منكم عذاٌب عظيم : تقديره : الثاين 
فيكون احملذوف على القول األول اجلواب وبعض الشرط ، وعلى الثاين اجلواب وحده } َوأَنَّ اللََّه َتوَّاٌب َحِكيٌم { 

  .بعد استيفاء الشرط 



مِ ِك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم لَا َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْإِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِالْإِفْ
  ) ١١(َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

  اِإلفك وجهانيف } إِنَّ الَِّذيَن َجاُءو بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ { : قوله تعاىل 
  .أنه اِإلمث ، قاله أبو عبيدة : أحدمها : 

  :قال الشاعر . أنه الكذب : الثاين 
  وما َشاِهُد اإلِفك كَاَألْحَنِف... شهيٌد على اِإلفك غَْيرِ الصَّوابِ 

بن رفاعة  وهم زعماء اِإلفك ، حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وعبد اهللا بن أيب بن سلول وزيد} ُعْصَبةٌ مِّنكُْم { 
ومحنة بنت جحش ، وسبب اإلفك أن عائشة رضي اهللا عنها كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة 
املريسيع وهي غزوة بين املصطلق سنة ست فضاع عقد هلا من جزع أطفار وقد توجهت حلاجتها فعادت يف طلبه 

ها ومل ُيْشَعْر هبا أهنا ليست فيه خلفتها وعادت فلم تر يف ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منزله فَُرِفَع هودج
املنزل أحداً فأدركها صفوان بن املعطل فحملها على راحلته وأحلقها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتكلم فيها 
أن  ويف صفوان من تكلم وقدمت املدينة وانتشر اِإلفك وهي ال تعلم به مث علمت فأخذها من ذلك شيء عظيم إىل

  .أنزل اهللا براءهتا بعد سبعة وثالثني يوماً من قدوم املدينة هذه اآلية 
أي ال حتسبواْ ما ذكر من اِإلفك شراً لكم بل هو خري لكم ألن اهللا قد } الَ َتْحَسبُوُه شَّراً لَّكُم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { و 

  .َبرَّاً منه وأبان عليه 
  :ويف املراد هبذا القول قوالن 

  .أن املقصود به عائشة وصفوان ألهنما قصدا باإلِفك ، قاله حيىي ابن سالم : حدمها أ
  .أن املقصود به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعائشة رضي اهللا عنهما ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .اِإلمث بقدر إِمثه  أي له عقاب ما اكتسب من} ِلكُلِّ امْرِىٍء مِّْنُهم مَّا اكَْتَسَب ِمَن اِإلثْمِ { 
  :اآلية قرىء بكسر الكاف وضمها ، ويف الفرق بينما وجهان } َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه ِمنُْهْم { 

  .أن كربه بالضم معظمه وبالكسر مأمثه : أحدمها 
  .أنه بالضم يف النسب وبالكسر يف النفس : الثاين 

  :ويف متويل كربه قوالن 
  .أّيب ، والعذاب العظيم جهنم ، وهذا قول عائشة وعروة بن الزبري وابن املسيب أنه عبد اهللا بن : أحدمها 

  :أنه مسطح بن أثاثة ، والعذاب العظيم ذهاب بصره يف الدنيا : الثاين 
  .حكاه حيىي بن سالم 

لَْولَا َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ) ١٢(ا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِني لَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسهِْم خَْيًرا َوقَالُو
  ) ١٣(ُشَهَداَء فَإِذْ لَْم َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ 

  هال إذا مسعتم اِإلفك} لَّْوالَ إِذْ َسِمْعُتُموهُ { : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} الُْمْؤِمنَاِت بِأَنْفُسِهِْم َخيْراً ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َو{ . 
  .أحدمها ظن بعضهم ببعض خرياً كما يظنون بأنفسهم : 



  .ظنواْ بعائشة عفافاً كظنهم بأنفسهم : الثاين 
  أي كذب بيِّن} إِفٌْك مُّبٌِني { 
  . أي هال جاءُوا عليه لو كانوا صادقني} لَّْوالَ َجآُءو َعلَيِِه { : قوله تعاىل . 
  يشهدون مبا قالوه} بِأَْرَبَعِة ُشَهَدآِء { 
  . .اآلية } فَإِذَا لَْم يأُْتواْ بِالشَُّهَدآِء { . 

إِذْ َتلَقَّْوَنهُ ) ١٤(يٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظ
َولَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ) ١٥(يٌم أَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظبِ

َيعِظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنِنيَ ) ١٦(قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ نََتكَلََّم بَِهذَا سُْبَحاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعظِيٌم 
إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهمْ ) ١٨(َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم ) ١٧(

  ) ١٩(دُّْنَيا وَالْآِخَرِة وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي ال

  حيتمل وجهني} َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم { : قوله تعاىل 
  .أن يكون وعيداً مبا له عند اهللا من العقاب : أحدمها : 

  .أريد به تكذيب املؤمنني الذي يصدقون ما أنزل اهللا من كتاب : الثاين 
  :تلف هل حد النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحاب اِإلفك على قولني واخ

أنه مل حيّد أحداً منهم ألن احلدود إمنا تقام بإقرار أو بينة ومل يتعبدنا اهللا أن نقيمها بإخباره عنها كما مل : أحدمها 
  .يتعبدنا بقتل املنافقني وإن أخرب بكفرهم 

سلم حد يف اِإلفك حسان بن ثابت وعبد اهللا بن أيب ومسطح بن أثاثة ومحنة أن النيب صلى اهللا عليه و: والقول الثاين 
بنت حجش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن الزبري وابن املسيب عن عائشة رضي اهللا عنها فقال بعض 

  :شعراء املسلمني 
  ومحنةُ إذ قاال هجرياً ومسطح... لقد ذاق حسان الذي كان أهله 

  كما خاض يف إفك من القول يفصح...  احلّد خزيه وابن سلول ذاق يف
  وسخطة ذي العرش العظيم فأبرحوا... تعاطْوا برجم الغيب زوج نبّيهم 

  خمازي تبقى عمموها وفضحواْ... وآذواْ رسول اهللا فيها فجللوا 
  شآبيب قطر من ذرى املزن تسفح... فصبت عليهم حمصدات كأهنا 

فمن . أو ليس قد أصابه عذاب عظيم : ئشة فقلت أتأذنني له فقالت حكى مسروق أن حسان استأذن على عا
ذهب إىل أهنم حدوا زعم أهنا أرادت بالعذاب بالعظيم احلد ، ومن ذهب إىل أهنم مل حيّدوا زعم أهنا أرادت بالعذاب 

  :قال حسان بن ثابت يعتذر من اإلفك . العظيم ذهاب بصره ، قاله سفيان 
  وُتصْبُِح غَرْثَى من لُُحومِ الَغَواِفلِ... بِرِيَبٍة َحَصانٌ رزانٌ ما ُتَزنّ 

  فال َرفََعْت َسوِْطي إيلَّ أناِمِلي... فإن كنُت قد قلُت الذي ُبلِّغُْتم 
  آللِ رُسولِ اللَِّه َزينِ املََحاِفلِ... فكيَف وُودِّي ما َحيِيُت وُنْصرَِتي 

  فيه وجهان}  إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلْسَِنِتكُْم{ : قوله تعاىل 
  .هو أن تتحدث به وتلقيه بني الناس حىت ينتشر : أحدمها : 



وحكى ابن أيب مليكة أنه مسع عائشة تقرأ إذ تِلقونه بكسر الالم . أن يتلقاه بالقبول إذا حدث به وال ينكره : الثاين 
  :خمففة ويف تأويل هذه القراءة وجهان 

  .ترددونه ، قاله اليزيدي : أحدمها 
  :تسرعون يف الكذب وغريه ، ومنه قول الراجز  :الثاين 

  َجاَءْت به عنٌس من الشام َتِلْق. . . . . . . . . . . . . . . ... 
  .أي تسرع 

َواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَّبِعُوا ُخطُ) ٢٠(َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرحِيٌم 
ُتُه َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا َيتَّبِْع ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن فَإِنَّهُ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَم

  ) ٢١(يٌم َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِل

  فيه أربعة أوجه} الَ َتبَّبُِعواْ ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ { : قوله تعاىل 
  .خطايا الشيطان ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .آثاره ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .هو ختطي الشيطان احلالل إىل احلرام والطاعة إىل املعصية ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .لنذور يف املعاصي ، قاله أبو جملز هو ا: الرابع 

أن تكون خطوات الشيطان االنتقال من معصية إىل أخرى مأخوذ من نقل القدم باخلطو من مكان : وحيتمل خامساً 
  .إىل مكان 

جِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَحُوا َولَا يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَها
إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفلَاِت الُْمؤِْمَناِت لُِعُنوا ِفي ) ٢٢(أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

) ٢٤(َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٢٣(َعِظيٌم  الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َولَُهْم َعذَاٌب
  ) ٢٥(َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 

  :وقرىء وال يتأل ويف اختالف القراءتني وجهان } أُْولُواْ الْفَْضلِ ِمنكُْم َوالسََّعِة َوالَ َيأَْتلِ { : قوله تعاىل 
  :أن معنامها متقارب واحد وفيه وجهان : أحدمها 
  .أي ال يقتصر مأخوذ من قوهلم ال ألوت أي ال قصرت ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .ال حيلف مأخوذ من األلية وهي اليمني : الثاين 
  .معنامها خمتلف فمعىن يأتل أي يألو أو يقصر ، ومعىن يتأل أي حيلف : ل الثاين والقو -
أي ال حيلفوا أالّ يربّوا هؤالء ، وهذه اآلية نزلت } أَن يُْؤُتواْ أُْوِلي الْقُْرَبى َوالَْمَساِكَني َوالُْمهَاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَّهِ { 

لى مسطح بن أثاثة فلما خاض يف اِإلفك ونشره حلف أبو بكر أال يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه كان ينفق ع
وهذا معىن ال يألو جهداً فاملنهى عنه فيها التوقف . يربه وكان ابن خالته فنهاه اهللا عن ميينه وندبه إىل بره مع إساءته 

  وفيها وجهان} ولَْيْعفُواْ ولَْيْصفَحُواْ { : عن بر من أساء وأن نقابله بالتعطف واِإلغضاء ، فقال 
  .أن العفو عن األفعال والصفح عن األقوال : أحدمها : 

  .أن العفو ستر الذنب من غري مؤاخذة والصفح اإلِغضاء عن املكروه : الثاين 



 أي كما حتبون أن يغفر اهللا لكم ذنوبكم فاغفروا ملن أساء إليكم ، فلما مسع أبو} أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُم { 
  .بلى يا رب وعاد إىل برِّه وكفّر عن ميينه : بكر هذا قال 

لَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهمْ الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباتِ أُو
  ) ٢٦(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

  فيه ثالثة أقاويل. اآلية } الَْخبِيثَاُت لِلَْخبيِثنيَ { : قوله تعاىل 
اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال ، واخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من : أحدها : 

  . النساء للطيبني من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، قاله ابن زيد
اخلبيثات من األعمال للخبيثني من الناس واخلبيثون من الناس للخبيثات من األعمال والطيبات من األعمال : الثاين 

  .للطيبني من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من األعمال قاله جماهد وقتادة 
يثات من الكالم ، والطيبات من الكالم اخلبيثات من الكالم للخبيثني من الناس ، واخلبيثون من الناس للخب: الثالث 

وتأول بعض أصحاب . للطيبني من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من الكالم قاله ابن عباس والضحاك 
  .اخلبيثات الدنيا ، والطيبات اآلخرة : اخلواطر 

  فيه ثالثة أقاويل} أُوْلِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ { 
  .ة وصفوان مربآن من اِإلفك املذكور فيهما ، قاله الفراء أن عائش: أحدها : 

  .أن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم مربآت من الفواحش ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  .أن الطيبني والطيبات مربؤون من اخلبيثني واخلبيثات ، قاله ابن شجرة : الثالث 

 ُيوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا وَُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُب
أَزْكَى لَكُْم وَاللَُّه بَِما  فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُُم اْرجُِعوا فَاْرجِعُوا ُهَو) ٢٧(

َوَما لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ ) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 
  ) ٢٩(َتكُْتُمونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } وِتكُْم حَتَّى َتْسَتأُنُِسواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْير ُبُي{ : قوله تعاىل 
أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان : واختلف من قال هبذا التأويل فقال ابن عباس . حىت تستأذنوا : أحدها 

ألن االستئذان مؤنس فعرب عنه باالستئناس ، وليس فيه خطأ من كاتب وال : وقال غريه . حىت تستأذنوا : يقرأ 
  .ىء قار

  .معناه حىت تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بقدومك عليهم ، قاله جماهد : الثاين 
فإن آنستم منهم رشداً { : أن تستأنسوا يعين أن تعلموا فيها أحداً استأذنوه فتسلموا عليه ومنه قوله تعاىل : الثالث 

واإلذن . يب االستئناس االستثمار ، واإليناس اليقني وقال ابن األعرا. أي علمتم ، قاله ابن قتيبة ]  ٦: النساء [ } 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإن جاهر فسؤال ، فقد روى قتادة عن أيب هريرة قال . يكون بالقول واإلشارة 

  ي االْستِئْذَاِنَرُسولُ الرَُّجلِ إِذُْنُه فَإِِن اْسَتأَذَنَ ثَالَثاً وَلَْم ُيْؤذَنْ لَه ولَّى فلم يُراجِْع ِف« : وسلم 
األشعري استأذن على عمر رضي اهللا عنه ثالثاً فلم يؤذن له فرجع ] أبا موسى [ روى احلسن البصري أن » 

َمنِ اْستَأَذَنَ ثالثاً فَلَْم ُيْؤذَنْ لَُه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رّدك؟ فقال : فأرسل إليه عمر فقال 



األوىل إذنٌ ، والثانية : لتجيئين على بينة أو ألجعلنك نكاالً فأتى طلحة فشهد له قال احلسن  :فقال عمر » فَلَْيْرجِع 
  .عزمة ، إن شاءواْ أذنوا وإن شاءوا ردوا : مؤامرة ، والثالثة 

وال يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحاً ، وإن أذن ألول القوم فقد أذن آلخرهم ، وال يقعدوا على الباب 
  .لرد فإن للناس حاجات بعد ا

  :ويف السالم قوالن . والسالم ندب واالستئذان حتم } َوُتَسلُِّمواْ َعلَى أُْهِلَها { 
  .أنه مسنون بعد اإلذن على ما تضمنته اآلية من تقدمي اِإلذن عليه : أحدمها 

 تسلموا وتستأذنوا ملا روى مسنون قبل اإلذن وإن تأخر يف التالوة فهو مقدم يف احلكم وتقدير الكالم حىت: الثاين 
أأدخل؟ فقال النيب صلى اهللا عليه : حممد بن سريين أن رجالً استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .فسمعها الرجل فسلم واستأذن » قُْم فََعلِّْم هذَا كَْيَف َيْستَأِْذنُ فإِنَُّه لَْم ُيْحِسْن « : وسلم لرجل عنده 
هذين القولني أن ينظر فإن وقعت العني على العني قبل اِإلذن فاألوىل تقدمي السالم ، وإن مل تقع وأوىل من إطالق 

  .العني على العني قبل اإلذن فاألوىل تقدمي االستئذان على السالم 
 فأما االستئذان على منازل األهل فإن كانوا غري ذي حمارم لزم االستئذان عليهم كاألجانب وإن كانوا ذوي حمارم

أو حننحة مفهمة إال الزوجة فال يلزم . وكان املنزل مشتركاً هو فيه وهم ساكنون لزم يف دخوله إنذارهم إما بوطٍء 
  :وإن مل يكن املنزل مشتركاً ففي االستئذان عليهم وجهان . ذلك يف حقها حبال الرتفاع العودة بينهما 

  .أهنا النحنحة واحلركة : أحدمها 
أستأذن « : ورى صفوان عن عطاء بن يسار أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم . ب القول كاألجان: الثاين 

  :؟ فقال » على أمي 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

ال قال : قال » أَُتِحبُّ أَنْ َتَراَها ُعْرَياَنةً « : فقال : فعاوده ثالثاً » استأذن عليها « : فقال إين أخدمها فقال » نعم « 
  .» فَاْسَتأِْذنْ َعلَيَها « : 

  يعين يأذن لكم} إِن لَّمْ َتجُِدواْ ِفيَها أََحداً فَ{ : قوله تعاىل 
وال جيوز التطلع إىل املنزل لريى من فيه فيستأذنه إذا كان الباب مغلقاً لقول } فَالَ َتْدُخلُوَها حَتَّى ُيْؤذَنَ لَكُم { . 

أَنْ َيكُونَ َمفُْتوحاً فََيُجوزُ إِذا كَانَ َخارِجاً أَنْ  إِنََّما ُجِعلَ االْستِئْذَانُ َألْجلِ الَبَصرِ ، إِالَّ« : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  َيْنظَُر َألنَّ َصاِحَبُه بالفتح قَْد أَبَاَح النَّظََر

وهنا ينظر فإن كان بعد الدخول عن إذن لزم االنصراف } َوإِن ِقيلَ لَكُْم اْرجُِعواْ فَاْرجِعُواْ ُهَو أَزْكَى لَكُْم { » 
وال يلزمه االنصراف عن موقفه من الطريق . قبل الدخول فهو رد اِإلذن ومنع من الدخول وحرم اللبث ، وإن كان 

  .ال تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس حاجات : إال أن يكون فناء الباب املانع فيكفي عنه ، قال قتادة 
  :فيها مخسة أقاويل } وَنٍة لَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُ{ : قوله تعاىل 

  .أهنا اخلانات املشتركة ذوات البيوت املسكونة ، قاله حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه : أحدها 
  .أهنا حوانيت التجار ، قاله الشعيب : الثاين 

  .أهنا منازل األسفار ومناخات الرجال اليت يرتفق هبا مارة الطريق يف أسفارهم ، قاله جماهد : الثالث 
  .أهنا اخلرابات العاطالت ، قاله قتادة : الرابع 

  .أهنا بيوت مكة ، ويشبه أن يكون قول مالك : اخلامس 
  فيه ثالثة أقاويل} ِفيَها َمتَاٌع لَّكُْم { 
  .أهنا عروض األموال اليت هي متاع التجار ، قاله جماهد : أحدها : 

  .م ، قاله عطاء أهنا اخلالء والبول مسي متاعاً ألنه إمتاع هل: الثاين 
حوانيت التجار : قال الشعيب . أنه املنافع كلها ، قاله قتادة ، فال يلزم االستئذان يف هذه املنازل كلها : الثالث 

  .َهلُّم : إذهنم جاءوا ببيوهتم فجعلوها فيها وقالوا للناس 

  ) ٣٠(ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما َيْصَنُعونَ  قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم

  يف هذا املوضع ثالثة أقوايل} ِمْن { ويف } قُل لِّلُْمْؤِمنَِني يَُغضُّواْ ِمْن أَْبصَارِِهْم وََيْحفَظُواْ فُُروجَُهْم { : قوله تعاىل 
  .يغضوا أبصارهم ، قاله السدي  قل للمؤمنني: أهنا صلة وزائدة وتقدير الكالم : أحدها : 

  .أهنا مستعملة يف مضمر وتقديره ، يغضوا أبصارهم عما ال حيل من النظر ، وهذا قول قتادة : الثاين 
أهنا مستعملة يف املظهر ، ألن غض البصر عن احلالل ال يلزم وإمنا يلزم غضها عن احلرام فلذلك دخل : الثالث 

  .من أبصارهم ، قاله ابن شجرة  :حرف التبعيض يف غض األبصار فقال 
قال رسول اهللا صلى : روى احلسن البصري قال . وحيرم من النظر ما قصد ، وال حترم النظرة األوىل الواقعة سهواً 

  ابُن آَدَم لََك النَّظَْرةُ األَولَى َوَعلَيَك الثَّانِيَة« : اهللا عليه وسلم 
  فيه قوالن} وََيْحفَظُواْ فُرُوَجُهمْ { . » 



أنه يعين حبفظ الفرج عفافه ، والعفاف يكون عن احلرام دون املباح ولذلك مل يدخل فيه حرف التبعيض : أحدمها : 
  .كما دخل غض البصر 

قاله أبو العالية الرياحي املراد حبفظ الفروج يف هذا املوضع سترها عن األبصار حىت ال ترى ، وكل موضع : الثاين 
راد به الزىن إال يف هذا املوضع فإن املراد به الستر ، ومسيت فروجاً ألهنا منافذ يف القرآن ذكر فيه الفرج فامل

  .األجواف ومسالك اخلارجات 

ُخُمرِِهنَّ َعلَى  مِْنَها َولَْيْضرِْبَن بَِوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ وَلَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر
نَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِي ُجُيوبِهِنَّ َولَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِ

يَن سَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الْإِْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذإِخَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِ
وا إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيُّهَ الُْمْؤِمُنونَ لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِينَِتهِنَّ َوُتوُب

  ) ٣١(لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

والزينة ما أدخلته املرأة على بدهنا حىت زاهنا وحسنها يف العيون كاحللي } . . . َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ { : قوله تعاىل 
  :قال الشاعر } ينََتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجِدٍ ُخذُواْ زِ{ : والثياب والكحل واخلضاب ، ومنه قوله تعاىل 

  وإذا عطلن فهن غري عواطل... يأخذ زينتهن أحسن ما ترى 
َوالَ ُيْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ { : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ال جيب سترها وال حيرم النظر إليها لقوله تعاىل : والزينة زينتان 
  :ة أقاويل وفيها ثالث} َما ظََهَر ِمْنَها 

  .أهنا الثياب ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .الكحل واخلامت ، قاله ابن عباس ، واملسور بن خمرمة : الثاين 

  .الوجه والكفان ، قاله احلسن ، وابن جبري ، وعطاء : الثالث 
عائشة أنه من  القرط والقالدة والدملج واخللخال ، واختلف يف السوار فروي عن: وأما الباطنة فقال ابن مسعود 

الزينة الظاهرة ، وقال غريها هو من الباطنة ، وهو أشبه لتجاوزه الكفني ، فأما اخلضاب فإن كان يف الكفني فهو من 
الزينة الظاهرة ، وإن كان يف القدمني فهو من الباطنة ، وهذا الزينة الباطنة جيب سترها عن األجانب وحيرم عليها 

ارم فالزوج منهم جيوز له النظر وااللتذاذ ، وغريه من اآلباء واألبناء واإلخوة جيوز هلم تعمد النظر إليها فأما ذوو احمل
  .النظر وحيرم عليهم االلتذاذ 

  .كانا يدخالن على أختهما أم كلثوم وهي متتشط ] أهنما [ روى احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما 
  :وتأول بعض أصحاب اخلواطر هذه الزينة بتأويلني 

  .أهنا الدنيا فال يتظاهر مبا أويت منها وال يتفاخر إال مبا ظهر منها ومل ينستر : أحدمها 
  .أهنا الطاعة ال يتظاهر هبا رياًء إال ما ظهر منها ومل ينكتم ، ومها بعيدان : الثاين 

لنحورهن فقد كن يلقينها  اخلمر املقانع أِمرن بإلقائها على صدورهن تغطية} َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهنَّ { 
كانت قمصهن مفروجة اجليوب كالدرعة يبدو منها صدروهن فأمرن بإلقاء : على ظهورهن بادية حنورهن ، وقيل 

  .وكين عن الصدور باجليوب ألهنا ملبوسة عليها . اخلمر لسترها 
الباطنة إبداؤها للزوج استدعاء مليله وحتريكاً لشهوته  يعين الزينة} َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُبعُولَِتهِنَّ { : مث قال 

ولذلك لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السلتاء واملرهاء فالسلتاء اليت ال ختتضب ، واملرهاء اليت ال تكتحل 



تفعل ذلك النصراف شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته ، ولعن صلى اهللا عليه وسلم املفشلة 
وفة ، املسوفة اليت إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل ، واملفشلة اليت إذا دعاها قالت إهنا حائض وهي غري واملس

فالغائصة اليت ال تعلم زوجها » لُِعَنِت الَغاِئَصةُ َواملُغَوَِّصةُ « : حائض ، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .هنا حائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست حبائض حبيضها حىت يصيبها ، واملغوصة اليت تدعى أ

  :واختلف أصحابنا يف تعمد كل واحد من الزوجني النظر إىل فرج صاحبه تلذذاً به على وجهني 
  ] . ١٨٧: البقرة [ } هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { : جيوز كما جيوز االستمتاع به لقوله تعاىل : أحدمها 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال جيوز ملا روي : الثاين 

  لََعَن اللَُّه النَّاِظَر َواملَْنظُوَر إِلَيِه« 
فأما ما سوى الفرجني منهما فيجوز لكل واحٍد منهما أن يتعمد النظر إليه من صاحبه وكذلك األمة مع سيدها . » 
.  

وهؤالء كلهم ذوو حمارم مبا ذكر من األسباب } أَوْ َبنِي أَخََواِتهِنَّ  {: إىل قوله } أَْو َءاَبآِئهِنَّ أَْو َءاَبآِء ُبُعولَِتهِنَّ { 
  .واألنساب جيوز أبداً نظر الزينة الباطنة هلم من غري استدعاء لشهوهتم ، وجيوز تعمد النظر من غري تلذذ 

لنساء كلهن أو والذي يلزم احلرة أن تستر من بدهنا مع ذوي حمارمها ما بني سرهتا وركبتها ، وكذلك يلزم مع ا
  :يستتر بعضهن من بعض ما بني السرة والركبة وهو معىن قوله 

  وفيهن وجهان} أو نِسَآِئهِنَّ { 
  .أهنن املسلمات ال جيوز ملسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة ، قاله الكليب : أحدمها : 

  .أنه عام يف مجيع النساء : والثاين 
يعين عبيدهن ، فال حيل للحرة عبدها ، وإن حل للرجل أمته ، ألن البضع } َماُنُهنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْي{ : مث قاله تعاىل 

  .إمنا يستحقه مالكه ، وبضع احلرة ال يكون ملكاً لعبدها ، وبضع األمة ملك لسيدها 
  :واختلف أصحابنا يف حترمي ما بطن من زينة احلرة على عبدها ، على ثالثة أوجه 

م ، وتكون عورهتا معه كعورهتا مع ذوي حمرمها ، ما بني السرة والركبة لتحرميه عليها أهنا حتل وال حتر: أحدها 
  .والستثناء اهللا تعاىل له مع استثنائه من ذوي حمرمها وهو مروي عن عائشة وأم سلمة 

من مجيع  أهنا حترم وال حتل وتكون عورهتا معه كعورهتا مع الرجال واألجانب وهو ما عدا الزينة الظاهرة: والثاين 
على اِإلماء دون العبيد ، } أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهنَّ { : البدن إال الوجه والكفني ، وتأول قائل هذا الوجه قوله تعاىل 

  .وتأوله كذلك سعيد بن املسيب ، وعطاء ، وجماهد 
ذراعني والساقني والعنق اعتباراً أنه جيوز أن ينظر إليها فضالء ، كما تكون املرأة يف ثياب بيتها بارزة ال: والثالث 

بالعرف والعادة ، ورفعاً ملا سبق ، وهو قول عبد اهللا بن عباس ، وأما غري عبدها فكاحلر معها ، وإن كان عبداً 
  .لزوجها وأمها 

  :فيه مثانية أوجه } أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِْلي اِإلْرَبة ِمَن الرَِّجالِ { : مث قال تعاىل 
  .أنه الصغري ألنه ال إرب له يف النساء لصغره ، وهذا قول ابن زيد : أحدها 
  .أنه العنني ألنه ال إرب له يف النساء لعجزه ، وهذا قول عكرمة ، والشبعي : والثاين 

  .أنه األبله املعتوه ألنه ال إرب له يف النساء جلهالته ، وهذا قول سعيد بن جبري ، وعطاء : والثالث 
  .بوب لفقد إربه ، وهذا قول مأثور أنه اجمل: والرابع 



  .أنه الشيخ اهلرم لذهاب إربه ، وهذا قول يزيد بن حبيب : واخلامس 
  .أنه األمحق الذي ال تشتهيه املرأة وال يغار عليه الرجل ، وهذا قول قتادة : والسادس 
  .أنه املستطعم الذي ال يهمه إال بطنه ، وهذا قول جماهد : والسابع 
  .ه تابع القوم خيدمهم بطعام بطنه ، فهو مصروف ال لشهوة ، وهو قول احلسن أن: والثامن 

  :وفيما أخذت منه اإلربة قوالن 
  .أهنا مأخوذة من العقل من قوهلم رجل أريب إذا كان عاقالً : أحدها 

  .أهنا مأخوذة من األرب وهو احلاجة ، قاله قطرب : والثاين 
من هذه التأويالت املذكورة يف وجوب ستر الزينة الباطنة منهم ، وإباحة ما  إن الصغري والكبري واجملبوب: مث أقول 

ظهر منها معهم كغريهم ، فأما الصغري فإن مل يظهر على عورات النساء ومل مييز من أحواهلن شيئاً فال عورة للمرأة 
  .معه 

  :ويف لزوم ستر ما عداه وجهان لزم أن تستر املرأة منه ما بني سرهتا وركبتها ] فإِن كان مميزاً غري بالغ [ 
  .ال يلزم ألن القلم غري جار عليه والتكليف له غري الزم : أحدمها 
  .يلزم كالرجل ألنه قد يشتهي ويشتهى : والثاين 

  :ثالثة أوجه } أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُرواْ َعلَى َعْورَاِت النَِّساءِ { : ويف معىن قوله تعاىل 
  .م شهوهتم لعد: األول 
  .مل يعرفوا عورات النساء لعدم متييزهم : والثاين 

  .مل يطيقوا مجاع النساء : والثالث 
  :وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب ، فإن فقدها ففيه وجهان 

  .أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بني السرة والركبة : أحدمها 
  .ومجيع البدن معه عورة إال الزينة الظاهرة ، استدامة حلاله املتقدمة أهنا معه حمرمة : والثاين 

  :وأما اجملبوب واخلصي ففيهما ألصحابنا ثالثة أوجه 
  .استباحة الزينة الباطنة معهما : أحدها 
  .حترميها عليهما : والثاين 

  .إباحتها للمجبوب وحترميها على اخلصي : والثالث 
  .ظهورها وغض البصر عنها ، مأخوذ من عور العني  والعورة إمنا مسيت بذلك لقبح

كانت املرأة إذا مشت تضرب : قال قتادة } َوالَ َيضْرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِنَّ { : مث قال تعاىل 
  .برجلها ليسمع قعقعة خلخاهلا ، فنهني عن ذلك 

علن ذلك فرحاً بزينتهن ومرحاً وإما تعرضاً للرجال وتربجاً ، فإن كان الثاين فإما أن يف: وحيتمل فعلهن ذلك أمرين 
  .فاملنع منه حتم ، وإن كان األول فاملنع منه ندب 

ِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم ِمْن فَْضِلَوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْم إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه 
 ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ نِكَاًحا حَتَّى ُيْغنَِيُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب) ٣٢(

الِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم َولَا ُتكْرُِهوا فَتََياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخْيًرا َوآُتوُهْم ِمْن َم



كُْم آَياتٍ َولَقَْد أَْنَزلَْنا إِلَْي) ٣٣(ِلَتْبَتغُوا َعَرَض الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرحِيٌم 
  ) ٣٤(ُمَبيَِّناٍت َوَمثَلًا ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

  وهو مجع أّيم ، ويف األمي قوالن} وَأَنِكُحواْ اَألَياَمى مِنكُمْ { : قوله تعاىل 
  .أهنا املتوىف عنها زوجها ، قاله حممد بن احلسن : أحدمها : 

يقال رجل أّيم إذا مل تكن له زوجة وامرأة أّيم . أهنا اليت ال زوج هلا بكراً كانت أو ثيباً وهو قول اجلمهور : الثاين 
  :ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن األمية يعين العزبة قال الشاعر . إذا مل يكن هلا زوج 

  كُْنَت أَفَْتى منكُم أَتَأَيَُّم وإن... فَإِن َتْنكَِحي أَنِكْح وإن َتتَأَيَِّمي 
  أمر بقتل األمي يعين احلية: وروى القاسم قال 

  :ويف هذا اخلطاب قوالن . 
أنه خطاب لألولياء أن ينكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه ألنه خطاب خرج خمرج األمر احلتم : أحدمها 

  .فلذلك يوجه إىل الويل دون الزوج 
  .زواج أن يتزوجوا األيامى عند احلاجة أنه خطاب لأل: الثاين 

واختلف يف وجوبه فذهب أهل الظاهر إليه متسكاً بظاهر األمر ، وذهب مجهور الفقهاء إىل استحبابه للمحتاج من 
  .غري إجياب وكراهته لغري احملتاج 

  :فيه وجهان } َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَآِئكُْم { : مث قال 
  .معىن الكالم وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من رجالكم وأنكحوا إماَءكم أن : أحدمها 

وهو األظهر أنه أمر بإنكاح العبيد واِإلمياء كما أمرنا بإنكاح األيامى الستحقاق السيد لوالية عبده وأمته : الثاين 
ن له خرياً وإن مل خيتره ليكتسب فإن دعت األمة سيدها أن يتزوجها مل يلزمه ألهنا فراش له ، وإن أراد تزوجيها كا

  .رق ولدها ويسقط عنه نفقتها 
وإن أراد السيد تزويج عبد أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن جيرب املمتنع فيهما عليه أم ال؟ على 

  :قولني 
  فيه وجهان} إِن َيكُونُوا فُقََرآَء َيْغنِهِْم اللَُّه ِمن فَْضِلِه { 
  .كونوا فقراء إىل النكاح يغنهم اهللا به عن السفاح إن ي: أحدمها : 

إن يكونوا فقراء إىل املال يغنهم اهللا إما بقناعة الصاحلني ، وإما باجتماع الرزقني ، وروى عبد العزيز بن أيب : الثاين 
} فُقَرآَء ُيْغنهِمُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه  إِن َيكُونَواْ{ » اطْلُُبواْ الغَِنى ِفي هِذِه اآلية « : رواد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

.  
  فيه وجهان} َواللَُّه وَاَسٌع َعِليٌم { 
  .واسع العطاء عليم باملصلحة : أحدمها : 

  .واسع الرزق عليهم باخللق : الثاين 
متناع من كل فاحشة ، قال أي وليعف ، والعفة يف العرف اال} َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً { : قوله تعاىل 

  :رؤبة 
  .يعف عن أسرارها بعد الفسق 

  .يعين عن الزىن هبا 



  حيتمل وجهني} حَتَّى َيْغنَِيُهْم اللَُّه ِمن فَْضِلِه { 
  .أحدمها يغنيهم اهللا عنه بقلة الرغبة فيه : 

  .يغين مبال حالل يتزوجون به : الثاين 
أما الكتاب املبتغى هنا هو كتابة } ا َملَكَْت أْيَماُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِم خَْيراً َوالَّذَيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّ{ 

العبد واألمة على مال إذا أدياه عتقا به وكانا قبله مالكني للكسب ليؤدي يف العتق ، فإن تراضى السيد والعبد 
  .ليها عليها جاز ، وإن دعا السيد إليها مل جيرب العبد ع

  :وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خرياً مذهبان 
  .وهو قول عطاء ، وداود ، جيب على السيد مكاتبته وجيرب إن أىب : أحدمها 

وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة ومجهور الفقهاء أنه يستحب له وال جيرب عليه فإذا انعقدت الكتابة : الثاين 
  .جهة السيد وكان املكاتب فيها خمرياً بني املقام والفسخ لزمت من 

  مخسة تأويالت} إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم خَْيراً { 
  .أن اخلري ، القدرة على االحتراف والكسب ، قاله ابن عمر وابن عباس : أحدها : 

  .املال ، قاله عطاء وجماهد : أن اخلري : الثاين 
  .قاله احلسن أنه الدين واألمانة ، : الثالث 
  .أنه الوفاء والصدق ، قاله قتادة وطاووس : الرابع 

  .أنه الكسب واألمانة ، قاله الشافعي : اخلامس 
  فيه قوالن} وَءآُتوُهم مِّن مَّالِ اللَِّه الَِّذي َءاتَاكُْم { 
وال يكره . للسيد يعين من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه املكاتب ليستعني به يف أداء ما عليه : أحدمها : 

  .للسيد أخذه وإن كان غنياً ، قاله احلسن ، وإبراهيم وابن زيد 
  .من مال املكاتبة معونة من السيد ملكاتبه كما أعانه غريه من الزكاة : الثاين 

واختلف من ذهب إىل هذا التأويل يف وجوبه فذهب أبو حنيفة إىل أنه مستحب وليس بواجب ، وذهب الشافعي 
  .وبه قال عمر وعلي وابن عباس إىل وجوبه 

واختلف من قال بوجوبه يف هذا التأويل يف تقديره فحكي عن علي أنه قدره بالربع من مال الكتابة ، وذهب 
  .الشافعي إىل أنه غري مقدر ، وبه قال ابن عباس 

ركته إن مات ، وحاص وإن امتنع السيد منه طوعاً قضى احلاكم به عليه جرباً واجتهد رأيه يف قدره ، وحكم به يف ت
  .به الغرماء إن أفلس 

واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم يف قول الشافعي وأصحابه ، وإذا عجز عن أداء جنم عند حمله كان السيد باخليار 
  .بني إنظاره وتعجيزه وإعادته رقاً ، وال يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعني هبا أو مال كسبه 

اآلية؛ أن عبداً امسه صبح حلويطب بن } فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتم ِفيهِْم َخيْراً { : تعاىل  قال الكليب وسبب نزول قوله
  .عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنع حويطب فأنزل اهللا ذلك فيه 

ء ، البغاء الزىن ، والتحصن التعفف الفتيات اإلما} َوالَ ُتكْرِهُوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً { : قوله تعاىل 
  .، وال جيوز أن يكرهها وال ميكنها سواء أرادت تعففاً أو مل ُترِْد 

  :ويف ذكر اِإلكراه هنا وجهان 



  .ألن اإلِكراه ال يصح إال فيمن أراد التعفف ، ومن مل يرد التعفف فهو مسارع إىل الزىن غري مكره عليه : أحدمها 
سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن مل يكن شرطاً فيه ، وهذا ما روى جابر بن عبد اهللا أنه وارد على : الثاين 

: أن عبد اهللا بن أيب بن سلول كانت له أمة يقال هلا مسيكة وكان يكرهها على الزىن فزنت بُبْرٍد فأعطته إياه فقال 
إن سيدي : صلى اهللا عليه وسلم فقالت  ال واهللا ما أنا براجعة وجاءت إىل النيب: فقال : ارجعي فازين على آخر 

  .يكرهين على البغاء فأنزل اهللا هذه اآلية ، وكان مستفيضاً من أفعال اجلاهلني طلباً للولد والكسب 
  أي لتأخذوا أجورهن على الزىن} لِّتَْبَتُغواْ عََرَض الَْحيَاِة الدُّْنَيا { 
  يعين من السادة} َوَمن ُيكْرِههُّنَّ { . 
  .يعين لألمة املكرهة دون السيد املكرِه } اللََّه ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر رَِّحيمٌ  فَإِنَّ{ . 

أَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَ
 نُوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدي اللَُّه ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة لَا َشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌرُيوقَُد 

  ) ٣٥(ٌم ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِلي

  فيه أربعة أقاويل} اللَُّه ُنوُر السَّمَواِت وَاَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  .معناه اهللا هادي السموات واألرض ، قاله ابن عباس ، وأنس : أحدها : 

  .اهللا مدبر السموات واألرض ، قاله جماهد : الثاين 
  .اهللا ضياء السموات واألرض ، قاله أُيب : الثالث 
  .السموات واألرض  منور: الرابع 

  :فعلى هذا فبما نورمها به ثالثة أقاويل 
  .اهللا نور السموات باملالئكة ونور األرض باألنبياء : أحدها 
  .أنه نور السموات باهليبة ونور األرض بالقدرة : الثاين 

  .نورمها بشمسها وقمرها وجنومها ، قاله احلسن ، وأبو العالية : الثالث 
  فيه أربعة أقاويل} َمثَلُ نُورِهِ { 
  .مثل نور اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .مثل نور حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .مثل نور املؤمن ، قاله أُيب : الثالث 
  .مثل نور القرآن ، قاله سفيان : الرابع 

نور : ر حممد ، يعين يف قلب املؤمن ، ومن قال مثل نو: مثل نور املؤمن ، يعين يف قلب نفسه ، ومن قال : فمن قال 
  .القرآن ، يعين يف قلب حممد 

  :نور اهللا ، فيه قوالن : ومن قال 
  .يف قلب حممد : أحدمها 

  .يف قلب املؤمن : الثاين 
  فيه مخسة أقاويل} كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح { 
  .قاله كعب األحبار  أن املشكاة كوة ال منفذ هلا واملصباح السراج ،: أحدها : 



  .املشكاة القنديل واملصباح الفتيلة ، قاله جماهد : الثاين 
  .املشكاة موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كاألُنبوب ، واملصباح الضوء قاله ابن عباس : الثالث 
ا مروي عن جماهد املشكاة احلديد الذي به القنديل وهي اليت تسمى السلسلة واملصباح هو القنديل ، وهذ: الرابع 
  .أيضاً 

واملشكاة : أن املشكاة صدر املؤمن واملصباح القرآن الذي فيه والزجاجة قلبه ، قاله أَُبي ، قال الكليب : اخلامس 
  .لفظ حبشي معرب 

  فيه قوالن} الِْمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجٍة { 
  .قول األكثرين  يعين أن نار املصباح يف زجاجة القنديل ألنه فيها أضوأ ، وهو: أحدمها : 

  .أن املصباح القرآن واِإلميان ، والزجاجة قلب املؤمن ، قاله أَُبي : الثاين 
  أما الكوكب ففيه قوالن} كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ { 
  .أنه الزهرة خاصة ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .أنه أحد الكواكب املضيئة من غري تعيني ، وهو قول األكثرين : الثاين 
  .يه أربع قراءات وأما دّري فف

  .ُدرّي بضم الدال وترك اهلمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضيء يشبه الدر لضيائه ونقائه : إحداها 
  .بالضم واهلمز وهي قراءة عاصم يف رواية أيب بكر وتأويلها أنه مضيء : الثانية 
متدافع ألنه بالتدافع يصري منقضاً فيكون  بكسر الدال وباهلمز وهي قراءة أيب عمرو والكسائي وتأويلها أنه: الثالثة 

  .أقوى لضوئه مأخوذ من درأ أي دفع يدفع 
بالكسر وترك اهلمز وهي قراءة املفضل بن عاصم ، وتأويلها أنه جار كالنجوم الدراري اجلارية من درّ : الرابعة 

  .الوادي إذا جرى 
  فيه قوالن} ُيوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّبَاَركٍَة { 
يعين بالشجرة املباركة إبراهيم والزجاجة اليت كأهنا كوكب دري حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهو  :أحدمها : 

  .مروي عن ابن عمر 
  .أنه صفة لضياء املصباح الذي ضربه اهللا مثالً يعين أن املصباح يشعل من دهن شجرة زيتونة : الثاين 

  يف جعلها مباركة وجهان} مَُّباَركَةٍ { 
  .اهللا بارك يف زيتون الشام فهو أبرك من غريه ألن : أحدمها : 

  .ألن الزيتون يورق غصنه من أوله إىل آخره وليس له يف الشجر مثيل إال الرمان : الثاين 
  :قال الشاعر 

  رَِك َنْضُر الرُّمَّاِن والزَّْيُتوِن... ُبورِكَ الَْمْيُت الغَرِيُب كََما ُبو 
  فيه سبعة أقاويل} غَْربِيَّةٍ  زَْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ{ 
أهنا ليست من شجرة الشرق دون الغرب وال من شجرة الغرب دون الشرق ألن ما اختص بأحد : أحدها : 

اجلهتني أقل زيتاً وأضعف ، ولكنها شجر ما بني الشرق والغرب كالشام الجتماع القوتني فيه ، وهو قول ابن 
  .شجرة وحكي عن عكرمة 

ري يف املتقاة واملضحاة ، فاملتقاة أسفل الوادي الذي ال تصيبه الشمس ، واملضحاة رأس اجلبل ال خ: ومنه قوهلم 



  .الذي ال تزول عنه الشمس 
أهنا ليست بشرقية تستر عن الشمس يف وقت الغروب وال بغربية تستر عن الشمس وقت الطلوع بل هي : الثاين 

  .يتها أقوى وأضوأ ، قاله قتادة بارزة للشمس من وقت الطلوع إىل وقت الغروب فيكون ز
  .أهنا وسط الشجرة ال تناهلا الشمس إذا طلعت وال إذا غربت وذلك أضوأ لزيتها ، قاله عطية : الثالث 
  .أهنا ليس يف شجر الشرق وال يف شجر الغرب مثلها ، حكاه حيىي ابن سالم : الرابع 

  .بية ، وإمنا هي من شجر اجلنة ، قاله احلسن أهنا ليست من شجر الدنيا اليت تكون شرقية أو غر: اخلامس 
أهنا مؤمنة ال شرقية وال غربية ، أي ليست بنصرانية تصلي إىل الشرق ، وال غربية أي ليست بيهودية : السادس 

  .تصلي إىل الغرب ، قاله ابن عمر 
  . أن اِإلميان ليس بشديد وال لني ألن يف أهل الشرق شدة ، ويف أهل الغرب لٌني: السابع 

  فيه أربعة أقاويل} َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه َناٌر { 
  .أن صفاء زيتها كضوء النار وإن مل متسسه نار ، ذكره ابن عيسى : أحدها : 

  .أن قلب املؤمن يكاد أن يعرف قبل أن يتبني له ملوافقته له ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .فيض من فم العامل املؤمن من قبل أن يتكلم به يكاد العلم ي: الثالث 
  .تكاد أعالم النبوة تشهد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يدعو إليها : الرابع 

  فيه ستة أقاويل} نُّوٌر َعلَى نُورٍ { 
  .يعين ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة ، قاله جماهد : أحدها : 

  .لى نور احلكمة ، قاله الضحاك نور النبوة ع: الثاين 
  .نور الزجاجة على نور اخلوف : الثالث 
  .نور اِإلميان على نور العمل : الرابع 

  .نور املؤمن فهو حجة اهللا ، يتلوه مؤمن فهو حجة اهللا حىت ال ختلو األرض منهم : اخلامس 
  .نور نيب من نسل نيب ، قاله السدي : السادس 

  فيه ثالثة أقاويل} َيَشآُء يَْهِدي ِلنُورِِه َمن { 
  .يهدي اهللا لدينه من يشاء من أوليائه ، قاله السدي : أحدها : 

  .يهدي اهللا لدالئل هدايته من يشاء من أهل طاعته : الثاين 
  .يهدي اهللا لنبوته من يشاء من عباده : الثالث 

  :اآلية مثالً فيه ثالثة أقاويل وفيما ضربت هذه . اآلية } َوَيْضرُِب اللَُّه األَْمثَالَ ِللنَّاسِ { 
  .أهنا مثل ضربه اهللا للمؤمن يف وضوح احلق له : أحدها 
  .أهنا مثل ضربه اهللا لطاعته فسى الطاعة نوراً لتجاوزها عن حملها : الثاين 

 يا حممد كيف خيلص نور اهللا من دون السماء فضرب اهللا ذلك مثالً: ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : الثالث 
  .لنوره 

رَِجالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيعٌ ) ٣٦(ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ 
ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما ) ٣٧(ا َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَْبصَاُر َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْوًم

  ) ٣٨(َعِملُوا َوَيزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 



  يف هذه البيوت قوالن} ِفي ُبيُوٍت { : قوله 
  .ن عباس ، واحلسن ، وجماهد أهنا املساجد ، قاله اب: أحدمها : 

  .أهنا سائر البيوت ، قاله عكرمة : الثاين 
  أربعة أوجه} أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفَعَ { 
  .أي يبين } َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيتِ { : أن تُْبَنى ، قاله جماهد كقوله : أحدها : 

  .ملعاصي ، حكاه ابن عيسى أهنا تطهر من األجناس وا: الثاين 
  .أن تعظم ، قاله احلسن : الثالث 
  .أن ترفع فيها احلوائج إىل اهللا : الرابع 

  فيها ثالثة أقاويل} َوُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه { 
  .يتلى فيها كتابه ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .تذكر فيها أمساؤه احلسىن ، قاله ابن جرير : الثاين 
  .بأن ال إله غريه ، قاله الكليب  توحيده: الثالث 

  :وفيما يعود إليه ذكر البيوت اليت أذن اهللا أن ترفع قوالن 
  .كمشكاة فيها مصباح يف بيوت أذن اهللا : إىل ما تقدم من قوله : أحدمها 

  :ويف هذا التسبيح قوالن } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها { : إىل ما بعده من قوله : الثاين 
  .ه اهللا أنه تنزي: أحدمها 

  .أنه الصالة ، قاله ابن عباس والضحاك : الثاين 
  الغدو مجع غَدوة واآلصال مجع أصيل وهي العشاء} بالَْغُدوِّ وَاآلَصالِ { 
التجار هم اجلالب املسافرون ، والباعة هم : قال الكليب } رِجالٌ الَّ ُتلْهِيهِمْ ِتَجاَرةٌ َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّه { . 
  .مون املقي
  فيه وجهان} َعن ِذكْرِ اللَِّه { 
  .عن ذكره بأمسائه احلسىن : أحدمها : 

  فيه مخسة أوجه} َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوبِ وَاألْبَصارُ { . عن األذان ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .يعين تقلبها على حجر جهنم : أحدها : 

  .نضجها وحترقها تقلب أحواهلا بأن تلفحها النار مث ت: الثاين 
  .أن تقلب القلوب وجيبها ، وتقلب األبصار النظر هبا إىل نواحي األهوال : الثالث 
  .أن تقلب القلوب بلوغها احلناجر ، وتقلب األبصار الّزَرق بعد الكحل ، والعمى بعد البصر : الرابع 

  .بصره عما كان يراه غياً فرياه رشداً أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إىل اإلميان وينقلب : اخلامس 
فذكر اجلزاء على احلسنات ومل يذكر اجلزاء على السيئات وإن كان جيازى } لَِيجْزَِيُهمُ اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُواْ { 

  :عليها ألمرين 
  .أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة : أحدمها 

  .بائر فكانت صغائرهم مغفورة أنه يكون يف صفة قوم ال تكون منهم الك: الثاين 
  حيتمل وجهني} َويَزِيدَُهم مِّن فَْضِلِه { 



  .ما يضاعفه من احلسنة بعشر أمثاهلا : أحدمها : 
  .ما يتفضل به من غري جزاء : الثاين 

  فيه أربعة أوجه} َواللَُّه َيْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ { 
  .بغري جزاء بل يسديه تفضالً : أحدها : 

  .غري مقدر بالكفاية حىت يزيد عليها : الثاين 
  .غري قليل وال مضيق : الثالث 
  .غري ممنون به : الرابع 

يا : وقيل ملا نزلت هذه اآلية أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببناء مسجد قباء فحضر عبد اهللا بن رواحة فقال 
َنَعمْ َيا « : قال ، وصلى فيها قائماً وقاعداً قال » ا اْبَن َروَاَحةَ نََعْم َي« : رسول اهللا قد أفلح من بىن املساجدا؟ قال 

كُّف َعنِ السَّْجعِ فََما أُْعِطَي َعْبٌد َشيئاً شَّراً . َنَعمْ َيا اْبَن َروَاَحةَ « : ومل يبت هللا إال ساجداً؟ قال : قال » اْبَن َروَاَحِة 
  ِمن طَالَقَِة ِلسَانِِه

 «.  

ِعْنَدُه فََوفَّاُه وا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئًا وََوَجَد اللََّه َوالَِّذيَن كَفَُر
َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماتٌ  أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه) ٣٩(ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 

  ) ٤٠(ورٍ َبْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدُه لَْم َيكَْد يََراَها َوَمْن لَْم َيجَْعلِ اللَُّه لَهُ ُنوًرا فََما لَُه ِمْن ُن

سراب فهو الذي خييل ملن رآه يف الفالة كأنه املاء أما ال} وَالَِّذيَن كَفَُرواْ أَََعَمالُُهْم كََسرَابٍ بِقيَعٍة { : قوله تعاىل 
  :اجلاري قال الشاعر 

  كَلَْمعِ سََرابٍ بِالْفَالَ ُمتَأَلِّق... فَلَمَّا كَفَفَْنا الْحَْرَب كَاَنْت ُعهُوُدُهْم 
إن : واآلل كالسراب إال أنه يرتفع عن األرض يف وقت الضحى حىت يصري كأنه بني األرض والسماء ، وقيل 

سراب بعد الزوال واآلل قبل الزوال والرقراق بعد العصر وأما القيعة فجمع قاع مثل جرية وجار ، والقاع ما ال
  .انبسط من األرض واستوى 

  يعين العطشان حيسب السراب ماًء} َيْحَسُبهُ الظَّْمآنُ َماًء { 
افر يعول على ثواب عمله فإذا قدم على اهللا وجد وهذا مثل ضربه اهللا للك} حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدهُ َشْيئاً { . 

  .ثواب عمله بالكفر حابطاً 
  فيه وجهان} َوَوَجدَ اللََّه ِعنَدهُ { 
  .وجد أمر اهللا عند حشره : أحدمها : 

  .وجد اهللا عند عرضه : الثاين 
  حيتمل وجهني} فََوفَّاُه ِحسَاَبُه { 
  . ووجد اهللا عند عمله فجازاه على كفره: أحدمها : 

وجد اهللا عند وعيده فوىف بعذابه ويكون احلساب على الوجهني معاً حمموالً على العمل ، كما قال امرؤ : والثاين 
  :القيس 

  أنَّه الَِقى الِْحَسابَا... فّولَّى ُمدْبِراً وَأْيقََن 



  حيتمل وجهني} َواللَُّه َسرِيع الِْحسَابِ { 
  .ألن حسابه آت وكل آت سريع : أحدمها : 
  .ألنه حياسب مجيع اخللق يف وقت سريع : ثاين ال

قيل إن هذه اآلية نزلت يف شيبة بن ربيعة وكان يترهب يف اجلاهلية ويلبس الصوف ويطلب الدين فكفر يف اِإلسالم 
.  

  .ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل : الظلمات } أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ { : قوله 
  :ّي ثالثة أقاويل ويف قوله جل

  .أنه البحر الواسع الذي ال يرى ساحله ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .أنه البحر الكثري املوج ، قاله الكليب : الثاين 

أنه البحر العميق ، وهذا قول قتادة ، وجلة البحر وسطه ، ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه : الثالث 
  يعين إذا توسطه» َبْحَر إِذَا الَْتجَّ فَقَْد َبرِئَْت ِمْنهُ الذِّمَّةُ َمْن َرِكَب ال« : قال 

ِه َسَحابٌ { .    حيتمل وجهني} َيْغشَاُه َمْوٌج مِّن فَْوِقِه َمْوٌج مِّن فَْوِق
يغشاه موج من فوق املوج ريح ، من فوق الريح سحاب فيجمع خوف املوج وخوف الريح وخوف : أحدمها : 

  .السحاب 
معناه يغشاه موج من بعده فيكون املعىن املوج بعضه يتبع بعضاً حىت كأنه بعضه فوق بعض وهذا أخوف ما :  الثاين

  :يكون إذا تواىل موجه وتقارب ، ومن فوق هذا املوج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهني 
  .أنه قد يغطي النجوم اليت يهتدى هبا : أحدمها 

  .املطر الذي ينزل منه الريح اليت تنشأ مع السحاب و: الثاين 
  حيتمل وجهني} ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعضٍ { 
  .أن يريد الظلمات اليت بدأ بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل : أحدمها : 

  .يعين بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض : الثاين 
  فيه وجهان} إِذَا أْخَرَج َيَده لَْم َيكَْد يََراَها { 
  .معناه أنه رآها بعد أن كاد ال يراها ، حكاه ابن عيسى : أحدمها : 

  .مل يرها ومل يكد ، قاله الزجاج ، وهو معىن قول احلسن : الثاين 

  :ويف قوله مل يكد وجهان 
  .مل يطمع أن يراها : أحدمها 

  .مل يرها ويكاد صلة زائدة يف الكالم : الثاين 
  فيه وجهان} اللََّه لَُه نُوراً فََما لَُه ِمن نُّورٍ  وَمن لَّْم َيْجَعلِ{ 
  .ومن مل جيعل اهللا له سبيالً إىل النجاة يف اآلخرة فما له من سبيل إليها حكاه ابن عيسى : أحدمها : 

  .ومن مل يهده اهللا لِإلسالم مل يهتد إليه ، قاله الزجاج : الثاين 
  .مل جيعل اهللا نوراً له يف وقت القسمة فما له من نور يف وقت اخللقة  ومن: وقال بعض أصحاب اخلواطر وجهاً ثالثاً 

  .ومن مل جيعل اهللا له قبوالً يف القلوب مل تقبله القلوب : وحيتمل رابعاً 



وهذا املثل ضربه اهللا للكافر ، فالظمات ظلمة الشرك وظلمة الليل وظلمة املعاصي ، والبحر اللجي قلب الكافر ، 
  .ذاب الدنيا ، فوقه عذاب اآلخرة يغشاه من فوقه ع

َوَتسْبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاَتُه
  ) ٤٢(َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ) ٤١(َيفَْعلُونَ 

  أي مصطفة األجنحة يف اهلواء} وَالطَّْيرُ َصآفَاٍت { : قوله تعاىل 
  :فيه ثالثة أوجه } كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتُه َوَتْسبِيَحهُ { . 

  .أن الصالة لِإلنسان والتسبيح ملا سواه من سائر اخللق ، قاله جماهد : أحدها 
  .الطري وإن ضرب أجنحتها صالة وأن أصواهتا تسبيح ، حكاه النقاش أن هذا يف : الثاين 

  :مث فيه قوالن . أن للطري صالة ليس فيها ركوع وال سجود ، قاله سفيان : الثالث 
  .أن كل واحد منهم قد علم صالته وتسبيحه : أحدمها 

  .أن اهللا قد علم صالته وتسبيحه : الثاين 

َماِء ِمْن ي َسحَاًبا ثُمَّ ُيَؤلِّفُ َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاًما فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السَّأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُْزجِ
ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ ) ٤٣(بِالْأَْبصَارِ جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب 

  ) ٤٤(َوالنََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ 

  فيه وجهان} يُْزجِي َسَحاباً { : قوله تعاىل 
  .ينزله قليالً بعد قليل ، ومنه البضاعة املزجاة لقلتها : أحدمها : 

  :ومنه زجا اخلراج إذا انساق إىل أهله قال النابغة  أنه يسوقه إىل حيث شاء: الثاين 
  أُْزجِي ُحشَاَشةَ نَفْسٍ ما بِها َرمٌَق... إِنِّي أتَْيُتَك من أَْهِلي ومْن َوطَنِي 

  .أي جيمعه مث يفرقه عند انتشائه ليقوى ويتصل } ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه { 
  أي يركب بعضه بعضاً} ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً { 
  فيه قوالن} فََتَرى الْوَْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخالَِلهِ { . 
  :أن الودق الربق خيرج من خالل السحاب قال الشاعر : أحدمها : 

  خروج الودق من خلَلَ السحاب... أثرن عجاجة وخرجن منها 
  وهذا قول أيب األشهب

  :قول الشاعر  أنه املطر خيرج من خالل السحاب ، وهو قول اجلمهور ، ومنه: الثاين : 
  وال أرض أبقل أبقاهلا... فال مزنة ودقت ودقها 

  فيه ثالثة أوجه} َوُينَزِّلُ ِمَن السََّمآِء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن بََرٍد { 
  .أن يف السماء جبال برد فينزل من تلك اجلبال ما يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء : أحدها : 

  .اء برداً يكون كاجلبال أنه ينزل من السم: الثاين 
أن السماء السحاب ، مساه لعلوه ، واجلبال صفة السحاب أيضاً مسي جباالً لِعظمه فينزل منه برداً يصيب : الثالث 

  .به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فتكون إصابته نقمة وصرفه نعمة 



  فيه ثالثة أوجه} َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاألَْبَصارِ { 
  .صوت برقه : دها أح: 

  .ضوء برقه ، قاله حيىي بن سالم ومنه قول الشماخ : الثاين 
  ليبصر ضوءها إالّ البصري... وما كادت إذا رفعت سناها 

  :ملعان برقه ، قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان كما قال امرؤ القيس : الثالث 
  أمال السليط بالذبال املفتل... يضي سناه أو مصابيح راهب 

  .فيكون الربق دليالً على تكاثف السحاب ، ونذيراً بقوة املطر ، وحمذراً من نزول الصواعق 
  :فيه ثالث أوجه } ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّيلَ وَالنَّهَاَر { : قوله تعاىل 

  .هو أن يأيت بالليل بعد النهار ويأيت بالنهار بعد الليل ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .ن الليل ما يزيد من النهار وينقص من النهار ما يزيد يف الليل ، حكاه حيىي بن سالم أن ينقص م: الثاين 

أنه يغري النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى ، ويغري الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء : الثالث 
  .القمر مرة ، حكاه النقاش 

  .ري وشر ونفع وضر أن يقلبها باختالف ما يقدر فيهما من خ: وحيتمل رابعاً 

ِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو
قَدْ أَنَْزلَْنا آَياٍت ُمبَيَِّناٍت وَاللَُّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط لَ) ٤٥(َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٤٦(ُمْسَتِقيمٍ 

  فيه قوالن} وَاللَُّه َخلََق كُلَّ َدآّبٍة مِّن مَّاٍء { : قوله تعاىل 
املالئكة ، وإىل الطني  أن أصل اخللق من ماء مث قلب إىل النار فخلق منها اجلن ، وإىل النور فخلق منها: أحدمها : 

  .فخلق منه من خلق وما خلق ، حكاه ابن عيسى 
  .أنه خالق كل دابة من ماء النطفة ، قاله السدي : الثاين 

  كاحلية واحلوت} فَِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعلَى َبطْنِهِ { 
  اإلِنسان والطري} َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعلَى َرْجلَنيِ { . 
كاملواشي واخليل ، ومل يذكر ما ميشي ، ومل يذكر ما ميشى على أكثر من أربع } َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َوِمْنُهم مَّن { . 

  .ألنه كالذي ميشي على أربع ألنه يعتمد يف املشي على أربع 

َوإِذَا ُدعُوا إِلَى ) ٤٧(ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَّسُولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َيتََولَّى فَرِيٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد 
أَِفي قُلُوبِهِْم ) ٤٩(َوإِنْ َيكُْن لَُهُم الَْحقُّ يَأُْتوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني ) ٤٨(اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم َبْينَُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم ُمعْرُِضونَ 

إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ) ٥٠(ْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َمَرٌض أَمِ اْرتَاُبوا أَ
َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ ) ٥١(ِلُحونَ ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم أَنْ يَقُولُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفْ

  ) ٥٢(َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ 

لٌ هذه اآلية نزلت يف بشر ، رج} َوإِذَا ُدُعواْ إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم إِذَا فَرِيٌق مِّْنُهم مُّعْرُِضونَ { : قوله تعاىل 
من املنافقني كان بينه وبني رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعاه بشر إىل 



كعب بن األشرف ألن احلق إذا كان متوجهاً على املنافق إىل غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسقط عنه ، وإذا 
  .اآلية  كان له حاكم إليه ليستوفيه منه فأنزل اهللا هذه

إهنا نزلت يف املغرية بن وائل من بين أمية كان بينه وبني علي كرم اهللا وجهه خصومة يف ماء وأرض فامتنع : وقيل 
  .إنه يبغضين ، فنزلت هذه اآلية : املغرية أن حياكم علياً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  فيه أربعة أوجه} ُمذِْعنَِني  َوإِن َيكُن لَُّهمُ الَْحقُّ َيأْتُوا إِلَْيِه{ 
  .طائعني ، حكاه ابن عيسى : أحدمها : 

  .خاضعني ، حكاه النقاش : الثاين 
  .مسرعني ، قاله جماهد : الثالث 
  .مقرنني ، قاله األخفش وفيها دليل على أن من دعي إىل حاكم فعليه اِإلجابة وحيرج إن تأخر : الرابع 

َمْن ُدِعَي إِلَى َحاِكمٍ ِمَن املُْسِلِمَني « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى أبو األشهب عن احلسن قال 
  :فيه قوالن } أَِفي قُلُوبِهِم مََّرضٌ { : مث قال . » فَلَْم ُيجِْب فَُهَو ظَاِلٌم الَ َحقَّ لَُه 

  .شرك ، قاله احلسن : أحدمها 
  .نفاق ، قاله قتادة : الثاين 

  أي شكوا وحيتمل وجهني}  أَمِ اْرتَاُبواْ{ 
  .يف عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها : 

  .يف نبوته : الثاين 

قُلْ  )٥٣(للََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن أَمَْرَتُهمْ لََيْخُرُجنَّ قُلْ لَا ُتقِْسمُوا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ ا
 تُِطيُعوُه تَْهَتدُوا َوَما َعلَى الرَُّسولِ أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم َوإِنْ

  ) ٥٤(إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  حيتمل وجهني} مَّْعُروفَةٌ  قُل الَّ تُقِْسُمواْ طَاَعةٌ{ : قوله تعاىل 
  .طاعة صادقة خري من أميان كاذبة : أحدمها : 

  .قد عرف نفاقكم يف الطاعة فال تتجملوا باألميان الكاذبة : الثاين 
  .أي أعرضوا عن الرسول } فَإِن َتَولَّْواْ { : قوله تعاىل 

  .أي عليه ما محل من إبالغكم ، وعليكم ما محلتم من طاعته  }فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُم مَّا ُحمِّلُْتمْ { 
  .أن عليه ما محل من فرض جهادكم ، وعليكم ما محلتم من وزر عباده : وحيتمل وجهاً ثانياً 

  يعين إىل احلق} َوإِن ُتِطيعُوُه َتهَْتُدواْ { 
  .ل ملن أطاع وبالسيف ملن عصى يعين بالقو} َوَما َعلَى الرَُّسولَِ إِالَّ الَْبالَغُ الُْمبُِني { . 

ِذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَّ
ْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمًْنا َيعُْبُدونَنِي لَا ُيْشرِكُونَ بِي شَْيئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلكَ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِم

 لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن) ٥٦(َوأَِقيمُوا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ ) ٥٥(فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 
  ) ٥٧(كَفَُروا ُمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري 



  :فيه قوالن } َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنكُْم َوِعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ لَيَسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  .ن سألوا اهللا ذلك ، قاله النقاش يعين أرض مكة ، ألن املهاجري: أحدمها 
  .بالد العرب والعجم ، قاله ابن عيسى : والثاين 

الَ َيْبقَى َعلَى « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : روى سليم بن عامر عن املقدام بن األسود قال 
ُه كَِلَمةَ اِإلْسالَمِ بِعزٍّ َعزِيزٍ أَْو ذُلٍّ ذَلِيلٍ ، إما يعزهم فيجعلهم من اَألْرضِ َبْيُت َحَجرٍ َوالَ َمَدرٍ َوالَ َوَبرٍ إِالَّ أَْدَخلَُه اللَّ

  أهلها ، وإما يذهلم فيدينون هلا
  فيه قوالن} كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم { . » 
  .أحدمها يعين بين إسرائيل يف أرض الشام : 

  .داود وسليمان : الثاين 
  .يعين دين اِإلسالم ومتكينه أن يظهره على كل دين } لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهمْ َولَُيَمِكَننَّ { 
  .ألهنم كانوا مطلوبني فطلبوا ، ومقهورين فقهروا } َولَيَُبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعدِ َخْوِفهِم أَْمناً { 
  فيه أربعة أوجه} َيعُْبُدونَنِي الَ ُيْشرِكُونَ بِي َشيْئاً { 
  .ال يعبدون إهلاً غريي ، حكاه النقاش : أحدها : 

  .ال يراءون بعباديت أحداً : الثاين 
  .ال خيافون غريي ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .ال حيبون غريي ، قاله جماهد : الرابع 

ئمة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي اهللا عنهم وهم األ: هذه اآلية يف اخللفاء األربعة : قال الضحاك 
  اِخلالَفَةُ بَْعِدي ثَالَثونَ َسنَةً« : املهديون ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 «.  

اِة الْفَجْرِ كُْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصلََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْن
لَا َعلَْيهِْم ُجَناٌح بَْعَدُهنَّ َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ َعْورَاٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َو

َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُمُ ) ٥٨(الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ 
وَالْقََواِعُد ِمنَ ) ٥٩(َعِليٌم َحكِيٌم  الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه

نْ َيْسَتْعِففَْن َخْيٌر لَُهنَّ اللَّاِتي لَا يَْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِيَنٍة َوأَالنَِّساِء 
  ) ٦٠(َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

  فيهم قوالن }لََيْستَأْذِنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أََيمَاُنكُم { : قوله تعاىل 
  .أهنم النساء يستأذنَّ يف هذه األوقات خاصة ويستأذن الرجال يف مجيع األوقات ، قاله ابن عمر : أحدمها : 

  .أهنم العبيد واِإلماء : الثاين 
  :ويف املعىن باالستئذان ثالثة أقاويل 

  .مر ، وجماهد العبد دون األمة يستأذن على سيده يف هذه األوقات الثالثة ، قاله ابن ع: أحدها 
  .أهنا اِإلماء ألن العبد جيب أن يستأذن أبداً يف هذه األوقات وغريها ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه على عمومه يف العبد واألمة ، قاله أبو عبد الرمحن السلمي : الثالث 



غري مميز ال يصف ما رأى فليس من أهل  هم الصغار األحرار فمن كان منهم} َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُواْ احلُلَُم ِمْنكُم { 
  .االستئذان ومن كان مميزاً يصف ما رأى وحيكي ما شاهد فهو املعين باالستئذان 

وهذه الساعات } ءِ ثَالَثَ مَرَّاٍت مِّن قَْبلِ َصالَةِ الْفَْجرِ َوِحنيَ َتَضُعونَ ثََياَبكُْم مَِّن الظَّهَِريِة َوِمن َبْعدِ َصالَِة الِْعَشآ{ 
لثالث هي أوقات االستئذان من تقدم ذكره وال يلزمهم االستئذان يف غريها من األوقات ، فذكر الوقت األول ا

َوِحَني { : وهو من قبل صالة الفجر وهو من بعد االستيقاظ من النوم إىل صالة الصبح ، مث ذكر الوقت الثاين فقال 
يعين اآلخرة } َوِمن َبْعِد َصالَةِ الَْعَشآِء { : وقت الثالث فقال وهو وقت اخللوة لنومة القائلة ، مث ذكر ال} َتَضُعونَ 

  .وقد تسميها العامة العتمة ومسيت العشاء ألن ظالم وقتها يعشي البصر 
وإمنا خص هذه األوقات الثالثة ألهنا أوقات خلوات الرجل مع أهله وألنه رمبا بدا فيها عند خلوته ما يكره أن يرى 

أن عمر بن اخلطاب كان يف منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جسده ، فقد روي 
بصيب من أوالد األنصار يقال له مدجل فدخل على عمر بغري إذن وكان نائماً فاستيقظ عمر بسرعة فانكشف شيء 

ن الدخول علينا يف هذه وددت لو أن اهللا بفضله هنى أبناءنا ع: من جسده فنظر إليه الغالم فحزن عمر فقال 
  ] .شكراً هللا [ الساعات إال بإذننا مث انطلق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجد هذه اآلية قد أنزلت فخرَّ ساجداً 

يعين هذه الساعات الثالث هي أوقات العورات فصارت من عورات الزمان فجرت جمرى } ثَالَثُ َعْوَراٍت لَّكُمْ { 
  .صت باِإلذن عورات األبدان فلذلك خ

  :فيه وجهان } لَْيَس َعلَْيكَْم َوالَ َعلَيْهِْم َجنَاٌح َبْعَدُهنَّ { 
  .يعين ليس عليكم يا أهل البيوت جناح يف تبذلكم يف هذه األوقات : أحدمها 

 وال على اململوكني والصغار جناح يف ترك االستئذان فيما. ليس عليكم جناح يف منعهم يف هذه األوقات : الثاين 
  .سوى هذه األوقات 

يعين أهنم طّوافون عليكم للخدمة لكم فلم ينلهم حرج يف دخول منازلكم ، } طَوَّافُونَ َعلَْيكَم َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ { 
  .والطوافون الذين يكثرون الدخول واخلروج 

 حكم الرجال فقال تعاىل مث أوجب على من بلغ من الصبيان االستئذان إذا احتلموا وبلغوا ألهنم صاروا بالبلوغ يف
:  

  .يعين الرجال } َوإِذَا َبلَغَ اَألطْفَالُ مِنكُم احلُلَُم فَلَْيْسَتأَِذُنواْ كََما اْستَأَْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِم { 

ضن وال والقواعد مجع قاعدة وهن الاليت قعدن بالكرب عن احليض واحلمل وال حي} َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّسآِء { : قوله 
ال تراد ، فتقعد عن : وقال زمعة . بل مسني بذلك ألهنن بعد الكرب يكثر منهن القعود : قال ابن قتيبة . يلدن 

  :قال الشاعر . االستمتاع هبا واألول أشبه 
  حبلن ولو كان القواعد عقراً... فلو أن ما يف بطنه بني نسوة 

  .أهنن ألجل الكرب ال يردن الرجال وال يريدهن الرجال أي } الَّالِتي الَ َيْرُجونَ َنكَاحاً { : وقوله 
  فيه قوالن} فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ َجَناٌح أَن َيَضْعَن ثَِياَبُهنَّ { 
  .جلباهبا وهو الرداء الذي فوق مخارها فتضعه عنها إذا سترها باقي ثياهبا قاله ابن مسعود وابن جبري : أحدمها : 

  .جابر بن زيد  مخارها ورداؤها ، قاله: الثاين 
وإمنا . والتربج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها فإنه يف القواعد وغريهن حمظور } غَْيَر ُمَتبَرَِّجاِت بِزِيَنةٍ { 

والشابات املشتهيات مينعن من . خص القواعد بوضع اجللباب النصراف النفوس عنهن ما مل يبد شيء من عوراهتن 



: وقد روى جماهد عن ابن عمر قال . ويؤمرن بلبس أكثف اجلالبيب لئال تصفهن ثياهبن  وضع اجللباب أو اخلمار
ِللزَّْوجِ َما َتْحَت الدِّْرعِ ، وَِلِإلْبنِ وَاَألخِ َما فَوَق الدِّْرعِ ، َوِلَغْيرِ ِذي ُمْحرِمٍ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َوجِلَْبابٍ وَإِزَارٍِدْرعٍ َوِخَمارٍ : أَْرَبَعةُ أَثَْوابٍ 
يعين إن يستعفف القواعد عن وضع ثياهبن ويلزمن لبس جالبيبهن خري هلن من } َوأَن َيْسَتْعِففَْن َخْيرٌ لَُّهنَّ { . » 

  .وضعها وإن سقط احلرج عنهن فيه 

َولَا َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم أَوْ  لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج
ْم أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ ُبُيوِت آَباِئكُْم أَوْ ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخََواِتكُمْ أَْو ُبيُوِت أَْعَماِمكُ

َتاًتا ِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتأْكُلُوا َجِميًعا أَْو أَْشُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيو
يُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَب

)٦١ (  

  :فيه مخسة أقاويل } لَّْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى اَألعَْرجِ حََرٌج َوالَ َعلَى الْمَرِيضِ َحَرجٌ { : قوله تعاىل 
األعمى ال يبصر أطيب : فيقولون  أن األنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤالء إذا دعوا إىل الطعام: أحدها 

وكانوا . الطعام ، واألعرج ال يستطيع الزحام عند الطعام ، واملريض يضعف عن مشاركة الصحيح يف الطعام 
طعامهم مفرد ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء ، فأنزل اهللا هذه اآلية فيهم ورفع احلرج عنهم يف : يقولون 

  .والضحاك ، والكليب مؤاكلتهم ، قاله ابن عباس ، 
أنه ليس على هؤالء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من مسى اهللا بعد هذا من أهاليهم ، قاله جماهد : الثاين 

.  
أنه كان املذكورون من أهل الزمانة خيلفون األنصار يف منازهلم إذا خرجواْ جبهاد وكانوا يتحرجون أن : الثالث 

  .م يف األكل من بيوت من استخلفوهم فيها ، قاله الزهري يأكلوا منها فرخص اهللا هل
  .أهنا نزلت يف إسقاط اجلهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة : الرابع 

  .ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا ُدِعي إىل وليمة أن يأخذ معه قائده ، وهذا قول عبد الكرمي : اخلامس 
  فيه ثالثة أقاويل} لُواْ ِمن ُبُيوِتكُْم َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُ{ 
  .من أموال عيالكم وأزواجكم ألهنم يف بيته : أحدها : 

أَنَت َوَمالَُك « : من بيوت أوالدكم فنسب بيوت األوالد إىل بيوت أنفسهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .باء واألقارب اكتفاء هبذا الذكر ولذلك مل يذكر اهللا بيوت األبناء حني ذكر بيوت اآل» َألبِيَك 
  .يعين هبا البيوت اليت هم ساكنوها خدمة ألهلها واتصاالً بأرباهبا كاألهل واخلدم : الثالث 

أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ  َماِمكُْمأَْو ُبيُوِت َءاَباِئكُْم أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخََواِتكُْم أَْو ُبُيوتِ أَْع{ 
فأباح األكل من بيوت هؤالء ملكان النسب من غري استئذاهنم يف األكل إذا } ُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخاالَِتكُْم 

وال جيوز أن يتجاوزوا األكل إىل االدخار ، . كان الطعام مبذوالً ، فإن كان حمروزاً دوهنم مل يكن هلم هتك حرزه 
  :وال إىل ما ليس مبأكول وإن كان غري حمروز عنهم إال بإذن منهم مث قال 

  فيه ثالثة أقاويل} أَْو َما َملَكُْتم مَّفَاِتَحُه { 
أنه عََنى به وكيل الرجل َوقيِّمه يف ضيعته جيوز له أن يأكل مما يقوم عليه من مثار ضيعته ، قاله ابن عباس : أحدها : 



.  
  .ل الرجل نفسه يأكل مما ادخره ، قاله قتادة أنه أراد منز: الثاين 

  .أنه عىن به أكل السيد من منزل عبده وماله ألن مال العبد لسيده ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  فيه قوالن} أَْو َصِديِقكُمْ { 
  .أنه يأكل من بيت صديقه يف الوليمة دون غريها : أحدمها : 

الصديق : قال ابن عباس . يمة وغريها إذا كان الطعام حاضراً غري حمرز أنه يأكل من منزل صديقه يف الول: الثاين 
فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني َوالَ { : أكثر من الوالدين ، أال ترى أن اجلهنميني مل يستغيثوا باآلباء وال األمهات وإمنا قالوا 

  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال } َصِديقٍ َحِميمٍ 

واملراد بالصديق األصدقاء وهو واحد يعرب به عن » َعلَ اللَُّه ِفي الصَِّديقِ الَبارِّ عَِوَضاً َعنِ الرَِّحمِ املَذُْموَمةِ قَْد َج« 
  :اجلميع ، قال جرير 

  بأسهم أعداٍء وهن صديُق. ... . دعون اهلوى مث ارمتني قلوبنا 
  ويف الصديق قوالن

  .أنه الذي صدقك عن مودته : أحدمها : 
  .أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك : لثاين ا

  :مث اختلفوا يف نسخ ما تقدم ذكره بعد ثبوت حكمه على قولني 
  .أنه على ثبوته مل ينسخ شيء منه ، قاله قتادة : أحدمها 

  :أنه منسوخ بقوله تعاىل : الثاين 
ال حيل مَالُ « : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم . اآلية } لَكُْم إِلَى طََعامٍ  الَ َتْدُخلُوا ُبُيوَت النَّيبِّ إِالَّ أَن يُْؤذَنَ{ 

  اْمرِىْء ُمْسِلمٍ إالَّ بِطِيبِ َنفْسٍ ِمنُه
  :فيه أربعة أوجه } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتأْكُلُوا َجِميعاً أَوْ أَشَْتاتاً { : قال تعاىل » 

كان رجل منهم يرى أن ُمحرَّماً عليه أن يأكل وحده يف اجلاهلية حىت أن الرجل  أهنا نزلت يف بين كنانة: أحدها 
  .ليسوق الزود احلفل وهو جائع حىت جيد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل فيهم هذه اآلية ، قاله قتادة وابن جريج 

كل وحده حىت يأكل معه أهنا نزلت يف قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف حترج أن يتركه يأ: الثاين 
  .، فنزل ذلك فيهم ، قال أبو صاحل 

أهنا نزلت يف قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا مجيعاً ويعتقدون أنه ذنب ويأكل كل واحد منهم منفرداً ، : الثالث 
  .فنزل ذلك فيهم ، حكاه النقاش 

دهم أمسك الباقون عن األكل حىت أهنا نزلت يف قوم مسافرين اشتركوا يف أزوادهم فكان إذا تأخر أح: الرابع 
  .حيضر ، فنزل ذلك فيهم ترخيصاً لألكل مجاعة وفرادى 

  فيها قوالن} فَإِذَا َدَخلُْتم ُبيُوتاً { 
  .أنه املساجد : أحدمها : 

  .أهنا مجيع البيوت : الثاين 
  فيه مخسة أقاويل} فََسلُِّمواْ َعلَى أَنفُِسكُمْ { 
  .أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم ، قاله جابر يعين إذا دخلتم بيوت : أحدها : 



  .إذا دخلتم املساجد فسلموا على من فيها ، وهذا قول ابن عباس : الثاين 
  .إذا دخلتم بيوت غريكم فسلموا عليهم ، قاله احلسن : الثالث 
  .إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دينكم ، قاله السدي : الرابع 

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، قاله : يوتاً فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول إذا دخلتم ب: اخلامس 
  .السالم علينا من ربنا حتية من عند اهللا : سالمه على نفسه أن يقول : ابن عمر ، وإبراهيم ، وأبو مالك ، وقيل 

اً ذا مجع كثري سلم يسمع نفسه ، وإذا وإذا سلم الواحد من اجلماعة أجزأ عن مجيعهم ، فإذا دخل الرجل مسجد
  .كان ذا مجع قليل أمسعهم أو بعضهم 

كان النساء يسلمن على الرجال وال يسلم الرجال على النساء ، وكان ابن عمر يسلم على النساء ، : قال احلسن 
  .ولو قيل ال يسلم أحد الفريقني على اآلخر كان أوىل ألن السالم مواصلة 

  فيه أربعة أقاويل} نِد اللَِّه َتِحيَّةً ِمْن ِع{ 
  .يعين أن السالم اسم من أمساء اهللا تعاىل : أحدها : 

  .أن التحية بالسالم من أوامر اهللا : الثاين 
  .أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند اهللا : الثالث 
  .أن املالئكة ترد عليه فيكون ثواباً من عند اهللا : الرابع 

  انفيها وجه} ُمَباَركَةً { 
  .ملا فيها من الثواب اجلزيل : أحدمها : 

  .ملا يرجى من ثواب الدعاء : الثاين 
  حيتمل وجهني} طَيَِّبةً { 
  .ملا فيها من طيب العيش بالتواصل : أحدمها : 

  .ملا فيها من طيب الذكر والشأن : الثاين 

ا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َحتَّى َيْسَتأِْذُنوُه إِنَّ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِذَ
ُهُم اللََّه َمْن ِشئَْت ِمنُْهْم وَاْسَتْغِفْر لََيْستَأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلَبْعضِ شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِل

  ) ٦٢(إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  فيه ثالثة أقاويل} َوإِذَا كَانُواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ . . . . { : قوله تعاىل 
  .أن األمر اجلامع اجلمعة والعيدان واالستسقاء وكل شيء َيكون فيه اخلطبة ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .، قاله زيد بن أسلم  أنه اجلهاد: الثاين 
  .طاعة اهللا ، قاله جماهد : الثالث 

  .أي مل ينصرفوا عنه حىت يستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه } لَّمْ َيذَْهبُواْ حَتَّى َيْسَتئِْذُنوهُ { 
ونياهتم وروي أن هذا نزل يف وهذا حبسب ما يرى من أعذارهم . اآلية } . . . . فَإِذَا اْستَئذَنُوَك لبَْعضِ َشأْنِهِْم { 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان مع النيب صلى اهللا عليهم وسلم يف غزاة بتوك فاستأذنه يف الرجوع إىل أهله 
وكان املنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ومل يأذن هلم فكان » اْنطَِلْق فََواللَِّه َما أَنَت بُِمَناِفقٍ َوالَ ُمرَْتابٍ « : فقال 

  .حممٌد يزعم أنه ُبِعث بالعدل وهكذا يصنع بنا : عضهم يقول لبعض ب



وهذه اآلية : يعين ملن أذن له من املؤمنني ليزول عنه باستغفاره مالمة االنصراف قال قتادة } َواْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه { 
  .اآلية } َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِدنَت لَُهم { : ناسخة قوله تعاىل 

َواذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعًضا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُمْ ِللَا َت
نَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ قَْد َيعْلَُم َما أَلَا إِ) ٦٣(ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  ) ٦٤(أَنُْتْم َعلَْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  :فيه ثالثة أقاويل . اآلية } ْعِضكُم بَْعضاً الَّ َتْجَعلُواْ دَُعآَء الرَُّسولِ َبيَْنكُْم كَدَُعآِء َب{ : قوله تعاىل 
أنه هني من اهللا عن التعرض لدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسخاطه ألن دعاءه يوجب العقوبة : أحدها 

  .وليس كدعاء غريه ، قاله ابن عباس 
يا رسول اهللا ، يا نيب اهللا ، : والتذلل  أنه هني من اهللا عن دعاء رسول اهللا بالغلظة واجلفاء َولَْيْدعُ باخلضوع: الثاين 

  .قاله جماهد ، وقتادة 
أنه هني من اهللا عن اِإلبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه هلم إىل اجلهاد وال يتأخرون كما يتأخر بعضهم : الثالث 

  .عن إجابة بعض ، حكاه ابن عيسى 
  فيه قوالن} ْم لَِواذاً قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِمنكُ{ 
أهنم املنافقون كانوا يتسلّلُون عن صالة اجلمعة لواذاً أي يلوذ بعضهم ببعض ينضم إليه استتاراً من : أحدمها : 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه مل يكن على املنافقني أثقل من يوم اجلمعة وحضور اخلطبة فنزل ذلك فيهم ، 
  .حكاه النقاش 

  .أهنم كانوا يتسللون يف اجلهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذاً فنزل ذلك فيهم ، قاله جماهد : الثاين 
  :أي فراراً من اجلهاد ، ومنه قول حسان ابن ثابت } لَِواذاً { : وقال احلسن معىن قوله 

  مل حتافظ وخّف منها احللوم... وقريش جتول منكم لواذاً 
  فيه قوالن} اِلفُونَ َعْن أَْمرِِه فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخ{ 
  .خيالفون عن أمر اهللا ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله قتادة : الثاين 
ومعىن يف هذا املوضع زائدة } َعْن { : أي يعرضون عن أمره ، وقال األخفش } ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه { : ومعىن قوله 

  .الكالم فليحذر الذين خيالفون أمره ، وسواء كان ما أمرهم به من أمور الدين أو الدنيا 
  فيها ثالثة تأويالت} أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ { 
  .كفر ، قاله السدي : أحدها : 

  .عقوبة ، قاله ابن كامل : الثاين 
  .عيسى بلية ُتظْهُِر ما يف قلوهبم من النفاق ، حكاه ابن : الثالث 

  فيه قوالن} أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ { 
  .القتل يف الدنيا ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .عذاب جبهنم يف اآلخرة : الثاين 



اِت َوالْأَْرضِ َولَمْ يَتَِّخذْ وَلًَدا الَِّذي لَُه ُملْكُ السََّماَو) ١(َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا 
وَاتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ) ٢(َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه تَقْدِيًرا 

  ) ٣(فًْعا َولَا َيْمِلكُونَ مَْوًتا َولَا َحَياةً وَلَا ُنشُوًرا ُيْخلَقُونَ َولَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُسِهِْم َضرا َولَا َن

  يف تبارك ثالثة أوجه} . . . . تََباَرَك { : قوله تعاىل 
  .تفاعل مع الربكة ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .أنه الذي جيىيء الربكة من ِقَبِلِه ، قاله احلسن : الثاين 
  .هيم قاله إبرا: خالق الربكة : الثالث 

  :ويف الربكة ثالثة أقاويل 
  .الزيادة : الثاين . العلو : أحدها 
تعاظم : تعاىل ، وعلى الوجه الثاين تزايد ، وعلى الوجه الثالث : فيكون تأويله على الوجه األول . العظمة : الثالث 

.  
  :هو القرآن وقيل إنه اسم لكل كتاب منزل كما قال تعاىل } الْفُْرقَانَ { و 
  :ويف تسميته فرقاناً وجهان } ذ ءَاَتيَنا ُموَسى الْكَِتاَب وَالْفَْرقَانَ َوإِ{ 

  .ألنه فرق بني احلق والباطل : أحدمها 
  .ألن فيه بيان ما شرع من حالل وحرام ، حكاه النقاش : الثاين 

  باجلمع} َعلَى ِعَباِدِه { يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، وقرأ ابن الزبري } َعلَى َعْبِدِه { 
  فيه قوالن} لَِيكُونَ ِللَْعالَمَني َنِذيراً { . 
  .ليكون حممد نذيراً ، قاله قتادة ، وابن زيد : أحدمها : 

  :احملذر من اهلالك ، ومنه قول الشاعر : والنذر . ليكون الفرقان ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  ذي النذرنذيراً فلم يقبل نصيحة . ... . فلما تالقينا وقد كان منذر 

واملراد بالعاملني هنا اِإلنس واجلن ألن النيب صلى اهللا عليه قد كان رسوالً إليهما ونذيراً هلما وأنه خامت األنبياء ، ومل 
يكن غريه عاّم الرسالة إال نوحاً فإنه عم برسالته مجيع اإلِنس بعد الطوفان ألنه بدأ به اخللق ، واختلف يف عموم 

  :قولني  رسالته قبل الطوفان على
  .عامة لعموم العقاب بالطوفان على خمالفته يف الرسالة : أحدمها 

  .خاصة بقومه ألنه ما جتاوزهم بدعائه : الثاين 

لُوا أََساِطريُ َوقَا) ٤(ُزوًرا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َو
قُلْ أَنَْزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا ) ٥(الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَِصيلًا 

  ) ٦(َرِحيًما 

  .القائل منهم ذلك النضر بن احلارث : قريش ، وقال ابن عباس يعين مشركي } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله تعاىل 
  يعين القرآن} إِن هذَآ { 
  أي كذب اختلقه} إِالَّ إِفٌْك افْتََراُه { . 



  وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل} َوأََعاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم َءاَخُرونَ { . 
  .قوم من اليهود ، قاله جماهد : أحدها : 

  .عبد اهللا احلضرمي ، قاله احلسن :  الثاين
  .عّداس غالم عتبة ، قاله الكليب : الثالث 
  .أبو فكيهة الرومي ، قاله الضحاك : والرابع 

أَْو ُيلْقَى إِلَْيهِ ) ٧(ا َعُه َنِذيًرَوقَالُوا َمالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسَْواقِ لَْولَا أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َم
انْظُْر كَْيَف ضََرُبوا لََك الْأَْمثَالَ ) ٨(كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمنَْها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسحُوًرا 

َشاَء جََعلَ لََك َخيًْرا ِمْن ذَِلكَ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ  َتبَاَرَك الَِّذي إِنْ) ٩(فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا 
إِذَا رَأَْتُهْم ِمْن َمكَانٍ َبِعيدٍ ) ١١(َبلْ كَذَّبُوا بِالسَّاَعِة َوأَعَْتدَْنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًريا ) ١٠(َوَيجَْعلْ لََك قُُصوًرا 

لَا َتْدُعوا الَْيْوَم ثُُبوًرا ) ١٣(َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدَعْوا ُهنَاِلكَ ثُُبوًرا ) ١٢(يُّظًا َوَزفًِريا َسِمُعوا لََها َتَغ
  ) ١٤(َواِحًدا وَاْدُعوا ثُبُوًرا كَثًِريا 

  :فيه وجهان } َيْمِشي ِفي اَألْسوَاقِ َوقَالُواْ َما لِهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َو{ : قوله تعاىل 
أهنم قالوا ذلك إزراء عليه أنه ملا كان مثلهم حمتاجاً إىل الطعام ومتبذالً يف األسواق مل جيز أن يتميز عليهم : أحدمها 

  .بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم يف احلكم 
تصاص فكان جيب أالّ حيتاج إىل الطعام كاملالئكة أهنم قالوا ذلك استزادة له يف احلال كما زاد عليهم يف االخ: الثاين 

  .، وال يتبذل يف األسواق كامللوك 
  :ومرادهم يف كال الوجهني فاسد من وجهني 

  :أنه ليس يوجب اختصاصه باملنزلة نقله عن موضع اخللقة ألمرين : أحدمها 
  .قة كذلك حال من فضل يف الرسالة أن كل جنس قد يتفاضل أهله يف املنزلة وال يقتضي متييزهم يف اخلل: أحدمها 

أنه لو نقل عن موضوع اخللقة بتمييزه بالرسالة لصار من غري جنسهم وملا كان رسوالً منهم ، وذلك مما تنفر : الثاين 
  .منه النفوس 

  :فهو أن الرسالة ال تقتضي منعه من املشي يف األسواق ألمرين : وأما الوجه الثاين 
  .اجلبابرة وقد صان اهللا رسوله عن التجرب أن هذا من أفعال : أحدمها 

  .حلاجته لدعاء أهل األسواق إىل نبوته ، ومشاهدة ما هم عليه من منكر مينع منه ومعروف يقر عليه : الثاين 
  وفيه وجهان} . . . َملٌَك { اآلية أي هال أُنزل إليه } لَْوآلَ أُنزِلَ إِلَيِه { 
  .صدقه أن يكون امللك دليالً على : أحدمها : 

  .أن يكون وزيراً له يرجع إىل رأيه : الثاين 
  فال يكون فقرياً} أَْو ُيلْقَى إِلَْيِه كَنزٌ { 
واهللا ما زََواَها عن نبيه إال : قال احلسن . واجلنة البستان فكأهنم استقلّوه لفقره } أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمنَْها { . 

  .اغتراراً ولوا ذاك ملا أعاله  اختياراً وال بسطها لغريه إال
  .يعين مشركي قريش وقيل إنه عبد اهللا بن الزبعرى } َوقَالَ الظَّاِلُمونَ { : قوله 

  فيه وجهان} إِن تَبَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوراً { 



  .سحر فزال عقله : أحدمها : 
  .أي َسَحرَكُْم فيما يقوله : الثاين 

  .يعين ما تقدم من قوهلم } يَف َضَربُواْ لَكَ اَألمْثَالَ انظُْر كَ{ : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} فََضلُّواْ { 
  .فضلواْ عن احلق يف ضرهبا : أحدمها : 

  .فناقضوا يف ذكرها ألهنم قالوا افتراه مث قالوا متلى عليه ومها متناقضان : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َسبِيالً { 
  .خمرجاً من األمثال اليت ضربوها ، قاله جماهد : أحدها : 

  .سبيالً إىل الطاعة هللا ، قاله السدي : الثاين 
  .سبيالً إىل اخلري ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 

الزج  إن جهنم لتضيق على الكافرين كضيق: قال عبد اهللا بن عمرو } َوإِذَا أُلْقُواْ ِمنَْها َمكَاناً َضيِّقاً { : قوله تعاىل 
  .على الرمح 

  فيه وجهان} مُّقَرَّنَِني { 
  .ُمكََتِفَني ، قاله أبو صاحل : أحدمها : 

  .يقرن كل واحد منهم إىل شيطانه ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} َدَعْواْ ُهنَاِلَك ثُُبوراً { 
  .ويالً ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .اك هالكاً ، قاله الضح: الثاين 
أَوَّلُ َمن « : معناه وانصرافاه عن طاعة اهللا ، حكاه ابن عيسى وروي النيب صلى اهللا عليه السالم أنه قال : الثالث 

  َيقُولُُه إِْبِليُس
«  

ِفيَها َما َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ لَُهْم ) ١٥(قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاًء َوَمِصًريا 
  ) ١٦(َعلَى َربَِّك َوْعًدا َمْسئُولًا 

  .يعين من النعيم فأما املعاصي فتصرف عن شهواهتم } لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ { : قوله تعاىل 
  يعين يف الثواب كخلود أهل النار يف العقاب} خَاِلِديَن { 
  فيه ثالثة أوجه} اً مَّْسئُوالً كَانَ َعلَى َربَِّك َوْعد{ . 
  .أنه وعد اهللا هلم باجلزاء فسألوه الوفاء فوفاه ، وهو معىن قول ابن عباس : أحدمها : 

  .املالئكة تسأل اهللا هلم فيجابون إىل مسألتهم ، وهو معىن قول حممد بن كعب القرظي : الثاين 
بالدعاء فأجاهبم يف اآلخرة إىل ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا ، وهو  أنه سألوا اهللا اجلنة يف الدنيا وَرِغُبوا إليه: الثالث 

  .معىن قول زيد بن أسلم 



قَالُوا ) ١٧(وا السَّبِيلَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤلَاِء أَْم ُهمْ َضلُّ
 َوكَانُوا قَْوًما ُبوًرا كَانَ َيْنبَِغي لََنا أَنْ نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء وَلَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآَباَءُهْم َحتَّى َنُسوا الذِّكَْرسُْبَحاَنَك َما 

  ) ١٩(كُْم ُنِذقُْه َعذَاًبا كَبًِريا فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َولَا َنصًْرا َوَمْن َيظِْلْم ِمْن) ١٨(

  :فيه قوالن } َوَيْوَم َيْحُشُرُهم { : قوله تعاىل 
  .أحدمها أنه َحْشُر املوت ، قاله جماهد 

  .حشر البعث ، قاله ابن عباس : الثاين 
} أَأَنُتْم أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي هُؤآلءِ فََيقُولُ { . هم عيسى وعزير واملالئكة : قاله جماهد } َوَما َيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه { 

  .وهذا تقرير إلِكذاب من اّدعى ذلك عليهم وإن خرج خمرج االستفهام 
  :وفيمن قال له ذلك القول قوالن 

  .أحدمها أنه يقال هذا للمالئكة ، قاله احلسن 
  .لعيسى وعزير واملالئكة ، قاله جماهد : الثاين 

  أي أخطأوا قصد احلق بأجابوا بأن}  أَْم ُهْم َضلُّواْ السَّبِيلَ{ 
  :فيه وجهان } قَالُواْ ُسْبَحاَنَك َما كَانَ َيْنبَِغي لََنا أَن نَتَّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَْولِيآَء { : 

  .أحدمها ما كنا نواليهم على عبادتنا 
  .ما كنا نتخذهم لنا أولياء : الثاين 

  ثالثة أوجه فيه} َولكن مَّتَّعَْنُهْم َوءَاَباَءُهْم { 
  .متعهم بالسالمة من العذاب ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .بطول العمر ، حكاه النقاش : الثاين 
  .باألموال واألوالد : الثالث 

  فيه ثالثة أقاويل} حَتَّى َنسُواْ الِذكْر { 
  .حىت تركوا القرآن ، قاله ابن زيد : أحدها : 

  .حىت غفلوا عن الطاعة : الثاين 
  .حىت نسوا اِإلحسان إليهم واِإلنعام عليهم : الث الث
  فيه ثالثة تأويالت} وََكَانَوا قَْوماً ُبوراً { 
  .يعين هلكى ، قاله ابن عباس ، مأخوذ من البوار وهو اهلالك : أحدها : 

  .يها خري هم الذين ال خري فيهم ، قاله احلسن مأخوذ من بوار األرض وهو تعطلها من الزرع فال يكون ف: الثاين 
أن البوار الفساد ، قاله شهر بن حوشب وقتادة ، مأخوذ من قوهلم بارت إذا كسدت كساد الفاسد ومنه : الثالث 

  :نعوذ باهللا من بوار األمي ، وقال عبد اهللا بن الزِبعرى : األثر املروي 
  راتق ما فتقت إذ أنا بُور. ... . يا رسول املليك إن لساين 

أن املالئكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أهنم اختذوهم : أحدمها : فيه قوالن } قولون فقد كذبوكُم مبا ت{ 
  .أولياء من دونه ، قاله جماهد 

  .أن املشركني كذبوا املؤمنني فيما يقولونه من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن زيد : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} صْراً فََما َيْسَتِطيُعونَ َصْرفاً َوالَ َن{ 



  .صرف العذاب عنهم وال ينصرون أنفسهم ، قاله ابن زيد : أحدها : 
  .فما يستطيعون صرف احلجة عنهم وال نصراً على آهلتهم يف تعذيبهم ، قاله الكليب : الثاين 

  .فما يستطيعون صرفك يا حممد عن احلق وال نصر أنفسهم من عذاب التكذيب ، حكاه عيسى : الثالث 
  .أن الصرف احليلة حكاه ابن قتيبة والصرف احليلة مأخوذ من قوهلم إنه ليتصرف أي حيتال : الرابع 

  :وأما قوهلم ال يقبل منهم صرف وال َعْدل ففيه وجهان 
  .الفريضة : النافلة ، والَعدل : أن الصرف : أحدمها 

  .القود : الدية ، والَعدل : أن الصرف : الثاين 

بَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَسْوَاقِ َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِل َوَما أَْرَسلَْنا
  ) ٢٠(َوكَانَ َربُّكَ َبصًِريا 

  فيه أربعة أقاويل}  َوَجَعلَْنا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً أََتصْبُِرونَ{ : قوله تعاىل 
أنه افتتان الفقري بالغين أن يقول لو شاء اهللا جلعلين مثله غنياً واألعمى بالبصري أن يقول لو شاء جلعلين : أحدها : 

  .مثله بصرياً ، والسقيم بالصحيح أن يقول لو شاء جلعلين مثله صحيحاً ، قاله احلسن 
  .ى فتنة بالعدوان يف الدين ، حكاه ابن عيس: الثاين 

  .أن الفتنة صرب األنبياء على تكذيب قومهم ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
أهنا نزلت حني أسلم أبو ذر الغفاري وعمار وصهيب وبالل وعامر بن فهرية وسالم موىل أيب حذيفة : الرابع 

ا وموالينا فنزلت فيهم اآلية انظروا إىل أتباع حممد من فقرائن: وأمثاهلم من الفقراء املوايل فقال املستهزئون من قريش 
  .، حكاه النقاش 

  :ويف الفتنة هنا وجهان 
  .البالء : أحدمها 
  .االختبار : والثاين 

  .يعين على ما ُمِحنُْتْم به من هذه الفتنة ، وفيه اختصار وتقديره أم ال تصربون } أََتْصبُِرونَ { 
  .يصرب ممن جيزع بصرياً مبا : قال ابن جريج } َوكَانَ رَبَُّك َبِصرياً { 

  .بصرياً باحلكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة : وحيتمل وجهاً آخر 

ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُوا كَبًِريا  َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا
َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ ) ٢٢(َم َيَرْونَ الَْملَاِئكَةَ لَا ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحْجًرا َمْحجُوًرا َيْو) ٢١(

  ) ٢٤( أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ُمْستَقَرا وَأَْحَسُن َمِقيلًا) ٢٣(فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا 

  فيه ثالثة أوجه} َوقَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ لِقَآِءَنا { : قوله تعاىل 
  :ال خيافون وال خيشون ، قاله السدي ، ومنه قول الشاعر : أحدها : 

  وخالفها يف بيت نوب عوامل... إذا لسعته النحل مل يرج لسعها 
  .د خلبيب ال يبالون ، قاله ابن عمري ، وأنش: الثاين . أي مل خيش 

  على أي حال كان يف اهللا مصرعي... لعمرك ما أرجوا إذا كنت مسلماً 



  .أي ما أبايل 
  :ال يأملون ، حكاه ابن شجرة وأنشد قول الشاعر : الثالث 

  شفاعة َجدِّه يوم احلسابِ... أترجو أمة قتلت حسينا 
  فيه قوالن} لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْمالَِئكَةُ { 
  .ليخربونا أن حممداً نيب قاله حيىي بن سالم  :أحدمها : 

  .ليكونوا رسالً إلينا من رهبم بدالً من رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  فيأمرنا باتباع حممد وتصديقه} أَْو نََرى رَبََّنا { 
  فيه وجهان} لَقَدِ اسَْتكَْبرُوا ِفي أَنفُسِهِم { . 
  .ا قل يف أعينهم من إرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم نبياً إليهم تكربواْ يف أنفسهم مل: أحدمها : 

  .استكربوا يف أنفسهم مبا اقترحوه من رؤية اهللا ونزول املالئكة عليهم : الثاين 
  فيه مخسة أوجه} َوَعَتْو ُعُنّواً كَبِرياً { 
  .أنه التجرب ، قاله عكرمة : أحدها : 

  . العصيان ، قاله حيىي بن سالم: الثاين 
  .أنه السرف يف الظلم ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .أنه الغلو يف القول ، حكاه النقاش : الرابع 

  .أنه شدة الكفر ، قاله ابن عباس : اخلامس 
قيل إن هذه اآلية نزلت يف عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية ومكرز بن حفص بن األخنف يف مجاعة من قريش قالوا 

  .الئكة أو نرى ربنا لوال أنزل علينا امل
  :فنزل فيهم قوله تعاىل 

  فيه قوالن} َيْوَم َيَرْونَ الَْمالَِئكَةَ { 
  .عند املوت ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .يوم القيامة ، قاله جماهد : الثاين 
لقيامة يلقى املؤمن بالبشرى فإذا رأى إذا كان يوم ا: يعين باجلنة ، قاله عطية العويف } الَ ُبْشَرى َيوَْمِئٍذ لِّلُْمْجرِمَني { 

  .الكافر ذلك متناه فلم يره من املالئكة 
  فيه ثالث أوجه} َوَيقُولُونَ ِحْجراً مَّْحجُوراً { 
  .معناه معاذ اهللا أن تكون لكم البشرى يومئذ ، قاله جماهد : أحدها : 

  .منعنا أن نصل إىل شيء من اخلري ، قاله عكرمة : معناه : الثاين 
حراماً حمرماً أن تكون لكم البشرى يومئذ ، قاله أبو سعيد اخلدري ، والضحاك ، وقتادة ومنه قول : ثالث ال

  :امللتمس 
  .حْجرٌ حرام إال تلك الدهاريس ... َحّنْت إىل النخلة القصوى فقلت هلا 
  ويف القائلني حجراً حمجوراً قوالن

  .حاك أهنم املالئكة قالوه للكفار ، قاله الض: أحدمها : 
  .أهنم الكفار قالوه ألنفسهم ، قاله قتادة : الثاين 



  :أي عمدنا ، قاله جماهد ، قال الراجز } َوقَِدمْنآ { قوله تعاىل 
  إىل عباد رهبم فقالوا... وقدم اخلوارج الضالل 

  فيه قوالن} إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ { ... إن دماَءكم لنا حالل 
  .ال يتقبل منهم ِإلحباطه بالكفر ، قاله جماهد  من عمل خرياً: أحدمها : 

  .من عمل صاحلاً ال يراد به وجه اهللا ، قاله ابن املبارك : الثاين 
  فيه مخسة أقاويل} فََجَعلَْناُه َهَباًء مَّنثُوراً { 
  .أنه رهج الدواب ، قاله علي بن أيب طالب : أحدها : 

  .ا طلعت يف كوة ، قاله احلسن ، وعكرمة أنه كالغبار يكون يف شعاع الشمس إذ: الثاين 
  .أنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنا املاء املراق ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .أنه الرماد ، قاله عبيد بن يعلى : اخلامس 
  .يعين منزالً يف اجلنة من مستقر الكفار يف النار  }أَْصَحابُ الَْجنَِّة َيوَْمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَراً { : قوله تعاىل 

  فيه أربعة أوجه} َوأَْحَسُن َمِقيالً { 
  .أنه املستقر يف اجلنة واملقيل دوهنا ، قاله أبو سنان : أحدها : 

  .أنه عىن موضع القائلة للدعة وإن مل يقيلواْ ، ذكره ابن عيسى : الثاين 
ساب على األسرة مع احلور العني ، ويقيل أعداء اهللا مع الشياطني املقرنني ، قاله أنه يقيل أولياء اهللا بعد احل: الثالث 

  .ابن عباس 
ألنه يفرغ من حساهبم وقت القائلة وهو نصف النهار ، فذلك أحسن مقيالً ، من مقيل الكفار ، قاله الفراء : الرابع 

.  

الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَاِفرِيَن ) ٢٥(اِئكَةُ َتنْزِيلًا َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَ
ِخذْ َيا َوْيلََتى لَْيتَنِي لَْم أَتَّ) ٢٧(َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَيَْتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ َسبِيلًا ) ٢٦(َعِسًريا 

  ) ٢٩(لَقَدْ أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاءَنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخذُولًا ) ٢٨(فُلَاًنا َخِليلًا 

  فيه قوالن} َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّمآُء بِالَْغَمامِ { : قوله تعاىل 
القوس ويكون املراد به الغمام املعهود والذي دون  مبعىن على الغمام كما يقال رميت بالقوس وعن: أحدمها : 

  .السماء ألنه يبقى دوهنا إذا انشقت غمام 
أنه غمام أبيض يكون يف السماء ينزله اهللا على أنبيائه مثل الذي أظل بين إسرائيل ، وقد قال يف ظل : والقول الثاين 

  .من الغمام فتنشق السماء فيخرج منها 
الذي يلتقي فيه أهل السماء . يعين أن املالئكة تنزل فيه يوم القيامة ، وهو يوم التالق } ةُ تَنزِيالً َونُزِّلَ الَْمالَِئكَ{ 

  .وأهل األرض 
  :ويف نزوهلم قوالن 

  .ليبشروا املؤمن باجلنة ، والكافر بالنار : أحدمها 



  .ليكون مع كل نفس سائق وشهيد : الثاين 
  .قيل هو عقبة بن أيب معيط } اِلُم َعلَى َيَدْيِه َوَيْوَم يََعضُّ الظَّ{ : قوله تعاىل 

  فيه ثالثة أوجه} َيقُولُ َيا لَيَْتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ َسبِيالً { 
  .سبيالً بطاعة اهللا ، قاله قتادة : أحدها : 

  .طريقاً إىل النجاة ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  .قاله األخفش  وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليه ،: الثالث 

  فيه ثالثة أقاويل} َيا َوْيلَِتي لَيَْتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُالَناً َخلِيالً { 
  .يعين الشيطان ، قاله جماهد ، وأبو رجاء : أحدها : 

  .أنه أيب بن خلف ، قاله عمرو بن ميمون : الثاين 
مية كانا خليلني وكان عقبة يغشى أنه أمية بن خلف ، قاله السدي ، وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأ: الثالث 

بلغين أنك صبوت إىل دين حممد ، فقال ما صبوت ، : جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أمية بن خلف له 
فوجهي من وجهك حرام حىت تأتيه فتتفُل يف وجهه وتتربأ منه فأتى عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتفل : قال 

َوَيْوَم { اشتد ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا فيه خمرباً عما يصري إليه على جهه وتربأ منه ، ف
  .وفالنٌ ال ُيثىن وال ُيجْمع . اآلية واليت بعدها } . . . َيَعضُّ الظَّاملُ 

ِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدوا ِمَن الُْمْجرِِمنيَ َوكَذَ) ٣٠(َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوًرا 
  ) ٣١(َوكَفَى بَِربَِّك َهاِدًيا وََنِصًريا 

  :فيه ثالثة أوجه } َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُواْ َهذَا الْقَُرَءانَ مَْهُجوراً { : قوله تعاىل 
  .فصار مهجوراً ، قاله ابن زيد أهنم هجروه بإعراضهم عنه : أحدها 
  .أهنم قالوا فيه هجراً أي قبيحاً ، قاله جماهد : الثاين 

  .أهنم جعلوه هجراً من الكالم وهو ما ال نفع فيه من العبث واهلذيان ، قاله ابن قتيبة : الثالث 

َولَا يَأُْتوَنَك ) ٣٢(كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّلَْناُه تَْرِتيلًا  َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً
الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى َجَهنَّمَ أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ ) ٣٣(بَِمثَلٍ إِلَّا جِئَْناَك بِالَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفْسًِريا 

  ) ٣٤(َسبِيلًا 

  :يف قائل ذلك من الكفار قوالن } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرَءانُ ُجْملَةً َواِحَدةً { : قوله تعاىل 
  .أهنم كفار قريش ، قاله ابن عباس : أحدمها 

احدة ، كما أنزلت التوراة على هال أُنزِل عليه مجلة و: أهنم اليهود حني رأوا نزول القرآن مفرقاً ، قالوا : الثاين 
  .موسى 

  فيه وجهان} كَذِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك { 
  .لنشجع به قلبك ، ألنه معجز يدل على صدقك ، وهو معىن قول السدي : أحدمها : 

  .معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته يف فؤادك : الثاين 
  :وفيه وجهان 



  .القرآن عليه مكتوباً ، فكان نزوله مفرقاً أَثبتَ يف فؤاده ، وأَعلََق بقلبه  ألنه كان أمياً ومل ينزل: أحدمها 
  .لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن ، فال تصري بانقطاع الوحي مستوحشاً : الثاين 

  فيه مخسة تأويالت} َوَرتَّلَْناُه تَْرتِيالً { 
  .قاله ابن عباس  ورسلناه ترسيالً ، شيئاً بعد شيء ،: أحدها : 

  .وفرقناه تفريقاً ، قاله إبراهيم : الثاين 
  .وفصلناه تفصيالً ، قاله السدي : الثالث 
  .وفسرناه تفسرياً ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .وبينَّاه تبييناً ، قاله قتادة : اخلامس 
» اسِ إِذَا قَرَأَْت القُْرآنَ فَرِّتلُْه َترِْتيالً َيا اْبَن َعبَّ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روي عن ابن عباس قال 

َبيِّْنُه تَْبييناً َوالَ َتْبتُْرُه َبْترَ الدقلِ ، َوالَ هتذه هذّ الشِّعرِ َوالَ َيكُونُ َهمَّ أَحِدكُم آِخَر « : فقلت وما الترتيل؟ ، قال 
  السُّورَِة

 «.  

فَقُلَْنا اذْهََبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَدَمَّْرَناُهْم ) ٣٥(َمَعُه أََخاُه َهاُرونَ َوزِيًرا َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا 
َوَعاًدا ) ٣٧(َعذَاًبا أَِليًما  َوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَُّبوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني) ٣٦(َتْدمًِريا 

َولَقَْد أَتَْوا َعلَى ) ٣٩(َوكُلًّا َضَرْبَنا لَُه الْأَْمثَالَ َوكُلًّا َتبَّرَْنا َتْتبًِريا ) ٣٨(َوثَُموَد وَأَْصَحاَب الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن ذَِلَك كَثًِريا 
  ) ٤٠(َيكُوُنوا َيَرْوَنَها َبلْ كَاُنوا لَا يَْرُجونَ ُنشُوًرا الْقَْرَيِة الَِّتي أُمِْطَرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَمْ 

  فيه أربعة أقاويل} وَأَْصَحابَ الرَّسِّ { : قوله تعاىل 
  .أنه قرية من قرى اليمامة يقال له الفج من مثود ، قاله قتادة : الثاين . أن الرس املعدن ، قاله أبو عبيدة : أحدها : 

  .ن واليمن إىل حضرموت ، قاله بعض املفسرين أنه ما بني جنرا: الثالث 
  .أنه البئر : الرابع 

  :وفيها ثالثة أقاويل 
  .أنه بئر بأذربيجان ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا البئر اليت قتل فيها صاحب ياسني بأنطاكية الشام حكاه النقاش : الثاين 

  :أن كل بئر إذا حفرت ومل تطو فهي رس قال زهري : الثالث 
  فهن ووادي الرس كاليد يف الفم... بكرن بكوراً واستحرن بسحرة 
  ويف أصحاب الرس أربعة أقاويل

  .أهنم قوم شعيب ، حكاه بعض املفسرين : أحدها : 
  .أهنم قوم رسوا نبيهم يف بئر ، قاله عكرمة : الثاين 

بأحد خيالف دينهم إال قتلوه ورسوه  أهنم قوم كانوا نزوالً على بئر يعبدون األوثان ، وكانوا ال يظفرون: الثالث 
  .فيها ، وكان الرس بالشام ، قاله الضحاك 

  .أهنم قوم أرسل اهللا إليهم نبياً فأكلوه وهم أول من عمل نساؤهم السحر ، قاله الكليب : الرابع 
  .وهي سدوم قرية لوط } َولَقَْد أَتَْواْ َعلَى الْقَْرَيِة { : قوله تعاىل 



  .احلجارة اليت أُمطُِروا هبا ، والذين أتوا عليها قريش } ْت َمطََر السَّْوٍء الَِّتي أُمِْطَر{ 
  أي يعتربون هبا} أَفَلَْم َيكُونُواْ َيرَْوَنَها { 
  .أي ال خيافون بعثاً } َبلْ كَاُنواْ الَ يَْرُجونَ َنشُوراً { . 

إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهتَِنا لَوْلَا أَنْ صََبْرَنا َعلَْيَها ) ٤١(ي َبَعثَ اللَُّه َرُسولًا َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذ
) ٤٣(ا أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلً) ٤٢(َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيلًا 

  ) ٤٤(أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهْم إِلَّا كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبِيلًا 

  فيه ثالثة أقاويل} أََرَءْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَهُه َهَواُه { : قوله تعاىل 
تحسنه ، فإذا رأى أحسن منه عبده وترك األول ، قاله ابن أهنم قوم كان الرجل منهم يعبد حجراً يس: أحدها : 

  .عباس 
  .أنه احلارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبده ، حكاه النقاش : الثاين 

  .أنه الذي يتبع هواه يف كل ما دعا إليه ، قاله احلسن ، وقتادة : الثالث 
  فيه أربعة أوجه} أَفَأَنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيالً { 
  .يعين ناصراً ، قاله قتادة : ها أحد: 

  .حفيظاً ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .كفيالً قاله الكليب : الثالث 
  .مسيطراً ، قاله الّسدي : الرابع 

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبًضا ) ٤٥(ا أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليلً
  ) ٤٧(َوُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسبَاًتا َوجََعلَ النََّهارَ ُنشُوًرا ) ٤٦(َيسًِريا 

  :أي بسطه على األرض وفيه وجهان } أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ { : قوله تعاىل 
  .أن الظل الليل ألنه ظل األرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها : أحدمها 

  .أنه ظل النهار مبا حجب من شعاع الشمس : الثاين 
  :ويف الفرق بني الظل والفيء وجهان 

  .أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها : أحدمها 
  .أن الظل ما قبل الزوال والفيء ما بعده : الثاين 

  يعين الظل ، وفيه وجهان} ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا { 
  .أنه قبض الظل بطلوع الشمس : أحدمها : 

  .بغروهبا : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} قَْبضاً َيِسرياً { 
  .سريعاً ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .سهالً ، قاله أبو مالك : الثاين 
  .خفياً ، قاله جماهد : الثالث 



  .يعين غطاًء ألن َيْسُتُر كَما يستر اللباس } جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباساً . . . { : ىل قوله تعا
  فيه وجهان} َوالنَّْوَم ُسبَاتاً { 
  .ألنه مسبوت فيه ، والنائم ال يعقل كامليت ، حكاه النقاش : أحدمها : 

  .لقطع العمل ، حكاه ابن عيسى  يعين راحة لقطع العمل ومنه مسي يوم السب ، ألنه يوم راحة: الثاين 
  فيه وجهان} َوَجَعلَ النََّهارَ ُنشُوراً { 
  .النتشار الروح باليقظة فيه مأخوذ من النشر والبعث : أحدمها : 

  .النتشار الناس يف معايشهم ، قاله جماهد ، وقتادة : الثاين 

ِلُنْحيَِي بِهِ َبلَْدةً َمْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّا ) ٤٨(ِه وَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَهُوًرا َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِت
  ) ٥٠(َولَقَدْ َصرَّفَْناهُ َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا ) ٤٩(َخلَقَْنا أَنَْعاًما َوأََناِسيَّ كَِثًريا 

قال أيب بن كعب كل شيء يف القرآن من الرياح فهو رمحة ، وكل شيء } َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّياحَ { : تعاىل قوله 
  .يف القرآن من الريح فهو عذاب 

ألن الرياح مجع وهي اجلنوب والشمال والصبا ألهنا لواقح ، والعذاب ريح واحدة وهي الدبور ألهنا ال تلقح : وقيل 
.  

  قرئت بالنون وبالباء فمن قرأ بالنون ففيه وجهان} ُبْشراً { 
  .أنه نشر السحاب حىت ميطر : أحدمها : 

  .حياة خللقه كحياهتم بالنشور : الثاين 
  :بالباء ففيه وجهان } ُبشْراً { ومن قرأ 

  .أحدمها ألهنا بشرى باملطر 
  .ألن الناس يستبشرون هبا : الثاين 

املطر ألنه رمحة من اهللا خللقه ، وتأوله بعض أصحاب اخلواطر يرسل رياح الندم بني يدي يعين } َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه { 
  .التوبة 

  فيه تأويالن} َوأَنَزلَْنا السَِّمآِء َمآًء طَهُوراً { 
  .طاهراً ، قاله أبو حنيفة ولذلك جوز إزالة النجاسات باملائعات الطاهرات : أحدمها : 

  .ولذلك مل جيوز إزالة النجاسة مبائع سوى املاء  مطهراً ، قاله الشافعي: الثاين 
وهي اليت ال عمارة فيها وال زرع ، وإحياؤها يكون بنبات زرعها وشجرها ، فكما أن املاء } لُِّنحْيَِي بِِه َبلَْدةً مَّْيتاً { 

  .يطهر األبدان من األحداث واألجناس ، كذلك املاء يطهر األرض من القحط واجلدب 
  :فجمع باملاء حياة النبات واحليوان ويف األناسي وجهان } ِممَّا َخلَقْنآ أَْنَعاماً وَأَناِسيَّ كَثِرياً  َوُنسِْقَيُه{ 

  .أنه مجع إنسي : أحدمها 
  .مجع إنسان : الثاين 

  :فيه وجهان } َولَقَْد َصرَّفَْناُه بَْيَنُهمْ { : قوله تعاىل 
  .أنه الفرقان املذكور يف أول السورة : أحدمها 

  .أراد املاء الذي أنزله طهوراً : الثاين 



  :وفيه وجهان 
  .يعين قسمنا املطر فال يدوم على مكان ، فيهلك وال ينقطع عن مكان ، فيهلك ، وهو معىن قول قتادة : أحدمها 

ني أنه يصرفه يف كل عام من مكان إىل مكان ، قال ابن عباس ليس عام بأمطر من عام ، ولكن اهللا يصرفه ب: الثاين 
  .عباده 

  حيتمل وجهني} لَِيذَّكَُّروا { 
  .ليتذكروا النعمة بنزوله : أحدمها : 

  .ليتذكروا النعمة بانقطاعه : الثاين 
أمطر الناس : روى الربيع بن صبيح قال . هو قوهلم مطرنا باألنواء : قال عكرمة } فَأَىب أَكْثَُر النَّاَس إِالَّ كُفُوراً { 

أَصَْبَح النَّاسُ « : هللا عليه وسلم ذات ليلة فلما أصبح قال النيب صلى اهللا عليه وسلم على عهد رسول اهللا صلى ا
  ُر فَيقُولُ مطرَنا بَِنوِء كَذَا َوكَذَاِفيَها َبْيَن َرْجلَنيِ شَاِكرٍ َوكَاِفرٍ ، فَأَمَّا الشَّاِكُر فَيْحِمُد اللََّه َعلَى ُسقْياُه َوِغَياِثِه َوأَمَّا الكَاِف

 «.  

َوُهَو الَِّذي َمَرجَ ) ٥٢(فَلَا ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوَجاِهْدُهْم بِهِ جَِهاًدا كَبًِريا ) ٥١(لَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنِذيًرا َو
َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء ) ٥٣(ا الَْبحَْرْينِ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت وََهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َوجََعلَ َبيَْنُهَما َبْرَزًخا َوِحجًْرا َمْحجُوًر

  ) ٥٤(َبشًَرا فََجَعلَُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوكَانَ َربَُّك قَِديًرا 

  .إما من تعظيم آهلتهم ، وإما من موادعتهم : يعين إىل ما يدعونك إليه } فَالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن { : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} َوَجاِهْدُهم بِهِ { 
  .بالقرآن : أحدمها  :

  .باِإلسالم : الثاين 
  فيه وجهان} جِهَاداً كَبِرياً { 
  .بالسيف : أحدمها : 

  .بالغلظة : الثاين 
  :فيه وجهان } َوُهَو الَِّذي مََرَج الَْبْحَرينِ { : قوله تعاىل 

  .هو إرسال أحدمها إىل اآلخر ، قاله الضحاك : أحدمها 
نقاش وقال األخفش مأخوذ من َمَرْجتَ الشيء إذا خليته ، َومََرَج الوايل الناس إذا هو ختليتها ، حكاه ال: الثاين 

  .تركهم ، وأمرجت الداّبة إذا خليتها ترعى ، ومنه قول العجاج 
  ويف البحرين ثالثة أقاويل... » َرعى هبا َمْرج ربيع ممرجاً « 
  .حبر السماء وحبر األرض ، وهو قول سعيد ، وجماهد : أحدها : 

  .حبر فارس والروم ، وهو قول احلسن : الثاين 
  قال عطاء} َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوَهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج { . حبر العذب وحبر املاحل : الثالث 

  .العذب ، وقيل هو أعذب العذب : الفرات : 
  :ثالثة أقاويل : ويف األجاج 

  .حل هو أملح املا: أنه املاحل ، وهو قول عطاء ، وقيل : أحدها 



  .أنه املر ، وهو قول قتادة : الثاين 
  .أنه احلار املؤجج ، مأخوذ من تأجج النار ، وهو قول ابن حبر : والثالث 

  فيه ثالثة أقويل} وَََجعلَ َبْيَنُهَما َبْرَزخاً { 
  .حاجز من الرب ، وهو قول احلسن ، وجماهد : أحدها : 

  .التخوم ، وهو قول قتادة : أن الربزخ : الثاين 
  .أنه األجل ما بني الدنيا واآلخرة ، وهو قول الضحاك : والثالث 

  :أي مانعاً ال خيتلط العذب باملاحل ، ومنه قول الشاعر } َوِحْجراً مَّْحُجوراً { 
  سرت إليه من أعايل السور... فَُرّب يف سُرادقٍ حمجورِ 

  حمجور أي ممنوع
لبحرين قلوب األبرار مضيئة بالرب ، وهو العذب ، وقلوب وتأول بعض املتعمقني يف غوامض املعاين أن مرج ا. 

  .الفجار مظلمة بالفجور وهو امللح األجاج ، وهو بعيد 
  .يعين من النطفة إنساناً } َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبَشراً { : قوله عز وجل 

  .وكل شيء أضفته إىل شيء عرفته به فهو مناِسُبُه فالنسب ِمن تناُسب كل والد وولد ، } فََجَعلَُه َنسَباً َوصِْهراً { 
  :ويف الصهر وجهان 

  .أنه الرضاع وهو قول طاووس : أحدمها 
النسب من ال حيل نكاحه من القرابة ، والصهر من حيل : أنه املناكح وهو معىن قول قتادة ، وقال الكليب : الثاين 

  .نكاحه من القرابة وغري القرابة 
} ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُوِِهم { : ط ، فسميت املناكح صهراً الختالط الناس هبا ، ومنه قوله تعاىل وأصل الصهر االختال

  .وقيل إن أصل الصهر املالصقة ]  ٢٠: احلج [ 

َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا ) ٥٥(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَعُُهْم َولَا َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا 
َوَتوَكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي لَا َيُموتُ ) ٥٧(قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِلَّا َمْن َشاَء أَنْ يَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا ) ٥٦(

الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ) ٥٨(اِدِه َخبًِريا َوسَبِّْح بِحَْمِدِه َوكَفَى بِهِ بِذُُنوبِ ِعَب
َما َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجدُ ِل) ٥٩(اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَاسْأَلْ بِِه َخبًِريا 

  ) ٦٠(َتأُْمرَُنا َوزَاَدُهْم ُنفُوًرا 

  فيه وجهان} َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َرّبِه ظَهِرياً . . . { : قوله عز وجل 
  .أي على أولياء ربه } َعلَى َربِّهِ { عوناً ، مأخوذ من املظاهر وهي املعونة ، ومعىن قوله : أحدمها : 

} َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُم ِظهْرّياً { : ن حباجيت إذا تركها واستهان هبا قال تعاىل هيناً ، مأخوذ من قوهلم ظهر فال: الثاين 
  :أي هيناً ، ومنه قول الفرزدق ]  ٩٢: هود [ 

  بظهرٍ فال يعيا َعلَّي جواهبا... متيم بن زيد ال تكونن حاجيت 
  قيل إهنا نزلت يف أيب جهل

فيه ثالثة } دُواْ ِللرَّْحَمن قَالُواْ َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأَُمرَُنا َوزَاَدُهْم ُنفُوراً وَإِذَا ِقيل لَُهمُ اْسُج{ : قوله عز وجل . 
  :أقاويل 



وكان مأخوذاً من الكتاب فلما دعوا إىل السجود هللا : أن العرب مل تكن تعرف الرمحن يف أمساء اهللا تعاىل : أحدها 
  .} َوَما الرَّْحَمن أََنْسُجُد ِلَما َتأَْمُرَنا { اجلاهل به فقالواْ  تعاىل هبذا االسم سألواْ عنه مسألة

أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرمحن ، فلما مسعوا هذا االسم يف القرآن حسبوه مسيلمة ، فأنكروا ما : الثاين 
  .دعوا إليه من السجود له 

هللا تعاىل ، فلما أمروا أن يسجدوا للرمحن ازدادوا أن هذا قول قوم كانواْ جيحدون التوحيد وال يقرون با: والثالث 
نفوراً مع هواهم مبا دعوا إليه من اإلميان ، وإال فالعرب املعترفون باهللا الذين يعبدون األصنام لتقرهبم إىل اهللا زلفى 

  .حبر  كانوا يعرفون الرمحن يف أمسائه وأنه اسم مسمى من الرمحة يدل على املبالغة يف الوصف ، وهذا قول ابن

َوُهَو الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً ِلَمْن ) ٦١(َتَباَرَك الَِّذي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوًجا َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاًجا َوقََمًرا ُمنًِريا 
  ) ٦٢(أََراَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشكُوًرا 

  فيها أربعة أوجه} لَ ِفي السََّمآِء ُبُروجاً َتَباَرَك الَِّذي جََع{ : قوله عز وجل 
  .أهنا النجوم العظام ، وهو قول أيب صاحل : أحدها : 

  .أهنا قصور يف السماء فيها احلرس ، وهو قول عطية العويف : الثاين 
  .أهنا مواضع الكواكب : الثالث 
  .النجم  أهنا منازل الشمس ، وقرىء ُبرجاً ، قرأ بذلك قتادة ، وتأوله: والرابع 

يعين مضيئاً ، ولذا جعل الشمس سراجاً والقمر منرياً ، ألنه ملا اقترن بضياء الشمس وهَّج حرّها } َوقََمراً مُّنِرياً { 
  .جعلها ألجل احلرارة سراجاً ، وملا كان ذلك يف القمر معدوماً جعله نوراً 

أنه جعل ما فات من عمل أحدمها خلفة : أحدها : ثالثة تأويالت فيه } َوُهَو الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَار ِخلْفَةً { 
  .يقضي يف اآلخر ، قاله عمر ابن اخلطاب واحلسن 

  .أنه جعل كل واحد منهما خمالفاً لصاحبه فجعل أحدمها أبيض واآلخر أسود ، قاله جماهد : الثاين 
  :ابن زيد ومنه قول زهري  أن كل واحد منهما خيلف صاحبه إذا مضى هذا جاء هذا ، قاله: الثالث 

  وأطالؤها ينهضن من كل جمثم... هبا العني واآلرام ميشني خلفة 
  .أي يصلي بالنهار صالة الليل ويصلي بالليل صالة النهار } لَِّمْن أََراَد أَن َيذَّكََّر { 
  .طاب رضي اهللا عنه هو النافلة بعد الفريضة ، وقيل نزلت هذه اآلية يف عمر بن اخل} أَْو أََرادَ ُشكُوراً { 

وَالَِّذيَن َيبِيُتونَ ِلرَبِّهِمْ ) ٦٣(َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ هَْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما 
إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَرا ) ٦٥(َجهَنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما  َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب) ٦٤(ُسجًَّدا َوِقَياًما 

  ) ٦٧(َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما ) ٦٦(َوُمقَاًما 

  :فيه أربعة أقاويل } اَألْرضِ َهْوناً  َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى{ : قوله تعاىل 
  .علماء وكلماء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أعفاء أتقياء ، قاله الضحاك : الثاين 

  .بالسكينة والوقار ، قاله جماهد : الثالث 
  .متواضعني ال يتكربون ، قاله ابن زيد : الرابع 



  اجلاهلون فيهم قوالن}  َوإِذَا َخاطََبُهمْ الَْجاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً{ 
  .أهنم الكفار : أحدمها : 

  .السفهاء : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} قَالُواْ َسالَماً { 
  .قالوا سداداً ، قاله جماهد ألنه قول سليم : أحدها : 

  .قالوا وعليك السالم ، قاله الضحاك : الثاين 
  .أنه طلب املساملة ، قاله ابن حبر : الثالث 

  :فيه أربعة أوجه } إِنَّ َعذَابََها كَانَ غََراماً { : قوله تعاىل 
  :الزماً ، قاله ابن عيسى ، ومنه الغرمي ملالزمته وأنشد األعشى : أحدها 

  طر جزيالً فإنه ال يبايل... إن يعاقب يكن غَراماً وإن يع 
  :ازم شديداً ، قاله ابن شجرة ، ومنه مسيت شدة احملنة غراماً قال بشر بن أيب خ: الثاين 

  ر ، كانا عذاباً ، وكان غراما... ويوم اجلفار ويوم النسا 
  ] . ٤٦: القلم [ } فَُهم مِّن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُونَ { : ثقيالً ، قاله قطرب ، ومنه قوله تعاىل : الثالث 
فأغرمهم فأدخلهم  إن اهللا سأل الكفار عن: أهنم أغرموا بالنعيم يف الدنيا عذاب النار ، قال حممد بن كعب : الرابع 
  .جهنم 

  :فيه أربعة أوجه } وَالَِّذيَن إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ { : قوله تعاىل 
  .مل ينفقواْ يف معصية اهللا ، واِإلسراف النفقة يف املعاصي ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مل ينفقوا كثرياً فيقول الناس قد أسرفوا ، قاله إبراهيم : الثاين 
: ال يأكلون طعاماً يريدون به نعيماً وال يلبسون ثوباً يريدون به مجاالً ، قاله يزيد بن أيب حبيب ، قال :  الثالث

  .هؤالء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت قلوهبم على قلب رجل واحد 
  .مل ينفقوا نفقة يف غري حقها فإن النفقة يف غري حقها إسراف ، قاله ابن سريين : الرابع 

  فيه أربعة أوجه} َولَمْ َيقُْترُواْ  {
  .مل مينعوا حقوق اهللا فإن منع حقوق اهللا إقتار ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .ال يعريهم وال جييعهم ، قاله إبراهيم : الثاين 
  .مل ميسكوا عن طاعة اهللا ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .مل يقصروا يف احلق ، قاله األعمش : الرابع 

ملا نزلت هذه اآلية سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النفقة يف اإلسراف واإلقتار : بن جبل قال  روى معاذ
  .من منع من حق فقد قتر ، ومن أعطى يف غري حق فقد أسرف : ما هو ، فقال 

  فيه ثالثة أوجه} َوكَانَ َبْيَن ذِلَك قََواَماً { 
  .يعين عدالً ، قاله األعمش : أحدها : 
  .أن خيرجوا يف اهللا شطر أمواهلم ، قاله وهب : أن القوام : ين الثا

  .أن ينفق يف طاعة اهللا ويكف عن حمارم اهللا : أن القوام : الثالث 



أن القوام ما مل ميسك فيه عزيز ومل يقدم فيه على خطر ، والفرق بني القَوام بالفتح والقِوام بالكسر ، : وحيتمل رابعاً 
  .الفتح االستقامة والعدل ، وبالكسر ما يدوم عليه األمر ويستقر أنه ب: ما قاله ثعلب 

لَا يَْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َو
إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ ) ٦٩(هُ الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا ُيَضاَعْف لَ) ٦٨(

  ) ٧١(وُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا َوَمْن تَاَب َوَعِملَ صَاِلًحا فَإِنَُّه َيُت) ٧٠(اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

يعين ال جيعلون هللا تعاىل شريكاً ، وال جيعلون بينهم وبينه يف } وَالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً َءاَخرَ { : قوله تعاىل 
  .العبادة وسيطاً 

  هي نفس املؤمن واملعاهديعين حرم قتلها ، و} َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه { 
الَ َيِحلُّ َدُم اْمرِىءٍ « : واحلق املستباح به قتلها ، ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال } إِالَّ بِالَْحقِّ { . 

  غَْيرِ َنفْسٍكُفرٍ َبْعَد إَِمياٍن ، أَوْ زِىنً َبْعَد إِْحَصاٍن ، أَْو قَْتل نَفْسٍ بِ: ُمْسِلمٍ إِالَّ بِِإِْحَدى ثَالٍَث 
والزىن إتيان النساء احملرمات يف قبل أو دبر ، واللواط زىن يف أحد القولني وهو يف القول الثاين } َوالَ َيْزُنونَ { . » 

  موجب لقتل الفاعل واملفعول به ،
  :ويف إتيان البهائم ثالثة أقاويل 

  .أنه كالزىن يف الفرق بني البكر والثيب : أحدها 
  .وجب قتل البهيمة ومن أتاها للخرب املأثور فيه أنه ي: الثاين 

فجمع يف هذه اآلية بني ثالث من الكبائر الشرك وقتل النفس والزىن ، روى عمرو بن . أنه يوجب التعزير : الثالث 
أَن َتْجَعلَ « : أي ذنب أعظم عند اهللا؟ قال ) : أو قال غريي ( يا رسول اهللا : قلت : شرحبيل عن ابن مسعود قال 

أَنْ « : ؟ قال . مث أّي : قال » أَن َتقُْتلَ َولََدكَ ِخيفَةَ أَنْ َيطَْعَم َمَعَك « : مث أي؟ قال : قال » ِللَِّه نِّداً َوُهَو َخلَقََك 
  .قال فأنزل اهللا ذلك » ُتزَانِي َحِليلَةَ َجارِكَ 

  يعين هذه الثالثة أو بعضها} َوَمن َيفَْعلْ ذِلَك { 
  فيه ثالثة أوجه}  َيلَْق أَثَاماً{ . 
  :أن األثام العقوبة قاله بلعام بن قيس : أحدها : 

  عقوقاً والعقوق له أثام... جزى اللَّه ابن عروة حيث أمسى 
  :أن األثام اسم واد يف جهنم ، قاله ابن عمر ، وقتادة ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  وبعد املهالك تلقى أثاما... لقيت املهالك يف حربنا 
  :اجلزاء ، قاله السدي ، وقال الشاعر : لث الثا

  بأبطح ذي اجملاز له أثاُم... وإن مقامنا ندعو عليكم 
  فيه ثالثة أوجه} ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقياَمِة { 
  .أن املضاعفة عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ، قاله قتادة : أحدها : 

  .اجملتمعة  أهنا اجلمع بني عقوبات الكبائر: الثاين 
  .أهنا استدامة العذاب باخللود : الثالث 

  أي خيلد يف العذاب بالشرك} وََيْخلُْد ِفيِه { 



  بالعقوبة} ُمَهاناً { . 
  يعين من الزىن} إِالَّ َمن تَاَب { . 
  يعين من الشرك} َوَءاَمَن { . 
  يعين بعد السيئات} َوَعِملَ َعَمالً صَاِلحاً { . 
  فيه ثالثة أقاويل} َبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحسََناتٍ فَأُْولَِئَك ُي{ . 
يف الدنيا يبدهلم بالشرك إمياناً ، وبالزىن إحصاناً وبذكر اهللا بعد نسيانه ، وبطاعته بعد عصيانه ، وهذا : أحدها : 

  .معىن قول احلسن ، وقتادة 
  . السيئات حسنات ، قاله أبو هريرة أنه يف اآلخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته فيبدل اهللا: الثاين 

  .أنه يبدل اهللا عقاب سيئاته إذا تاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليها ، قاله ابن حبر : الثالث 
  ملا تقدم قبل التوبة} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً { 
  ملا بعدها} َرِحيماً { . 
وقعة أحد وقَْتلِ محزة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  وحكى الكليب أن وحشياً وهو عبد عتبة بن غزوان كتب بعد. 
اآلية وإن وحشياً قد } َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً َءاَخرَ { هل من توبة؟ فإن اهللا أنزل مبكة إياسي من كل خري : 

أي من الزىن وآمن بعد } ن َتاَب إالَّ َم{ فعل هذا كله ، وقد زىن وأشرك وقتل النفس اليت حرم اهللا ، فأنزل اهللا 
هذا شرط شديد : الشرك وعمل صاحلاً بعد السيئات ، فكتب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه فقال وحشي 

هل من شيء أوسع من : ولعلي ال أبقى بعد التوبة حىت أعمل صاحلاً ، فكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  هذا؟ فأنزل اهللا

، فكتب هبا رسول اهللا ]  ١١٦،  ٤٨: النساء [ } َه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء إِنَّ اللَّ{ 
إىن ألخاف أن ال أكون يف مشيئة : فأرسل وحشي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . صلى اهللا عليه وسلم إىل وحشي 
قُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَْنفُسِهِْم الَ تَقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللَّهَ { به اهللا ، فأنزل اهللا يف وحشي وأصحا

فبعث هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل وحشي إىل النيب صلى . اآلية ]  ٥٣: الزمر [ } َيْغِفرًُ الذُّنُوَب َجِميعاً 
  .اهللا عليه وسلم فأسلم 

َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما ) ٧٢(َوالَِّذيَن لَا َيشَْهُدونَ الزُّوَر وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما 
  ) ٧٤(تَِنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما وَالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا َوذُرِّيَّا) ٧٣(َوُعْمَياًنا 

  فيه سبعة تأويالت} وَالَِّذيَن الَ َيْشَهُدونَ الزُّوَر { : قوله تعاىل 
  .أنه الشرك باهللا ، قاله الضحاك ، وابن زيد : أحدها : 

  .أنه أعياد أهل الذمة وشبهه ، قال ابن سريين هو الشعانني : الثاين 
  .أنه الغناء ، قاله جماهد : لثالث ا

  .جمالس اخلنا ، قاله عمرو بن قيس : الرابع 
  .أنه لعب كان يف اجلاهلية ، قاله عكرمة : اخلامس 
  .أنه الكذب ، قاله ابن جريج ، وقتادة : السادس 



  .أنه جملس كان يشتم فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله خالد بن كثري : السابع 
  .أنه العهود على املعاصي : امناً وحيتمل ث

  فيه مخسة تأويالت} َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّغوِ َمرُّواْ كَِراماً { 
أنه ما كان يفعله املشركون من أذية املسلمني يف أنفسهم وأعراضهم فيعرضوا عنهم وعن أذاهم ، قاله : أحدها : 

  .جماهد 
  .اه العّوام أهنم إذا ذكروا النكاح كَّنوا عنه ، حك: الثاين 

  .أهنم إذا ذكروا الفروج كَنّوا عنها ، قاله حممد بن علي البافر رمحه اهللا : الثالث 
  .أهنم إذا مروا بإفك املشركني ينكروه ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .أن اللغو هنا املعاصي كلها ، ومرهم هبا كراماً إِعراضهم عنها ، قاله احلسن : اخلامس 
  .ذا مروا باهلزل عدلوا عنه إىل اجلد وإ: وحيتمل سادساً 

  :حيتمل وجهني } وَالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّرواْ بِئَاَياِت َربِّهِمْ { : قوله تعاىل 
  .بوعده ووعيده : أحدمها 

  .بأمره وهنيه : الثاين 
شد فلم يعموا عنه خبالف من يعين مسعوا الوعظ فلم يصموا عنه وأبصروا الر} لَْم ِخيرُّواْ َعلَْيَها ُصمَّاً َوُعْمَياناً { 

  .أصمه الشرك عن الوعظ وأعماه الضالل عن الرشد 
  :وجهان } لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها { : ويف قوله 
  .مل يقيموا ، قاله األخفش : أحدمها 

  .مل يتغافلوا ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  :فيه وجهان } يَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َربََّنا لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّ. . . { : قوله تعاىل 

  .أجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعني ، قاله الكليب : أحدمها 
أي أهل طاعة تقر به أعيننا يف الدنيا بالصالح ، ويف } قُرَّةَ أَْعُينٍ { ارزقنا من أزواجنا ومن ذرياتنا أعواناً : الثاين 

  .اآلخرة باجلنة 
  :ويف قرة العني وجهان 

  .أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دون غريه : مها أحد
  .أن القّر الربد فيكون معناه بّرد اهللا دمعها ، ألن دمعة السرور باردة : الثاين 
  .حارة ، وضد قرة العني سخنة العني ، قاله األصمعي ] احلزن [ ودمعة 

  فيه مخسة أوجه} َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً { 
  .أمثاال ، قاله عكرمة : أحدها  :

  .رضاً ، قاله جعفر الصادق : الثاين 
  .قادة إىل اخلري ، قاله قتادة : الثالث 
  .أئمة هدى ُيهْتدى بنا ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .نأمت مبن قبلنا حىت يأمت بنا من بعدنا ، قاله جماهد : اخلامس 
  .ندب ويف اآلية دليل عل أن طلب الرياسة يف الدين 



قُلْ َما ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما ) ٧٥(أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما 
  ) ٧٧(َيْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْولَا ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْبُتْم فََسْوفَ َيكُونُ ِلَزاًما 

  فيها وجهان} أُْولَِئكَ ُيْجَزُونَ الُْغْرفَةَ { : قوله تعاىل 
  .أن الغرفة اجلنة ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .أهنا أعلى منازل اجلنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنيا ، حكاه ابن شجرة : الثاين 
  فيه وجهان} بَِما َصَبُرواْ { 
  .وات ، قاله الضحاك مبا صربوا عن الشه: أحدمها : 

  .مبا صربوا على طاعة اهللا : الثاين 
  فيه وجهان} َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً { 
  .يعين بقاء دائماً : أحدمها : 

  .ملكاً عظيماً : الثاين 
  فيه وجهان} َوَسالَماً { 
  .أهنا مجاع السالمة اخلري : أحدمها : 

  .، قاله الكليب هو أن حييي بعضهم بعضاً بالسالم : الثاين 
  :وألصحاب اخلواطر يف التحية والسالم وجهان 

  .التحية على الروح والسالم على اجلسد : أحدمها 
  .أن التحية على العقل والسالم على النفس : الثاين 

  :فيه وجهان } قُلْ َما َيعَْبأُ بِكُْم َربِّي { : قوله تعاىل 
  .ما يصنع ، قاله جماهد ، وابن زيد : أحدمها 

  .ما يبايل ، قاله أبو عمرو بن العالء : الثاين 
  فيه وجهان} لَْوالَ دُعآُؤكُمْ { 
  .لوال عبادتكم وإميانكم به ، والدعاء العبادة : أحدمها : 

  .لوال دعاؤه لكم إىل الطاعة ، قاله جماهد : الثاين 
  .خضوعاً إليه لوال دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه و: وحيتمل ثالثاً 

  فيه وجهان} فَقَْد كَذَّْبُتْم { 
  .كذبتم برسلي : أحدمها : 

  .قصرمت عن طاعيت مأخوذ من قوهلم قد كذب يف احلرب إذا قّصر : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} لَِزاماً { 
  .أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر ، قاله ابن مسعود وأُيب : أحدها : 

  .يف القيامة ، قاله قتادة عذاب اآلخرة : الثاين 
  :أنه املوت ، قاله حممد بن كعب ، ومنه قول الشاعر : الثالث 

  ومل أجزع من املوت اللزام... يويل عند حاجتها البشري 



هو لزوم احلجة يف اآلخرة على تكذيبهم يف الدنيا ، قاله الضحاك ، وأظهر األوجه أن يكون اللزام اجلزاء : الرابع 
  .أعلم  للزومه ، واهللا

إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن ) ٣(لََعلََّك َباِخعٌ َنفَْسَك أَلَّا َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 
) ٥(ْحَمنِ ُمْحَدٍث إِلَّا كَاُنوا َعْنُه ُمْعرِِضَني َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّ) ٤(السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني 

) ٧(أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الْأَْرضِ كَْم أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ ) ٦(فَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِمْ أَنَْباُء َما كَاُنوا بِهِ َيْستَْهزِئُونَ 
  ) ٩(َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ٨(أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني  إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ

  فيه أربعة أوجه} طسم { قوله 
  .، قاله ابن عباس } إِن نََّشأْ نَُنزِّلْ َعلَْيهِمْ { أنه اسم من أمساء اهللا أقسم به ، واملقسم عليه : أحدها : 

  .له قتادة أنه اسم من أمساء القرآن ، قا: الثاين 
  .أنه من الفواتح اليت افتتح اهللا هبا كتابه ، قاله احلسن : الثالث 
  :أهنا حروف هجاء مقطعة من أمساء اهللا وصفاته : الرابع 

  :أما الطاء ففيها قوالن 
  .أهنا من الطول : أحدمها 

  .أهنا من الطاهر : الثاين 
  :وأما السني ففيها ثالثة أقاويل 

  .وس أهنا من القد: أحدها 
  .أهنا من السميع : الثاين 

  .من السالم : الثالث 
  :وأما امليم ففيها ثالثة أقاويل 

  .أهنا من اجمليد : أحدها 
  .من الرحيم : الثاين 

  .من امللك : الثالث 
  :وألصحاب اخلواطر يف تأويل ذلك قوالن 

  .فى صلى اهللا عليه وسلم أن الطاء شجرة طوىب ، والسني سدرة املنتهى ، وامليم حممد املصط: أحدمها 
امل { أن الطاء طرب التائبني ، والسني ستر اهللا على املذنبني ، وامليم معرفته بالغاوين ، وقد ذكرنا يف تفسري : الثاين 

  .من زيادة التأويالت ما جيزىء خترجيه قبل هذا املوضع } 
  :فيه وجهان } بَاِخٌع نَّفَْسَك { قوله 

  :ابن عباس ، وجماهد ، والبخع القتل ، قاله ذو الرمة  قاتل نفسك ، قاله: أحدمها 
  بشيٍء حنته عن يديه املقاِدُر... أال أيهذا الباخع الوجد نفسه 

  حمرج نفسك ، قاله عطاء ، وابن زيد: الثاين 
  :فيها وجهان } إِن نََّشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِم مَِّن السََّماِء َءاَيةً { : قوله . 

  .األمور القاهرة  ما عظم من: أحدمها 



  .ما ظهر من الدالئل الواضحة : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني { 
  .ال يلوي أحد منهم عنقه إىل معصيته : أحدها : 

  .أنه أراد أصحاب األعناق فحذفه وأقام املضاف إليه مقامه ، ذكره ابن عيسى : الثاين 
  .ناق الرؤساء ، ذكره ابن شجرة ، وقاله قطرب أن األع: الثالث 
أتاين عنق من الناس أي مجاعة ، ورأيت الناس عنقاً إىل فالن ، : أن العنق اجلماعة من الناس ، من قوهلم : الرابع 

  .ذكره النقاش 
  .قرينة من أبيض وأمحر ، وحلو وحامض  أي نوع معه} أَوَلَْم َيرَواْ إِلَى اَألْرضِ كَْم أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ { قوله 

  .حسن ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .أنه مما يأكل الناس واألنعام ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه النافع احملمود كما أن الكرمي من الناس هو النافع احملمود : الثالث 
فمن دخل اجلنة ]  ١٧: نوح [ } مَِّن اَألْرضِ َنبَاتاً  َواللَُّه أََنبَتكُم{ : هم الناس نبات األرض كما قال تعاىل : الرابع 

  .فهو كرمي ، ومن دخل النار فهو لئيم 

قَالَ َربِّ إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبونِ ) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَلَا َيتَّقُونَ ) ١٠(َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
قَالَ ) ١٤(َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن ) ١٣(قُ َصْدرِي َولَا َيْنطَِلُق ِلسَانِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ َوَيِضي) ١٢(

أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي ) ١٦(َني فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُولَا إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَِم) ١٥(كَلَّا فَاذَْهَبا بِآَياتَِنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ 
َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن ) ١٨(قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني ) ١٧(إِسَْراِئيلَ 
فَفََرْرُت مِْنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكًْما َوَجَعلَنِي ِمَن ) ٢٠(َني قَالَ فََعلُْتَها إِذًا وَأََنا ِمَن الضَّالِّ) ١٩(الْكَاِفرِيَن 
  ) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت َبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٢١(الْمُْرَسِلَني 

  أي أخاف أن يضيق قليب وفيه وجهان} َوَيِضيُق َصْدرِي { قوله 
  .بتكذيبهم إياي ، قاله الكليب : ا أحدمه: 

  .بالضعف عن إبالغ الرسالة : الثاين 
  فيه وجهان} َوالَ َيْنطَِلُق ِلَسانِي { 
  .من مهابة فرعون ، قاله الكليب : أحدمها : 

  .للعقدة اليت كانت به : الثاين 
  .بعث اهللا تعاىل موسى نبياً  أي ليكون معي رسوالً ، ألن هارون كان مبصر حيث} فَأَْرِسلْ إِلَى هَاُرونَ { 
  :فتكون علي مبعىن عندي ، وهو قول املفضل ، وأنشد قول أيب النجم } َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب { 

  علي ذَنْبا كلّه مل أْصنَعِ... قد أصبحت أم اخليار تدَّعي 
  معناه وهلم علّي عقوبة ذنب: والثاين 

أن يقتلوه بالنفس اليت قتلها ، فال يتم إبالغ الرسالة ألنه يعلم أن اهللا تعاىل قد خاف موسى } فَأََخاُف أَن َيقُْتلُوِن { . 
  .بعثه رسوالً تكفل بعونه على تأدية رسالته 

  :فيه ثالثة أوجه } فَقُوالَ إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعاِلِمنيَ { : قوله عز وجل 



  .معناه أْرَسلَنا رب العاملني ، حكاه ابن شجرة : أحدها 
  .معناه أن كل واحد منا رسول رب العاملني ، ذكره ابن عيسى : ين والثا

  :معناه إنا رسالة رب العاملني ، قاله أبوعبيدة ، ومنه قول كثري : والثالث 
  بسرٍّ وال أرسلتهم برسول... لقد كَذَّب الواشون ما ُبْحُت عندهم 

  أي رسالة
  .أي صغرياً ، ألنه كان يف داره لقيطاً } ِليداً قَاَلَ أَلَمْ ُنرَبَِّك ِفيَنا َو{ : قوله عز وجل . 
مل يؤذن له يف الدخول عليه سنة ، وخرج من عنده عشر سنني ، وعاد إليه يدعوه } َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني { 

  .ثالثني سنة ، وبقي بعد غرقه مخسني سنة ، قال ذلك امتناناً عليه 
  يعين قتل النفس} ي فََعلَْت َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّت{ 
  فيه قوالن} َوأَنَت ِمَن الْكَافِرِيَن { . 
  .أي على ديننا الذي ال تقول إنه كفر ، وهو قول السدي : أحدمها : 

  .من الكافرين إلحساين إليك وفضلي عليك ، وهذا قول حممد بن إسحاق : الثاين 
  :قوله عز وجل 

  .ومعىن إذن ملوجبٍ : يعين قتل النفس ، قال املفضل } َن الضَّآِلَني قَالَ فََعلُْتَهآ إِذاً وَأََناْ ِم{ 
  فيه ثالثة تأويالت} َوأََناْ ِمَن الضَّآِلنيَ { 
من الضالني عن النبوة ، ألن ذلك كان قبل : والثاين . من اجلاهلني ، وهو قول جماهد ال يعلم أهنا تبلغ : أحدها : 

  .الرسالة ، وهو معىن قول الضحاك 
  .} أَن َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى { : من الناسني ، وهو قول ابن زيد ، كما قال تعاىل : ثالث ال

  :فيه أربعة أوجه } َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتْمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّدَت بَنِي إِْسرَائِيلَ { : قوله عز وجل 
  .ائيل عبيداً قد أحبط نعمتك اليت متن علّي ، وهذا قول علّي بن عيسى معناه أن اختاذك بين إسر: أحدها 
  .معناه أنك ملا ظلمت بين إسرائيل ومل تظلمين ، أعددت ذلك نعمة متّن هبا علّي؟ قاله الفراء : والثاين 

، فأبطل  أنه مل تكن لفرعون على موسى نعمة ألن الذي رباه بنو إسرائيل بأمر فرعون الستعباده هلم: والثالث 
  .موسى نعمته لبطالن استرقاقه 

أن فرعون أنفق على موسى يف تربيته من أموال بين إسرائيل اليت أخذها من أكساهبم حني استعبدهم ، : والرابع 
  .فأبطل موسى النعمة وأسقط املنة ، ألهنا أموال بين إٍسرائيل ال أموال فرعون ، وهذا معىن قول احلسن 

  :ويف التعبيد وجهان 
  .أنه احلبس واإلِذالل ، حكاه أبان بن تغلب : حدمها أ

أنه االسترقاق ، فالتعبيد االسترقاق ، مسي بذلك ملا فيه من اِإلذالل ، مأخوذ من قوهلم طريق معبد ، ومنه : الثاين 
  .قول طرفة بن العبد 

  وظيفاً فوق مورٍ ُمَعّبِد... تبارى عناقاً ناجيات وأتبعت 
  .أي طريق مذلل 

قَالَ ِلَمْن حَْولَُه ) ٢٤(قَالَ َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني ) ٢٣(ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ 
قَالَ ) ٢٧(ِذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَّ) ٢٦(قَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني ) ٢٥(أَلَا َتْسَتِمُعونَ 



قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَْيرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجونِنيَ ) ٢٨(َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ 
فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ) ٣١(قَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني  )٣٠(قَالَ أََولَوْ جِئُْتَك بَِشْيٍء ُمبِنيٍ ) ٢٩(

يُرِيُد أَنْ ) ٣٤(قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم ) ٣٣(َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاظِرِيَن ) ٣٢(ُمبٌِني 
َيأْتُوَك بِكُلِّ ) ٣٦(قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه وَاْبَعثْ ِفي الَْمَداِئنِ حَاِشرِيَن ) ٣٥(ْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ُيْخرَِجكُْم ِم

  ) ٣٧(َسحَّارٍ َعِليمٍ 

لعوسج ألحد ومل يسخر ا: كانت من عوسج ، قال احلكيم : قال سعيد بن جبري } فَأَلْقَى َعَصاهُ { : قوله عز وجل 
  .كانت من آس اجلنة عشرة أذرع على طول موسى : بعده ، وقال الكليب 

  فيه قوالن} فإِذَا ِهيَ ثُْعَبانٌ مُّبٌِني { 
  .أهنا احلية الذكر ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .أنه اعتم احليات الصفر شعراء العنق ، حكاه النقاش : الثاين 
  فيه وجهان} مُّبٌِني { 
  .مبني أنه ثعبان : أحدمها : 

مبني أهنا آية وبرهان ، وكان فرعون قد هّم مبوسى ، فلما صارت العصا ثعباناً فَاِغراً فَاُه خافه والَذَ مبوسى : الثاين 
وكان اجتماعهم باإلسكندرية ، قال : مستجرياً َووَلَّى قوُمه هرباً حىت وطىء بعضهم على بعض ، قال ابن زيد 

  .تسعة عشر ألفاً : ة كانوا اثين عشر ألفاً ، وقيل روي أن السحر: الزجاج 
أي تشريون ألنه ال جيوز أن يأمر التابع املتبوع ، فجعل املشورة أمراً ألهنا على لفظه } فََماذَا َتأُْمُرونَ { : قوله تعاىل 

.  
  :وحيتمل استشارته هلم وجهني 

  .أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه : أحدمها 
هله ما شاهد فحار عقله فلجأ إىل رأيهم وهو يقول أنا ربكم األعلى ، وقد خفي عليه تناقض األمرين أنه أذ: الثاين 

  .خذالنا 

لََعلََّنا َنتَّبِعُ السََّحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهمُ ) ٣٩(َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ ) ٣٨(فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ 
قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم إِذًا لَِمنَ ) ٤١(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَِئنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني ) ٤٠(الْغَاِلبَِني 

ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحنُ  فَأَلْقَْوا) ٤٣(قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَْنُتْم ُملْقُونَ ) ٤٢(الُْمقَرَّبَِني 
قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ ) ٤٦(فَأُلِْقَي السَّحََرةُ َساجِِديَن ) ٤٥(فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ ) ٤٤(الْغَاِلُبونَ 
قَالَ آَمنُْتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحرَ ) ٤٨(َوهَاُرونَ َربِّ مُوَسى ) ٤٧(الْعَالَِمَني 

إِلَى رَبَِّنا ُمْنقَِلُبونَ  قَالُوا لَا ضَْيَر إِنَّا) ٤٩(فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف َولَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني 
  ) ٥١(إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ لََنا َربَُّنا خَطَايَاَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٠(

  فيه وجهان} قَالُواْ أَْرجِْه وَأََخاُه { : قوله تعاىل 
  .أخره وأخاه ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .قتادة احبسه وأخاه ، قاله : الثاين 



  :ويف مشورهتم على فرعون بإرجائه وهنيهم له عن قتله ثالثة أوجه 
  .أهنم خافوا إن قتلوه أن يفنت الناس مبا شاهدوه منه ، وأّملوا إن جاء السحرة أن يغلبوه : أحدها 
  .أهنم شاهدوا من فعله ما هبر عقوهلم ، فخافوا اهلالك من قتله : الثاين 

  .ذلك تثبيتاً لدينه وتأييداً لرسوله  أن اهللا صرفهم عن: الثالث 

إِنَّ َهُؤلَاِء ) ٥٣(فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمدَاِئنِ حَاِشرِيَن ) ٥٢(َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ 
) ٥٧(فَأَخَْرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥٦(ا لََجِميٌع َحاِذُرونَ وَإِنَّ) ٥٥(وَإِنَُّهْم لََنا لَغَاِئظُونَ ) ٥٤(لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ 

  ) ٥٩(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِي إِْسرَائِيلَ ) ٥٨(َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ 

  يف الشرذمة وجهان} إِنَّ َهُؤالَِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ { : قوله تعاىل 
  :الناس وأدنياؤهم ، قاله الضحاك ، ومنه قول األعشى أهنم سفلة : أحدمها : 

  .لعبيٍد وتراهم شرذمة ... وهم األعبد يف أحيائهم 
ويقال ملا قطع من فضول النعال من . أهنم العصبة الباقية من عصبة كبرية وشرذمة كل شيء بقيته القليلة : الثاين 

  . اجللد شراذم ، وللقميص إذا خلق شراذم ، وأنشد أبو عبيدة
  شراذم يضحك منها التواق... جاء الشتاء وقميصي أخالق 

  :إنه لشرذمة قليلون ، على أربعة أقاويل : واختلف يف عدد بين إسرائيل حني قال فرعون فيهم 
ال يعد ابن عشرين سنة لصغريه وال ابن ستني لكربه ، وهو قول السدي : ستمائة وتسعني ألفاً ، قال مقاتل : أحدها 

.  
  .كانوا ستمائة ألف مقاتل ، قاله قتادة : الثالث 
  :كانوا مخسمائة ألف وثالثة آالف ومخسمائة ، وإمنا استقل هذا العدد ألمرين : الرابع 

  .لكثرة من قتل منهم : أحدمها 
لكثرة من كان معه ، حكى السدي أنه كان على مقدمته هامان يف ألف ألف وسبعمائة ألف حصان ليس : الثاين 

  .، وقال الضحاك كانوا سبعة آالف ألف  فيها ماديانه
وفيه أربعة } َحاِذُرونَ { قراءة ابن كثري ونافع ، وأيب عمرو ، وقرأ الباقون } وَإِنَّا لََجِميٌع َحِذُرونَ { : قوله تعاىل 

  :أوجه 
  :أهنما لغتان ومعنامها واحد ، حكاه ابن شجرة وقاله أبو عبيدة واسَْتشَْهد بقول الشاعر : أحدها 

  .فلم يبق يل شيء عليه أحاذره ... وكنت عليه أحذر املوت وحده 
  .أن احلذر املطبوع على احلذر ، واحلاذر الفاعل احلذر ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  .أن احلذر اخلائف واحلاذر املستعد : الثالث 
} َوُخذُوا ِحذْرَكُم { : هللا تعاىل أن احلذر املتيقظ ، واحلاذر آخذ السالح ، ألن السالح يسمى حذراً قاله ا: الرابع 

  بدال غري معجمة ويف تأويله وجهان} َحاِدُرونَ { . أي سالحكم ، وقرأ ابن عامر ]  ١٠٢: النساء [ 
  .أقوياء من قوهلم مجل حادر إذا كان غليظاً : أحدمها : 

  .مسرعون : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َوكُُنوزٍ { : قوله تعاىل 



  .ن اخلزائ: أحدها 
  .الدفائن : الثاين 

  .األهنار ، قاله الضحاك : الثالث 
  فيه ثالثة أقاويل} َوَمقَامٍ كَرِميٍ { 
  .أهنا املنابر ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدها : 

  .جمالس األمراء ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  .املنازل احلسان ، قاله ابن جبري : الثالث 

  .خليل لتفرد الزعماء بارتباطها ُعدة وزينة فصار مقامها أكرم منزول أهنا مرابط ا: وحيتمل رابعاً 

قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعَي َربِّي ) ٦١(فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ ) ٦٠(فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني 
وَأَْزلَفَْنا ثَمَّ ) ٦٣(ِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِ فَأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَ) ٦٢(َسيَْهِدينِ 
كْثَرُُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَ) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآَخرِيَن ) ٦٥(َوأَْنجَْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني ) ٦٤(الْآخَرِيَن 
إِذْ قَالَ لِأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(َواْتلُ َعلَْيهِْم نََبأَ إِْبَراهِيَم ) ٦٨(َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ٦٧(ُمْؤِمنَِني 

أَوْ َيْنفَُعوَنكُمْ أَْو َيُضرُّونَ ) ٧٢(كُْم إِذْ َتْدُعونَ قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَن) ٧١(قَالُوا نَْعُبُد أَصَْناًما فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني ) ٧٠(
أَنُْتْم َوآَباؤُكُُم الْأَقَْدُمونَ ) ٧٥(قَالَ أَفَرَأَيُْتْم َما كُْنُتْم تَْعُبُدونَ ) ٧٤(قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا كَذَِلكَ َيفَْعلُونَ ) ٧٣(
  ) ٧٧(الَْعالَِمَني  فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ) ٧٦(

  فيه ثالثة أقاويل} فَأَْتَبُعوُهم مُّْشرِِقنيَ { قوله تعاىل 
  .حني أشرقت الشمس بالشعاع ، قاله السدي : أحدها : 

  .حني أشرقت األرض بالضياء ، قاله قتادة : الثاين 
  .أي بناحية املشرق ، قاله أبو عبيدة : الثالث 

  .طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت يقال شرقت الشمس إذا : قال الزجاج 
  :واختلف يف تأخر فرعون وقومه عن موسى وبين إسرائيل حىت أشرقوا على قولني 

  .الشتغاهلم بدفن أبكارهم ألن الوباء يف تلك الليلة وقع فيهم : أحدمها 
  .ألن سحابة أظلتهم فخافوا وأصبحوا ، فانقشعت عنهم : الثاين 

  .ي حنو املشرق ، مأخوذ من قوهلم شّرق وغّرب ، إذا سار حنو املشرق واملغرب بالتشديد أ} ُمَشرِِّقَني { وقرىء 
  فيه وجهان} كَالَّ إِنَّ مَِعَي رَبِّي سََيْهِدينِ : قَالَ { 
  .أي سريشدين إىل الطريق : أحدمها : 

  .معناه سيكفيين ، قاله السدي : الثاين 
ملا خرج ببين إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر فقال  كلمة توضع للردع والزجر ، وحكي أن موسى} كَالَّ { و 

إن يوسف ملا حضره املوت أخذ عليها موثقاً من اهللا أال خنرج من مصر حىت ننقل : ما هذا؟ فقال علماؤهم : لقومه 
دلِّيين : ما يعلمه إال عجوز لبين إسرائيل فأرسل إليها فقال : عظامه معنا ، قال موسى فأيكم يدري أين قربه؟ قالوا 

حكمي أن أكون معك : وما حكمك؟ قالت : ال واهللا ال أفعل حىت تعطيين حكمي ، قال : على قرب يوسف ، قالت 
يف اجلنة فثقل عليه فقيل له أعطاها حكمها فدلتهم عله فاحتفروه واستخرجوا عظامه ، فلما ألقوها فإذا الطريق مثل 



لنيب صلى اهللا عليه وسلم نزل بأعرايب فأكرمه فقال رسول اهللا أن ا: فروى أبو بردة عن أيب موسى . ضوء النهار 
« : ناقة أرحلها وأعنزاً أحلبها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قاله له » حَاجَُتَك « : صلى اهللا عليه وسلم 

سرائيل فَذَكََر لَُهم حَالَ َهِذِه الَعُجوزِ وما عجوز بين إ: فقال الصحابة » أََعجَْزَت أَنْ َتكُونَ ِمثْلَ َعُجوزِ َبنِي إِْسرَائيلَ 
  .الَِّتي َحكََمت َعلَى ُموَسى أَنْ َتكُونَ َمَعُه ِفي الَْجنَِّة 

روى عكرمة عن ابن عباس أن موسى ملا بلغ } فأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَِن اضْرِب بَِّعَصاَك الَْبْحَر فَانفَلََق { : قوله تعاىل 
أمامك ، يشري إىل البحر ، مث ذكر أنه أمر : أين أمرك ربك؟ قال : اله له فتاُه يوسع بن نون البحر واتبعه فرعون ق

أن يضرب بعصاه البحر فضربه ، فانفلق له اثنا عشر طريقاً وكانوا اثين عشر سبطاً لكل سبط طريق ، عرض كل 
  .طريق فرسخان 

  .ليلة ضربه موسى بالعصا صار ميد وجيزر كان البحر ساكناً ال يتحرك ، فلما كان : وقال سعيد بن جبري 
أن موسى ضرب بعصاه البحر وقد مضى من النهار أربع ساعات ، وكان يوم االثنني عاشر احملرم : وحكى النقاش 

  .والبحر هو هنر النيل ما بني إيلة ومصر وقطعوه يف ساعتني ، فصارت ست ساعات : وهو يوم عاشوراء ، قال 
  أي كاجلبل العظيم ، قاله امرؤ القيس} كَالطَّْودِ الَْعظِيمِ فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ { 
:  

  رماه الناس عن كَثَبٍ فماال... فبينا املرُء يف األحياء طُْوٌد 
قد هلك أصحابنا فدعا موسى ربه فجعل يف كل حاجز مثل : وكان األسباط ال يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط 

  .الكوى حىت رأى بعضهم بعضاً 
  :فيه وجهان } وَأَْرلَفَْنا ثَمَّ اَألَخرِيَن { :  قوله تعاىل
  :وقتادة ، ومنه قول الشاعر : قربنا إىل البحر فرعون وقومه ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  فيه النفوس إىل اآلجال تزدلف... وكل يوم مضى أو ليلة سلفت 
بالقاف } َوأَْزلَقَْنا { : يب وابن عباس أهنما قرآ مجعنا فرعون وقومه يف البحر ، قاله أبو عبيدة ، وحكي عن أُ: الثاين 

  .من زلق األقدام ، كأقدام فرعون أغرقهم اهللا تعاىل يف البحر حىت أزلقهم يف طينه الذي يف قعره 

وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ) ٨٠( َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ) ٧٩(َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعمُنِي َوَيْسِقنيِ ) ٧٨(الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ 
  ) ٨٢(َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ ِلي خَِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ ) ٨١(ُيْحيِنيِ 

  فيه وجهان} الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { : قوله تعاىل 
  .ايل خلقين بنعمته فهو يهدين لطاعته : أحدمها : 

فهو يهديين جلنته ، فإن قيل فهذه صفة جلميع اخللق فكيف جعلها إبراهيم عل هدايته الذي خلقين لطاعته : الثاين 
  ومل يهتد هبا غريه؟

إمنا ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة ، ألن من أنعم وجب أن يطاع وال ُيعصى ليلتزم غريه من الطاعة ما : قيل 
  :وعليهم فقال قد التزمها ، وهذا إلزام صحيح مث فصل ذلك بتعديد نعمه عليه 

َوالَِّذي { : وهذا احتجاجاً عليهم ملوافقتهم له مث قال } َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعمُنِي َوَيْسِقَني َوإِذَا مَرَِضُت فَُهَو َيْشِفنيِ { 
ليه موجب ملا وهذا قوله استدالالً ومل يقله احتجاجاً ، ألهنم خالفوه فيه ، فبني هلم أن ما وافقوه ع} ُيِميُتنِي ثُمَّ َيْحيِنيِ 

  .خالفوه فيه 



َوالَِّذي ُهَو { وجتوز بعض املتعمقة يف غوامض املعاين فعدل بذلك عن ظاهره إىل ما تدفعه بداهة العقول فتأول 
  .أي يطعمين لذة اإلميان ويسقيين حالوة القبول } ُيطِْعُمنِي وََيْسِقنيِ 

  :وجهان } وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ { : ويف قوله 
  .إذا مرضت مبخالفته شفاين برمحته : أحدمها 

  .مرضت مبقاساة اخللق شفاين مبشاهدة احلق : الثاين 
  :على ثالثة أوجه } وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ { : وتأولوا قوله 

  .والذي مييتين باملعاصي وحيييين بالطاعات : أحدها 
  .مييتين باخلوف وحيييين بالرجاء : الثاين 

وهذه تأويالت خترج عن حكم االحتمال إىل جهة االستطراف ، فلذلك . مييتين بالطمع وحيييين بالقناعة : الثالث 
  .ذكرناها وإن كان حذفها من كتابنا أْوىل 

لْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة وَاْجَع) ٨٤(َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآخِرِيَن ) ٨٣(َربِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني 
) ٨٨(َيْوَم لَا َينْفَُع َمالٌ َولَا َبُنونَ ) ٨٧(َولَا ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ ) ٨٦(َواغِْفرْ ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني ) ٨٥(النَّعِيمِ 

  ) ٨٩(إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ 

  فيه أربعة تأويالت} ْب ِلي ُحكْماً َربِّ َه{ : قوله تعاىل 
  .أنه اللب ، قاله عكرمة : أحدها : 

  .العلم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .القرآن ، قاله جماهد : الثالث 
  .النبوة ، قاله السدي : الرابع 

مع األنبياء : بن زيد قال عبد الرمحن } وَأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحنيَ { . أنه إصابة احلق يف احلكم : وحيتمل خامساً 
  واملؤمنني

  :وحيتمل وجهني . 
  .بالصاحلني من أصفيائك يف الدنيا : أحدمها 

  .جبزاء الصاحلني يف اآلخرة وجماورهتم يف اجلنة : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } وَاْجَعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخِرِيَن { : قوله تعاىل 

  .ا ، قاله جماهد ، وقتادة ، وجعله لساناً ألنه يكون باللسان ثناء حسناً يف األمم كله: أحدها 
  .أن يؤمن به أهل كل ملة ، قاله ليث بن أيب سليم : الثاين 

  .أن جيعل من ولده من يقول باحلق بعده ، قاله علي بن عيسى : الثالث 
  .أن يكون مصدقاً يف مجع امللل وقد أجيب إليه : وحيتمل رابعاً 

  :يف أبيه قوالن . اآلية } اغِْفْر َألبِي َو{ : قوله تعاىل 
  .أنه كان يسر اإلميان ويظهر الكفر فعلى هذا يصح االستغفار له : أحدمها 

  .وهو األظهر أنه كان كافراً يف الظاهر والباطن : الثاين 
  :فعلى هذا يف استغفاره له قوالن 



  .أنه سأل أن يغفر له يف الدنيا وال يعاقبه فيها : أحدمها 
  .أنه سأل أن يغفر له سيئاته اليت عليه واليت تسقط بعفوه : لثاين وا

  :فيه مخسة أوجه } بِقَلْبٍ { : قوله تعاىل 
  .سليم من الشك ، قاله جماهد : أحدها 
  .سليم من الشرك ، قاله احلسن ، وابن زيد : الثاين 

  .من املعاصي ، ألنه إذا سلم القلب سلمت اجلوارح : الثالث 
  .نه اخلالص ، قاله الضحاك أ: الرابع 

  .أنه الناصح يف خلقه ، قاله عبد الرمحن بن أيب حامت : اخلامس 
  .سليم القلب من اخلوف يف القيامة ملا تقدم من البشرى عند املعاينة : وحيتمل سادساً 

ِمْن ُدوِن اللَّهِ ) ٩٢(يلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتْم َتعُْبُدونَ َوِق) ٩١(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِللَْغاوِيَن ) ٩٠(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني 
قَالُوا َوُهْم ِفيَها ) ٩٥(َوُجُنوُد إِْبِليَس أَْجَمُعونَ ) ٩٤(فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ ) ٩٣(َهلْ يَْنُصُروَنكُمْ أَْو َينَْتِصُرونَ 

َوَما أََضلََّنا إِلَّا الُْمْجرُِمونَ ) ٩٨(إِذْ ُنَسوِّيكُمْ بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٩٧(لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ تَاللَِّه إِنْ كُنَّا ) ٩٦(َيخَْتِصُمونَ 
إِنَّ ِفي ) ١٠٢(فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ١٠١(َولَا َصِديقٍ َحمِيمٍ ) ١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني ) ٩٩(

  ) ١٠٤(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ١٠٣(لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني  ذَِلَك

  فيها أربعة أوجه} فَكُْبِكُبواْ ِفيَها ُهم وَالَْغاُوونَ { : قوله تعاىل 
  .معناه مجعوا فيها النار ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .هم ، قاله ابن زيد ، وقطرب طرحوا فيها على وجوه: الثاين 
  .نكسوا فيها على رؤؤسهم ، قاله السدي ، وابن قتيبة : الثالث 
  :قلب بعضهم على بعض ، قاله اليزيدي ، قال الشاعر : الرابع 

  قذفناهم كباكب يف القَليب... يقول هلم رسول اهللا ملا 
  يعين اآلهلة اليت يعبدون} ُهم وَالَْغاُوونَ { 
  :قوالن ويف الغاوين . 

  .املشركون ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .الشياطني ، قاله قتادة : الثاين 

  فيهم قوالن} َوُجُنودُ إِْبلِيَس أَْجَمُعونَ { 
  .أهنم أعوانه من اجلن : أحدمها : 

  .أتباعه من اإلنس : الثاين 
  :فيهم قوالن } فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني { : قوله تعاىل 

  .كة املالئ: أحدمها 
  .من الناس : الثاين 

  فيه وجهان} َوالَ َصِديقٍ َحمِيمٍ { 
  .قاله جماهد : أنه الشقيق : أحدمها : 



  :القريب النسيب ، يقال حم الشيء إذا قرب ومنه احلمى ألهنا تقرب األجل ، قال قيس بن ذريح : الثاين 
  وببعض بالء إِنَّ ما ُحمَّ واقُِع... لعل لبىن اليوم ُحّم لقاؤها 

: إمنا مسي القريب محيماً ألنه حيمى بغضب صاحبه ، فجعله مأخوذاً من احلمية ، وقال قتادة : وقال ابن عيسى 
  .يذهب اهللا يومئٍذ مودة الصديق ، ورقة احلميم 

فَاتَّقُوا ) ١٠٧(كُْم َرُسولٌ أَِمٌني إِنِّي لَ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني 
فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعونِ ) ١٠٩(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٠٨(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

إِنْ ِحَساُبُهْم إِلَّا َعلَى ) ١١٢(الَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ قَ) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك الْأَْرذَلُونَ ) ١١٠(
  ) ١١٥(إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١١٤(َوَما أََنا بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِني ) ١١٣(رَبِّي لَْو َتشُْعُرونَ 

  فيه مخسة أقاويل} وَاتََّبَعكَ اَألْرذَلُونَ { : قوله تعاىل 
  .أهنم الذين يسألون وال يقنعون : أحدها  :

  .أهنم املتكربون : الثاين 
  .سفلة الناس وأراذهلم ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنم احلائكون ، قاله جماهد : الرابع 

  .أهنم األساكفة ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  .أهنم أصحاب املهن الرذلة كلها : وحيتمل سادساً 

فَافَْتْح َبْينِي َوَبْينَُهْم فَْتًحا ) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن ) ١١٦(ْنَتِه َيا نُوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الْمَْرُجوِمَني قَالُوا لَِئْن لَْم َت
مَّ أَغَْرقَْنا بَْعُد الَْباِقَني ثُ) ١١٩(فَأَْنَجيَْناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١١٨(َوَنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

  ) ١٢٢(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَّحِيُم ) ١٢١(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٢٠(

  فيه ثالثة أقاويل} لََتكُوَننَّ ِمَن الْمُْرُجوِمَني { : قوله تعاىل 
  .تادة باحلجارة ، قاله ق: أحدها : 

  .بالقتل ، قاله حممد بن احلسن : الثاين 
  :قال أبو داود . بالشتيمة ، قاله السدي : الثالث 

  كما يصدون عن لب كجفان... صّدت غواة معدٍّ أن ترامجىن 
ن ينجيه ومن معنا واقض بيين وبينهم قضاء ، وهو أ: قال قتادة والسدي } فَافَْتحْ َبيْنِي وَِبيَْنُهْم فَْتحاً { : قوله تعاىل 

أَنَّهُ لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد { معه من املؤمنني ويفرق الكافرين ، ومل يدعُ نوح ربه عليه إال بعد أن أعلمه ، 
  .فحينئذ دعا عليهم ]  ٣٦: هود [ } َءاَمَن 

فَاتَّقُوا اللَّهَ ) ١٢٥(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٢٤(َتتَّقُونَ  إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَلَا) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني 
أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ ) ١٢٧(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٦(َوأَِطيُعوِن 

فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعونِ ) ١٣٠(َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْتْم َجبَّارِيَن ) ١٢٩(عَ لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ َوتَتَِّخذُونَ َمَصانِ) ١٢٨(



 إِنِّي أََخاُف) ١٣٤(َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُمْ بَِما َتْعلَُمونَ ) ١٣١(
  ) ١٣٥(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

  فيه ستة تأويالت} أََتْبُنونَ َبكُلِّ رِيعٍ { : قوله تعاىل 
  :أن الريع الطريق ، قاله السدي ، ومنه قول املسيب بن علي : أحدها : 

  ريع يلوح كأنه سحل... يف اآلل خيفضها ويرفعها 
  الثوب األبيض ، شبه الطريق به: السحل 

  .أنه الثنية الصغرية ، قاله جماهد :  الثاين. 
  .أنه السوق ، حكاه الكليب : الثالث 
  .أنه الفج بني اجلبلني ، قاله جماهد : الرابع 

  .أنه اجلبال ، قاله أبو صخر : اخلامس 
  :أنه املكان املشرف من األرض ، قاله ابن عباس ، قال ذو الرمة : السادس 

  ندى ليله يف ريشه يترقرق ...ِطراق اخلوايف مشرق فوق ريعِه 
  يف آية ثالثة أوجه} َءايٍة تَْعَبثُونَ { 
  .البنيان ، قاله جماهد : أحدها : 

  .األعالم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أبراج احلمام ، حكاه ابن أيب جنيح : الثالث 

  :ويف العبث قوالن 
  .اللهو واللعب ، قاله عطية : أحدها 
  .ن بأموال من مير هبم ، قاله الكليب أنه عبث العشّاري: الثاين 

  :فيها ثالثة أقاويل } َوتَتَِّخذُونَ َمصَانَِع { : قوله تعاىل 
  :القصور املشيدة ، قاله جماهد ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  وَهّدمنا املصانع والُبروجا... تركنا ديارهم منهم قفاراً 
  ة ، ومنه قول لبيدأهنا مآجل املاء حتت األرض ، قاله قتاد: الثاين 

:  
  وتبقى اجلبال بعدنا واملصانع... َبلينا وما تبلى النجوم الطوالع 

  أهنا بروج احلمام ، قاله السدي: الثالث 
  أي كأنكم ختلدون باختاذكم هذه األبينة ، وحكى قتادة} لََعلَّكُْم َتخْلُُدونَ { . 
  .كأنكم خالدون : أهنا يف بعض القراءات : 

  :فيه ثالثة أوجه } َوإذَا بَطَْشُتم َبطَشُْتْم َجبَّارِينَ  {: قوله تعاىل 
  .أقوياء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .هو ضرب السياط ، قاله جماهد : الثاين 

  .هو القتل بالسيف يف غري حق ، حكاه حيىي بن سالم : الثالث 



  .هو القتل على الغضب : وقال الكيب 
  .لعمد واخلطأ من غري عفو وال إبقاء أنه املؤاخذة على ا: وحيتمل رابعاً 

َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبِنيَ ) ١٣٧(إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق الْأَوَِّلَني ) ١٣٦(قَالُوا سََواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني 
َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيمُ ) ١٣٩(انَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني فَكَذَّبُوُه فَأَْهلَكَْناُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَ) ١٣٨(
) ١٤٣(إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(إِذْ قَالَ لَُهمْ أَُخوُهْم صَاِلٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٤١(كَذََّبتْ ثَُموُد الْمُْرَسِلَني ) ١٤٠(

  ) ١٤٥(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٤٤(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 

  فيه أربعة تأويالت} إِنْ َهذا إِالَّ ُخلُُق األَوَِّلَني { قوله تعاىل 
  .دين األولني ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .كدأب األولني ، قاله جماهد : الثاين 
  .ة األولني ، قاله الفراء عاد: الثالث 
  .يعين أن األولني قبلنا كانوا ميوتون فال يبعثون وال حياسبون ، قاله قتاة : الرابع 

َوَتْنِحُتونَ ِمَن ) ١٤٨(َوُزُروعٍ َوَنْخلٍ طَلُْعَها َهِضيٌم ) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(أَُتتَْركُونَ ِفي َما َهاُهَنا آِمنَِني 
الَِّذيَن ُيفِْسُدونَ ِفي ) ١٥١(وَلَا ُتِطيعُوا أَْمَر الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٤٩(يُوًتا فَارِِهَني الْجِبَالِ ُب

  ) ١٥٢(الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَ 

  فيه عشرة تأويالت} وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم { : قوله تعاىل 
  .قاله عكرمة  أنه الرطب اللني ،: أحدها : 

  .املذنب من الرطب ، قاله ابن جبري : الثاين 
  .أنه الذي ليس فيه نوى ، قاله احلسن : الثالث 
  .أنه املتهشم املتفتت إذا مس تفّتت ، قاله جماهد : الرابع 

  .املتالصق بعضه ببعض ، قاله أبو صخر : اخلامس 
  .أنه الطلع حني يتفرق وخيضر ، قاله الضحاك : السادس 

  .اليانع النضيج ، قاله ابن عباس : لسابع ا
  :أنه املتنكر قبل أن ينشق عنه القشر ، حكاه ابن شجرة ، قال الشاعر : الثامن 

  هضيم ما حيس له شقوُق... كأن محولة جتلى عليه 
  أنه الرخو ، قال احلسن: التاسع 

  .أنه اللطيف ، قاله الكليب : العاشر . 
  .اضم املريء وحيتمل أن يكون اهلضيم هو اهل

  .والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور ، ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات 
{ باأللف فمن قرأ } فَارِِهَني { قرأ بذلك أبو عمرو ، وابن كثري ، ونافع ، وقرأ الباقون } فَرِِهَني { : قوله تعاىل 

  ففي تأويله ستة أوجه} فَرِِهَني 
  .د شرهني ، قاله جماه: أحدها : 



  .معجبني ، قاله خصيف : الثاين 
  .آمنني ، قاله قتادة : الثالث 
  .فرحني ، حكاه ابن شجرة : الرابع 

  .بطرين أشرين ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  :ومنه قول الشاعر . متخريين ، قاله الكليب : السادس 

  قصدت له ألخترب الطّباعَا... إىل فره مياجُد كلَّ أْمرٍ 
  ففي تأويله أربعة أوجه} ارِِهَني فَ{ : ومن قرأ 

  .معناه كّيسني قاله ال : أحدها : 
  .قاله أبو صاحل ، مأخوذ من فراهة الصنعة ، وهو قول ابن عباس : حاذقني : الثاين 

  .قادرين ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :لغنوي أنه مجع فارِه ، والفاره املرح ، قاله أبو عبيدة ، وأنشد لعدي بن الرقاع ا: الرابع 

  ولن تراين خبري فاره اللبب... ال أستكني إذا ما أزمة أزمت 
  .أي من اللبب 

قَالَ َهِذِه َناقَةٌ ) ١٥٤(َما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأْتِ بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٥٣(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن 
فََعقَُروَها ) ١٥٦(َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٥٥(ْم ِشْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ لََها شِْرٌب وَلَكُ

  ) ١٥٨(فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٥٧(فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني 

  فيه سبعة تأويالت} نََّما أَْنَت ِمَن املَُسحَّرِيَن إِ{ : قوله تعاىل 
  .من املسحورين ، قاله جماهد : أحدها : 

  .من السكرانني ، قاله قتادة : الثاين 
  .من املخلوقني ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .من املخدوعني ، قاله سهل بن عبد اهللا : الرابع 

  .لك ، وهو املقل ، أي لست مبلك فيبقى ، وهذا معىن قول الكليب أن املسحر الذي ليس له شيء وال مي: اخلامس 
  .ممن له سحر أي رقية ، حكاه ابن عيسى : السادس 
  :ممن يأكل ويشرب ، حكاه ابن شجرة ، ومنه قول لبيد : السابع 

  عصافري من هذا األنام املسحر... إن تسألينا فيم حنن فإننا 
  :رؤ القيس أي املعلل بالطعام والشراب ، قال ام

  ونسحر بالطعام وبالشراب... أرانا موضعني ألمر غيب 

إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٦٠(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني ) ١٥٩(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 
َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى ) ١٦٣(وا اللََّه َوأَِطيُعوِن فَاتَّقُ) ١٦٢(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٦١(

َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ) ١٦٥(أَتَأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني ) ١٦٤(َربِّ الَْعالَِمَني 
َربِّ ) ١٦٨(قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَاِلَني ) ١٦٧(قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرجَِني ) ١٦٦(ُدونَ َعا



ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآَخرِينَ ) ١٧١(غَابِرِيَن إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْ) ١٧٠(فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٦٩(َنجِّنِي َوأَْهِلي ِممَّا َيْعَملُونَ 
َوإِنَّ ) ١٧٤(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٧٣(َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٢(

) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهْم ُشعَْيٌب أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٧٦(الْأَْيكَِة الُْمْرَسِلَني  كَذََّب أَْصَحاُب) ١٧٥(رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم 
َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ ) ١٧٩(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني 

َولَا تَْبَخسُوا ) ١٨٢(َوزِنُوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ) ١٨١(فُوا الْكَْيلَ وَلَا َتكُوُنوا ِمَن الُْمْخِسرِيَن أَْو) ١٨٠(الْعَالَِمَني 
  ) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني ) ١٨٣(النَّاَس أَْشَياءَُهْم َولَا َتعْثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

  فيه مخسة تأويالت} َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ { : قوله تعاىل 
  .أنه القبان ، قاله احلسن : أحدها : 

  .احلديد ، رواه ابن املبارك : الثاين 
  .أنه املعيار ، قاله الضحاك : الثالث 
  .امليزان ، قاله األخفش والكليب : الرابع 

  .العدل : اخلامس 
هو العدل بالرومية ، وقال أبو عبيدة : ا التأويل فيه هل هو عريب أو رومي؟ فقال جماهد والشعيب واختلف قائلو هذ

أي ]  ١٨: آل عمران [ } قَاِئماً بِالِْقْسطِ { : هو عريب وأصله القسط وهو العدل ، ومنه قوله تعاىل : وابن شجرة 
  .بالعدل 

  :فيه قوالن } َوالَ َتعْثَواْ ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن . . . { : تعاىل قوله 
  .معناه وال متشوا فيها باملعاصي ، قاله أبو مالك : أحدها 
  .ال متشوا فيها بالظلم بعد إصالحها بالعدل ، قاله ابن املسيب : الثاين 

  .أن عبث املفسد ما ضر غريه ومل ينفع نفسه : وحيتمل ثالثاً 
  :يعين اخلليقة ، قال امرؤ القيس } َواِجلبِلَِّة { : ه تعاىل قول

  فيما مير على اجلبلة... واملوت أعظم حادٍث 
يعين األمم اخلالية ، والعرب تكسر اجليم والباء من اجلبلة ، وقد تضمها ورمبا أسقطت اهلاء كما قال } األَوَِّلَني { 

  :قال أبو ذؤيب ] .  ٦٢: يس [ } كَِثرياً  َولَقَْد أََضلَّ مِْنكُْم جِبِالًّ{ : تعاىل 
  جهازاً ويستمتعن باألنس اجلبل... صناتا يقربن احلتوف ألهلها 

فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ) ١٨٦(َوَما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني ) ١٨٥(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن 
فَكَذَّبُوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ ) ١٨٨(قَالَ َربِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ ) ١٨٧(َسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ِك

َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيزُ ) ١٩٠(نَِني إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِم) ١٨٩(الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ 
  ) ١٩١(الرَّحِيُم 

  فيه ثالثة تأويالت} ِكَسفاً ِمَن السََّماِء { : قوله تعاىل 
  .جانباً من السماء ، قاله الضحاك : أحدها : 

  .قطعاً ، قاله قتادة : الثاين 



  :عذاباً ، قاله السدي ، قال الشاعر : الثالث 
  وودها فاعلمي كسف ملا فوق...  القلب جمتمع ُوّدي هلا خالص يف

بِِلَساٍن ) ١٩٤(َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن ) ١٩٣(َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني ) ١٩٢(َوإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني 
  ) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

  يعين القرآن} نََزلَ بِهِ { : قوله تعاىل 
  يعين جربيل} الرُّوُح األِمُني { . 
  يعين حممد صلى اهللا عليه وسلم} َعلَى قَلْبَِك { . 
  يعين ألمتك} لَِتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن { . 
يعين أن لسان القرآن عريب مبني ألن املنزل عليه عريب ، واملخاطبون به عرب وألنه حتدى } بِِلَساٍن َعرَبِّيٍ ُمبِنيٍ { . 

  .فصحاء العرب بفصاحته 
  :ويف اللسان العريب قوالن 

  .لسان جرهم ، قاله أبو برزة : أحدمها 
  .لسان قريش ، قاله جماهد : الثاين 

لَى َبْعضِ َولَْو َنزَّلْنَاُه َع) ١٩٧(أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ ) ١٩٦(َوإِنَُّه لَِفي زُُبرِ الْأَوَِّلَني 
  ) ١٩٩(فَقََرأَُه َعلَْيهِْم َما كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني ) ١٩٨(الْأَْعَجِمَني 

  .يعين كتب األولني من التوراة واإلجنيل وغريها من الكتب } وَإِنَُّه لَِفي ُزُبرِ األَوَِّلَني { : قوله تعاىل 
  :وفيه ثالثة أوجه 

  .ألولني ، قاله قتادة أن املراد به ذكر القرآن يف زبر ا: أحدها 
  .بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم يف زبر األولني ، قاله السدي : الثاين 

  .ذكر دينك وصفة أمتك يف زبر األولني ، قاله الضحاك : الثالث 

فََيأِْتيَُهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا ) ٢٠١(يَم لَا ُيْؤِمُنونَ بِِه َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَِل) ٢٠٠(كَذَِلَك َسلَكْنَاُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 
أَفَرَأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنِنيَ ) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ ) ٢٠٣(فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ ) ٢٠٢(َيْشُعُرونَ 

َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا لََها ) ٢٠٧(َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ  َما أَغَْنى َعنُْهْم) ٢٠٦(ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَانُوا ُيوَعُدونَ ) ٢٠٥(
  ) ٢٠٩(ذِكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٢٠٨(ُمْنِذُرونَ 

  فيه ثالثة أقاويل} كَذِلَك سَلَكَْناهُ { : قوله تعاىل 
  .كذلك أدخلنا الشرك ، قاله أنس بن مالك : أحدها : 

  .قاله حيىي بن سالم التكذيب ، : الثاين 
  .القسوة ، قاله عكرمة : الثالث 



  ) ٢١٢(إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ ) ٢١١(َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ) ٢١٠(َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني 

  ة أوجهفيه ثالث} إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ { : قوله تعاىل 
  .أهنم ملصروفون عن السمع للقرآن : أحدها : 

  .أهنم مصروفون عن فهمه وإن مسعوه : الثاين 
  .أهنم مصروفون عن العمل به وإن مسعوه وفهموه : الثالث 

وَاْخِفْض َجَناَحَك ِلَمنِ ) ٢١٤( َوأَْنِذْر َعشَِريَتَك الْأَقَْربَِني) ٢١٣(فَلَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الْمَُعذَّبَِني 
) ٢١٧(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ ) ٢١٦(فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ ) ٢١٥(اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

  ) ٢٢٠(إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ٢١٩(َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن ) ٢١٨(الَِّذي يََراَك ِحَني َتقُوُم 

  فيه أربعة أوجه} الَِّذي َيرَاَك ِحَني َتقُوُم { : قوله تعاىل 
  .حني تقوم يف الصالة ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .حني تقوم من فراشك وجملسك ، قاله الضحاك : الثاين 
  .ادة يعين قائماً وجالساً وعلى حاالتك كلها ، قاله قت: الثالث 
  .يعين حني ختلو ، قاله احلسن ، ويكون القيام عبارة عن اخللوة لوصوله إليها بالقيام عن ضدها : الرابع 

  :فيه ستة تأويالت } َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن { : قوله تعاىل 
  .من نيب إىل نيب حىت أخرجك نبياً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .وركوعك وسجودك ، حكاه ابن جرير يرى تقلبك يف صالتك : الثاين 

  .أنك ترى تقلبك يف صالتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك ، قاله جماهد : الثالث 
  .معناه وتصرفك يف الناس ، قاله احلسن لتقلبه يف أحواله ويف أفعاله : الرابع 

  .تقلب ذكرك وصفتك على ألسنة األنبياء من قبلك : اخلامس 
إذا صليت يف } َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن { إذا صليت منفرداً } الَِّذي َيرَاَك ِحَني َتقُوُم { وله أن معىن ق: السادس 

  .اجلماعة ، قاله قتادة 
فيما تريد به املسلمني وتشرعه } َوَتقَلَُّبَك يف السَّاجِِديَن { الذي يراك حني تقوم جلهاد املشركني ، : وحيتمل سابعاً 

  . من أحكام الدين

ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ ) ٢٢٢(َتَنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ ) ٢٢١(َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني 
َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ ) ٢٢٥(أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفي كُلِّ وَاٍد َيهِيُمونَ ) ٢٢٤(َوالشَُّعَراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ ) ٢٢٣(
لَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُوا اللََّه كَِثًريا وَاْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْع) ٢٢٦(

  ) ٢٢٧(ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ 

  :يعين إذا غضبوا سبوا ، وفيهم أربعة أقاويل } وَالشُّعََراُء َيتَّبُِعُهُم الَْغاُوونُ  {: قوله تعاىل 
  .أهنم الشياطني ، قاله جماهد : أحدها 
  .املشركون ، قاله ابن زيد : الثاين 



  .السفهاء ، قاله الضحاك : الثالث 
  .الرواة ، قاله ابن عباس : الرابع 

  فيه ثالثة أوجه} لِّ وَاٍد َيهِيُمونَ أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفي كُ{ 
  .يف كل فن من الكالم يأخذون ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  :يف كل لغو خيوضون ، قاله قطرب ، ومنه قول الشاعر : الثاين 
  أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم... إين ملعتذر إليك من الذي 

  ، قاله قتادة هو أن ميدح قوماً بباطل ، ويذم قوماً بباطل: الثالث 
  :ويف اهلائم وجهان . 

  .أنه املخالف يف القصد ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 
  .أنه اجملاوز للحد : الثاين 

  .يعين ما يذكرونه يف شعرهم من الكذب مبدح أو ذم أو تشبيه أو تشبيب } َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما الَ َيفَْعلُونَ { 
  .تقديره فإهنم ال يتبعهم الغاوون وال يقولون ما ال يفعلون } ِملُوا الصَّاِلَحاتِ إِالَّ الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَع{ 

{ روي أن عبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نزل 
إِالَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ { فأنزل اهللا : هللا هلكنا يا رسول ا: فبكواْ عنده وقالوا } َوالشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَْغاُوونَ 

  أنتم: فقال } إِالَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت { : فقرأها عليهم حىت بلغ إىل قوله } الصَّاِلحَاِت 
  فيه وجهان} َوذَكُرواْ اللََّه كَِثرياً { . 
  .يف شعرهم : أحدمها : 

  .م يف كالمه: الثاين 
أي ردّوا على املشركني ما كانوا يهجون به املؤمنني فقاتلوهم عليه نصرة للمؤمنني } َوانَتَصرُواْ ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ { 

  .وانتقاماً من املشركني 
اهللا عليه وسلم من وهذا وعيد يراد به من هجا رسول اهللا صلى } َوَسَيْعلَمُ الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ { 

الشعراء لكل كافر من شاعر وغري شاعر سيعلمون يوم القيامة أي مصري يصريون وأي مرجع يرجعون ، ألن 
  .مصريهم إىل النار وهو أقبح مصري ، ومرجعهم إىل العذاب وهو شر مرجع 

حال هو فيها إىل حال كان  والفرق بني املنقلب واملرجع أن املنقلب االنتقال إىل ضد ما هو فيه واملرجع العود من
  .عليها ، فصارإىل مرجع منقلباً وليس كل منقلب مرجعاً 

الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤتُونَ الزَّكَاةَ َوُهمْ ) ٢(ُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ) ١(طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ 
أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهمْ ُسوُء ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ ) ٣(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

  ) ٦(َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ ) ٥(الَْعذَابِ َوُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ 

  أي هذه آيات القرآن} طس ِتلَْك َءاَياُت الْقُْرءانِ { : قوله تعاىل 
أي وآيات الكتاب املبني ، والكتاب هو القرآن ، فجمع له َبْيَن الصفتني بأنه قرآن وأنه كتاب } َوِكَتابٍ مُّبِنيٍ { . 

  .ألنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة 
  ، وحالله وحرامه ، ووعده ووعيده ألنه يبني فيه هنيه وأمره} مُّبِنيٍ { 



  :وجهان } ِتلَْك ءَايَاُت الْقُْرءاِن { ويف املضمر يف . 
  .قاله الفراء } طس { أنه يعود إىل احلروف اليت يف : أحدمها 

  .إىل مجيع السورة : الثاين 
  فيه وجهان} ُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني { 
  .ب ، قاله حيىي بن سالم هدى إىل اجلنة وبشرى بالثوا: أحدمها : 

  .هدى من الضاللة وبشرى باجلنة ، قاله الشعيب : الثاين 
  :يعين املفروضة ، ويف إقامتها وجهان } الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالَِة { : قوله تعاىل 

  .استيفاء فروضها وسنتها ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .احملافظة على مواقيتها ، قاله قتادة : الثاين 

  فيها أربعة أقاويل} َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ { 
  .أهنا زكاة املال ، قاله عكرمة ، وقتادة واحلسن : أحدها : 

  .أهنا زكاة الفطر؛ قاله احلارث العكلي : الثاين 
  .أهنا طاعة اهللا واإلخالص ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس : الثالث 
  .اصي أهنا تطهري أجسادهم من دنس املع: الرابع 

  :فيه أربعة تأويالت } فَُهْم َيْعَمُهونَ { : قوله تعاىل 
  .يترددون ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدها 
  .يتمادون ، قاله أبو العالية ، وأبو مالك ، والربيع بن أنس : الثاين 

  .يلعبون ، قاله قتادة ، واألعمش : الثالث 
  :راجز يتحريون ، قاله احلسن ، ومنه قول ال: الرابع 

  أعمى اهلدى باجلاهلني العمه... ومهمه أطرافه يف مهمة 
  فيه أربعة تأويالت} وَإِنَََّك لَُتلَقَّى الْقُْرَءانَ { : قوله تعاىل 

  .لتأخذ القرآن ، قاله قتادة : أحدها : 
  .لتوىف القرآن ، قاله السدي : الثاين 

  .لتلقن القرآن ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .لتقبل القرآن ، ألنه أّول من يلقاه عند نزوله :  وحيتمل رابعاً

  أي من عند حكيم يف أمره ، عليم خبلقه} ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َعليمٍ { 
.  

فَلَمَّا َجاَءَها ) ٧(طَلُونَ إِذْ قَالَ ُموَسى ِلأَْهِلِه إِنِّي آَنْسُت نَاًرا سَآِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْص
) ٩(َيا مُوَسى إِنَُّه أََنا اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم ) ٨(ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن حَْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

لَْم ُيَعقِّبْ َيا ُموَسى لَا َتَخْف إِنِّي لَا َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ َوأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا َو
وَأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ) ١١(إِلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُورٌ َرحِيٌم ) ١٠(

فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آَياتَُنا ُمْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحرٌ ) ١٢(لَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آَياٍت إِ
  ) ١٤(يَن َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتيْقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِد) ١٣(ُمبٌِني 



  فيه وجهان} إِنِّي ءَاَنْستُ َناراً { : قوله تعاىل 
  .رأيت ناراً ، قاله أبو عبيدة ومنه مسي اإلنساء إنساً ألهنم مرئيون : أحدمها : 

  .اإلحساس من جهة يؤنس هبا : أحسست ناراً ، قاله قتادة ، واإليناس : الثاين 
  فيه وجهان} َسئَاتِيكُم مِّْنَها بَِخَبرٍ { 
  .سأخربكم عنها بعلم ، قاله ابن شجرة : أحدمها : 

  .خبرب الطريق ، ألنه قد كان ضل الطريق ، قاله ابن عباس : الثاين 
والشهاب الشعاع املضي ، ومنه قيل للكوكب الذي مير ضوؤه يف السماء شهاب ، } أَْو َءاِتيكُم بِشَهابٍ قََبسٍ { 

  :قال الشاعر 
  ا سنان كشعلة القبسِفيه... يف كفِِّه صعدة مثقفة 

والقبس هو القطعة من النار ، ومنه اقتبست الناَر ، أخذت منها قطعة ، واقتبست منه علماً إذا أخذت منه علماً ، 
  .ألنك تستضيء به كما تستضيء بالنار 

  وكان شتاء: أي لكي تصطلون من الربد ، قال قتادة } لََّعلَّكُْم َتْصطَلُونَ { 
فلما رأى موسى وقف قريباً منها : يعين ظن أهنا نار ، وهي نور ، قال وهب بن منبه } ا َجاَءَها فَلَمَّ{ قوله تعاىل . 

فرآها خترج من فرع شجرة خضراء شديدة اخلضرة يقال هلا العليق ، ال تزداد النار إال تضرماً وعظماً ، وال تزداد 
يده ليقتبس منها ، فمالت إليه فخافها فتأخر  الشجرة إال خضرة وحسناً ، فعجب منها ودنا وأهوى إليها بضغث يف

  :عنها ، مث مل تزل تطمعه ويطمع فيها إىل أن وضع أْمرها على أهنا مأمورة وال يدري ما أمرها ، إىل أن 
  .} ُنوِديَ أَن ُبورَِك َمن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها { 

  :ثالثة أوجه } بُورَِك { ويف 
  .ابن عباس يعين قُدِّس ، قاله : أحدها 
  .تبارك ، حكاه النقاش : الثاين 

  :الربكة يف النار ، حكاه ابن شجرة ، وأنشد لعبد اهللا بن الزبري : الثالث 
  إذا ذكروا وحنن لك الفداء... فبورك يف بنيك ويف بنيهم 

  ويف النار وجهان
  .أهنا نار فيها نور : أحدمها : 

  .مهور أهنا نور ليس فيها نار ، وهو قول اجل: الثاين 
  :مخسة أقاويل } بُورَِك َمن ِفي النَّارِ { ويف 

  .قاله جماهد } بُورِكَِت النَّاُر َوَمن حَْولََها { : زيادة ، وهي يف مصحف أُيب } َمن { بوركت النار ، و : أحدها 
  .بورك النور الذي يف النار ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .ه عكرمة ، وابن جبري بورك اهللا الذي يف النور ، قال: الثالث 
  .أهنم املالئكة ، قاله السدي : الرابع 

  .الشجرة ألن النار اشتعلت فيها وهي خضراء ال حتترق : اخلامس 
  :وجهان } َوَمن َحوْلََها { : ويف قوله 
  .املالئكة ، قاله ابن عباس : أحدمها 



  .موسى ، قاهلا أبو صخر : الثاين 
  فيه وجهان} عَالَِمَني َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْ{ 
استعانة باهللا } سْبَحاِن اللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ { : أن موسى قال حني فرغ من مساع النداء من قوله اهللا : أحدمها : 

  .وتنزيهاً له ، قاله السدي 
يكون هذا من مجلة و. وبورك فيمن يسبح اهللا رب العاملني ، حكاه ابن شجرة : أن هذا من قول اهللا ومعناه : الثاين 

  .الكالم الذي نودي به موسى 
  :ويف ذلك الكالم قوالن 

مث مل ميس موسى : قال وهب بن منبه . أنه كالم اهللا تعاىل من السماء عند الشجرة وهو قول السدي : أحدمها 
  .امرأة بعدما كلمه ربه 

  .ه النقاش أن اهللا خلق يف الشجرة كالماً خرج منها حىت مسعه موسى ، حكا: والثاين 

  .ظن موسى أن اهللا أمره برفضها فرفضها : قال وهب } وَأَلْقِ َعَصاَك { : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} فَلََما َرَءاَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجآنٌّ { 
  .أن اجلان احلية الصغرية ، مسيت بذلك الجتناهنا واستتارها : أحدمها : 

طَلُْعَها { : اجلن ، ألهنم يشبهون كل ما استهولوه بالشيطان ، كما قال تعاىل أنه أراد باجلان الشيطان من : والثاين 
وقد كان انقالب العصا إىل أعظم احليات ال إىل أصغرها ، كما قال ] .  ٦٥: الصافات [ } كَأَنَُّه ُرُءوسُ الشََّياِطنيِ 

  ] . ٣٣: عراء الش[ و ]  ١٠٧: األعراف [ } فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبِنيٌ { : تعاىل 
ما شاء ، : وكانت العصا قد أعطاه إياها ملك من املالئكة حني توجه إىل َمْدَين وكان امسها : قال عبد اهللا بن عباس 

  .وكانت من عوسج : قال ابن جبري 
  فيه ثالثة أوجه} . . . َولَّى ُمْدبِراً وَلَْم ُيَعقّْب { 
  .مأخوذ من العقب  :ومل يرجع ، قاله جماهد ، قال قطرب : أحدها : 

  .ومل ينتظر ، قاله السدي : الثاين 
  .ومل يلتفت ، قاله قتادة : الثالث 

  .أن يكون معناه أنه بقي ومل ميش ، ألنه يف املشيء معقب البتدائه بوضع عقبة قبل قدمه : وحيتمل رابعاً 
يف املوضع الذي يوحى فيه إليهم ، وال فاملرسلون من قيل إنه أراد } إِنِّي الَ َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ { : قوله تعاىل 
  .اهللا أخوف 

  فيه وجهان} إالَّ َمن ظَلََم { 
  .أنه أراد من غري املسلمني ألن األنبياء ال يكون منهم الظلم ، ويكون منهم هذا االستثناء املنقطع : أحدمها : 

  .أن االستثناء يرجع إىل املرسلني : الوجه الثاين 
  :ا وجهان وفيه على هذ

فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى يف قتل القبطي ، فأما بعد النبوة فهم معصومون من : أحدمها 
  .الكبائر والصغائر مجيعاً 

بعد النبوة فإنه معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم ، غري أن اهللا لطف هبم يف توفيقهم للتوبة منها : الوجه الثاين 
  :قوله تعاىل ، وهو معىن 



  يعين توبة بعد سيئة} ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً َبْعدَ ُسوٍء { 
  أي غفور لذنبهم ، رحيم بقبول توبتهم} فَإِنِّي غَفُوٌر رَّحِيٌم { . 
.  

َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ ) ١٥(َباِدِه الُْمْؤِمنَِني َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَالَا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِع
َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ) ١٦(لُ الُْمبُِني َداُووَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْض

َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى َوادِ النَّْملِ قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا ) ١٧(طَّْيرِ فَُهمْ ُيوَزُعونَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ وَال
بِّ أَْوزِْعنِي أَنْ فَتََبسَّمَ َضاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َر) ١٨(َمَساِكَنكُْم لَا َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

َك ِفي ِعَباِدكَ الصَّاِلِحنيَ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلًحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِت
)١٩ (  

  ة أوجهفيه ست} َولَقَْد َءاتَْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً { : قوله تعاىل 
  .فهماً ، قاله قتادة : أحدها : 

  .صنعة الكيمياء وهو شاذ : الثاين 
  .فصل القضاء : الثالث 
  .علم الدين : الرابع 

  .منطق الطري : اخلامس 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم : السادس 

  .ومحدمها هللا شكراً على نعمه } َوقَاالَ الْحَْمُد الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ّمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني { 
  :وفيما فضلهما به على كثري من عباده املؤمنني ثالثة أقاويل 

  .بالنبوة : أحدها 
  .بامللك : الثاين 

  .بالنبوة والعلم : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } وَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد { : قوله تعاىل 

وكان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً وإمنا خص سليمان : الكليب ورث نبوته وملكه ، قاله قتادة ، قال : أحدها 
  .بوراثتة ألهنا وراثة نبوة وملك ، ولو كانت وراثة مال لكان مجيع أوالده فيه سواء 

  .أن سخر له الشياطني والرياح ، قاله الربيع : الثاين 
: وراثة وهو قول الضحاك ، ومنه قيل أن داود استخلفه يف حياته على بين إسرائيل وكانت واليته هي ال: الثالث 

  .العلماء ورثة األنبياء ، ألهنم يف الدين مقام األنبياء 
  :فيه ستة أوجه } فَُهُم يُوَزُعونَ { : قوله تعاىل 

  .يساقون ، وهو قول ابن زيد : أحدها 
  .تدفع أخراهم وتوقف أوالهم : يدفعون ، قاله احلسن ، قال اليزيدي : الثاين 

  .سحبون ، قاله املربِّد ي: الثالث 
  .جيمعون : الرابع 



  :يسجنون ، قال الشاعر : اخلامس 
  وإال يزع من َعْربه فهو قاتله... لسان الفىت سبع عليه سداته 
  سواٌء عليه حق أمرٍ وباطله... وما اجلهل إال منطق متسرع 

ما وزع اهللا : مان رضي اهللا عنه مينعون ، مأخوذ من وزعه عن الظلم ، وهو منعه عنه ، ومنه قول عث: السادس 
  :وقال النابغة . بالسلطان أكرب مما وزع بالقرآن 

  وقلت أملا تصدع والشيب وازُع... على حني عاتبُت املشيَب على الصبا 
  .أن ُيرد أوهلم على آخرهم ليجتمعوا وال يتفرقوا : واملراد هبذا املنع ما قاله قتادة 

وهو : وقال كعب . ذكر لنا أنه واٍد بأرض الشام : قال قتادة } ْوا َعلَى َوادِ النَّْملِ حَتَّى إِذَا أََت{ : قوله تعاىل 
  .بالطائف 

كان للنملة جناحان فصارت من الطري ، فلذلك علم : قال الشعيب } قَالَْت َنَملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُم { 
  .منطقها ، ولوال ذلك ، ما علمه 

  أي ال يهلكنكم}  َيْحِطَمنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجنُوُدُه الَ{ 
  فيه وجهان} َوُهُم الَ َيشُعُرونَ { . 
  .والنمل ال يشعرون بسليمان وجنوده ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

قرارها ،  وسليمان وجنوده ال يشعرون هبالك النمل ، ومسيت النملة منلة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة: الثاين 
وقيل إن النمل أكثر جنسه حساً ألنه إذا التقط احلبة من احلنطة والشعري لالدخار قطعها اثنني لئال تنبت ، وإن 

فحكي أن الريح أطارت كالمها إىل سليمان حىت } الَ َيْحِطَمنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجنُوُدُه { كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
  .انتهى إليها وهي تأمر النمل باملغادرة مسع قوهلا من ثالثة أميال ف

  فيه ثالثة أوجه} فََتَبسََّم ضَاِحكاً { 
  .أنه تبسم من حذرها باملغادرة : أحدها : 

  .أنه تبسم من ثنائها عليه : الثاين 
  .أنه تبسم من استبقائها للنمل : الثالث 

  .فوقف سليمان جبنوده حىت دخل النمل مساكنه : قال ابن عباس 

  فيه ثالثة أقاويل} الَ َربِّ أَْوزِعْنِي أنْ أَْشكَُر نِْعَمَتكَ َوقَ{ 
  .أهلمين ، قاله قتادة : أحدها : 

  .اجعلين ، قاله ابن عباس : الثاين 
حرضين ، قاله ابن زيد فحكى سفيان أن رجالً من احلرس قال لسليمان ، أنا مبقدريت أشكر هللا منك ، قال : الثالث 

  .اجداً فخّر سليمان عن فرسه س
  :ويف سبب شكره قوالن 

  .أن علم منطق الطريحىت فهم قوهلا : أحدمها 
  .أن محلت الريح قوهلا إليه حىت مسعه قبل وصوله جلنوده على ثالثة أميال فأمكنه الكف : الثاين 

  فيه وجهان} َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً تَْرَضاُه { 
  .شكر ما أنعم به عليه ، قاله الضحاك : أحدمها : 



  .حفظ ما استرعاه ، وهو حمتمل : الثاين 
  .بالنبوة اليت شرفتين هبا : أحدمها : فيه وجهان } َوأْدَخلْنِي ِفي َرْحَمِتكَ { 

  .باملعونة اليت أنعمت علّي هبا : الثاين 
  فيه وجهان} ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني { 
  .يف مجلة أنبيائك : أحدمها : 

  .ار أوليائك يف اجلنة اليت هي د: الثاين 

لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشدِيًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي ) ٢٠(َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني 
  ) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

قيل إن سليمان كان إذا سافر أظله الطري من الشمس ، فأخل } َي الَ أََرى الُْهدُْهَد َوَتفَقَّدَ الطَّْيَر فَقَالَ َمال ِل{ : قوله 
إن األرض كانت كالزجاج : اهلدهد بكانه ، فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه ، وكان دليله على املاء ، وقيل 

إذا سافروا نقر هلم اهلدهد عن  فكانوا: للهدهد ، يرى ما حتتها فيدل على مواضع املاء حىت حيضر ، قال ابن عباس 
فكيف يعلم أقرب املاء إىل األرض وال يعلم بالفخ حىت يأخذه بعنقه؟ : أقرب املاء يف األرض ، فقال نافع بن األزرق 

{ وحيك يا نافع أمل تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب احلذر؟ فقال سليمان عن زوال اهلدهد عن مكانه : فقال ابن عباس 
  .أي انتقل عن مكانه أم غاب } َرى الُْهْدُهَد أَْم كَانَ ِمَن الْغَاِئبَني َما ِلَي الَ أَ

  فيه ثالثة أوجه} ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً { 
  .أنه نتف ريشه حىت ال ميتنع من شيء ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .أن حيوجه إىل جنسه : الثاين 
  .أن جيعله مع أضداده : الثالث 

  فيه وجهان} ذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي بِْسلطَاٍن ُمبِنيٍ أَْو َأل{ 
  .حبجة بينة : أحدمها : 

  .بعذر ظاهر ، قاله قتادة : الثاين 

َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيتْ  إِنِّي َوَجْدُت اْمرَأَةً) ٢٢(فََمكَثَ غَْيَر َبِعيٍد فَقَالَ أََحطْتُ بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنيٍ 
َوَجدُْتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم ) ٢٣(ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َعِظيٌم 

ِللَِّه الَِّذي ُيْخرِجُ الَْخْبَء ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَيعْلَُم َما أَلَّا َيْسُجُدوا ) ٢٤(فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ فَُهْم لَا َيهَْتُدونَ 
  ) ٢٦(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ ) ٢٥(ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ 

  أي أقام غري طويل وحيتمل وجهني} فََمكَثَ غَْيَر َبِعيدٍ { : قوله 
  .سليمان غري بعيد حىت أتاه اهلدهد  مكث: أحدمها : 

  .فمكث اهلدهد غري بعيد حىت أتى سليمان : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} فَقَالَ أََحطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه { 
  .بلغت ما مل تبلغه ، قاله قتادة : أحدها : 

  .علمت ما مل تعلمه ، قاله سفيان : الثاين 



يه ، قاله ابن عباس ، واإلحاطة العلم بالشيء من مجيع جهاته ، ويف الكالم اطلعت على ما مل تطلع عل: الثالث 
  .مث جاء اهلدهد فسأله سليمان عن غيبته . حذف تقديره 

  قوالن} سبأ { أي خبرب صحيح صدق ، ويف } َوجِئُْتَك ِمَن َسَبإٍ بَِنبإٍ يقني { 
: صنعاء مسرية ثالث ليال ، قاله قتادة ، قال السدي أهنا مدينة بأرض اليمن يقال هلا مأرب بينها وبني : أحدمها : 

  :بعث اهللا إىل سبأ اثين عشر نبياً ، وقال الشاعر 
  يبنون من دون سيله العرما... من سبأ احلاضرين مأرب إذ 

أن سبأ حي من أحياء اليمن واختلف قائلو هذا يف نسبتهم إىل هذا ، فذهب قوم إىل أنه اسم امرأة كانت : الثاين 
ُهَو وَلَُد َرُجلٍ لَهُ « : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سبأ فقال : م ، وروى علقمة عن ابن عباس قال أمه

ةُ وأمناُر وَاُألْزدُ َعْشَرةُ أَْوالٍَد فَبِالَيَمنِ ِمنُهم ِستةٌ وبالشَّامِ ِمنُهم أَرَبَعةٌ ، فَأَمَّا الَيمَانِيونَ فََمذَحُج وجَُهيَنةُ َوِكنَد
  اَألشَعرِيونَ وأَمَّا الشاِميون فَلَْخُم َوجذاُم وَعاِملَةُ َوغَسَّانَُو

  قال املفضل وُسمِّيَ سبأ ألنه أول من سبا. وقيل هو سبأ بن يعرب بن قحطان » 
 هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ ، وقال زهري بن: قال احلسن } إِنِّي َوَجْدتُ اْمرَأَةً َتْمِلكُُهم { : قوله تعاىل . 

هي بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن الديان وأمها فارعة اجلنية ، وقيل ولدها أربعون ملكاً آخرهم : حممد 
  .قال قتادة كان أولو مشورهتا ثالمثائة واثين عشر رجالً كل رجل منهم على عشرة آالف رجل . شرحبيل 

  فيه قوالن} َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشيءٍ { 
  .أرضها ، قاله السدي من كل شيء يف : أحدمها : 

  .من أنواع الدنيا كلها ، قاله سفيان : الثاين 
  فيه أربعة أقاويل} َولََها عَْرٌش َعِظيٌم { 
  .أنه السرير ، قاله قتادة : أحدها : 

  .أنه الكرسي ، قاله سفيان : الثاين 
  .اجمللس ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .امللك ، قاله ابن حبر : الرابع 

  :ثالثة أوجه } َعِظيمٌ {  :ويف قوله 
  .ضخم : أحدها 
  .حسن الصنعة ، قاله زهري : الثاين 

  .ألنه كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وكان مستراً بالديباج واحلرير عليه سبعة تعاليق ، قاله قتادة : الثالث 
  .وكان خيدمها النساء فكان معها خلدمتها ستمائة امرأة : قال ابن إسحاق 

  :فيه تأويالن } َيْسجدُوا ِللَِّه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخبَء ِفي السَّمواِت َواَألْرضِ  أَالَّ{ : قوله 
  .يعين غيب السموات واألرض ، قاله عكرمة ، وجماهد ، وقتادة ، وابن جبري : أحدمها 

ملصدر موقع أن خبء السموات املطر وخبء األرض النبات ، قاله ابن زيد ، واخلبء مبعىن املخبوء وقع ا: الثاين 
  .الصفة 

  :ويف معىن اخلبء يف اللغة وجهان 
  .أنه ما غاب : أحدمها 



  .أنه ما استتر : الثاين 
من قرأ بالتخفيف : قال الفراء } أَالَّ َيْسُجُدواْ { بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد } أَالَ َيْسُجدُواْ { وقرأ الكسائي 

  .ضع سجدة فهو موضع سجدة ، ومن قرأ بالتشديد فليس مبو

  :ويف قائل هذا قوالن 
أال يا ناس اسجدواْ هللا : أنه قول اهللا تعاىل أمر فيه بالسجود له ، وهو أمر منه جلميع خلقه وتقدير الكالم : أحدمها 

.  
  .أنه قول اهلدهد حكاه اهللا عنه : الثاين 

  :وحيتمل قوله هذا وجهني 
  .ن لغري اهللا أن يكون قاله لقوم بلقيس حني وجدهم يسجدو: أحدمها 

  .أن يكون قاله لسليمان عند عوده إليه واستكباراً ملا وجدهم عليه : الثاين 
  :ويف قول اهلدهد لذلك وجهان 

أنه وإن يكن ممن قد علم وجوب التكليف بالفعل فهو ممن قد تصور مبا أهلم من الطاعة لسليمان أنه نيب : أحدمها 
  .مطاع ال خيالف يف قول وال عمل 

أنه كالصيب منا إذا راهق فرآنا على عبادة اهللا تصّور أن ما خالفها باطل فكذا اهلدهد يف تصوره أن ما  :الثاين 
  .خالف فعل سليمان باطل 

اْنظُْر َماذَا َيْرجُِعونَ اذَْهْب بِِكَتابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَْيهِمْ ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَ) ٢٧(قَالَ َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني 
أَلَّا ) ٣٠(إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ) ٢٩(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقيَ إِلَيَّ ِكَتاٌب كَرٌِمي ) ٢٨(

  ) ٣١(َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني 

  .اآلية ، هذا قول سليمان للهدهد قال ابتلي فاخترب من ذلك فوجده صادقاً } . . . َننظُُر أََصَدقَْت قَالَ َس{ : قوله 
قال جماهد أخذ اهلدهد الكتاب مبنقاره فأتى هبوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت } اذَْهبِ بِّكَِتابِي َهذَا إِلَيهِْم { 

  .إليها  خرياً منذ رأيت هذا الطري يف هبوي فألقى الكتاب
كانت يف ملك من مضى من أهلها وقد سيست : فألقاه على صدرها وهي نائمة ، قال يزيد بن رومان : قال قتادة 

  .وساست حىت أحكمها ذلك 
  .قال ابن عباس كن قريباً منهم } ثُمَّ َتَولَّ َعنُْهْم { 
  }فَانظُْر َماذَا يَْرجُِعونَ { 

  .انظر ماذا يرجعون مث تول عنهم ، حكاه ابن عيسى ، وقاله الفراء فيه تقدمي وتأخري تقديره فألقه إليهم ف
  :ويف صفتها الكتاب أنه كرمي ، أربعة أوجه } قَالَْت َيآ أَيَُّهأ املَُأل إِنِّي أُلِْقَي إِيلَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي { : قوله 

  .ألنه خمتوم ، قاله السدي : أحدها 
  .حلسن ما فيه ، قاله قتادة : الثاين 
  .لكرم صاحبه وأنه كان ملكاً ، حكاه ابن حبر : لث الثا

  .إللقائه عليها عالياً من حنو السماء : وحيتمل خامساً . لتسخري اهلدهد به حبمله : الرابع 



  .اآلية ، أما قوهلا إنه من سليمان فإلعالمهم مرسل الكتايب وممن هو } إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ { : قوله تعاىل 
فالستنكار هذا االستفتاح الذي مل تعرفه هي وال قومها ألن أول من } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ { : وأما قوهلا 

  .سليمان } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ { افتتح 
لَْم تَْنزِلْ َعلَى  إِنِّي َألْعلَُم آَيةً« : روى ابن بريدة عن أبيه قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

َسأَُعلُِّمكََها قَْبلَ أَنْ أَخُْرَج ِمَن « : قلت يا رسول اهللا أي آية هي؟ قال : قال » َنبِيٍ قَْبِلي بَْعَد ُسلَْيَمانَ ْبنِ َداُوَد 
ُسلَيَمانَ َوإِنَّهُ إِنَُّه ِمْن « : نسي مث التفت إيلّ فقال : فانتهى إىل الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت : قال » املَْسجِِد 

  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحمنِ الرَِّحيمِ
بامسك : كَاَنْت كُُتُب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة كتب كان يكتب : حكى عاصم عن الشعيب قال . » 

عُواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ قُلِ اْد{ باسم اهللا ، فلما نزلت : كتب ]  ٤١: هود [ } بِْسمِ اللَِّه َمجْرِيَها { اهللا ، فلما نزلت 
إِنَُّه ِمن ُسلَيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحمنِ { باسم اهللا الرمحن ، فلما نزلت : كتب ]  ١١٠: اِإلسراء [ } الرَّْحَمَن 
يه قال عاصم قلت للشعيب أنا رأيت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عل. بسم اهللا الرمحن الرحيم : كتب } الرَّحِيمِ 
  قال ذلك الكتاب الثالث} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ { . وسلم 

فهذه كتب األنباء موجزة مقصورة على الدعاء إىل الطاعة من غري } أال تعلواْ عليَّ وأتوين مسلمني { : وأما قوله . 
  .بسط وال إٍسهاب 

  :ثالثة أقاويل } أَالَّ َتْعلُواْ َعلَيَّ { ويف 
  . ختالفوا علّي ، قاله قتادة ال: أحدها 
  .ال تتكربوا علي ، قاله السدي وابن زيد : الثاين 

  .ال متتنعوا علّي ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  فيه أربعة تأويالت} َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني { 
  .مستسلمني ، قاله الكليب : أحدها : 

  .موحدين ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .قاله زهري  خملصني ،: الثالث 
  .طائعني ، قاله سفيان : الرابع 

قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد ) ٣٢(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي أَمْرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمًْرا حَتَّى َتْشَهُدوِن 
قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلكَ ) ٣٣(َوالْأَْمرُ إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأُْمرِيَن 

  ) ٣٥(َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيْهِْم بَِهِديٍَّة فََناظَِرةٌ بِمَ َيْرجُِع الْمُْرَسلُونَ ) ٣٤(َيفَْعلُونَ 

: أشريوا علّي يف هذا األمر الذي نزل يب فجعلت املشورة فتيا وقيل } الَْمُأل أَفْتُونِي ِفي أَْمرِي قَالَْت َيآ أَيَُّها { : قوله 
  .إهنا أول من وضع املشورة 

  .أي ممضية أمراً ، ويف قراءة ابن مسعود قاضية أمراً ، واملعىن واحد } َما كُنُت قَاِطَعةً أَمْراً حَتَّى َتْشَهُدونَ { 
  فيه وجهان} ونَ حَتَّى َتْشَهُد{ 
  .حىت تشريوا ، قاله زهري : أحدمها . 

  .حىت حتضرواْ ، قاله الكليب : الثاين 



  .أي أهل عدد وعدة } قَالُواْ َنْحُن أُْولُواْ قُوٍَّة { : قوله تعاىل 
  أي شجاعة وآلة ، ويف هذا القول منهم وجهان} َوأُْولُواْ بَأْسٍ َشدِيٍد { 
  . رأيها ألهنا املدبرة هلم تفويض األمر إىل: أحدمها : 

  .أهنم أجابوها تبادرين إىل قتاله ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .كان حتت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل حتت كل قيل مائة ألف مقاتل وهذا بعيد : قال جماهد 

ولّوا أمرهم علجة يضطرب ثدياها : عرضوا عليها احلرب وردواْ إليها األمر ، قال احلسن . اآلية } َواألَْمُر إِلَْيِك { 
  لَْن ُيفِْلَح قَْوٌم َتْمِلكُُهُم اْمَرأَةٌ« : ، حدث أبو بكرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .قال ابن عباس أخذوها عنوة ، وأفسدوها ، وخربوها } قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً أَفَْسُدوَها { : قوله . » 
  .أن يكون باالستيالء على مساكنها وإجالء أهلها عنها : مل وجهاً آخر وحيت
  أي أشرافهم وعظماءهم أذلة وفيه وجهان} َوَجَعلُواْ أَعِزَّةَ أَْهِلَهآ أَِذلَّةً { 
  .بالسيف ، قاله زهري : أحدمها : 

  .باالستعباد ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  .حط أقدارهم أن يكون بأخذ أمواهلم و: وحيتمل ثالثاً 

  فيه قوالن} َوكَذِلَك َيفَْعلُونَ { 
  .أن هذا من قول اهللا ، وكذلك يفعل امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .كذلك يفعل سليمان إذا دخل بالدنا ، قاله ابن شجرة : الثاين أن هذا حكاية عن قول بلقيس 
  :اختلف فيها على أربعة فيها على أربعة أقاويل } ةٌ إِلَْيهِْم بَِهِديٍَّة وَإِنِّي مُْرِسلَ{ : قوله تعاىل 

  .أهنا كانت لبنة من ذهب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا كانت جوَهراً ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .أهنا كانت صحائف الذهب يف أوعية الديباج ، قاله ثابت البناين : الثالث 
غلماناً لباسهم لباس اجلواري ، وجواري لباسهم لباس الغلمان ، قاله جماهد ، وعكرمة وابن أهنا أهدت : الرابع 

كانوا مثانني غالماً وجارية ، وقال زهري كانوا : جبري ، والسدي ، وزهري ، واختلف يف عددهم فقال سعيد بن جبري 
  .مثانني غالماً ومثانني جارية 

يرمحها اهللا إن كانت لعاقلة يف إسالمها وشركها ، قد علمت أن اهلدية : قال قتادة } ونَ فََناِظرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُ{ 
  .تقع موقعها من الناس 

  :واختلف فيما قصدت هبديتها على قولني 
  .ما ذكره قتادة من املالطفة واالستنزال : أحدمها 

  :ه على قولني اختبار نبوته من ملكه ، ومن قال هبذا اختلفوا مباذا اختربت: الثاين 
إن قبل اهلدية فهو ملك فقاتلوه على ملككم وإن مل يقبل اهلدية فهو : أهنا اختربته بالقبول والرد ، فقالت : أحدمها 

  .نيب ال طاقة لكم بقتاله ، قاله ابن عباس وزهري 
  .مان عل ثالثة أقوال أهنا اختربته بتمييز الغلمان من اجلواري ، ومن قال هبذا اختلفوا مباذا ميزهم سلي: الثاين 

  .أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغالم بيده وأفرغت اجلارية على يديها فميزهم هبذا ، قاله السدي : أحدها 
ملا توضؤوا غسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطوهنا ، وغسل اجلواري بطون السواعد قبل ظهورها ، : الثاين 



  .فميزهم هبذا ، قاله قتادة 
ا توضؤوا بدأ الغالم من مرفقه إىل كفه وبدأت اجلارية من كفها إىل مرفقها ، فميزهم هبذا ، قاله ابن أهنم مل: الثالث 

  .جبري 

ْع إِلَيْهِْم اْرجِ) ٣٦(ِتكُْم تَفَْرُحونَ فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانَِي اللَُّه خَْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتمْ بَِهِديَّ
  ) ٣٧(فَلََنأِْتَينَُّهْم بُِجُنوٍد لَا قَِبلَ لَُهْم بَِها َولَُنْخرَِجنَُّهْم مِْنَها أَِذلَّةً َوُهْم َصاِغُرونَ 

  فيه وجهان} فَلَمَّا َجآَء ُسلَْيَمانُ { : قوله تعاىل 
  .فلما جاءت هداياها سليمان ، قاله يزيد بن رومان : أحدمها : 

ا جاءت رسلها سليمان ألن اهلدهد قد كان سبق إىل سليمان فأخربه باهلدية والرسل فتأهب سليمان هلم فلم: الثاين 
.  

فأمر الشياطني فمّوهوا لَبِن املدينة وحيطاهنا ذهباً وفضة ، وقيل إهنا بعثت مع رسلها بعصاً كان : قال السدي 
ميلؤه ماًء ليس من األرض : لها ، وبقدح وقالت أريد أن يعرفين رأس هذه من أسف: يتوارثها ملوك محري ، وقالت 

  .وال من السماء ، وخبرزتني إحدامها ثقُبها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً واألخرى غري مثقوبة وقالت يثقب هذه 
  .ايل معناه أتزيدونين ماالً إىل ما تشاهدونه من أمو} أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ { سليمان للرسل حني وصلوا إليه } قَالَ { 
أي فما آتاين من النبوة وامللك خري مما آتاكم من املال ، فرد عليهم املال وميز } فََما َءاَتاِن اللَُّه َخْيٌر مِّمَّا َءاَتاكُم { 

الغلمان من اجلواري ، وأرسل العصا إىل األرض فقال أي الرأسني سبق لألرض فهو أصلها ، وأمر باخليل فأجريت 
ليس هذا من األرض وال من السماء ، وثقب إحدى اخلرزتني وأدخل : عرقها وقال  حىت عرقت ومأل القدح من

  .اخليط يف األخرى ، فقال الرسل ما شاهدوا 
  .واختلف يف الرسل هل كانوا رجاالً أو نساء على قولني 

  :فيه قوالن } اْرجِْع إِلَيْهِْم { قوله 
  .ويزيد بن رومان . هلدايا ، قاله قتادة أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم مبا جئت من ا: أحدمها 

  :، قائالً هلم ] ارجع إليه [ أنه قال ذلك للهدهد : الثاين 
  .أي ال طاقة هلم هبا ليكون اهلدهد نذيراً هلم ، قاله زهري } فَلََنأِْتَينَُّهم بُِجُنودٍ الَّ ِقَبلَ لَُهم بَِها { 

  .ه اإلنس واجلن والطري فليس ألحٍد هبا طاقة وصدق نيب اهللا سليمان صلى اهللا عليه ألن من جنود
  .إخباراً له عما يصنعه هبم ليسعد منهم باإلميان من هدي وهذه سنة كل نيب . اآلية } َولَُنخْرَِجنَُّهم مِّْنَهآ أَِذلَّةً { 

قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ) ٣٨(َني قَالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُْم َيأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ أَنْ يَأُْتونِي ُمْسِلِم
قَالَ الَِّذي عِْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الْكَِتابِ أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا ) ٣٩(ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني 

فِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ رَبِّي َتقِرا ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ َربِّي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنَرآُه ُمْس
  ) ٤٠(غَنِيٌّ كَرٌِمي 

قد واهللا : كى يزيد بن رومان أنه ملا عاد رسلها باهلدايا قالت ح. اآلية } َيآ أَيَُّها الَْمُأل أَيُّكُمْ َيأَِتيين بِعَْرِشَها { قوله 
إين قادمة عليك مبلوك قومي مث أمرت بعرشها فجعلته يف : عرفت أنه ليس مبلك وما لنا به طاقة ، مث بعثت إليه 

 سبعة أبيات بعضها يف جوف بعض وغلقت عليه األبواب وَشَخَصت إىل سليمان يف اثين عشر ألف قيل من ملوك



  :اليمن ، فقال سليمان حني علم قدومها عليه 
  وفيه وجهان: اآلية } أَيُّكُمْ َيأِْتينِي بَِعْرشَِها { 
  .مسلمني أي مستسلمني طائعني ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .أن يأتوين مسلمني أي حبرمة اٍإلسالم ودين احلق ، قاله ابن جريج : الثاين 
  تى بعرشها قبل أن يأتوا إليه مسلمني؟فلم أََمَر أنَ أن يؤ: فإن قيل 

  :قيل عنه يف اجلواب مخسة أوجه 
  .أنه أراد أن خيترب صدق اهلدهد ، قاله ابن عباس : أحدها 
أنه أعجب بصفته حني وصفه اهلدهد وخشي أن تسلم فيحرم عليه ماهلا فأراد أخذه قبل أن حيرم عليه : الثاين 

  .بإسالمها ، قاله قتادة 
  .أحب أن يعاليها به وكانت امللوك يعالون بامللك والقدرة ، قاله ابن زيد أنه : الثالث 
  .أنه أراد أن خيترب بذلك عقلها وفطنتها ، وهل تعرفه أو تنكره ، قاله ابن جبري : الرابع 

 أنه أراد أن جيعل ذلك دليالً على صدق نبوته ، ألهنا خلفته يف دارها وأوثقته يف حرزها مث جاءت إىل: اخلامس 
  .سليمان فوجدته قد تقدمها ، قاله وهب 

  :العفريت املارد القوي ، قال أبو صاحل كأنه جبل وفيه وجهان } قَالَ ِعفْرِيٌت مَِّن الْجِنِّ { : قوله 
  .أنه املبالغ يف كل شيء مأخوذ من قوهلم فالن عفرية نفرية إذا كان مبالغاً يف األمور ، قاله األخفش : أحدمها 

  .ه العفر وهو الشديد ، زيدت فيه التاء فقيل عفريت ، قاله ابن قتيبة أصل: الثاين 
  فيه ثالثة أقاويل} أََناْ َءاتِيَك بِِه قَْبلَ أَن َتقُوَم ِمن مَّقَاِمَك { 
[  }إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ { : من جملسك ومسي اجمللس مقاماً إلقامة صاحبه فيه كما قال تعاىل : أحدها : 

  ] . ٥١: الدخان 
أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم ، ويأمرهم ، وينهاهم ، وكان جميء اليوم : الثاين 
  .تقريباً 

  .أنه أراد قبل أن تسري عن ملكك إليهم حمارباً : الثالث 
  مني ثالثة أقاويللقوي على محله ، ويف األ} َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني { 
  .أمني على ما فيه من جوهر ولؤلؤ ، قاله الكليب وابن جرير : أحدها : 

  .أمني أال آتيك بغريه بدالً منه ، قاله ابن زيد : الثاين 
أمني على فرج املرأة ، قاله ابن عباس ، وحكى يزيد بن رومان ان اسم العفريت كودي ، وحكى ابن أيب : الثالث 

  .ر ، وحكى السدي أنه آصف بن السيطر بن إبليس ، واهللا أعلم بصحة ذلك طلحة أن امسه صخ
  :فيه أربعة أقاويل } قَالَ الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم مَِّن الِْكتَابِ { : قوله 

أنه ملك أيد اهللا به سليمان ، والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب اهللا لبين آدم ، وقد علم املالئكة منه : أحدها 
  .فأذن اهللا له أن يعلم سليمان بذلك ، وأن يأتيه بالعرش الذي طلبه ، حكاه ابن حبر كثرياً 

أنه بعض جنود سليمان من اجلن واِإلنس ، والعلم الذي عنده من الكتاب هو كتاب سليمان الذي : القول الثاين 
أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد كتبه إىل بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان وأن املالئكة تعينه فتوثق بذلك قبل 

  .إليه طرفه 



  .أنه سليمان قال ذلك للعفريت : والقول الثالث 
  :أنه قول غريه من اإلنس ، وفيه مخسة أقاويل : والقول الرابع 

  .أنه مليخا ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه أسطوم ، قاله جماهد : الثاين 

  .ابن رومان  أنه آصف بن برخيا وكان صّديقاً ، قاله: الثالث 
  .أنه ذو النور مبصر ، قاله زهري : الرابع 

  .أنه اخلضر ، قاله ابن هليعة : اخلامس 
  .هو اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب } ِعلٌْم مَِّن الِْكتَابِ { و 
  يعين بالعرش} أََناْ َءاتِيَك بِِه { 
  جهفيه ستة أو} قَْبلَ أَن َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك { . 
  .قبل أن يأتيك أقصى من تنظر إليه ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .قبل أن يعود طرفك إىل مد بصرك ، قاله ابن عباس ، وجماهد : الثاين 
  .قبل أن يعود طرفك إىل جملسك ، قاله إدريس : الثالث 
  .لك ، قاله ابن حبر أنا ممد الطرف إليك أي منتظر : قبل الوقت الذي تنظر وروده فيه من قوهلم : الرابع 

  .قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً ألن الرجاء ميد الطرف واإلياس يقصر الطرف : اخلامس 
  .قبل أن ينقص طرفك باملوت ، أخربه أنه سيأتيه قبل موته : السادس 

م اهللا األعظم وعاد طرف قبل أن يرتد طرفه ألن الذي عنده علم عن الكتاب دعا باس} فَلَمَّا َرَءاُه ُمْسَتقِراً ِعنَدُه { 
  .سليمان إليه فإذا العرش بني يديه 

  .مل يعلم سليمان ذلك االسم وقد أُعطي ما أُعطي : قال عبد الرمحن بن زيد 
} قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلُ َربِّي { . غريي أقدر على ما عند اهللا مين ، مث استرجع : فجزع سليمان وقال : قال السدي 

  قبل أن يرتد إيلَّ طريف يعين وصول العرش إيلّ
أأشكر على العرش إذ أوتيته يف سرعة أم أكفر فال أشكر إذ رأيت من : قال زهري } ِلَيْبلُوَنِّي َءأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر { . 

  .هو أعلم مين يف الدنيا 
ألن الشكر تأدية حق واستدعاء }  َوَمن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرْ ِلَنفِْسِه{ : مث عزم اهللا له على الشكر فقال : قال زهري 

  .مزيد 
يف التفضل ، وهذه معجزة لسليمان أجراها اهللا على يد من } كَرٌِمي { عن الشكر } َوَمن كَفََر ِفإِنَّ َربِّي غَنِيٌّ { 

  .اختصه من أوليائه 
  .ان اهللا حرك به األرض حىت صار بني يديه : وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل 

فَلَمَّا َجاَءْت قِيلَ أََهكَذَا عَْرُشِك قَالَْت كَأَنَّهُ ) ٤١(َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن لَا يَْهَتُدونَ  قَالَ
ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن  َوَصدََّها َما كَاَنتْ َتْعُبُد) ٤٢(ُهَو َوأُوِتيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني 

ِمْن قََوارِيَر قَالَْت َربِّ  ِقيلَ لََها اْدخُِلي الصَّْرَح فَلَمَّا َرأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكَشَفَْت َعْن َساقَْيَها قَالَ إِنَُّه صَْرٌح ُمَمرٌَّد) ٤٣(
  ) ٤٤(َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني  إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي َوأَْسلَْمُت



  أي غريوه ويف تغيريه مخسة أوجه} قَالَ َنكَُرواْ لََها َعْرشََها { : قوله 
  .أنه نزع ما عليه من فصوصه ، ومرافقه وجواهره ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .أمحر ، قاله جماهد أنه غّير ما كان أمحر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله : الثاين 
  .غّير بأن زيد فيه ونقص منه ، قاله عكرمة : الثالث 
  .حّول أعاله أسفله ومقدمه مؤخره ، قاله شيبان بن عبد الرمحن : الرابع 

  .غّيره بأن جعل فيه متثال السمك ، قاله أبو صاحل : اخلامس 
  فيه وجهان} ُدونَ َنْنظُرُ أَتَْهَتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن الَ َيْهَت{ 
  .أهتتدي إىل احلق بعقلها أم تكون من الذين ال يعقلون ، وهذا معىن قول ابن رومان : أحدمها : 

  .إىل معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين ال يعرفون ، وهذا معىن قول ابن جبري ، وجماهد : الثاين 
فلم تثبته ومل تنكره واختلف يف سبب قوهلا ذلك ، على ثالثة } أَنَُّه ُهوَ فَلَمَّا َجآَءْت ِقيلَ أََهكَذَا َعْرُشِك قَالَْت كَ{ 

  :أقاويل 
ألهنا خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له متنع من إنكاره وتركها له وراءها مينع إثباته ، وهذا : أحدها 

  .معىن قول قتادة 
  .جدت فيه ما ُبدِّل وغري فلذلك مل تثبته ، قاله السدي ألهنا وجدت فيه ما تعرفه فلذلك مل تنكره وو: الثاين 

هذا عرشك : كأنه هو ولو قالوا هلا : أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت : شبهوا عليها حني قالوا : الثالث 
  .نعم ، قاله مقاتل : لقالت 

  :مه ، ويف تأويله ثالثة أقاويل وهذا قول من سليمان وقيل هو من كالم قو} َوأُوَِتيَنا الِْعلَْم ِمن قَْبِلَها { 
  .معرفة اهللا وتوحيده ، قاله زهري : أحدها 
  .النبوة ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسأهلا ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  فيه وجهان} َوكُنَّا ُمْسِلِمَني { 
  .طائعني هللا باالستسالم له : أحدمها : 

  .خملصني هللا بالتوحيد  :الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } َوَصدََّها َما كَاَنْت تَّعُْبُد ِمن ُدوِن اللَِّه { قوله تعاىل 

  .وصدها عبادة الشمس أن تعبد اهللا : أحدها 
  .وصدّها كفرها بقضاء اهللا أن هتتدي للحق : الثاين 

  .وصّدها سليمان عما كانت تعبد يف كفرها : الثالث 
  .ها اهللا تعاىل إليه بتوفيقها باإلميان عن الكفر وصد: الرابع 
  :فيه ثالثة أقاويل } ِقيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح { : قوله 

  .أهنا بركة بنيت قوارير ، قاله جماهد : أحدها 
أهنا صحن الدار ، حكاه ابن عيسى يقال صرحة الدار وساحة الدار وباحة الدار وقاعة الدار كله مبعىن : الثاين 
  .قال زهري مأخوذ من التصريح ومنه صرح باألمر إذا أظهره . واحد 

  .أنه القصر قاله ابن شجرة ، واستشهد بقول اهلذيل : الثالث 



  حتسب أعالمهن الصروحا... على طرق كنحو الظباء 
فبنوه وجعلوا حوله أمثال  أي ماء ألن سليمان أمر اجلن أن يبنوه من قوارير يف ماء} فَلَمَّا َرأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً { 

  .السمك فأمرها بالدخول ألهنا وصفت له فأحب أن يراها 
: قال احلسن . وكانت هلباء الشعر واهللباء الطويلة الشعر ، قدمها كحافر احلمار وكانت أمها جنيه : قال جماهد 

ا القول بأن أمها جنية وهذ. وخافت اجلن أن يتزوجها سليمان فيطلع منها على أشياء كانت اجلن ختفيها عنه 
مستنكر يف العقول لتباين اجلنسني واختالف الطبعني وتفاوت اجلسمني ، ألن اآلدمي جسماين ، واجلين روحاين ، 
وخلق اهللا اآلدمي من صلصال كالفخار وخلق اجلين من مارج من نار ، وميتنع االمتزاج من هذا التباين ويستحيل 

  .يل فذكرته حاكياً التناسل مع هذا االختالف ، لكنه ق

فرآمها سليمان شعراوين فصنعت له اجلن النورة فحلقهما ، فكان أول من صنعت النورة } َوكََشفَْت َعن َساقَْيَها { 
.  

  :واختلفواْ يف السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول الصرح على ثالثة أقاويل 
  .ألنه أراد أن خيترب بذلك عقلها : أحدها 
  .أنه ذكر له أن ساقها ساق محار ألن أمها جنية فأحب أن خيتربها : الثاين 

  .ألنه أراد أن يتزوجها فأحب أن يشاهدها : الثالث 
  فيه قوالن} قَالَ إِنَُّه صَْرٌح مَُّمرٌَّد مِّن قََوارِيرَ { 
  .أنه اجمللس ومنه األمرد مللوسته ، قاله علي بن عيسى : أحدمها : 

  :ه الواسع طوله وعرضه ، قاله ابن شجرة وأنشد أن: الثاين 
  قبيل الضحى يف البابلي املمرد... غدوت صباحاً باكراً فوجدهتم 

  فيه قوالن} قَالَتْ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي { : قوله تعاىل 
  .بالشرك الذي كانت عليه ، قاله ابن شجرة : أحدمها : 

ألهنا ملا أمرت بدخول الصرح حسبته جلة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما  بالظن الذي تومهته يف سليمان: الثاين 
  .بان هلا أنه صرح ممرد من قوارير علمت أهنا ظلمت نفسها بذلك الظن ، قاله سفيان 

  . أي استسلمت مع سليمان هللا طائعة هللا رب العاملني} َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
فتزوجها سليمان واختذ هلا محاماً ونورة بالشام ، وهو أول من اختذ ذلك ، مث مل ير إال كذلك حىت فرق : قال مقاتل 

املوت بينهما ، فحكى الشعيب عن ناس من محري أهنم حفروا مقربة امللك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها 
  -: يه مكتوب حلل منسوخة بالذهب وعند رأسها لوح رخام ف

  وأربعوا يف مقربي العيسا... يا أيها األقوام ُعوجوا معاً 
  قد كنت أْدعي الدهر بلقيسا... لتعلموا أين تلك اليت 

  قومي وقد كان مأنوسا... شّيدت قصر امللك يف محري 
  أرغم يف اهللا املعاطيسا... وكنت يف ملكي وتدبريه 
  راة دريساقد كان للتو... َبْعلي سليمان النيب الذي 

  هتب أحياناً رواميسا... وسّخر الريح له مركباً 
  قدسه الرمحن تقديسا... مع ابن داود النيب الذي 



ونَ قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُ) ٤٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ 
قَالُوا اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعْنَد اللَِّه ) ٤٦(بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَوْلَا َتْسَتغِْفُرونَ اللََّه لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

  ) ٤٧(َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ 

  فيه قوالن} َتِصُمونَ فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيْخ{ : قوله تعاىل 
  .كافر ومؤمن ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .مصدق ومكذب ، قاله قتادة : الثاين 
  :وفيم اختصموا؟ فيه قوالن 

  .أن تقول كل فرقة حنن عل احلق دونكم : أحدمها 
  .اختلفوا أتعلمون أن صاحلاً مرسل من ربه ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه قوالن } َتْستَْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة  قَالَ َيا قَْومِ ِلَم{ : قوله 

  .} فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ { بالعذاب قبل الرمحة ، قاله جماهد ، لقوهلم : أحدمها 
  .بالبالء قبل العافية ، قاله السدي : الثاين 

  انفيه وجه} لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { 
  .بالكفاية : أحدمها : 

  .باِإلجابة : الثاين 
  :أي تشاَءمنا بك ومبن معك مأخوذ من الطرية ، ويف تطريهم به وجهان } قَالُواْ اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمن مََّعَك { : قوله 

  .الفتراق كلمتهم ، قاله ابن شجرة : أحدمها 
  .للشر الذي نزل هبم ، قاله قتادة : الثاين 

  فيه وجهان} طَآِئرُكُْم ِعنَد اللَِّه قَالَ { 
  .مصائبكم عند اهللا ، قاله ابن عباس ، ألهنا يف سرعة نزوهلا عليكم كالطائر : أحدمها : 

  .عملكم عند اهللا ، قاله قتادة ، ألنه يف صعوده إليه كالطائر : الثاين 
  فيه وجهان} َبلْ أَنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ { 
  .عة اهللا ومعصيته ، قاله قتادة تبتلون بطا: أحدمها : 

  .تصرفون عن دينكم الذي أمركم اهللا به وهو اإلسالم ، قاله احلسن : الثاين 

لََنقُولَنَّ قَالُوا َتقَاَسُموا بِاللَِّه لَُنبَيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه ثُمَّ ) ٤٨(َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ وَلَا ُيصِْلُحونَ 
فَاْنظُْر كَْيفَ ) ٥٠(َوَمكَُروا َمكًْرا َوَمكَْرَنا َمكًْرا َوُهمْ لَا َيشُْعُرونَ ) ٤٩(ِلَوِليِِّه َما َشهِْدَنا َمْهِلَك أَْهِلِه وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ فَِتلَْك ) ٥١(كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّرَْناُهْم َوقَْوَمُهمْ أَْجَمِعَني 
  ) ٥٣(َوأَْنَجيَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٥٢(

ناقة ، الرهط اجلمع ال واحد له يعين من مثود قوم صاحل وهم عاقرو ال} َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهطٍ { : قوله 
هم زعجي وزعيم وهرمي ودار وصواب ورباب ومسطح وقدار ، وكانواْ بأرض : وذكر ابن عباس أساميهم فقال 

  .احلجر وهي أرض الشام ، وكانوا فساقاً من أشراف قومهم 



  فيه مخسة أوجه} ُيفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ َوالَ ُيْصِلُحونَ { 
  .ن يفسدون بالكفر وال يصلحون باإلميا: أحدها : 

  .يفسدون باملنكر وال يصلحون باملعروف : الثاين 
  .يفسدون باملعاصي وال يصلحون بالطاعة : الثالث 
  .يفسدون بكسر الدراهم والدنانري وال يصلحون بتركها صحاحاً ، قاله ابن املسيب ، قاله عطاء : الرابع 

  .أهنم كانوا يتتبعون عورات النساء وال يسترون عليهن : اخلامس 
  .أي حتالفواْ باهللا } قَالُواْ تَقَاَسُموا بِاللَِّه { :  قوله
  أي لنقتلنه وأهله ليالً ، والبيات قتل الليل} لَنَُبيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه { 
  أي لرهط صاحل} ثُمَّ لََنقُولَنَّ لَِوِليِِّه { . 
  أي قتله ، وقتل أهله ، وال علمنا ذلك} َما َشهِْدَنا َمْهِلكَ أَْهِلِه { . 
  يف إنكارنا لقتله} َوإِنَّا لَصّاِدقُونَ { . 
  وهو ما مهّوا به من قتل صاحل} َوَمكَرُواْ َمكْراً { . 
  وهو أن رماهم اهللا بصخرة فأهلكهم} َوَمكَْرَنا َمكْراً { . 
  أي ال يعلمون مبكرنا وقد علمنا مبكرهم} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { . 
  :قوالن ويف مكرهم ومكر اهللا تعاىل هبم . 

قاله الكليب ، وهم ال يشعرون باملالئكة الذين أنزل اهللا على صاحل ليحفظوه من قومه حني دخلوا عليه : أحدمها 
  .ليقتلوه ، فرموا كل رجل منهم حبجر حىت قتلوهم مجيعاً ، وَسِلَم صاحل من مكرهم 

 غار ليعودوا يف الليل فيقتلوُه ، فألقى اهللا قاله الضحاك ، أهنم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فاستتروا يف: الثاين 
  .صخرة على باب الغار حىت سّده وكان هذا مكر اهللا هبم 

ُتْم قَْوٌم أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْن) ٥٤(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ 
فَأَْنجَْيَناهُ ) ٥٦(فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهمْ أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ ) ٥٥(َتْجَهلُونَ 

  ) ٥٨(ْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن َوأَْمطَْرَنا َعلَ) ٥٧(َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الْغَابِرِيَن 

  فيه وجهان} أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َوأَنُتْم تُْبِصُرونَ { : قوله تعاىل 
  .أي وأنتم تعلمون أهنا فاحشة : أحدمها : 

  .يبصر بعضكم بعضاً : الثاين 

أَمَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ ) ٥٩(طَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْص
ِدلُونَ َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعلَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتَْنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت َبْهَجٍة َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتنْبُِتوا َشَجرََها أَإِلٌَه 

)٦٠ (  

  فيها قوالن} فَأَنَبْتَنا بِِه َحَدآِئَق { : قوله تعاىل 
  .أهنا النخل ، قاله احلسن : أحدمها : 

  .احلائط من الشجر والنخل ، قاله الكليب : الثاين 



  فيها قوالن} ذَاَت بَْهَجٍة { 
  .ذات غضارة ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .ذات حسن ، قاله الضحاك : الثاين 
  أي ما كان يف قدركم أن ختلقوا مثلها} مَّا كَانَ لَكُْ أَن ُتنبِتُواْ َشَجَرَها { 
  فيه وجهان} أَإِلٌَه مََّع اللَّهِ { . 
  .أي ليس مع اهللا إله ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .أإله مع اهللا يفعل هذا ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 
  فيه وجهان} َبلْ قَْوٌم َيْعِدلُونَ { 
  .أي يعدلون عن احلق : حدمها أ: 

  .يشركون باهللا فيجعلون له عدالً أي مثالً ، قاله قطرب ومقاتل : الثاين 

ثَُرُهمْ لَا ًزا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَكْأَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قَرَاًرا َوَجَعلَ ِخلَالََها أَنَْهاًرا َوَجَعلَ لََها رََواِسَي َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِ
  ) ٦١(َيْعلَُمونَ 

  أي جعلها مستقراً} أَمَّن َجَعلَ اَألْرَض قََراراً { : قوله 
  .أي يف مسالكها ونواحيها أهنار جارية ينبت هبا الزرع وحييي به اخللق } َوَجَعلَ ِخالَلََهآ أَْنَهاراً { . 
  هبا ثابتة يعين جباالً هي هلا ماسكة واألرض} َوَجَعلَ لََها رََواِسَي { 
  فيه أربعة أقاويل} َوَجَعلَ َبْيَن الَْبْحَرينِ حَاجِزاً { . 
  .حبر السماء واألرض ، قاله جماهد : أحدها : 

  .حبر فارس والروم ، قاله احلسن : الثاين 
  .حبر الشام والعراق ، قاله السدي : الثالث 
  .العذب واملاحل ، قاله الضحاك : الرابع 

  :تالط أحدمها باآلخر فيه وجهان واحلاجز املانع من اخ
  .حاجزاً من اهللا ال يبغي أحدمها على صاحبه ، قاله قتادة : أحدمها 

  .حاجزاً من األرض أن خيتلط أحدمها باآلخر ، حكاه قتادة : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} أَإِلٌَه مََّع اللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { 
  .قاله ابن عباس ال يعقلون ، : أحدها : 

  .ال يعلمون توحيد اهللا ، حكاه النقاش : الثاين 
  .ال يتفكرون ، حكاه ابن شجرة : الثالث 

  ) ٦٢(لًا َما َتذَكَُّرونَ أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشفُ السُّوَء َوَيْجعَلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِلي

  وإمنا خص إجابة املضطر ألمرين} أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ {  قوله
  .ألن رغبته أقوى وسؤاله أخضع : أحدمها : 

  .ألن إجابته أعم وأعظم ألهنا تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى : الثاين 



  حيتمل وجهني} َوَيكِْشُف السُّوَء { 
  .أن يكون عن املضطر بإجابته : أحدمها : 

  .عمن تواله أالَّ ينزل به : الثاين 
  :وجهان } السُّوَء { ويف 

  .الضر : أحدمها 
  .اجلور ، قاله الكليب : الثاين 

  فيه ثالثة أوجه} وََيْجَعلَكُمْ ُخلَفَآَء اَألْرضِ { 
  .خلفاً من بعد خلف ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .أوالدكم خلفاء منكم ، حكاه النقاش : الثاين 
  .خلفاء من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة اهللا بعد كفرهم ، قاله الكليب : الثالث 

  أي ما أقل تذكركم لنعم اهللا عليكم} قَِليالً مَّا َتذَكَُرونَ { 
!  

َع اللَِّه تََعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أَمَّْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َم
ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ  أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ هَاُتوا) ٦٣(
)٦٤ (  

  فيه وجهان} لَُماِت الَْبرَّ َوالَْبْحرِ أَمَّن يَْهدِيكُْم ِفي ظُ{ قوله 
  .يرشدكم من مسالك الرب والبحر : أحدمها : 

  .خيلصكم من أهوال الرب والبحر ، قاله السدي : الثاين 
  :وجهان } الَْبرِّ َوالَْبْحرِ { ويف 

  .أن الرب األرض والبحر املاء : أحدمها 
  .القرى ، قاله الضحاك أن الرب بادية األعراب والبحر األمصار و: الثاين 

  فيه ثالثة أوجه} َوَمن ُيْرِسلُ الرِّيَاَح ُبْشراً { 
  .مبشرة ، قاله ابن عباس وتأويل من قرأ بالباء : أحدها : 

  .منشرة ، قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون : الثاين 
  .ملقحات ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 

  ملطر يف قول اجلميعوهو ا} َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه { 
  .أي عما أشرك املشركون به من األوثان } أَإِلٌَه مََّع اللَِّه تََعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ { . 

ِعلُْمُهْم ِفي الْآخَِرِة  َبلِ ادَّاَرَك) ٦٥(قُلْ لَا َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ 
لَقَدْ ) ٦٧(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَإِذَا كُنَّا ُترَاًبا َوآَباُؤَنا أَِئنَّا لَُمْخَرُجونَ ) ٦٦(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم مِْنَها َعُمونَ 

قُلْ ِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ ) ٦٨(ريُ الْأَوَِّلَني ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِط
  ) ٧٠(َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتكُْن ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ ) ٦٩(الُْمْجرِِمَني 



  قوالن ويف صفة علمهم هبذه الصفة} َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي اآلخَِرِة { : قوله 
  :أهنا صفة ذم فعلى هذا يف معناه أربعة أوجه : أحدمها : 

  .غاب عليهم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مل يدرك علمهم ، قاله ابن حميصن : الثاين 

  .اضمحل علمهم ، قاله احلسن : الثالث 
  .فهذا تأويل من زعم أهنا صفة ذم . ضل علمهم وهو معىن قول قتادة : الرابع 

  :أهنا صفة محد لعلمهم وإن كانوا مذمومني فعلى هذا يف معناه ثالثة أوجه : اين والقول الث
  .أدرك علُمهم ، قاله جماهد : أحدها 
  .اجتمع علمهم ، قاله السدي : الثاين 

  .تالحق علمهم ، قاله ابن شجرة : الثالث 
ل نقصان علمهم يف الدنيا فلذلك أفضى يعين من اآلخرة فمن جعل ما تقدم صفة ذمٍ لعلمهم جع} ِفي َشكٍّ مِّْنَها { 

هبم إىل الشك يف اآلخرة ، ومن جعل ذلك صفة محد لعلمهم جعل كمال علمهم يف اآلخرة فلم مينع ذلك أن 
  .يكونوا يف الدنيا على شك يف اآلخرة 

َوإِنَّ ) ٧٢(َف لَكُْم َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعجِلُونَ قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ َرِد) ٧١(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
) ٧٤(َوإِنَّ رَبََّك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٣(رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْشكُُرونَ 

إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهمْ ) ٧٥(إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ  َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ
) ٧٨(ُم إِنَّ َربََّك يَقِْضي َبْينَُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعزِيُز الَْعلِي) ٧٧(وَإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

) ٨٠(إِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْموَْتى َولَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن ) ٧٩(فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ 
  ) ٨١(بِآيَاِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ  َوَما أَْنَت بَِهاِدي الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن

  فيه ثالثة أوجه} َرِدفَ لَكُم { : قوله 
  .معناه اقترب لكم ودنا منكم ، قاله ابن عباس وابن عيسى : أحدها : 

  .أعجل لكم ، قاله جماهد : الثاين 
  :ذؤيبٍ تبعكم ، قاله ابن شجرة ومنه رِْدف املرأة ألنه تبع هلا من خلفها ، قال أبو : الثالث 

  ال مرحباً ببياض الشيب إذ رِدفا... عاد السواد بياضاً يف مفارقه 
  وجهان} َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعجِلُونَ { : ويف قوله تعاىل 

  .يوم بدر : أحدمها : 
  .عذاب القرب : الثاين 
  :فيها ثالثة أوجه . اآلية } . . . . َوَما ِمْن غَآِئَبٍة { : قوله 

  .القيامة ، قاله احلسن  أن الغائبة: أحدها 
  .ما غاب عنهم من عذاب السماء واألرض ، حكاه النقاش : الثاين 

  .مجيع ما أخفى اهللا عن خلقه وغيَّبه عنهم ، حكاه ابن شجرة : الثالث 
  :قوالن } ِكتَابٍ مُّبِنيٍ { ويف 



  .اللوح احملفوظ : أحدمها 
  .القضاء احملتوم : الثاين 

  ) ٨٢(َعلَْيهِمْ أَخَْرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَانُوا بِآيَاِتَنا لَا ُيوِقُنونَ  َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ

  فيه أربعة أوجه} َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم { قوله 
  .وجب الغضب عليهم ، قاله قتادة : أحدها : 

  .أهنم ال يؤمنون ، قاله جماهد إذا حق القول عليهم ب: الثاين 
  .إذا مل يؤمروا باملعروف وينهوا عن املنكر وجب السخط عليهم ، قاله ابن عمر وأبو سعيد اخلدري : الثالث 
  .إذا نزل العذاب ، حكاه الكليب : الرابع 

  فيها قوالن} أَْخَرجَْنا لَُهْم َدابَّةً مَِّن اَألْرضِ ُتكَلُِّمُهْم { 
أما واهللا هلا ذنب وإن هلا : كاه حممد بن كعب عن علي بن أيب طالب أنه سئل عن الدابة فقال ما ح: أحدمها : 

  .للحية ، ويف هذا القول إشارة إىل أهنا من اإلنس وإن مل يصرح 
  :وهو قول اجلمهور أهنا دابة من دواب األرض ، واختلف من قال هبذا يف صفتهاعلى ثالثة أقاويل : الثاين 

  :دابة ذات زغب وريش هلا أربع قوائم ، قاله ابن عباس أهنا : أحدها 
  .أهنا دابة ذات وبر تناغي السماء ، قاله الشعيب : الثاين 

أهنا دابة رأسها رأس ثور وعينها عني خنزير وأذهنا أذن فيل وقرهنا قرن آيِّل وعنقها عنق نعامة : القول الثالث 
هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعري بني كل مفصلني  وصدرها صدر أسد ولوهنا لون منر وخاصرهتا خاصرة

اثنا عشر ذراعاً خترج معها عصا موسى وخامت سليمان فتنكت يف وجه املسلم بعصا موسى نكتة بيضاء وتنكت يف 
  .وجه الكافر خبامت سليمان فيسود وجهه ، قاله ابن الزبري 

  :أربعة أقاويل } مَِّن اَألْرضِ { ويف قوله 
  .أهنا خترج من بعض أودية هتامة ، قاله ابن عباس  :أحدها 
  .من صخرة من شعب أجياد ، قاله ابن عمر : الثاين 

  .من الصفا ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  .من حبر سدوم ، قاله ابن منبه : الرابع 

  :قراءتان } ُتكَلُِّمُهْم { ويف 
  :وجهان بفتح التاء ، ويف تأويلها } َتِسمُهم { : الشاذة منهما 

تسمهم يف وجوههم بالبياض يف وجه املؤمن ، وبالسواد يف وجه الكافر حىت يتنادى الناس يف أسواقهم يا : أحدمها 
َتْخُرجُ الدَّابَُّه فََتِسم الناَس َعلَى « : مؤمن يا كافر ، وقد روى أبو أمامة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  َخرَاِطيِمهِم
رحهم وهذا خمتص بالكافر واملنافق ، وجرحه إظهار كفره ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسيق ، معناه جت: الثاين . » 

  .ويشبه أن يكون قول ابن عباس 
بضم التاء وكسر الالم من الكالم ، وحكى قتادة أهنا يف بعض } ُتكَلِّمُُهْم { وعليها اجلمهور : والقراءة الثانية 

  .} ُتَحدِّثُُهْم { : حيىي بن سالم أهنا يف بعض القراءة وحكى } تَُنبِّئُُهْم { : القراءة 



  :ويف كالمها على هذا التأويل قوالن 
  .أن كالمها ظهور اآليات منها من غري نطق وال لفظ : أحدمها 

  .أنه كالم منطوق به : والقول الثاين 
  :فعلى هذا فيما تكلم به قوالن 

  . أهنا تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر: أحدمها 
  .قاله ابن مسعود وعطاء } أَنَّ النَّاَس كَاُنواْ بِئَاَياتَِنا الَ ُيوِقُنونَ { تكلمهم مبا قاله اهللا : الثاين 

  .وحكى ابن البيلماين عن ابن عمر أن الدابة خترج ليلة مجع وهي ليلة النحر والناس يسريون إىل مىن 

َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُتْم بِآَياِتي َولَمْ ) ٨٣(ْن ُيكَذُِّب بِآَياتَِنا فَُهْم ُيوَزُعونَ َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا ِممَّ
نَّا َجَعلَْنا أَلَمْ َيَرْوا أَ) ٨٥(َوَوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم بَِما ظَلَُموا فَُهْم لَا َيْنِطقُونَ ) ٨٤(ُتحِيطُوا بَِها ِعلًْما أَمَّاذَا كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

  ) ٨٦(اللَّْيلَ ِلَيْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبصًِرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

جهان و} َبئَايَاِتَنا { ويف قوله . وهم كفارها املكذبون } َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن كُلِّ أَمٍَّة فَْوجاً مِّمَّن ُيكَذِّبُ بِئَاَيِتَنا { : قوله 
:  

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله السدي : أحدمها 
  .مجيع الرسل ، وهو قول األكثرين : الثاين 

  فيه أربعة أوجه} فَُهْم يُوَزُعونَ { 
  .جيمعون ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .يدفعون ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .خ يساقون ، قاله ابن زيد والسدي ، ومنه قول الشما: الثالث 

  وكم حبونا من رئيس مسحل... وكم وزعنا من مخيس جحفل 
  .ُيَردُّ أوالهم على أُخراهم ، قاله قتادة : الرابع 

َوتََرى ) ٨٧( َداخِرِيَن َوَيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه
َمْن َجاَء ) ٨٨(بَِما َتفَْعلُونَ  الْجِبَالَ َتْحسَُبَها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه َخبٌِري

لسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا َوَمْن َجاَء بِا) ٨٩(بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيوَْمِئٍذ آِمُنونَ 
  ) ٩٠(َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  وهو يوم النشور من القبور وفيه ثالثة أقاويل} َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ { 
  .أن الصور مجع صورة ، والنفخ فيها إعادة األرواح إليها : أحدها : 

  .يء ينفخ فيه كالبوق خيرج منه صوت حييا بن املوتى أنه ش: الثاين 
أنه مثل ضربه اهللا إلحياء املوتى يف وقت واحد خبروجهم فيه كخروج اجليش إذا أُنذروا بنفخ البوق : الثالث 

  .فاجتمعوا يف اخلروج وقتاً واحداً 
  :ويف هذا الفزع هنا قوالن } ُه فَفَزَِع َمن ِفي السََّموَاِت َوَمن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمن َشآَء اللَّ{ 

أنه اإلجابة واإلسراع إىل النداء من قولك فزعت إليه من كذا إذا أسرعت إىل ندائه يف معونتك قال : أحدمها 



  :الشاعر 
  كان الصراخ له قرع الظنابيب... كنا إذا ما أتانا صارٌخ فزع 

  اِإلجابة واإلسراع إىل الناراستثناء هلم من } إِالَّ َمن َشاَء اللَُّه { فعلى هذا يكون 
  :وحيتمل من أريد هبم وجهني . 

  .املالئكة الذين أخروا عن هذه النفخة : أحدمها 
إن الفزع هنا هو الفزع املعهود من اخلوف واحلذر ألهنم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا : والقول الثاين 

  .استثناء هلم من اخلوف والفزع }  إِالَّ َمن َشآَء{ أشبه القولني فعلى هذا يكون قوله 
  :وفيهم قوالن 

  .أهنم املالئكة الذين يثبت اهللا قلوهبم ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم الشهداء ولوال هذا النص لكان األنبياء . أهنم الشهداء : الثاين 

وقيل إن إسرافيل هو النافخ . شهداء وإن كان يف هذا النص تنبيه عليهم بذلك أحق ألهنم ال يقصرون عن منازل ال
  .يف الصور 

  فيه وجهان} َوكُلٌّ أََتْوُه دَاخِرِيَن { 
  .راغمني ، قاله السدي : أحدمها : 

ثين من الفزع من فزع ومن است} َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِيَن { صاغرين ، قاله ابن عباس وقتادة ويكون املراد بقوله : الثاين 
وهذا يكون يف النفخة الثانية ، والفزع بالنفخة األوىل ، وروى احلسن عن النيب صلى } إِالَّ َمن َشآَء اللَُّه { بقوله 

  َبْيَن النَّفَْخَتْينِ أَْرَبُعونَ َعاماً« : اهللا عليه وسلم أنه قال 
  ةأي واقف} َوتََرى الْجِبَالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدةً { قوله . » 
أي ال يرى سريها لبعد أطرافها كما ال يرى سري السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه } َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ { . 

  :وهذا مثل ، وفيم ضرب له ثالثة أقاويل 
اب أنه مثل ضربه اهللا تعاىل للدنيا يظن الناظر إليها أهنا واقفة كاجلبال وهي آخذة حبظها من الزوال كالسح: أحدها 

  .، قاله سهل بن عبد اهللا 
  .أنه مثل ضربه اهللا لإلميان ، حتسبه ثابتاً يف القلب وعمله صاعد إىل السماء : الثاين 

  .أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسري إىل القدس : الثالث 
  :يه أربعة أوجه وف. أي فعل اهللا الذي أتقن كل شيء } صُْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْىيٍء { 

  .أحكم كل شيء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أحصى ، قاله جماهد : الثاين 

  .أحسن ، قاله السدي : الثالث 
هي عربية مأخوذ من إتقان الشيء : هي كلمة سريانية ، وقال غريه : أوثق ، واختلف فيها فقال الضحاك : الرابع 

  .ل من احلوض من طينة إذا أحكم وأوثق ، وأصلها من التقن وهو ما ثق
  :فيها وجهان } َمن َجآَء بِالَْحَسَنِة { : قوله 

  .أهنا أداء الفرائض كلها : أحدمها 
  .أفضل منها ألنه يعطى باحلسنة عشراً ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 



  .فله منها خري للثواب العائد عليه ، قاله ابن عباس وجماهد : الثالث 
  فيه وجهان} مَِئٍذ َءاِمُنونَ َوُهم مِّن فََزعٍ َيْو{ 
  .وهم من فزع يوم القيامة آمنون يف اجلنة : أحدمها : 

  .وهم من فزع املوت يف الدنيا آمنون يف اآلخرة : الثاين 
  الشرك يف قول ابن عباس وأيب هريرة} َوَمن َجآَء بِالسَّيِّئَةٍ { 
.  

َوأَنْ أَْتلُوَ ) ٩١(ةِ الَِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشْيٍء َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد َربَّ َهِذِه الَْبلَْد
يكُْم آيَاِتِه َوقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َسيُرِ) ٩٢(الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الْمُْنِذرِيَن 

  ) ٩٣(فََتْعرِفُوَنَها َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 

  فيها قوالن} إِنََّما أُِمْرُت أَنْ أَْعُبُد َربَّ َهِذهِ الْبَلِْدِة الَِّذي َحرََّمَها { : قوله 
  .مكة ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها وشجرها  ِمىن ، قاله أبو العالية ، وحترميها: الثاين 
يعين ملك كل شيء مما أحله وحرمه فيحل منه ما شاء وحيرم منه ما شاء ألن للمالك أن يفعل يف } َولَُه كُلُّ َشْيٍء { 

  .ملكه ما يشاء 
  :فيه وجهان } َسيُرِيكُْم َءآَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها { : قوله 

  .عرفوهنا على ما قال يف الدنيا ، قاله احلسن يريكم يف اآلخرة فت: أحدمها 
  .يريكم يف الدنيا ما ترون من اآليات يف السموات واألرض فتعرفوهنا أهنا حق ، قاله جماهد : الثاين 

  .من خري أو شر فال بد أن جيازي عليه ، واهللا أعلم } َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { 

إِنَّ ِفْرَعْونَ ) ٣(َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ ) ٢(الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ِتلَْك آيَاُت ) ١(طسم 
إِنَُّه كَانَ ِمَن الْمُفِْسِديَن  ْمَعلَا ِفي الْأَْرضِ َوجََعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف طَاِئفَةً ِمنُْهْم ُيذَبِّحُ أَبَْناَءُهْم وََيسَْتْحيِي نَِساءَُه

َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ) ٥(َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني ) ٤(
  ) ٦(كَانُوا َيْحذَُرونَ َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما مِْنُهْم َما 

  فيه ثالثة أقاويل} إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  .ببغيه يف استعباد بين إسرائيل وقتل أوالدهم ، قاله قتادة : أحدها : 

  .بكفره وادعاء الربوبية : الثاين 
  .مبلكه وسلطانه : الثالث 

، ومل ميلك األرض كلها ، ومصر تسمى األرض ولذلك قيل لبعض  وهذه األرض أرض مصر ألن فرعون ملك مصر
  .نواحيها الصعيد 

  :ويف علوه وجهان 
  .هو لظهوره يف غلبته : أحدمها 

  .كربه وجتربه : الثاين 



  فَّرق بني بين إسرائيل والقبط: قاله قتادة . أي فرقاً } َوَجَعلَ أَْهلََها ِشيَعاً { 
  وهم بنو إسرائيل باالستعباد باألعمال القذرة} نُْهْم َيْسَتْضِعُف طَآِئفَةً مِّ{ . 
إن فرعون رأى يف املنام أن ناراً أقبلت من بيت املقدس حىت اشتملت على بيوت : قال السدي } ُيذَبُِّح أَْبَنآَءُهمْ { . 

رجل يكون  خيرج من هذا البلد: مصر فأحرقت القبط وتركت بين إسرائيل فسأل علماء قومه عن تأويله ، فقالوا 
على يده هالك مصر ، فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم ، وأسرع املوت يف شيوخ بين إسرائيل فقال القبط 

إن شيوخ بين إسرائيل قد فنوا باملوت وصغارهم بالقتل فاستبقهم لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا يف عام : لفرعون 
وطال بفرعون العمر حىت حكى النقاش أنه . ى يف عام القتل ويقتلوا يف عام فولد هارون يف عام االستحياء وموس

  .وعاش موسى مائة وعشرين سنة . وكان أول من خضب بالسواد . عاش أربعمائة سنة وكان دميماً قصرياً 
  :فيهم قوالن } َونُرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُتْضِعفُواْ ِفي اَألْرضِ { : قوله 

  .، قاله حيىي بن سالم  بنو إسرائيل: أحدمها 
  .يوسف وولده ، قاله علي رضي اهللا عنه : الثاين 

  فيه ثالثة أقاويل} وََنْجَعلَُهْم أَِئمََّةً { 
  .والة األمر ، قاله قتادة : أحدها : 

  .قادة متبوعني ، قاله قتادة : الثاين 
يل أوهلم موسى وآخرهم عيسى وكان بينهما أنبياء ألن األنبياء فيما بني موسى وعيسى كانوا من بين إسرائ: الثالث 

  .ألف نيب ، قاله الضحاك 
  فيه قوالن} وََنْجَعلَُهْم الْوَارِِثنيَ { 
أهنم بعد غرق فرعون سبَوا القبط فاستعبدوهم بعد أن كانوا عبيدهم فصاروا وارثني هلم ، قاله الضحاك : أحدمها : 
.  

واملرياث زوال امللك عمن كان له إىل من صار إليه . فيها مستضعفني  أهنم املالكون ألرض فرعون اليت كانوا: الثاين 
  :، ومنه قول عمرو بن كلثوم 

  أباح لنا حصون اجملد دينا... ورثنا جمد علقمة بن سيف 

َولَا َتحَْزنِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن  َوأَْوحَْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرضِِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َولَا َتَخاِفي
َوقَالَتِ ) ٨( فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُوا َوحََزًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني) ٧(الْمُْرَسِلَني 

  ) ٩(ِلي َولَكَ لَا َتقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ  اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ

  فيه ثالثة أقاويل} َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى { 
  .أنه إهلام من اهللا قد قذفه يف قلبها وليس بوحي نبوة ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها : 

  .كان رؤيا منام ، حكاه ابن عيسى أنه : الثاين 
  .أنه وحي من اهللا إليها مع املالئكة كوحيه إىل النبيني ، حكاه قطرب : الثالث 

  .كان الوحي بالرضاع قبل الوالدة ، وقال غريه بعدها : قال جماهد } أَنْ أَْرضِِعيه { 
  ائيليعين القتل الذي أمر به فرعون يف بين إسر} فَإِذَا خِفِْت َعلَْيِه { 
  البحر وهو النيل: واليم } فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ { . 



  فيه وجهان} َوالَ َتخاِفي { . 
  .ال ختايف عليه الغرق ، قاله ابن زيد : أحدمها : 

  .ال ختايف عليه الضيعة ، قاله حيىي بن سالمة : الثاين 
  فيه وجهان} َوالَ َتحَْزنِي { 
  .ه ابن زيد ال حتزين على فراقه ، قال: أحدمها : 

  .ال حتزين أن يقتل ، قال حيىي بن سالم : الثاين 
إهنا جعلته يف تابوت طوله مخسة أشبار وعرضه مخسة أشبار وجعلت املفتاح مع التابوت وطرحته يف البحر : فقيل 

ه وحكي أنه ملا فرغ النجار من صنع. بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون مثانية أشهر يف حكاية الكليب 
التابوت أتى إىل فرعون خيربه فبعث معه من يأخذه فطمس اهللا على عينه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه املولود 

  .الذي ختوف فرعون منه فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون 
ن أحب أيلّ من فلما توارى عنها ندَّمها الشيطان وقالت يف نفسها لو ذبح عندي فواريته وكفنته كا: قال ابن عباس 

مسعت : اآلية ، حكى األصمعي قال } . . . إِنَّا َرآدُّوهُ إِلَْيِك { : إلقائه بيدي إىل دواب البحر وحيتانه ، فقال اهللا 
  :جارية أعرابية تنشد 

  قبلت إنساناً بغري حلّه... استغفر اهللا لذنيب كله 
  فانتصف الليل ومل أُصله... مثل الغزال ناعماً يف َدله 

. . . َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه { أَويعد هذا فصاحة مع قوله تعاىل : فقالت ! قاتلك اهللا ما أفصحك: ت فقل
  .اآلية ، فجمع يف آية واحدة بني أمرين وهنيني وخربين وبشارتني } 

  :فيه قوالن } فَالْتقَطَُه َءآلُ ِفْرَعْونَ { قوله 
  .جواري امرأته حني خرجن الستسقاء املاء فوجدن تابوته فحملنه إليها ، قاله ابن عباس أنه التقطه : أحدمها 

هذا : أن امرأة فرعون خرجت إىل البحر وكانت برصاء فوجدت تابوته فأخذته فربئت من برصها فقالت : الثاين 
  .الصيب مبارك ، قاله عبد الرمحن بن زيد 

أي ليكون هلم َعُدّواً وحزناً يف عاقبة أمره ومل يكن هلم يف احلال عدّواً وال حزناً ألن } لَِيكُونَ لَُهْم َعدّواً وَََحَزناً { 
  :امرأة فرعون فرحت به وأحبته حباً شديداً فذكر احلال باملآل كما قال الشاعر 

  .ودورنا خلراب الدهر نبنيها ... وللمنايا تريب كل مرضعٍة 
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن أصحاب فرعون ملا علموا مبوسى } َعْينٍ لِّي وَلََك  َوقَالَِت اْمَرأةُ ِفْرَعْونَ قُرَّةُ{ 

  .قرة عني يل ولك : جاءوا ليذحبوه فمنعتهم وجاءت به إىل فرعون وقالت 
رسول اهللا صلى اهللا  قرة عني لك فأما يل فال ، فقال: فقال فرعون } الَ َتقُْتلُوُه َعَسى أَن َينفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلَداً { 

ُه بِِه كََما َهَداَها َوالَِّذي ُيْحلَُف بِِه لَْو أَقَرَّ ِفْرَعونُ بِأَنَُّه َيكُونُ لَُه قُرَّةُ َعْينٍ كََما أَقَرَّت اْمرَأَُتُه لََهدَاُه اللَّ« : عليه وسلم 
  وََلَِكنَّ اللََّه َحَرَمُه ذِلَك

  ويف قرة العني وجهان» 
  .ردها بالسرور مأخوذ من القر وهو الربد أنه ب: أحدمها : 

  .أنه قر فيها دمعها فلم خيرج باحلزن مأخوذ من قر يف املكان إذا أقام فيه : الثاين 
  .أنّ هالكهم على يديه ويف زمانه } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { 



َوقَالَْت ِلأُْخِتِه ) ١٠(نْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوأَْصَبَح فُؤَاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْولَا أَ
َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت ) ١١(قُصِّيِه فََبصَُرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

فََردَْدَناُه إِلَى أُمِِّه كَْي َتقَرَّ َعيُْنَها َولَا َتْحَزنَ َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ ) ١٢(ُه لَكُْم وَُهْم لَُه نَاِصُحونَ َيكْفُلُوَن
  ) ١٣(أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

  فيه ستة أوجه} وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ َموَسى فَارِغاً { قوله 
  .فارغاً من كل شيء إال من ذكر موسى ، قاله ابن عباس وقتادة : دها أح: 

  .فارغاً من وحينا بنسيانه ، قاله احلسن وابن زيد : الثاين 
  .فارغاً من احلزن لعلمها أنه مل يغرق ، قاله األخفش : الثالث 
  .معىن فارغاً أي نافراً ، قاله العالء بن زيد : الرابع 

  .ه اليزيدي ناسياً ، قال: اخلامس 
  .معناه واهلاً ، رواه ابن جبري : السادس 

} وَأَصَْبَح { من الفزع ويف قوله } وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَزِعاً { : وقرأ فضالة بن عبيد األنصاري وهو صحايب 
  :وجهان 
  .أهنا ألقته ليالً فأصبح فؤادها فارغاً يف النهار : أحدمها 

  :اراً ومعىن أصبح أي صار ، قال الشاعر أهنا ألقته هن: الثاين 
  وأصبحت املدينة للوليد... مضى اخللفاء باألمر الرشيد 

  فيه ثالثة أقاويل} إِن كَاَدْت لَتُْبِدي بِهِ { 
  .أن تصيح عند إلقائه وا إبناه ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .ي ألنه ضاق صدرها ملا قيل هو ابن فرعون أن تقول ملا محلت إلرضاعه وحضانته هو ابين ، قاله السد: الثاين 
  .أن تبدي بالوحي ، حكاه ابن عيسى : الثالث 

  فيه قوالن} لَْوالَ أَن رَّبَطَْنا َعلَى قَلْبَِها { 
  .باإلميان ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .بالعصمة ، قاله السدي : الثاين 
من املؤمنني ولكن لتكون من املصدقني بأنا رادّوه إليك وجاعلوه قد كانت : قال السدي } لَِتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 

  .من املرسلني 
  .أي استعلمي خربه وتتّبعي أثره } َوقَالَتْ ُألْخِتِه قُصِّيِه { : قوله تعاىل 

  .قال الضحاك ، واسم أخته كلثمة 
  وفيه ثالثة أقاويل} فََبصَُرْت بِِه َعن ُجُنبٍ { 
  .ابن عباس عن جانب ، قاله : أحدها : 

  :عن بعد ، قاله جماهد ومنه األجنيب قال علقمة بن عبدة : الثاين 
  فإين امرؤ وسط القباب غريب... فال حترمّني نائالً عن جنابٍة 

  ] .أي اشتقت [ عن شوق ، حكاه أبوعمرو بن العالء وذكر أهنا لغة جذام يقولون جنبت إليك : الثاين 
  .أخته ألهنا كانت متشي على ساحل البحر حىت رأهتم قد أخذوه  أهنا} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { َ



ال يؤتى مبرضعة فيقبلها وهذا حترمي منع ال حترمي شرع : قال ابن عباس } َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمن قَْبلُ { : قوله 
  :كما قال امرؤ القيس 

  امإين امرؤ صرعي عليك حر... جالت لتصرعين فقلت هلا اقِصري 
  أي ممتنع

  وجهان} ِمن قَْبلُ { : أي من قبل جميء أخته ويف قوله } ِمن قَْبلُ { : 
  .ما ذكرناه : أحدمها : 

  .من قبل رّده إىل أمه : الثاين 
ع فقالوا هلا وهذا قول أخته هلم حني رأته ال يقبل املراض. اآلية } فَقَالَْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم { 

  :عند قوهلا هلم 
ال ولكنهم حيرصون على مسرة امللك ويرغبون يف : وما ُيْدريك؟ لعلك تعرفني أهله ، فقالت } َوُهْم لَُه َناِصُحونَ { 

  .ظئره 
ها نزا قال ابن عباس انطلقت أخته إىل أمه فأخربهتا فجاءت فلما وضعته يف حجر} فََردَْدَناُه إِلَى أُمَِّه { : قوله تعاىل 

إىل ثديها فمصَّه حىت امتأل جنباه رياً وانطلق بالبشرى إىل امرأة فرعون قد وجدنا البنك ظئراً ، قال أبو عمران 
  .وكان فرعون يعطي أم موسى يف كل يوم ديناراً : اجلوين 

طيبة  ألين امرأة: كيف ارتضع منك ومل يرتضع من غريك؟ فقالت : وروي أنه قال ألم موسى حني ارتضع منها 
فكان من لطف اهللا مبوسى أن جعل إلقاء موسى يف البحر وهو . الريح طيبة اللنب ال أكاد أوتى بصيب إال ارتضع مين 

  .اهلالك سبباً لنجاته وسخر فرعون لتربيته وهو يقتل اخللق من بين إسرائيل ألجله وهو يف بيته وحتت كنفه 
  اآلية} إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيَك { : قوله  يف} َوِلَتْعلَمَ أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ { 
  يعين من قوم فرعون} َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ { . 
  فيه وجهان} الَ َيْعلَُمونَ { . 
  .ال يعلمون ما يراد هبم ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .ال يعملون مثل علمها : الثاين 

وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن ) ١٤(ا َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى آَتْيَناهُ ُحكًْم
وِِّه يَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدأَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقَْتِتلَاِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهذَا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتغَاثَُه الَِّذي ِمْن ِش

قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ) ١٥(فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني 
  ) ١٧(فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا ِللُْمْجرِِمَني قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ ) ١٦(ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم 

  فيه تسعة أقاويل} َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه { : قوله تعاىل 
  .أربعون سنة ، قاله احلسن : أحدها : 

  .أربع وثالثون سنة ، قاله سفيان : الثاين 
  .ثالث وثالثون سنة ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .دي ثالثون سنة ، قاله الس: الرابع 

  .مخس وعشرون سنة ، قاله عكرمة : اخلامس 



  .عشرون سنة ، حكاه حيىي بن سالم : السادس 
  .مثاين عشرة سنة ، قاله ابن جبري : السابع 
  .مخس عشرة سنة ، قاله حممد بن قيس : الثامن 
  .قاله ربيعة ومالك . احللم : التاسع 

  :واألشد مجع واختلف هل له واحد أم ال ، على قولني 
  .ال واحد له ، قاله أبو عبيدة : حدمها أ

  :له واحد وفيه وجهان : الثاين 
  .شد ، قاله سيبويه : أحدمها 

  .شدة ، قاله الكسائي : الثاين 
  فيه أربعة أقاويل} َواْسَتَوى { 
  .اعتدال القوة ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .خروج اللحية ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  .ابه ، قاله ابن قتيبة انتهى شب: الثالث 
  .أربعون سنة ، قاله ابن عباس : الرابع 

  يف احلكم أربعة أقاويل} آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً { 
  .أنه العقل ، قاله عكرمة : أحدها : 

  .النبوة ، قاله السدي : الثاين 
  .القوة ، قاله جماهد : الثالث 
  .الفقه ، قاله ابن اسحاق : الرابع 
  :فيها ثالثة أقاويل } َدَخل الَْمِديَنةَ َو{ : قوله 

  .أهنا مصر ، قاله ابن شجرة : أحدها 
  .منف ، قاله السدي : الثاين 

  .عني الشمس ، قاله الضحاك : الثالث 
  فيه أربعة أقاويل} َعلَى ِحنيٍ غَفْلٍَة مِّْن أَْهِلَها { 
  .نصف النهار والناس قائلون ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .ما بني املغرب والعشاء ، قاله ابن عباس :  الثاين
  .يوم عيد هلم وهم يف هلوهم ، قاله احلسن : الثالث 
  .ألهنم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به ، حكاه ابن عيسى : الرابع 

  وفيه قوالن} فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالَِن َهذَا ِمن ِشيَعِتِه َوَهذَا ِمْن َعُدوِِّه { 
  .من شيعته إسرائيلي ومن عدوه قبطي ، قاله ابن عباس : حدمها أ: 

  .من شيعته مسلم ومن عدوه كافر ، قاله ابن إسحاق : الثاين 
حكى ابن سالم أن القبطي سّخر اإلسرائيلي ليحمل له حطباً } فاْسَتغَاثَُه الَِّذي ِمن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه { 

: قال قتادة } فََوكََزُه مُوَسى { وكان خبازاً لفرعون : قال سعيد بن جبري . يه فاستغاث مبوسى ملطبخ فرعون فأىب عل



  :قال رؤبة . بكفه أي دفعه ، الوكز واللكز واحد والدفع : بعصاه وقال جماهد 
  إال أن الوكز يف الصدر واللكز يف الظهر... بعدد ذي ُعدٍَّة ووكز 

  .ه وامنا يريد دفعه فعل موسى ذلك وهو ال يريد قتل. 
  أي فقتله} فَقََضى َعلَيِه { 
  .أي من إغوائه } قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَانِ { و . 
مل يكن حيل قتل الكافر يومئٍذ يف تلك احلال ألهنا كانت حال كف عن القتال : قال احلسن } إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ مُّبٌِني { 
.  

  :فيه وجهان } أَْنَعْمَت َعلَيَّ  قَالَ َربِّ بَِمآ{ : قوله 
  .من املغفرة : أحدمها 

  .من اهلداية : الثاين 
  .قال ذلك فابتلي ألن صاحبه الذي أعانه دل عليه : قال ابن عباس . أي عوناً } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً لِّلُْمْجرِِمنيَ { 

فَلَمَّا ) ١٨(ِذي اْستَْنَصَرهُ بِالْأَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِنََّك لََغوِيٌّ ُمبٌِني فَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنةِ َخائِفًا َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَّ
ا أَنْ َتكُونَ بِالْأَْمسِ إِنْ تُرِيُد إِلَّأَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَتُرِيدُ أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت نَفًْسا 

  ) ١٩(َجبَّاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَما تُرِيدُ أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحَني 

  فيه ثالثة أوجه} فَأَْصَبحَ يف الَْمدِيَنِة َخائِفَاً َيَتَرقَّبُ { : قوله تعاىل 
  .خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ هبا : أحدها : 

  .خائفاً من قومه : الثاين 
  .ئفاً من اهللا خا: الثالث 

  فيه وجهان} يَََتَرقَّبُ { 
  .يتلفت من اخلوف ، قاله ابن جبري : أحدمها : 

  .ينتظر : الثاين 
  :وفيما ينتظر فيه ثالثة أقاويل 

  .ينتظر الطلب إذا قيل إن خوفه كان من قتل النفس : أحدها 
  .ينتظر أن يسلمه قومه إذا قيل إن خوفه منهم : الثاين 

  .عقوبة اهللا إذا قيل إن خوفه كان منه ينتظر : الثالث 
يعين اإلسرائيلي الذي كان قد خلصه باألمس ووكز من أجله القبطي } فَإِذَا الَِّذي اسَْتنَصَرُه بِاَألْمسِ َيسَْتْصرُِخهُ { 

  .فقتله ، استصرخه واستغاثه على رجل آخر من القبط خاصمه 
  فيه قوالن}  قَالَ لَُه ُموَسى إِنََّك لََغوِيٌّ مُّبٌِني{ 
  .أنه قال ذلك لإلسرائيلي ألنه قد أغواه باألمس حىت قتل من أجله رجالً ويريد أن يغويه ثانية : أحدمها : 

  .أنه قال ذلك للقبطي فظن اإلسرائيلي أنه عناه فخافه ، قاله ابن عباس : الثاين 
وهو القبطي ألن موسى أخذته الرقة على اإلسرائيلي فقال } . .  .فلَمَّآ أَنْ أَراَد أَن َيبِْطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما { 

  :اإلسرائيلي 



  فيه قوالن} قَالَ َيا ُموَسى أَُترِيُد أَن تَقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِاألَْمسِ { 
يُد أَن أَتُرِ{ : أن اإلسرائيلي رأى غضب موسى عليه وقوله إنك لغوي مبني ، فخاف أن قتله فقال : أحدمها : 

  .} َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِاألَْمسِ 
أن اإلسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به اإلسرائيلي فقال ذلك دفعاً ملوسى عن قتله ، : الثاين 

  .وبلغين أن هذا اإلسرائيلي هو السامري : قال حيىي : قاله حيىي بن سالم 
  .طلق القبطي وشاع أن املقتول باألمس قتله موسى وخلى اإلسرائيلي القبطي فان

  يعين قتاالً: قال السدي } إالَّ َتكُونَ جَبَّارا ِفي اَألْرضِ . . . { 
  ] .حق [ وآية اجلبابرة القتل بغري : قال أبو عمران اجلوين . 

  ] .بغري حق [ ال يكون اإلنسان جباراً حىت يقتل نفسني : وقال عكرمة 
  .أي وما هكذا يكون اإلصالح } أَن َتكُونَ ِمَن املُْصِلِحنيَ َوَما تُرِيُد { 

إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحنيَ َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َيْسَعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْملَأَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك فَاْخُرجْ 
)٢٠ (  

. امسه مشعون : وقال شعيب . هو مؤمن آل فرعون : قال الضحاك } َصا الَْمِديَنةِ َيْسَعى وَََجآَء َرُجلٌ مِّْن أقْ{ : قوله 
هوابن عم فرعون : قال الكليب . امسه حزقيل بن مشعون : وقال الضحاك والكليب . مشعان : وقال حممد بن اسحاق 

  .أخي أبيه 
  فيه تأويالن} لُوَك قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْمألَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُت{ 
  :يتشاورون يف قتلك ، قاله الكليب ، ومنه قول النمر بن تولب : أحدمها : 

  ويف كل حادثة يؤمتر... أرى الناس قد أحدثوا شيمة 
 أي ليأمر بعضكم بعضاً]  ٦: الطالق [ } َوأَْتِمرُواْ َبيَْنكُم بِالَْمْعرُوِف { يأمر بعضهم بعضاً بقتلك ومنه قوله : الثاين 

  :وكقول امرىء القيس 
  ويعدو على املرء ما يأمتر... أحارِ بن عمرٍو كأين َخِمْر 

َولَمَّا َتَوجَّهَ ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى رَبِّي أَنْ يَْهِديَنِي ) ٢١(فََخَرَج ِمنَْها خَاِئفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
ِن قَالَ َما َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ وََوَجَد ِمْن ُدونِهُِم امَْرأََتْينِ َتذُوَدا) ٢٢(بِيلِ َسَواَء السَّ

ا ثُمَّ َتوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما فََسقَى لَُهَم) ٢٣(َخطُْبكَُما قَالََتا لَا َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وَأَُبوَنا َشْيٌخ كَبٌِري 
  ) ٢٤(أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري 

  .عرضت ملوسى أربع طرق فلم يدر أيتها يسلك : قال عكرمة } َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَآَء َمْدَيَن { : قوله تعاىل 
  وفيه وجهان} السَّبِيلِ  قَالَ َعَسى رَبِّي أَن يَْهِديَنِي َسَوآَء{ 
  .أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخذ طريق مدين ، قاله عكرمة : أحدمها : 

أنه قال ذلك بعد أن اختذ طريق مدين فقال عسى ريب أن يهديين سواء السبيل أي قصد الطريق إىل مدين ، : الثاين 
  . مدين ماء كان عليه قوم شعيب: قال قتادة . قاله قتادة والسدي 

ملا خرج موسى من مصر إىل مدين وبينه وبينهما مثاين ليل ومل : قال ابن عباس } َولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن { : قوله تعاىل 



  .يكن له طعام إال ورق الشجر وخرج حافياً فما وصل إليها حىت وقع خف قدميه 
  األمة أربعون: عباس قال ابن . أي مجاعة } َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً مَِّن النَّاسِ { 
  يعين غنمهم ومواشيهم} َيْسقُونَ { . 
  فيه وجهان} َوَوَجَد ِمن ُدونِهُِم اْمرَأََتْينِ َتذُوَداِن { . 
  :حتبسان ، قاله قطرب ، ومنه قول الشاعر : أحدمها : 

  أذود هبا سِرباً من الوحش ُنزَّعا... أبيُت على باب القوايف كأمنا 
  :الشاعر  قال. تطردان : الثاين 

  فما تدري بأيِّ عصى تذود... لقد سلبت عصاك بنو متيم 
  وفيه ثالثة أقاويل

  .قاله أبو مالك والسدي . أهنما حتبسان غنمهما عن املاء لضعفهما عن زحام الناس : أحدها : 
  .أهنما تذودان الناس عن غنمهما ، قاله قتادة : الثاين 

  .لناس ، حكاه حيىي بن سالم متنعان غنمهما أن ختتلط بغنم ا: الثالث 
  .أي ما شأنكما ، ويف اخلطب تضخيم الشيء ومنه اخلطبة ألهنا من األمر املعظم } قَالَ َما َخطَْبكَُما { 
والصدور االنصراف ، ومنه الّصدر ألن التدبري يصدر عنه ، واملصدر ألن } قَالََتا الَ َنسِْقي حَتَّى ُيْصِدرَ الرَِّعآُء { 

  .والرعاء مجع راع . عنه  األفعال تصدر
  :ويف امتناعهما من السقي حىت يصدر الرعاء وجهان 

  .تصوناً عن االختالط بالرجال : أحدمها 
  .لضعفهما عن املزامحة مباشيتهما : الثاين 

  ويف قوهلما ذلك وجهان} َوأَبُوَنا َشْيٌخ كَبِريٌ { 
  .ما سقي الغنم بأنفسهما أهنما قالتا ذلك اعتذاراً إىل موسى عن معاناهت: أحدمها : 

  .قالتا ذلك ترقيقاً ملوسى ليعاوهنما : الثاين 
  فيه قوالن} فََسقَى لَُهَما { 
  .أنه زحم القوم عن املاء حىت أخرجهم عنه مث سقى هلما ، قاله ابن إسحاق : أحدمها : 

قال عمر بن اخلطاب . ه وسقى هلما أنه أتى بئراً عليه صخرة ال يقلها من أهل مدين إال عشرة فاقتلعها بنفس: الثاين 
  .ومل يستق إال ذنوباً واحداً حىت رويت الغنم : رضي اهللا عنه 

  إىل ظل الشجرة وذكر أهنا َسْمرة: قال السدي } ثُمَّ َتوَلَّى إِلَى الظِّلِّ { 
ل موسى ذلك وقد لصق بطنه بظهره من قا: قال ابن عباس } فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَمآ أَنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { . 

  .اجلوع وهو فقري إىل شق مترة ولو شاء إنسان لنظر إىل خضرة أمعائه من شدة اجلوع 
َربِّ إِنِّي ِلَما أَنَزلْتَ { ألنه مكث سبعة أيام ال يذوق طعاماً إالّ بقل األرض؛ فعرض هلما حباله فقال : قال الضحاك 

  :يه قوالن ف} إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري 
  .شبعة من طعام ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .شبعة يومني ، قاله ابن جبري : الثاين 



مَّا َجاَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه فََجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك لَِيجْزَِيكَ أَْجَر َما سَقَْيَت لََنا فَلَ
قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْستَأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اسَْتأْجَْرتَ ) ٢٥(الَ لَا َتَخْف َنَجْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني الْقََصَص قَ

انَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشًْرا قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ َعلَى أَنْ تَأُْجرَنِي ثََم) ٢٦(الْقَوِيُّ الْأَِمُني 
قَالَ ذَِلَك بَْينِي وََبْيَنكَ أَيََّما الْأََجلَْينِ ) ٢٧(فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيدُ أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 

  ) ٢٨(قُولُ َوكِيلٌ قََضْيُت فَلَا ُعْدَوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َن

فاستبكر أبومها سرعة صدورمها بغنمهما : قال ابن عباس } فََجآَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اسِْتحَْيآٍء { : قوله تعاىل 
إن لكما اليوم لشأناً فأخربتاه مبا صنع موسى فأمر إحدامها أن تدعوه فجاءته متشي على : ُحفّال بطاناً فقال هلما 

  :وفيه قوالن  استحياء ،
  .أنه استتارها بكم درعها ، قاله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : أحدمها 

  .أنه بعدها من النداء ، قاله احلسن : الثاين 
  :ويف سبب استحيائها ثالثة أقاويل 

  .أهنا دعته لتكافئه وكان األمجل مكافأته من غري عناء : أحدها 
  .ألهنا كانت رسولة أبيها : الثاين 
  .ما قاله عمر ألهنا ليست بسلفع من النساء خَرَّاجة والّجة : الث الث
  ويف أبيها قوالن} قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوكَ { 
  .أنه شعيب النيب عليه السالم : أحدمها : 

  .أنه يثرون ابن أخي شعيب ، قاله أبو عبيدة والكليب : الثاين 
  :سم األخرى فيه قوالن وا. صفوريا : وكان اسم اليت دعت موسى وتزوجها 

  .ليا ، قاله ابن اسحاق : إحدمها 
  .شرفا ، قاله ابن جرير : الثاين 

: أي ليكافئك على ما سقيت لنا فمشت أمامه فوصف الريح عجيزهتا فقال هلا } لَِيجْزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيَت لََنا { 
  .امشي خلفي ودليين على الطريق إن أخطأت 

  أي أخربه خبربه مع آل فرعون} قَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص فَلَمَّا َجآَءُه َو{ 
يعين أنه ليس لفرعون وقومه علّي سلطان ولسنا يف : قال ابن عباس } قَالَ الَ َتَخْف َنَجْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني { . 

  .مملكته 
  .لة هي اليت دعته وهي الصغرى يعين استأجره لرعي الغنم والقائ} قَالَتْ إِْحَداُهَما َيآ أََبِت أَْسَتأْجِْرُه { : قوله تعاىل 

  فيه قوالن} إِنَّ خَْيَر َمنِ اْستَأَْجْرتَ الْقَوِيُّ اَألِمنيُ { 
  .القوي فيما ويل ، األمني فيما استودع ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

وما علمك بقوته : ك دخلته الغرية فقال هلا وروي أن أباها ملا قالت له ذل. القوي يف بدنه ، األمني يف عفافه : الثاين 
أما قوته فأنه كشف الصخرة اليت على بئر آل فالن وال يكشفها دون عشرة ، وأما أمانته فإنه : وأمانته؟ قالت 

  .خلفين خلف ظهره حني مشى 
فأيهما تريد : محن بن زيد أن موسى قال فروى عبد الر} قَالَ إِنِّي أُرِيُد أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ { : قوله تعاىل 

هي عندي كذلك : ال إال أن تكون تريد ما دخل يف نفسك عليها فقال : اليت دعتك ، قال : أن تنكحين؟ قال 



  .فزوجه وكانت الصغرية وامسها صفوريا 
ى املدة ألنه مفهوم منها ، يعين عمل مثاين حجج فأسقط ذكر العمل واقتصر عل} َعلَى أَن َتأُْجرَنِي ثََمانَِي َحَججٍ { 

  .والعمل رعي الغنم 
  :واختلف يف هذه الثماين حجج على قولني 

  .أهنا صداق املنكوحة : أحدمها 
  .أهنا شرط األب يف إنكاحها إياه وليس بصداق : الثاين 

ج واجبة وكانت سنتان ِعدة قال ابن عباس كانت على نيب اهللا موسى مثاين حج} فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشَْراً فَِمْن ِعْنِدَك { 
  .منه فقضى اهللا عنه ِعدته فأمتها عشراً 

  فيه قوالن} َوَمآ أُرِيُد أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك َسَتجِدُنِي إِن َشآَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحنيَ { 
  .قاله ابن إسحاق . من الصاحلني يف حسن الصحبة : أحدمها : 

  .فيما وعده به : الثاين 
الم أنه جعل ملوسى كل سخلة توضع على خالف شبه أمها فأوحى اهللا إلىموسى أن ألق عصاك يف حكى حيىي بن س

  .بل جعل له كل بلقاء فولدن كلهن ُبلْقاً : وقال غري حيىي . املاء فولدت كلهن خالف شبههن 
  .ال سبيل علّي : قال السدي } فَالَ ُعدَْوانَ َعلَيَّ { : قوله تعاىل 

  فيه ثالثة أوجه} ا َنقُولُ َوكِيلٌ َواللَُّه َعلَى َم{ 
  .شهيد : قول السدي : أحدها : 

  .حفيظ ، قاله قتادة : الثاين 
  .رقيب ، قاله ابن شجرة : الثالث 

اَألَجلَْينِ  أَيُّ: إِنَّ ُموَسى أَجََّر نَفَْسُه بِِعفَِّة فَْرجِِه َوطُْعَمِة بَطْنِِه ، فَِقيلَ لَُه « : فروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  قََضى؟ فَقَالَ أََبرُُّهَما َوأَوفَاُهمَا

 «.  

ُت نَاًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناًرا قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْس
فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطئِ الَْواِد الْأَْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الْمَُباَركَِة ِمَن ) ٢٩(ارِ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ بِخََبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّ

َها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا وَلَْم َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنَّ) ٣٠(الشَّجََرِة أَنْ َيا مُوَسى إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني 
اْسلُكْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء وَاْضُممْ ) ٣١(ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َولَا َتَخْف إِنََّك ِمَن الْآِمنَِني 

  ) ٣٢(لَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرهَاَناِن ِمْن رَبَِّك إِ

  يعين العمل الذي شُرِطَ عليه} فَلَمَّا قََضى ُموَسى اَألَجلَ { : قوله 
  أي بزوجته} َوسَاَر بِأَْهِلِه { . 
  أي رأى ، وقد يعرب عن الرؤية بالعلم} َءاَنَس ِمن َجانِبِ الطُّورِ َناراً { . 
  :حيتمل وجهني } قَالَ َألْهِلِه اْمكُثُواْ إِنِّي ءَاَنْسُت نَاراً لََّعلِّي ءَاتِيكُْم مِّنَْها بَِخَبرٍ { . 

  .خبرب الطريق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه : أحدمها 
  .خبرب النار اليت رأها هل هي خلري يأنس به أو لشر حيذره : الثاين 



  فيها أربعة أوجه} النَّارِ  أَْو َجذَْوٍة مَِّن{ 
  .اجلذوة أصل الشجرة فيها نار ، قاله قتادة : أحدها : 

  .أهنا عود يف بعضه نار وليس يف بعضه نار ، قاله الكليب : الثاين 
  .أهنا عود فيه نار ليس له هلب ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  :الشاعر  قال. أهنا شهاب من نار ذي هلب ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .شديٌد عليها محيها والتهاهبا ... وألقي على قبس من النار جذوة 
  أي تستدفئون} لَعلَّكُْم َتْصطَلُونَ { 
  .يعين النار أي قرب منها } فَلَمَّآ أََتاَها { : قوله تعاىل . 
اخلَْع َنْعلَيَك إِنَّكَ { بقعة اليت قال اهللا فيها ملوسى وهي ال} ُنوِدَي ِمن شَاِطيِء الَْواِد اَألْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الُْمَبارََكَةِ { 

  .} بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًَوى 
  :واحتمل وصفها بالربكة وجهني 

  .ألن اهللا كلم فيها موسى وخصه فيها بالرسالة : أحدمها 
  .أهنا كانت من بقاع اخلصب وبالد الريف : الثاين 

فأحل اهللا كالمه يف الشجرة حىت مسعه موسى } ن َيا مُوَسى إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني ِمَن الشََّجَرِة أَ{ : مث قال تعاىل 
منها ، ألنه ال يستطيع أن يسمعه من اهللا وهذه أعلى منازل األنبياء أن يسمعوا كالم اهللا من غري رسول مبلغ وكان 

لوحدانيته ونفياً لربوبية غريه ، وصار هبذا الكالم من أصفياء  الكالم مقصوراً على تعريفه بأنه اهللا رب العاملني إثباتاً
  .اهللا من رسله ألنه ال يصري رسوالً إال بعد أمره بالرسالة ، واألمر هبا إمنا كان بعد هذا الكالم 

فكيف أضاف الربكة إىل البقعة دون الشجرة والشجرة بالربكة أخص ألن الكالم عنها صدر ومنها : فإن قيل 
  ؟ُسِمَع
  :عنه جوابان : قيل 

أن الشجرة ملا كانت يف البقعة أضاف الربكة إىل البقعة لدخول الشجرة فيها ومل خيص به الشجرة فتخرج : أحدمها 
  .البقعةوصار إضافتها إىل البقعة أعم 

ة ، قاله ابن أن الربكة نفذت من الشجرة إىل البقعة فصارت البقعة هبا مباركة فلذلك خّصها اهللا بذكر الربك: الثاين 
  .عباس ، والشجرة هي العليق وهي العوسج 

اآلية وإمنا أمره بإلقاء عصاه يف هذا احلال ليكون برهاناً عنده بأن الكالم } . . . َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك { : قوله تعاىل 
  .الذي مسعه كالم اهللا مث ليكون برهاناً له إىل من يرسل إليه من فرعون وملئه 

  كانت برهاناً إليه وبرهاناً له فلم ولَّى منها هارباً؟ فإذا: فإن قيل 
  :قيل ألمرين 

  .رأى ما خالف العادة فخاف : أحدمها 
  .أنه جيوز أن يظن األمر بإلقائها ألجل أذاها فولَّى هارباً حىت نودي فعلم : الثاين 

  فيه وجهان} ولَْم ُيعَقِّْب . . . { 
  .قب الذي يثبت القدم ومل يثبت ، اشتقاقاً من الع: أحدمها : 



  .ومل يتأخر لسرعة مبادرته : الثاين 
  .أي مل يلتفت إىل عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه : وحيتمل ثالثاً 

  فيه وجهان} َيا ُموَسى أَقْبِلْ َوالَ َتَخْف إِنََّك َمَن اآلِمنِنيَ { 
  .اآلمنني من اخلوف : أحدمها : 

فصار على هذا التأويل رسوالً : قال ابن حبر } نِّي الَ َيخَاُف لََديَّ الْمُْرَسلُونَ إِ{ : من املرسلني لقوله تعاىل : الثاين 
والربهانان } فَذَانَِك ُبْرَهاناَِن ِمَن َربَِّك إلَى ِفْرَعونَ َوَمِإلئِْه { : وعلى التأويل األول يصري رسوالً بقوله . هبذا القول 

  .اليد والعصا 
  :وجهان } إِلَْيَك َجَناَحَك  َواضُْمْم{ : ويف قوله تعاىل 

  .أن اجلناح اجليب جيب القميص وكان عليه مدرعة صوف : أحدمها 
  .أن اجليب جنب البدن : الثاين 

  فيه وجهان} ِمَن الرَّْهبِ { 
  .أن الرهب الكُّم ، قاله مورق : أحدمها : 

  .أنه من اخلوف : الثاين 

وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ) ٣٣(فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن  قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمنُْهْم َنفًْسا
اِتَنا قَالَ سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك وََنْجَعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَلَا َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآَي) ٣٤(ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِن 

فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآَياِتَنا بَيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفَْتًرى َوَما َسِمعَْنا بَِهذَا ِفي ) ٣٥(أَْنُتَما َوَمنِ اتََّبَعكَُما الْغَاِلُبونَ 
َدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ َوقَالَ مُوَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِالُْه) ٣٦(آَبائَِنا الْأَوَِّلَني 

  ) ٣٧(الظَّاِلُمونَ 

  فيه وجهان} رِدْءاً { : قوله تعاىل 
  .عوناً ، قاله جماهد : أحدمها : 

  :زيادة ، والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وأنشد قول الشاعر : الثاين 
  نوى القسب قد أردى ِذراعاً على العشر... عوبه وأمسر خطّياً كأن ك

فَاجَْعلْ ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَِّلعُ َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ 
وَاْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَْيَنا لَا ) ٣٨(الْكَاِذبَِني  إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن

أَِئمَّةً َيْدُعونَ  َوَجَعلَْناُهْم) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني ) ٣٩(ُيْرَجُعونَ 
  ) ٤٢(وَأَْتَبعَْناُهْم ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقُْبوِحَني ) ٤١(إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة لَا يُْنَصُرونَ 

أنا ربكم { كان بينها وبني قوله : قال ابن عباس } إِلٍَه غَْيرِي  َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْمُأل َما َعِلْمُت لَكُم مِّْن{ : قوله 
  .أربعون سنة } األعلى 

  هو أول من طبخ اآلجر: قال قتادة } فأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانَ َعلَى الطِّنيِ { 
  .هو أول من صنع له الصرح : قال قتادة . الصرح القصر العايل } فَاْجَعلَ لِّي َصْرحاً { . 
فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح ورمى نشابه حنو السماء فرجعت إليه . اآلية } لِّي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه مُوَسى لََع{ 



  .قد قتلت إِله موسى : متلطخة دماً 
  .حبر يقال له أساف من وراء مصر غرقهم اهللا فيه : قال قتادة } فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ { : قوله تعاىل 

  :يعين فرعون وقومه ، وفيه وجهان } َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً { : قوله 
  .زعماء ُيْتَبُعونَ على الكفر : أحدمها 

  .أئمة يأمت هبم ذوو العرب ويتعظ هبم أهل البصائر : الثاين 
  فيه وجهان} َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ { 
  .يدعون إىل عمل أهل النار : أحدمها : 

  .جب النار يدعون إىل ما يو: الثاين 
  :فيه وجهان } َوأَْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً { : قوله 

  .يعين خزياً وغضباً : أحدمها 
  .طرداً منها باهلالك فيها : الثاين 

  فيه أربعة أوجه} َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهم مَِّن الَْمقْبُوِحَني { 
  .ألعني ، قاله الكليب من املقبحني بسواد الوجوه وزرقة ا: أحدها : 

  .من املشوهني بالعذاب ، قاله مقاتل : الثاين 
  .من املهلكني ، قاله األخفش وقطرب : الثالث 
  .من املغلوبني ، قاله ابن حبر : الرابع 

  ) ٤٣(ًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ الْأُولَى َبَصاِئَر ِللنَّاسِ وَُه

  فيه قوالن} َولَقَْد َءاتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب { : قوله تعاىل 
أهنا ست من املثاين اليت اليت أنزهلا اهللا على رسوله حممد صلىلله عليه وسلم ، قاله ابن عباس ورواه : أحدمها : 

  .مرفوعاً 
  .هو أول كتاب نزل فيه الفرائض واحلدود واألحكام : قال حيىي بن سالم . له قتادة أهنا التوراة ، قا: الثاين 

ما أهلك اهللا أمة من األمم وال قرناً من القرون وال : قال أبو سعيد اخلدري } ِمن َبْعِد َمآ أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ اُألولَى { 
التوراة على وجه األرض غري القرية اليت مسخهم  قرية من القرى بعذاب من السماء وال من األرض منذ أنزل اهللا

  .} َولَقَْد ءَاَتيَْنا ُموَسى الِْكَتابِ ِمن بَْعِد َمآ أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ األُولَى { : اهللا قردة ، أمل تر إىل قوله تعاىل 
  .أي نعمة } َوَرْحَمةً { أي داللة } َوُهًدى { . أي بينات } َبَصآِئرَ ِللنَّاسِ { : ومعىن قوله 

  .أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إمياهنم يف الدنيا ويثقوا بثواهبم يف اآلخرة } لََّعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ { 

ُروًنا فََتطَاَولَ َولَِكنَّا أَْنشَأَْنا قُ) ٤٤(َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن 
َوَما كُْنَت بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ ) ٤٥(َعلَْيهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َولَِكنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني 

َولَوْلَا أَنْ ُتِصيبَُهْم ُمِصيَبةٌ ) ٤٦(ْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َنادَْيَنا وَلَِكْن َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُه
  ) ٤٧(ُمْؤِمنَِني بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فََيقُولُوا َربََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك َوَنكُونَ ِمَن الْ



بِجَانِبِ { هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وما كنت يا حممد } ا كُنَت بَِجانِب الطُّورِ إِذْ َناَدْيَنا َوَم{ : قوله 
  :وفيه وجهان } الطُّورِ إِذْ نَاَديَْنا 

  .نودي يا أمة حممد استجبت لكم قبل أن تدعوين وأعطيتكم قبل أن تسألوين ، قاله أبو هريرة : أحدمها 
  .نودوا يف أصالب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بُِعثَْت ، قاله مقاتل أهنم : الثاين 

  فيه وجهان} َولَِكن رَّْحَمةَ مِّن رَّبِّكَ { 
  .أن ما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك : أحدمها : 

  .أن إرسالك نبياً إىل قومك نعمة من ربك : الثاين 
  .يعين العرب } مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَْبِلَك  ِلتُنِذَر قَْوماً مَّآ أََتاُهم{ 

 ُموَسى ِمْن قَْبلُ قَالُوا ِسْحَرانِ فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْولَا أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي
) ٤٩(قُلْ فَأُْتوا بِِكتَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني ) ٤٨(َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ 

إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي  ُهًدى ِمَن اللَِّه فَإِنْ لَْم َيْسَتجِيُبوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ
  ) ٥١(َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهمُ الْقَْولَ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ ) ٥٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

  :قرأ الكوفيون سحران ، فمن قرأ ساحران ففيه ثالثة أقاويل } قَالُواْ ِسْحَراِن تَظَاَهَرا . . . { : قوله تعاىل 
  .ليهما السالم ، وهذا قول مشركي العرب ، وبه قال ابن عباس واحلسن موسى وحممد ع: أحدها 
  .موسى وهارون عليهما السالم وهذا قول اليهود هلما يف ابتداء الرسالة ، قاله ابن جبري وجماهد وأبو زيد : الثاين 

  .عيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا قول اليهود اليوم ، وبه قال قتادة : الثالث 
  :قرأ سحران ففيه ثالثة أقوال  ومن

  .أهنا التوارة والقرآن ، قاله عاصم اجلحدري والسدي : أحدها 
  .التوراة واإلجنيل ، قاله إمساعيل وأبو جملز : الثاين 

  .اإلجنيل والقرآن ، قاله قتادة : الثالث 
  : قائل ذلك قوالن يعين مبا ذكره على اختالف األقاويل ويف} قَالُواْ إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ { 

  .اليهود : إحدامها 
  .قريش : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهْم الْقَْولَ { : قوله 

  .معناه بيَّنا هلم القول ، قاله السدي : أحدها 
  .أتبعنا بعضه بعضاً ، قاله علي بن عيسى : الثالث 

  :وجهان } الْقَْولَ { ويف 
  .عن الدنيا واآلخرة ، قاله ابن زيد  أن اخلرب: أحدمها 

  .إخبارهم مبن أهلكنا من قوم نوح بكذا وقوم صاحل بكذا وقوم هود بكذا : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ { 
  .يتذكرون حممداً فيؤمنوا به ، قاله ابن عباس : أحدها : 



  .ن قبلهم ، قاله ابن عيسى يتذكرون فيخافون أن ينزل هبم ما نزل مب: الثاين 
  .لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة األوثان ، حكاه النقاش : الثالث 

ا ِمْن قَْبِلِه وَإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّ) ٥٢(الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ 
َوإِذَا ) ٥٤(ْنِفقُونَ أُولَِئَك ُيْؤَتْونَ أَْجرَُهْم َمرََّتْينِ بَِما َصَبرُوا وََيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنةِ السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُي) ٥٣(ُمْسِلِمَني 

  ) ٥٥(أَْعَمالُكُمْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَا َنْبَتِغي الَْجاِهِلَني َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرضُوا َعْنُه َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم 

  فيه وجهان} الَِّذيَن َءآَتْيَناُهمْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 
  .ن سالم يعين الذين آتيناهم التوراة واإلجنيل من قبل القرآن هم بالقرآن يؤمنون ، قاله حيىي ب: أحدمها : 

  .الذي آتيناهم التوراة واإلجنيل من قبل حممد هم مبحمد يؤمنون ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  :وفيمن نزلت قوالن 

نزلت يف عبد اهللا بن سالم ومتيم الداري واجلارود العبدي وسلمان الفارسي أسلموا فنزلت فيهم هذه : أحدمها 
  .اآلية واليت بعدها ، قاله قتادة 

هنا نزلت يف أربعني رجالً من أهل اإلجنيل كانوا مسلمني بالنيب صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ، اثنان أ: الثاين 
منهم حبرياً وأبرهة . وثالثون رجالً من احلبشة أقبلوا مع جعفر بن أيب طالب وقت قدومه ومثانية قدموا من الشام 

أُوْلَِئَك يُْؤُتْونَ أَْجَرُهم { اآلية ، واليت بعدها إىل قوله واألشراف وعامر وأمين وإدريس ونافع فأنزل اهللا فيهم هذه 
  .بالكتاب األول وإمياهنم بالكتاب اآلخر ] بإمياهنم : [ قال قتادة } مَّرََّتْينِ بَِما َصَبُرواْ 

  :ويف قوله مبا صربوا ثالثة أوجه 
  .مبا صربوا على اإلميان ، قاله ابن شجرة : أحدها 
  .، قاله جماهد  على األذى: الثاين 

  .على طاعة اهللا وصربوا عن معصية اهللا ، قاله قتادة : الثالث 
  فيه مخسة أوجه} َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ . . . { 
  .يدفعون بالعمل الصاحل ما تقدم من ذنب ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .ىي بن سالم يدفعون باحللم جهل اجلاهل ، وهذا معىن قول حي: الثاين 
  .يدفعون بالسالم قبح اللقاء ، وهذا معىن قول النقاش : الثالث 
  .يدفعون باملعروف املنكر ، قاله ابن جبري : الرابع 

  .يدفعون باخلري الشر ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  .يدفعون بالتوبة ما تقدم من املعصية : وحيتمل سادساً 

  فيه ثالثة تأويالت }َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيِفقُونَ { 
  .يؤتون الزكاة احتساباً ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول الزكاة ، قاله السدي : الثاين 
  .يتصدقون من أكساهبم ، قاله قتادة : الثالث 

  : فيه أربعة أقاويل} َوإِذَا َسِمُعواْ اللَّغَو أَعَْرُضواْ َعْنُه { : قوله تعاىل 
  .أهنم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقوهنم بالشتم والسب فيعرضون عنهم ، قاله جماهد : أحدها 



أهنم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا مسعوا ما غَّيره اليهود من التوراة وبدلوه من نعت حممد صلى اهللا عليه : الثاين 
  .بد الرمحن بن زيد بن أسلم وسلم وصفته أعرضوا عنه وكرهوا تبديله ، قاله ع

  .أهنم املؤمنون إذا مسعوا الشرك أعرضوا عنه ، قاله الضحاك ومكحول : الثالث 
أهنم أناس من أهل الكتاب مل يكونوا يهوداً وال نصارى وكانوا على دين أنبياء اهللا وكانوا ينتظرون بعثة : الرابع 

  .كة قصدوه ، فعرض عليهم القرآن وأسلمواْ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما مسعوا بظهوره مب
أفٍّ لكم من قوم منظور إليكم تبعتم غالماً قد : وكان أبو جهل ومن معه من كفار قريش يلقوهنم فيقولون هلم 

  .كرهه قومه وهم أعلم به منكم فإذا ذلك هلم أعرضوا عنهم ، قاله الكليب 
  فيه وجهان} كُْم قَالُواْ لََنا أَْعَمالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُ{ 
  .لنا ديننا ولكم دينكم ، حكاه النقاش : أحدمها : 

  .لنا حلمنا ولكم سفهكم : الثاين 
  َردّوا خرياً واستكفوا شراً ، وفيه تأويالن} َسالٌَم َعلَْيكُْم الَ نَْبَتِغي الَْجاِهِلَني { 
  .ال جنازي اجلاهلني ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .لني ، قاله مقاتل ال نتبع اجلاه: الثاين 

َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعكَ ) ٥٦(إِنََّك لَا تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 
ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ  ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمكِّْن لَُهمْ َحَرًما آِمًنا ُيجَْبى إِلَْيِه

)٥٧ (  

  فيه وجهان} إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت { : قوله تعاىل 
  .من أحببت هدايته : أحدمها : 

 أيب طالب عم الرسول صلى اهللا عليه نزلت يف: من أحببته لقرابته ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة واحلسن : الثاين 
  .وسلم 

فقال » قُل الَّ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَشَْهُد لَكَ بَِها ِعندَ اللَِّه َتعَالَى َيْوَم الِقَياَمةِ « وروى أبو هريرة أن النيب قال لعمه أيب طالب 
  .لوال أن تعريين هبا قريش ألقررت عينيك هبا : 

  .بن أخي ملة األشياخ ، فنزلت اآلية تعين أبا طالب يا ا: وروى جماهد أنه قال 
  يعين العباس: قاله قتادة } َولَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمن َيَشآءُ { 
  يعين مبن قدر له اهلدى والضاللة: قال جماهد } َوُهَو أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن { . 
قيل إن هذه اآلية نزلت يف احلارث بن عثمان بن } نَُتَخطَّْف ِمْن أَْرضَِنآ  َوقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك{ : قوله تعاىل . 

نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم إنا لنعلم أن قولك حق ولكن مينعنا أن نتبع اهلدى معك 
 طاقة لنا هبم ، فأجاب اهللا ونؤمن بك خمافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا يعين مبكة فإمنا حنن أكلة رأس العرب وال

  :عما اعتل به فقال 
  فيه وجهان} أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحَرماً َءاِمناً { 
  .أنه جعله آمناً مبا طبع النفوس عليه من السكون إليه حىت ال ينفر منه الغزال والذئب واحلمام واحلدأة : أحدمها : 

  .ته بأمان من دخله والذ به ، قاله حيىي بن سالم أنه جعله آمناً باألمر الوارد من جه: الثاين 



  .يقول كنتم آمنني يف حرمي تأكلون وتعبدون غريي أفتخافون إذا عبدمتوين وآمنتم يب 
: وحكى جماهد أن كتاباً وجد عند املقام فيه . أي جتمع إليه مثرات كل أرض وبلد } ُيْجَبى إِلَْيهِ ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء { 

ذو بكة ، وضعتها يوم خلقت الشمس والقمر ، وحرمتها يوم خلقت السموات واألرض ، وحففتها  إين أنا اهللا
  .بسبعة أمالك حنفاء ، يأتيها رزقها من ثالثة سبل ، مبارك ألهلها يف املاء واللحم ، أول من حيلها أهلها 

  أي عطاء من عندنا} رِّْزقاً مِّن لَُّدنَّا { 
  فيه وجهان}  َيْعلَُمونَ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ الَ{ . 
  .ال يعقلون ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .ال يتدبرون ، قاله ابن شجرة : الثاين 

َوَما ) ٥٨(كُنَّا َنْحُن الْوَارِِثَني َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشَتَها فَِتلَْك َمَساِكُنُهمْ لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعدِِهْم إِلَّا قَِليلًا َو
قَُرى إِلَّا َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ كَانَ َربَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى حَتَّى َيبَْعثَ ِفي أُمَِّها َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْ

)٥٩ (  

  وفيه وجهان. والبطر الطغيان بالنعمة } َبطَِرْت َمَعيَشتََها { : قوله 
  .يعين بطرت يف معيشتها ، قاله الزجاج  :أحدها : 

  .أبطرهتا معيشتها ، قاله الفراء : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َوَما كَانَ َربَُّك ُمْهلََك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمََّها َرُسوالً { : قوله تعاىل 

  .يف أوائلها ، قاله احلسن : أحدها 
  .دنيا ، حكاه ابن عيسى يف معظم القرى من سائر ال: الثاين 

  .أن أم القرى مكة ، قاله قتادة : الثالث 

أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا ) ٦٠(لُونَ َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعْندَ اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَلَا َتْعِق
  ) ٦١(ْن َمتَّْعَناُه َمَتاعَ الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن َحَسًنا فَُهَو لَاِقيِه كََم

  فيه قوالن} أَفََمن َوَعْدَناُه َوْعداً َحسَناً فَُهَو الَِقيِه { : قوله 
  .ه السدي دخوهلا ، قال} الَِقيِه { هو محزة بن عبد املطلب والوعد احلسن اجلنة و : أحدمها : 

  .هو النيب صلى اهللا عليه وسلم والوعد احلسن النصر يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ، قاله الضحاك : الثاين 
  هو أبو جهل: قال السدي والضحاك } كََمن مَّتَّْعَناُه َمَتاعَ الَْحيَاِة الدُّنَْيا { 
  الثة أوجهفيه ث} ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن { . 
  .من احملضرين للجزاء ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .من احملضرين يف النار ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .احملمولني ، قاله الكليب : من احملضرين : الثالث 

يَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربََّنا هَُؤلَاِء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا قَالَ الَِّذ) ٦٢(َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 
َوِقيلَ اْدُعوا ُشرَكَاَءكُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِيُبوا لَُهمْ ) ٦٣(أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا تََبرَّأَْنا إِلَْيَك َما كَاُنوا إِيَّاَنا َيعُْبُدونَ 



فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَْنَباءُ ) ٦٥(َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ َماذَا أََجبُْتُم الْمُْرَسِلَني ) ٦٤(لَْو أَنَُّهْم كَاُنوا َيهَْتُدونَ  َوَرأَُوا الَْعذَاَب
  ) ٦٧(ِمَن الُْمفِْلِحَني فَأَمَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ) ٦٦(َيْوَمِئٍذ فَُهمْ لَا يََتَساَءلُونَ 

  فيه وجهان} فََعِمَيْت َعلَْيهُِم اَألْنَبآُء َيوَْمِئذٍ { : قوله 
  .احلجج ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .األخبار ، قاله السدي : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} فَُهْم الَ َيَتَسآَءلُونَ { 
  .ال يسألون باألنساب ، قاله جماهد : أحدها : 

  .يسأل بعضهم بعضاً أن حيتمل من ذنوبه ، حكاه ابن عيسى  ال: الثاين 
  .ال يسأل بعضهم بعضاً عن حاله ، حكاه ابن شجرة : الثالث 
  .ال يسأل بعضهم بعضاً عن احلجة ، وهذا قول الضحاك : الرابع 

َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ) ٦٨(َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ  َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ سُْبَحانَ اللَِّه
  ) ٧٠(َوُهَو اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي الْأُولَى َوالْآخَِرِة َولَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ ) ٦٩(ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 

  فيه ثالثة أوجه} لُُق َما َيَشآُء وََيْخَتارُ َوَربَُّك َيْخ{ : قوله تعاىل 
{ من خلقه } َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاءُ { أن قوماً كانوا جيعلون خري أمواهلم ألهليهم يف اجلاهلية فقال : أحدها : 

  .من يشاء لطاعته ، وهو معىن قول ابن عباس } َوَيْخَتارُ 
  .من يشاء لنبوته ، قاله حيىي بن سالم } وََيْختَاُر { من اخللق }  َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء{ : الثاين 

  .األنصار لدينه حكاه النقاش } وََيْختَاُر { َالنيب حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشآُء { : الثالث 
  وفيه وجهان} َما كَانَ لَُهمُ الِْخيََرةُ { 
  .لمؤمنني ما كان هلم فيه اخلرية فيكون ذلك إثباتاً معناه وخيتار ل: أحدمها : 

  :ومن قال هبذا فلهم يف املقصود به وجهان . معناه ما كان للخلق على اهللا اخلرية ، فيكون ذلك نفياً : الثاين 
م وهذا أنه عىن بذلك قوماً من املشركني جعلوا هللا ما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً فقالوا هذا هللا بزعمه: أحدمها 

  .لشركائنا فنزل ذلك فيهم ، قاله ابن شجرة 
َوقَالُوا لَْوالَ ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ { أهنا نزلت يف الوليد بن املغرية حني قال ما حكاه اهللا عنه يف سورة الزخرف : الثاين 

أن } َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ { : يعين نفسه وعروة بن مسعود الثقفي فقال اهللا ]  ٣١: الزخرف [ اآلية } َعلَى َرُجلٍ 
  .يتخريوا على اهللا األنبياء 

قُلْ ) ٧١(تِيكُمْ بِضَِياٍء أَفَلَا َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ
ُنونَ ِفيِه أَفَلَا تُْبِصُرونَ َعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُأََرأَيُْتْم إِنْ َج

َوَيْوَم يَُنادِيهِمْ ) ٧٣(فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُُنوا ِفيِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن ) ٧٢(
وََنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيًدا فَقُلَْنا َهاتُوا ُبرَْهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَّهِ ) ٧٤(فََيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 

  ) ٧٥(انُوا َيفَْتُرونَ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَ



  فيه وجهان} َوَنَزْعَنا ِمن كُلَّ أُمٍَّة َشهِيداً { : قوله 
  .أخرجنا من كل أمة رسوالً مبعوثاً إليها : أحدمها : 

  .أحضرنا من كل أمة رسوالً يشهد عليها أن قد بلغ رسالة ربه إليها ، قاله قتادة : الثاين 
  فيه وجهان }فَقُلَْنا َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُمْ { 
  .حجتكم ، قاله أبو العالية : أحدمها : 

  .بينتكم ، قاله قتادة : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} فََعِلُمواْ أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه { 
  .أن العدل هللا ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .التوحيد هللا ، قاله السدي : الثاين 
  .احلجة هللا : الثالث 

  يف القيامة يعين} َوَضلَّ َعْنُهم { 
  .يف الدنيا من الكذب } مَّا كَاُنوا َيفَْتُرونَ { . 

ُعْصَبةِ أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْومُهُ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالْ
َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ َولَا َتْنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن كََما ) ٧٦(نَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْفَرِِحَني لَا َتفَْرْح إِ

  ) ٧٧(أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك وَلَا َتْبغِ الْفََساَد ِفي الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

ابن عم موسى أخي : كان ابن عمه ، قاله قتادة : قال ابن عباس } إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ ُموَسى { : قوله تعاىل 
املنور ، من حسن صوته بالتوراة ، ولكن عدو اهللا نافق كما : أبيه وكان قطع البحر مع بين إسرائيل وكان يسمى 

  .نافق السامري 
  فيه ستة أقاويل}  فََبَغى َعلَْيهِْم{ 
  .بغيه عليهم أنه كفر باهللا ، قاله الضحاك : أحدها : 

  .أنه زاد يف طول ثيابه شرباً ، قاله شهر بن حوشب : الثاين 
  .أنه عال عليهم بكثرة ماله وولده ، قاله قتادة : الثالث 
بغي فأعطاها ماالً ومحلها على أن  أنه صنع بغياً ، حني أمر اهللا موسى برجم الزاين فعمد قارون إىل امرأة: الرابع 

وحضرت البغي فاّدعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت . فأنت قد زنيت : ادعت عليه أنه زىن هبا وقال 
أشهد أنك بريء وأن : وأحلفها باهللا الذي فلق البحر لبين إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إالّ صدقت فقالت 

ى أن قلت وأنت الصادق وقارون الكاذب فكان هذا بغيه ، قاله ابن عباس ، قال قارون أعطاين ماالً ومحلين عل
  .وكان اسم البغي شجرتا وبذلك هلا قارون ألفي درهم : السدي 
  أنه كان غالماً لفرعون فتعدى على بين إسرائيل وظلمهم ، قاله حيىي بن سالم: اخلامس 

  .سه بعلمه وحيلته ، قاله ابن حبر أنه نسب ما آتاه اهللا من الكنوز إىل نف: السادس . 
  فيه قوالن} َوَءآَتْيَنُه ِمَن الْكُُنوزِ { 
  .أنه أصاب كنزاً من كنوز يوسف عليه السالم ، قاله عطاء : أحدمها : 

  .أنه كان يعمل الكيمياء ، قاله الوليد : الثاين 



  فيه أربعة أقاويل} َما إِنَّ َمفَاِتَحُه { 
  .السدي وأبو رزين خزائنه ، قاله : أحدها : 

  .أوعيته ، قاله الضحاك : الثاين 
  .مفاتيح خزائنه وكانت من جلود حيملها أربعون بغالً : الثالث 
  ] . ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاتِيُح الَْغْيبِ { أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه هبا ، حكاه ابن حبر لقول اهللا : الرابع 

  فيه ثالثة أوجه }لََتنُوأُ بِالُْعْصَبِة { 
  .لتثقل العصبة ، قاله ابن عباس وأبو صاحل والسدي : أحدها : 

  :لتميل بالعصبة ، قاله الربيع بن أنس مأخوذ من النأي وهو البعد قال الشاعر : الثاين 
  والقلب فيهم رهني حيثما كانوا... ينأْون عنا وما تنأى مودهتم 

  :لتنوء به العصبة كما قال الشاعر : الثالث 
  عبداً إذا ما ناء باحلمل خضف... إّنا وجدنا خلفَاً بئس اخللف 

  :والعصبة اجلماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض واختلف يف عددهم على سبعة أقاويل 
  .سبعون رجالً ، قاله أبو صاحل : أحدها 
  .أربعون رجالً ، قاله احلكم وقتادة والضحاك : الثاين 

  .بعني ، قاله السدي ما بني العشرة إىل األر: الثالث 
  .ما بني العشرة إىل اخلمسة عشر ، قاله جماهد : الرابع 

  .قاله ابن جبري . ستة أو سبعة : اخلامس 
  .ما بني الثالثة والتسعة وهم النفر ، قاله عبد الرمحن بن زيد : السادس 
  .ومقاتل  قاله الكليب]  ٨: يوسف [ } وََنْحُن ُعْصَبةٌ { عشرة لقول إخوة يوسف : السابع 

  .إن العصبة لتنوء باملفاتح : وزعم أبو عبيدة أن هذا من املقلوب تأويله 
  قال السدي أويل الشدة} أوِْلي الْقُوَِّة { 

  :فيه وجهان } إذْ قَالَ لَُه قَْوُمُه { . 
  .أنه قول املؤمنني منهم ، قاله السدي : أحدمها 

  .قول موسى ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} َتفَْرْح إنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَرِِحنيَ الَ { 
  .ال تبغ إن اهللا ال حيب الباغني ، قاله جماهد : أحدها : 

  .ال تبخل إن اهللا ال حيب الباخلني ، قاله ابن حبر : الثاين 
  :ال تبطر إن اهللا ال حيب البطرين ، قاله السدي ، وقال الشاعر : الثالث 

  وال جازعٍ من صرفه املتغلب... حٍ إذا الدهر َسرَّين ولست مبفرا
  فيه وجهان} وَاْبَتغِ ِفيَما آَتاكَ اللَُّه الدَّاَر اآلِخَرةَ { : قوله تعاىل 

  .طلب احلالل يف كسبه ، قاله احلسن : أحدمها : 
  .أنه الصدقة وصلة الرحم ، قاله السدي : الثاين 

  .م اهللا إليه ، واملراد بالدار اآلخرة اجلنة وهو أعم أن يتقرب بنع: وحيتمل ثالثاً 



  فيه ثالثة تأويالت} َوالَ تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا { 
  .ال تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها آلخرتك ، قاله ابن عباس : أحدها . 

  .ال تنس استغناك مبا أحل اهللا لك عما حرمه عليك ، قاله قتادة : الثاين 
  .نس ما أنعم اهللا عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معىن قول ابن زيد ال ت: الثالث 
  .وأحسن فيما افترض اهللا عليك كما أحسن يف إنعامه عليك ، وهذا معىن قول حيىي بن سالم : الثاين 

  .أحسن يف طلب احلالل كما أحسن إليك يف اإلحالل : الثالث 
  تمل وجهنيحي} َوالَ تَْبغِ الْفََساِد ِفي اَألْرضِ { 
  .ال عمل فيها باملعاصي : أحدمها : 

  .ال تقطع : الثاين 
  فيه وجهان} إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْمُفِْسِديَن { 
  .ال حيب أعمال املفسدين ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .ال يقرب املفسدين ، قاله ابن قتيبة : الثاين 

ْمًعا ِدي أََولَمْ َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجقَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْن
  ) ٧٨(َولَا ُيْسأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 

  سة أوجهفيه مخ} . . . قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمِ ِعْنِدي { : قوله 
  .أي بقويت وعلمي ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .علىخري وعلم عندي ، قاله قتادة : الثاين 
  .لرضا اهللا عين ومعرفته باستحقاقي ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .على علم بوجه املكاسب ، قاله ابن عيسى : الرابع 

  .العلم بصنعة الكيمياء : اخلامس 
ه السالم علّم قارون الثلث من صنعة الكيمياء ، وعلم يوشع بن نون الثلث ، وعلم ابين حكى النقاش أن موسى علي

  .هارون الثلث فخدعهما قارون وكان على إميانه حىت علم ما عندمها وعمل الكيمياء فكثرت أمواله 
  :أربعة تأويالت } َوالَ ُيسأُلَ َعن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ . . . { : ويف قوله تعاىل 

  .يعذبون وال حياسبون ، قاله قتادة : أحدها 
  .ال يسألون عن إحصائها ويعطون صحائفها فيعرفون ويعترفون هبا ، قاله الربيع : الثاين 

  .ألن املالئكة تعرفهم بسيماهم فال تسأل عنهم ، قاله جماهد : الثالث 
  ن حبر كما قالملَ لَْم يؤمنوا ، قاله اب: أهنم ال ُيسألون سؤال استعتاب : الرابع 

  ] . ٥٧: الروم [ } َوالَ ُهْم ُيْسَتْعتَُبونَ { 

) ٧٩(اُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَ
  ) ٨٠(ِعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرونَ َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الْ



  فيه ثالثة أقاويل} فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه { : قوله 
  .يف حشمه ، قاله قتادة : أحدها : 

: املعصفرات وكان أول يوم رؤيت فيه املعصفرات قاله ابن زيد ، قال أبو لبابة يف َتَبعه يف سبعني ألفاً عليهم : الثاين 
  .أول من صبغ بالسواد قارون 

  .خرج يف جوارٍ بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف أرجوان ، قاله السدي : الثالث 
  .متنوا ماله رغبة يف الدنيا } َما أُوِتَي قَاُرونَ  قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ{ 
  فيه وجهان} إنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ { 
  .لذو درجة عظيمة ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .لذو جد عظيم ، قاله السدي : الثاين 

وَأَصَْبَح الَِّذينَ ) ٨١(ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمنَْتصِرِيَن  فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه الْأَْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصُروَنُه ِمْن
ْولَا أَنْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا َتَمنَّْوا َمكَاَنُه بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدرُ لَ

  ) ٨٢(كَأَنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ َوْي

ملا شكا موسى إىل اهللا أْمر قارون أمر اهللا األرض أن : قال ابن عباس } فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِهِ اَألْرضَ { : قوله تعاىل 
يهم فأخذهتم خذ: يا أرض خذيهم فأخذهتم إىل أعقاهبم ، مث قال : تطيع موسى ، وملا أقبل قارون وشيعته قال موسى 

روى . خذيهم فخسف اهللا هبم وبدار قارون وكنوزه : خذيهم فأخذهتم إىل أعناقهم ، مث قال : إىل أوساطهم مث قال 
يا موسى ارمحين : يزيد الرقاشي أن قارون ملا أخذته األرض إىل عنقه أخذ موسى نعليه فخفق هبما وجهه فقال قارون 

َوِعزَِّتي لَو َدعَانِي َعْبِدي َألَجْبُتهُ : َشدَّ قَلَْبَك ، َدَعاَك عَْبِدي وَاْستَْرَحَمَك فَلَْم تَْرَحْمُه َيا ُموَسى َما أَ{ ، قال اهللا تعاىل 
روى مسرة بن جندب أنه خيسف بقارون وقومه يف كل يوم بقدر قامة فال يبلغ إىل األرض السفلى إىل يوم القيامة } 
.  

إمنا أهلكه لريث ماله ألنه كان ابن عمه أخي أبيه : قال بنو إسرائيل قال مقاتل ملا أمر موسى األرض فابتلعته 
  .فخسف اهللا بداره وجبميع أمواله بعد ثالثة أيام 

  :فيه مثانية أوجه } وَأَصَْبَح الَِّذيَن َتَمنُّواْ َمكَاَنُه بِاألَْمسِ َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه { : قوله تعاىل 
  .أن اهللا؟ رواه معمر عن قتادة معناه أو ال يعلم : أحدها 
  .أو ال يرى؟ رواه سعيد عن قتادة : الثاين 

  .بلغة محري ، قاله الضحاك } َولِكنَّ اللََّه { : الثالث 
  .والياء ، والكاف صلتان زائدتان ، حكاه النقاش } َوإِنَّ اللََّه { : الرابع 

  .وقال ابن عيسى هبذا التأويل غري أنه جعل الياء للتنبيه . والياء وحدها صلة زائدة } َوكَأَنَّ اللََّه { : اخلامس 
  :معناه ويك أن اهللا ففصل بني الكاف واأللف وجعل ويك مبعىن ويح فأبدل احلاء كافاً ومنه قول عنترة : السادس 

  قيل الفوارس ويك عنتر أقدامِ... ولقد شفى نفسي وأْبرأ سقمها 
  زاً ، حكاه ابن شجرةويلك إن اهللا فحذف الالم إجيا: السابع 

  .وي منفصلة على طريق التعجب مث استأنف فقال كأن اهللا ، قاله اخلليل : الثامن . 
  فيه ثالثة تأويالت} يَْبُسطُ الرِّْزُق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدرُ { 



  .معىن يقدر أن خيتار له ، قاله ابن عباس : أحدها : 
  .غىن خرياً له أغناه وإن كان الفقر خرياً له أفقره ، قاله احلسن ينظر له فإن كان ال: الثاين 

  .يضيق ، وهذا معىن قول ابن زيد : الثالث 

َحَسَنِة فَلَُه َمْن َجاَء بِالْ) ٨٣(ِقَني ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ َولَا فَسَاًدا وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّ
  ) ٨٤(َخْيٌر ِمْنَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيجَْزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّا َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  .جنعلها أي اجلنة } ِتلْكَ الدَّاُر اآلِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن الَ ُيرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل 
  فيها ستة أوجه} ُعلُّواً { 
  .يعين بغياً ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .تكرباً ، قاله مسلم : الثاين 
  .شرفاً وعزاً ، قاله احلسن : الثالث 
  .ظلماً ، قاله الضحاك : الرابع 

  .شركاً ، قاله حيىي بن سالم : اخلامس 
  .ا ، قاله أبو معاوية ال جيزعون من ذهلا وال يتنافسون على عزه: السادس 

  .وحيتمل سابعاً أن يكون سلطاناً فيها على الناس 
  فيه ثالثة تأويالت} َوالَ فََساداً { 
  .أنه األخذ بغري حق ، قاله مسلم : أحدها : 

  .أنه العمل باملعاصي ، قاله عكرمة : الثاين 
  .أنه قتل األنبياء واملؤمنني ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .أنه سوء السرية : رابعاً وحيتمل 

  فيه وجهان} َواْلَعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني { 
  .والثواب للمتقني ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .معناه واجلنة للمتقني ، قاله ابن شجرة : الثاين 

َوَما ) ٨٥(ْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيكَ الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َم
وَلَا َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه ) ٨٦(كُْنَت َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكتَاُب إِلَّا َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَاِفرِيَن 

َولَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخرَ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو كُلُّ ) ٨٧(َواْدُع إِلَى َربَِّك َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني  َبْعَد إِذْ أُنْزِلَْت إِلَْيَك
  ) ٨٨(َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَهُ الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

  فيه مخسة تأويالت} قُْرآنَ إنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْ{ : قوله تعاىل 
  .أنزل عليك القرآن ، قاله حيىي ابن سالم والفراء : أحدها : 

  .أعطاكه ، قاله جماهد : الثاين 
  .أوجب عليك العمل به ، حكاه النقاش : الثالث 
  .ّمحلك تأديته وكلفك إبالغه ، حكاه ابن شجرة : الرابع 



  .بينه على لسانك ، قال ابن حبر : اخلامس 
  .أي قدر عليك إنزاله يف أوقاته ألن الفرض التقدير : تمل سادساً وحي
  فيه مخسة أوجه} لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد { 
  .إىل مكة ، قاله جماهد والضحاك وابن جبري ، والسدي : أحدها : 

  .إىل بيت املقدس ، قاله نعيم القاري : الثاين 
  .إىل املوت ، قاله ابن عباس وعكرمة : الثالث 

  .إىل يوم القيامة ، قاله احلسن : رابع ال
  .إىل اجلنة ، قاله أبو سعيد اخلدري : اخلامس 

  .إن هذه اآلية نزلت يف اجلحفة حني عسف به الطريق إليها فليست مكية وال مدنية : وقيل 
  :فيه ستة تأويالت } كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إالَّ َوْجُهُه . . . { : قوله تعاىل 

  .ال هو ، قاله الضحاك معناه إ: أحدها 
  .إال ما أريد به وجهه ، قاله سفيان الثوري : الثاين 

  .إال ملكه ، حكاه حممد بن إمساعيل البخاري : الثالث 
  .إال العلماء فإن علمهم باق ، قاله جماهد : الرابع 

  .إال جاهه كما يقال لفالن وجه يف الناس أي جاه ، قاله أبو عبيدة : اخلامس 
  :وقال الشاعر . من صلى بالليل حسن وجه بالنهار أي عمله : لوجه العمل ومنه قوهلم ا: السادس 

  رب العباد إليه الوجه والعمل... أستغفر اهللا ذنباً لست حمصيه 
  فيه وجهان} لَُه الُْحكْمُ { 
  .القضاء يف خلقه مبا يشاء من أمره ، قاله الضحاك وابن شجرة : أحدمها : 

  .ده أن حيكموا إال بأمره ، قاله ابن عيسى أن ليس لعبا: الثاين 
  .يوم القيامة فيثيب احملسن ويعاقب املسيء ، واهللا أعلم } َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ { 

فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن  َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم) ٢(أََحِسَب النَّاُس أَنْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ ) ١(امل 
  ) ٤(أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ ) ٣(َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني 

ه التقرير والتوبيخ وفيه مخسة أقاويل هذا لفظ استفهام أريد ب} . . . أَِحِسبَ النَّاُس أَن ُيْتَركُوآ . امل { : قوله تعاىل 
:  

  .قاله احلسن . معناه أظن الذين قالوا ال إله إال اهللا أن يتركوا فال خيتربوا أصدقوا أم كذبوا : أحدها 
  .أظن املؤمنون أال يؤمروا وال ينهوا ، قاله ابن حبر : الثاين 

نزلت يف أناس من أهل مكة خرجوا : وقال قتادة . س قاله الربيع بن أن. أظن املؤمنون أال يؤذوا ويقتلوا : الثالث 
للهجرة فعرض هلم املشركون فرجعوا فنزلت فيهم فلما مسعها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل 

  .اآلية } وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا { فيهم 
نزلت يف : قال الضحاك . بيد بن عمري أهنا نزلت يف عمار بن ياسر ومن كان يعذب يف اهللا مبكة ، قاله ع: الرابع 

  .عباس بن أيب ربيعة أسلم وكان أخا أيب جهل ألمه أخذه وعذبه على إسالمه حىت تلفظ بكلمة الشرك مكرهاً 



نزلت يف قوم أسلموا قبل فرض اجلهاد والزكاة فلما فرضا شق عليهم فنزل ذلك فيهم ، حكاه ابن أيب : اخلامس 
  .حامت 

  :وجهان } َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ  . . .{ : ويف قوله 
  .ال يسألون ، قاله جماهد : أحدمها 

  .ال خيتربون يف أمواهلم وأنفسهم بالصرب على أوامر اهللا وعن نواهيه : الثاين 
  :فيه وجهان } َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم { : قوله تعاىل 

  .مبا افترضه عليهم : أحدمها 
  .بتالهم به مبا ا: الثاين 

  فيه وجهان} فَََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ { 
  .فليظهرن اهللا لرسوله صدق الصادق ، قاله ابن شجرة : أحدمها : 

فليميزن اهللا الذين صدقوا من الكاذبني ، قاله النقاش وذكر أن هذه اآلية نزلت يف مهجع موىل عمر بن : الثاين 
أول قتيل من املسلمني يوم بدر قتله عامر ابن احلضرمي ، ويقال إنه أول من يدعى إىل اخلطاب رضي اهللا عنه وهو 

  سَيُِّد الشَُّهَداِء مهجع« اجلنة من شهداء املسلمني وفيه يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر 
  .لشرك وزعم أهنم اليهود ا: قال قتادة } أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت { : قوله تعاىل . » 
  فيه وجهان} أَن َيْسبِقُوَنا { 
  .أن يسبقوا ما كتبنا عليهم يف حمتوم القضاء : أحدمها : 

  .أن يعجزونا حىت ال نقدر عليهم ، وهو معىن قول جماهد : الثاين 
  .أن يفوتونا حىت ال ندركهم : وحيتمل ثالثاً 

  فيه وجهان} َسآَء َما َيْحكُُُمونَ { 
  .ساء ما يظنون ، قاله ابن شجرة : ا أحدمه: 

  .ساء ما يقضون ألنفسهم على أعدائهم ، قاله النقاش : الثاين 

نِيٌّ َعنِ َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلنَفِْسِه إِنَّ اللََّه لََغ) ٥(َمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 
  ) ٧(وا َيْعَملُونَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُنكَفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُن) ٦(الْعَالَِمَني 

  فيه وجهان} َمن كَانَ َيْرُجواْ ِلقَآَء اللَِّه { : قوله 
  .قاء اهللا ، قاله ابن جبري والسدي من كان خيشى ل: أحدمها : 

  .من كان يؤمل : الثاين 
  :وجهان } لِقَآَء اللَِّه { ويف 

  .ثواب اهللا ، قاله ابن جبري : أحدمها 
  .البعث إليه ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  يعين اجلزاء يف القيامة فاستعدوا له} فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت { 
  ملقالتكم}  َوُهَو السَِّميُع{ . 
  .مبعتقدكم } الَْعلِيُم { . 



ا إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسًنا َوإِنْ َجاَهَداَك لُِتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَم
  ) ٩(َعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحَني وَالَِّذيَن آَمُنوا َو) ٨(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  فيه وجهان} َوَوصَّْيَنا اإلِنَسانَ بَِواِلَدْيهِ ُحْسناً { : قوله تعاىل 
  .معناه ألزمناه أن يفعل هبما بّراً ، قاله السدي : أحدمها : 

  .أن ما وصيناه به من برمها حسناً : الثاين 
  أي ألزماك}  َوإِن َجاَهدَاَك{ 
  وفيه وجهان} لُِتْشرَِك بِي َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم { . 
  .ما ليس لك به حجة ألن احلجة طريق العلم : أحدمها : 

  .أن جتعل يل شريكاً ألنه ليس ألحد بذلك من علم : الثاين 
اً وهنى عن طاعتهما يف احملظورات جزماً ، فأمر بطاعة الوالدين يف الواجبات حتماً ويف املباحات ندب} فَالَ ُتِطْعُهَما { 

  .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق . وقد جاء يف األثر 
  يعين يف القيامة} إِلَيَّ َمْرجُِعكُمْ { 
  .يعين يف الدنيا من خري يستحق به الثواب وشر يستوجب به عقاب } فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { . 

  :نزوهلا وإن عم حكمها على قولني  واختلفواْ يف سبب
نزلت يف سعد بن أيب وقاص وقد حلفت أّمه عليه وأقسمت أال تأكل طعاماً حىت يرجع عن دين حممد : أحدمها 

  .قاله مصعب وسعد وقتادة . صلى اهللا عليه وسلم 
  .أهنا نزلت يف عياش بن أيب ربيعة : الثاين 

إِنَّا  للَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه جََعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربِّكَ لََيقُولُنََّوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِا
َوقَالَ ) ١١(ا َولََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنو) ١٠(كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصُدورِ الْعَالَِمَني 

ْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا اتَّبِعُوا َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ خَطَاَياكُْم َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني ِمْن َخطَاَياُه
  ) ١٣(ا َمَع أَثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَانُوا َيفَْتُرونَ َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَالً) ١٢(

  فيه وجهان} َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالَ مََّع أَثْقَاِلهِمْ { : قوله تعاىل 
  .أهنم أعوان الظلمة : أحدمها : 

  .أهنم أصحاب البدع إذا أُتبِعوا عليها : الثاين 
  .أهنم حمِدثو السنن اجلائرة إذا عمل هبا من بعدهم : الثالث 

فَأَْنَجْيَناهُ ) ١٤(ُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ إِلَّا خَْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َو
  ) ١٥(اَها آَيةً ِللْعَالَِمَني َوأَْصحَاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْن

أَوَّلُ َنبِيٍ « : روى قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال } َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه { : قوله تعاىل 
  .وبعث من اجلزيرة : قال قتادة » أُْرِسلَ نُْوٌح 

  فيه أربعة أقاويل}  َعاماً فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني{ 



لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثالمثائة سنة ودعاهم ثالمثائة سنة ولبث : قال قتادة . أن هذا مبلغ عمره كله : أحدها : 
  .بعد الطوفان ثالمثائة سنة ومخسني سنة 

  :ماً فعنه جوابان ومل يقل تسعمائة ومخسني عا} أَلَْف َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني َعاماً { فإن قيل فلم قال 
  .أن املقصود به تكثري العدد فكان ذكر األلف أفخم يف اللفظ وأكثر يف العدد : أحدمها 

ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره مخسني سنة لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع : الثاين 
  .من جهته ، فهذا قول يف استكمال األلف فذكر اهللا ذلك تنبيهاً على أن النقيصة كانت 

أنه بعث ألربعني سنة من عمره ولبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً وعاش بعد الطوفان ستني : والقول الثاين 
  .عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة ومخسني سنة ، قاله ابن عباس 

مبلغ عمره ألف سنة وعشرين أنه لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً وعاش بعد ذلك سبعني سنة فكان : الثالث 
  .سنة ، قاله كعب األحبار 

أنه بعث وهو ابن مخسني وثالمثائة سنة ولبث يف قومه داعياً ألف سنة إال مخسني عاماً وعاش بعد : والقول الرابع 
  .قاله عون بن أيب شداد . الطوفان ثالمثائة ومخسني عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وستمائة ومخسني سنة 

  فيه ثالثة أقاويل} أََخذَُهُم الطُّوفَانُ فَ{ 
  .أن الطوفان املطر ، قاله ابن عباس وابن جبري وقتادة والسدي : أحدها : 

  .أن الطوفان الغرق ، قاله الضحاك : الثاين 
  :أنه املوت ، روته عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنه قول الشاعر : الثالث 

وحكى إمساعيل بن عبد اهللا أن الطوفان كان . وقيل إن الطوفان كلُّ عاّم من األذى . ..أفناهم طوفان موت جارٍف 
  .يف نيسان 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوْثَاًنا ) ١٦(َوإِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 
 الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشكُرُوا لَُه َوَتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقًا فَاْبَتغُوا ِعْنَد اللَِّه

أََولَمْ َيَرْوا كَْيفَ ) ١٨(َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوإِنْ ُتكَذِّبُوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما ) ١٧(إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 
قُلْ ِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ) ١٩(ُيْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

َوَما ) ٢١(يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء وََيْرَحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ ) ٢٠(الْآِخَرةَ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ُيْنِشئُ النَّشْأَةَ 
وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَِّه ) ٢٢(أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ وَلَا ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

  ) ٢٣(َوِلقَاِئِه أُولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحمَِتي َوأُولَِئكَ لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  فيه مخسة أوجه} يَُعذُِّب َمن َيَشآُء َويَْرَحُم َمن َيَشآُء { : قوله تعاىل 
  .من يشاء باإلعراض عنها  يعذب من يشاء باالنقطاع إىل الدنيا ، ويرحم: أحدها : 

  .يعذب من يشاء باحلرص ، ويرحم من يشاء بالقناعة : الثاين 
  .يعذب من يشاء بسوء اخللق ، ويرحم من يشاء حبسن اخللق : الثالث 
  .يعذب من يشاء ببغض الناس له ، ويرحم من يشاء حببهم له : الرابع 

  .اء مبالزمة السنة يعذب من يشاء مبتابعة البدعة ، ويرحم من يش: اخلامس 

َوقَالَ ) ٢٤( لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوهُ أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاهُ اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك
كُْم ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ َيكْفُرُ َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن بَْعُضكُْم إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َموَدَّةَ َبيْنِ

لَْحِكيمُ فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز ا) ٢٥(َبْعًضا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاِصرِيَن 
ْنَيا وَإِنَُّه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب وَآَتْيَناهُ أَجَْرُه ِفي الدُّ) ٢٦(

  ) ٢٧(الصَّاِلِحَني 

لوط بإبراهيم وكان ابن أخيه وآمنت به سارة وكانت بنت آمن : قال ابن إسحاق } فَئَاَمَن لَُه لُوطٌ { : قوله تعاىل 
  .عمه 

  يعين مهاجر عن الظاملني} َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى َربِّي { 
  :وفيما هاجر إليه قوالن . 

  .أنه هاجر إىل حّران ، قاله كعب األحبار : أحدمها 
  .، قاله قتادة أنه هاجر من كوثي وهو من سواد الكوفة إىل أرض الشام : الثاين 

  :فيه ستة أقاويل } َوَءاَتْيَناهُ أَجَْرُه ِفي الدُّنَْيا { : قوله تعاىل 
  .الذكر احلسن ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .رضا أهل األديان ، قاله قتادة : الثاين 

  .النية الصاحلة اليت اكتسب هبا األجر يف اآلخرة ، قاله احلسن : الثالث 



  .اله عكرمة لسان صدق ، ق: الرابع 
  .ما أويت يف الدنيا من األجر ، رواه ابن برزة : اخلامس 
  .الولد الصاحل ، حكاه ابن عيسى وقاله الكليب حىت أن أكثر األنبياء من ولده : السادس 

  .أنه بقاء الصالة عند قربه وليس ذلك لغريه من األنبياء : وحيتمل سابعاً 

أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َوَتقْطَُعونَ ) ٢٨(ْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُ
) ٢٩(ِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني السَّبِيلَ َوَتأْتُونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَّ

  ) ٣٠(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن 

  أي تنكحون الرجال} أَِئنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ { : قوله تعاىل 
  فيه ثالثة أوجه} َوَتقْطَُعونَ السَّبِيلَ { . 
  .له ابن زيد أنه قطع الطريق على املسافر ، قا: أحدها : 

  .أهنم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن األسفار حذراً من فعلهم اخلبيث ، حكاه ابن شجرة : الثاين 
  .استغنواْ عن النساء بالرجال : أنه قطع النسل للعدول عن النساء إىل الرجال ، قال وهب : الثالث 

  جمالسكم املنكر فيه أربعة أوجهأي يف } َوتَأُْتونَ ِفي َناِديِكُُم الْمُنكَرَ { 
  .هو أهنم كانوا يتضارطون يف جمالسهم ، قالته عائشة رضي اهللا عنها : أحدها : 

  .أهنم كانوا خيذفون من مير هبم ويسخرون منه روته أم هاىنء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .عن جماهد  أهنم كانوا جيامعون الرجال يف جمالسهم ، رواه منصور: الثالث 
  .هو الصفري ولعب احلمام واجلالهق والسحاق وحل أزرار القيان يف اجمللس ، رواه احلاكم عن جماهد : الرابع 

قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطًا ) ٣١(وا ظَاِلِمَني َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراِهيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَاُن
َولَمَّا أَنْ َجاَءتْ ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِمْ ) ٣٢(قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 

إِنَّا ُمنْزِلُونَ َعلَى ) ٣٣(نَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك إِلَّا اْمرَأََتَك كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا لَا َتَخْف وَلَا َتْحَزنْ إِ
لَى َمْدَيَن وَإِ) ٣٥(َولَقَْد َتَركَْنا ِمْنَها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ ) ٣٤(أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيِة رِجًْزا ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ 

فَكَذَُّبوُه فَأََخذَْتُهمُ ) ٣٦(َن أََخاُهْم ُشَعيًْبا فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه وَاْرجُوا الَْيْوَم الْآِخَر َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِدي
َتَبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساكِنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد ) ٣٧(الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني 

َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت فَاسَْتكَْبرُوا ِفي ) ٣٨(فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ َوكَانُوا ُمْستَْبصِرِيَن 
 فَكُلًّا أََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم) ٣٩(وا َسابِِقَني الْأَْرضِ َوَما كَاُن

مَثَلُ الَِّذينَ ) ٤٠(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ َمْن َخَسفَْنا بِِه الْأَْرَض َوِمنُْهْم َمْن أَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا 
عَْنكَبُوِت لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََمثَلِ الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوتِ لََبْيتُ الْ

َوتِلَْك الْأَْمثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها ) ٤٢(ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم إِنَّ اللََّه َيعْلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ) ٤١(
  ) ٤٣(إِلَّا الْعَاِلُمونَ 

  .يعين آهلة من األصنام واألوثان عبدوها } مَثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْولَِيآَء { : قوله تعاىل 
يعين أهنم عبدوا ما ال يغين عنهم شيئاً كبيت العنكبوت الذي ال يدفع شيئاً وهو } كََمثَلِ الَْعنكَُبوِت اتََّخذَْت َبيْتاً { 



  .من أبلغ األمثال فيهم 
ميسرة أن ألنه يستر اإلبصار وال يدفع األيدي ، وقد حكي عن يزيد بن } َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبيُوِت لَبَْيُت الْعَنكَبُوِت { 

  .العنكبوت شيطان مسخها اهللا 
  .نسجت العنكبوت مرتني مرة على داود ، ومرة على النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال عطاء 

  .ومجع العنكبوت عناكب وتصغريه عنيكب 

لُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ اْت) ٤٤(َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني 
  ) ٤٥(إِنَّ الصَّلَاةَ تَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر وَاللَُّه َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ 

آن وهذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتلو ما يعين القر} اْتلُ َمآ أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ { : قوله تعاىل 
  .أنزل منه على أمته 

  فيه ثالثة تأويالت} َوأَِقمِ الصَّالَةَ { 
  .أنه القرآن ، قاله ابن عمر : أحدها : 

  .قاله ابن عباس . أنه الصالة املفروضة : الثاين 
  .هللا ، قاله ابن حبر أن الصالة هنا هي الدعاء ومعناه قم بالدعاء إىل أمر ا: الثالث 

  .الفحشاء الزىن واملنكر الشرك ، قاله ابن عباس } إِنَّ الصَّالَةَ َتْنَهى َعنِ الْفَْحَشآِء وَالُْمنكَرِ { 
  :مث فيه ثالثة أقاويل 

  .أهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر ما دام فيها ، قاله الكليب وابن زيد ومحاد بن أيب سليمان : أحدها 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن الفحشاء واملنكر قبلها وبعدها روى طاووس عن ابن عباس قال  تنهى: الثاين 
  َمن لَّْم تَْنَهُه َصالَُتُه َعنِ الْفَْحَشاِء َواملنكَرِ لَمْ َيْزَدْد بَِها ِمَن اللَِّه إِالَّ ُبْعداً« : وسلم 

  .ي عن املنكر ، قاله ابن زيد إن ما تدعوهم إليه من األمر باملعروف والنه: الثالث » 
  فيه سبعة تأويالت} َولَذِكُر اللَِّه أَكَْبُر { 
  .ولذكر اهللا إياكم أكرب من ذكركم إياه ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .ولذكر اهللا أفضل من كل شيء ، قاله سلمان : الثاين 
الة من الفحشاء واملنكر ، قاله عبد اهللا بن عون ولذكر اهللا يف الصالة اليت أنت فيها أكرب مما هنتك عنه الص: الثالث 

.  
  .ولذكر اهللا العبد يف الصالة أكرب من الصالة ، قاله أبو مالك : الرابع 

  .ولذكر اهللا أكرب من أن حتويه أفهامكم وعقولكم : اخلامس 
  .أكرب من قيامكم بطاعته : السادس 
  .نكر أكرب من أن يبقي على صاحبه عقاب الفحشاء وامل: السابع 

ِذي أُنْزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوإِلَُهَنا َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الْكَِتابِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ
  ) ٤٦(َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 



  :فيه ثالثة تأويالت } َوالَ ُتجَاِدلُواْ أَْهلَ الِْكتَابِ إِألَ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسنُ { : قوله تعاىل 
  .قول ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس } الَِّتي ِهَي أَْحَسُن { أن : أحدها 
  .الكف عنهم عند بذل اجلزية منهم وقتاهلم إن أبوا ، قاله جماهد : الثاين 

  .وا شراً فقولوا هلم خرياً ، رواه ابن أيب جنيح أهنم إن قال: الثالث 
  .وهو أن حيتج لشريعة اٍإلسالم وال يذم ما تقدمها من الشرائع : وحيتمل تأويالً رابعاً 

  فيه أربعة أقاويل} إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهمُ { 
  .أهنم أهل احلرب ، قاله جماهد : أحدها : 

  .رواه خصيف  من منع اجلزية منهم ،: الثاين 
  .ظلموا باإلقامة على كفرهم بعد قيام احلجة عليهم ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .ظلموا يف جداهلم فأغلظوا هلم ، قاله ابن عيسى : الرابع 

  :واختلف يف نسخ ذلك على قولني 
  .أهنا منسوخة؛ قاله قتادة : أحدمها 

  .أهنا ثابتة : الثاين 
كان أهل الكتاب يقرأُون : اآلية ، فروى سلمة عن أيب هريرة قال } ِذي أُنزِلَ إِلَْيَنا َوأُنزِلَ إِِلْيكُْم َوقُولُواْ َءآَمنَّا بِالَّ{ 

الَ ُتَصدِّقُواْ أَْهلَ الِكتابِ « : التوراة بالعربانية فيفسروهنا بالعربية ألهل اٍإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :أي خملصون وفيه قوالن » } ُمْسِلُمونَ { إىل قوله } واْ َءاَمنَّا بِالَِّذي أُنزِلَ إِلَيَْنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُْم َوقُولُ{ َوالَ ُتكَذُِّبوُهم 

  .أنه يقوله ألهل الكتاب ، قاله جماهد : أحدمها 
  .يقوله ملن آمن ، قاله السدي : الثاين 

تَْيَناُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤلَاِء َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا َوكَذَِلَك أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب فَالَِّذيَن آ
تٌ َبلْ ُهَو آيَا) ٤٨(َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َولَا َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذًا لَاْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ ) ٤٧(الْكَاِفُرونَ 

  ) ٤٩(َبيِّنَاٌت ِفي ُصُدورِ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا الظَّاِلُمونَ 

  فيه قوالن} َوَما كُنَت َتْتلُواْ ِمن قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيمِينِكَ { : قوله تعاىل 
قبل القرآن كتاباً من كتب اهللا املنزلة وال ختطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما  }َوَما كُنَت َتْتلُواْ ِمن { معناه : أحدمها : 

  .أنزل اهللا فيه حىت يشكوا يف إخبارك عنه إنه من وحي اهللا سبحانه إليك وهو معىن قول حيىي بن سالم 
ذلك فيهم ليدهلم على أنه كان أهل الكتاب جيدونه يف كتبهم أن حممداً ال خيط بيمينه وال يقرأ كتاباً فنزل : الثاين 

  .صحة نبوته ، وهو معىن قول جماهد 
  فيهم ثالثة أقاويل} إِذَاً الْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ { 
  .أهنم مشركو قريش ، قاله جماهد : أحدها : 

  .مشركو العرب أن يقولوا لو كان يقرأ قد تعلمه من غريه ، قاله قتادة : الثاين 
  .، قاله السدي أهنم املكذبون من اليهود : الثالث 

  :فيه قوالن } َبلْ ُهَو َءايَاٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصدُورِ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلْمَ { : قوله تعاىل 
َءاَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصدُورِ الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم { أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كونه أمياً ال يكتب وال يقرأ : أحدمها 



  .الكتاب ألنه منعوت يف كتبهم هبذه الصفة ، قاله الضحاك من أهل } 
وهم النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون به ، } ءَايَاٌت َبيِّنَاٌت ِفي ُصُدورِ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم { أنه القرآن : الثاين 

  .قاله احلسن 
تاهبم إال نظراً فإذا طبقوه مل حيفظوا ما فيه إال أعطيت هذه األمة احلفظ وكان من قبلها ال يقرأُون ك: قال احلسن 

  .النبيني 
  .إهنم حلماء علماء كأهنم يف الفقه أنبياء : وقال كعب يف صفة هذه األمة 

  املشركون: قال ابن عباس } َوَما َيْجَحُد بِئَايَاِتَنا إِالَّ الظَّاِلُمونَ { 
.  

أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ ) ٥٠(بِِّه قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر ُمبٌِني َوقَالُوا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َر
َبيَْنكُْم َشهِيًدا َيْعلَُم َما ِفي قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبْينِي َو) ٥١(الِْكَتابَ ُيْتلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

  ) ٥٢(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِاللَِّه أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ 

  وفيه قوالن} َوقَالُواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه َءاَياٌت مِّن رَّبِِه { : قوله تعاىل 
انواْ يسألونه آيات يقترحوهنا عليه كما كان يفعله مشركو قريش أن جيعل الصفا ذهباً وأن جيري أهنم ك: أحدمها : 

  .مبكة هنراً 
  .أهنم سألوه مثل آيات األنبياء قبله كما جاء صاحل بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء املوتى : الثاين 

لذي يعطي ما يشاء من اآليات ملن يشاء من األنبياء حبسب ما يرى من أي أن اهللا هو ا} قُلْ إِنََّما اآلَياُت عِنَد اللَِّه { 
  .املصلحة ولذلك مل تتفق آيات األنبياء كلها وإمنا جاء كل نيب بنوع منها 

إمنا يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مندوب لإلنذار والبيان ال ملا يقترح عليه من اآليات و} َوإِنََّما أََناْ َنذِيٌر مُّبٌِني { 
  .يلزم أن يأيت مبا يشهد بصدقه من املعجزات وقد فعل اهللا ذلك فأجاهبم به فقال 

  :يعين القرآن يتلى عليهم وفيه وجهان } أَوَلَْم َيكِْفهِمْ أَنَّآ أَنَزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب ُيْتلَى َعلَْيهِمْ { 
لكتاب آية لك ودليالً على صدقك ملا فيه من اإلعجاز أومل يكفهم من اآليات اليت سألوها أنا أنزلنا عليك ا: أحدمها 

  يف نظمه وصدق خربه وصحة وعده؟
أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب يف : أنه حممول على ما رواه عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال : الثاين 

أَوَلَمْ { ب غري كتاهبم فأنزل اهللا كفى بقوم محقاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إىل غري نبيهم أو كتا: كتف فقال 
  .} َيكْفِهِْم أَنَّآ أَنزَلَْنا َعلَْيَك الْكَتَاَب ُيتْلَى َعلَْيهِْم 

  .يعين استنقاذهم من الضالل ، وبالذكرى إرشادهم إىل احلق } إِنَّ ِفي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ { 
  دون اإلميان وال يقصدون العنادأي يري} ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { 
  .يعين شهيداً بالصدق واإلبالغ ، وعليكم بالتكذيب والعناد } قُلْ كَفَى بِاللَِّه بَْينِي َوبَْيَنكُْم ِشهِيداً { : قوله تعاىل . 
علمه فلزمهم أن وهذا احتجاج عليهم يف صحة شهادته عليهم ألهنم قد أقرواْ ب} َيْعلَُم َما ِفي السََّموَاِت وَاَألْرضِ { 

  .يقرواْ بشهادته 
  فيه وجهان} َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ بِالَْباِطلِ { 
  .بإبليس ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 



  .بعبادة األَوثان واألصنام ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  حيتمل وجهني} َوكَفَُروا بِاللَِّه { 
  .لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتبه : أحدمها : 
  .مبا أشركوه معه من اآلهلة وأضافوه إليه من األوالد واألنداد : ين الثا
  فيه وجهان} أُوْلَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ { 
  .خسروا أنفسهم بإهالكها ، قاله علي بن عيسى : أحدمها : 

  .خسروا يف اآلخرة نعيم اجلنة بعذاب النار ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

َيْستَْعجِلُوَنَك ) ٥٣(لَْعذَابِ َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِا
أَْرُجلِهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما  َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت) ٥٤(بِالَْعذَابِ َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن 

  ) ٥٥(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  فيه وجهان} وََيْستَْعجِلُوَنكَ بِالَْعذَابِ { : قوله تعاىل 
  .أن استعجاهلم له شدة عنادهم لنبيه : أحدمها : 

  .اآلية ]  ٣٢: ل األنفا[ } إِن كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقُّ ِمن ِعنِدَك { : أنه استهزاؤهم بقوهلم : الثاين 
  فيه أربعة أقاويل} َولَْوالَ أََجلٌ مَُّسمى { 
  .أنه يوم القيامة ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .أجل احلياة إىل حني املوت وأجل املوت إىل حني البعث إليه بني أجلني من اهللا ، قاله قتادة : الثاين 
  .أنه النفخة األوىل ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 

  يعين الذي استعجلوه} لََّجآَءُهمُ الَْعذَاُب  {
  أي فجأة} َولَيِأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً { . 
  ال يعلمون بنزوله هبم} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { . 
فَعَ َتقُوُم السَّاَعةُ َوالرَُّجلُ قَْد َر« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى نعيم بن عبد اهللا عن أيب هريرة قال . 

  أَْكْلََتُه إِلَى ِفيِه َتِصلُ إِلَى ِفيِه حَتَّى َتقُوَم السَّاعَةُ
 «.  

) ٥٧(كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت ثُمَّ إِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ ) ٥٦(َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن 
ُر الَْعاِمِلنيَ وا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة غَُرفًا َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُ

لَُّه يَْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَّمِيُع َوكَأَيِّْن ِمْن دَابٍَّة لَا َتْحِملُ رِْزقََها ال) ٥٩(الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ ) ٥٨(
) ٦١(فَكُونَ َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤ) ٦٠(الَْعِليُم 

وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن نَزَّلَ ِمَن السََّماءِ ) ٦٢(ِدِه َويَقِْدرُ لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبا
  ) ٦٣(لُونَ َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض ِمْن َبْعِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِق

  فيه مخسة تأويالت} َيا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َءآَمُنواْ إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ { : تعاىل قوله 
  .أي جانبوا أهل املعاصي باخلروج من أرضهم ، قاله ابن جبري وعطاء : أحدها : 



  .اطلبوا أولياء اهللا إذا ظهروا باخلروج إليهم ، قاله أبو العالية : الثاين 
  .اهللا بالقتال هلم ، قاله جماهد جاهدوا أعداء : الثالث 
  .إن رمحيت واسعة لكم ، قاله مطرف بن عبد اهللا : الرابع 

  .إن رزقي واسع لكم ، وهو مروي عن مطرف أيضاً : اخلامس 
  فيه ثالثة تأويالت} فَإِيَّاَي فَاْعبُدونِ { 
  .فارهبون ، قاله بالل بن سعد : أحدها : 

  .ينة ، قاله السدي فاعبدون باهلجرة إىل املد: الثاين 
  .فاعبدون بأال تطيعوا أحداً يف معصييت ، قاله علي بن عيسى : الثالث 

  :وفيه وجهان } كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ الَْمْوِت { : قوله 
  .يعين أن كل حي ميت : أحدمها 

  :أهنا جتد كربه وشدته ، ويف إعالمهم بذلك وإن كانوا يعلمونه وجهان : الثاين 
  .هاباً باملوت ليقلعوا عن املعاصي إر: أحدمها 

ليعلمهم أن أنبياء اهللا وإن اختصوا بكرامته وتفردوا برسالته فحلول املوت هبم كحلوله بغريهم حىت ال : الثاين 
يضلوا مبوت من مات منهم ، وروى جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب قال ملا تّويف رسول اهللا 

السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا : جاءهم آت يسمعون حسه وال يرون شخصه فقال  صلى اهللا عليه وسلم
، إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة ، وَخلَفاً من كل هالك ودركاً من كل } كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ الُْموتِ { وبركاته ، 

  .فائت؛ فباهللا فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإن املصاب من ُحرَِم الثواب 
} لَُنبَوِّئَنَُّهْم مَِّن الَْجنَِّة غَُرفاً . . . { : قوله تعاىل . يريد البعث يف القيامة بعد املوت يف الدنيا } مَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعونَ ثُ{ 

ناه لنسكننهم مع} لَُنَبوِّئَنَُّهم { بالثاء من الثواء وهو طول املقام وقرأ الباقون بالباء } لَُنثَوِّيَنَُّهم { قرأ محزة والكسائي 
  :وإمنا خصهم بالغرف ألمرين . أعايل البيوت 

  .أن الغرف ال تستقر إال فوق البيوت فصار فيها مجع بني أمرين : أحدمها 
  .ألهنا أنزه من البيوت إلشرافها وألذ سكىن منها لرياحها وجفافها : الثاين 

إِنَّ ِفي اجلَنَِّة غَُرفاً ُيَرى ظَاِهرَُها ِمن َباِطنِها « : وقد روى أبو مالك األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  اَم َوقَاَم باللِّيلِ وَالنَّاُس نِياٌم، َوَباِطنُها ِمن ظَاِهرَِها ، أَعدََّها اللَُّه ِلَمن أَطَْعمَ الطََّعاَم وَأَطَابَ الكَالََم َوتَاَبَع الصَّالَةَ َوالصَِّي

  فيه أربعة أقاويل} َدآبٍَّة الَّ َتْحِملُ رِْزقََها  َوكَأَيِّن مِّن{ : قوله . » 
  .معناه تأكل بأفواهها وال حتمل شيئاً ، قاله جماهد : أحدها : 

  .تأكل لوقتها وال تدخر لغدها ، قاله احلسن : الثاين 
  .يأتيها من غري طلب : الثالث 
  .ش أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يكل وال يدخر ، حكاه النقا: الرابع 

  .وكله ال حيمل رزقه وال يدخر إال ابن آدم والنمل والفأر . الدواب هو كل ما دب من احليوان : قال ابن عباس 
أي يسوي بني احلريص املتوكل يف رزقه وبني الراغب القانع وبني اجللود والعاجز حىت ال } اللَُّه َيْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم { 

  .صور العاجز أنه ممنوع بعجزه يغتر اجللْد أنه رزق جبلده وال يت



نزلت هذه اآلية ملا أُذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة وأمر املسلمني هبا خافوا الضيعة : قال ابن عباس 
  .واجلوع فقال قوم هناجر إىل بلد ليس فيها معاش فنزلت هذه اآلية فهاجرواْ 

فَإِذَا رَِكُبوا ِفي الْفُلْكِ ) ٦٤(ٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر الْآخَِرةَ لَهَِي الَْحيََوانُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ َوَما َهِذِه الْحََياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَْه
وَِلَيَتَمتَُّعوا فَسَْوَف  لَِيكْفُرُوا بَِما آَتيَْناُهْم) ٦٥(َدَعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ 

  ) ٦٦(َيْعلَُمونَ 

احليوان واحلياة : احلياة الدائمة وقال أبو عبيدة : قال الضحاك } إِنَّ الدَّارَ اآلِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَوانُ { : قوله تعاىل 
  .واحد 

َوَمْن أَظْلَمُ ) ٦٧(ْولِهِْم أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ وَبِنِْعَمِة اللَِّه َيكْفُُرونَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َح
وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا ) ٦٨(ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثًْوى لِلْكَاِفرِيَن 

  ) ٦٩(ِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني لََنْه

  .هي مكة وهم قريش أمنهم اهللا هبا : قال عبد الرمحن بن زيد } أََو لَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً َءآِمناً { : قوله 
ضاً ويسيب بعضهم بعضاً فأذكرهم اهللا هبذه النعمة يقتل بعضهم بع: قال الضحاك } َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم { 

  .ليذعنوا له بالطاعة 
  فيه وجهان} أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ { 
  .أفبالشرك ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .بإبليس ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} َوبِنِْعَمِة اللَِّه َيكْفُُرونَ { 
  . ، قاله ابن عباس بعافية اهللا: أحدها : 

  .بعطاء اهللا وإحسانه ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .بإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف ، حكاه النقاش ، وهذا تعجب وإنكار خرج خمرج االستفهام : الرابع 

  .بأن جعل هللا شريكاً أو ولداً } أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً َوَمْن { : قوله تعاىل 
  فيه ثالثة تأويالت} أَْو كَذََّب بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُه { 
  .بالتوحيد ، قاله السدي : أحدها : 

  .بالقرآن ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .بن شجرة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ا: الثالث 

  أي مستقراً} . . . َمثًْوى { 
  :فيه أربعة أوجه } َوالَِّذيَن َجاَهُدواْ ِفيَنا { : قوله . 

  .قاتلوا املشركني طائعني لنا : أحدها 
  .جاهدوا أنفسهم يف هواها خوفاً منا : الثاين 

  .عقابنا اجتهدوا يف العمل بالطاعة والكف عن املعصية رغبة يف ثوابنا وحذراً من : الثالث 



  .جاهدوا أنفسهم يف التوبة من ذنوهبم : الرابع 
  فيه أربعة تأويالت} لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا { 
  .يعين الطريق إىل اجلنة ، قاله السدي : أحدها : 

  .نوفقهم لدين احلق ، حكاه النقاش : الثاين 
  .اله عباس أبو أمحد معناه الذين يعملون مبا يعلمون يهديهم ملا ال يعلمون ، ق: الثالث 
  .معناه لنخلصّن نياهتم وصدقاهتم وصلواهتم وصيامهم ، قاله يوسف بن أسباط : الرابع 

  .أي يف العون هلم ، اهللا أعلم } َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحسِنَِني { 

ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن ) ٣(ْغِلُبونَ ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَي) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم ) ١(امل 
َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدهُ ) ٥(بَِنْصرِ اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ٤(َبْعُد َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ 

  ) ٧(َيْعلَُمونَ ظَاِهًرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ الْآِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ ) ٦(لنَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َولَِكنَّ أَكْثَرَ ا

كان املسلمون : روى ابن جبري عن ابن عباس قال . اآلية } غُِلَبِت الرُّوُم ِفي أَدَْنى اَألْرضِ . امل { : قوله تعاىل 
ى فارس ألهنم أهل كتاب ، وكان املشركون حيبون أن تظهر فارس على الروم ألهنم أهل حيبون أن يظهر الروم عل

  .أوثان 
فغلبت فارس الروم فسر بذلك املشركون وقالوا للمسلمني إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا ألنكم : قال ابن شهاب 

  .أهل كتاب ، وقد غلبت فارس الروم والروم أهل كتاب 
كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حىت بىن فيها بيت النار فأخرب رسول اهللا صلى اهللا  إنه كان آخر فتوح: وقيل 

  :عليه وسلم بذلك فساءه فأنزل اهللا هاتني اآليتني فلما قال 
ي سر بذلك املسلمون وبادر أبو بكر رضي اهللا عنه إىل مشرك} َوُهم مِّن َبْعِد غَلَبِهِْم َسْيْغِلُبونَ ِفي بِْضعِ ِسنَِني { 

فاقتمر أبو بكر واملشركون على ذلك ، : قال قتادة . قريش فأخربهم مبا أنزل عليهم وأن الروم ستغلب الفرس 
  :وذلك قبل حترمي القمار مدة اختلف الناس فيها على ثالثة أقاويل 

  .مدة ثالث سنني تظهر الروم فيها على فارس ، قاله السدي : أحدها 
  .مخس سنني ، قاله قتادة : الثاين 

  .سبع سنني ، قاله الفراء : الثالث 
وكان الذي توىل ذلك من املسلمني أبو بكر رضي اهللا عنه ، واختلف يف الذي تواله من املشركني مع أيب بكر على 

  :قولني 
  .أنه أبو سفيان بن حرب ، قاله السدي : أحدمها 

أراد اهلجرة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم َعِلق وحكىلنقاش أن أبا بكر ملا . أنه أُيب بن خلف ، قاله قتادة : الثاين 
  .اعطين كفيالً باخلطر إن غلبت فكفله ابنه عبد الرمحن : به أيب بن خلف وقال 

  :واختلف يف قدر العوض املبذول على قولني 
  .أربع قالئص ، قاله عامر : أحدمها 

  .مخس قالئص ، قاله قتادة : الثاين 
» َما َحَملََك َعلََى َما فََعلَْت؟ « : ليه وسلم أن أبا بكر هلم هذه املدة أنكرها وقال فلما علم رسول اهللا صلى اهللا ع



ما بلغ بني الثالث والعشر فقال له النيب صلى اهللا عليه : قال » فَكَم البِْضُع « : ثقة باهللا وبرسوله ، قال : قال 
لوصني وازداد منهم يف األجل سنتني فصارت القالئص ستاً فزادهم ق» زِدُْهم ِفي اخلَطَرِ ِفي َوزِْد اَألَجلِ « : وسلم 

وتسعاً على : على القول األول ، وسبعاً على الثاين ، وصار األجل مخساً على القول األول ، وسبعاً على الثاين 
  .الثالث 

  :واختلف يف االستزاده والزيادة على قولني 
  .الغلبة ، قاله عامر  أهنا كانت بعد انقضاء األجل األول قبل ظهور: أحدمها 

أهنا كانت قبل انقضاء األجل األول ، قاله ابن شهاب ، فأظفر اهللا الروم بفارس قبل انقضاء األجل الثاين : الثاين 
  .تصديقاً خلربه يف التقدير ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف التنزيل 
  :واختلف يف السنة اليت غلبت الروم أهل فارس على ثالثة أقاويل 

فكان يوم : أهنا عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر املسلمون على قريش فيه ، قاله أبو سعيد ، قال : دها أح
  .بدر 

أن ظهور فارس على الروم كان قبل اهلجرة بسنتني ، وظهور املسلمني على قريش كان يف عام بدر بعد : الثاين 
  .اهلجرة بسنتني ، ولعله قول عكرمة 

ديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور املسملني على املشركني يف الفتح بعد مدة احلديبية ، عام احل: الثالث 
  .قاله عبيد اهللا بن عبد اهللا 

  :ففيه قوالن } ِفي أَْدَنى اَألْرضِ { : فأما قوله تعاىل 
  .يف أدىن أرض فارس؛ حكاه النقاش : أحدمها 

  :ر ويف أدىن أرض الروم أربعة أقاويل يف أدىن أرض الروم ، وهو قول اجلمهو: الثاين 
  .أطراف الشام ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .اجلزيرة وهي أقرب أرض الروم إىل فارس ، قاله جماهد : الثاين 

  .األردن وفلسطني ، قاله السدي : الثالث 
  .أذرعات الشام وكانت هبا الوقعة ، قاله حيىي بن سالم : الرابع 

  .يف أدىن ريف الشام : بالفتح أي ظهرت فقيل له عالم غلبت؟ فقال } غَلََبِت  {: وقرأ أبو عمرو وحده 
وقال . وهو ما بني الثالث إىل العشر وهذا نص عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم } ِفي بِْضعِ ِسنِنيَ { : قوله تعاىل 

  .تاسع بعض أهل اللغة هو ما بني العقدين من الواحد إىل العشرة فيكون من الثاين إىل ال
  :وأما النيف ففيه قوالن 

  .ما بني الواحد والتسعة ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .ما بني الواحد والثالثة ، وهو قول اجلمهور : الثاين 

  فيه وجهان} ِللَِّه األَْمُر ِمن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد { 
  .من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت : أحدمها : 

  .ة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على فارس من قبل غلب: الثاين 
  فيه قوالن} َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ بَِنْصرِ اللَِّه { 
أنه اخلرب الذي ورد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية هبالك كسرى ففرح ومن معه : أحدمها : 



  .عف الفرس وقوة العرب فكان هذا يوم فرحهم بنصر اهللا لض
  .يعين به نصر الروم على فارس : الثاين 

  :ويف فرحهم بذلك ثالثة أوجه 
  .تصديق خرب اهللا وخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .ألهنم أهل كتاب مثلهم : الثاين 

  .ألنه مقدمة لنصرهم على املشركني : الثالث 
ه ألن نصره خمتص بغلبة أوليائه ألعدائه فأما غلبة أعدائه ألوليائه فليس بنصر وإمنا هو يعين من أوليائ} بَِنْصرِ اللَِّه { 

  .ابتالء 
  ألهل طاعته} الرَّحِيُم { يف نقمته } َوُهَو الْعَزِيُز { 
  :فيه وجهان } َيْعلَُمونَ ظَاهِراً مَِّن الَْحَياِة الدُّْنَيا { : قوله تعاىل . 

مىت يزرعون ومىت حيصدون وكيف يغرسون وكيف يبنون ، قاله ابن عباس وعكرمة  يعلمون أمر معايشهم: أحدمها 
  .هو بنيان قصورها وتشقيق أهنارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر احلياة الدنيا : وقال الضحاك . وقتادة 
  .ابن جبري  يعلمون ما ألقته الشياطني هلم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من مساء الدنيا ، قاله: الثاين 

  .أن ظاهر احلياة الدنيا العمل هلا ، وباطنها عمل اآلخرة : وحيتمل ثالثاً 
  حيتمل وجهني} َوُهْم َعنِ اآلِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ { 
  .عما أعده اهللا يف اآلخرة من ثواب عن طاعته وعقاب على معصيته : أحدمها : 

  .عما أمرهم اهللا به من طاعة وألزمهم إياه : الثاين 

َجلٍ ُمسَمى َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ أَوَلَْم َيَتفَكَُّروا ِفي أَْنفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأَ
ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَانُوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً أََولَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََينْظُُروا كَ) ٨(بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ 

َيظِْلمَُهْم َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهمْ َوأَثَاُروا الْأَْرَض َوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِل
  ) ١٠(ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه َوكَانُوا بَِها َيْسَتهْزِئُونَ ) ٩(ونَ َيظِْلُم

حيتمل أربعة أوجه } لَْحقِّ أََولَْم َيَتفَكَّرُواْ ِفي أَنفُسِهِم مَّا َخلََق اللَُّه السََّمواِت وَاَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِالَّ بِا{ : قوله تعاىل 
:  

  .بالعدل : أحدها 
  .باحلكمة : الثاين 

  .إال ما استحق عليهم الطاعة والشكر : الثالث 
  .قاله الفراء ، معناه إال للحق يعين الثواب والعقاب : والرابع 

  فيه وجهان} َوأََجلِ مَُّسمى { 
  .قيام الساعة ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .حمتمل أنه أجل كل خملوق على ما قدر له  وهو: الثاين 
  :فدل ذل على أمرين 

  .دل به على الفناء وعلى أن لكل خملوق أجالً : أحدمها 



  .نبه على ثواب احملسن وعقاب املسيء : الثاين 
  .كفرواْ : قال ابن عباس } ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن أََسآُءواْ { : قوله تعاىل 

  وجهان فيه} السُّوأَى { 
  .جهنم ، قاله السدي : أحدمها : 

  .العذاب يف الدنيا واآلخرة ، قاله احلسن : الثاين 
  :ويف الفرق بني اإلساءة والسوء وجهان 

  .أن اإلساءة إنفاق العمر يف الباطل ، والسوء إنفاق رزقه يف املعاصي : أحدمها 
  .أن اِإلساَءة فعل املسيء والسوء الفعل مما يسوء : الثاين 

  ألن كذبواْ} أَن كَذَُّبواْ { 
  فيه ثالثة أوجه} بِئَاَياتِ اللَِّه { . 
  .مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن ، قاله الكليب : أحدها : 

  .بالعذاب أن ينزل هبم ، قاله مقاتل : الثاين 
  .مبعجزات الرسل ، قاله الضحاك : الثالث 

  .يات أي باآل} َوكَانُواْ بَِها َيْستَْهزُِءونَ { 

َولَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ) ١٢(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيبِْلُس الُْمْجرُِمونَ ) ١١(اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ) ١٤(َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ  َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ) ١٣(ُشَركَاِئهِْم ُشفََعاُء َوكَاُنوا بُِشرَكَائِهِْم كَاِفرِيَن 

َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ) ١٥(الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبُرونَ 
  ) ١٦(ُمْحَضُرونَ 

  فيه ستة أوجه} بِْلُس الُْمْجرُِمونَ ُي{ : قوله تعاىل 
  .أنه الفضيحة ، قاله جماهد : أحدها : 

  .االكتئاب ، قاله ابن أيب جنيح : الثاين 
  .اإلياس ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .اهلالك ، قاله السدي : الرابع 

  .الندامة ، قاله ابن قتيبة : اخلامس 
  :احلرية ، قال العجاج : السادس 

  قال نعم أعرفه وأبلسَا... تعرف رْسماً مكرساً  يا صاح هل
  فيه وجهان} َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيوَْمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ { : قوله تعاىل 

  .يف اجلزاء بالثواب والعقاب : أحدمها : 
  .يف املكان باجلنة والنار : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } فَُهْم ِفي رَْوَضٍة َيْحَبُرونَ . . . { : قوله تعاىل 
  .ميكرون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ينعمون ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 



  .يتلذذون بالسماع والغناء ، قاله حيىي بن أيب كثري : الثالث 
  :واحلربة عند العرب السرور والفرح قال العجاج . يفرحون ، قاله السدي : الرابع 

  موايل احلي إن املوىل َيسَر ...فاحلمد هللا الذي أعطى احلرب 
فأما الروضة فهي البستان املتناهي منظراً وطيباً ومل يكن عند العرب أحسن منظراً وال أطيب منها رحياً قال األعشى 

:  
  خضراء جاد عليها مسبل هطل... ما روضة من رياض احلزن معشبةٌ 

  مؤزر بعميم النبت مكتهل... يضحك الشمس منها كوكب َشرٌِق 
  وال بأحسن منها إذا دنا اُألُصل... بأطيب منها نشر رائحٍة  يوماً

  فيه مخسة تأويالت} ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ { : قوله تعاىل 
  .مدخلون ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .أي نزل به ]  ١٠٦: املائدة [ و ]  ١٨٠: البقرة [ } إذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَوُت { : نازلون ومنه قوله : الثاين 
  .مقيمون ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  .معذبون : الرابع 

  .جمموعون ، ومعاين هذه التأويالت متقاربة : اخلامس 

) ١٨(َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَعشِيا َوِحَني ُتظْهِرُونَ ) ١٧(فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ 
  ) ١٩(ونَ ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُج

  :ويف تسمية الصالة بالتسبيح وجهان } فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحنيَ ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ { : قوله 
  .ضمنتها من ذكر التسبيح يف الركوع والسجود ملا ت: أحدمها 

َتكُونُ لَكُم سَْبَحةٌ َيْوَم « مأخوذ من السبحة ، والسبحة الصالة ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .أي صالة » الِقَياَمةِ 
} َوِحَني ُتصْبُِحونَ { . ضحاك أي صالة املغرب والعشاء ، قاله ابن عباس وابن جبري وال} ِحَني ُتْمُسونَ { : وقوله 

  .صالة الصبح يف قوهلم أيضاً 
  فيه قوالن} َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّمواِت َواَألْرضِ { 
  .احلمد هللا على نعمه وآالئه : أحدمها : 

  .الصالة الختصاصها بقراءة احلمد يف الفاحتة : الثاين 
  يعين صالة العصر} َوَعشِّياً { 
يعين صالة الظهر وإمنا خص صالة الليل باسم التسبيح وصالة النهار باسم احلمد ألن } ُرونَ َوِحَني َتظْهِ{ . 

اإلنسان يف النهار متقلب يف أحوال توجب محد اهللا عليها ، ويف الليل على خلوة توجب تنزيه اهللا من األسواء فيها 
  .يل أخص فسميت به صالة الليل فلذلك صار احلمد بالنهار أخص فسميت به صالة النهار ، والتسبيح بالل

والفرق بني املساء والعشي أن املساء بدو الظالم بعد املغيب ، والعشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب وهو 
مأخوذ من عشا العني وهو نقص النور من الناظر كنقص نور الشمس ، فجاءت هذه اآلية جامعة ألوقات الصلوات 

هل جتد يف كتاب اهللا الصلوات : م أن نافع بن األزرق سأل ابن عباس اخلمس ، وقد روى سفيان عن عاص



  .اخلمس؟ فقرأ هذه اآلية 
كل صالة ذكرت يف كتاب اهللا قبل الليلة اليت أسري فيها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حيىي ابن سالم 

وهذه اآلية : قبل اهلجرة بسنة ، قال فليست من الصلوات اخلمس ألهنا فرضت يف الليلة اليت أسري به فيها وذلك 
  .نزلت بعد ليلة اإلسراء وقبل اهلجرة 

  فيه أربعة تأويالت} ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن الَْحيِّ { 
سعود وابن عباس خيرج اإلنسان احلي من النطفة امليتة وخيرج النطفة امليتة من اإلنسان احلي ، قاله ابن م: أحدها : 

  .وأبو سعيد اخلدري وجماهد وقتادة وابن جبري 
خيرج املؤمن من الكافر وخيرج الكافر من املؤمن ، قاله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه والزهري ، ورواه : الثاين 

  .األسود بن عبد يغوث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .من الدجاج ، قاله عكرمة خيرج الدجاجة من البيضة وخيرج البيضة : الثالث 
خيرج النخلة من النواة وخيرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من احلبة واحلبة من السنبلة ، قاله ابن مالك : الرابع 

  .والسدي 
  .خيرج الفطن اللبيب من العاجز البليد وخيرج العاجز البليد من الفطن اللبيب : وحيتمل خامساً 

  يعين بالنبات ألنه حياة أهلها فصار حياة هلا} َموِْتَها  وَُيْحيِى اَألْرضَ َبْعَد{ 
  .أنه كثرة أهلها ألهنم حييون مواهتا ويعمرون خراهبا : وحيتمل ثانياً . 
ويف هذا دليل . أي كما أحيا األرض بإخراج النبات وأحيا املوتى كذلك حيييكم بالبعث } َوكَذِِلَك ُتخَْرُجونَ { 

  .على صحة القياس 

َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا ) ٢٠(آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنُْتْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَ َوِمْن 
  ) ٢١(ُرونَ ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبيَْنكُْم َموَدَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَّ

  فيه قوالن} َوِمَن َءايَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُم مِّْن أَنفُِسكُمْ أَزَْواجاً { : قوله تعاىل 
  .حواء خلقها من ضلع آدم ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .أن خلق سائر األزواج من أمثاهلم من الرجال والنساء ، قاله علي بن عيسى : الثاين 
  .األنسية ما مل جيعله بني غريمها ] من [ لتأنسوا إليها ألنه جعل بني الزوجني } ا لَِّتْسكُنُواْ إِلَْيَه{ 
  فيه أربعة} َوَجَعلَ َبيَْنكُم مََّودَّةً َوَرْحَمةً { 
  .أن املودة احملبة والرمحة والشفقة ، قاله السدي : أحدها : 

  .أن املودة اجلماع والرمحة الولد ، قاله احلسن : الثاين 
  .أن املودة حب الكبري والرمحة احلنو على الصغري ، قاله الكليب  :الثالث 
  .أهنما التراحم بني الزوجني ، قاله مقاتل : الرابع 

  حيتمل وجهني} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ { 
  .يتفكرون يف أن هلم خالقاً معبوداً : أحدمها : 

  .وت يتفكرون يف البعث بعد امل: الثاين 



َوِمْن آَياِتهِ ) ٢٢(اِلِمَني َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِللَْع
  ) ٢٣(قَْومٍ َيْسَمُعونَ َمَناُمكُمْ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَاْبِتَغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِل

  فيه وجهان} َوِمْن َءاَياِتِه َخلُْق السَّموَاِت وَاَألْرضِ { : قوله 
  .ملا فيهما من اآليات والعرب : أحدمها : 

  .إلعجاز اخللق عن إحداث مثلهما : الثاين 
  فيه وجهان} َواْختالَُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم { 
وألوانكم أبيض وأسود وأمحر ، . م بالكالم ، فللعرب كالم وللفرس كالم وللروم كالم اختالف ألسنتك: أحدمها : 

قاله السدي ، وحكى وهب بن منبه يف املبتدأ أن مجيع األلسنة اثنان وسبعون لساناً منها يف ولد سام بن نوح تسعة 
  . عشر لساناً ، ويف ولد حام سبعة عشر لساناً ، ويف ولد يافث ستة وثالثون لساناً

: النغمة والصوت حىت ال يشتبه صوتان من أخوين ألم وأب ، وألوانكم : اختالف ألسنتكم : والوجه الثاين 
  .الصورة حىت ال يشتبه الناس يف املعارف واملناكح واحلقوق 

بكسر الالم }  للعاملني{ وروى حفص عن عاصم . اجلن واإلنس : قال ابن عيسى } إِنَّ ِفي ذَِلَك َآلَياٍت ِللْعَاِلِمَني { 
  .يعين مجيع العلماء 

  :فيه وجهان } َوِمْن َءاَياِتِه َمَناُمكُم بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َواْبِتَغُؤكُْم مِّن فَْضِلِه { : قوله 
أن الليل والنهار معاً وقت للنوم ووقت البتغاء الفضل ، ألن من الناس من يتصرف يف كسبه ليالً وينام : أحدمها 

  .هناراً 
ومن آياته منامكم بالليل ، : أن الليل وقت النوم والنهار وقت البتغاء الفضل ، ويكون تقدير الكالم : لثاين ا

  .وابتغاؤكم من فضله بالنهار 
  :ويف ابتغاء الفضل وجهان 

  .التجارة ، قاله جماهد : أحدمها 
  .رف يف النهار دليالً على البعث فجعل النوم يف الليل دليالً على املوت ، والتص. التصرف والعمل : الثاين 

  فيه ثالث أوجه} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ { 
  .يسمعون احلق فيتبعونه : أحدها : 

  .يسمعون الوعظ فيخافونه : الثاين 
  .يسمعون القرآن فيصدقونه : الثالث 

زِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِهِ الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َوُيَن
  ) ٢٥(نَ خُْرُجوَوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء وَالْأَْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا أَْنُتْم َت) ٢٤(َيْعِقلُونَ 

  فيه أربعة تأويالت} َوِمن َءايَاِتِه يُرِيكُْم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً { : قوله تعاىل 
  .خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم ، قاله قتادة : أحدها : 

  .خوفاً من الصواعق وطمعاً يف الغيث ، قاله الضحاك : الثاين 
  . املطر أن حييي الزرع ، حكاه حيىي بن سالم خوفاً من الربد أن يهلك الزرع وطمعاً يف: الثالث 



  :خوفاً أن يكون الربق برقاً ُخلّباً ال ميطر وطمعاً أن يكون ممطراً ، ذكره ابن حبر ، وأنشد قول الشاعر : الرابع 
  إن خري الربق ما الغيث معه... ال يكن برقك برقاً ُخلّباً 

  :أشار املتنيب إىل ذلك بقوله إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد : والعرب يقولون 
  سوى َعّدي هلا بَْرق الغمام... فقد أرد املياه بغري زاٍد 

  فيه وجهان} َوِمْن َءآَياِتِه أنْ َتقُوَم السََّمآُء َواَألْرضُ بِأَْمرِهِ { : قوله تعاىل 
  .أن تكون : أحدمها : 

  .أن تثبت : الثاين 
  فيه وجهان} بِأَمْرِِه { 
  .ه وحكمته بتدبري: أحدمها : 

  .بإذنه هلا أن تقوم بغري عمد : الثاين 
  أي وأنتم موتى يف قبوركم} ثُمَّ إِذا َدَعاكُْم َدْعَوةً مِّْن اَألْرضِ { 
  .دعاهم من السماء فخرجوا من األرض : قال قتادة . أي من قبوركم مبعوثني إىل القيامة } إِذَآ أَنُتمْ َتْخُرُجونَ { . 

  :مث فيه ثالثة أوجه 
  .أنه أخرجهم مبا هو مبنزلة الدعاء ومبنزلة قوله كن فيكون ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .أهنم أخرجهم بدعاء دعاهم به ، قاله قتادة : الثاين 

  .ويشبه أن يكون قول حيىي بن سالم . أنه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء هلم : الثالث 

َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ ) ٢٦(ضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْر
  ) ٢٧(الْأَْعلَى ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  فيه ستة تأويالت} كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ . . . { : قوله 
كل حرف من : روى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . مطيعون ، قاله جماهد : أحدها  :

  .القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة 
  .مصلون ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .مقرون بالعبودية ، قاله عكرمة وأبو مالك والسدي : الثالث 
  .اله الربيع بن أنس كل له قائم يوم القيامة ، ق: الرابع 

  .كل له قائم بالشهادة أنه عبد له ، قاله احلسن : اخلامس 
  .أنه املخلص ، قاله ابن جبري : السادس 

أما بدء خلقه فبعلوقه يف الرحم قبل والدته ، وأما إعادته فإحياؤه } َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ { : قوله تعاىل 
نفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من ابتداء خلقه دليالً على ما خفي من إعادته استدالالً بالشاهد على بعد املوت بال

  .الغائب 
  :وفيه ثالثة أوجه } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : مث أكد ذلك بقوله 

 مضغة مث عظماً مث يعود إن إعادة اخللق أهون من ابتداء إنشائهم ألهنم ينقلون يف االبتداء نطفة مث علقة مث: أحدها 
  .رضيعاً مث فطيماً ، وهو يف اإلعادة يصاح به 



  .فيقوم سوياً وهذا مروي عن ابن عباس 
  :كقول الفرزدق } َهيٌِّن { مكان } أْهونُ { معناه وهو هني عليه فجعل : الثالث 

  بيتاً دعائمه أعز وأطول... إن الذي مسك السماء بىن لنا 
  أي دعائمه عزيرة طويلة

  :وجهان } أَْهَونُ { ويف تأويل : 
  .أيسر ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  :أسهل ، وأنشد ابن شجرة قول الشاعر : الثاين 
  حين إليها والٌه ويتوق... وهان على أمساَء أن شطت النوى 

  .شيء على اهللا بعزيز ما : قال } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : أي هي أسهل عليه ، وقال الربيع بن هيثم يف قوله تعاىل 
  وفيه ثالثة أقاويل. أي الصفة العليا } َولَُه الَْمثَلُ اَألْعلَى { 
  .أنه ليس كمثله شيء ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .هو شهادة أن ال إله إال اهللا ، قاله قتادة : الثاين 
  .أنه حييي ومييت ، قاله الضحاك : الثالث 

  .مجيع ما خيتص به من الصفات اليت ال يشاركه املخلوق فيها أنه  -هو أعلم-: وحيتمل رابعاً 
  أي ال إله فيها غريه} ِفي السَّموَاِت َواَألْرضِ { 
  فيه وجهان} َوُهَو الْعَزِيُز { . 
  .املنيع يف قدرته : أحدمها : 

  .يف انتقامه : الثاين 
  فيه وجهان} الَْحِكيمُ { 
  .أيب العالية  يف تدبريه ألمره وهو معىن قول: أحدمها : 

  .يف إعذاره وحجته إىل عباده ، قاله جعفر بن الزبري : الثاين 

نُْتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهمْ ضََرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَ
َبلِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا أَهَْواَءُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي ) ٢٨(كُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُس

  ) ٢٩(َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن 

  :ف يف سبب ضرب اهللا هلم املثل على ثالثة أقاويل اختل} َضَرَب لَكُم مَّثَالً مِّْن أَنفُِسكُْم { : قوله تعاىل 
  .ألن املشركني أشركوا به يف العبادة غريه ، قاله قتادة : أحدها 
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك ، إال شريكاً وهو لك ، متلكه : ألنه كانت تلبية قريش يف اجلاهلية : الثاين 

  .جبري  وما ملك ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، قاله ابن
  .ألهنم كانوا ال يورثون مواليهم فضرب اهللا هذا املثل ، قاله السدي : الثالث 
أنه مل يشارككم عبيدكم يف أموالكم ألنكم مالكون هلم ، فاهللا أْوىل أال يشاركه أحد من خلقه يف العبادة : وتأويله 

  .ألنه مالكهم وخالقهم 
  فيه ثالثة أوجه} َتَخافُونَُهم كَِخيفَِتكُْم أَنفَُسكُْم { 



  .ختافون أن يشاركوكم يف أموالكم كما ختافون ذلك من شركائكم ، قاله أبو جملز : أحدها : 
  .ختافون أن يرثوكم كما ختافون ورثتكم ، قاله السدي : الثاين 

  .ختافون الئمتهم كما ختافون بعضكم بعضاً ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 

أَكْثََر النَّاسِ  نِيفًا ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّفَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ َح
ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ) ٣١( ُمنِيبَِني إِلَْيِه وَاتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني) ٣٠(لَا َيْعلَُمونَ 

  ) ٣٢(ِشَيًعا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ 

  فيه ثالثة أوجه} فَأَِقْم َوجَْهَك { : قوله تعاىل 
  .قصدك : أحدها : 

  .دينك ، قاله الضحاك : الثاين 
  .عملك ، قاله الكليب : الثالث 

  يه ستة تأويالتف} ِللدِّينِ َحنِيفاً { 
  .مسلماً ، وهذا قول الضحاك : أحدها : 

  .خملصاً ، وهذا قول خصيف : والثاين 
  .متبعاً ، قاله جماهد : الثالث 
  .مستقيماً ، قاله حممد بن كعب : الرابع 

  .حاّجاً ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  .مؤمناً بالرسل كلهم ، قاله أبو قالبة : السادس 

  فيها تأويالن} الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها  ِفطَْرَت اللَِّه{ 
  .صنعة اهللا اليت خلق الناس عليها ، قاله الطربي : أحدمها : 

دين اهللا الذي فطر خلقه عليه ، قاله ابن عباس والضحاك والكليب يريد به اإلسالم وقد روى عطاء عن النيب : الثاين 
  :ومن قول كعب بن مالك » إِبَْراِهيمَ السَُّواكُ  ِمن ِفطْرِة« : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  والقتل يف احلق عند اهللا تفضيل... إن تقتولنا فدين اهللا فطرتنا 
  فيه ثالثة تأويالت} الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه { 
  .ال تبديل لدين اهللا ، قاله جماهد وقتادة : أحدها : 

  .ن خيصي فحوهلا ، قاله عمر بن اخلطاب وابن عباس وعكرمة ال تغيري خللق اهللا من البهائم أ: الثاين 
ال تبديل خالق غري اهللا فيخلق كخلق اهللا ، ألنه خالق خيلق ، وغريه خملوق ال خيلق ، وهو معىن قول ابن : الثالث 

  .حبر 
  .وحيتمل رابعاً ، ال يشقى من خلقه سعيداً وال يسعد من خلقه شقّياً 

  فيه تأويالن} ُم ذَِلَك الدِّيُن الْقَيِّ{ 
  .ذلك احلساب البني ، قاله مقاتل بن حيان : أحدمها : 

  .ذلك القضاء املستقيم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :أي ال يتفكرون فيعلمون أن هلم خالقاً معبوداً وإهلاً قدمياً } َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ { 



  :يه أربعة تأويالت ف} ُمنِيبَِني إِلَْيِه { : قوله 
  .مقبلني إليه ، قاله حيىي بن سالم والفراء : أحدها 
  .داعني إليه ، قاله عبيد بن يعلى : الثاين 

  .مطيعني له ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثالث 
  :تائبني إليه من الذنوب ، ومنه قول أيب قيس بن األسلت : الرابع 

  زن قد أنابواوقومهم هوا... فإن تابوا فإن بين سليم 
  ويف أصل اإلنابة قوالن

  .أن أصله القطع ومنه أخذ اسم الناب ألنه قاطع فكأن اإلنابة هي االنقطاع إىل اهللا عز وجل بالطاعة : أحدمها : 
  .أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة ألهنا الرجوع إىل عادة : الثاين 

أي } فَاَرقُواْ دِيَنُهم { أي أوقعوا فيه االختالف حىت صاروا فرقاً وقرىء } الَِّذيَن فَرَّقُوا دِيَنُهمْ  ِمَن{ : قوله تعاىل 
  :تركوه وقد قرأ بذلك علي رضي اهللا عنه وهي قراءة محزة والكسائي وفيهم أربعة أقاويل 

  .أهنم اليهود ، قاله قتادة : أحدها 
  .له معمر أهنم اليهود والنصارى ، قا: الثاين 

  .أهنم اخلوارج من هذه األمة ، وهذا قول أيب هريرة ورواه أبو أمامة مرفوعاً : الثالث 
  .أهنم أصحاب األهواء والبدع ، روته عائشة مرفوعاً : الرابع 

  فيه وجهان} َوكَانُواْ ِشَيعاً { 
  .فرقاً ، قاله الكليب : أحدمها : 

  .أدياناً ، قاله مقاتل : الثاين 
  .أهنم أنصار األنبياء وأتباعهم : الثاً وحيتمل ث

  أي فرقة} كُلُّ حِْزبٍ { 
  أي مبا عندهم من الضاللة} بَِما لََديْهِْم ِفرُِحونَ { . 
  فيه ثالثة أوجه} فَرُِحونَ { . 
  .مسرورون ، قاله اجلمهور : أحدها : 

  .معجبون ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .متمسكون ، قاله جماهد : الثالث 

ِلَيكْفُُروا ) ٣٣(بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ  ذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْمَوإِ
َوإِذَا ) ٣٥(لْطَاًنا فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَانُوا بِِه ُيْشرِكُونَ أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْيهِْم ُس) ٣٤(بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه يَْبُسطُ ) ٣٦(أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ 
  ) ٣٧(َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ  الرِّْزَق ِلَمْن

  فيه أربعة تأويالت} أَْم أَنَزلَْنا َعلَيْهِْم ُسلْطَاناً { : قوله 
  .يعين كتاباً ، قاله الضحاك : أحدها : 

  .عذراً ، قاله قتادة : الثاين 



  .برهاناً ، وهو معىن قول السدي وعطاء : الثالث 
  .رسوالً ، حكاه ابن عيسى حمتمالً : رابع ال
  حيتمل وجهني} فَُهَو َيَتكَلَُّم بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ { 
  .معناه خيرب به : أحدمها : 

  .حيتج له : الثاين 
  :فيها وجهان } َوإِذَآ أَذَقْنا النَّاَس َرْحَمةً { : قوله 

  .سالم أهنا العافية والسعة ، قاله حيىي بن : أحدمها 
  .النعمة واملطر ، حكاه النقاش : الثاين 

  .وحيتمل أهنا األمن والدعة 
  أي بالرمحة} فَرُِحواْ بَِها { 
  فيها وجهان} َوإِن ُتِصبُْهْم ِسيِّئَةً { . 
  .بالء وعقوبة ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .قحط املطر ، قاله السدي : الثاين 
  .أهنا اخلوف واحلذر : وحيتمل ثالثاً 

  أي بذنوهبم} بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم { 
  فيه وجهان} إِذَا ُهْم َيقَْنطُونَ { . 
  .أن القنوط اليأس من الرمحة والفرج ، قاله اجلمهور : أحدمها : 

  .أن القنوط ترك فرائض اهللا يف اليسر ، قاله احلسن : الثاين 

َوَما ) ٣٨(بِيلِ ذَِلَك َخْيرٌ ِللَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ فَآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّ
الُْمْضِعفُونَ  ْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُمآَتْيُتْم ِمْن رًِبا ِليَْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَلَا َيْرُبو عِْنَد اللَِّه َوَما آتَْيُتْم ِمْن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َو

ِلكُْم ِمْن َشْيٍء سُْبحَاَنهُ اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُمْ ثُمَّ َرَزقَكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَ) ٣٩(
  ) ٤٠(َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  فيهم وجهان} فَئَاِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه { : قوله 
  .أهنم قرابة الرجل ، أن يصل رمحهم مباله ونفسه ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها : 

أهنم ذوو قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو املطلب يعطون حقهم من : الثاين 
  .الغنيمة والفيء ، قاله السدي 

  يتههو الذي ال جيد كفا} َوالِْمْسِكنيَ { 
  فيه قوالن} َواْبَن السَّبِيلِ { . 
  .املسافر ، قاله جماهد فإن كان حمتاجاً فحقه يف الزكاة وإن كان غري حمتاج فّرباً وصلة : أحدمها : 

أنه الضيف الذي ينزل بك ، قاله ابن عباس وابن جبري وقتادة ، فإن أطعمه كان بّراً وصلة ومل جيز أن يكون : الثاين 
وإن دفعت إليه ماالً جاز إذا كان فقرياً أن يكون من الزكاة ، ومل جيز إن كان . جاً كان أو غري حمتاج من الزكاة حمتا

  .غنّياً 



  :فيه ثالثة أوجه } َوَماَء آَتْيُتم مِّن رِّباً لِّيَْرُبَوا ِفي أَْموَالِ النَّاسِ فَالَ يَْرُبواْ ِعندَ اللَِّه { : قوله 
  .ليكافأ عليها أفضل منها ، قاله ابن عباس وجماهد  أنه الرجل يهدي هدية: أحدها 
أنه يف رجل صحبه يف الطريق فخدمه فجعل له املخدوم بعض الربح من ماله جزاء خلدمته ال لوجه اهللا ، قاله : الثاين 

  .الشعيب 
  . ، قاله إبراهيم أنه يف رجل يهب لذي قرابة له ماالً ليصري به غنّياً ذا مال وال يفعله طلباً لثواب اهللا: الثالث 

  .أي فال يكون له ثواب عند اهللا } فَالَ َيرُْبوا ِعْنَد اللَِّه { : ومعىن قوله 
  .مها رَِبوان أحدمها حالل واآلخر حرام ، فما تعاطيتم بينكم حالل وال يصل إىل اهللا : قال ابن عباس 

  واب اهللا ، وفيها قوالنأي ث} َوَما َءآَتْيُتم مِّن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه { 
  .أهنا الزكاة املفروضة وهو الظاهر : أحدمها : 

  .أهنا الصدقة ، قاله ابن عباس والسدي : الثاين 
  فيه وجهان} فَأُْولَِئَك الُْمْضِعفُونَ { 
  .تضاعف هلم احلسنات ألن من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ، قاله السدي : أحدمها : 

  .مل يقل مال رجل من زكاة : م يف الدنيا بالزيادة فيها ، وقال الكليب تضاعف أمواهل: الثاين 

قُلْ ِسُريوا ) ٤١(َيْرجُِعونَ ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمْ 
  ) ٤٢(انَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَ

  أربعة أقاويل} الفَسَاِد { يف } ظََهَر الْفَسَاُد ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ { : قوله 
  .الشرك ، قاله السدي : أحدها : 

  .ارتكاب املعاصي ، قاله أبو العالية : الثاين 
  .اله حيىي بن سالم قحط املطر ، ق: الثالث 
  .أخذ السفينة غصباً : قتل ابن آدم أخاه ، وفساد البحر : فساد الرب : الرابع 

  .أن ظهور الفساد والة السوء : وحيتمل خامساً 
  هنا أربعة أقاويل} ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ { 
  .ي األمصار البحار إن العرب تسم: أن الرب الفيايف والبحر القرى ، قاله عكرمة ، وقال : أحدها : 

  .الرب أهل العمود والبحر أهل القرى والريف ، قاله قتادة : الثاين 
  .أن الرب بادية األعراب ، قاله الضحاك والبحر اجلزائر؛ قاله عطاء : الثالث 
  .أن الرب ما كان من املدن والقرى على غري هنر ، والبحر ما كان على شط هنر ، قاله ابن عباس : الرابع 
  :متعمقني يف غوامض املعاين وجهان ولل

  .أن الرب النفس والبحر القلب : أحدمها 
  .وهو بعيد . لظهور ما على اللسان وخفاء ما يف القلب . أن الرب اللسان والبحر القلب : الثاين 

  .مبا عملواْ من املعاصي واكتسبوا من اخلطايا : قال السدي } بَِما كَسََبْت أَْيِدي النَّاسِ { 
من املعاصي جزاًء معجالً يف الدنيا وجزاًء مؤجالً يف اآلخرة فصار عذاب الدنيا } ُيِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا ِل{ 

  .بعض اجلزاء 



  فيه ثالثة أوجه} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { 
  .يرجعون عن املعاصي ، قاله أبو العالية : أحدها : 

  .يرجعون إىل حق ، قاله إبراهيم : الثاين 
  .يرجع من بعدهم ، قاله احلسن : الثالث 

َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن ) ٤٣( فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ
لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الْكَاِفرِينَ ) ٤٤(َعِملَ َصاِلًحا فَِلأَنْفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ 

)٤٥ (  

  فيه وجهان} فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ الْقَيِّمِ { : قوله تعاىل 
  .أقم وجهك للتوحيد ، قاله السدي : أحدمها : 

  .به إىل اجلنة ، قاله ابن عيسى استقم للدين املستقيم بصاح: الثاين 
  يعين يوم القيامة} ِمن قَْبلِ َيأَِتَي َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه { 
  معناه يتفرقون قال الشاعر: قال ابن عباس } َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ { . 
:  

  من الدهر حىت قيل له يتصدعا... وكنا كندماين جذمية حقبةً 
  أي لن يتفرقا

  .أنه ما يصدعهم يوم القيامة من أهوال : تمل وجهاً ثانياً وحي. 
  :وفيه قوالن 

  .يتفرقون يف عرصة القيامة فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ، قاله قتادة : أحدمها 
  .يتفرق املشركون وآهلتهم يف النار ، قاله الكليب : الثاين 
  :يالن فيه تأو} فََألنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ . . . { : قوله 

  .يسوون املضاجع يف القبور ، قاله جماهد : أحدمها 
  .يوطئون يف الدنيا بالقرآن ويف اآلخرة بالعمل الصاحل ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َوِمْن آَياِتِه أَنْ يُْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشَِّراٍت وَِلُيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِتجْرَِي الْفُلُْك بِأَْمرِِه 
مُوا َوكَانَ َحقًّا َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسلًا إِلَى قَْومِهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَر) ٤٦(َتْشكُُرونَ 

  ) ٤٧(َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني 

  بالغيث: قال الضحاك } ْن َءاَياِتِه أَن ُيْرِسلَ الرَِّياَح مَُبشِّرَاٍت َوِم{ : قوله 
  .خبصب الزمان وصحة األبدان : وحيتمل وجهاً ثانياً . 

  .كل شيء يف القرآن من الرياح فهو رمحة ، وكل شيء يف القرآن من الريح فهو عذاب : وقال أُيب بن كعب 
أربعة منها رمحة وأربعة منها عذاب ، فأما الرمحة فالناشرات واملبشرات  الريح مثانية ،: وقال عبد اهللا بن عمر 

  .واملرسالت والذاريات ، وأما العذاب فالعقيم والصرصر ومها يف الرب ، والعاصف والقاصف ومها يف البحر 
  فيه تأويالن} َولُِيِذيقَكُم مِّن رَّْحَمِتهِ { 



  .بردها وطيبها ، قاله الضحاك : أحدمها : 
  .املطر ، قاله جماهد وقتادة : اين الث
  يعين السفن} َولَِتْجزِي الْفُلْكُ { 
  حيتمل وجهني} . . . بِأمْرِِه { . 
  .بقدرته يف تسيريها : أحدمها : 

  .برمحته ملن فيها : الثاين 
لنعمته إذ ليس مع  يعين ما عّدده من نعمه فتطيعوه ألن طاعة العبد لربه يف شكره} َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ . . . { 

  .املعصية شكر وال مع كفر النعمة طاعة 
  :فيه وجهان } َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنِنيَ . . . { : قوله 

  .نصر األنبياء بإجابة دعائهم على املكذبني هلم من قومهم ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
اضهم ، روت أم الدرداء ، قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصر املؤمنني بإجياب الذّب عن أعر: الثاين 
َر َجَهنَّمَ َيْوَم َما ِمنِ اْمرِىٍء ُمْسِلمٍ َيُردُّ َعْن ِعْرضِ أَِخيِه إِالَّ كَانَ َحقّاً َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَن َيُردَّ َعْنُه َنا« : يقول 

  .} َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنِنيَ  َوكَانَ{ مث تال هذه اآلية » الِقَياِمةِ 

ى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاًبا فََيْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَر
َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني ) ٤٨(ذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِ

ٍء قَدِيٌر لَى كُلِّ َشْيفَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلَك لَُمْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َع) ٤٩(
  ) ٥١(َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن بَْعِدِه َيكْفُُرونَ ) ٥٠(

  فيه ثالثة تأويالت} َوَيْجَعلُُه ِكسَفاً . . . { : قوله 
  .قطعاً ، قاله قتادة : أحدها : 

  .متراكماً بعضه على بعض ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .يف مساء دون مساء ، قاله الضحاك  :الثالث 

} الَْوْدقَ { من خلله ، ويف : وقرأ الضحاك بن مزاحم . أي من خالل السحاب } فََتَرى الْوَْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخالَِلهِ { 
  :تأويالن 
  .أنه الربق ، حكاه أبو خنيلة احلماين عن أبيه : أحدمها 

  :منه قول الشاعر أنه املطر ، قاله جماهد والضحاك و: الثاين 
  وال أرض أبقل إبقاهلا... فال مزنة ودقت وْدقُها 

  يعين املطر} فَانظُْر إِلَى َءآثارِ َرْحَمِة اللَِّه { : قوله 
يعين باملاء حىت أنبتت شجراً ومرعى بعد أن كانت باجلدب مواتاً ، قال } كَْيَف ُيْحيي اَألْرَض بَْعَد َمْوتِهآ { . 

  . من السماء قطرة إال أنبت هبا يف األرض عشبة أو يف البحر لؤلؤة ما أنزل اهللا: عكرمة 
ألن القادر على إحياء األرض املوات قادر على إحياء األموات استدالالً بالشاهد على } إِنَّ ذَِلَك لَُمْحيِي الَْموَْتى { 

  .الغائب 
  .ججه حتيي القلوب الغافلة وتأول من تعّمق يف غوامض املعاين آثار رمحة اهللا أنه مواعظ القرآن وح



  :فيه قوالن } َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمصْفَّراً { : قوله 
فرأوا السحاب مصفراً ، ألن السحاب إذا كان كذلك مل ميطر ، حكاه علي ابن عيسى وقيل إهنا الريح : أحدمها 

  .الدبور ألهنا ال تلقح 
  .راره ، قاله ابن عباس وأبو عبيدة فرأوا الزرع مصفراً بعد اخض: الثاين 

ومعىن ظل هو أنه أوقع الفعل يف صدر النهار وهو الوقت الذي فيه الظل ، ألنه وقت } لَظَلُّواْ ِمْن َبْعِدِه َيكْفُرُونَ { 
وكذلك قوهلم أضحى يفعل ، لكن قد يعرب بقوهلم ظل يفعل عن فعل . خمتص بأهم األمور لتقدميه عن ّنية من الليل 

  .النهار وآخره اتساعاً لكثرة استعماله ، وقلَّما يستعمل أضحى يفعل إال يف صدر النهار دون آخره  أول
  :هنا وجهني } َيكْفُُرونَ { وحيتمل 
  .َيْشكَونَ : أحدمها 

  .يذّمون : الثاين 

َوَما أَْنتَ بَِهادِ الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ ) ٥٢(رِيَن فَإِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْموَْتى َولَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِ
  ) ٥٣(إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ 

  فيه قوالن} فَإِنََّك الَ ُتْسِمُع الَْموَْتى { : قوله 
ولوا عن اهلدى فلم يسمعوه ، قاله حيىي بن أن املوتى الكفار الذين ميوتون على الكفر وهم الصم الذين ت: أحدمها : 

  .سالم 
أن هذا مثل ضربه اهللا للكافرين كما أن امليت إذا خوطب مل يسمع واألصم إذا دعي مل يسمع كذلك الكافر : الثاين 

  .ال يسمع الوعظ ألن الكفر قد أماته والضالل قد أصمه 
فاألصم ال يسمع الدعاء مقبالً وال مدبراً ولكن إذا دعي مقبالً } ْو ُمْدبِرِيَن َوالَ ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّ{ : قوله 

فقد يفهم اإلشارة وإن مل يسمع الصوت ، فإذا دعي مدبراً فهو ال يفهم اإلشارة وال يسمع الصوت فلذلك صارت 
  .وقيل إهنا نزلت يف بين عبد الدار . حاله مدبراً أسوأ ، فذكره بأسوأ أحواله 

َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهَو  ُه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبةًاللَّ
  ) ٥٤(الَْعِليمُ الْقَِديُر 

  من نطفة: قال قتادة } اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُم مِّن َضْعفٍ { : قوله 
  شباباً: قاله جماهد } مَّ َجَعلَ بَْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُ{ . 
ألن بياض الشعر نذير بالفناء ، قال الشاعر : يعين هرماً وشيبة ، قال قتادة } ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضعْفاً َوَشْيَبةً { . 
:  

  لصاحبه وحسبك من نذير... أُريت الشيب من نذر املنايا 
  من قوة وضعف} َشآُء َيْخلُُق َما َي{ 
  .على إرادته } الْقَِديُر { بتدبريه } َوُهَو الَْعِليمُ { . 



َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالْإَِميانَ ) ٥٥(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ 
فََيْوَمِئٍذ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا ) ٥٦(ثُْتْم ِفي كَِتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم الْبَْعِث وَلَِكنَّكُْم كُْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ لَقَْد لَبِ

  ) ٥٧(َمْعِذَرُتُهْم وَلَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ 

  الكفار: قال ابن عباس } قِْسمُ الُْمْجرُِمونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُي{ : قوله تعاىل 
  فيه قوالن} َما لَبِثواْ غَْيَر َساَعٍة { . 
  .يف الدنيا استقالالً ألجل الدنيا ملا عاينوا من اآلخرة ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .يف قبورهم ما بني موهتم ونشورهم ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  له ابن جبريأي هكذا ، قا} كَذِلَك { 
  فيه وجهان} كَانُواْ ُيْؤفَكُونَ { . 
  .يكذبون يف الدنيا ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .قاله حيىي بن سالم . يصدون يف الدنيا عن اإلميان بالبعث : الثاين 
  :فيهم وجهان } َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلْمَ { : قوله 

  .أهنم املالئكة ، قاله الكليب : أحدمها 
  .أهل الكتاب : الثاين 

  حيتمل وجهني} َواِإلَميانَ { 
  .اإلميان بالكتاب املتقدم من غري حتريف له وال تبديل فيه : أحدمها : 

  .اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعثِ { 
  .لبثتم يف علم اهللا ، قاله الفراء  لقد: أحدها : 

  .لقد لبثتم مبا بيانه يف كتاب اهللا ، قاله ابن عيسى : الثاين 
لَقَدْ لَبِثُْتم إِلَى { يف كتاب اهللا واإلميان } َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلْمَ { : أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً تقديره : الثالث 

  .تادة قاله ق} َيْومِ الَْبْعثِ 
  :قوالن } لَبِثُْتْم { ويف 

  .لبثوا يف قبورهم : أحدمها 
  .يف الدنيا أحياء ويف قبورهم أموات : الثاين 

  يعين الذي كذبتم به يف الدنيا} فََهذَا َيْوُم الْبَْعِث { 
  .أنه حق أي ال تعلمون يف الدنيا أن البعث حق وقد علمتم اآلن } َولِكنَّكُْم ِكْنُتم الَ َتْعلَُمونَ { . 

  .يعين يوم القيامة } فََيوَمِئٍذ { : قوله 
  أي عذرهم الذي اعتذروا به يف تكذيبهم} الَ َينفَُع الَِّذيَن ظَلَُمواْ َمْعِذَرتُُهْم { 
  فيه ثالثة أوجه} َوالَ ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ { . 
  .ال يعاتبون على سيئاهتم ، قاله النقاش : أحدها : 

  .، قاله بعض املتأخرين ال يستتابون : الثاين 
  .ال يطلب منهم العتىب وهو أن ُيَرُدوا إىل الدنيا ِلُيعَْتُبوا أي ليؤمنوا ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 



) ٥٨(أَنُْتْم إِلَّا ُمْبِطلُونَ  وا إِنَْولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ َولَِئْن جِئَْتُهمْ بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُر
  ) ٦٠(فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَا َيْسَتخِفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ ) ٥٩(كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 

  نيب صلى اهللا عليه وسلم وحيتمل وجهنيهذا خطاب لل} فَاْصبِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ { : قوله 
  .أن وعد اهللا يف نصرك وتأييدك حق : أحدمها : 

  .أن وعده يف انتقامه من أعدائك حق : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} َوالَ َيسَْتِخفَّنَّكَ { 
  .ال َيْستَْعَجلَنََّك ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .ن سالم ال َيْسَتِفزَّنََّك ، قاله حيىي ب: الثاين 
  .ال يستنزلنك ، قاله النقاش : الثالث 

  فيه وجهان} الَِّذيَن الَ ُيوِقُنونَ { 
  .ال يؤمنون : أحدمها : 

ال يصدقون بالبعث واجلزاء ، روى سعيد عن قتادة أن رجالً من اخلوارج قال لعلي كرم اهللا وجهه وهو : الثاين 
فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَّهِ { فقال له علّي وهو يف الصالة . اآلية } طَنَّ َعَملَُك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَب{ خلفه يف صالة الصبح 

  .، واهللا أعلم } َحقٌّ َوالَ َيسَْتِخفَّنََّك الَِّذيَن الَ ُيوِقُنونَ 

ُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم الَِّذيَن ُيِقي) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ ) ١(امل 
  ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ٤(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

  فيه أربعة أوجه} ِتلَْك َءاَياُت الِْكَتابِ الَْحكِيمِ . امل { : قوله 
  .قاله حيىي بن سالم . حلالل واحلرام واألحكام احملكم أَحكمت آياته با: أحدها : 

  .املتقن ال يأيته الباطل من بني يديه وال من خلفه وهو قريب من املعىن األول ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .البني أنه من عند اهللا ، قاله الضحاك : الثالث 
  .بن عيسى أنه يظهر من احلكمة بنفسه كما يظهره احلكيم بقوله ، قاله ا: الرابع 

  :فيه وجهان } ُهًدى { : قوله تعاىل 
  .هدى من الضاللة ، قاله الشعيب : أحدمها 

  .هدى إىل اجلنة ، قاله حيىي بن آدم : الثاين 
  فيه وجهان} َوَرْحَمةً { 
  :أن القرآن رمحة من العذاب ملا يف من الزجر عن استحقاقه وهو وجهان : أحدمها : 

  .ت بأنه هدى ورمحة أنه خرج خمرج النع: أحدمها 
  .أنه خرج خمرج املدح بأن فيه هدى ورمحة : الثاين 

  ويف اإلحسان ثالثة أوجه} ِللُْمْحِسنَِني { 
  .أنه اإلميان الذي حيسن به إىل نفسه ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .أنه الصلة والصالة ، قاله احلسن : الثاين 



يا رسول : أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل فقال بينما : ما روى عمر بن اخلطاب قال : الثالث 
» َوُتِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتحُب ِلنَفِْسَك . أًن َتْخَشى اللََّه كَأَنََّك تََراُه فَإِن لَّْم َتكُْن تََراُه فَإِنَُّه َيَراَك « : اهللا ما اإلحسان؟ قال 

مث انطلق الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه . صدقت : قال الرجل » نعم « : فإذا فعلت ذلك فأنا حمسن؟ قال : قال 
اللَُّه أَكَْبُر ذَِلَك جِبْرِيلُ « : فطلبناه فلم نقدر عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . » َعلَيَّ بِالرَُّجلِ « : وسلم 

  َعلَيِِه السَّالَُم أََراَد أَنْ ُيَعلَِّمكُم أَمُوَر ِدينِكُم
  فيه ثالثة أوجه} أُْولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمن رَّبِّهِم { : قوله تعاىل .  »
  .على نور من رهبم ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .على بينة ، قاله ابن جبري : الثاين 
  .على بيان ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 

  فيه أربعة أوجه} َوأُوْلَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ { 
  .عىن السعداء ، قاله حيىي بن سالم مب: أحدها : 

  .املنجحون ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .الناجحون ، قاله النقاش : الثالث 
  .أهنم الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر ما منه هربواْ ، قاله ابن عباس : الرابع 

) ٦(اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ 
  ) ٧(َعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َولَّى ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقًْرا فََبشِّْرُه بِ

  فيه سبعة تأويالت} اسِ َمن َيْشَترِي لَْهَو الَْحِديثِ َوِمن النَّ{ : قوله تعاىل 
الَ َيِحلُّ « : شراء املغنيات لرواية القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : أحدها : 

َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشَترِي لَْهَو { : َوِفيهِنَّ أنَزلَ اللَُّه َتَعالَى  َبْيُع الُْمغنِيَاِت َوالَ شَِراُؤُهنَّ َوالَ التَِّجاَرةُ ِفيهِنَّ َوالَ أَثْمَاُنُهنَّ
  الَْحِديِث

  الغناء ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبري وقتادة: الثاين . » } 
  .أنه الطبل ، قاله عبد الكرمي ، واملزمار ، قاله ابن زخر : الثالث . 

  .طاء أنه الباطل ، قاله ع: الرابع 
  .أنه الشرك باهللا ، قاله الضحاك وابن زيد : اخلامس 
  .ما أهلى عن اهللا سبحانه ، قال احلسن : السادس 
  .أنه اجلدال يف الدين واخلوض يف الباطل ، قاله سهل بن عبد اهللا : السابع 

  .أنه السحر والقمار والكهانة : وحيتمل إن مل يثبت فيه نص تأويالً ثامناً 
  :والن وفيمن نزلت ق

أهنا نزلت يف النضر بن احلارث كان جيلس مبكة فإذا قالت قريش إن حممداً قال كذا وكذا ضحك منه : أحدمها 
  .وحدثهم حبديث رستم واسفنديار ويقول هلم إن حديثي أحسن من قرآن حممد ، حكاه الفراء والكليب 

لناس عن اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا نزلت يف رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل هبا ا: الثاين 
  .حكاه ابن عيسى 



  فيه وجهان} لُِيِضلَّ َعن َسبيلِ اللَِّه بَِغريِ ِعلْمٍ { 
  .ليصد عن دين اهللا ، قاله الطربي : أحدمها : 

  .ليمنع من قراءة القرآن ، قاله ابن عباس : الثاين 
  حيتمل وجهني} بَِغريِ ِعلْمٍ { 
  .جة بغري ح: أحدمها : 

  .بغري رواية : الثاين 
  فيه وجهان} َويَتَِّخذَُها ُهُزواً { 
  .وسبيل اهللا دينه . يتخذ سبيل اهللا هزواً يكذب هبا ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .يستهزىء هبا ، قاله الكليب : الثاين 
  .أي مذل } َوأُوْلِئَك لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني { 

َخلَقَ ) ٩(َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ) ٨(وا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتُ النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُ
ٍة وَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بَّالسََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميدَ بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدا

َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ١٠(فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ 
)١١ (  

  فيه قوالن} َرْونََها َخلََق السَّموَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َت{ : قوله تعاىل 
  .بعمد ال تروهنا ، قاله عكرمة وجماهد : أحدمها : 

  .أهنا خلقت بغري عمد ، قاله احلسن وقتادة : الثاين 
  أي جباالً} َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ رََواِسَي { 
  أي لئال متيد بكم وفيه وجهان} أَن َتمِيَد بِكُْم { . 
  .اله النقاش معناه أن ال تزول بكم ، ق: أحدمها : 

إن األرض كانت تتكفأ مثل السفينة فأرساها اهللا باجلبال : وقيل . أن ال تتحرك بكم ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
ملا : وأهنا تسعة عشر جبالً تتشعب يف األرض حىت صارت هلا أوتاداً فتثبتت وروى أبو األشهب عن احلسن قال 

ربنا هذه ال يقر لك على ظهرها خلق ، : الئكة ما تفعل األرض قالوا خلق اهللا األرض جعلت متيد فلما رأت امل
يا ربنا هل خلقت خلقاً هو : فأصبح قد ربطها باجلبال فلما رأت املالئكة الذي أرسيت به األرض عجبواْ فقالوا 

  .» بُن آَدَم نََعْم ا« : هل خلقت خلقاً هو أشد من الريح؟ قال : نََعم الرِّيُح قالوا : أشد من اجلبال؟ قال 
  فيه ثالثة أوجه} َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبَّةٍ { 
  .وخلق فيها ، قاله السدي : أحدها : 

  .وبسط ، قاله الكليب : الثاين 
  .فرق فيها من كل دابة وهو احليوان سُمَِّي بذلك لدبيبه والدبيب احلركة : الثالث 

  فيه قوالن} َنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأْنَبْت{ 
  .أهنم الناس هم نبات األرض فمن دخل اجلنة فهو كرمي ومن دخل النار فهو لئيم ، قاله الشعيب : أحدمها : 

  .أن نبات األرض أشجارها وزرعها ، والزوج هو النوع : الثاين 



  :ويف الكرمي ثالثة أوجه 
  .دة أنه احلسن ، قاله قتا: أحدها 
  .أنه الطيب الثمر ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .أنه اليانع ، قاله ابن كامل : الثالث 
  .أن الكرمي ما كثر مثنه لنفاسة القدر : وحيتمل رابعاً 

  ) ١٢(فََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد َولَقَْد آتَْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُرْ ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَ

  اختلف يف نبوته على قولني} َولَقَْد َءاتَْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ { : قوله تعاىل 
  .أنه نيب ، قاله عكرمة والشعيب : أحدمها : 

كان لقمان : اعيل ووهب بن منبه ، قال إمس. أنه حكيم وليس بنيب ، قاله جماهد وقتادة وسعيد بن املسيب : الثاين 
خري اهللا لقمان بني النبوة واحلكمة فاختار : وقال قتادة . من سودان مصر ذا مشافر أعطاه اهللا احلكمة ومنعه النبوة 

كيف اخترت احلكمة على : احلكمة على النبوة فأتاه جربيل وهو نائم فذر عليه احلكمة فأصبح ينطق هبا ، فقيل له 
إنه لو أرسل إيلّ بالنبوة عزمة لرجوت فيه العون منه ولكنت أرجو أن أقوم هبا ، : النبوة وقد خريك ربك؟ فقال 

  .ولكنه خريين فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت احلكمة أحب إيلّ 
  :واختلف يف جنسه على قولني 

  .أنه كان من النوبة قصرياً أفطس ، قاله جابر بن عبد اهللا : أحدمها 
  .قاله ابن عباس كان عبداً حبشياً ، : الثاين 

  :واختلف يف صنعته على ثالثة أقوال 
  .أنه كان خياطاً مبصر ، قاله سعيد بن املسيب : أحدها 
ألست عبد بين فالن الذي كنت ترعى باألمس؟ قال : أنه كان راعياً فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال : الثاين 

ائي األمانة ، وصدق احلديث وتركي ما ال يعنيين ، قاله عبد قََدرُ اهللا وأد: فما بلغ بك ما أرى؟ قال : بلى ، قال 
  .الرمحن بن زيد بن جابر 

ما كان : اذبح يل شاة وأتين بأطيبها مضغتني فأتاه باللسان والقلب فقال له : أنه كان جناراً فقال له سيده : الثالث 
بثها مضغتني فألقى اللسان والقلب فقال أَلقِ أخ: فيها شيء أطيب من هذين فسكت ، مث أمره فذبح له شاة مث قال 

أمرتك أن تأتيين بأطيب مضغتني فأتيتين باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتني فألقيت باللسان : له 
  .والقلب فقال إنه ليس شىيء أطيب منهما إذا طابا وال أخبث منهما إذا خبثا ، قاله خالد الربعي 

  :واختلف يف زمانه على قولني 
  .أنه كان فيما بني عيسى وحممد عليهما السالم : أحدمها 

أنه ولد كوش بن سام بن نوح ، ولد لعشر سنني من ملك داود عليه السالم وبقي إىل زمن يونس عليه : الثاين 
  .السالم 

  :اليت أوتيها ثالثة أقاويل } الِْحكَْمةَ { ويف 
  .أهنا الفهم والعقل ، قاله السدي : أحدها 
  .الفقه والعقل واإلصابة يف القول ، قاله جماهد  :الثاين 



  .األمانة : الثالث 
  يعين نعم اللَّه ، فيه وجهان} أَِن اشكُرْ ِللَِّه { 
  .ولقد آتيناه احلكمة وآتيناه الشكر هللا ، قاله املفضل : معىن الكالم : أحدمها : 

  .آتيناه احلكمة ألن يشكر هللا ، قاله الزجاج : الثاين 
  :أربعة أوجه  ويف شكره

  .هو محده على نعمه : أحدها 
  .هو أال يعصيه على نعمه : الثاين 

  .هو أال يرى معه شريكاً يف نعمه عليه : الثالث 
  .هو طاعته فيما أمره : الرابع 

  .أي يعود شكره إىل نفسه ألنه على النعمة إذا زاد من الشكر } َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه { 
  فيه وجهان} َوَمن كَفََر { 
  .يعين كفر باهللا واليوم اآلخر ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .كُفْرُ النعمة ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  فيه وجهان} فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد { 
  .غين عن خلقه محيد يف فعله ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .مد إىل خلقه ، قاله ابن عيسى غين عن شكره مستح: الثاين 

َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه َحَملَْتهُ ) ١٣(َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنيَّ لَا ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 
َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتْشرَِك بِي َما ) ١٤(أَِن اْشكُْر ِلي َوِلوَاِلَدْيكَ إِلَيَّ الَْمِصُري  أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ

أَُنبِّئُكُْم بَِما مَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَلَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّنَْيا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُ
  ) ١٥(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  :أي واذكر يا حممد مقالة لقمان البنه ، ويف اسم ابنه ثالثة أقاويل } َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ الْبنِِه { : قوله تعاىل 
  .مشكم ، قاله الكليب : أحدها 
  .أنعم ، حكاه النقاش : الثاين 

  .بابان : الثالث 
  أي ُيذكُِرُه ويؤدبه} َوُهَو َيِعظُُه { 
يعين عند اللَّه ، ومساه ظلماً ألنه قد ظلم به نفسه ، وقيل إنه قال } َيا بَُنيَّ الَ ُتْشرِكَ بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم { . 

وجه الترقيق  ليس هو حقيقة التصغري وإن كان على لفظه وإمنا هوعلى} َيا ُبَنيَّ { ذلك البنه وكان مشركاً ، وقوله 
  .وللصيب هو كُوَّيس . كما يقال للرجل يا أَُخّي 

  :وفيهما قوالن . يعين براً وحتنناً عليهما } َوَوصَّْيَنا اإلِنَسانَ بَِواِلَدْيهِ { : قوله تعاىل 
  .أهنا عامة وإن جاءت بلفظ خاص واملراد به مجيع الناس ، قاله ابن كامل : أحدمها 

أيب وقاص ُوصي بأبويه؛ واسم أبيه مالك واسم أمه محنة بنت أيب سفيان بن أمية ، حكاه  خاص يف سعد بن: الثاين 
  .النقاش 



  فيه ثالثة أوجه} َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلَى َوْهنٍ { 
  .معناه شدة على شدة ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .قاله قتادة . جهداً على جهد : الثاين 
  :ومن قول قعنب ابن أم صاحب . ، قاله احلسن وعطاء ضعفاً على ضعف : الثالث 

  إن العواذل فيها األْيُن والوهن... هل للعواذل من ناٍه فيزجرها 
  يعين الضعف

  :مث فيه على هذا التأويل ثالثة أوجه . 
  .ضعف الولد على ضعف الوالدة ، قاله جماهد : أحدها 
  .حبر ضعف نطفة األب على نطفة األم ، قاله ابن : الثاين 

ضعف الولد حاالً بعد حال فضعفه نطفة مث علقة مث مضغة مث عظماً سوياً مث مولوداً مث رضيعاً مث فطيماً ، : الثالث 
  .قاله أبو كامل 
  .ضعف اجلسم على ضعف العزم : وحيتمل رابعاً 

  يعين بالفصال الفطام من رضاع اللنب} َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ { 
  :اع بعد احلولني هل يكون يف التحرمي كحكمه يف احلولني على أربعة أقاويل واختلف يف حكم الرض. 

الَ « : أنه ال حيرم بعد احلولني ولو بطرفة عني لتقدير اهللا له باحلولني ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .وهذا قول الشافعي » َرَضاعةَ بَْعَد احلَولَنيِ 

  . بأيام ، وهذا قول مالك أنه حيرم بعد احلولني: الثاين 
األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً { : حيرم بعد احلولني بستة أشهر استكماالً لثالثني شهراً لقوله : الثالث 

  .قاله أبو حنيفة ]  ١٥: 
  .هل املدينة أن حترميه غري مقدر وأنه حيرم يف الكبري كتحرميه يف الصغري ، وهذا قول بعض أ: الرابع 

وشكر اهللا باحلمد والطاعة وشكر الوالدين بالرب . أي اشكر يل النعمة ولوالديك التربية } أَِن اْشكُرْ ِلي َولَِواِلدَْيَك { 
  .إن اهللا فرق بني حقه وحق الوالدين وقال اشكر يل ولوالديك : والصلة ، قال قتادة 

فيجازي احملسن باجلنة واملسيء بالنار ، وقد روى عطاء عن عبد اهللا بن عمر يعين إىل اللَّه املرجع } إِلَيَّ الَْمِصُري { 
  رَِضا الرَّبِّ ِمن رَِضا الوَالَِد َوَسَخط الرَّبِّ َمن َسَخط الوَاِلِد« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  يعين أراداك} َوإِن َجاَهَداَك { : قوله تعاىل . » 
  يعين يف الشرك} فَال ُتِطْعُهَما { . معناه أنك ال تعلم أن يل شريكاً } بِي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم  َعلَى أَن ُتشْرَِك{ . 
تعودمها إذا مرضا وتشيعهما إذا ماتا ، وتواسيهما مما : قال قتادة . أي احِْتَساباً } َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً { . 

  .أعطاك اهللا تعاىل 
من أقبل بقلبه خملصاً وهو النيب صلى اهللا عليه السالم واملؤمنون : قال حيىي بن سالم } بِْع سَبِيلَ َمْن أََناَب إِلَيَّ َواتَّ{ 
حلفت أم سعد أال تأكل وال تشرب حىت تشرب حىت يتحّول سعد عن : روى مصعب بن سعد بن أيب وقاص قال . 

  . دعت اهللا عليه فأنزل اهللا فيه هذه اآلية دينه فأىب عليها فلم تزل كذلك حىت غشى عليها مث

 يَأِْت بَِها اللَُّه إِنَّ اللََّه َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ
َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أَصَاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّلَاةَ ) ١٦(لَِطيٌف َخبٌِري 



ي َواقِْصْد ِف) ١٨(َولَا ُتَصعِّرْ َخدَّكَ ِللنَّاسِ َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَخُورٍ ) ١٧(الْأُمُورِ 
  ) ١٩(َمْشيَِك َواغُْضْض ِمْن صَْوِتَك إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لَصَْوُت الَْحِمريِ 

: قال قتادة . وهذا مثل مضروب ملثقال حبة من خردل } َيا ُبَنيَّ إِنََّها إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ّمْن َخْرَدلٍ { : قوله تعاىل 
  .من خري أو شر 

  فيها قوالن} فََتكُن ِفي َصْخَرةٍ { 
قال عبد اهللا بن احلارث وهي . أهنا الصخرة اليت حتت األرض السابعة قاله الُرَبيُع بن أنس والسدي : أحدمها : 

بلغنا أن خضرة السماء من تلك الصخرة ، وقال ابن عباس هذه الصخرة : صخرة على ظهر احلوت ، قال الثوري 
خرة هي سجِّني اليت يكتب فيها أعمال الكفار وال ترفع إىل وقيل إن هذه الص. ليست يف السماء وال يف األرض 

  .السماء 
  .معىن قوله يف صخرة أي يف جبل ، قاله قتادة : الثاين 

  فيه وجهان} أَْو ِفي السََّمواِت أَْو ِفي اَألْرضِ يَأِْت بَِها اللَُّه { 
  .جبزاء ما وازهنا من خري أو شر : أحدمها : 

  .يت هبا إذا شاء ، كذلك قليل العمل من خري أو شر يعلمه اهللا فيجازي عليه يعلمها اهللا فيأ: الثاين 
  مبكاهنا ، قاله الربيع بن أنس} َخبٌِري { . باستخراجها } إِنَّ اللََّه لَِطيٌف { 
 ملا وعظ لقمان ابنه هبذا أخذ حبة من خردلٍ فأتى هبا البحر فألقاها يف عرضه مث: روى علي بن رباح اللخمي قال . 

  .مكث ما شاء مث ذكرها وبسط يده فبعث اهللا ذبابة فاختطفتها ومحلتها حىت وضعتها يف يده 
  :حيتمل وجهني } وَاْصبِْر َعلَى َمآ أََصاَبَك { : قوله تعاىل 

  .على ما أصابك من األذى يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر : أحدمها 
  .مالك على ما أصابك من البلوى يف نفسك أو : الثاين 

  فيه ثالثة أوجه} إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ اُألُمورِ { 
  .ما أمر اهللا به من األمور : أحدها : 

  .من ضبط األمور ، قاله املفضل : الثاين 
  .من قطع األمور : الثالث 

  :ويف العزم واحلزم وجهان 
  .أن معنامها واحد وإن اختلف لفظهما : أحدمها 

  : اختالفهما وجهان معنامها خمتلف ويف: الثاين 
  .ال خري يف عزم بغري حزم : أن احلزم احلذر والعزم القوة ، ومنه املثل : أحدمها 

  .َروِّ حبزم فإذا استوضحت فاعزم : أن احلزم التأهب لألمر والعزم النفاذ فيه ، ومنه قوهلم يف بعض األمثال : الثاين 
  .قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي ونافع }  َوالَ ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ{ : قوله تعاىل 

  بألف ، وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثالثة أوجه} ُتَصاِعر { 
  .أنه الكرب ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .امليل ، قاله املفضل : الثاين 
  .التشدق يف الكالم ، حكاه اليزيدي ، وُتصِّعْر هو على معىن املبالغة : الثالث 



  :مخسة أوجه  ويف معىن اآلية
  .أنه إعراض الوجه عن الناس تكرباً ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .هوالتشدق ، قاله إبراهيم النخعي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر : الثاين 

  .أن يلوي شدقه عند ذكر اإلنسان احتقاراً ، قاله أبو اجلوزاء ، قال عمرو بن كلثوم : الثالث 
  أقمنا له من صعره فتقّوما... ر َخّده وكنا إذا اجلبّاُر صع

  .هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجراً له فكأنه أمر بالصفح والعفو ، قاله الربيع بن أنس : الرابع 
  فيه ثالثة أوجه} َوالَ َتْمشِ ِفي األْرضِ مََرحاً { 

  .يعين باملعصية ، قاله الضحاك : أحدها : 
  .ه ابن جبري باخليالء والعظمة ، قال: الثاين 

  .أن يكون بطراً أشراً ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  فيه ثالثة أوجه} إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ { 
  .أنه املنان ، قاله أبو ذر : أحدها : 

  .املتكرب ، قاله جماهد : الثاين 
ثَالَثَةٌ َيْشَنؤُُهم « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  وروى أبو ذر قال مسعت رسول. البطر ، قاله ابن جبري : الثالث 

  الفَِقريُ املُخَْتالُ ، والَبخِيلُ املَنَّانُ ، والَبّيعُ احلَالَُّف: اللَُّه 
  فيه ثالثة أوجه} فَخُورٍ { . » 
  .أنه املتطاول على الناس بنفسه ، قاله ابن شجرة : أحدها : 

  .فه من مناقبه ، قاله ابن عيسى أنه املفتخر عليهم مبا يص: الثاين 
  .أنه الذي يعدد ما أعطى وال يشكر اهللا فيما أعطاه ، قاله جماهد : الثالث 

  :فيه مخسة أوجه } َواقِْصْد ِفي َمشْيَِك { : قوله تعاىل 
  .معناه تواضع يف نفسك ، قاله جماهد : أحدها 
  .انظر يف مشيك موضع قدمك ، قاله الضحاك : الثاين 

  .اسْرع يف مشيتك ، قاله يزيد بن أيب حبيب : الثالث 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى أنس بن مالك قال . ال تسرع يف املشي ، حكاه النقاش : الرابع 

  ُسْرَعةُ املَْشيِ ُتذِْهُب َبَهاَء َوْجهِ املَْرِء« 
  ال ختتل يف مشيتك ، قاله ابن جبري: اخلامس . » 
  .أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كالم املخاطبة } ْض ِمن َصوِتَك َواغُْض{ . 
  :يعين شر األصوات ، قاله عكرمة وفيه أربعة أوجه } إِنَّ أَْنكَرَ اَألْصوَاِت لََصْوُت الَْحِمريِ { 

  .أقبح األصوات ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .قد تقدم : الثاين 

  .أشد ، قاله احلسن : الثالث 
  .أبعد ، قاله املربد : ع الراب
  فيه وجهان} لَصَْوُت الَْحِمريِ { 



  .أهنا العطسة املرتفعة ، قاله جعفر الصادق : أحدمها : 
  .أنه صوت احلمار : الثاين 

  :ويف ختصيصه بالذكر من بني احليوان وجهان 
ألن أوله زفري : ، قال قتادة ألنه أقبحها يف النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب به املثل : أحدمها 

  .وآخره شهيق 
ألن صياح كل شيء تسبيحه إال احلمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان ، قاله سفيان الثوري ، وقد حكي عن : الثاين 

  .هنيق احلمار دعاء على الظلمة : بشر بن احلارث أنه قال 
ن احلسن أن املشركني كانواْ يف اجلاهلية والسبب يف أن ضرب اهللا صوت احلمار مثال ما روى سليمان بن أرقم ع

يتجاهرون ويتفاخرون برفع األصوات فمن كان منهم أشد صوتاً كان أعز ، ومن كان أخفض صوتاً كان أذل ، 
ل أي لو أن شيئاً ُيَهابُ لصوته لكان احلمار فجعلهم يف املث} إِنَّ أَنكََر اَألصَْواتِ لَصَْوُت الَْحِمريِ { : فقال اهللا تعاىل 

  .مبنزلته 

 َوبَاِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمْن أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً
ِقيلَ لَُهمُ اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا  وَإِذَا) ٢٠(ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 

  ) ٢١(َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ 

  :ويف تسخريه ذلك وجهان } ا ِفي اَألْرضِ أَلَْم َتَرْواْ أَنَّ اللََّه سخََّر لَكُْم مَّا ِفي السَّمَواِت َوَم{ : قوله تعاىل 
  .تسهيله : أحدمها 

  .االنتفاع به : الثاين 
قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بغري تنوين على اجلمع والباقون بالتنوين يعين نعمة واحدة ، } َوأَْسَبغَ َعلََيكُمْ نَِعَمُه { 

  :ويف هذه القراءة وجهان 
  .حدة ، قاله إبراهيم أنه عىن اإلسالم فجعلها وا: أحدمها 

كثر الدينار والدرهم ، واألرض سيف وفرس ، وهذا أبلغ يف : أنه قصد التكثري بلفظ الواحد كقول العرب : الثاين 
  .التكثري من لفظ اجلمع ، قاله ابن شجرة 

  :مخسة أقاويل } ظَاهِرةً َوَباِطَنةً { : ويف قوله 
  .ره اهللا من املعاصي قاله مقاتل أن الظاهرة اإلسالم ، والباطنة ما ست: أحدها 
  .أن الظاهرة على اللسان ، والباطنة يف القلب ، قاله جماهد ووكيع : الثاين 

  .أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثياب ، والباطنة متاع املنازل ، حكاه النقاش : الثالث 
  .الظاهرة الولد ، والباطنة اجلماع : اخلامس 

  .هرة يف نفسه ، والباطنة يف ذريته من بعده أن الظا: وحيتمل سادساً 
  .أن الظاهرة ما مضى ، والباطنة ما يأيت : وحيتمل سابعاً 
  .أن الظاهرة يف الدنيا ، والباطنة يف اآلخرة : وحيتمل ثامناً 
  .أن الظاهرة يف األبدان ، والباطنة يف األديان : وحيتمل تاسعاً 

  :فيه قوالن } لَِّه بَِغريِ َعلْمٍ َوالَ ُهًدى َوالَ كَتَابٍ ُمنِريٍ َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ يف ال{ 



يا حممد أخربين عن ربك من أي شيء هو؟ : نزلت يف يهودي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : أحدمها 
  .فجاءت صاعقة فأخذته 

  .هللا ، قاله أبو مالك إن املالئكة بنات ا: أهنا نزلت يف النضر بن احلارث كان يقول : الثاين 

َوَمْن كَفََر فَلَا ) ٢٢(الْأُمُورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ 
ُنَمتِّعُُهْم قَِليلًا ثُمَّ َنْضطَرُُّهمْ إِلَى ) ٢٣(إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ  َيْحزُْنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا مَْرجُِعُهْم فَُننَبِّئُُهمْ بَِما َعِملُوا

  ) ٢٤(َعذَابٍ غَِليٍظ 

  فيه ثالثة تأويالت} َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلّى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن { : قوله تعاىل 
  .معناه خيلص هللا ، قاله السدي : أحدها : 

  .يقصد بوجهه طاعة اهللا : الثاين 
  .يسلم نفسه مستسلماً إىل اهللا وهو حمسن يعين يف عمله : الثالث 

  فيها أربعة تأويالت} فَقَِد اْسَتْمَسكَ بِالْعُْرَوِة الُْوثْقَى { 
  .قول ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .القرآن ، قاله أنس بن مالك : الثاين 
  .اله السدي اإلسالم ، ق: الثالث 
  .احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ، قاله سامل بن أيب اجلعد : الرابع 

  :ويف تسميتها بالعروة الوثقى وجهان 
تشبيهاً بالبناء الوثيق : الثاين . أنه قد استوثق لنفسه فيما متسك به كما يستوثق من الشيء بإمساك عروته : أحدمها 

  .ألنه ال ينحل 
  .وعند اهللا ثواب ما صنعواْ : قال جماهد } ِقبةُ اُألُمورِ َوإِلَى اللَِّه َعا{ 

ِللَِّه َما ِفي ) ٢٥(َيْعلَُمونَ  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا
َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشجََرٍة أَقْلَاٌم َوالَْبْحُر يَُمدُُّه ِمْن َبْعِدهِ ) ٢٦(ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِميُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِنَّ اللََّه 

اِحَدةٍ إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َما َخلْقُكُْم َولَا َبعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ َو) ٢٧(َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما َنِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 
  ) ٢٨(َبِصٌري 

  :ويف سبب نزوهلا قوالن . اآلية } . . َولَو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم { : قوله تعاىل 
 ما رواه سعيد عن قتادة أن املشركني قالوا إمنا هو كالم يعين القرآن يوشك أن ينفد ، فأنزل اهللا هذه اآلية: أحدمها 

يعين أنه لو كان شجر الرب أقالماً ومع البحر سبعة أحبر مداداً لتكسرت األقالم ونفد ماء البحور قبل أن تنفد 
  .عجائب ريب وحكمته وعلمه 

ما رواه ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة قالت له أحبار اليهود يا حممد أرأيت : الثاين 
كُلٌ لَمْ ُيْؤَت ِمَن الُِعلْمِ « : إِيانا تريد أم قومك؟ قال ]  ٨٥: اٍإلسراء [ } ِتيُْتم مَِّن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً َوَما أُو{ : قولك 

فإنك تتلو فيما جاءك من اهللا أنَّا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء ، فقال رسول : قالوا » إِالَّ قَِليالً أَنُْتم َوُهْم 
  فنزلت هذه اآلية» إنََّها ِفي ِعلْمِ اللَِّه قَِليلٌ « :  عليه وسلم اهللا صلى اهللا



  .أي يزيد فيه شيئاً بعد شيء فيقال يف الزيادة } . . . َيُمدُُّه . . . { : ومعىن . 
ه فال يقال ملا ونفاد الشيء هو فناء آخره بعد نفاد أول} َما َنفََدْت كَِلَماُت اللَِّه . . . { . مددته ويف املعونة أمددته 

  .نفد : فين مجلة 
  :هنا أربعة أوجه } كَِلَماُت اللُِّه { ويف 

  .أهنا نعم اهللا على أهل طاعته يف اجلنة : أحدها 
  .على أصناف خلقه : الثاين 

  .مجيع ما قضاه يف اللوح احملفوظ من أمور خلقه : الثالث 
  .أهنا علم اهللا : الرابع 

يقال إهنا نزلت يف أُيب بن خلف وأيب األشدين ومنبه ونبيه } َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كَنَفْسٍ َواِحَدةٍ  َما َخلْقَكُُم{ : قوله تعاىل 
إِن اهللا خلقنا أطواراً نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاماً مث : ابين احلجاج بن السباق قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

احدة فأنزل اهللا هذه اآلية ألن اهللا ال يصعب عليه ما يصعب على العباد تقول إنا نبعث خلقاً جديداً مجيعاً يف ساعة و
  .وخلقه جلميع العامل كخلقه لنفس واحدة 

  .مسيع ملا يقولون ، بصري مبا يفعلون } إنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري { 

ي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوأَنَّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِف
  ) ٣٠( ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري) ٢٩(اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

  :فيه ثالثة أوجه } أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلج النَّهارِ ِفي اللَّيلِ { : قوله تعاىل 
  .يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف ، قاله ابن مسعود وجماهد : أحدها 
ليل ليجعله يف النهار ، قاله احلسن وعكرمة وابن جبري وقتادة ينقص من النهار ليجعله يف الليل وينقص من ال: الثاين 

.  
يسلك الظلمة مسالك الضياء ويسلك الضياء مسالك الظلمة فيصري كل واحد منهما مكان اآلخر ، قاله : الثالث 

  .ابن شجرة 
لليل إذا أقبل ، فيصري أنه يدخل ظلمة الليل يف ضوء النهار إذا أقبل ، ويدخل ضوء النهار يف ظلمة ا: وحيتمل رابعاً 

  .كل واحد منهما داخالً يف اآلخر 
  .أي ذللهما بالطلوع واألفول تقديراً لآلجال وإمتاماً للمنافع } َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ { 
  فيه وجهان} كَلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ مَُّسمَّى { 
  .قصر عنه ، وهو معىن قول قتادة يعين إىل وقته يف طلوعه وأفوله ال يعدوه وال ي: أحدمها : 

  .إىل يوم القيامة ، قاله احلسن : الثاين 
  يعين مبا تعملون يف الليل والنهار} َوأَنَّ اللََّه َبَماَ ْعَملُونَ َخبٌِري { 
  :فيه ثالثة أوجه } ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ { : قوله تعاىل . 

  .قاله ابن كامل  هو اهللا الذي ال إله غريه ،: أحدها 
  .أن احلق اسم من أمساء اهللا ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .أن اهللا هو القاضي باحلق : الثالث 



  .أن طاعة اهللا حق : وحيتمل رابعاً 
  فيه وجهان} َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه البَاِطلُ { 
  .الشيطان هو الباطل ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .كوا باهللا تعاىل من األصنام واألوثان ، قاله ابن كامل ما أشر: الثاين 
  .أي العلي يف مكانته الكبري يف سلطانه } وأن اهللا هو العلي الكبري { 

وَإِذَا ) ٣١(ارٍ َشكُورٍ لِّ َصبَّأَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلكُ
ٌد َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا كُلُّ غَِشَيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمنُْهْم ُمقَْتِص

  ) ٣٢(َختَّارٍ كَفُورٍ 

  حيتمل وجهني} َك َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِة اللَِّه أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلْ{ : قوله تعاىل 
  .برمحة اهللا لكم يف خالصكم منه : أحدمها : 

  .بنعمة اهللا عليكم يف فائدتكم منه : الثاين 
  فيه ثالثة تأويالت} ِليُرَِيكُم مَِّن َءاَياِتهِ { 
مفتاح البحار السفن ، ومفتاح األرض :  يعين جري السفن فيه ، قاله حيىي بن سالم ، وقال احلسن: أحدها : 

  .الطرق ، ومفتاح السماء الدعاء 
  .ما تشاهدونه من قدرة اهللا فيه ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .ما يرزقكم اهللا منه ، قاله النقاش : الثالث 
  فيه وجهان} لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ { 
  .صبَّار على البلوى شكور على النعماء : أحدمها : 

  .صبَّار على الطاعة شكور على اجلزاء : الثاين 
إِنَّ ِفي ذَِلكَ { : الصرب نصف اإلميان ، والشكر نصف اإلميان ، واليقني اإلميان كله ، أمل تر إىل قوله : قال الشعيب 

  .} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِللُْموِقنَِني { : وإىل قوله } آليَاٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ 
  :فيه وجهان } َوإِذَا غَِشيَُهم مَّْوٌج كَالظُّلَلِ { : تعاىل قوله 

  .كالسحاب ، قاله قتادة : أحدمها 
  .كاجلبال ، قاله احلسن وحيىي بن سالم : الثاين 

  :ويف تشبيهه بالظل وجهان 
  .لسواده ، قاله أبو عبيدة : أحدمها 

  .لعظمه : الثاين 
  .يعين موحدين له ال يدعون خلالصهم سواه } يَن َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّ{ 
  يعين من البحر} فَلَمَّا َنجَّاُهم إِلَى الَْبرِّ { 
  فيه ثالثة أوجه} فَِمْنُهم مُّقَْتِصٌد { . 
  .معناه َعدل يف العهد ، يفي يف الرب مبا عاَهد اهللا عليه يف البحر ، قاله النقاش : أحدها : 

  .سك بالتوحيد والطاعة ، قاله احلسن أنه املؤمن املتم: الثاين 



  .أنه املقتصد يف قوله وهو كافر ، قاله جماهد : الثالث 
  فيه وجهان} َوَما َيْجَحُد بِئَايَاِتَنآ إِالَّ كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ { 
  .أنه اجلاحد ، قاله عطية : أحدمها : 

  :وهو قول اجلمهور أنه الغدار ، قال عمرو بن معدي كرب : الثاين 
  مألت يديك من غدرٍ وختر... فإنك لو رأيت أبا عمري 

  .وجحد اآليات إنكار أعياهنا واجلحد باآليات دالئلها 

َد اللَِّه َحقٌّ َواِلِدهِ َشْيئًا إِنَّ َوْع َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم َواْخَشْوا َيْوًما لَا َيْجزِي َواِلٌد َعْن َولَِدِه وَلَا َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن
  ) ٣٣(فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغُروُر 

  :فيه ثالثة تأويالت } يَأَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُم وَاْخشُْواْ َيْوماً الَّ َيْجزِي وَاِلٌد َعن َولَِدهِ { : قوله تعاىل 
  .عيسى . ين والد عن ولده يقال جزيت عنك مبعىن أغنيت عنك ، قاله ابن عيسى معناه ال يغ: أحدها 
  .ال يقضي والد عن ولده ، قاله املفضل وابن كامل : الثاين 

  :ال حيمل والد عن ولده ، قال الراعي : الثالث 
  ليجزي إال كاملٌ وابن كامل... وأجزأت أمر العاملني ومل يكن 

  أي محلت
  يعين البعث واجلزاء} ُهَو جَازٍ َعن َواِلِدِه َشيْئاً إِنَّ َوْعَد اللَِّه حقٌّ  َوالَ َمْولُوٌد{ . 
  حيتمل وجهني} فَالَ َتغُرَّنَّكُْم احلَيَاةُ الدُّْنَيا { . 
  .ال يغرنكم اإلمهال عن االنتقام : أحدمها : 

  .ال يغرنكم املال عن اإلسالم : الثاين 
  وهي تقرأ على وجهني} لَْغرُوُر َوالَ َيغُرَّنَّكُم بِاللَِّه ا{ 
  .بالضم : أحدمها : 

  .بالفتح وهي قراءة اجلمهور : الثاين 
  :ففي تأويلها بالضم وجهان 

  .أن الُغرور الشيطان ، قاله جماهد : أحدمها 
  .األمل وهو متين املغفرة يف عمل املعصية ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .أسررت من املعاصي أن ختفي على اهللا ما : وحيتمل ثالثاً 

كِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي نَفٌْس بِأَيِّ إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَُيَنزِّلُ الْغَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي الْأَْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َت
  ) ٣٤(أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري 

  حيتمل وجهني} َه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة إِنَّ اللَّ{ : قوله 
  .أن قيامها خمتص بعلمه : أحدمها : 

  .أن قيامها موقوف على إرادته : الثاين 
  فيما يشاء من زمان ومكان} َوُينَزِّلُ الَْغْيثَ { 



  فيه وجهان} َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ { . 
  .من ذكر وأنثى ، سليمٍ وسقيم : أحدمها : 
  .من مؤمن وكافر وشقي وسعيد : اين الث
  فيه وجهان} َوَما َتْدرِي نَفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداً { 
  .من خري أو شر : أحدمها : 

  .من إميان أو كفر : الثاين 
  فيه وجهان} َوَما َتْدرِي نَفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتمُوُت { 
  .قاش على أي حكم متوت من سعادة أو شقاء ، حكاه الن: أحدمها : 

قال رسول اهللا : وقد روى أبو مليح عن أيب عزة اهلذيل قال . يف أي أرض يكون موته ودفنه وهو أظهر : الثاين 
أ مث قر» إِذَا أََرادَ اللَُّه َتعَالَى قَْبضَ ُروحٍ َعْبدٍ َبأَْرضٍ جََعلَ إِلَْيَها َحاَجةً فَلَْم يَْنتِه حَتَّى ُيقَِدمََها « : صلى اهللا عليه وسلم 
  .} بِأَيِّ أَْرضٍ َتمُوُت { : إىل قوله } إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة { صلى اهللا عليه وسلم 
  .ما من مولود يولد إال ويف سرته من تربة األرض اليت يدفن فيها : وقال هالل بن إساف 

  حيتمل وجهني} إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري { 
  .بري بالنية عليم بالغيب خ: أحدمها : 

  .عليم باألعمال خبري باجلزاء : الثاين 
ويقال إن هذه اآلية نزلت يف رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن حارثة أتى النيب صلى اهللا عليه 

إن امرأيت حبلى فأخربين ماذا تلد ، وبالدنا جدبة فأخربين مىت ينزل الغيث ، وقد علمت مىت ولدت : وسلم فقال 
  .أخربين مىت تقول الساعة؟ فنزلت هذه اآلية ، واهللا أعلم ف

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهمْ ) ٢(َتنْزِيلُ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ) ١(امل 
  ) ٣(ُهْم َيْهَتُدونَ ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَّ

  يعين القرآن} تَنزِيلُ الِْكتَابِ . امل { : قوله تعاىل 
  أي ال شك فيه أنه تنزيل} الَ َرْيَب ِفيِه { . 
  :والريب هو الشك الذي مييل إىل السوء واخلوف ، قال أبو ذؤيب } ِمن رَّبِّ الَْعالَِمَني { . 

  قرع يقرع سرف احلجاب وريب... أسرين مث مسعن حساً دونه 
  .يعين كفار قريش يقولون إن حممداً افترى هذا القرآن ويكذبه } أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه { 
  يعين القرآن حق نزل عليك من ربك} َبلْ َهَو الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك { 
كانوا أمة أمية مل يأهتم نذير من قبل حممد : ة يعين قريشاً ، قاله قتاد} ِلتُْنِذَر قَْوماً مَّآ أََتاُهم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَْبِلَك { . 

  .صلى اهللا عليه وسلم 

كُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَ
َتُعدُّونَ  ُيَدبُِّر الْأَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة ِممَّا) ٤(نَ َشِفيعٍ أَفَلَا تََتذَكَُّرو

  ) ٦(ذَِلَك عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ٥(



  جهانفيه و} ُيَدبِّرُ اَألْمرَ { : قوله تعاىل 
  .يقضي األمر ، قاله جماهد : أحدمها : 

  .ينزل الوحي ، قاله السدي : الثاين 
  :قال السدي من مساء الدنيا إىل األرض العليا وفيه وجهان } ِمَن السََّمآِء إِلَى اَألْرضِ { 

  .يدبر األمر يف السماء ويف األرض : أحدمها 
يدبر : ألرض وروى عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن سابط أنه قال يدبره يف السماء مث ينزل به امللك إىل ا: الثاين 

جربيل وميكائيل وملك املوت وإسرافيل ، فأما جربيل فموكل بالرياح واجلنود ، وأمَّا ميكائيل : أمر الدنيا أربعة 
  .م فموكل بالقطر واملاء ، وأما ملك املوت فموكل بقبض األرواح ، وأما إسرافيل فهو ينزل باألمر عليه

  فيه ثالثة أقاويل} ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَيهِ { 
  .أنه جربيل يصعد إىل السماء بعد نزوله بالوحي ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .أنه امللك الذي يدبر األمر من السماء إىل األرض ، قاله النقاش : الثاين 
  .، قاله ابن شجرة أهنا أخبار أهل األرض تصعد إليه مع محلتها من املالئكة : الثالث 

  فيه ثالثة أقاويل} ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسَنٍة ممَّا َتُعدُّونَ { 
أنه يقضي أمر كل شيء أللف سنة يف يوم واحد مث يلقيه إىل مالئكته فإذا مضت قضى أللف سنة أخرى : أحدها : 

  .مث كذلك أبداً ، قاله جماهد 
  .والضحاك . يف يوم مسرية ألف سنة ، قاله ابن عباس أن امللك ينزل ويصعد : الثاين 

أن امللك ينزل ويصعد يف يوم مقداره ألف سنة فيكون مقدار نزوله مخسمائة سنة ومقدار صعوده مخسمائة : الثالث 
فيكون بني السماء واألرض على قول ابن عباس والضحاك مسرية ألف سنة ، وعلى قول قتادة : سنة ، قاله قتادة 

  .مسرية مخسمائة سنة  والسدي
أي حتسبون من أيام الدنيا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سين العامل وليس } ِممَّا َتُعدُّونَ { 

بيوم يستوعب هناراً بني ليلتني ألنه ليس عند اهللا ليل استراحة وال زمان تودع ، والعرب قد تعرب عن مدة العصر 
  :باليوم كما قال الشاعر 

  ويوم سريٍ إىل األعداِء تأويب... يومان يوم مقامات وأندية 
  .وليس يريد يومني خمصوصني وإمنا أراد أن زماهنم ينقسم شطرين فعرب عن كل واحد من الشطرين بيوم 

ثُمَّ سَوَّاهُ ) ٨(ْن ُسلَالٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِم) ٧(الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق الْإِْنَساِن ِمْن ِطنيٍ 
  ) ٩(َوَنفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

  فيه مخسة تأويالت} الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ { : قوله تعاىل 
  .ل كل شيء خلقه حسناً حىت جعل الكلب يف خلقه حسناً ، قاله ابن عباس أنه جع: أحدها : 

  .أحكم كل شيء خلقه حىت أتقنه ، قاله جماهد : الثاين 
  .أحسن إىل كل شيء خلق فكان خلقه له إحساناً ، قاله علي بن عيسى : الثالث 
  .ذا أي يعلمه أهلم ما خلقه ما حيتاجون إليه حىت علموه من قوهلم فالن حيسن ك: الرابع 

  .أعطى كل شيء خلقه ما حيتاج إليه مث هداه إليه ، رواه محيد بن قيس : اخلامس 



أنه عرف كل شيء خلقه وأحسنه من غري تعلم وال سبق مثال حىت ظهرت فيه القدرة وبانت فيه : وحيتمل سادساً 
  .احلكمة 

: ن أيب زهري عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين آدم ، روى عون ع} َوَبَدأَ َخلَْق اِإلنَساِن ِمن ِطنيٍ { 
أن اهللا عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنوه على ألوان األرض منهم األبيض واألمحر 

  .وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب وبني ذلك 
  .قال جماهد ضعيف } ِمن مَّآٍء مَّهِنيٍ { ِسالَِلِه من صلبه ِالن} ِمن ُسالَلٍَة { أي ذريته } ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه { 

  :فيه وجهان } ثُمَّ َسوَّاُه { : قوله تعاىل 
  .سوى خلقه يف الرحم : أحدمها 

  .سوى خلقه كيف يشاء : الثاين 
  فيه أربعة أوجه} َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه { 
  .من قدرته ، قاله أبو روق : أحدها : 

  .ذريته ، قاله قتادة من : الثاين 
  .من أمره أن يكون فكان ، قاله الضحاك : الثالث 
  .روحاً من روحه أي من خلقه وأضافه إىل نفسه ألنه من فعله وعرب عنه بالنفخ ألن الروح من جنس الريح : الرابع 

داً ألنه ينبوع احلرارة الغريزية مأخوذ من يعين القلوب ومسى القلب فؤا} َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاألَْبَصاَر َواَألفِْئَدةَ { 
  .املفتأد وهو موضع النار ، وخصص األمساع واألبصار واألفئدة بالذكر ألهنا موضع األفكار واالعتبار 

َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي  قُلْ) ١٠(َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديدٍ َبلْ ُهمْ بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ 
  ) ١١(ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم ُتْرجَُعونَ 

  فيه ثالثة أوجه} َوقَالُواْ أَِئذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ { : قوله 
  .هلكنا ، قاله جماهد : أحدها : 

ل شيء غلب عليه غريه حىت خفي فيه أثره قد ضل ، صرنا فيه رفاتاً وتراباً ، قاله قتادة والعرب تقول لك: الثاين 
  :قال األخطل 

  .تقذف األيتُّ به فََضلَّ ضالالً ... كنت القذى يف موج أكدر مزبد 
  :غُيِّبنا يف األرض ، قاله قطرب وأنشد النابغة : الثالث 

  وغودر باجلوالن حزٌم ونائل... فآب ُمضلُّوه بعني جلية 
  غري معجمة وفيه على قراءته وجهانصللنا ، بصاد : وقرأ احلسن 

  .أي أنتنت حلومنا من قوهلم صل اللحم إذا أننت ، قاله احلسن : أحدمها : 
} أَِئنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد } { ِمن َصلصَالٍ كَالْفَخَّارِ { : صللنا من الصلة وهي األرض اليابسة ومنه قوله تعاىل : الثاين 

  :اً جديداً تعجباً من إعادهتا وإنكاراً لبعثهم وهو معىن قوله تعاىل أي أَتَُعاُد أجسامنا للبعث خلق
  وقيل إن قائل ذلك أُيب بن خلف} َبلْ ُهْم بِِلقَاِء رَبِّهِم كَاِفُرونَ { 
ام ، أي يقبض أرواحكم والتويف أخذ الشيء على مت} قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْموِت الَِّذي وُكّلَ بِكُْم { : قوله تعاىل . 

  .مأخوذ من توفية العدد ومنه قوهلم استوفيت َدْيين من فالن 



  :مث يف تويف ملك املوت هلم قوالن 
  .بأعوانه : األول 
روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ملك املوت عند رأس . بنفسه : الثاين 

فقال ملك » اْرفُْق بِصَاِحبِي فَإِنَُّه ُمْؤِمٌن « ] : يا ملك املوت [ وسلم رجل من األنصار فقال له النيب صلى اهللا عليه 
املوت عليه السالم يا حممد طب نفساً وقر عيناً فإين بكل مؤمن رفيق واعلَْم أن ما من أهل بيت مدر وال شعر إال 

واللَّه يا حممد لو أين  وأنا أتصفحهم يف كل يوم مخس مرات حىت ألنا أعرف بصغريهم وكبريهم منهم بأنفسهم ،
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حىت يكون اهللا تعاىل هو اآلمر بقبضها ، قال جعفر إمنا يتصفحهم 

  .عند مواقيت الصلوات 
  فيه وجهان} ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم ُتْرجُعونَ { 
  .إىل جزائه : أحدمها : 

  .فعاً إال اللَّه إىل أن ال ميلك لكم أحد ضراً والً ن: الثاين 

َولَْو ) ١٢(صَاِلًحا إِنَّا ُموِقُنونَ  َولَْو َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرءُوِسهِْم عِْنَد رَبِّهِْم َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنعَْملْ
فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم ) ١٣(لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني ِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها وَلَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي 

  ) ١٤(ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَابَ الُْخلِْد بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

  :أي عند حماسبة رهبم وفيه أربعة أوجه } اْ ُرُءسِهِم ِعند َربِّهمُ َولَْو َتَرى إِذِ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو{ : قوله تعاىل 
  .من الغم ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .من الذل ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .من احلياء ، حكاه النقاش : الثالث 
  .من الندم ، قاله حيىي بن سالم : الرابع 

  فيه وجهان} رَبََّنآ أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا { 
  .أبصرنا صدق وعيدك ومسعنا تصديق رسلك ، قاله ابن عيسى : أحدمها : 

أبصرنا معاصينا ومسعنا ما قيل فينا ، قال قتادة ، أبصروا حني مل ينفعهم البصر ومسعوا حني مل ينفعهم السمع : الثاين 
.  

  فيها صاحلاً أي ارجعنا إىل الدنيا نعمل} فَاْرجِْعَنا َنْعَملْ صَاِلحاً إِنَّا ُموِقُنونَ { 
  فيه وجهان} إِنَّا ُموِقُنونَ { . 
  .مصدقون بالبعث ، قاله النقاش : أحدمها : 

  .مصدقون بالذي أيت به حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه حق ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .اآلية ]  ٢٨: نعام األ[ } َولَو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنهُواْ َعنُه { : فأكذهبم اهللا فقال : قال سفيان 
  :فيه ثالثة أوجه } َولَْو ِشئَْنا آلَتْيَنا كُلَّ نَفْسٍٍ ُهَداَها { : قوله تعاىل 

  .هدايتها لإلميان : أحدها 
  .للجنة : الثاين 

  .هدايتها يف الرجوع إىل الدنيا ألهنم سألوا الرجعة ليؤمنوا : الثالث 



  نفيه وجها} َولَِكْن َحقَّ الْقَولُ مِنِّي { 
  .معناه سبق القول مين ، قاله الكليب وحيىي بن سالم : أحدمها : 

  :وجب القول مين ، قاله السدي كما قال كثري : الثاين 
  وحقت هلا العتىب لدنيا وقلّت... فإن تكن العتىب فأهالً وَمْرحباً 

  :ويف اجلنة قوالن . اس يعين من عصاه من اجلنة والن} ألَْمَألنَّ َجهَنََّم ِمن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ { 
  .أنه اجلن ، قاله ابن كامل : أحدمها 

ومسوا . أهنم املالئكة ، رواه السدي عن عكرمة ، وهذا التأويل معلول ألن املالئكة ال يعصون اهللا فيعذبون : الثاين 
  :جنة الجتناهنم عن األبصار ومنه قول زيد بن عمرو 

  د الصبوركذلك يفعل اجلل... عزلت اجلن واجلنان عين 
  :فيه وجهان } فَذُوقُواْ بَِما َنِسيُتْم ِلقَآَء َيوِْمكُْم َهذَا { : قوله 

  .فذوقوا عذايب مبا تركتم أمري ، قال الضحاك : أحدمها 
  .فذوقوا العذاب مبا تركتم اإلميان بالبعث يف هذا اليوم ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  فيه وجهان} إِنَّا َنسِيَناكُمْ { 
  .إنا تركناكم من اخلري ، قاله السدي : حدمها أ: 

  .إنا تركناكم يف العذاب ، قاله جماهد : الثاين 
  وهو الدائم الذي ال انقطاع له} َوذُوقُوا َعذَاَب الْخُلِْد { 
مطعوماً  يعين يف الدنيا من املعاصي ، وقد يعرب بالذوق عما يطرأ على النفس وإن مل يكن} بَِم كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { . 

  :إلحساسها به كإحساسها بذوق الطعام ، قال ابن أيب ربيعة 
  رشاد أال يا رب ما كذب الزعم... فذُْق هجرها إن كنت تزعم أنه 

تََتَجافَى ُجنُوبُُهْم ) ١٥(ونَ َتكْبُِرإِنََّما ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا الَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بَِها َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَّحُوا بَِحْمِد َربِّهِْم َوُهْم لَا َيْس
فَلَا َتْعلَُم نَفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ ) ١٦(َعنِ الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهمْ َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

  ) ١٧(َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  فيه وجهان} ُن بئَاَياتَِنا إِنََّما ُيْؤِم{ : قوله 
  .يصدق حبجتنا ، قاله ابن شجرة : أحدمها : 

  .يصدق بالقرآن وآياته ، قاله ابن جبري : الثاين 
  فيه وجهان} الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُواْ بَِها َخرُّواْ ُسجَّداً { 
ا قاله أبو معاذ ، ألن املنافقني كانوا الذين إذا دعوا إىل الصلوات اخلمس باألذان أو اإلقامة أجابوا إليه: أحدمها : 

  .إذا أقيمت الصالة خرجوا من أبواب املساجد 
وكل ما سقط . إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسجود على األرض طاعة هللا وتصديقاً بالقرآن : الثاين 

  :على شيء فقد خر عليه قال الشاعر 
  قيلكأن جبينه سيف ص... وخر على األالِء ومل يوسد 

  فيه وجهان} َوسَبَُّحواْ بِحْْمِد رَبِّهِْم { 



  .معناه صلوا محداً لرهبم ، قاله سفيان : أحدمها : 
  .سبحوا مبعرفة اهللا وطاعته ، قاله قتادة : الثاين 

  فيه وجهان} َوُهْم الَ َيسَتكْبُِرونَ { 
  .عن عبادته ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .تكرب أهل مكة عن السجود له ، حكاه النقاش عن السجود كما اس: الثاين 
  :أي ترتفع عن مواضع االضطجاع قال ابن رواحة } تََتَجافَى ُجُنوبُُهْم ِعنِ الَْمضَاجِعِ { : قوله 

  إذا استثقلت باملشركني املضاجع... يبيت جيايف جنبه عن ِفراِشه 
  وفيما تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ألجله قوالن

  .اهللا إما يف صالة أو يف غري صالة قاله ابن عباس والضحاك  لذكر: أحدمها : 
روى ميمون بن شبيب عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة -للصالة : الثاين 

خلَِطيئَة َوِقَياُم الرَُّجلِ ِفي َجْوِف اللَّيلِ الصَّْوُم ُجنَّةٌ َوالصََّدقَةُ ُتطِْفىُء ا: إِنْ ِشئَْت أَنبَأُْتكَ َبأبوابِ الَْخريِ « : تبوك فقال 
  .مث تال هذه اآلية » 

  :ويف الصالة اليت تتجاىف جنوهبم ألجلها أربعة أقاويل 
  .التنفل بني املغرب والعشاء ، قاله قتادة وعكرمة : أحدها 
  .صالة العشاء اليت يقال هلا صالة العتمة ، قاله احلسن وعطاء : الثاين 

  .صالة الصبح والعشاء يف مجاعة ، قاله أبو الدرداء وعبادة : الثالث 
  .قيام الليل ، قاله جماهد واألوزاعي ومالك وابن زيد : الرابع 

  فيه وجهان} َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً { 
  .خوفاً من حسابه وطمعاً يف رمحته : أحدمها : 

  .خوفاً من عقابه وطمعاً يف ثوابه : الثاين 
  .يدعونه يف دفع ما خيافون والتماس ما يرجون وال يعدلون عنه يف خوف وال رجاء : تمل ثالثاً وحي
  فيه أربعة تأويالت} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ { 
  .يؤتون الزكاة احتساباً هلا ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .صدقة يتطوع هبا سوى الزكاة ، قاله قتادة : الثاين 
أنفقوا مما أعطاكم اهللا فإمنا هذه األموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم : النفقة يف طاعة اهللا ، قال قتادة  :الثالث 

  .أوشكت أن تفارقها 
  .أهنا نفقة الرجل على أهله : الرابع 
  :فيه قوالن } فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس َمآ أُْخِفيَ لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ { : قوله 

  .نه للذين تتجايف جنوهبم عن املضاجع ، قاله ابن مسعود أ: أحدمها 
  :اليت أخفيت هلم أربعة أوجه } قُرَّةِ أَْعُينٍ { ويف . أنه للمجهدين قاله تبيع : الثاين 

قَالَ اللَُّه َعزَّ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : رواه األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : أحدها 
{ :  إِنْ ِشئُْتم إِنِي أَْعدَْدُت ِلعَبادي الصَّاِلِحَني َما الَ َعٌني َرأَْت َوالَ أُذُنٌ َسِمَعْت َوالَ َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ اقَْرأُواَْوَجلَّ 

  .اآلية » } فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّا أُخِْفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ 



  .خفية وبالعالنية عالنية : قال احلسن باخلفية . خفى اهللا ما أعده هلم أنه جزاء قوم أخفوا عملهم فأ: الثاين 
أهنا زيادة حتف من اهللا ليست يف حياهتم يكرمهم هبا يف مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثالث مرات ، قاله ابن : الثالث 

  .جبري 
  .أنه زيادة نعيمهم وسجود املالئكة هلم ، قاله كعب : الرابع 

  .اتصال السرور بدوام النعيم :  وحيتمل خامساً
  .يعين من فعل الطاعات واجتناب املعاصي } َجَزآًء بَِم كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 

ُزلًا أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم جَنَّاُت الَْمأَْوى ُن) ١٨(أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمًنا كََمْن كَانَ فَاِسقًا لَا َيْسَتُوونَ 
ذُوقُوا  َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أَرَاُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها َوقِيلَ لَُهْم) ١٩(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

) ٢١(ذَابِ الْأَدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ وَلَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْع) ٢٠(َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ 
  ) ٢٢(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ 

املؤمن هنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والفاسق عقبة بن أيب  }أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً { : قوله تعاىل 
ساّب عقبة علياً فقال أنا أبسط منك لساناً وأحّد منك سناناً وأمأل منك حشواً فقال له علي : معيط قال ابن عباس 

  .ليس كما قلت يا فاسق فنزلت ، فيهما هذه اآلية : كرم اهللا وجهه 
  .ال واهللا ال يستوون ال يف الدينا وال عند املوت وال يف اآلخرة : دة قال قتا} الَ َيْسَتُوونَ { 

أما العذاب األدىن ففي الدنيا وفيه سبعة أقاويل } َولَُنِذيقَنَُّهم مَِّن الَْعذَابِ األَْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ اَألكَْبرِ { : قوله تعاىل 
:  

  .أُيب  أهنا مصائب الدنيا يف األنفس واألموال ، قاله: أحدها 
  .القتل بالسيف ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .أنه احلدود ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .القحط واجلدب ، قاله إبراهيم : الرابع 

  .عذاب القرب ، قاله الرباء بن عازب وجماهد : اخلامس 
  .أنه عذاب الدنيا كلها ، قاله ابن زيد : السادس 
  .خروج املهدي ، قاله جعفر الصادق أنه غالء السعر واألكرب : السابع 

  .أن العذاب األدىن يف املال ، واألكرب يف األنفس : وحيتمل ثامناً 
  .والعذاب األكرب عذاب جهنم يف اآلخرة 

  فيه وجهان} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { 
  .يرجعون إىل احلق ، قاله إبراهيم : أحدمها : 

  . يتوبون من الكفر ، قاله ابن عباس: الثاين 

َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ) ٢٣(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَلَا َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ 
  ) ٢٥(ِصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفْ) ٢٤(بِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُروا َوكَاُنوا بِآَياتَِنا ُيوِقُنونَ 



  :فيه مخسة أقاويل } َولَقَْد َءاتَْيَنا ُموَسى الْكَتِاَب فَالَ َتكُن ِفي ِمْرَيٍة مِّن لِّقَاِئهِ { : قوله تعاىل 
ء روى أبو العالية الرياحي عن ابن عباس فال تكن يا حممد يف شك من لقاء موسى ولقد لقيته ليلة اإلسرا: أحدها 

رَأيُت لَْيلَةَ أُْسرِيَ بِي ُموَسى ْبَن عمرانَ َرُجالً طَُواالً جَْعداً كَأَنَُّه ِمن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
قال أبو العالية قد » ْمَرِة وَالَبيَاضِ َسْبطَ الرَّأُسِ َوَرأَْيُت ِعيَسى ابَن َمرَْيَم َرُجالً مَْربُوَع اخلَلْقِ إِلَى احلُ. رِجَالِ َشُنوَءةَ 

  .} وَاسْأَلْ ِمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رُُّسِلَنا { : بني اهللا ذلك يف قوله 
  .فال تكن يا حممد يف شك من لقاء موسى يف القيامة وستلقاه فيها : الثاين 

  .ب ، قاله جماهد والزجاج فال تكن يف شك من لقاء موسى يف الكتا: الثالث 
  .فال تكن يف شك من لقاء األذى كما لقيه موسى ، قاله احلسن : الرابع 

  .فال تكن يف شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش : اخلامس 
  :فيه وجهان } َوَجَعلَْناُه ُهًدى لِّبَنِي إِْسرَائِيلَ { 

  .جعلنا موسى ، قاله قتادة : أحدمها 
  .كتاب ، قاله احلسن جعلنا ال: الثاين 

  :فيه وجهان } َوَجَعلَْنا مِنُهْم أَِئَمةً َيْهدُونَ بِأَمْرَِنا { : قوله تعاىل 
  .أهنم رؤساء يف اخلري تبع األنبياء ، قاله قتادة : أحدمها 

  .أهنم أنبياء ، وهو مأثور : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} لَمَّا َصَبُرواْ { 
  .سفيان على الدنيا ، قاله : أحدها : 

  .على احلق ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .على األذى مبصر ملا كلفوا ما ال يطيقون ، حكاه النقاش : الثالث 

  أهنا من عند اهللا} ُيوِقُنونَ { يعين باآليات التسع } َوكَانُوا بِئَاَياِتناَ { 
  :اآلية فيها وجهان } إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ بَْيَنُهمْ { : قوله . 

  .يعين بني األنبياء وبني قومهم ، حكاه النقاش : أحدمها 
  .يقضي بني املؤمنني واملشركني فيما اختلفوا فيه من اإلميان والكفر ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

أََولَمْ ) ٢٦(ي ذَِلَك لَآيَاٍت أَفَلَا َيْسَمُعونَ أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِف
  ) ٢٧( أَفَلَا ُيْبصُِرونَ َيَرْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَى الْأَْرضِ الْجُُرزِ فَُنخْرُِج بِِه َزْرًعا َتأْكُلُ ِمْنُه أَنَْعاُمُهْم َوأَنْفُُسُهْم

  فيه وجهان} َنُسوقُ الَْمآءَ { : قوله تعاىل 
  .باملطر والثلج : ا أحدمه: 

  .باألهنار والعيون : الثاين 
  فيها مخسة أقاويل} إِلَى اَألْرضِ اجلُُرزِ { 
  .أهنا األرض اليابسة ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .أهنا األرض اليت أكلت ما فيها من زرع وشجر ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  . من السيول ، قاله ابن عباس أهنا األرض اليت ال يأتيها املاء إال: الثالث 



  .أهنا أرض أْبَني ال تنبت ، قاله جماهد : الرابع 
وأصل اجلرز االنقطاع مأخوذ من قوهلم سيف جراز أي . أهنا قرى نبيا بني اليمن والشام ، قاله احلسن : اخلامس 

  :جل جروز أكول قال الراجز ور. قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء ألهنا ال تبقي شيئاً إال قطعته بفيها 
  يأكل التمر وال يلقى النوى... حبُّ جروز وإذا جاع بكى 

  .وتأول ابن عطاء هذه اآلية على أنه توصل بركات املواعظ إىل القلوب القاسية 

) ٢٩(ِذيَن كَفَرُوا إِميَانُُهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ لَا َينْفَُع الَّ) ٢٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 
  ) ٣٠(فَأَْعرِْض َعْنُهْم وَاْنَتِظرْ إِنَُّهْم ُمْنَتِظُرونَ 

  فيه ثالثة أقاويل} َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الْفَْتُح { : قوله تعاىل 
  .أنه فتح مكة ، قاله الفراء : أحدها : 

  .يف الدنيا ، قاله السدي  أن الفتح انقضى بعذاهبم: الثاين 
قال احلسن مل يبعث اهللا نبياً إال وهو حيذر من عذاب . احلكم بالثواب والعقاب يف القيامة ، قاله جماهد : الثالث 

  .الدنيا وعذاب اآلخرة 
  فيه ثالثة أقاويل} قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ الَ َينفَعُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إَِمياهنُْم { 
  .الذي قتلهم خالد بن الوليد يوم فتح مكة من بين كنانة ، قاله الفراء  أهنم: أحدها : 

  .أن يوم الفتح يوم القيامة ، قاله جماهد : الثاين 
  .أن اليوم الذي يأتيهم من العذاب ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثالث 

  أي ال يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت} َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { 
  :نزلت قبل أن يؤمر بقتاهلم ، وحيتمل ثالثة أوجه : قال قتادة . اآلية } ْض َعنُهْم فَأَْعر{ . 

  .أعرض عن أذاهم وانتظر عقاهبم : أحدها 
  .أعرض عن قتاهلم وانتظر أن يؤذن لك يف جهادهم : الثاين 

  .فأعرض باهلجرة وانتظر ما ميدك به من النصرة ، واهللا أعلم : الثالث 

َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ ) ١(بِيُّ اتَّقِ اللََّه َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َيا أَيَُّها النَّ
  ) ٣(َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ) ٢(اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

  :وهذا وإن كان معلوماً من حاله ففي أمره به أربعة أوجه } يَأَيَُّها الَّنبِيُّ اتَّقِ اللََّه { : قوله تعاىل 
  .أن معىن هذا األمر اإلكثار من اتقاء اهللا يف جهاد أعدائه : أحدمها 

  .استدامة التقوى على ما سبق من حاله : الثاين 
  .راد به غريه من أمته أنه خطاب توجه إليه وامل: الثالث 
أنه لنزول هذه اآلية سبباً وهو ما روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أيب جهل وأبا األعور السلمي قدموا : الرابع 

املدينة ليجددوا خطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عهد بينه وبينهم فنزلوا عند عبد اهللا بن أيب بن سلول 
ائتمروا بينهم وأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرضوا عليه أموراً كره واجلد بن قيس ومعتب بن قشري و

يعين يف } يَأَيَُّها الَّنبِيُّ اتقِ اللََّه { : مجيعها فهمَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون أن يقتلوهم فأنزل اهللا 



  .نقض العهد الذي بينك وبينهم إىل املدة املشروطة هلم 
  من أهل مكة} ِطعِ الْكَاِفرِيَن َوالَ ُت{ 
  من أهل املدينة فيما دعوا إليه} َوالْمَُناِفِقَني { . 
  حيتمل وجهني} إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً { . 
  .عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخريهم : أحدمها : 

  .عليماً باملصلحة حكيماً يف التدبري : الثاين 

ِعَياَءكُمْ ُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُمُ اللَّاِئي ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدَما َجَعلَ اللَُّه ِلَر
لِآَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه فَإِنْ اْدُعوُهمْ ) ٤(أَْبَناءَكُْم ذَِلكُْم قَوْلُكُْم بِأَفَْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

لَِكْن َما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُمْ لَْم َتْعلَُموا آَباَءُهْم فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمَوالِيكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح ِفيَما أَخْطَأُْتْم بِِه َو
  ) ٥(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  فيه ستة أقاويل} َما جََعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ مِّن قَلَْبنيِ { : اىل قوله تع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام يوماً يصلي فخطر خطرة فقال املنافقون الذين يصلون معه إن له قلبني : أحدها : 

  .ل اهللا لرجل من جسدين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل اهللا هذه تكذيباً هلم؛ قاله ابن عباس ويكون معناه ما جع
إن يف جويف قلبني أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل : أن رجالً من مشركي قريش من بين فهر قال : الثاين 

  .ما جعل اهللا لرجل من عقلني : ويكون معناه . حممد وكذب فنزلت فيه ، قاله جماهد 
حفظ الناس ملا يسمع وكان ذا فهم ودهاء فقالت أن مجيل بن معمر ويكىن أبا معمر من بين ُجَمح كان أ: الثالث 

قريش ما حيفظ مجيل ما حيفظ بقلب واحد إن له قلبني فلما كان يوم بدر وهزموا أفلت ويف يديه إحدى نعليه 
واألخرى يف رجليه فلقيه أبو سفيان بشاطىء البحر فاستخربه فأخربه أن قريشا قتلوا ومسى من قتل من أشرافهم ، 

ما كنت أظنها إال يف : د ذهب عقلك فما بال نعليك إحدامها يف يدك واألخرى يف رجلك؟ قال إنه ق: قال له 
  .ما جعل اهللا لرجل من فهمني : رجلي فظهر هلم حاله فنزلت فيه اآلية ، قاله السدي ويكون معناه 

ما : له احلسن ويكون معناه أن رجالً كان يقول إن يل نفسني نفساً تأمرين ونفساً تنهاين فنزل ذلك فيه ، قا: الرابع 
  .جعل اهللا لرجل من نفسني 

أنه مثل ضربه اهللا لزيد بن حارثة حني تبناه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أعتقه فلما نزل حترمي التبّني : اخلامس 
 لرجل من أبوين ، كذلك ال ما جعل اهللا: يقول } َما جََعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمَن قَلْبِنيِ { منع من ادعائه ولداً ونزل فيه 

وفيه إثبات ملذهب الشافعي يف نفي . يكون لزيد أبوين حارثة وحممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله مقاتل بن حيان 
  .ما جعل اهللا لرجل من أبوين : الولد عن أبوين ويكون معناه 

جيتمع اإلميان والكفر يف قلب واحد  أنه ال يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا ألنه ال: معناه : السادس 
  .ما جعل اهللا لرجل من دينني ، حكاه النقاش : ويكون معناه 

وهو أن يقول لزوجته أنت علّي كظهر أمي ، فهذا ظهار } َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُُم الَّآلِئي ُتظَاِهُرونَ مِْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم { 
علوهنن يف التحرمي كاألمهات فأبطل اهللا بذلك أن تصري حمرمة كاألم ألهنا كانوا يف اجلاهلية حيرمون به الزوجات وجي

ليست بأم وأوجب عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامداً كفارة ذكرها يف سورة اجملادلة ومنعه من إصابتها حىت 
  .يكفر وسنذكر ذلك يف موضعه من هذا الكتاب 



قال جماهد كان الرجل يف اجلاهلية يكون ذليالً فيأيت ذا . يعين بذلك أدعياء النيب }  َوَما َجعلَ أَْدِعَياَءكُمْ أَْبَناءَكُْم{ 
أنا ابنك فيقول نعم فإذا قبله واختذه ابناً أصبح أعز أهله وكان زيد بن حارثة منهم قد تبناه : القوة والشرف فيقول 

ت هذه اآلية أمرهم اهللا أن يلحقوهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما كان يصنع أهل اجلاهلية فلما جاء
  .يف اإلسالم } َوَما َجَعلَ أَْدِعَياَءكُْم أَْبَناءَكُْم { : بآبائهم فقال 

يف أن الزوجة ال } وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ { أن امرأته بالظهار أُمُّه وأن َدعيه بالتبين ابنه } ذَِلكُم قَوْلُكُم بِأَفْواِهكُْم { 
  .أُّماً والدعيُّ ال يصري بالتبين ابناً تصري يف الظهار 

  .يعين يف إحلاق النسب باألب ، ويف الزوجة أهنا ال تصري كاألم } َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ { 
قال عبد اهللا بن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد إىل : يعين التبين } اْدُعوُهْم آلبآِئهِمْ { : قوله تعاىل 
قال السدي فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل حارثة وعرف كل نسبه } اْدُعوُهْم آلَباِئهِْم { : وله تعاىل أن نزل ق

  .فأقّروا به وأثبتوا نسبه 
  .أي أعدل عند اهللا قوالً وحكماً } ُهَو أَقَْسطُ ِعَند اِهللا { 
  فيه ثالثة أوجه} نِ َوَموالِيكُْم فَإِنَ لَّْم َتْعلَُمواْ ءَاَبآَءُهْم فإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّي{ 
فانسبوهم إىل أمساء إخوانكم ومواليكم مثل عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن وعبد الرحيم وعبد العزيز ، : أحدها : 

  .قاله مقاتل بن حيان 
ر من أصحاب جلس نف: وروى حممد بن املنكدر قال . قولوا أخونا فالن وولينا فالن ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم جابر بن عبد اهللا األنصاري فتفاخروا باآلباء فجعل كل واحد منهم يقول أنا فالن 
بن فالن حىت انتهوا إىل سلمان فقال أنا سلمان ابن اإلسالم فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فقال صدق سلمان وأنا 

  .} ْم ِفي الدِّينِ فَإِْخوَاُنكُ{ : عمر بن اإلسالم وذلك قوله 
إنه إن مل ُيعرف هلم أب ينسبون إليه كانوا إخواناً إن كانوا أحراراً ، وموايل إن كانوا عتقاء كما فعل : الثالث 

املسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن مل يعرفوه فإن املقداد بن عمرو كان يقال له املقداد بن األسود بن عبد يغوث 
ان بن معمر كانت أمه امرأة معمر يف اجلاهلية فادعاه ابناً مث أسلم سفيان وشهد بدراً الزهري فرجع إىل أبيه وسفي

وممن مل يعرف له أب سامل ، موىل أيب حذيفة ونسب إىل والء أيب . فنسب إىل أبيه ونسبه يف بين زريق من األنصار 
  .حذيفة 

  :فيه ثالثة تأويالت } مَّا َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح ِفيَمآ أَْخطَأَُتْم بِِه َولَِكن { 
  .ما أخطأمت قبل النهي وما تعمدت قلوبكم بعد النهي يف هذا وغريه ، قاله جماهد : أحدها 
  .ما أخطأمت به ما سهومت عنه ، وما تعمدمت قلوبكم ما قصدمتوه عن عمد ، قاله حبيب بن أيب ثابت : الثاين 

  .ن تدعوه إىل غري أبيه ، قاله قتادة ما أخطأمت به أ: الثالث 
  .أي غفوراً عما كان يف الشرك ، رحيماً بقبول التوبة يف اإلسالم } َوكَانَ اللَُّه غَفوراً َرحيماً { 

ى بِبَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ أُمََّهاُتُهْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَ
  ) ٦(َوالُْمهَاجِرِيَن إِلَّا أَنْ َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَاِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوًرا 



  فيه أربعة أوجه} النَّبِيُّ أَوْلَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنفُِسهِمْ { : قوله تعاىل 
  .أنه أوىل هبم من بعضهم ببعض إلرساله إليهم وفرض طاعته عليهم ، وقاله مقاتل بن حيان : أحدها : 

  .أنه أوىل هبم فيما رآه له بأنفسهم ، قاله عكرمة : الثاين 
وكان سبب نزوهلا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد غزاة . هو أب هلم : أنه كان يف احلرف األول : الثالث 
  .أمرالناس باخلروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل اهللا فيهم هذه اآلية ، حكاه النقاش تبوك 
أنه أوىل هبم يف قضاء ديوهنم وإسعافهم يف نوائبهم على ما رواه عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة قال : الرابع 

{ نٍ إِالَّ أََنا أَولَى النَّاس بِِه ِفي الدُّنَيا وَاآلِخَرِة اقَْرأُوا إِن ِشئُْتم َما ِمن ُمؤم« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
نِي فَأَيَُّما ُمْؤِمنٍ َتَرَك َماالً فَلَْترِثُْه ُعْصَبُتُه َمن كَاُنوا ، َوإِن َتَرَك َديناً أَوْ ِضَياعاً فَلَْيأِْت} النَّبِيُّ أَْولَى بِاملُْؤِمنَِني ِمْن أَنفُِسهِْم 

  فَأََنا َمْوالَُه
  .يعين من مات عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه هن كاألمهات يف شيئني } وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاُتُهمْ { . » 

  .تعظيم حقهن : أحدمها 
  .وليس كاألمهات يف النفقة واملرياث . حترمي نكاحهن : الثاين 

  :باحة النظر على الوجهني واختلف يف كوهنن كاألمهات يف احملرم وإ
  .هن حمرم ال حيرم النظر إليهن لتحرمي نكاحهن : أحدمها 

أن النظر إليهن حمرم ألن حترمي نكاحهن إمنا كان حفظاً حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهن فكان من : الثاين 
رجل عليها أمرت أختها أمساء أن حفظ حقه حترمي النظر إليهن وألن عائشة رضي اهللا عنها كانت إذا أرادت دخول 

  .ترضعه ليصري ابناً ألختها من الرضاعة فيصري حمرماً يستبيح النظر 
  :وأما الاليت طلقهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياته فقد اختلف يف ثبوت هذه احلرمة هلن على ثالثة أوجه 

  .اهللا عليه وسلم تثبت هلن هذه احلرمة تغليباً حلرمة رسول اهللا صلى : أحدها 
أزواجي : ال يثبت هلن ذلك بل هذه كسائر النساء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أثبت عصمتهن وقال : الثاين 

  .يف الدنيا هن أزواجي يف اآلخرة 
أن من دخل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحيرم نكاحها وإن طلقها حفاظاً : الثالث 
ه وحراسة خللوته ومن مل يدخل هبا مل يثبت هلا هذه احلرمة ، وقد هّم عمر بن اخلطاب برجم امرأة فارقها النيب حلرمت

مل هذا وما ضرب عليَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجاباً وال : صلى اهللا عليه وسلم فنكحت بعده فقالت 
  .مسيت للمؤمنني أماً ، فكف عنها 

لى اهللا عليه وسلم أمهات املؤمنني فيما ذكرناه فقد اختلف فيهن هل هن أمهات املؤمنات وإذا كان أزواج النيب ص
  :على وجهني 

  .أهنن أمهات املؤمنني واملؤمنات تعظيماً حلقهن على الرجال والنساء : أحدمها 

وقد . لنساء أن هذا حكم خيتص بالرجال املؤمنني دون النساء الختصاص احلظر واإلباحة بالرجال دون ا: الثاين 
  .روى الشعيب عن مسروق عن عائشة أن امرأة قالت هلا يا أماه فقالت لست بأم لك أنا أم رجالكم 

  .} َوأُْولُواْ اَألْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالْمَُهاجرِيَن { 
  :وفيه قوالن . رين قريشاً قيل إنه أراد باملؤمنني األنصار ، وباملهاج

َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َولَمْ { أن هذا ناسخ للتوارث باهلجرة حكى سعيد عن قتادة قال كان نزل يف األنفال : أحدمها 



املسلم من  فتوارث املسلمون باهلجرة فكان ال يرث األعرايب} ُيَهاجُِرواْ َما لَكُْم مِّن َوالََيتهِْم مِّن َشْيٍء َحتَّى ُيهَاجُِرواْ 
  .} َوأُْولُواْ اَألْرَحامِ َبْعُضُهم أَْولَى بَِبْعضٍ { قريبه املهاجر املسلم شيئاً مث نسخ ذلك يف هذه السورة بقوله 

أن ذلك ناسخ للتوارث باحللف واملؤاخاة يف الدين روى هشام بن عمرو عن أبيه عن الزبري بن العوام قال : الثاين 
األنصار ملا قدمنا املدينة قدمناه وال أموال لنا فوجدنا األنصار نعم اإلخوان فآخيناهم أنزل فينا خاصة معشر قريش و

فأورثونا وأورثناهم ، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت أنا كعب بن مالك ، فلما كان يوم أُحد قتل كعب بن 
  .هذه اآلية فرجعنا إىل مواريثنا  مالك فجئت فوجدت السالح قد أثقله فواهللا لقد مات ما ورثه غريي حىت أنزل اهللا

  :فيه وجهان } ِفي ِكتَابِ اللَِّه { : قوله تعاىل 
  .يف القرآن ، قاله قتادة : أحدمها 

  .يف اللوح احملفوظ الذي قضى أحوال خلقه ، قاله ابن حبر : الثاين 
توارث مبؤاخاة املؤمنني وهبجرة املهاجرين ما مل يعين أن التوارث باألنساب أوىل من ال} ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمَهاجِرِيَن { 

خيتلف باملتناسبني دين فإن اختلف بينهما الدين فال توارث بينهما روى شهر بن حوشب عن أيب أمامة أن النيب صلى 
  الَ َيتََواَرثُ أَْهلُ ِملَّتِنيِ« : اهللا عليه وسلم قال 

  فيه أربعة أوجه} مَّْعُروفاً  إِالَّ أَن َتفَْعلُواْ إِلَى أَْولَِياِئكُْم{ . » 
  .أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي األرحام ، قاله قتادة : أحدها : 

أنه عَنى الوصية للحلفاء الذي آخى بينهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار ، قاله : الثاين 
  .جماهد 

  .، قاله مقاتل بن حيان  أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاً: الثالث 
  .أنه عىن وصية الرجل إلخوانه يف الدين ، قاله السدي : الرابع 

  فيه ثالثة أوجه} كَانَ ذَِلَك ِفي الْكَتَابِ َمْسطُوراً { 
  .كان التوارث باهلجرة واملؤاخاة يف الكتاب مسطوراً قبل النسخ : أحدها : 

  .لكتاب مسطوراً قبل التوارث كان نسخه مبرياث أويل األرحام يف ا: والثاين 
  .كان أن ال يرث مسلم كافرا يف الكتاب مسطوراً : الثالث 

  :أربعة أوجه } الِْكَتابِ { ويف 
  .يف اللوح احملفوظ ، قاله إبراهيم التيمي : أحدها 
  .يف الذكر ، قاله مقاتل بن حيان : الثاين 

  . بين الوي بن يعقوب حكاه النقاش يف التوراة أمر بين اسرائيل أن يصنعوا مثله يف: الثالث 
  .يف القرآن ، قاله قتادة : الرابع 

) ٧(ذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَأََخ
  ) ٨(َعْن ِصْدِقهِْم َوأََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا أَِليًما ِلَيسْأَلَ الصَّاِدِقَني 

  فيه ثالثة أوجه} َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم { : قوله تعاىل 
  .ميثاقهم على قومهم أن يؤمنوا هبم ، قاله ابن عباس : أحدها : 

  .إليهم ، قاله الكليب  ميثاق األمم على األنبياء أن يبلغوا الرسالة: الثاين 



  .ميثاق األنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً ، قاله قتادة : الثالث 
روى قتادة عن احلسن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى } َوِمنَك َوِمن نَّوحٍ َوإِبَْراهِيَم َوُموسى َوعِيَسى اْبنِ َمْرَيمَ { 

كُنُت أَوَّلَُهم ِفي « قال } َنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َومِنَك َوِمَن نُّوحٍ وَإِذْ أََخذْ{ : اهللا عليه وسلم سئل عن قول اهللا تعاىل 
  اخلَلْقِ َوآِخَرُهم يف البَْعِث

  فيه ثالثة أوجه} وَأََخذَْنا ِمْنُهم مِّيثاقاً غَِليظاً { . » 
  .أن امليثاق الغليظ تبليغ الرسالة : أحدها : 

  .يصدق بعضهم بعضاً : الثاين 
  .أن يعلنوا أن حممداً رسول اهللا ، ويعلن حممد أنه ال نيب بعده : ثالث ال

  :ويف ذكر من مسى من األنبياء مع دخوهلم يف ذكر النبيني وجهان 
  .تفضيالً هلم : أحدمها 

  .ألهنم أصحاب الشرائع : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } لَِّيسْأَلَ الَصاِدِقَني َعَن ِصْدقِهِْم { : قوله تعاىل 

ليسأل األنبياء عما أجاهبم به : الثاين . ليسأل األنبياء عن تبليغهم الرسالة إىل قومهم ، حكاه النقاش : أحدها 
  .قومهم ، حكاه النقاش ابن عيسى 

  .ليسأل األنبياء عن الوفاء بامليثاق الذي أخذه عليهم ، حكاه ابن شجرة : الثالث 
  .املخلصة ليسأل األفواه الصادقة عن القلوب : الرابع 

َوجُُنوًدا لَْم َتَروَْها َوكَانَ اللَُّه بَِما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا
مِْنكُْم وَإِذْ َزاغَتِ الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر َوَتظُنُّونَ  إِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ) ٩(َتْعَملُونَ َبِصًريا 

  ) ١٠(بِاللَِّه الظُُّنوَنا 

قال ابن عباس يعين يوم األحزاب حني أنعم اهللا عليهم بالصرب ثُم بالنصر } اذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل 
.  

جنود األحزاب أبو سفيان وعيينة بن حصني وطلحة بن خويلد وأبو األعور : قال جماهد } م ُجُنوٌد إِذْ َجآءَْتكُ{ 
  .السلمي وبنو قريظة 

هي الصَّبا أرسلت على األحزاب يوم اخلندق حىت كفأت قدورهم ونزعت : قال جماهد } فَأْرَسلَْنا َعلَيِهِْم رِحياً { 
ُنِصْرتُ بِالّصَبا وأُهِْلكَت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  فساطيطهم وروى ابن جبري عن ابن عباس قال

فضرب اهللا وجوه أعدائه بريح » اللَُّهمَّ اْسُتْر َعورََتَنا َوآِمن َرْوَعَتَنا « وكان من دعائه يوم األحزاب » َعاٌد بِالدَّبُورِ 
  .الَصبا 

  م املالئكةه: قال جماهد وقتادة } َوُجُنوداً لَْم َتَرْوَها { 
  :ويف ما كان منهم أربعة أقاويل . 

  .تفريق كلمة املشركني وإقعاد بعضهم عن بعض : أحدها 
  .إيقاع الرعب يف قلوهبم ، حكاه ابن شجرة : الثاين 

تقوية نفوس املسلمني من غري أن يقاتلوا معهم وأهنا كانت نصرهتم بالزجر حىت جاوزت هبم مسرية ثالثة : الثالث 



  .إن حممداً قد بدأكم بالسحر فالنجاة النجاة : طلحة بن خويلد أيام فقال 
  يعين من حفر اخلندق والتحرز من العدو} َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصرياً { 
يعين من فوق الوادي وهو أعاله من قبل املشرق ، جاء منه عوف بن } إِذْ َجآُءوكُْم مِّن فَْوِقكُْم { : قوله تعاىل . 
  .ك يف بين نضر ، وعيينة بن حصني يف أهل جند ، وطلحة بن خويلد األسدي يف بين أسد مال
يعين من بطن الوادي من قبل املغرب أسفل أي حتتاً من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، جاء منه } َوِمْن أَْسفَلَ مِنكُمْ { 

ألعور السلمي ومعه حيي بن أبو سفيان بن حرب على أهل مكة ، ويزيد بن جحش على قريش ، وجاء أبو ا
  .أخطب اليهودي يف يهود بين قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه اخلندق 

  فيه وجهان} َوإِذْ َزاغَِت األَْبَصارُ { 
  .شخصت : أحدمها : 

  :مالت : الثاين 
. قيم واحدها حنجرة أي زالت عن أماكنها حىت بلغت القلوب احلناجر وهي احلال} َوَبلََغِت الْقُلُوبِ الْحََناجِرَ { 

وروي عن . وقيل إنه مثل مضروب يف شدة اخلوف ببلوغ القلوب احلناجر وإن مل تزل عن أماكنها مع بقاء احلياة 
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل تأمر بشيء تقوله فقد بلغت القلوب : ايب سعيد اخلدري أنه قال يوم اخلندق 

فضرب اهللا وجوه أعدائه بالريح فهزموا هبا : قال » للَُّهمَّ اسُْتْر َعْوَرَتَنا َوآِمْن َرْوَعتََنا ا: نعم قُولُواْ « : احلناجر فقال 
.  

  فيه وجهان} َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَنا { 
  .فيما وعدوا به من نصر ، قاله السدي : أحدمها : 

ستأصلون وأيقن املؤمنون أن ما وعدهم اهللا ورسوله أنه اختالف ظنوهنم فظن املنافقون أن حممداً وأصحابه ُي: الثاين 
  .حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره املشركون ، قاله احلسن 

َدَنا اللَُّه َوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض َما َوَع) ١١(ُهَناِلكَ اْبتُِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُوا زِلَْزالًا َشِديًدا 
 َوإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َيا أَْهلَ يَثْرَِب لَا ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجِعُوا َوَيْسَتأِْذنُ فَرِيٌق ِمنُْهُم النَّبِيَّ) ١٢(َوَرسُولُُه إِلَّا غُرُوًرا 

  ) ١٣(ِفَراًرا  َيقُولُونَ إِنَّ ُبُيوتََنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بِعَْوَرٍة إِنْ ُيرِيُدونَ إِلَّا

  فيه ثالثة أوجه} ُهنَاِلَك اْبُتِليَ الُْمْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 
  .باحلصر ، حكاه النقاش : أحدها : 

  .باجلوع فقد أصاهبم باخلندق جوع شديد ، قاله الضحاك : الثاين 
{ وحكى ابن عيسى أن . ة امتحنوا يف الصرب على إمياهنم ومتيز املؤمنون عن املنافقني ، حكاه ابن شجر: الثالث 
  .للبعد من املكان ، وهناك للوسط وهنا للقريب } ُهناِلكَ 

  فيه أربعة أوجه} َوزُلْزِلُواْ زِلْزَاالً َشِديداً { 
  .حركوا باخلوف حتريكاً شديداً ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .من اضطرب يف دينه  أنه اضطراهبم عما كانوا عليه فمنهم من اضطرب يف نفسه ومنهم: الثاين 
  .أنه حركهم األمر بالثبات والصرب ، وهو حمتمل : الثالث 
  .هو إزاحتهم عن أماكنهم حىت مل يكن هلم إال موضع اخلندق ، قاله الضحاك : الرابع 



  :فيه وجهان } َوإِذْ َيقُولُ املَُناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : قوله تعاىل 
  .ن املرض النفاق ، قاله قتادة أ: أحدمها 

  .أنه الشرك ، قاله احلسن : الثاين 
حكى السدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيفر اخلندق حلرب } َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه إِالَّ غُُروراً { 

من نار يف السماء ، األحزاب فبينا هو يضرب فيه مبعوله إذ وقع املعول على صفاة فطار منها كهيئة الشهاب 
وضرب الثاين فخرج مثل ذلك ، وضرب الثالث فخرج مثل ذلك فرأى ذلك سلمان فقال له النيب صلى اهللا عليه 

« : اهللا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  نعم يا رسول: قال » َرأَيَت َما َخَرَج ِفي كُلّ ضَْرَبٍة َضَربَْتَها « : وسلم 
قال ففشا ذلك يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ُتفَْتحُ لَكُْم بِيُض املََداِئنِ َوقُُصورُ الرُّومِ َوَمَداِئُن الَيمن 

: األوس وقال غريه قشري بن عدي األنصاري من . فتحدثواْ به ، فقال رجل من األنصار يدعى قشري بن معتب 
وعدنا حممد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض املدائن وأحدنا ال يستطيع أن يقضي حاجته إال قتل؟ هذا 

  .واهللا الغرور فأنزل اهللا هذه اآلية 
وس بن فيظي يعين من املنافقني قيل إهنم من بين سليم ، وقيل إنه من قول أ} َوإِذْ قَالت طَّآِئفَةٌ مِّنُهْم { : قوله تعاىل 

  .ومن وافقه على رأيه ، ذكر ذلك يزيد بن رومان ، وحكى السدي أنه عبد اهللا بن أُيب وأصحابه 
ويف الفرق بينهما وجهان . قرأ حفص عن عاصم بضم امليم ، والباقون بالفتح } َيأَْهلَ َيثْرَِب الَ َمقُاَم لَكُم فَاْرجُِعواْ { 
:  

  .بالفتح الثبات على األمر ، وبالضم الثبات يف املكان وهو قول الفراء أن املقام : أحدمها 
  .وهو قول ابن املبارك انه بالفتح املنزل وبالضم اإلقامة : الثاين 

  :ويف تأويل ذلك ثالثة أوجه 
  .أي ال مقام لكم على دين حممد فارجعوا إىل دين مشركي العرب ، قاله احلسن : أحدها 
  .رجعوا إىل طلب األمان ، قاله الكليب ال مقام لكم على القتال فا: الثاين 

  .ال مقام يف مكانكم فارجعوا إىل مساكنكم ، قال النقاش : الثالث 
  :واملراد بيثرب املدينة وفيه قوالن 

  .أن يثرب هي املدينة ، حكاه ابن عيسى : أحدمها 

اد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن أن املدينة يف ناحية من يثرب ، قاله أبو عبيدة وقد روى يزيد بن أيب زي: الثاين 
ثالثة » َمن قَالَ املَِديَنةُ يَثْرُِب فَلَْيْسَتغِْفرِ اللََّه ، َهي طَاَبةُ « الرباء بن عازب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  مرات
األنصار من بين حارثة ، أحدمها أبو الذي استأذنه منهم رجالن من : قال السدي } َوَيْسَتئِْذنُ فَرِيٌق مِّْنُهُم النَّبِيَّ { . 

  .ورجع مثانون رجالً بغري إذن : قال الضحاك . عرابة بن أوس ، واآلخر أوس بن فيظي 
  فيه ثالثة أوجه} َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ { 
  .قاصية من املدينة خناف على عورة النساء والصبيان من السيب ، قاله قتادة : أحدها : 

خالية ليس فيها إال العورة من النساء ، قاله الكليب والفراء ، مأخوذ من قوهلم قد اعور الفارس إذا كان فيه : الثاين 
  :موضع خلل للضرب قال الشاعر 
مكشوفة احليطان خناف عليها السراق والطلب ، قاله السدي : الثالث ... له الشدة األوىل إذا القرن أعورا 



إذا ذهب ستره وسقط جداره وكل ما كره انكشافه فهو عندهم عورة ، وقرأ ابن والعرب تقول قد أعور منزلك 
  .إن بيوتنا َعوِرة ، بكسر الواو ، أي ممكنة العورة : عباس 
  .تكذيباً هلم فيما ذكروه } َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة { : مث قال 

  حيتمل وجهني} إِن يُريُدونَ إِالَّ ِفرَاراً { 
  .تل فراراً من الق: أحدمها : 

وحكى النقاش أن هذه اآلية نزلت يف قبيلتني من األنصار من بين حارثة وبين سلمة ، مهّوا أن . من الدِّين : الثاين 
. اآلية ]  ١٢٢: آل عمران [ } إذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمنكُْم أن تَفَْشالَ { يتركوا مراكزهم يوم اخلندق وفيهم أنزل اهللا 

  .واهللا ما سّرنا ما كنا مهمنا به إن كان اهللا ولينا : ا فلما نزلت هذه اآلية قالو

َولَقَْد كَاُنوا َعاَهدُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ ) ١٤(َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآَتوَْها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسًريا 
قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الْفَِراُر إِنْ فََررُْتْم ِمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذًا لَا ُتَمتَّعُونَ ) ١٥(َوكَانَ َعْهُد اللَِّه َمْسئُولًا  لَا ُيَولُّونَ الْأَْدبَاَر

كُْم َرْحَمةً َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن قُلْ َمْن ذَا الَِّذي يَْعِصُمكُْم ِمَن اللَِّه إِنْ أََراَد بِكُمْ ُسوًءا أَْو أَرَاَد بِ) ١٦(إِلَّا قَِليلًا 
  ) ١٧(اللَِّه َوِليا َولَا َنِصًريا 

  .أي لو دخل على املنافقني من أقطار املدينة ونواحيها } َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِم مِّْن أَقْطَارَِها { : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} ثُمَّ ُسِئلُواْ الِْفْتَنةَ َألَتوَها { 
  .ما تلبثوا عن اإلجابة إىل الفتنة إال يسرياً ، قاله ابن عيسى : حدمها أ: 

  .ما تلبثوا باملدينة إال يسرياً حىت يعدموا ، قاله السدي : الثاين 
  :اآلية ، فيه ثالثة أوجه } َولَقَْد كَاُنواْ َعاَهدُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ { : قوله 

  .ر ، قاله قتادة أهنم عاهدوه قبل اخلندق وبعد بد: أحدها 
  .قبل نظرهم إىل األحزاب ، حكاه النقاش : الثاين 

  .قبل قوهلم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا : الثالث 
  .وحكي عن ابن عباس أهنم بنو حارثة 

  حيتمل وجهني} َوكَانَ َعْهُد اللَِّه َمْسئُوالً { 
  .أحدمها مسئوالً عنه للجزاء عليه : 

  .للوفاء به : الثاين 
  .} قُل َمن الَِّذي يَْعِصُمكُْم مِّن اللَِّه إِنْ أََراَد بِكُمْ ُسوءاً أَْو أََرادَ بِكُْم َرْحَمةً { : قوله تعاىل 

  :فيه ثالثة أوجه 
  .إن أراد بكم هزمية أو أراد بكم نصراً ، حكاه النقاش : أحدها 
  .إن أراد بكم عذاباً ، أو أراد بكم خرياً ، قاله قتادة : الثاين 

  .إن أراد بكم قتالً أو أراد بكم توبة ، قاله السدي : الثالث 



أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء ) ١٨(لَّا قَِليلًا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِلإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َولَا يَأُْتونَ الْبَأَْس إِ
ْم بِأَلِْسَنٍة ِحَدادٍ َتُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َتدُوُر أَْعُينُُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهَب الْخَْوُف َسلَقُوكُالَْخْوُف َرأَْي

  ) ١٩(للَِّه َيسًِريا أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيرِ أُولَِئَك لَْم ُيْؤِمنُوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى ا

  .يعين املثبطني من املنافقني ، قيل إهنم عبد اهللا بن أُيب وأصحابه } قَْد َيْعلَمُ اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمنكُْم { : قوله تعاىل 
  فيه ثالثة أقاويل} َوالْقَاِئِلَني ِإلْخوَانِهِْم َهلُمَّ إِليَْنا { 
  .ني ما حممد إال أكلة رأس وهو هالك ومن معه فهلم إلينا أهنم املنافقون قالوا للمسلم: أحدها : 

أهنم اليهود من بين قريظة قالوا إلخواهنم من املنافقني هلم إلينا أي تعالوا إلينا وفارقوا حممداً فإنه هالك وإن : الثاين 
  .أبا سفيان إن ظفر مل يبق منكم أحداً 

صلى اهللا عليه وسلم انصرف من عند يوم األحزاب فوجد  ما حكاه ابن زيد أن رجالً من أصحاب النيب: الثالث 
أنت هكذا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الرماح والسيوف ، فقال له : أخاه بني يديه شواء ورغيف فقال 

كذبت واهللا : هلّم إيلّ قد تُبع بك وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك ، فقال له . أخوه كان من أبيه وأمه 
بأمرك وذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليخربه فوجده قد نزل عليه جربيل عليه السالم بقوله ألخربنه 

  .} قَْد َيْعلَمُ اللَُّه املَُعوِّقَني ِمنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا { : تعاىل 
  فيه وجهان} َوالَ يَأُْتونَ البََأَْس إِالَّ قَلِيالً { 
ال حيضرون القتال إال كارهني وإن حضروه كانت أيديهم مع املسلمني وقلوهبم مع املشركني قاله قتادة : أحدمها : 
.  

َوالَ َيذْكُُرونَ إالَّ { : ال يشهدون القتال إال رياء ومسعة ، قاله السدي ، وقد حكي عن احلسن يف قوله تعاىل : الثاين 
  . عز وجل إمنا قل ألنه كان لغري اهللا} قَِليالً 

  :فيه أربعة تأويالت } أَِشحَّةً َعلَيكُْم { : قوله تعاىل 
  .أشحة باخلري ، قاله جماهد : أحدها 
  .بالقتال معكم ، قاله ابن كامل : الثاين 

  .بالغنائم إذا أصابوها ، قاله السدي : الثالث 
  .أشحة بالنفقة يف سبيل اهللا ، قاله قتادة : الرابع 

  فيه قوالن} لَْخوفُ فَإِذَا َجآَء ا{ 
  .إذا جاء اخلوف من قتال العدو إذا أقبل ، قاله السدي : أحدمها : 

  .اخلوف من النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا غلب ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .لقول الثاين خوفاً من القتال على القول األول ، ومن النيب صلى اهللا عليه وسلم على ا} رَأْيتُُهْم َينْظُُرونَ إِلَيَك { 
  حيتمل وجهني} َتدُوُر أَْعيُُنُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَيِه ِمَن الَْموتِ { 
  .تدور أعينهم لذهاب عقوهلم حىت ال يصح منهم النظر إىل جهة : أحدمها : 

  .تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة : الثاين 
  فيه وجهان} قُوكُم بِأَلِْسَنٍة ِحدَاٍد فَإِذَا ذََهبَ الَْخْوُف َسلَ{ 
لََعَن « : أي رفعوا أصواهتم عليكم بألسنة حداد أي شديدة ذربة ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها : 

ثوهبا يف املصيبة وباحلالقة يعين بالسالقة اليت ترفع صوهتا بالنياحة واخلارقة اليت خترق » اللَُّه السَّاِلقَةَ َواخلَارِقَةُ َواحلَاِلقَةَ 



  .اليت حتلق شعرها 
  :قال الشاعر . والسلق األذى ، قاله ابن قتيبة . معناه آذوكم بالكالم الشديد : الثاين 

  بنواهلٍ حىت احننينا... ولقد سلقن هوازنا 
  :سلقته باللسان إذا أمسعته ما يكره ويف سلقهم بألسنٍة حداد وجهان : وقال اخلليل 

  .نزاعاً يف الغنيمة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .جداالً عن أنفسهم ، قاله احلسن : الثاين 

  فيه ثالثة أوجه} أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيرِ { 
  .على قسمة الغنيمة ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .على املال ينفقونه يف سبيل اهللا ، قاله السدي : الثاين 
  .وسلم بظفره على النيب صلى اهللا عليه : الثالث 

  يعين بقلوهبم} أَوْلَِئَك لَْم ُيْؤِمنُواْ { 
  .يعين حسناهتم أن يثابوا عليها ألهنم مل يقصدوا وجه اهللا تعاىل هبا } فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم { . 
  فيه وجهان} َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً { 
  .وكان نفاقهم على اهللا هيناً : أحدمها : 
  .وكان إحباط عملهم على اهللا هيناً : لثاين ا

لُونَ َعْن أَْنَباِئكُْم َولَْو كَانُوا َيْحَسُبونَ الْأَْحزَاَب لَمْ َيذَْهبُوا َوإِنْ َيأِْت الْأَْحزَاُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي الْأَعَْرابِ َيْسأَ
  ) ٢٠(ِفيكُْم َما قَاَتلُوا إِلَّا قَِليلًا 

يعين أن املنافقني حيسبون أبا سفيان وأحزابه من املشركني حني } َيْحَسُبونَ اَألحَْزابِ لَْم َيذَْهُبواْ { : تعاىل قوله 
  :تفرقوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغلوبني مل يذهبوا عنه وأهنم قريب منهم مث فيه وجهان 

  .أهنم كانواعلى ذلك لبقاء خوفهم وشدة جزعهم : أحدمها 
  .تصنعاً للرياء واستدامة التخوف : الثاين 

  يعين أبا سفيان وأصحابه من املشركني} َوإِنَ يَأِْت اَألحَْزابُ { 
أي يود املنافقون لو أهنم يف البادية مع األعراب حذراً من القتل وتربصاً } َيَودُّواْ لَْو أَنَُّهْم َباُدونَ ِفي اَألعرْابِ { . 

  .للدوائر 
أما هلك حممد وأصحابه ، : أي عن أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يتحدثون } َعْن أَْنبَاِئكُْم َيْسأَلُونَ { 

  .أما غلب أبو سفيان وأحزابه 
  فيه وجهان} َولَْو كَانُواْ ِفيكُم َما قَاَتلُواْ إِالَّ قَِليالً { 
  .إال كرهاً : أحدمها : 

  .إال رياًء : الثاين 

َولَمَّا َرأَى ) ٢١(ْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه كَثًِريا لَقَْد كَانَ لَكُ
  ) ٢٢(إِلَّا إِميَاًنا َوَتْسِليًما  الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحزَاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه َوَما زَاَدُهْم



  :فيه وجهان } لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم اآلِخَر { : قوله تعاىل 
  .أي مواساة عند القتال ، قاله السدي : أحدمها 

  .ة احلسنة املشاركة يف األمر يقال هو مواسيه مباله إذا جعل له نصيباً قدوة حسنة يتبع فيها ، واألسو: الثاين 
  :ويف املراد بذلك وجهان 

  .احلث على الصرب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حروبه : أحدمها 
  .التسلية هلم فيما أصاهبم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُشج وكُسَِرت رباعيته وقتل عمه محزة : الثاين 

  فيه وجهان} ِلَمن كَانَ َيْرجُواْ اللََّه َوالَْيْوَم اآلِخر { 
  .ملن كان يرجو ثواب اهللا يف اليوم اآلخر قاله ابن عيسى : أحدمها : 

  .ملن كان يرجوا اهللا بإميانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء األعمال ، قاله ابن جبري : الثاين 
  حيتمل وجهني} َوذَكََر اللََّه كَِثرياً { 
  .أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً ألوامره : أحدمها : 

  :أي استكثر من ذكر اهللا خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد هبذا اخلطاب على قولني : الثاين 
  .املنافقون عطفاً عل ما تقدم من خطاهبم : أحدمها 

  .} َه َوالَْيْوَم اآلِخرَ ِلَمن كَانَ َيْرجُواْ اللَّ{ : املؤمنون لقوله : الثاين 
  :واختلف يف هذه األسوة بالرسول هل هي على اِإلجياب أو على االستحباب على قولني 

  .على اإلجياب حىت يقوم دليل علىالستحباب : أحدمها 
  .على االستحباب حىت يقول دليل على اإلجياب : الثاين 

  .ستحباب يف أمور الدنيا وحيتمل أن حيمل على اإلجياب يف أمور الدين ، وعلى اال
  :فيه قوالن . اآلية } . . . َولَمَّا َرأَى املُْؤِمُنونَ األْحزَابِ { : قوله تعاىل 

اآلية ]  ٢١٤: البقرة [ } أَْم َحسِْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا يَأِْتكُم { أن اهللا وعدهم يف سورة البقرة فقال : أحدمها 
  .قاله قتادة } قَالُواْ َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه { اب املشركني يوم اخلندق فلما رأواْ أحز. 

ما رواه كثري بن عبد اهللا بن عمرو املزين عن أبيه عن جده قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام : الثاين 
هَِرةُ َعلَيَها َيعْنِي قُُصورِ احلَِريِة َوَمدَاِئنِ ِكسَرى فَأْبِشرُوا بِالنَّْصرِ أَْخبََرنِي جِْبرِيلُ أَنَّ أُمَِّتي ظَا« : ذكرت األحزاب فقال 

احلمد هللا موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد احلصر فطلعت األحزاب فقال املؤمنون : فاستبشر املسلمون وقالوا » 
  .اآلية } َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولَُه { 
  فيه قوالن} وََتْسِليماً  إِميَاناً. . . { 
  .إال إمياناً وتسلمياً للقضاء ، قاله احلسن : أحدمها : 

  .إال إمياناً مبا وعد اهللا وتسليماً ألمر اهللا : الثاين 

) ٢٣(ِظُر َوَما َبدَّلُوا تَْبِديلًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَت
  ) ٢٤(انَ غَفُوًرا َرِحيًما ِلَيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه كَ

  فيهم قوالن} اْ اللََّه َعلَْيِه مَِّن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهُدو{ : قوله تعاىل 
  .أهنم بايعوا اهللا على أال يفرُّوا ، فصدقوا يف لقائهم العدو يوم أحد ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 



أهنم قوم مل يشهدوا بدراً فعاهدوا اهللا أال يتأخروا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حرب يشهدها أو : الثاين 
  .مبا عاهدوا اهللا عليه ، قاله أنس بن مالك أمر هبا ، فوفوا 

  فيه ثالثة تأويالت} فَِمْنُهم مَّن قََضى حنَْبُه َوِمْنُهم مَّن يَْنَتِظُر { 
  :فمنهم من مات ومنهم من ينتظر املوت ، قاله ابن عباس ومنه قول بشر بن أيب خازم : أحدها : 

  اإذا ُيْدعى مليتته أجاب... قضى حنب احلياة وكلُّ حي 
  .فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش ، ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال أو صدق لقاء ، قاله جماهد : الثاين 

  :فمنهم من قضى نذره ومنه قول الراعي : الثالث 
  حسباً وكن منجز النحب... حىت حتّن إىل ابن أكرمها 

  الثالث النذرفيكون النحب على التأويل األول األجل ، وعلى الثاين العهد ، وعلى 
  فيه وجهان} َوَما َبدَّلُواْ َتْبِديالً { . 
  .ما غريوا كما غري املنافقون ، قاله ابن زيد : أحدمها : 

  .ما بدلوا ما عاهدوا اهللا عليه من الصرب وال نكثوا بالفرار ، وهذا معىن قول احلسن : الثاين 
  :وجهني  حيتمل} لَِّيْجزَِي الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم { : قوله 

  .اآلية } َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه { الذين صدقوا ملا رأواْ األحزاب : أحدمها 
  .الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه من قبل فثابوا ومل يغريوا : الثاين 

  فيه وجهان} َوُيَعذُِّب الُْمَناِفِقَني إِن َشآَء { 
  .النفاق إن شاء ، قاله قتادة يعذهبم إن شاء وخيرجهم من : أحدمها : 

  .يعذهبم يف الدنيا إن شاء أو مييتهم على نفاقهم فيعذهبم يف اآلخرة إن شاء ، قاله السدي : الثاين 
  .قال السدي خيرجهم من النفاق بالتوبة حىت ميوتوا وهم تائبون } أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم { 
  مل وجهنيحيت} إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً { 
  .غفرواً بالتوبة رحيماً باهلداية إليها : أحدمها : 

  .غفوراً ملا قبل التوبة رحيماً ملا بعدها : الثاين 

  ) ٢٥(ُه قَوِيا َعزِيًزا َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُوا َخيًْرا َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الِْقتَالَ َوكَانَ اللَّ

  .يعين أبا سفيان ومجوعه من األحزاب } َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُرواْ َبَغيِظهِْم { : قوله تعاىل 
  فيه وجهان} بَِغيظِهِْم { 
  .حبقدهم : أحدمها : 

  .بغّمهم : الثاين 
  قال السدي مل يصيبوا من حممد وأصحابه ظفراً وال مغنماً} لَمْ َيَنالُواْ خَرياً { 
  فيه وجهان} كَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقتَالَ َو{ . 
حكى سفيان الثوري عن زيد عن مرة قال أقرأنا ابن مسعود هذا . بعلي بن ايب طالب كرم اهللا وجهه : أحدمها : 

  .بعلي بن أيب طالب } َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ { : احلرف 



  .ه قتادة والسدي بالريح واملالئكة ، قال: الثاين 
  .يف انتقامه } َعزِيزاً { . يف سلطانه } وََكَانَ اللَُّه قَوِياً { 

لُونَ َوتَأِْسُرونَ فَرِيقًا َوأَنَْزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن َصيَاِصيهِْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعَب فَرِيقًا َتقُْت
  ) ٢٧(أَْرضَُهْم َودَِيارَُهْم َوأَْموَالَُهْم َوأَْرًضا لَْم تَطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديًرا  َوأَْوَرثَكُْم) ٢٦(

هم بنو قريظة من اليهود ظاهرواْ أبا سفيان وجمموعة من } وَأَْنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهم مِّْن أَْهل الِْكَتابِ { : قوله تعاىل 
وكان بينهم وبني رسول اهللا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي عاونوه واملظاهرة هي املعاونة األحزاب على 

صلى اهللا عليه وسلم عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عشر يوماً من اخلندق قال قتادة نزل عليه جربيل وهو عند 
أربعني ليلة فاهند إىل بين قريظة زينب بنت جحش يغسل رأسه فقال عفا اهللا عنك ما وضعت املالئكة سالحها منذ 

فإين قد قلعت أوتادهم وفتحت أبواهبم وتركتهم يف زلزال وبلبال فسار إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حىت 
  .نزلوا على التحكيم يف أنفسهم 
  :وفيمن نزلوا على حكمه قوالن 

ويسىب ذراريهم وأن عقارهم  أهنم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل مقاتلوهم: أحدمها 
إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين : آثرت املهاجرين بالعقار علينا ، فقال : للمهاجرين دون األنصار فقال قومه 

  قاله قتادة» قُِضَي ِفيهِم بُِحكْمِ اللَِّه « فكّبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
اهللا عليه وسلم ومل حيكموا سعداً لكن أرسل رسول اهللا صلى اهللا  أهنم نزلوا على حكم رسول اهللا صلى: الثاين . 

لو وليتين أمرهم لقتلت مقاتليهم ولسبيت ذراريهم : فقال » أَِشر َعلَيَّ ِفيهِم « : عليه وسلم إىل سعد فقال 
وروي ذلك عن عبد » َمرَنِي اللَُّه بِِه وَالَِّذي َنفْسِ بَِيِدهِ لََقَْد أَشَرَت َعلَيَّ ِفيهِم بِالَِّذي أَ« : ولقسمت أمواهلم فقال 

  .الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه 
  من حصوهنم قال الشاعر} ِمن َصيَاِصيهِْم { 
:  

  .نساء متيم يبتدْرن الصياصيا ... فأصبحت النسوان عقرى وأصبحت 
يت شوكة الديك اليت يف ساقه ومسيت بذلك المتناعهم هبا ، ومنه مسيت قرون البقر صياصي المتناعها هبا ، ومس

  .صيصية 
  قال قتادة بصنيع جربيل هبم} َوقَذََف ِفي قُُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ { 
حكى عطية القرظي أهنم ُعرضوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بين قريظة } فَرِيقاً َتقُْتلُونَ وََتأِْسُرونَ فَرِيقاً { . 

فنظروا إيلّ فلم تكن نبتت عانيت فتركت فقيل إنه قتل منهم أربعمائة ومخسني  فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتل ،
وسيب سبعمائة ومخسني رجالً وهم الذين عناهم اهللا تعاىل بقوله } فَرِيقاً تقتلون { رجالً وهم الذين عناهم اهللا بقوله 

  .قتل أربعمائة وسىب سبعمائة : وقال قتادة } وتأسرون فريقاً { 
  .يريد باألرض النخل واملزارع ، وبالدبار املنازل وباألموال املنقولة } كُْم أَْرَضُهْم وَِدَيارَُهم َوأَمَْوالَُهم َوأَْوَرثَ{ 
  فيها أربعة أقاويل} َوأَْرضاً لَْم َتطَُؤوَها { 
  .أهنا مكة ، قاله قتادة : أحدها : 

  .خيرب ، قاله السدي وابن زيد : الثاين 



  .قاله احلسن فارس والروم ، : الثالث 
  .ما ظهر عليه املسلمون إىل يوم القيامة ، قاله عكرمة : الرابع 

  فيه وجهان} َوكَانَ اللَُّه علََى كُلِّ َشيٍء قَِديراً { 
  .على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قديٌر ، قاله ابن اسحاق : أحدمها : 

  .قاله النقاش  على ما أراد أن يفتحه من احلصون والقرى ، قدير ،: الثاين 

َوإِنْ ) ٢٨(كُنَّ وَأَُسرِّْحكُنَّ سََراًحا َجِميلًا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِّْع
  ) ٢٩(إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًما كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرسُولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ فَ

  .اآلية } يَأَيُّها الَنبِيُّ قُلْ َألْزوَاجِكَ إِن كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّنَيا َوزِيَنَتَها { : قوله تعاىل 
  :ريه هلن على قولني وهذا أمر من اهللا لنبيه أن خيرب أزواجه ، واختلف أهل التأويل يف ختي

خريهن بني اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار اآلخرة فيمسكهن ، ومل خيريهن يف الطالق ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
.  

  .أنه خّيرهن بني الطالق أو املقام معه ، وهذا قول عائشة رضي اهللا عنها وعكرمة والشعيب ومقاتل : الثاين 
أنزلت آية التخيري فبدأين أول امرأة من : قالت عائشة رضي اهللا عنها : ابن عباس قال روى عبد اهللا بن أيب ثورعن 

وقد علم أن أبوّي مل يكونا يأمراين » إّني ذَاكٌَر أَمْراً َوالَ َعلَيك أَالَّ َتْعَمِلي حَتَّى َتْسَتأْمِرِي أَبَُويِك « : نسائه ، فقال 
مث خري نساءه .  هذا أستأمر أبوّي؟ فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة مث تال آية التخيري فقالت أيف: بفراقه قالت 

  .إال احلمريية فإهنا اختارت نفسها : وقال سعيد بن جبري . كلهن فقلن مثل قويل 
  :واختلف يف السبب الذي ألجله خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه على مخسة أقاويل 

اللَُّهمَّ احْيِنِي « : نبيه بني ملك الدنيا ونعيم اآلخرة ، فاختار اآلخرة على الدنيا وقال  ألن اهللا تعاىل خري: أحدها 
فلما اختار ذلك أمره اهللا تعاىل بتخيري نسائه ليكنَّ على مثل » ِمْسِكيناً َوأِمتْنِي ِمْسِكيَناً وَاْحْشرْنِي ِفي ُزْمَرةِ املَساِكني 

  .حكاه أبو القاسم الصيمري .  حاله إن كان اختيارهن مثل ما اختاره
حلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ألهنن تغايرن عليه ، فروت عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : الثاين 

أمل تكن حلفت لتهجرننا شهراً؟ فقال : ليهجرَنّنا شهراً فدخل علّي بعد صبحة تسعة وعشرين ، فقلت يا رسول اهللا 
إِّني ذَاِكٌر لَكِ أَْمراً َوالَ َعلَْيِك أَن الَّ « : مث خنس اإلهبام ، مث قال يا عائشة » ذا وهكذا ، إن الشهر هكذا وهك« : 

  أُِمْرتُ أَن أََخيَِّركُنَّ« وما ذاك؟ قال : وخشي حداثة سين قلت » َتْعَجِلي َحتَّى َتسَْتِشريي أَُبويِك 
أّوهلن أم سلمة فسألته ستراً معلماً ، فلم يقدر عليه ، أن أزواجه طالبنه وكان غري مستطيع فكان : الثالث . » 

وسألته ميمونة حلة ميانية ، وسألته زينب بنت جحش ثوباً خمططاً وهو الربد اليماين ، وسألته أم حبيبة ثوباً سحولياً ، 
منهن  وسألته حفصة ثوباً من ثياب مصر ، وسألته جويرية معجزاً ، وسألته سودة قطيفة جبريية ، وكل واحدة

  .طلبت نصيباً إالّ عائشة مل تطلب شيئاً ، فأمر اهللا تعاىل بتخيريهن ، حكاه النقاش 
لو كنا عن غري : نريد ما تريد النساء من احللي والثياب حىت قال بعضهن : ألن أزواجه اجتمعن يوماً فقلن : الرابع 

  . تعاىل آية التخيري ، حكاه النقاش النيب صلى اهللا عليه وسلم إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي ، فأنزل اهللا
قال مقاتل . ألن اهللا تعاىل صان خلوة نبيه فخريهن على أال يتزوجن بعده ، فلما أَجْبَن إىل ذلك أمسكهن : اخلامس 
عائشة وحفصة وأم حبيبة : وكان حتته يومئذ تسع سوى احلمريية ، مخس من قريش : قاله احلسن وقتادة : بن حيان 



ان وأم سلمة بنت أيب أمية وسودة بنت زمعة ، هؤالء مخس من قريش ، وكان حتته صفية بنت حيي بن بنت أيب سفي
. أخطب احلمريية ، وميمونة بنت احلارث اهلاللية ، وزينب بنت جحش األسدية ، وجويرية بنت احلارث املصطلقية 

  :على صربهن بأمرهن بأمرين فلما اخترنه والصرب معه على ما يالقيه من شدة ورخاء عوضهن اهللا تعاىل 

  .تعظيماً حلقوقهن وتأكيداً حلرمتهن } َوأَزَْواُجهُ أَمََّهاُتكُمْ { : بأن جيعلهن أمهات املؤمنني فقال تعاىل : أحدمها 
فكان حترمي . اآلية } . . . الَ َيِحلُّ لك النَِّساُء ِمن َبعد { أن حظر عليهن طالقهن واالستبدال هبن فقال : الثاين 

وأما حترمي التزويج عليهن فقد كان ذلك ملا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شدته وقلة مكنته . القهن مستداماً ط
.  

  :مث اختلف الناس بعد سعة الدنيا عليه هل أحل اهللا له النساء على قولني 
  .أنه كان حترميه عليهن باقياً ألن اهللا تعاىل جعله جزاء لصربهن : أحدمها 

أن اهللا تعاىل أحل له النساء أن يتزوج عليهن عند اتساع الدنيا عليه ، ألن علة التحرمي الضيق والشدة ،  :الثاين 
قالت عائشة رضي اهللا عنها ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحلّ له النساء ، . فإذا زالت زال موجبها 

  .اآلية } يَأَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجَك { : عز وجل  يعين الاليت حظرن عليه ، وقيل إن الناسخ لتحرميهن قوله
فأما غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يلزمهم ختيري نسائهم فإن خريوهن فقد اختلف الفقهاء يف حكمهن على 

  .ثالثة مذاهب 
وهذا قول الزهري وعائشة . ليقة رجعية إن اخترن الزوج فال فرقة ، وإن اخترن أنفسهن كانت تط: أحدها 

  .والشافعي 
إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة ، وإن اخترن أنفسهن فهي تطليقة بائن والزوج كأحد اخلطاب ، : الثاين 

  .وهذا قول علّي رضي اهللا عنه 
الث وال حتل له من بعد إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد اخلطاب ، وإن اخترن أنفسهن فهي ث: الثالث 

  .حىت تنكح زوجاً غريه ، وهذا قول زيد بن ثابت 

ِضْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَ َوَمْن ) ٣٠(ى اللَِّه َيسًِريا َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأِْت مِْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 
  ) ٣١(وِلِه َوَتْعَملْ َصاِلًحا نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَعَْتْدَنا لََها رِْزقًا كَرًِميا َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُس

  فيها قوالن} َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمن َيأِْت مِنكُنَّ بِفَاِحشٍة مَُّبيَِّنةٍ { : قوله عز وجل 
  .الزىن ، قاله السدي : أحدمها : 

  .، قاله ابن عباس  النشوز وسوء اخللق: الثاين 
ِضْعفَْينِ {    فيه قوالن} ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 
  .أنه عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .أهنما عذابان يف الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .حّدان يف الدنيا غري السرقة : قال مقاتل 
الضعفان أن جيعل الواحد ثالثة ، فيكون عليهن ثالثة حدود ألن ضعف الواحد اثنان : عبيدة واألخفش وقال أبو 

  .فكان ِضْعفا الواحد ثالثة 



  .املراد بالضعف املثل فصار املراد بالضعفني املثلني : وقال ابن قتيبة 
  .إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب بأن يكون ضعفاه أربعة أمثاله : وقال آخر 

  .فجعل عذاهبن ضعفني ، وجعل على من قذفهن احلد ضعفني : ال سعيد بن جبري ق
  أي هيناً} َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً { 
  .أي ُتِطع اهللا ورسوله والقنوت الطاعة } َوَمن َيقُْنْت مُِنكُنَّ ِللَِّه َوَرسُوِلِه { : قوله عز وجل . 
  ينها وبني رهباأي فيما ب} َوَتْعَملُ َصاِلحاً { 
  وفيه قوالن. أي ضعفني ، كما كان عذاهبا ضعفني } ُنؤِْتَها أَجَرَها َمرَِّتني { . 
  .أهنما مجيعاً يف اآلخرة : أحدمها : 

  .أن أحدمها يف الدنيا واآلخر يف اآلخرة : الثاين 
  فيه وجهان} َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَرِمياً { 
  .نه واسعاً حالالً يف الدنيا ، لكو: أحدمها : 

  .يف اآلخرة وهو اجلنة : الثاين 
  .لكرامة صاحبه ، قاله قتادة } كَرِمياً { 

ُروفًا ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعَيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي 
ِطْعَن اللََّه َوَرسُولَُه إِنََّما يُرِيدُ َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َولَا تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ وَآِتَني الزَّكَاةَ َوأَ) ٣٢(

َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياتِ اللَِّه َوالِْحكَْمِة ) ٣٣(طْهًِريا اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َت
  ) ٣٤(إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا 

  .من نساء هذه األمة : قال قتادة } َيا نَِسآَء النَّبِيَّ لَْسنتَّ كَأََحٍد ّمَن النَِّسآِء { : قوله عز وجل 
  إنكن أحق بالتقوى من سائر النساء: قال مقاتل } نَّ إِِن اتَّقَْيُت{ 
  فيه ستة أوجه} فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ { . 
  .معناه فال ترققن بالقول : أحدها : 

  .فال ترخصن بالقول ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .فال ُتِلن القول ، قاله الفراء : الثالث 
  .قال متمم . ن ال تتكلمن بالرفث ، قاله احلس: الرابع 

  عليه بزّوار القرائب أخضعا... ولسُت إذا ما أحدث الدهر نوبة 
  هو الكالم الذي فيه ما يهوى املريب: اخلامس 

  .هو ما يدخل من كالم النساء يف قلوب الرجال ، قاله ابن زيد : السادس . 
  فيه قوالن} فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض { 
  .وة الزىن والفجور ، قاله عكرمة والسدي أنه شه: أحدمها : 

  .وكان أكثر من تصيبه احلدود يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم املنافقون . أنه النفاق ، قاله قتادة : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} َوقُلَْن قَْوالً مَّْعُروفاً { 
  .صحيحاً ، قاله الكليب : أحدها : 



  .عفيفاً ، قاله الضحاك : الثاين 
  .مجيالً : الثالث 

  :قرئت على وجهني } َوقَْرنَ ِفي ُبيُوِتكُنَّ { : قوله عز وجل 
  .بفتح القاف ، قرأه نافع وعاصم ، وتأويلها اقررن يف بيوتكن ، من القرار يف مكان : أحدمها 

  .قرأها الباقون ، وتأويلها كن أهل وقار وسكينة : بكسر القاف : الثاين 
  ويف مخسة أوجه} تََبرَُّج الَْجاِهِليَِّة األُولَى َوالَ تََبرَّْجَن { 
  .أنه التبختر ، قاله ابن أيب جنيح : أحدها : 

كانت هلن مشية تكسرٍ وتغنج ، فنهاهن عن ذلك ، قاله قتادة ، ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  لَْن قُلُوَب الرَِّجالِ إلَيهِنَّالالَِّئي َيْسَتِم: املَاِئالَتُ املُِميالَُت « أنه قال 

  .أنه كانت املرأة متشي بني يدي الرجل ، فذلك هو التربج ، قاله جماهد : الثالث . » 
هو أن تلقي اخلمار على رأسها وال تشده ليواري قالئدها وعنقها وقرطها ، ويبدو ذلك كله منها ، فذلك : الرابع 

  .هو التربج ، قال مقاتل بن حيان 
أن تبدي من حماسنها ما أوجب اهللا تعاىل عليها ستره ، حكاه النقاش وأصله من برج العني وهو السعة :  اخلامس

  .فيها 
  :أربعة أقاويل } الَْجاِهِليَِّة األُولَى { ويف 

  .ما بني عيسى وحممد عليهما السالم ، قاله الشعيب وابن أيب جنيح : أحدها 
الكليب ، وكانت املرأة يف ذلك الزمان تلبس درعاً مفرجاً ليس عليها غريه زمان إبراهيم ، قاله مقاتل و: الثاين 

  .ومتشي يف الطريق ، وكان زمان منرود 
أنه ما بني آدم ونوح عليهما السالم مثامنائة سنة ، وكان نساؤهم أقبح ما تكون النساء ، ورجاهلم حسان ، : الثالث 

  .قاله احلسن : اجلاهلية األوىل  وكانت املرأة تريد الرجل على نفسها ، فهو تربج
  :وفيه قوالن . روى عكرمة عن ابن عباس أن اجلاهلية األوىل كانت ألف سنة . أنه ما بني نوح وإدريس : الرابع 

أنه كانت املرأة يف زماهنا جتمع زوجاً وخلما ، واخللم الصاحب ، فتجعل لزوجها النصف األسفل وخللمها : أحدمها 
  :لك يقول بعض اخللوم نصفها األعلى ، ولذ

  فأرضى باألكارع والعُجوز... فهل لك يف البدال أبا خبيب 
وهو مبدأ الفاحشة ، وهو أن بطنني من بين آدم كان أحدمها يسكن السهل ، واآلخر يسكن اجلبل ، وكان : الثاين 

أهل اجلبل فظهرت الفاحشة رجال اجلبل صباحاً ويف النساء دمامة ، وأن إبليس اختذ هلم عيداً فاختلط أهل السهل ب
  .فيهم ، فهو تربج اجلاهلية 

  :ويف الرجس ها هنا ستة أقاويل } إِنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيذِْهَب َعنكُْم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت { : قوله عز وجل 
  .اإلمث ، قاله السدي : أحدها 
  .الشرك ، قاله احلسن : الثاين 

  .زيد  الشيطان ، قاله ابن: الثالث 
  .املعاصي : الرابع 

  .الشك : اخلامس 



  .األقذار : السادس 
  :ثالثة أقاويل  -} أَْهلَ الَْبْيِت { ويف قوله تعاىل 

أنه عىن علياً وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم ، قاله أبو سعيد اخلدري وأنس بن مالك وعائشة : أحدها 
  .وأم سلمة رضي اهللا عنهم 

  .أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة ، قاله ابن عباس وعكرمة  أنه عىن: الثاين 
  .أهنا يف األهل واألزواج ، قاله الضحاك : الثالث 

  فيه ثالثة أوجه} َوُيطَّهرَكُْم تطْهِرياً { 
  .من اإلمث ، قاله السدي : أحدها : 

  .من السوء ، قاله قتادة : الثاين 
  .ومعانيها متقاربة من الذنوب ، قاله الكليب ، : الثالث 

  :ويف تأويل هذه اآلية ألصحاب اخلواطر ثالثة أوجه 
  .يذهب عنكم رجس األهواء والتربج ويطهركم من دنس الدنيا وامليل إليها : أحدها 
  .يذهب عنكم رجس الغل واحلسد ، ويطهركم بالتوفيق واهلداية : الثاين 

اء واإليثار ، روى أبو ليلى الكندي عن أم سلمة أن يذهب عنكم رجس البخل والطمع ويطهركم بالسخ: الثالث 
  .هذه اآلية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيتها على منام له ، عليه كساء خيربي 

  .قال قتادة القرآن } وَاذْكُْرنَ َما ُيْتلى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن َءاَياتِ اللَِّه { : قوله عز وجل 
  ها وجهانفي} َوالِْحكَْمِة { 
  .السنة ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .احلالل واحلرام واحلدود ، قاله مقاتل : الثاين 
  .لطيفاً باستخراجها خبرياً مبوضعها : قال عطية العويف } إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفاً َخبِرياً { 

الْقَانِِتَني وَالْقَانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاِت وَالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َو
جَُهْم وَالَْحاِفظَاتِ َوالَْخاِشِعَني َوالْخَاِشَعاِت َوالْمَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت وَالصَّاِئِمَني وَالصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظَني فُُرو

  ) ٣٥(َن اللََّه كَثًِريا َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما َوالذَّاكِرِي

سبب نزول هذه اآلية ما رواه حيىي بن عبد } إنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِن َوالُْمْؤِمنَاِت { : قوله عز وجل 
إنَّ الُْمْسِلِمَني { هللا ما للرجال يذكرون يف القرآن وال تذكر النساء؛ فنزلت يا رسول ا: الرمحن عن أم سلمة قالت 

  :اآلية وفيها قوالن  -} َوالُْمْسِلَماتِ 
  .وباملؤمنني واملؤمنات املصدقني واملصدقات . يعين باملسلمني واملسلمات املتذللني واملتذلالت : أحدمها 

  :سالم واإلميان قوالن أهنما يف الدين ، فعلى هذا يف اإل: الثاين 
  .أهنما واحد يف املعىن وإن اختلفا يف األمساء : أحدمها 

  :أهنما خمتلفان على قولني : الثاين 
  .أن اإلسالم اإلقرار باللسان ، واإلميان التصديق به ، قاله الكليب : أحدمها 

  .أن اإلسالم هو اسم الدين واإلميان هو التصديق به والعمل عليه : الثاين 



  فيه وجهان} َوالْقَانِِتَني َوالْقَانِتاِت { 
  .املطيعني واملطيعات ، قاله ابن جبري : أحدمها : 

  .الداعني والداعيات : الثاين 
  فيه وجهان} َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاتِ { 
  .الصادقني يف إمياهنم والصادقات ، قاله ابن جبري : أحدمها : 

  .يف عهودهم : الثاين 
  فيه وجهان} ابِرِيَن وَالصَّابَِراتِ َوالصَّ{ 
  .على أمر اهللا وهنيه ، قاله ابن جبري : أحدمها : 

  .يف البأساء والضراء : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} والْخَاِشِعَني وَالَْخاِشعَاِت { 
  .املتواضعني واملتواضعات ، قاله ابن جبري : أحدها : 

  .بن سالم وقتادة  قاله حيىي: اخلائفني واخلائفات : الثاين 
  .املصلني واملصليات ، قاله الكليب : الثالث 

  فيه وجهان} َوالْمَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاتِ { 
  .املتصدقني واملتصدقات بأنفسهم يف طاعة اهللا : أحدمها : 

  :مث فيه وجهان . بأمواهلم : الثاين 
  .املؤدين الزكوات املفروضات : أحدمها 

  .وعني بأداء النوافل بعد املفروضات ، قاله ابن شجرة املتط: الثاين 
  فيه وجهان} َوالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئمَاِت { 
  .اإلمساك عن املعاصي والقبائح : أحدمها : 

  :وفيه وجهان . عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي : الثاين 
  .صوم الفرض : أحدمها 

« : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . شهر ، قاله ابن جبري شهر رمضان وثالثة أيامٍ من كل : الثاين 
  َصوُم الشَّْهرِ وَثَالَثَةُ أَيَّامٍ ُيذِْهْبَن َوغَْر الصَّْدرِ

  فيه وجهان} وَالَْحاِفِظَني فُرُوَجُهْم وَالَْحاِفظَاتِ { . » 
  .عن الفواحش : أحدمها : 

. فظون أمساعهم عن اللغو واخلنا ، وأفواههم عن قول الزور وأكل احلرام أنه أراد منافذ اجلسد كلها فيح: الثاين 
  .وفروجهم عن الفواحش 

  فيهم ثالثة أوجه} َوالذَّاِكرِيَن اللََّه كَِثرياً وَالذَّاِكرَاِت { 
  .باللسان قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .التالون لكتابه ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .ملصليات ، حكاه النقاش املصلني وا: الثالث 



وكانت هذه اآلية أول آية نزلت يف : لعلمهم ، قاله ابن جبري ، قال قتادة } أََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغِفَرةً َوأََجْراً َعِظيماً { 
  .النساء فذكرن خبري 

َيكُونَ لَُهمُ الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ 
  ) ٣٦(َضلَّ َضلَالًا مُبِيًنا 

فيها قوالن } َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنٍة إذَا قََضى اللَُّه َوَرسُولُُه أَمْراً أَن َيكُونَ لَُهُم الْخَِريةُ ِمُن أَْمرِِهْم { : قوله تعاىل 
:  

أهنا نزلت يف زينب بنت جحش خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن حارثة فامتنعت وامتنع : أحدمها 
أخوها عبد اهللا بن جحش وأهنما ولدا عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمهما أميمة بنت عبد املطلب وأن زيداً 

. أمري بيدك يا رسول اهللا فزوجها به ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة  :كان باألمس عبداً فنزلت هذه اآلية فقالت 
  .ساق إليها عشرة دنانري وستني درمهاً وملحفة ودرعاً ومخسني مداً من طعام وعشرة أمداد من متر : قال مقاتل 

ت نفسها للنيب أهنا نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهب: الثاين 
إمنا أردنا رسول اهللا : فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقاال » قَْد قَبِلُْت « صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .صلى اهللا عليه وسلم فّزوجنا عبده فنزلت هذه اآلية ، قاله ابن زيد 
  ه قوالنفي} َوَمْن َيْعصِ اللََّه وَرسُولَُه فَقَْد َضلَّ َضالَالً مُّبِيناً { 
  .فقد جار جوراً مبيناً ، قاله ابن شجرة : أحدمها : 

  .فقد أخطأ خطأ طويالً ، قاله السدي ومقاتل : الثاين 

ُه ُمْبِديِه ِفي نَفِْسَك َما اللَّ َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتْخِفي
َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفي َوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمْنَها وَطًَرا زَوَّْجَناكََها ِلكَْي لَا َيكُونَ 

  ) ٣٧(ُعولًا أَزَْواجِ أَْدِعَيائِهِْم إِذَا قََضْوا مِْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفْ

قال قتادة والسدي وسفيان هو زيد بن حارثة وفيه } َوإذْ َتقُولُ لِلَِّذّي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه { : قوله تعاىل 
  :وجهان 
  .أنعم اهللا عليه حملبة رسوله وأنعم الرسول عليه بالتبين : أحدمها 

  .م عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالعتق أنعم اهللا عليه باإلسالم وأنع: الثاين 
يعين زينب بنت جحش ، قاله الكليب ، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم منزل } أَْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه { 

ست قال أبو فلما مسعت زينب منه ذلك جل» سُْبَحانَ ُمقَلَّب القُلُوبِ « : زيد زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته فقال 
وجاء زيد إىل قوله فذكرت له ذلك فعرف أهنا وقعت يف نفسه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بكر بن زياد 

« فقال يا رسول اهللا ائذن يل يف طالقها فإن فيها ِكبْراً وإهنا لتؤذيين بلساهنا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ويف قلبه صلى اهللا عليه وسلم غري ذلك » ْيكَ َزْوَجَك اتَّقِ اللََّه َوأَْمِسْك َعلَ

  فيه أربعة أقاويل} وَُتْخفي ِفي نَفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه { 
  .أن الذي أخفاه يف نفسه ميله إليها : أحدها : 

  .إشارة لطالقها ، قاله ابن جريج : الثاين 



  .أخفى يف نفسه إن طلقها زيد تزوجها : الثالث 
  .أن الذي أخفاه يف نفسه أن اهللا أعلمه أهنا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ، قاله احلسن :  الرابع

  فيه وجهان} وََتْخشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخشَاُه { 
  .أن نيب اهللا خشي قالة الناس ، قاله قتادة : أحدمها : 

  .قاله مقاتل بن حيان أنه خشي أن يبديه للناس فأّيد اهللا سره ، : الثاين 
  .ما نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم آية أشد عليه منها : قال احلسن 

لو كتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً من القرآن لكتم هذه اآلية اليت أظهرت غيبه : وقال عمر بن اخلطاب 
.  

  طر األرب املنتهي وفيه هنا قوالنالو} فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ِمنَها َوطَراً َزوَّْجَناكََها { 
  .أنه احلاجة ، قاله مقاتل : أحدمها : 

  .أنه الطالق ، قاله قتادة : الثاين 
ائِْت َزينَب فَأَْخبِْرَها أَنَّ اللََّه َتعَالَى قَدْ « فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد فقال له : قال حيىي بن سالم 

وما حاجة زيد إيلّ وقد طلقين؟ فقال إن : زيد قالت : تفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال فانطلق زيد فاس» َزوَّجْنِيَها 
مرحباً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففتحت له فدخل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلين إليك فقالت 

ت لتربين قسمي وتطيعني أمر اهللا ال أْبكَى اهللا لَِك عيناً قد كنت نعمت املرأة إن كن: عليها وهي تبكي فقال زيد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرت : من ال أبا لك؟ قال : وتشبعني مسريت فقد أبدلك اهللا خرياً مين فقالت 

فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يومئذ يف عسرة فأصدقها ِقْرَبةً : ساجدة هللا تعاىل قال الضحاك 
قال أنس فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه . وسادة َحْشُوَها ليف وكانت الوليمة متراً وسَُويقاً وَعَباَءةً ورحى اليد و

فكانت تفخر على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول أننت : قال قتادة . وسلم حىت دخل عليها بغري إذن 
  .زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجين ربُّ العرش تبارك وتعاىل 

حكى ابن سالم أن املشركني قالوا } كُونَ َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َحَرٌج ِفي أَْزوَاجِ أَْدعَِيائِهِْم إِذَا قََضْواْ مِْنُهنَّ َوطَراً ِلكَْي الَ َي{ 
{ : للنيب صلى اهللا عليه وسلم زعمت أن حليلة االبن ال حتل لألب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد فقال اهللا تعاىل 

أي أن زيداً دعيٌّ وليس بابن من الصلب فلم حيرم نكاح } الُْمْؤِمنَِني حََرجلٌ ِفي أَزَْواجِ أَْدِعَياِئهِمْ  ِلكَْي الَ َيكُونَ َعلَى
  .زوجته 

أي كان تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش حكماً الزماً وقضاء واجباً } َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُعوالً { 
  :، ومنه قول الشاعر 

  عمياء كان كتاهبا مفعوالً... نزلت عجاجة فتنة  حىت إذا

  ) ٣٨(ْمُر اللَِّه قََدًرا َمقْدُوًرا َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َوكَانَ أَ

  فيه ثالثة أقاويل} حََرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَهُ  مَّا كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن{ : قوله تعاىل 
  .فيما أحله اهللا له من تزويج زينب بنت جحش ، قاله مقاتل : أحدها : 

اليت وهبت نفسها للنيب إذ زوجها اهللا إياه بغري صداق ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد تطوع عليها : الثاين 



  .وأعطاها الصداق ، قاله احلسن 
يف أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربع ألن اليهود عابوه بذلك ، قاله الضحاك : ثالث ال
.  

  .نكح رسول اهللا مخس عشرة ، ودخل بثالثة عشرة ، ومات على تسع ، وكان يقسم لثمان : قال الطربي 
يقة املعتادة أي ليس على األنبياء حرج فيما أحل اهللا هلم كما أحل السنة الطر} ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبلُ { 

لداود مثل هذا يف نكاح من شاء ويف املرأة اليت نظر إليها وتزوجها ونكح مائة امرأة وأحل لسليمان ثالمثائة امرأة 
  .وسبعمائة ُسّرية 

  فيه وجهان} َوكَانَ أَُمُر اللَِّه قََدراً مَّقُْدوراً { 
  .فعالً مفعوالً ، قاله الضحاك : أحدمها : 

وكانت زينب إذا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفراً تصلح طعامه . قضاء مقضياً وهو قول اجلمهور : الثاين 
وهي أول من مات من أزواجه يف خالفة عمر ضي اهللا عنه وهي أول امرأة محلت على نعش ألن عمر قال حني 

يا أمري املؤمنني إين قد : منني مكشوفة كما حيمل الرجال فقالت أمساء بنت عميس واسوأتاه حتمل أم املؤ: ماتت 
  .نِعم خباء الظعينة : كنت شاهدت يف بالد احلبشة شيئاً فيه للمرأة صيانة ووصفته له فأمر بعمله فلما رآه قال 

َما كَانَ ُمَحمَّدٌ أََبا أََحٍد ِمْن ) ٣٩(ًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََح
  ) ٤٠(رِجَاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوخَاَتمَ النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

يعين زيد بن حارثة فإن املشركني قالوا إن حممد تزوج امرأة } ِلكُْم َما كَانَ ُمحَمٌَّد أََبا أََحٍد مِّن رِّجَا{ : قوله تعاىل 
  .أي مل يكن أباً لزيد } َما كَانَ ُمحَمٌَّد أََبا أََحٍد مِّن رِّجَاِلكُم { ابنه فأكذبه اهللا بقوله 

ماماً مقسطاً فيقتل الدجال يعين آخرهم وينزل عيسى فيكون حكماً عدالً وإ} َولِكن َرُسولَ اللَِّه َوخَاَتَم النَّبِيَِّن { 
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أيب هريرة قال 

بن سليمان ومل جيعل حممداً  قال مقاتل» َيْخرُج َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ قَرِيٌب ِمن ثَالَِثَني كُلُُّهم َيْزَعُم أَنَُّه َنبٌِي َوال نَبِيَّ َبْعِدي 
  .} َوَخاَتَم النَّبِيَِّن { أبا أحد من الرجال ألنه لو جعل له ابناً جلعله نبياً وليس بعده نيب قال اهللا 

لِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتهُ ُهَو الَِّذي ُيَص) ٤٢(َوسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٤١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا اللََّه ِذكًْرا كَثًِريا 
َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَجًْرا كَرًِميا ) ٤٣(ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِحيًما 

)٤٤ (  

  ه قوالنفي} اذْكُُرواْ اللََّه ِذكْراً كَثِرياً { : قوله تعاىل 
  .ذاكروه بالقلب ذكراً مستدمياً يؤدي إىل طاعته واجتناب معصيته : أحدمها : 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى جماهد عن ابن عباس قال . اذكروا اهللا باللسان ذكراً كثرياً ، قاله السدي : الثاين 
نِ الَعُدوِّ أَن ُيَجاِهَدُه ، وََبِخلَ بِاملَالِ أَن ُينِفقَُه فَلَْيكِْثْر ذِكَْر اللَّهِ َمن َعَجَز َعنِ اللَّْيلِ أَن ُيكَابَِدُه ، َوَجُبَن َع« عليه وسلم 

  :ويف ذكره هنا وجهان » َعزَّ َوَجلّ 
  .الدعاء له والرغبة إليه ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .اإلقرار له بالربوبية واالعتراف له بالعبودية : الثاين 



واألصيل ما بني العصر : الصبح والعصر ، قال األخفش : قال قتادة صالة } كَْرةً وَأِصيالً َوسَبُِّحوُه ُب{ : قوله 
  .األصيل صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء : وقال الكليب . والليل 

  :ويف التسبيح هنا ثالثة أوجه 
  .أنه التسبيح اخلاص الذي هو التنزيه : أحدها 
  .أنه الصالة : الثاين 

  .نه الدعاء ، قاله جرير أ: الثالث 
  .دعا ربه فانتاشه حني سبحا ... فال تنس تسبيح الضُّحى إن يونسا 

  فيه أربعة أقاويل} ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُم َوَمآلِئكَُتهُ { : قوله تعاىل 
  .أنه ثناؤه ، قاله أبو العالية : أحدها : 

  .كرامته ، قاله سفيان : الثاين 
  .قاله احلسن رمحته ، : الثالث 
  .مغفرته ، قاله ابن جبري : الرابع 

  :ويف صالة املالئكة قوالن 
  .أحدمها أنه دعاؤهم ، قاله أبو العالية 

  .استغفارهم ، قاله مقاتل بن حيان : الثاين 
  فيه ثالثة أقاويل} لُِيخْرَِجكُْم مَِّن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ { 
  .قاله مقاتل  من الكفر إىل اإلميان ،: أحدها : 

  .من الضاللة إىل اهلدى ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 
  .من النار إىل اجلنة : الثالث 

لُْمْؤِمنِنيَ بِأَنَّ وََبشِّرِ ا) ٤٦(َوَداعًِيا إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاًجا ُمنًِريا ) ٤٥(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا 
  ) ٤٨(َولَا تُِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني وََدْع أَذَاُهْم وََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ) ٤٧(لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضلًا كَبًِريا 

قال ابن عباس شاهداً على أمتك ومبشراً باجلنة } َبّشراً َوَنِذيراً يا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُم{ : قوله تعاىل 
  .ونذيراً من النار 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَداِعياَ إلَى اللَّه بِإِذْنِِه { : قوله 
  .إىل شهادة أن ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .إىل طاعة اهللا ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  . اإلسالم ، قاله النقاش إىل: الثالث 
  :ثالثة أوجه } بِإِذْنِهِ { : ويف قوله 

  .بأمره ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .بعمله قاله احلسن : الثاين 

  .بالقرآن ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  فيه قوالن} َوسَِراجاً مُّنِرياً { 



  .قاله ابن عباس وقتادة  أنه القرآن سراج منري أي مضيء ألنه ُيْهتدى به ،: أحدمها : 
  :أنه الرسول كالسراج املنري يف اهلداية ، قاله ابن شجرة ، ومنه قول كعب بن زهري : الثاين 

  ُمَهّنُد من سيوف اهللا َمْسلول... إن الرسول لنورُ يستضاُء به 
  يه وجهانف} َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَُّه لَُهم مَِّن اللَِّه فَْضالً كَبِرياً { : قوله 

  .ثواباً عظيماً ، قاله الكليب : أحدمها : 
أنه اجلنة ، قاله قتادة والكليب ، وسبب نزول هذه اآلية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من : الثاين 

هنيئاً لك يا رسول اهللا  اآليات فقال املسلمون]  ١: الفتح [ } إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً { احلديبية أنزل اهللا عليه 
اآلية } َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني { : مبا أعطاك اهللا فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما لنا يا رسول اهللا؟ فأنزل اهللا 

.  
عكرمة وأبا قال مقاتل يريد بالكافرين من أهل مكة أبا سفيان و} َوالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني { : قوله تعاىل 

األعور وباملنافقني من أهل املدينة عبد اهللا ابن أُيب وعبد اهللا بن سعد وطعمة بن أبريق اجتمعوا على رسول اله صلى 
  .اهللا عليه وسلم فقالوا يا حممد اذكر أن آلهلتنا شفاعة 

  :وفيه أوجه } َوَدعْ أَذَاُهْم { : فقال اهللا 
  .قاله مقاتل دع ذكر آهلتهم أن هلا شفاعة ، : أحدها 
  .كف عن أذاهم وقتاهلم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ، قاله الكليب : الثاين 

  .معناه اصرب على أذاهم ، قاله قتادة وقطرب : الثالث 
  .قاله الضحاك . هو قوهلم زيد بن حممد وما تكلموا به حني نكح زينب : الرابع 

لُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم ا
  ) ٤٩(فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا َجِميلًا 

أمجع أهل العلم أن الطالق إن كان قبل املسيس . اآلية  }. . . إذَا َنكَْحُتُم الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ { : قوله تعاىل 
واخللوة فال عدة فيه وليس للمطلقة من املهر إال نصفه إن كان هلا مهر ُسمِّي وال رجعة للمطلق ولكنه كأحد 

وقال عطاء . وإن كان ثالثاً حرمت عليه وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه . اخلطاب إن كان طالقه دون الثالث 
  .طلقة واحدة وهو خالف قول اجلمهور ] فهي [ بر بن زيد إذا طلق البكر ثالثاً وجا

  :وإن كان الطالق بعد اخللوة وقبل املسيس ففي وجوب العدة وكمال املهر وثبوت الرجعة قوالن 
س إال وهو قول أيب حنيفة أن العدة قد وجبت واملهر قد كمل والرجعة قد ثبتت وأقام اخللوة مقام املسي: أحدمها 

  .أن يكونا يف اخللوة ُمحرمني أو صائمني أو أحدمها 
وهو مذهب الشافعي وهو املعول عليه من أقاويله إنه ال عدة وال رجعة وال تستحق من املهر إال : والقول الثاين 

  .نصفه 
من الصداق ألن املطلقة قبل معىن فمتعوهن أي متعة الطالق بدالً } فََمتُِّعوُهنَّ وَسرُِّحوُهنَّ سََراحاً جَِميالً . . { 

الدخول إذا كان هلا صداق مسمى فليس هلا متعة وإن مل يكن هلا صداق مسمى فلها بدل نصف املسمى متعة تقول 
مقام املسمى ختتلف باختالف اإلعسار واإليسار وقدرها محاد بنصف مهر املثل وقال أبو عبد اهللا الزيدي أعالها 

  .مثن خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له 



  :فأما املدخول هبا ففي استحقاقها املتعة من الصداق قوالن 
  .أحدمها ليس هلا مع استكمال الصداق متعة 

  .هلا املتعة بالطالق وهلا الصداق بالنكاح : الثاين 
  :وجهان } َوَسرُِّحوُهنَّ سََراحاً َجمِيالً { : ويف قوله 
  .اله ابن عباس أنه دفع املتعة حسب امليسرة والعسرة ، ق: أحدمها 

  .أنه طالقها طاهراً من غري مجاع ، قاله قتادة : الثاين 

فَاَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمِّكَ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَزَْواَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَتْ َيِميُنَك ِممَّا أَ
إِنْ أَرَاَد النَّبِيُّ َوبََناِت َخاِلَك َوَبنَاِت خَالَاِتَك اللَّاِتي هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمرَأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ َوَبَناِت َعمَّاِتَك 

ْزوَاجِهِْم َوَما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم ِلكَْيلَا َيكُونَ أَنْ َيسَْتْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَ
  ) ٥٠(َعلَْيَك َحَرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  :يعين صداقهن وفيه ثالثة أقاويل } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إنَّآ أَْحلَلَْنا لََك أَزَْواَجَك الالَِّتي ءَاَتْيتَ أُجُوَرُهنَّ { : قوله تعاىل 
وأما إحالل غريهن فال . أحل له هلذه اآلية أزواجه األول الاليت كن معه قبل نزول هذه اآلية قاله جماهد : أحدها 
  .} الَّ َيِحلُّ لََك النَِّسآُء ِمْن َبُعْد { لقوله 
  .} دُ الَّ َيِحلُّ لَكَ النَِّسآُء ِمْن َبْع{ أنه أحل له هبذه اآلية سائر النساء ونسخ به قوله : الثاين 

  .أنه أحل هبا من مساه فيها من النساء دون من مل يسمعه من قوله : الثالث 
  يعين اإلماء} َوَما َملَكَْت َيِميُنَك { 
ومما أفاء اهللا عليه صفية وجويرية . يعين من الغنيمة فكان من اإلماء مارية أم ابنه إبراهيم } ِممَّا أَفَّآَء اللَُّه َعلَْيَك { . 

  .وج هبما أعتقهما وتز
} الالَِّتي هَاَجْرنَ َمَعكَ { : قاله أُيب بن كعب مث قال } َوَبنَاِت َعمَِّك َوَبنَاِت َعمَّاِتَك وََبَناتِ َخاِلَك وَبنَاِت خَاالَِتَك { 

  :فيه قوالن 
  .يعين املسلمات : أحدمها 

ذه اآلية وأراد النيب صلى اهللا عليه نزلت ه: روى أبو صاحل عن أم هاىنء قالت . املهاجرات إىل املدينة : الثاين 
  :وسلم أن يتزوجين فنهي عين ألين مل أهاجر واختلف يف اهلجرة على قولني 

أهنا شرط يف إحالل النساء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غريبة وقريبة حىت ال جيوز أن ينكح إال : أحدمها 
  .مبهاجرة 

  .وليست شرطاً يف إحالل األجنبيات . ته املذكورات يف اآلية أهنا شرط يف إحالل بنات عمه عما: الثاين 
اختلف أهل التأويل هل كان عند النيب صلى هللا عليه وسلم امرأة وهبت } وامَْرأَةً مُّْؤِمَنةً إن َوَهْبَت نَفَْسَها لِلنَّبِيِّ { 

  :نفسها على قولني 
باس وجماهد وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر مل تكن عنده امرأة وهبت نفسها له ، وهو قول ابن ع: أحدمها 

  .حممول على املستقبل 
أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها ، وهو قول اجلمهور وتأويل من قرأ بالفتح أنه يف امرأة بعينها مىت : الثاين 

  .وهبت نفسها حل له أن ينكحها ، ومن قرأ بالكسر أنه يف كل امرأة وهبت نفسها أنه حيل له أن ينحكها 



  :واختلف يف اليت وهبت نفسها له على أربعة أقاويل 
  .أهنا أم شريك بنت جابر بن ضباب ، وكانت امرأة صاحلة ، قاله عروة بن الزبري : أحدها 
  .أهنا خولة بنت حكيم ، وهذا قول عائشة رضي اهللا عنها : الثاين 

  .أهنا ميمونة بنت احلارث ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .قاله الشعيب . زينب بنت خزمية أم املساكني امرأة من األنصار أنا : الرابع 

  فيه ثالثة أقاويل} إِنْ أََرادَ النَّبِيُّ أَن َيْستَنِكَحَها َخاِلَصةً لََّك ِمن ُدونَِ الُْمْؤِمنِنيَ { 
  .أهنا خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغري أمر ويل وال مهر : أحدها : 

  .ن املؤمنني ، قاله قتادة وليس ذلك ألحد م
أهنا خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ال يلزمه هلا صداق وليس ذلك لغريه من املؤمنني ، قاله أنس بن مالك : الثاين 

  .وسعيد بن املسيب 
  .أهنا خالصة له أن ميلك عقد نكاحها بلفظ اهلبة وليس ذلك لغريه من املؤمنني ، قاله الشافعي : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِم ِفي أَزَْواجِهِْم { : وجل  قوله عز
  .فرضنا أال تتزوج امرأة إال بويل وشاهدين : أحدها 
  .فرضنا أال يتجاوز الرجل أربع نسوة ، وهذا قول جماهد : الثاين 

  .بعض الفقهاء قاله . فرضنا عليهم هلن النفقة عليهن والقسم بينهن : الثالث 
فيه } ِلكَيالَ َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج { يعين أن حيللن له من غري عدد حمصور وال قسم مستحق } َوَما َملَكَُت أَْيمَانُُهْم { 

  وجهان
  .؛ قال ابن عيسى } إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجَك { : أنه راجع إىل قوله : أحدمها : 

  .ويشبه أن يكون قول حيىي بن سالم } َرأةً مُّْؤِمَنةً إن َوَهَبتْ َنفْسََها ِللنَّبِيِّ َواْم{ : إىل قوله : الثاين 

ا َك أَْدَنى أَنْ َتقَرَّ أَعُْيُنُهنَّ َولَُتْرجِي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبتََغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَلَا ُجَناَح َعلَْيَك ذَِل
  ) ٥١( َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما آتَْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِليًما

  :فيه أربعة تأويالت } ُتْرجِي َمن َتَشآُء ِمنُهنَّ َوُتئْوِي إِلَْيَك َمن َتَشآُء { : قوله عز وجل 
  .نسائك ومتسك من تشاء منهن ، قاله ابن عباس تطلق من تشاء من : أحدها 
  .تترك نكاح من تشاء وتنكح من تشاء ، قاله احلسن : الثاين 

ويدل على . تعزل من شئت من أزواجك فال تأتيها ، وتأيت من شئت من أزواجك فال تعزهلا ، قاله جماهد : الثالث 
  .أن القَسم يف هذا التأويل كان ساقطاً عنه 

: وروى منصور عن ابن رزين قال . من تشاء من أزواجك ، وتضم إليك من تشاء منهن ، قاله قتادة  تؤخر: الرابع 
ال ختل سبيلنا وأنت يف حل فيما : بلغ بعض نسوة النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يريد أن خيلي سبيلهن ، فأتينه فقلن 

وكان . وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة  بيننا وبينك ، فأرجأ منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية
يقسم بينهن من نفسه وماله ما تشاء ، وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وكان قسمه يف ماله ونفسه 

  .فيهن سواء 
  .أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه إليك } َوَمنِ اْبَتغَيَت ِممَّْن َعَزلَْت { 



  فيهن وجهان} لَْيَك فَالَ جَُناَح َع{ 
  .قاله حيىي بن سالم . فال جناح عليك يف من ابتغيت ، ويف من عزلت : أحدمها : 

  .فال جناح يف من عزلت أن تؤويه إليك ، قاله جماهد : الثاين 
  :يه أربعة أوجه ف} ذَِلَك أَْدَنى أَن َتقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ َوالَ َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِمآ ءَاتيَتُهنَّ كُلُُهنَّ { 

  .إذا علمن أنه ال يطلقهن قرت أعينهن ومل حيزن : أحدها 
  .قاله قتادة . إذا علمن أنه ال يتزوج عليهن قرت أعينهن ومل حيزن : الثاين 

  .قاله قتادة . إذا علمن أن هذا من حكم اهللا تعاىل فيهن قَرَّت أعينهن ومل حيزن : الثالث 
  .إىل فراشه إذا اعتزهلن قرَّت أعينهن ومل حيزن ، قاله جماهد  أهنن علمن أن له ردهن: الرابع 

َملَكَْت َيِميُنَك َوكَانَ اللَُّه َعلَى لَا َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َولَا أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّا َما 
  ) ٥٢(كُلِّ َشْيٍء َرقِيًبا 

  فيه ثالثة أقاويل} الَّ َيِحلُّ لََك النَِّسآُء ِمْن َبْعُد { : له عز وجل قو
قال ابن عباس . ال حيل لك نساء من بعد نسائك الاليت خريهتن فاخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة : أحدها : 

  .وهن التسع صار مقصوراً عليهن وممنوعاً من غريهن . وقتادة 
إىل } إِنَّآ أْحلَلَْنا لََك أَزَْوَاَجَك الالَِّتي َءآَتْيَت أُُجوَرُهنَّ { من بعد الذي أحللنا لك بقولنا  ال حيل لك النساء: الثاين 
  .اآلية } إن َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ { قوله 

له وكانت اإلباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خاالته املهاجرات معه ، قا
  .أيب بن كعب 

ال حيل لك النساء من غري املسلمات كاليهوديات والنصرانيات واملشركات ، وحيل ما سواهن من : الثالث 
  .املسلمات ، قاله جماهد 

  فيه ثالثة أقوايل} َوالَ أَن َتَبدَّلَ ِمْن أَْزوَاجٍ َولَْو أَْعَجَبكَ ُحسَْنُهنَّ { 
  .ات ، قاله جماهد وال أن تبدل باملسلمات مشرك: أحدها : 

وقيل اليت أعجبه حسنها أمساء بنت . ال تطلق زوجاتك لتستبدل هبن من أعجبك حسنهن ، قاله الضحاك : الثاين 
  .عميس بعد قتل جعفر بن أيب طالب عنها 

وال أن تبدل بأزواجك زوجات غريك فإن العرب كانوا يف اجلاهلية يتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم : الثالث 
  .ه لرجل ويأخذ هبا منه زوجته بدالً منها ، قاله ابن زيد زوجت

إَِناُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبيُوَت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن 
َن الَْحقِّ َوإِذَا ا َولَا ُمْستَأْنِِسنيَ ِلَحدِيٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤِذي النَّبِيَّ فََيسَْتحْيِي ِمْنكُْم َواللَُّه لَا َيسَْتحْيِي ِمطَِعْمُتْم فَانَْتِشُرو

َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه َولَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َو
إِنْ تُْبُدوا َشْيئًا أَْو ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ ) ٥٣(أَنْ َتْنِكحُوا أَزَْواَجُه ِمْن بَْعِدِه أََبًدا إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ِعْندَ اللَِّه َعِظيًما 

  ) ٥٤(َشْيٍء َعِليًما 



سبب نزل هذه اآلية ما رواه أبو } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاُمنُواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتَ النَّبِيِّ إالَّ أَن ُيؤذَنَ لَكُْم {  :قوله عز وجل 
نضرة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بنساء من نسائه وعندهن رجال يتحدثون ، فكره ذلك 

  .فلما كان الَعشي خرج فصعد املنرب فتال هذه اآلية وكان إذا كره الشىء ُعرف من وجهه 
  :فيه تأويالن } إِلَى طََعامِ غَْيَر َناظِريَن إِنَاُه { : قوله عز وجل 

  .غري منتظرين نضجه ، قاله الضحاك وجماهد : أحدمها 
  .غَْيَر متوقعني حلينه ووقته ، قاله قتادة : الثاين 

  فدل هذا على حظر الدخول بغري إذن}  َولِكن إذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُواْ{ 
  .أي فاخرجوا ، فدلّ على أن الدخول لألكل مينع من املقام بعد الفراغ من األكل } فَإذَا طَِعْمُتْم فآنَتِشُرواْ { . 
وسلم ملا أهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال . روى أبو قالبة عن أنس } . . . َوالَ ُمسَْتأْنِِسَني ِلَحدِيٍث { 

زينُب بنت جحش وضع طعاماً ودعا قوماً فدخلوا وزينب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجعلوا يتحدثون 
  .} فَإذَا طَِعمُْتْم فَانَتِشُرواْ { : وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج مث يرجع وهم قعود فأنزل اهللا تعاىل 

  .يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيربكم } فََيسَْتْحي ِمنكُْم . . { : قوله عز وجل 
  أن يأمركم به} َواللَُّه الَ َيسَْتْحي ِمَن الَْحقِّ { 
  فيه ثالثة أوجه} َوإذَا َسألُْتُموُهنَّ َمَتاعاً { . 
  .حاجة ، قاله السدي : أحدها : 

  .صحف القرآن ، قاله الضحاك : الثاين 
  .متقاربة  ومعانيها. عارية ، قاله مقاتل : الثالث 

أمرن وسائر النساء باحلجاب عن أبصار الرجال وأمر الرجال بغض أبصارهم عن } فَاسْأَلُوُهنَّ ِمن َوَرآِء ِحَجابٍ { 
  .النساء 

  :ويف سبب احلجاب ثالثة أقاويل 
 كنت آكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيساً يف: أحدها ما رواه جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

قعب ، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال عمر لو أُطَاُع فيكن ما رأتكن عني ، فنزلت آيات 
  .احلجاب 

ما رواه عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كن خيرجن بالليل : الثاين 
احجب نساءك يا رسول : مر يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املباضع وهي صعيد أفيح يتربزن فيه ، وكان ع

قد : اهللا ، فلم يكن يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليايل ، وكانت امرأة طويلة فناداها بصوته األعلى 
  .فأنزل اهللا تعاىل احلجاب : عرفناك يا سودة ، حرصاً أن ينزل احلجاب قالت 

ن عمر رضي اهللا عنه أمر نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلجاب فقالت زينب ما روى ابن مسعود أ: الثالث 
َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً { : يا ابن اخلطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل يف بيوتنا ، فأنزلت اآلية : بنت جحش 

  .} فاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَرآِء َحجَابٍ 
  حيتمل وجهني} م َوقُلُوبِهنَّ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُ{ 
  .أطهر هلا من الريبة : أحدمها : 

  .أطهر هلا من الشهوة : الثاين 



حكى السدي أن رجالً من قريش من } َوَما كَانَ لَكُْم أَن ُتُؤذُواْ َرُسولَ اللَِّه َوَآل أَن َتنِكُحواْ أَزَْواَجُه ِمْن َبْعِدهِ أََبداً { 
جاب أحيجبنا رسول اهللا عن بنات عمنا ويتزوج نساَءنا لئن حدث به حدث لنتزوجن بين متيم قال عند نزول احل

  .ولتحرميه تعديهن لزمت نفقاهتن من بيت املال . نساءه من بعده ، فأنزلت هذه اآلية 
  :واختلف أهل العلم يف وجوب العدة عليهن بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهن على وجهني 

  .عليهن العدة ألهنا مدة تربص ينتظر هبا اإلباحة  ال جتب: أحدمها 
  .جتب ألهنا عبادة وإن مل تعقبها إباحة : الثاين 

َولَا َما َملَكَْت  اِء أَخََواِتهِنَّ َولَا نَِساِئهِنَّلَا ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ وَلَا أَبَْناِئهِنَّ وَلَا إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَناِء إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَن
  ) ٥٥(أَْيَماُنُهنَّ َواتَِّقَني اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيًدا 

  فيه قوالن} الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ فِّي َءاَبآِئهِنَّ َوآل أَْبنَآِئهِنَّ { : قوله عز وجل 
  .قاله قتادة . ال جناح عليهن يف ترك احلجاب : أحدمها : 

  .يف وضع اجللباب ، قاله جماهد : الثاين 
  .قال الشعيب مل يذكر العم ألهنا حتل البنه فيصفها له } َوالَ إْخوَانِهِنَّ َوَآل أَْبَنآِء إَخوَانِهِنَّ َوآل أَبَْنآِء أَخََواِتهِنَّ { 
  فيه وجهان} َوالَ نِسَآِئهِنَّ { 
  .اله جماهد يعين النساء املسلمات دون املشركات ، ق: أحدمها : 

  .أنه يف مجيع النساء : الثاين 
  فيه قوالن} َوالَ َما َملََكَْت أَْيَماُنُهنَّ { 
  .اإلماء دون العبيد ، قاله سعيد بن املسيب : أحدمها : 

  :واختلف من قال هبذا فيما أبيح للعبد على قولني . أنه عام يف اإلماء والعبيد : الثاين 
م من اآلباء واألبناء ما جاوز السرة واحندر عن الركبة ألهنا حترم عليه كتحرميها عليهم ما أبيح لذوي احملار: أحدمها 

.  
ألنه العبد وإن حرم يف احلال فقد يستباح بالعتق يف ثاين . ما ال يواريه الدرع من ظاهر بدهنا ، قاله إبراهيم : الثاين 
َوإذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فَاْسأَلُوُهنَّ َمن { ة احلجاب وسبب نزول هذه اآلية ما حكاه الكليب أنه ملا نزل يف آي. حال 

قام اآلباء واألبناء وقالوا يا رسول اهللا حنن ال نكلمهن أيضاً إال من وراء حجاب ، فنزلت هذه اآلية } وَرآِء َحجَابٍ 
.  

  ) ٥٦(َن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذي

  فيه ثالثة أقاويل} إنَّ اللََّه َومالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ { : قوله عز وجل 
  .أن صالة اهللا تعاىل عليه ثناؤه عليه عند املالئكة ، وصالة املالئكة الدعاء ، قاله أبو العالية : أحدها : 

  .أن صالة اهللا تعاىل عليه املغفرة له ، وصالة املالئكة االستغفار له ، قاله سعيد بن جبري :  الثاين
أن صالة اهللا تعاىل عليه رمحته ، وصالة املالئكة الدعاء له ، قاله احلسن ، وهو معىن قول عطاء بن أيب : الثالث 
  .رباح 
  .اس أن صالهتم عليه أن يباركوا عليه؟ قاله ابن عب: الرابع 



: لقيين كعب بن عجرة فقال : روى عبد الرمحن بن أيب ليلى قال } يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلَُّمواْ َتْسِليماً { 
سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال . بلى : أال أهدي لك هدية مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت 

قُولُواْ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّدٍ « : يا رسول اهللا قد عرفنا السالم عليك فكيف الصالة عليك؟ فقال : ا وسلم فقلن
 اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ. َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما صلَيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى آل إْبَراِهيَم إنَّكَ َحِميٌد مَّجِيٌد 

  ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى إْبَراهِيَم َوَعلَى آلِ إْبَراهِيَم إنََّك َحمِيٌد مَّجِيٌد
معىن قولنا اللهم صل على حممد أي زد حممداً بركة ورمحة ، وجيري فيه التأويالت : قال أبو العباس ثعلب . » 

  .املذكورة 
  :ني حيتمل وجه} َوَسلُِّمواْ َتْسِليماً { : وقوله تعاىل 

  .سلموا ألمره بالطاعة له تسليماً : أحدمها 
  .وسلموا عليه بالدعاء له تسليماً أي سالماً : الثاين 

ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُمْ { ملا نزلت هذه اآلية قال املسلمون فما لنا يا رسول اهللا؟ فنزلت : حكى مقاتل قال 
  .اآلية } َوَمآلَِئكَُتُه 

َوالَِّذيَن يُْؤذُونَ الُْمْؤِمنِنيَ ) ٥٧(ذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا ُمهِيًنا إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤ
  ) ٥٨(َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبوا فَقَِد اْحَتَملُوا بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا 

  :فيهم ثالثة أقاويل } إنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لَعََنُهُم اللَُّه ِفي الدُّنَيا َواآلِخَرةِ { : جل قوله عز و
  .أهنم أصحاب التصاوير؛ قاله عكرمة : أحدها 
ابن  أهنم الذين طعنوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اختذ صفية بنت حيي بن أخطب ، قاله: الثاين 
  .عباس 
  .أهنم قوم من املنافقني كانوا يكذبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبهتونه قاله حيىي بن سالم : الثالث 

  :ثالثة أوجه } يُْؤذُونَ اللََّه وَرُسولَهُ { : ويف قوله 
  .معناه يؤذون أولياء اهللا : أحدها 
  .ذى له تشريفاً ملنزلته أنه جعل أذى رسوله صلى اهللا عليه وسلم أ: الثاين 

َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َشَتمَنِي اْبُن آَدَم َوَما كَانَ َينَبِغي لَُه أَن « : هو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
نَّ ِلَي وَلَداً َوأَمَّا َتكْذِيُبُه إِيَّاَي فَقَولُُه إنِّي الَ أَْبَعثُ َيْشُتمَنِي ، َوكَذََّبنِي َوَما كَانَ لَُه أَن ُيكَذِّبَنِي فَأَمَّا َشْتُمُه إِيَّاي فَقَولُُه إِ

  َولَعُنة الدُّْنَيا التَّقْتِيلُ َواجلَالَُء ، َولَْعَنةُ اآلخَرِة النَّاُر. َبعَد املَوتِ أَحداً 
  :فيمن نزلت فيه هذه اآلية ثالثة أقاويل  .اآلية } وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ الُْمؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ { : قوله تعاىل . » 

  .أهنا نزلت يف الزناة وكانوا ميشون فريون املرأة فيغمزوهنا؛ قاله الكليب : أحدها 
  .نزلت يف قوم كانوا يؤذون علياً رضي اهللا عنه ، ويكذبون عليه ، قاله مقاتل والنقاش : الثاين 

وروى قتادة أن عمر بن . املعطل باإلفك ، قاله الضحاك  أهنا نزلت فيمن تكلم يف عائشة وصفوان بن: الثالث 
اخلطاب رضي اهللا عنه قرأها ذات ليلة فأفزعه ذلك حىت انطلق إىل أّيب فقال يا أبا املنذر إين قرأت كتاب اهللا فوقعت 

إنك : واهللا إين ألعاقبهم وأضرهبم ، فقال } َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ الُْمؤِمنَِني َواملُؤمَِناِت بِغَْيرِ َما اكَْتَسُبواْ { . مين كل موقع 
  .لست منهم ، إمنا أنت مؤدب ، إمنا أنت معلم 



كَانَ ِلكَ أَدَْنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوَيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك وََبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَ
ْم ثُمَّ لَا لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفي الَْمِديَنِة لَُنْغرَِينََّك بِهِ) ٥٩(اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَنْ ) ٦١(وا َوقُتِّلُوا َتقِْتيلًا َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُ) ٦٠(ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليلًا 
  ) ٦٢(َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديلًا 

  فيه ثالثة أقاويل} ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن َجالَبِيَبهنَّ . . . { : قوله تعاىل 
  .واحلسن  أن اجللباب الرداء ، قاله ابن مسعود: أحدها : 

  .أنه القناع؛ قاله ابن جبري : الثاين 
  .أنه كل ثوب تلبسه املرأة فوق ثياهبا ، قاله قطرب : الثالث 

  :ويف إدناء جالبيبهن عليهن قوالن 
  .أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق مخارها حىت ال ترى ثغرة حنرها ، قاله عكرمة : أحدمها 

  .ال عينها اليسرى ، قاله َعبيدة السلماين أن تغطي وجهها حىت ال تظهر إ: الثاين 
  فيه وجهان} ذَِلَك أَْدَنى أن ُيْعَرفَْن فَالَ ُيْؤذَْينَ { 
  .ليعرفن من اإلماء باحلرية : أحدمها : 

كانت األمة إذا مرت تناوهلا املنافقون باألذى فنهى اهللا احلرائر : قال قتادة . يعرفن من املتربجات بالصيانة : الثاين 
  .تشبهن باإلماء أن ي
  :فيهم قوالن } لَِّئن لَّمْ َينَتِه الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرضٌ { : قوله 

  .أهنم الزناة ، قاله عكرمة والسدي : أحدمها 
  .أصحاب الفواحش والقبائح ، قاله سلمة بن كهيل : الثاين 

  :قوالن }  لَِّئن لَْم يَنَتِه الْمَُناِفقُونَ{ : ويف قوله 
  .عن إيذاء نساء املسلمني قاله الكليب : أحدمها 

  .عن إظهار ما يف قلوهبم من النفاق ، قاله احلسن وقتادة : الثاين 
  فيهم ثالثة أقاويل} َوالْمُْرجِفُونَ ِفي الَْمدِيَنِة { 
  .أهنم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون هلن ، قاله السدي : أحدها : 

  .لذين يذكرون من األخبار ما يضعف به قلوب املؤمنني وتقوى به قلوب املشركني قاله قتادة أهنم ا: الثاين 
أن اإلرجاف التماس الفتنة ، قاله ابن عباس ، وسيت األراجيف الضطراب األصواب هبا وإفاضة الناس : الثالث 

  .فيها 
  فيه ثالثة تأويالت} لَُنغْرِيَنََّك بِهِْم { 
  .نك عليهم ، قاله ابن عباس معناه لنسلط: أحدها : 

  .لنعلمنك هبم ، قاله السدي : الثاين 
  .لنحملنك على مؤاخذهتم ، وهو معىن قول قتادة : الثالث 

  .قيل بالنفي عنها ، وقيل الذي استثناه ما بني قوله هلم اخرجوا وبني خروجهم } ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إالَّ قَِليالً { 
  :فيه ثالثة أقاويل } اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبلُ  ُسنَّةُ{ : قوله 

  .يعين سنته فيهم أن من أظهر الشرك قتل ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 



  .سنته فيهم أن من َزَنى ُحد ، وهو معىن قول السدي : الثاين 
  .سنته فيهم أن من أظهر النفاق أبعد ، قاله قتادة : الثالث 

  فيه وجهان} ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبدِيالً  ولَن َتجَِد{ 
  .يعين حتويالً وتغيرياً ، حكاه النقاش : أحدمها : 

  .يعين أن من قتل حبق فال دية له على قاتله ، قاله السدي : الثاين 

إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَافِرِيَن ) ٦٣(لسَّاَعةَ َتكُونُ قَرِيًبا َيسْأَلَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَّ ا
َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا ) ٦٥(خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَا َيجُِدونَ وَِليا َولَا َنصًِريا ) ٦٤(َوأََعدَّ لَُهْم َسعًِريا 
ِضْعفَْينِ ) ٦٧(َوقَالُوا رَبََّنا إِنَّا أَطَعَْنا َساَدَتَنا َوكُبََراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيلَا ) ٦٦(طَعَْنا الرَّسُولَا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَ َربََّنا آِتهِمْ 

  ) ٦٨(ِمَن الَْعذَابِ وَالَْعنُْهْم لَْعًنا كَبًِريا 

  يف السادة هنا ثالثة أقاويل }إنَّا أَطَْعَنا َسادََتَنا َوكَُبرآَءَنا . . . { : قوله 
  .أهنم الرؤساء : أحدها : 

  .أهنم األمراء ، قاله أبو أسامة : الثاين 
  .األشراف ، قاله طاوس : الثالث 

  :ويف الكرباء هنا قوالن 
  .أهنم العلماء ، قاله طاووس : أحدمها 

  .ذوو األسنان ، وهو مأثور : الثاين 
  طريق اإلميانيعين } فَأََضلُّوَنا السَّبِيالَ { 
  :ويف قوله الرسوال والسبيال وجهان . 

  .ألهنا خماطبة جيوز مثل ذلك فيها عند العرب ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
أن األلف للفواصل يف رؤوس اآلي ، قاله ابن عيسى ، وقيل إن هذه اآلية نزلت يف اثين عشر رجالً من : الثاين 

  .قريش هم املطعمون يوم بدر 
  :فيه وجهان } رَبََّنا َءاتِهِْم ِضعْفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ { : قوله 

  .أي عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .عذاب الكفر وعذاب اإلضالل : الثاين 

  .بالباء قراءة عاصم يعين عظيماً وقرأ الباقون بالتاء يعين اللعن على اللعن } َوالَْعْنُهمْ لَْعناً كَبِرياً { 

  ) ٦٩(ِه َوجِيًها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا مُوَسى فَبَرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَّ

  .نوا كالذين آذواْ موسى معناه ال تؤذوا حممداً فتكو} َيأَيُّها الَِّذيَن َءاُمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن أَذَواْ ُموَسى { : قوله 
  :وفيما آذوا به رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم قوالن 

  .قوهلم زيد بن حممد ، حكاه النقاش : أحدمها 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم قسماً فقال رجل من األنصار إن هذه القسمة ما أُريد هبا وجه اهللا فذكر : الثاين 

  .قاله أبو وائل » َرِحَم اللَُّه ُموَسى قَْد أُوِذَي بِأَكْثََر ِمْن هذا فََصبَِر « : فغضب وقال ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم 



  :وفيما أوذي به موسى عليه السالم ثالثة أقاويل 
  .أن َرَموهُ بالسحر واجلنون : أحدها 
كَانَ َرُجالً َحيِّياً سَِترياً الَ َيكَادُ ُيَرى  إنَّ ُموَسى« : ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثاين 

ِدِه أَْو جِْسِمِه ، إمَّا ِمن ِمن َجَسِدِه َشيٌء َيْسَتَحيا ِمُنه فآذَاُه َمن آذَاُه ِمن َبنِي إسَْرائِيلَ َوقَالُواْ َما َيْسَتِتُر إالَّ ِمن َعيبٍ بِجِلْ
َه أََرادَ أَنْ ُيبْرِئَُه ِممَّا قَالُواْ َوإنَّ مُوَسى َخالَ َيوماً َوْحَدُه فََوَضَع ِثَياَبُه َعلَى َحَجرٍ ثُمَّ َبَرصٍ َوإمَّا آَدٌر أَْو بِِه آفَةٌ َوإنَّ اللَّ

بَنِي إْسرَائِيلَ فَرأَوهُ لَى َمٍإل ِمن اغَْتَسلَ ، فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ إلَى ثَوبِِه لَِيأُْخذَُه َوإنَّ الَْحَجَر َعَدا بثَيابِِه فَطَلََبُه ُموَسى فَانتََهى إ
  ُعْرَياناً كَأَْحَسنِ الرِّجالِ َخلْقاً فََبرَّأَُه اللَّه ِممَّا قَالُواْ

ما رواه ابن عباس عن علي رضي اهللا عنه أن موسى صعد وهارون اجلبل فمات هارون فقال بنو : الثالث . » 
مر اهللا املالئكة فحملته فمروا به على جملس بين إسرائيل أنت قتلته وكان ألني لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلك فأ

إسرائيل فتكلمت املالئكة مبوته مث دفنته فما عرف موضع قربه إال الرخم وأن اهللا جعله أصم أبكم ومات هارون 
  .قبل موسى يف التيه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين 

  فيه ثالثة أوجه} َوكَانَ ِعنَد اللَِّه َوجِيهاً { 
  .أنه املقبول ، قاله ابن زيد : أحدها  :

  .ألنه مستجاب الدعوة قاله احلسن : الوجه الثاين 
والوجيه مشتق من الوجه ألنه : قاله قطرب . ألنه ما سأل اهللا شيئاً إال أعطاه إىل النظر ، قاله ابن سنان : الثالث 

  .أرفع اجلسد 

ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه ) ٧٠(قُولُوا قَْولًا َسدِيًدا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َو
  ) ٧١(َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما 

  فيه ستة تأويالت} َوقُولُواْ قَْوالً َسِديداً { َ: قوله 
  .عدالً ، قاله السدي : أحدها : 

  .صدقاً ، قاله قتادة  :الثاين 
  .صواباً ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .هو قول ال إله إال اهللا ، قاله عكرمة : الرابع 

  .هو الذي يوافق ظاهره باطنه : اخلامس 
  .أنه ما أريد به وجه اهللا دون غريه : السادس 

  .ليصاب به الغرض أن يكون اإلصالح بني املتشاجرين وهو مأخوذ من تسديد السهم : وحيتمل سابعاً 
  فيه وجهان} ُيصِْلُح لَكُْم أَْعمَالَكُْم { 
  .يصلحها بالقبول : أحدمها : 

  .بالتوفيق : الثاين 



انُ إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما َوَحَملََها الْإِْنَس إِنَّا عََرْضَنا الْأَمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَالْجَِبالِ فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمنَْها
 َوالُْمْؤمَِناتِ ِليَُعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني) ٧٢(َجُهولًا 

  ) ٧٣(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  :فيها مخسة أقاويل } ةَ َعلَى السََّمواِت َواَألْرضِ َواِلجبَالِ إنَّا عَرْضَنا األمَاَن{ : قوله 
  .أن هذه األمانة هي ما أمر اهللا سبحانه من طاعته وهنى عن معصيته ، قاله أبو العالية : أحدها 
هد ، أهنا القوانني واألحكام اليت أوجبها اهللا على العباد وهو قريب من األول ، قاله ابن عباس ، وجما: الثاين 

  .واحلسن ، وابن جبري 
َيا « : وقيل إن أول ما خلق اهللا من آدم الفرج فقال . هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج ، قاله أيب : الثالث 

  آَدُم َهِذِه أََماَنةٌ َخبَّأُْتَها ِعنَدَك فالَ َتلبِسْها إِالَّ بَِحقٍ فإن َحِفظْتََها َحِفظُْتَك
انات اليت يأمتن الناس بعضهم بعضاً عليها وأوهلا ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله ، وولده حني أهنا األم: الرابع . » 

  .أراد التوجه إىل أمر ربه فخان قابيل األمانة يف قتل أخيه هابيل ، قاله السدي 
بوبيته أن أن هذه األمانة هي ما أودعه اهللا يف السموات واألرض واجلبال واخللق من الدالئل على ر: اخلامس 

  .يظهروهنا فأظهروها إال اإلنسان فإنه كتمها وجحدها قاله بعض املتكلمني 
  :ويف عرض هذه األمانة ثالثة أقاويل 

  .قاله بعض املتكلمني . أن عرضها هو األمر مبا جيب من حفظها وعظم املأمث يف تضييعها : أحدها 
أثقل منها لتغليظ حكمها فلم تستقل هبا وضعفت عن األمانة عورضت بالسموات واألرض واجلبال فكانت : الثاين 

  .محلها ، قاله ابن حبر 
  .أن اهللا عرض محلها ليكون الدخول فيها بعد العلم هبا : الثالث 

  :واختلف قائلو هذا على وجهني 
  .أهنا عرضت على السموات واألرض واجلبال ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدمها 

  .هل السموات وأهل األرض وأهل اجلبال من املالئكة قاله احلسن أهنا عرضت على أ: الثاين 
  حيتمل وجهني} فَأََبَني أَن َيْحِملَْنَها وَأْشفَقَْن ِمْنَها { 
  .أََبَني أن حيملنها عجزاً وأشفقن منها خوفاً : أحدمها : 

  .أبني أن حيملنها حذراً وأَْشفَقَْن منها تقصرياً : الثاين 
  فيه قوالن} َسانُ َوَحَملََها اإلِْن{ 
  .مجيع الناس ، قاله ثعلب : أحدمها : 

روي عن معمر عن احلسن أن األمانة ملا عرضت على . أنه آدم مث انتقلت منه إىل ولده ، قاله احلسن : الثاين 
قال . ال : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فقالت : وما فيها؟ قيل هلا : السموات واألرض واجلبال قالت 

قال } إن أَْحسَْنَت آَجرُْتَك َوإنْ أَسَأَْت َعذَّبُْتَك { : وما هي؟ قال : فلما خلق اهللا آدم عرضها عليه قال :  جماهد
  .فما كان بني أن حتملها إىل أن خرج من اجلنة إال قدر ما بني الظهر والعصر : قال جماهد . حتملتها يا رب 

  وجهفيه ثالثة أ} إنَُّه كََن ظَلُوماً َجهُوالً { 
  .ظلوماً لنفسه ، جهوالً بربه ، قاله احلسن : أحدها : 

  .ظلوماً يف خطيئته ، جهوالً فيما َحمَّلَ ولده من بعده ، قاله الضحاك : الثاين 



  .جهوالً بعاقبة أمره ، قاله ابن جريج . ظلوماً حلقها ، قاله قتادة : الثالث 
  :فيه قوالن } ُمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت ِليَُعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالْ{ : قوله 

  .أنه يعذهبم بالشرك والنفاق وهو معىن قول مقاتل : أحدمها 
  .املنافق ، واملشرك : مها اللذان ظلماها ، واللذان خاناها : قال احلسن . خبيانتهما األمانة : الثاين 

  .أي يتجاوز عنه بأداء األمانة والوفاء بامليثاق } َوالُْمْؤِمنَاِت  َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني{ 
  .واهللا أعلم  Kباهلداية إىل طاعته} َرِحيماً { ملن تاب من ِشْركه } َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً { 

َيْعلَُم َما َيِلجُ ) ١(ُد ِفي الْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَُه الْحَْم
  ) ٢(ِفي الْأَْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَّحِيُم الَْغفُوُر 

  :فيه وجهان } َواِت َوَما ِفي األْرضِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السَّم{ : قوله عز وجل 
  .الذي خلق ما يف السموات وما يف األرض : أحدمها 

  .الذي ميلك ما يف السموات وما يف األرض : الثاين 
  فيه ثالثة أوجه} ولَُه الْحَْمُد ِفي اآلخَرةِ { 
الذي صدقنا وْعَده ، احلمد هللا  احلمد هللا: هو محد أهل اجلنة من غري َتكِْلٍف فسرورهم حبمده كقوهلم : أحدها : 

  .الذي أذهب عنا احلزن ، قاله ابن عيسى 
يعين أن له احلمد يف السموات ويف األرضني ألنه خلق السموات قبل األرضني فصارت هي األوىل ، : الثاين 

  .واألرضون هي اآلخرة ، حكاه النقاش 
  .ل منه ، قاله بعض املتأخرين له احلمد يف اآلخرة على الثواب والعقاب ألنه َعْد: الثالث 

  يعين احلكيم يف أمره ، اخلبري خبلقه} َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري { 
  :فيه ثالثة أوجه } َيعْلَُم َما َيِلُج ِفي اَألْرضِ وَََما َيخُْرُج ِمنَها { : قوله عز وجل . 

  . ما يلج يف األرض املطر ، وما خيرج منها النبات ، قاله الضحاك: أحدها 
  .ما يلج فيها األموات ، قاله الكليب ، وما خيرج منها كنوز الذهب والفضة ، واملعادن ، حكاه النقاش : الثاين 

  .الزروع : البذور ، وما خيرج منها : ما يلج فيها : الثالث 
  فيه ثالثة أوجه} َوَما َينزِلُ ِمَن السََّمآِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها { 
  .زل من السماء وتعرج فيها ، قاله السدي املالئكة تن: أحدها : 

  .العمل ، وهو حمتمل : القضاء ، وما يعرج فيها : وما ينزل من السماء : الثاين 
  .وهو حمتمل . الدعاء : املطر ، قاله الضحاك ، وما يعرج فيها : ما ينزل من السماء : الثالث 

لْ َبلَى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ لَا يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا تَأِْتيَنا السَّاَعةُ قُ
أُولَِئَك لَُهمْ  لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت) ٣(الْأَْرضِ َولَا أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبُر إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ 

وََيَرى الَِّذيَن أُوُتوا ) ٥(وَالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياتَِنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم ) ٤(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 
  ) ٦(اِط الْعَزِيزِ الَْحمِيِد الِْعلَْم الَِّذي أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ َوَيْهِدي إِلَى صَِر



  فيه وجهان} وَالَِّذيَن َسَعواْ ِفي ءَايَاِتَنا { : قوله عز وجل 
  .أن سعيهم فيها باجلحود هلا ، قاله الضحاك : أحدمها : 

  .بالتكذيب هبا : الثاين 
  ويف تأويل معاجزين أربعة أوجه} ُمْعجِزِيَن { . وقرىء } ُمَعِاجِزِيَن { 
  .بقني ، قاله قتادة مسا: أحدها : 

  .جماهدين ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .مراغمني مشاقني ، وهو معىن قول ابن عباس وعكرمة : الثالث 
  :ويف تأويل معجزين ثالثة أوجه . أي ال يعجزونين هرباً وال يفوتونين طلباً ، وهو معىن قول الكليب : الرابع 
  .ه جماهد مثبطني الناس عن اتباع الرسول ، قال: أحدها 
  .مضّعفني هللا أن يقدر عليهم ، قاله بعض املتأخرين : الثاين 

  .معجزين من آمن وَصدََّق بالبعث بإضافة العجز إليه : الثالث 
  .أهنم نسبوا املؤمنني إىل العجز عن االنتصار لدينهم إما بضعف احلجة وإما بقلة القوة : وحيتمل رابعاً 

  الرجز هو العذاب األليم: قال قتادة } رِّْجزٍ أَلِيمٍ  أُوْلِئَك لَُهْم َعذَاٌب مِّن{ 
  :فيهم قوالن } وََيَرى الَّذيَن أوتُواْ الِْعلْمَ { : قوله عز وجل . 

  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .أهنم املؤمنون من أهل الكتاب ، قاله الضحاك : الثاين 

  قال احلسن هو القرآن كله حق} ُهَو الَْحقَّ الَِّذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك { 
  فيه قوالن} َويَْهِدي إِلَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميدِ { . 
يهدي إىل دين اهللا وهو اإلسالم ، رواه النواس بن مسعان األنصاري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها : 
.  

  .إىل طاعة اهللا وسبيل مرضاته : الثاين 

أَفَْتَرى َعلَى اللَّهِ ) ٧(ٍد الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ يَُنبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجِدي َوقَالَ
أَفَلَمْ َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما ) ٨(الَْبعِيِد كَِذًبا أَْم بِهِ جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّلَالِ 

إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلكُلِّ  َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم الْأَْرَض أَْو ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكَسفًا ِمَن السََّماِء
  ) ٩(َعْبٍد ُمنِيبٍ 

  يعين بالبعث} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ { : ل قوله عز وج
  يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم} َهلْ َندُلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ { . 
  .أي خيربكم أنكم إذا متم فأكلتكم األرض أو الطري حىت صرمت عظاماً ورفاتاً } ُينَبِّئُكُْم إذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ { . 
قيل إن أبا سفيان ابن حرب قال هذا ألهل مكة ، فأجاب بعضهم . أي حتشرون وتبعثون } َخلْقٍ َجِديدٍ إَنكُمْ لَِفي { 

  .بعضاً 
أي قائل هذا أن يكون كذاباً أو جمنوناً فرد اهللا تعاىل عليهم قوهلم هذا بأن قال } أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَم بِِه جِنَّةٌ { 
:  



وفيه . العذاب يف اآلخرة ، والضالل البعيد يف الدنيا } ِمُنونَ بِاَألخَِرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّالَلِ الَْبعِيِد َبلِ الَِّذيَن ال ُيْؤ{ 
  :وجهان 
  .أنه البعيد من اهلدى ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .أنه الشقاء الطويل ، قاله السدي : الثاين 
  :فيه وجهان } ا َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهم مَِّن السََّمآِء َواَألْرضِ أَفَلَمْ َيَرْواْ إلَى َم{ : قوله عز وجل 

معناه أمل ينظروا إىل السماء واألرض كيف أحاطت هبم؟ ألنك إن نظرت عن ميينك أو مشالك ، أو بني : أحدمها 
يهم وإحاطتها هبم ، ألهنم ، ال يديك أو خلفك رأيت السماء واألرض ، قاله قتادة ، إذكاراً هلم بقدرة اهللا تعاىل عل

  .يرون ألوليتهما ابتداء وال آلخرهتما انتهاء ، وإن بعدوا شرقاً وغرباً 
من أمر اآلخرة يف } َوَما َخلْفَُهم { فمن أهلكهم اهللا تعاىل من األمم املاضية يف أرضه } َما َبْيَن أَْيِديهِْم { يعين : الثاين 

  .مسائه ، قاله أبو صاحل 
  يعين كما خسفنا مبن كان قبلهم} َشأْ َنْخِسْف بِهُِم اَألْرضَ إن نَّ{ 
  فيه وجهان} أَْو ُنْسِقطْ َعلَيهِْم ِكَسفاً مَِّن السََّمآِء { . 
  .أن الكسف العذاب قاله السدي : أحدمها : 

كل خلقه له قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ويعذب بأرضه إن شاء ، و: الثاين 
  .جند ، قاله قتادة 

  فيه أربعة تأويالت} إنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لِّكُلِّ َعْبٍد مُّنِيبٍ { 
  .أنه اجمليب ، قاله جماهد وعطاء : أحدها : 

  :أنه املقبل بتوبته ، قاله قتادة ، قال الشاعر : الثاين 
  له باملكافأة املنيبة والشكر... أناب إىل قويل فأصبحت مرصداً 

  أنه املستقيم إىل ربه ، وهو قول الضحاك: الثالث 
  .أنه املخلص للتوحيد ، حكاه النقاش : الرابع . 

أَِن اْعَملْ َسابَِغاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْردِ ) ١٠(َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد ِمنَّا فَْضلًا َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه وَالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد 
  ) ١١(َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  فيه سبعة أقاويل} َولَقَْد َءاتَْيَنا َداوُوَد ِمنَّا فَْضالً { : قوله تعاىل 
  .النبوة : أحدها : 

  .الزبور : الثاين 
  .فصل القضاء بالعدل : الثالث 
  .الفطنة والذكاء : الرابع 

  .رمحة الضعفاء : اخلامس 
  .حسن الصوت : ادس الس

  .تسخري اجلبال له والطري : السابع 
  فيه ثالثة تأويالت} َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه وَالطَّْيرَ { 



  .سبحي معه ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة : أحدها : 
هو سري النهار كله بل : سريى معه قاله احلسن وهو من السري ما كان يف النهار كله أو يف الليل كله ، وقيل : الثاين 

  .دون الليل 
  :ارجعي إذا رجع ، قال الشاعر : الثالث 

  .ويوم سري إىل األعداء تأويب ... يومان يوم مقاماٍت وأنديٍة 
  أي رجوع بعد رجوع

  .قال قتادة كان يعمل به كما يعمل بالطني ال يدخله النار وال يضربه مبطرقة } َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد { . 
وجهاً آخر أنه سهل له احلديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على جوهره وطبعه من قوهلم قد الن لك فالن وحيتمل 

  .إذا تسهل عليك 
  :أي درعاً تامة ، ومنه إسباغ النعمة إمتامها ، قال الشاعر } أَنِ اْعَملْ سَابَِغاتٍ { : قوله عز وجل 

  اناوأمضاهم إذا طعنوا سن... وأكثرهم دروعاً سابغات 
  فيه قوالن} َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد { 
عدِّل املسامري يف احللقة ال تصغر املسمار وتعظم احللقة فيسلس ، وال تعظم املسمار وتصغر احللقة : أحدمها : 

  .فتنفصم احللقة ، قاله جماهد 
  .وكان قبل ذلك صفائح وكان داود أول من عملها ، : ال جتعل حلقه واسعة فال تقي صاحبها ، قال قتادة : الثاين 
  :قوالن } السَّْرِد { ويف 

  :أنه النقب الذي يف حلق الدرع ، قاله ابن عباس ، قال لبيد : أحدمها 
  مضاعفة من نسجه إذ يقاتل... وما نسجت أسراد داود وابنه 

إذا تابع بينه ، ومنه سرد الكالم يسرده : أنه املسامري اليت يف حلق الدرع ، قاله قتادة ، مأخوذ من قوهلم : الثاين 
  :وقال اهلذيل . يف األشهر احلرم ثالثة سرٌد وواحد فرد : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  داود أو صنع السوابغ تبّع... وعليهما مسرودتان قضامها 
 وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السالم كان يرفع كل يوم درعاً فيبيعها بستة آآلف درهم ، ألفان ألهله ،

  .وأربعة آالف يطعم هبا بين إسرائيل خبز احلواري 
وحكى حيىي بن سالم والفراء أن لقمان حضر داود عند أول درع عملها فجعل يتفكر فيما يريد به وال يدري ما 

الصمت : نعمت جنة احلرب هذه ، فقال لقمان : يريد ، فلم يسله حىت إذا فرغ منها داود قام فلبسها وقال 
  .له حكمة وقليل فاع

  فيه وجهان} َواْعَملُواْ صَاِلحاً { 
  .هو قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، قاله ابن عباس : أحدمها : 

  .فعل مجيع الطاعات : الثاين 
  .أي يعلم ما تعملون من خري أو شر } إنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { 

ِه َوَمْن َيزِغْ َها َشْهٌر َورََواُحَها شَْهٌر َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربَِّوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوُّ
ِثيلَ َوجِفَاٍن كَالَْجوَابِ َوقُُدورٍ َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَما) ١٢(ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ 

  ) ١٣(رَاِسَياتٍ اْعَملُوا آلَ َداُوودَ ُشكًْرا َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر 



  أي وسخرنا لسليمان الريح} وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح { : قوله عز وجل 
شهر إىل نصف النهار فهي تسري يف اليوم الواحد مسرية  تغدو مسرية: قال قتادة } غُُدوََّها شَْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر { . 

  .شهرين 
كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسرية شهر للمسرع ويروح فيبيت بكابل وبينهما : وقال احلسن 

  .مسرية شهر للمسرع 
سال : له ثالثة أيام ، قال عكرمة  سيلت: قال قتادة هي عني بأرض اليمن ، قال السدي } َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ { 

  .له القطر ثالثة أيام من صنعاء اليمن كما يسيل املاء 
  .هي عني بالشام : وقال الضحاك 

  :ويف القطر قوالن 
  .أنه النحاس ، قاله ابن عباس وقتادة والسدي : أحدمها 

  .الصَّفر ، قاله جماهد وعطاء وابن زيد : الثاين 
يعين أن منهم من سخره اهللا تعاىل للعمل بني يديه ، فدل على أن منهم غري } ْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه َوِمَن الْجِنِّ َمن َي{ 

  .مسخر 
  أي بأمر ربه} بِإِذْنِ َربِِّه { 
  فيه قوالن} َوَمن َيزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرَِنا { . 
  .يعين عن طاعة اهللا تعاىل وعبادته ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 
  .ألن أمر سليمان كان كأمر اهللا تعاىل لكونه نبياً من أنبيائه : عما يأمره سليمان ، قاله قتادة : ين الثا
  أي النار املسعرة وفيه قوالن} ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ السَِّعريِ { 
  .نذيقه ذلك يف اآلخرة ، قاله الضحاك : أحدمها : 

 يكن يسخر منهم إال الكفار فإذا آمنوا أرسلوا ، قال وكان مع ألنه مل. يف الدنيا ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .املسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعري فإذا خالف سليمان ضربه امللك بذلك السوط 

  :فيها ثالثة أقاويل } َيْعَملَونَ لَُه َما َيَشآُء ِمن مَّحَارِيبَ { : قوله عز وجل 
  .أهنا قصور ، قاله عطية : أحدها 
  .املساجد ، قاله قتادة ، واحلسن : الثاين 

  .املساكن ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .حمراب الدار أشرف موضع فيها ، وال يكون إال أن يرتقى إليه : قال أبو عبيدة 

  هي الصور ، قال احلسن ومل تكن يومئذ حمرمة ، وفيها قوالن} َوَتَماِثيلَ { 
  .هد أهنا من حناس ، قاله جما: أحدمها : 

  .من رخام وشَبه ، قاله قتادة : الثاين 
  :مث فيها قوالن 

أهنا كانت طواويس وعقاباً ونسوراً على كرسيه ودرجات سريره لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم ، قاله : أحدمها 
  .الضحاك 

  .صور األنبياء الذين قبله ، قاله الفراء : الثاين 



  صحاف: قال جماهد } وِجِفَاٍن { 
  فيه ثالثة أقاويل} َجوَابِ كَالْ{ . 
  .كاحلياض ، قاله احلسن : أحدها : 

  .كاجلوبة من األرض ، قاله جماهد : الثاين 
  .كاحلائط ، قاله السدي : الثالث 

  فيه ثالثة تأويالت} َوقُُدورٍ رَّاِسَياتٍ { 
  .عظام ، قاله جماهد : أحدها : 

  .أن أثافيها منها ، قاله ابن عباس : الثاين 
قال ابن . ثابتات ال يزلن عن أماكنهن ، قاله قتادة ، مأخوذ من اجلبال الرواسي لثبوهتا وثبوت األرض هبا : ث الثال

  .ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها اهللا تعاىل آية وعربة : جريج 
  فيه ستة تأويالت} اْعَملُواْ َءال َداُوَد ُشكْراً { 
  .له حيىي بن سالم أنه توحيد اهللا تعاىل ، قا: أحدها : 

  .تقوى اهللا والعمل بطاعته ، قاله حممد بن كعب : الثاين 
صوم النهار وقيام الليل ، قاله ابن أيب زياد ، فليس ساعة من هنار إال وفيها من آل داود صائم وال ساعة : الثالث 

  .من الليل إال وفيها من آل داود قائم 

  .ليه الشكر ، قاله ابن عطاء اعملوا من األعمال ما تستوجبون ع: الرابع 
  .اذكروا أهل البالء وسلوا ربكم العافية : اخلامس 
فقال داود إِهلي كيف أشكرك } اْعَملُواْ َءالَ َداُوَد ُشكْراً { : ما حكاه الفضيل أنه ملا قال اهللا تعاىل : السادس 

  َعَم ِمنِّياآلنَ َشكَْرتِنِي ِحَني َعلْمَت أَنَّ النِّ« : والشكر نعمة منك؟ قاله 
  فيه ثالثة تأويالت} َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر { . » 
  .املؤمن ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .املوّحد ، وهو معىن قول ابن عباس : الثاين 
  .املطيع ، وهو مقتضى قول حممد بن كعب : الثالث 
ثَالَثَةٌ َمْن أُوِتَيُهنَّ فَقَْد أُُتي مِثْلُ « : م تال هذه اآلية مث قال ذاكر نعمه ، وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسل: الرابع 

  الَعْدلُ ِفي الَغَضبِ وَالرَِّضا ، والقَصُد ِفي الفَقْرِ َوالغَِنى ، َوَخَشَيةُ اللَِّه ِفي السِّرِ َوالَعالَنِيَِة: َما أوِتَي ءَالُ َداُود 
  أوجهويف الفرق بني الشاكر والشكور ثالثة . » 
  .أن الشاكر من مل يتكرر شكره والشكور من تكرر شكره : أحدها : 

  .أن الشاكر على النعم والشكور على البلوى : الثاين 
  .أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاؤه أغلب : الثالث 

َتأْكُلُ ِمْنسَأََتُه فَلَمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت الْجِنُّ أَنْ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ  فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِلَّا َدابَّةُ الْأَْرضِ
  ) ١٤(الْغَْيَب َما لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 



ن عباس عن سعيد بن جبري عن اب. روى عطاء بن السائب . اآلية } . . فََلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت { : قوله عز وجل 
إنَّ ُسلَْيَمانَ نَبِيُّ اللَِّه َعلَيِه السَّالَُم كَانَ الَ ُيَصلِّي َصالَةً إالَّ َوَجدَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

فََتقُولُ ِلكَذَا وَكَذَا ، فََصلَّى َيوماً كَذَا كَذَا ، فَيقُولُ لََما أَنِت؟ : َما اْسُمِك؟ فََتقُولُ : شَََجَرةً ثَّابَِتةً َبْيَن َيَديِه فَيقُولُ لََها 
فَقَالَ . ِلمَ أَنَت؟ فَقَالَْت ِلَخرَابِ هذَا الَبْيِت : اخلَرُّوُب فَقَالَ : فَإِذَا َشَجرةٌ ثَابَِتةٌ َبْيَن َيَديِه فَقَالَ لََها َما اْسُمِك؟ فَقَالَْت 

ى َيْعلَُم اإلنُس أَنَّ اِجلنَّ كَانُوا الَ َيْعلَُمونَ الَغيَب قَالَ فََهيَّأََ َعصاً ثُمَّ َتوَكَّأَ َعلَيَها ُسلَيَمانُ اللَُّهمَّ أَغُمَّ َعلَى اِجلنِّ َمويت َحتَّ
فَإنََّما  ة ذِلَك ِلَألرَضِةَحوالً َوُهم الَ  َيعلَُمونَ ، قَالَ ثُمَّ أَكَلَْتَها اَألَرَضةُ فََسقَطَ فََعِلُمواْ ِعنَد ذَِلَك َموَتُه فََشكََرتِ اِجلنُّ

والطني ، أمل تر إىل الطني الذي يكون يف جوف اخلشب فإمنا هو مما تأتيها به : قال السدي » كَاُنوا َيأْتُوَنَها بِاملَاِء 
  .قال وقدروا مقدار أكلها العصا فكان مقدار سنة : الشياطني شكراً 

  :قوالن } َدابَّةُ اَألْرضِ { ويف 
  .وجماهد ، وقد قرىء دابة األرض بفتح الراء وهو واحد األرضة  األرضة ، قاله ابن عباس: أحدمها 

  .أهنا دابة تأكل العيدان يقال هلا القادح ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :واملنسأة العصا ، قال الشاعر 

  فقد تباعد عنك اللهو والغزل... إذا دببت على املنسأة من هرم 
  .السدي هي العصا بلسان احلبشة  وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتها ، وقال

  :ويف داللتها للجنة على موته قوالن 
وهو املشهور املرفوع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن سليمان وقف يف حمرابه يصلي متوكئاً على عصاه : أحدها 

وا مبوته حىت مضى فمات وبقي على حاله قائماً على عصاه سنة واجلن ال تعلم مبوته ، وقد كان سأل اهللا أن ال يعلم
  .عليه سنة 

  :واختلف يف سبب سؤاله لذلك على قولني 
ألن اجلن كانوا يذكرون لإلنس أهنم يعلمون الغيب ، فسأل اهللا تعاىل ذلك ليعلم اإلنس أن اجلن ال : أحدمها 

  .يعلمون الغيب ، وهذا مأثور 
ليمان بعده وسخر اجلن يف عمله ، وقد كان ألن داود عليه السالم كان أسس بيت املقدس مث مات فبناه س: الثاين 

  .بقي من إمتامه بعد موته بناء سنة فسأل اهللا تعاىل أال يعلم اجلن مبوته حىت يتموا البناء فأمتوه 
مث دلتهم دابة األرض يف أكل منسأته على موته بعد سنة من موته ألنه سقط عنها حني أكلتها األرضة فعلمت اجلن 

  .أنه قد مات 
ما حكاه ابن عباس أن اهللا تعاىل ما قبض نبيه سليمان إال على فراشه وكان الباب يف وجهه مغلقاً : لثاين والقول ا

وكان : قال . على عادته يف عبادته فلما كان بعد سنة أكلت األرضة العتبة فخر الباب ساقطاً فتبينت اجلن ذلك 
  .سليمان يعتمد على العتبة إذا جلس 

  والشياطني ومن كانوا مسخرين يف العمل} َنتِ اِجلنُّ فَلَمَّا َخرَّ َتَبيَّ{ 
  .} أَن لَّْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َما لَبِثواْ ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ { . 

وروى سفيان عن عمر وعن . تبينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني سنة : الثاين 
فَلَمَّا َخرَّ تََبيََّنِت اإلنُس أَن لَّْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ الَْغيَب َما لَبِثُوا ِفي الَْعذابِ الُْمهِنيِ { : نه كان يقرأ التالوة ابن عباس أ

  .} َسَنةً 



 أن اجلن دخلت عليهم شبهة تومهوا هبا أهنم يعلمون الغيب ملا خر تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا: الثالث 
  .يف العذاب املهني 

وحكي أن سليمان عليه السالم ابتدأ بناء بيت املقدس يف السنة الرابعة من ملكه واستكمل بناءه يف السنة احلادية 
عشرة من ملكه وقرب بعد فراغه منه اثين عشر ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة ، واختذ اليوم الذي فرغ من 

يديه إىل اهللا تعاىل بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت يل هذا السلطان وقويتين  بنائه عيداً ، وقام على الصخرة رافعاً
أشكرك على ما أنعمت علي ، وتوفين على ملتك ، وال تزغ قليب بعد إذ ] أن [ على بناء هذا املسجد فأوزعين 

فرت له وتبت ال يدخله مذنب دخل للتوبة إال غ: هديتين ، اللهم إين اسألك ملن دخل هذا املسجد مخس خصال 
عليه ، وال خائف إال أمنته ، وال سقيم إال شفيته ، وال فقري إال أغنيته ، واخلامس أال تصرف نظرك عمن دخله حىت 

  .خيرج منه ، إال من أراد إحلاداً أو ظلماً يا رب العاملني 

لُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم َواْشكُُروا لَُه َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُورٌ لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ جَنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُ
أَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ سَْيلَ الَْعرِمِ وََبدَّلَْناُهمْ بَِجنََّتيْهِْم َجنََّتْينِ ذََواَتْي أُكُلٍ َخْمٍط َو) ١٥(
  ) ١٧(َجزَْيَناُهمْ بَِما كَفَُروا َوَهلْ ُنَجازِي إِلَّا الْكَفُوَر  ذَِلَك) ١٦(

  :وقد ذكرنا اختالف الناس يف سبإ على قولني . اآلية } لَقَْد كَانَ ِلَسَبإِ ِفي َمْسكَنِهِْم { : قوله عز وجل 
  .أنه اسم أرض باليمن يقال هلا مأرب ، قاله سفيان : أحدمها 

  .اسم قبيلة : الثاين 
  .واختلف من قال هبذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولني 

  .أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها ألهنا أمهم : أحدمها 
روي أن فروة الغطيفي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سبأ ما هو؟ أبلد أم رجل أم . أنه رجل : الثاين 

فََسكََن الَيَمَن ِمنُهم ِستَّةٌ َوالشَّاَم أَْرَبَعةٌ أَمَّا الَيمَانِيُّونَ فََمذَْحٌج َوكِْيَدٌه وَاألزد َبلْ َرُجلٍ َولََد َعْشَرةً ، « : امرأة؟ فقال 
  َواَألشَعرِيُّونَ َوأََنمَاُر وِحْمَيُر َوأَمَّا الشَّاِميُّونَ فَلَْخٌم َوِخذَاُم َوغَسَّانُ َوَعاِملَةُ

  .بعث إىل سبأ ثالثة عشر نبياً : قال السدي . بن قحطان  وذكر أهل النسب أنه سبأ بن يشجب بن يعرب. » 
حنن بنينا ساملني ، يف سبعني خريفاً دائبني ، : فقال سفيان وجد فيهما قصران مكتوب على أحدمها } َجنََّتاِن { وأما 

  .له حنن بنينا صرواح ، مقيل ومراح ، وكانت إحدى اجلنتني عن ميني الوادي واألخرى عن مشا: وعلى اآلخر 
  :ويف اآلية اليت لسبأ يف مساكنهم قوالن 

أنه مل يكن يف قريتهم بعوضة قط وال ذبابة وال برغوث وال حية وال عقرب وان الركب ليأتون يف ثياهبم : أحدمها 
  .القمل والدواب فتموت تلك الدواب ، قاله عبد الرمحن بن زيد 

  .وعلى رأسها مكتل فيمتلىء وما مسته بيدها ، قاله قتادة  أن اآلية هي اجلنتان كانت املرأة متشي فيهما: الثاين 
  يعين الذي رزقكم من جنتكم} كُلُواْ ِمن رِّْزقِ رَّبكُمْ { 
  يعين على ما رزقكم} َواْشكُرُواْ لَُه { . 
  هي صنعاء: قال جماهد } َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ { . 
  :وحيتمل وجهني . 



  .ألن أرضها وليست بسبخة : أحدمها 
  .ألهنا ليس هبا هوام :  الثاين

) ١٨(ا لََياِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم وََبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر سُِريوا ِفيَه
ْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ فَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَْنفَُسُه

  ) ١٩(َشكُورٍ 

  :فيها قوالن } َوَجَعلَْنا َبْينَُهْم َوَبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها { : قوله عز وجل 
  .باس أهنا بيت املقدس ، قاله ابن ع: أحدمها 

  .أهنا الشام ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 
  .وقيل إهنا كانت أربعة آالف وسبعمائة قرية . يعين بالشجر والثمر واملاء } الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها { 

  .وحيتمل أن يكون اليت باركنا فيها بكثرة العدد 
  فيه أربعة أوجه} قُرًى ظَاِهَرةً { 
  .إىل بعض ، قاله احلسن ، وأبو مالك متصلة ينظر بعضهم : أحدها : 

  .أهنا العامرة : الثاين 
  .الكثرية املاء : الثالث 
  .أن القرى الظاهرة هي القرى القريبة ، قاله سعيد بن جبري ، والضحاك : الرابع 

  :وفيها ثالثة أقاويل 
  .أهنا السروات ، قاله جماهد : أحدها 
  . أهنا قرى لصنعاء ، قاله ابن منبه: الثاين 

  .أهنا قرى ما بني مأرب والشام ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 
  فيها ثالثة أقاويل} َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّريَ { 
  .قدرنا فيها املقيل واملبيت ، قاله الكليب : أحدها : 

  .أهنم كانوا يصبحون يف قرية وميسون يف أخرى ، قاله احلسن : الثاين 
  . بأن جعل ما بني القرية والقرية مقداراً واحداً ، قاله ابن قتيبة أنه قدر فيها السري: الثالث 

  فيه قوالن} ِسريُواْ ِفيَها لَيَاِلَي َوأَيَّاماً َءاِمنَِني { 
  .حىت أن املرأة متشي وعلى رأسها مكتل فيمتلىء من الثمر . من اجلوع والظمأ ، قاله قتادة : أحدمها : 

ىي بن سالم ، كانوا يسريون مسرية أربعة أشهر يف أمان ال حيرك بعضهم بعضاً ، ولو آمنني من اخلوف قاله حي: الثاين 
  .لقي الرجل قاتل أبيه مل حيركه 

بغري ألف وبتشديد العني ، } بَعِّد { قرأ أبو عمرو ، وابن كثري } فَقَالُواْ َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَرَِنا { : قوله عز وجل 
  :بألف وبتخفيف العني وفيهما ثالثة تأويالت }  َباِعْد{ وقرأ الباقون 

  .أهنم قالوا ذلك ألهنم ملّوا النعم كما ملَّ بنو اسرائيل املن والسلوى ، قاله احلسن : أحدها 
أهنم قالوا لو كانت مثارنا أبعد مما هي كانت أشهى يف النفوس وأحلى ، قاله ابن عيسى ، وهو قريب من : الثاين 

  .صار نوعاً من امللل ف. األول ألنه بطر 



  .وهذا القول منهم طلباً للزيادة والكثرة . معناه زد يف عمارتنا حىت تبعد فيه أسفارنا ، حكاه النقاش : الثالث 
  .بضم العني وختفيفها ، وهذا القول منهم شكوى لبعد سفرهم ومتين قصره } بَُعد { وقرأ بعض القراء 

  ة أقاويلفيه ثالث} َوظَلَُمواْ أَنْفُسَُهْم { 
  .ظلموها بقوهلم باعد بني أسفارنا ، قاله بن زيد : أحدها : 

وقد كنا : أهنم قالوا لرسلهم حني ابتلوا وهم مكذبون : قال الكليب . بتكذيب الرسل وهم ثالثة عشر نبياً : الثاين 
  .نأىب عليكم وأرضنا عامرة خري أرض فكيف اليوم وأرضنا خراب شر أرض 

  .أنفسهم بالتغيري والتبديل بعد أن كانوا مسلمني ، قاله احلسن  أهنم ظلموا: الثالث 
أي يتحدث الناس مبا كانوا فيه من نعيم وما صارواْ إليه من هالك ، حىت ضرب املثل فقيل } فََجَعلَْناُهْم أَحَاِديثَ { 
  :تفرقوا أيدي سبأ ، ومنه قول الشاعر : 

  سبأ فرقوا عن صرفه أيدي... باد قوم عصف الدهر هبم 
  فيه قوالن} َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ { 
  .أهنم فرقوا باهلالك حىت صاروا تراباً تذروه الرياح ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .أهنم مزقوا بالتفريق والتباعد ، قاله قتادة : الثاين 
ما األوس واخلزرج فلحقوا بيثرب أما غسان فلحقوا بالشام ، وأما خزاعة فحلقوا مبكة ، وأ: حكى الشعيب قال 

  .يعين املدينة ، وأما األزد فلحقوا بعمان 
  حيتمل وجهني} إنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ { 
  .صبار على البلوى شكور على النعماء : أحدمها : 

  .صبور على أمر اهللا شكور يف طاعة اهللا : الثاين 

َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن ) ٢٠(إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِلَّا فَرِيقًا ِمَن الُْمؤِْمنَِني  َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم
  ) ٢١(بِالْآخَِرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ 

  فيه أربعة أقاويل} قَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إْبلِيُس ظَنَّهُ َولَ{ : قوله عز وجل 
أنه ملا أُْهبِطَ آدم من اجلنة ومعه حواء ، وهبط إبليس ، قال إبليس أما إذ أصيب من األبوين ما أصبت : أحدها : 

  .قاله احلسن } ِليُس ظَنَُّه َولَقَدْ َصدََّق َعلَيهِْم إْب{ : فالذرية أضعف وأضعف وكان ظناً من إبليس ، فأنزل اهللا تعاىل 
ُخِلقُْت من نار وخلق آدم من طني والنار حترق كل شيء ، ألحتنكن ذريته إال قليالً ، : أن إبليس إذ قال : الثاين 

  .فصدق ظنه عليه ، قاله ابن عباس 
رهم شاكرين ، ظن يا رب أرأيت هؤالء القوم الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علّى ال جتد أكث: أنه قال : الثالث 

  .منه فصدق عليهم ظنه ، قاله زيد بن أسلم 
  .أنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أَضلّهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه قاله الكليب : الرابع 

  فيه وجهان} فَاتََّبُعوهُ إِالَّ فَريقاً مَِّن املُْؤِمنَِني { 
  .فاتبعوا إبليس ، قاله احلسن : أحدمها : 

  .اتبعوا ظنه ، قاله جماهد ف: الثاين 



َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمْن ِشْرٍك قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت وَلَا ِفي الْأَْرضِ 
ُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَلَا َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَد) ٢٢(َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ 

  ) ٢٣(قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري 

  :حكى الفراء فيه وجهني } َوالَ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعنَدُه إالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه { : قوله عز وجل 
  .حىت يؤذن له يف الشفاعة : ا أحدمه
  .حىت يؤذن له فيمن يشفع له ، ووجدت األول قول الكليب والثاين قول مقاتل : الثاين 

  فيه ستة تأويالت} حَتَّى إذَا فُزَِّع َعن قُلُوبِهِْم { 
  .أخرج ما فيها من اخلوف : معناه خلي عن قلوهبم الفزع ، قاله ابن عباس ، وقال قطرب : أحدها : 
  .كشف عن قلوهبم الغطاء يوم القيامة ، قاله جماهد : لثاين ا

  .أهنم الشياطني فزع عن قلوهبم ففارقوا ما كانوا عليه من إضالل أوليائهم ، قاله ابن زيد : الثالث 
أهنم دعوا فاستجابوا من قبورهم مأخوذ من الفزع الذي هو الدعاء واالستصراخ فسمي الداعي فزعاً : الرابع 

  :فزعاً ، قال زهري واجمليب 
  طوال الرماح ال قصار وال ُعْزلُ... إذا فزعوا طاروا إىل مستغيثهم 

أهنم املالئكة فزعوا عند مساع الوحي من اهللا تعاىل النقطاعه ما بني عيسى وحممد عليهما السالم ، وكان : اخلامس 
ماذا قال ربكم؟ قالوا : مة فسألوا فقالوا لصوته صلصلة كوقع احلديد على الصفا ، فخرُّوا عنده سجوداً خمافة القيا

  .احلق أي الوحي ، وهذا معىن قول كعب : 
  .حىت فرغ عن قلوهبم بالغني معجمة يعين فرغ ما فيها من الشك والشرك : وهو تأويل قراءة احلسن : السادس 

  اماذا قال ربكم يف الدني: أي قال هلم املالئكة } قَالُواْ َماذَا قَالَ َربُّكُْم { 
  حيتمل وجهني} قَالُواْ الَْحقَّ { . 
  .أن جيدوا ما وصفوه عن اهللا تعاىل حقاً : أحدمها : 

  .أن يصدقوا مبا قاله اهللا تعاىل أنه حق : الثاين 
  .} َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري { 

قُلْ لَا ُتْسأَلُونَ ) ٢٤(اكُمْ لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه وَإِنَّا أَْو إِيَّ
قُلْ ) ٢٦(قُلْ َيْجَمعُ َبْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح َبْينََنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاحُ الَْعلِيُم ) ٢٥(َعمَّا أَْجَرْمَنا وَلَا ُنسْأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ 

  ) ٢٧(َن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشرَكَاَء كَلَّا َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم أَرُونَِي الَِّذي

  فيه وجهان} قُلْ َمن يَْرُزقُكُم مَِّن السَّمواِت وَاَألْرضِ { : قوله عز وجل 
  .أن رزق السموات املطر ورزق األرض النبات ، قاله الكليب : أحدمها : 

وهذا } قُلِ اللَُّه { . اه من أرزاق عباده ، ورزق األرض ما مكنهم فيه من مباح أن رزق السموات ما قض: الثاين 
  :جواب قل من يزرقكم من السموات واألرض ، وحيتمل وجهني 

  .أن يكون للمشركني حني سئلوا عن ذلك ألهنم ال جيحدون أن اهللا رازقهم : أحدمها 
  .م ال جيحدونه لتقوم به احلجة عليهم أن يكون أمراً يف أمر اهللا أي جيابوا به ألهن: الثاين 



  فيه ثالثة أوجه} َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لَعَلَى ُهًدى أَوِْفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { 
. إننا حنن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضالل مبني ، قاله عكرمة وأبو عبيدة وزياد بن أيب مرمي : معناه : أحدها : 

  .أو مبعىن الواو : قال الفراء 
إن أحدنا : أن أحدنا لعلى هدى واآلخر لفي ضالل مبني ، دفعاً ألنقصهما ، ومنعاً من أرذهلما كقول القائل : لثاين ا

لكاذب ، دفعا للكذب عن نفسه وإِضافته إىل صاحبه وإن أحدنا لصادق ، إضافة للصدق إىل نفسه ودفعاً عن 
  .صاحبه ، قاله جماهد 

  .م لعلى هدى كنا أو يف ضالل مبني حكاه النقاش اهللا رزقنا وإياك: معناه : الثالث 
  .يعين يوم القيامة } قُلْ َيْجَمُع َبْيَنَنا َربَُّنا { : قوله عز وجل 

  .أي يقضي بيننا ألنه بالقضاء يفتح وجه احلكم ، وقال السدي هي لغة ميانية } ثُمُّ َيفَْتُح َبْينََنا بِالَْحقِّ { 
  .بالعدل : د قال جماه} بِالَْحقِّ { : قوله 

  أي القاضي العليم وفيه ثالثة أوجه} َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعليمُ { 
  .العليم مبا خيفون ، قاله حممد بن إسحاق : أحدها : 

  .العليم باحلكم ، قاله ابن زياد : الثاين 
  .العليم خبلقه ، قاله مقاتل : الثالث 

َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ ) ٢٨(ًريا وََنِذيًرا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِش
  ) ٣٠(قُلْ لَكُْم ِميَعاُد َيْومٍ لَا َتْستَأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َولَا َتْستَقِْدُمونَ ) ٢٩(َصاِدِقَني 

  فيه ثالثة أوجه} إالَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ  َوَمآ أَْرَسلَْناَك{ : قوله عز وجل 
  .يعين أنه رسول إىل كافة الناس أي إىل مجيعهم ، قال ابن عباس : أحدها : 

  .معناه أنك رسول اهللا إىل مجيع الناس وتضمهم ، ومنه كف الثوب ألنه ضم طرفيه : الثاين 
  .شرك وأدخلت اهلاء للمبالغة ، قاله ابن حبر معناه إنا أرسلناك كافاً للناس أي مانعاً هلم من ال: الثالث 

ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِْم يَْرجِعُ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َولَا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم
قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ) ٣١(اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْولَا أَنُْتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني  َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن

فُوا ِللَِّذينَ َوقَالَ الَِّذيَن اسُْتْضِع) ٣٢(ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحنُ َصدَْدَناكُْم َعنِ الُْهَدى َبْعدَ إِذْ َجاَءكُمْ َبلْ كُنُْتْم ُمْجرِِمَني 
رُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلَْنا اسَْتكَْبرُوا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَنْ َنكْفُرَ بِاللَِّه وََنجَْعلَ لَُه أَْنَداًدا َوأََس

  ) ٣٣(ْونَ إِلَّا َما كَانُوا َيْعَملُونَ الْأَغْلَالَ ِفي أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَز

فيه } لَن نُّْؤِمَن بِهذَا الْقُرْءاِن َوالَ بِالَّذي َبْيَن َيَدْيِه { يعين كفار العرب ، } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله عز وجل 
  :ثالثة تأويالت 

  .التوراة ، واِإلجنيل ، قاله السدي : أحدها 
  .ء والكتب ، قاله قتادة من األنبيا: الثاين 

  .قائل ذلك أبو جهل ابن هشام : قال ابن جريج . من أمر اآلخرة ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  :فيه مخسة تأويالت } َبلْ َمكْرُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ { : قوله عز وجل 



  .معناه بل غركم اختالف الليل والنهار ، قاله السدي : أحدها 
  .من الليل والنهار ، قاله سفيان بل عملكم : الثاين 

  .بل معصية الليل والنهار ، قاله قتادة : الثالث 
  .بل مر الليل والنهار ، قاله سعيد بن جبري : الرابع 

  .بل مكرهم يف الليل والنهار ، قاله احلسن : اخلامس 
  وجهان فيه} إذْ َتأُْمُروَنَنآ أَن نَّكْفَُر بِاللَِّه وََنْجَعلَ لَُه أَندَاداً { 
  .أشباهاً ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها : 

  .شركاء ، قاله أبو مالك : الثاين 

َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَمَْوالًا َوأَوْلَاًدا َوَما ) ٣٤(َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنذِيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 
َوَما أَمَْوالُكُْم َولَا ) ٣٦(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ) ٣٥(ْحُن بُِمَعذَّبَِني َن

أُولَِئكَ لَُهمْ َجَزاُء الضِّْعفِ بَِما َعِملُوا َوُهْم ِفي أَْولَادُكُْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم ِعْندََنا ُزلْفَى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَ
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ ) ٣٨(وَالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ ) ٣٧(الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 

  ) ٣٩(ُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْد

  .يعين من نيب ينذرهم بعذاب اهللا } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة مِّن نَِّذيرٍ { : قوله عز وجل 
  فيهم ثالثة تأويالت} إالَّ قَالَ ُمْتَرفُوَها { 
  .ا ، قاله ابن جريج يعين جبابرهت: أحدها : 

  .أغنياؤها ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .ذوو النعم والبطر ، قاله ابن عيسى : الثالث 

  :قالوا ذلك لألنبياء والفقراء وحيتمل قوهلم ذلك وجهني } َنْحُن أَكْثَُر أَْموَاالً وأَْوالَداً { : قوله عز وجل 
  .أهنم بالغىن والثروة أحق بالنبوة : أحدمها 

  .أهنم أوىل مبا أنعم اهللا عليهم من الغىن أن يكونوا على طاعة : الثاين 
  حيتمل وجهني} َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبِنيَ { 
  .أي ما عذبنا مبا أنتم فيه من الفقر : أحدمها : 

الغىن فقال لنبيه أي ما أنعم اهللا علينا هبذه النعمة وهو يريد عذابنا ، فرد اهللا تعاىل عليهم ما احتجوا من : الثاين 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

  فيه ثالثة تأويالت} َويَقِْدرُ { . أي يوسعه } قُلْ إنَّ َربِّي ُيْبُسطُ الّرْزقَ ِلَمن َيَشآُء { 
  .أن يقترعليه ، قال احلسن يبسط هلذا مكراً به ، ويقدر هلذا نظراً له : أحدها : 

  .بنظره له ، رواه حصني بن أيب اجلميل : الثاين 
  .خبري له ، رواه حارث بن السائب : الثالث 

  .أن اهللا يوسع على من يشاء ويقتر على من يشاء } َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ { 
لفة القربة ، أي قرىب والز: قال جماهد } َوَمآ أَْموَالُكُْم َوآل أَْوالَُدكُمْ بالتَّي ُتقَرُِّبكُْم ِعنَدَنا ُزلْفَى { : قوله عز وجل 

  :وحيتمل وجهني 



  .أن أموالكم يف الدنيا ال تدفع عنكم عذاب اآلخرة : أحدمها 
  .أن إنعامنا هبا عليكم يف الدنيا ال يقتضي إنعامنا عليكم باجلنة يف اآلخرة : الثاين 

ان والعمل ، وجنبين املال روى ليث عن طاووس أنه كان يقول اللهم ارزقين اإلمي} إالَّ َمْن َءاَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً { 
َوَمآ أَمَْوالُكُْم َوالَ أَْوالَدُكُْم بَالَِّتي ُتقَرِّْبكُْم عِنَدَنا ُزلْفَى إالَّ َمْن َءاَمَن َوَعِملَ صاِلحاً { والولد ، فإين مسعت فيما أوحْيتَ 

 {.  
  فيه ثالثة أقاويل} فَأُْولِئَك لَُهْم َجَزآُء الضِّْعِف بَِما َعِملُواْ { 
  .أنه أضعاف احلسنة بعشر أمثاهلا ، وأضعاف الدرهم بسبعمائة ، قاله ابن زيد : أحدها : 

  .أن املؤمن إذا كان غنياً تقياً آتاه اهللا أجره مرتني هبذه اآلية ، قاله حممد بن كعب : الثاين 
  .تأخرين يعين فله جزاء مثل عمله ألن الضعف هو املثل ويقتضي ذلك املضاعفة ، قاله بعض امل: الثالث 

  يعين غرفات اجلنة} َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت َءامُِنونَ { 
  فيه أربعة أقاويل} َءاِمُنونَ { . 
  .آمنون من النار ، قاله حيىي ابن سالم : أحدها : 

  .من انقطاع النعم ، قاله النقاش : الثاين 
  .من املوت ، قاله مقاتل : الثالث 
  .من األحزان واألسقام : الرابع 
  :فيه ثالثة تأويالت } َومآ أَنفَقُْتم مِّن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُهُ { : ه عز وجل قول

  .فهو خيلفه إن شاء إذا رأى ذلك صالحاً كإجابة الدعاء ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .خيلفه باألجر يف اآلخرة إذا أنفقه يف طاعة ، قاله السدي : الثاين 

  .ه من خلف اهللا ورزقه ، قاله سفيان بن احلسني معناه فهو أخلفه ألنه نفقت: الثالث 
  .فهو يعين عنه : وحيتمل رابعاً 

قَالُوا سُْبحَاَنَك أَْنَت وَِليَُّنا ِمْن ُدونِهِْم َبلْ ) ٤٠(َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَِة أَهَُؤلَاِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيعُْبُدونَ 
فَالَْيْوَم لَا َيْمِلُك َبْعُضكُمْ ِلَبْعضٍ َنفًْعا َولَا َضرا َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ) ٤١(ُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ كَاُنوا يَْعُب

  ) ٤٢(ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّتي كُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ 

  .يعين املشركني ومن عبدوه من املالئكة } ِميعاً َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ َج{ : قوله عز وجل 
وهذا السؤال للمالئكة تقرير وليس باستفهام ، وإن خرج خمرج } ثُمَّ َنقُولُ ِللَْمآلَِئكَِة أََهؤَآلِء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ { 

  .االستفهام 
  نفيه وجها} قََالُواْ سُْبَحاَنَك أَنَت َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِم { 
  .أنت الذي توالينا بالطاعة دوهنم : أحدمها : 

  .أنت ناصرنا دوهنم : الثاين 
  .يعين أهنم أطاعوا اجلن يف عبادتنا ، وصاروا بطاعتهم عابدين هلم دوننا } َبلْ كَاُنواْ َيْعُبُدونَ الْجِنَّ { 
  .اهر أي مجيعهم هبم مؤمنون ، وهذا خروج عن الظ} أَكْثَرُُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ { 



 آَباؤُكُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِلَّا إِفٌْك َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد
َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنَها َوَما ) ٤٣(ا ِسْحٌر ُمبٌِني ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِلَّ

وَكَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ ) ٤٤(أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ 
  ) ٤٥(َنِكريِ 

يعين مشركي قريش ما أنزل اهللا تعاىل عليهم كتاباً قط } وَََمآ ءَاَتيَناُهم مِّن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنَها { : ه عز وجل قول
  :يدرسونه ، فيه وجهان 

  .فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أم باطل ، قاله السدي : أحدمها 
  .بن زيد فيعلمون أن اهللا تعاىل شريكاً على ما زعموه ، قاله ا: الثاين 

  أي ما بعثنا إليهم رسوالً غريك} َوَمآ أَْرَسلَْنآ إلَْيهِْم قَْبلََك ِمن نَِّذيرٍ { 
  .يعين من قبل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم } َوكَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم { : قوله عز وجل . 
  فيه أربعة} َوَما َبلَُغواْ ِمْعشَاَر َمآ ءاَتْيَناُهْم { 
  .يعين أهنم ما عملوا معشار ما أمروا به ، قاله احلسن : أحدها : 

أنه يعين ما أعطى اهللا سبحانه قريشاً ومن كذب حممداً صلى اهللا عليه وسلم من أمته معشار ما أعطى من : الثاين 
  .قبلهم من القوة واملال ، قاله ابن زيد 

  .النقاش  ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ، حكاه: الثالث 
قال ابن عباس فليس أمة أعلم من . ما أعطى اهللا من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان واحلجة والربهان : الرابع 

  .أمته وال كتاب أبني من كتابه 
  :ويف املعشار ثالثة أوجه 

  .أنه العشر ومها لغتان : أحدها 
  .أنه عشر العشر وهو العشري : الثاين 

عشري ، والعشري عشر العشر ، فيكون جزءاً من ألف جزء ، وهو األظهر ، ألن املراد به املبالغة هو عشري ال: الثالث 
  .يف التقليل 

  .فأهلكناهم فكيف كان نذير : أي عقايب ويف الكالم إضمار حمذوف وتقديره } فَكَذَُّبواْ ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { 

ْيَن َيَديْ نْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتتَفَكَّرُوا َما بَِصاحِبِكُْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنذِيٌر لَكُْم َبقُلْ إِنََّما أَعِظُكُْم بَِواِحَدٍة أَ
  ) ٤٦(َعذَابٍ َشِديٍد 

  فيه قوالن} قُلْ إنََّمآ أَعِظُكُم بَِواِحَدةٍ { : قوله عز وجل 
  .، قاله جماهد يعين بطاعة اهللا عز وجل : أحدمها : 

  .باال إله إال اهللا ، قاله السدي : الثاين 
  .بالقرآن ألنه جيمع كل املواعظ : وحيتمل ثالثاً 

َوأَن { : يعين أن تقوموا هللا باحلق ، ومل ُيرد القيام على األرجل كما قال تعاىل } أَن َتقُومُواْ ِللَِّه َمثَْنى َوفُرَاَدى { 
  ] . ١٢٧: النساء [ } ِقسِط َتقُوُمواْ ِللْيََتاَمى بِالْ



  :ثالثة أوجه } َمثَْنى َوفَُراَدى { : ويف قوله 
  .معناه مجاعة وفرادى ، قاله السدي : أحدها 
  .منفرداً برأيه ومشاوراً لغريه ، وهذا قول مأثور : الثاين 

  .مناظراً مع غريه ومفكراً يف نفسه ، قاله ابن قتيبة : الثالث 
  .ُمعانٌ ويف الليل وحيد . ثىن عمل النهار ، والفرادى عمل الليل ، ألنه يف النهار أن امل: وحيتمل رابعاً 

إنْ ُهَو إالَّ َنِذيٌر لَّكُم َبْيَن َيَدْي َعذَابٍ { . قال قتادة أي ليس مبحمد جنون } ثُمَّ َتَتفَكَُّرواْ َما بَِصاِحبِكُم مِّن جِنٍَّة { 
وسبب نزوهلا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل كفار قريش أال يؤذوه  :يعين يف اآلخرة ، قال مقاتل } َشِديٍد 

ومينعوا منه لقرابته منهم حىت يؤدي رسالة ربه ، فسمعوه يذكر الالت والعزى يف القرآن فقالوا يسألنا أال نؤذيه 
  .لقرابته منا ويؤذينا بسبب آهلتنا فنزلت هذه اآلية 

قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذفُ بِالَْحقِّ ) ٤٧(فَُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ
َعلَى َنفِْسي َوإِنِ قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ ) ٤٩(قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيعِيُد ) ٤٨(َعلَّاُم الُْغُيوبِ 

  ) ٥٠(اْهَتَدْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَُّه َسمِيٌع قَرِيٌب 

  فيه قوالن} قُلْ َما سأَلُْتكُم مِّْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم { : قوله عز وجل 
ذيته حىت يبلغ من مودة قاله ابن عباس ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل قريشاً أن يكفوا عن أ: أحدمها : 

  .رسالة ربه 
  .من جُْعل قاله قتادة ، ويشبه أن يكون يف الزكاة : الثاين 

  .أن أجر ما دعوتكم إليه من إجابيت فهو لكم دوين : وحيتمل ثالثاُ 
  أي ما ثوايب إال على اهللا يف اآلخرة} إنْ أَْجرَِي إالَّ َعلَى اللَِّه { 
  فيه وجهان} َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٍد { . 
  .شهيد أن ليس يب جنون : أحدمها : 

  .شهيد أين لكم نذير بني يدي عذاب شديد : الثاين 
  :فيه تأويالن } قُلْ إنَّ رَبِّي َيقِْذُف بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 

  .بالوحي ، قاله قتادة : أحدمها 
  .بالقرآن ، رواه معمر : الثاين 

  :ه ثالثة أوج} يَقِْذُف { : ويف قوله 
  .يتكلم : أحدها 
  .يوحي : الثاين 

  .يلقي : الثالث 
  اخلفيات: قال الضحاك } َعالَُّم الُْغُيوبِ { 
  :فيه ثالثة تأويالت } قُلْ َجآَء الَْحقُّ { : قوله عز وجل . 

  .بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .القرآن ، قاله قتادة : الثاين 



  .اجلهاد بالسيف ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  فيه ثالثة أوجه} َوَما يُْبِديُء الَْباِطلُ َوَما ُيِعيدُ { 
  .رواه معمر . أن الباطل الشيطان : أحدها : 

  .رواه خليد . أنه إبليس : الثاين 
  .أنه دين الشرك ، قاله ابن حبر : الثالث 

  :ويف إبداء الباطل وإعادته ثالثة أوجه 
  .خيلق وال يبعث ، قاله قتادة  ال: أحدها 
  .ال حييي وال مييت ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ال يثبت إذا بدا ، وال يعود إذا زال ، قاله ابن حبر : الثالث 

) ٥٢(اُوُش ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد َوقَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّن) ٥١(َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَلَا فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 
َوحِيلَ َبيَْنُهْم وََبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَشَْياِعهِْم ِمْن ) ٥٣(َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالْغَْيبِ ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد 

  ) ٥٤(قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ِفي َشكٍّ ُمرِيبٍ 

  يف فزعهم مخسة أقاويل} َولَوْ َتَرى إذْ ِفَزُعواْ { : قوله عز وجل 
  .فزعهم يوم القيامة ، قاله جماهد : أحدها : 

  .قاله قتادة : فزعهم يف الدنيا حني رأو بأس اهللا عز وجل : الثاين 
ذا هو هو اجليش الذي خيسف هبم يف البيداء فيبقى منهم رجل فيخرب الناس مبا لقي أصحابه فيفزعوا فه: الثالث 

  .فزعهم ، قاله سعيد بن جبري 
هو فزعهم يوم بدر حني ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب وال رجوعاً إىل التوبة ، قاله : الرابع 

  .السدي 
  .هو فزعهم يف القبور من الصيحة ، قاله احلسن : اخلامس 

  :ثالثة أوجه } فَالَ فَْوَت { : ويف قوله تعاىل 
  .جناة ، قاله ابن عباس فال : أحدها 
  .فال مهرب ، وهو معىن قول جماهد : الثاين 

  .فال سبق ، قاله قتادة : الثالث 
  فيه ستة أقاويل} َوأُِخذُواْ ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ { 
  .من حتت أقدامهم ، قاله جماهد : أحدها : 

  .يوم بدر ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 
  .ه ابن عباس هو جيش السفياين ، قال: الثالث 
  .عذاب الدنيا ، قاله الضحاك : الرابع 

  .حني خرجوا من القبور ، قاله احلسن : اخلامس 
  .هو يوم القيامة ، قاله القاسم بن نافع : السادس 

  .يف أسرِّ ما كانوا فيه نفوساً ، وأقوى ما كانوا عليه أمالً ألنه أقرب بالء من نعمه : وحيتمل سابعاً 



  :فيه ثالثة أقاويل } َوقَالُوا َءاَمنَّا بِهِ { : قوله عز وجل 
  .يعين باهللا ، قاله جماهد : أحدها 
  .بالبعث ، قاله احلسن : الثاين 

  .بالرسل ، قاله قتادة : الثالث 
  ويف التناوش ثالثة أقاويل} َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمن مَّكَاِن َبعِيٍد { 
  :ومنه قول الشاعر  هو الرجعة ، قاله ابن عباس: أحدها : 

  وليس إىل تناوشها سبيل... متىن أن تؤوب إيلّ ميٌّ 
  هو التوبة ، قاله السدي: الثاين 

هو التناول من قوهلم نشته أنوشه نوشاً إذا تناوله من قريب ، وقد تناوش القوم إذا دنا بعضهم من بعض : الثالث . 
  :ومل يلتحم القتال بينهم ، قال الشاعر 

  نوشاً به تقطع أجواز الفال... وض نوشاً من عال فهي تنوش احل
  فيه ثالثة أقوايل} ِمن مَّكَاِن َبِعيدٍ { 
  .من اآلخرة إىل الدنيا ، قاله جماهد : أحدها : 

  .ما بني اآلخرة والدنيا ، رواه القاسم بن نافع : الثاين 
  .هو طلبهم األمر من حيث ال ينال ، قاله احلسن : الثالث 

  .بعيد عليهم الستحالته عندهم : رابعاً وحيتمل قوالً 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوقَْد كَفَرُواْ بِِه ِمن قَْبلُ { : قوله عز وجل 

  .أهنم كفروا باهللا تعاىل ، قاله جماهد : أحدها 
  .بالبعث ، قاله احلسن : الثاين 

  .بالرسول ، قاله قتادة : الثالث 
  فيه وجهان} ِمن قَْبلُ { 
  .الدنيا ، قاله جماهد يف : أحدمها : 

  .من قبل العذاب : الثاين 
  فيه ثالثة تأويالت} َوَيقِْذفُونَ بِالْغَْيبِ ِمن مَّكَاٍن َبِعيدٍ { 
  .معناه يرمجون بالظن ويقولون يف الدنيا ال بعث وال جنة وال نار ، قاله احلسن : أحدها : 

  .أنه طعنهم يف القرآن ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثاين 
هو طعنهم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنه شاعر أو ساحر ، قاله جماهد ، ومساه قذفاً خلروجه عن : الثالث 

  .غري حق 
  :يعين باملوت ، وفيه مخسة تأويالت } َوِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ { : قوله عز وجل 

  .حيل بينهم وبني الدنيا ، قاله جماهد : أحدها 
  .بينهم وبني اإلميان ، قاله احلسن : الثاين 

  .بينهم وبني التوبة ، قاله السدي : الثالث 
  .بينهم وبني طاعة اهللا تعاىل ، قاله خليد : الرابع 



  .حيل بني املؤمن وبني العمل ، وبني الكافر وبني اإلميان ، قاله يزيد بن أيب يزيد : اخلامس 
  فيهم ثالثة أقاويل} قَْبلُ كََما فُِعلَ بِأَْشياِعهِم ّمن { 
  .أهنم أوائلهم من األمم اخلالية ، قاله مقاتل : أحدها : 

  .أنه أصحاب الفيل حني أرادوا خراب الكعبة ، قاله الضحاك : الثاين 
  .هم أمثاهلم من الكفار الذين مل يقبل اهللا سبحانه منهم التوبة عند املعاينة : الثالث 

  فيه وجهان} مُّرِيبٍ  إنَُّهْم كَاُنوا ِفي َشكٍّ{ 
  .ال يعرفون نبيهم ، قاله مقاتل : أحدمها : 

  .هو شكهم يف وقوع العذاب ، قاله الضحاك : الثاين 

َخلْقِ َما َيَشاءُ اَع َيزِيُد ِفي الْالَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُب
  ) ١(إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

والفطر الشق عن الشيء بإظهاره للحسن يقال فطر ناب } الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السَّموَاِت وَاَألْرضِ { : قوله عز وجل 
سموات واألرض حىت أتاين كنت ال أدري ما فاطر ال: قال ابن عباس . الناقة إذا طلع ، وفطر دمه إذا أخرجه 
  .أنا فطرهتا أي ابتدأهتا : أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها 

  :ويف تأويله ههنا وجهان 
  .خالق السموات واألرض ، قاله قتادة ، والكليب ، ومقاتل : أحدمها 

  .أنه شقها ملا ينزل منها وما يعرج فيها : الثاين 
  فيه قوالن} َجاِعلِ الَْمآلَِئكَِة ُرُسالً { 
  .إىل األنبياء ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .إىل العباد رمحة أو نقمة ، قاله السدي : الثاين 
واملثىن . بعضهم له جناحان ، وبعضهم ثالثة ، وبعضهم أربعة : قال قتادة } أُوِلي أَجْنَِحٍة مَّثَْنى وَثُالَثَ َوُرَباعَ { 

  .ان والثالثة واألربعة والثالث والرباع ما تكرر فيه االثن
  فيه ثالثة تأويالت} يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشآُء { 
  .أنه حسن الصوت ، قاله الزهري وابن جريج : أحدها : 

  .أنه الشعر اجلعد ، حكاه النقاش : الثاين 
  .يزيد يف أجنحة املالئكة ما يشاء ، قاله احلسن : الثالث 

  .ييز أنه العقل والتم: وحيتمل رابعاً 
  :ويكون معناه على هذين التأويلني . أنه العلوم والصنائع : وحيتمل خامساً 

  .كما يزيد يف اخللق ما يشاء كذلك يزيد يف أجنحة املالئكة ما يشاء 

َيا أَيَُّها ) ٢(َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَلَا ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَلَا ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدِه 
) ٣(إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ لَا 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَلَا َتُغرَّنَّكُمُ ) ٤(لٌ ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُس



َما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعدُوا إِنَّ) ٥(الَْحَياةُ الدُّنَْيا َولَا َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر 
  ) ٦(أَْصحَابِ السَِّعريِ 

  :فيه سبعة تأويالت } مَّا َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة فَالَ ُمْمِسكَ لََها { : قوله عز وجل 
  .من خري ، قاله قتادة : أحدها 
  .من مطر ، قاله السدي : الثاين 

  .ن عباس من توبة ، قاله اب: الثالث 
  .من وحي ، قاله احلسن : الرابع 

  .من رزق وهو مأثور : اخلامس 
  .من عافية ، قاله الكليب : السادس 
  .من دعاء ، قاله الضحاك : السابع 

  .من توفيق وهداية : وحيتمل ثامناً 

أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوءُ ) ٧(لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت 
اٍت إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَلَا َتذَْهبْ َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسَر

  ) ٨(َيْصَنُعونَ 

  فيه أربعة أقاويل} أَفََمن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرَءاُه َحَسناً { : قوله عز وجل 
  .أهنم اليهود والنصارى واجملوس ، قاله أبو قالبة ، ويكون سوء عمله معاندة الرسول : أحدها : 

  .أهنم اخلوارج ، رواه عمرو بن القاسم ، ويكون سوء عمله حتريف التأويل : الثاين 
  .ن ، قاله احلسن ويكون سوء عمله اإلغواء الشيطا: الثالث 
  .كفار قريش ، قاله الكليب ، ويكون سوء عملهم الشرك : الرابع 

  .وقيل إهنا نزلت يف العاص بن وائل السهمي واألسود بن املطلب ، وقال غريه نزلت يف أيب جهل بن هشام 
  :وجهان } فَرَءاُه َحَسناً { : يف قوله 
  .الكليب صواباً ، قاله : أحدمها 

  .مجيالً : الثاين 
  :ويف الكالم حمذوف اختلف فيه على ثالثة أوجه 

  .فإنه يتحسر عليه يوم القيامة ، قاله ابن عيسى : أن احملذوف منه : أحدها 
  .كمن آمن وعمل صاحلاً ال يستويان ، قاله حيىي بن سالم : أن احملذوف منه : الثاين 

  .حلسن والقبح كمن عمل ا: أن احملذوف منه : الثالث 

َمْن كَانَ ) ٩(َمْوِتَها كَذَِلَك النُّشُوُر  َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاًبا فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت فَأَْحَييَْنا بِِه الْأَْرَض بَْعَد
ِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه َوالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيِّئَاِت لَُهْم َعذَابٌ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَ

ى َولَا وَاللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجعَلَكُْم أَْزوَاًجا َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَ) ١٠(َشِديٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 
  ) ١١(لَِّه َيِسٌري َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َولَا ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى ال



  فيه قوالن} َمن كَانَ يُرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ جَِميعاً { : قوله عز وجل 
  .بالعزة املنعة فيتعزز بطاعة اهللا تعاىل ، قاله قتادة  يعين: أحدمها : 

  .علم العزة ملن هي ، فلله العزة مجيعاً : الثاين 
وقيل إن سبب نزول هذه اآلية ما رواه احلسن أن املشركني عبدوا األوثان لتعزهم كما وصف اهللا تعاىل عنهم يف 

} َمن كَانَ يُرِيُد الِْعزَّةَ ِفِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً { : فأنزل اهللا تعاىل } كُوُنواْ لَُهم ِعّزاً َواتََّخذُواْ ِمن اِهللا ُدوِن َءاِلَهةً لَِّي{ : قوله 
.  

  فيه قوالن} إلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيِّبُ { 
  .أنه التوحيد ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .عد به املالئكة املقربون ، حكاه النقاش الثناء علىمن يف األرض من صاحل املؤمنني يص: الثاين 
  فيه قوالن} َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرفَُعُه { 
  .أنه أداء الفرائض : أحدمها : 

  .أنه فعل القرب كلها : الثاين 
  :ثالثة أقاويل } َيْرفَُعُه { : ويف قوله 

  .سالم أن العمل الصاحل يرفعه الكالم الطيب ، قاله احلسن ، وحيىي بن : أحدها 
  .أن العمل الصاحل يرفع الكالم الطيب ، قاله الضحاك وسعيد بن جبري : الثاين 

  .أن العمل يرفعه اهللا بصاحبه ، قاله قتادة ، السدي : الثالث 
  يعين يشركون يف الدنيا} َوالَِّذيَن يَْمكُُرونَ السَّيِّئَاتِ { 
  يعين يف اآلخرة} لَُهْم َعذاٌب َشِديدٌ { . 
  فيه ثالثة أوجه} ُر أُْولِئَك ُهَو َيُبورُ َوَمكْ{ . 
  .يفسد عند اهللا تعاىل ، قاله حيىي بن سالم : أحدها : 

  .يبطل ، قاله قتادة : الثاين 
  .يهلك ، والبوار اهلالك ، قاله قطرب : الثالث 

  :قوالن } أُْولِئَك { : ويف املراد 
  .أهل الشرك : أحدمها 

  .هد أصحاب الربا ، قاله جما: الثاين 
  .يعين آدم } وَاللَُّه َخلَقَكُم مِّن ُتَرابٍ { : قوله عز وجل 

  يعين نسله} ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة { 
  :فيه وجهان } ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزوَاجاً { . 

  .أصنافاً ، قاله الكليب : أحدمها 
وأَنَُّه َخلََق { : قال اهللا تعاىل  ذكراناً وإناثاً ، والواحد الذي معه آخر من شكله زوج واالثنان زوجان ،: الثاين 

أي زّوج بعضكم } ثُمَّ َجَعلَكُْم أَزَْواجاً { : وتأول قتادة قوله تعاىل ]  ٤٥: النجم [ } الزَّْوَجَني الذَّكََر واُألْنثَى 
  .لبعض 

  يعين بأمره} َوَما َتْحِملُ ِمْن أُنثَى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه { 



  فيه قوالن. اآلية } . . ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص مْن َعُمرِِه  َوَما َيَعمَُّر{ . 
  .وال ينقص من عمر أحد حىت ميوت طفالً إال يف كتاب . ما مند يف عمر معمر حىت يصري هرماً : أحدمها : 

  .كتاب عند اهللا ما يعمر من معمر قدر اهللا تعاىل مدة أجله إال كان ما نقص منه باأليام املاضية عليه يف : الثاين 
هي صحيفة كتب اهللا تعاىل يف أوهلا أجله ، مث كتب يف أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حىت : قال سعيد بن جبري 

  .يأيت على أجله ، ومبثله قال أبو مالك ، والشعيب 
  :ويف عمر املعمر ثالثة أقاويل 

  .ستون سنة ، قاله احلسن : أحدها 
  .أربعون سنة : الثاين 

  .مثاين عشرة سنة ، قاله أبو غالب : الثالث 
  أي هني} إنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري . . . { 
  :وحيتمل وجهني . 

  .أن إثبات ذلك على اهللا يسري : أحدمها 
  .أن زيادة عمر املعمر ونقصان عمر اآلخر عند اهللا تعاىل يسري : الثاين 

  . يسري أن حفظ ذلك بغري كتاب على اهللا: وللكليب فيه ثالث 

رِيا َوَتْسَتْخرُِجونَ ِحلْيَةً َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت سَاِئغٌ شََراُبُه وََهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَ
ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النََّهاَر ِفي ) ١٢(ْم َتْشكُُرونَ َتلَْبُسوَنَها َوتََرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُ

َن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََجلٍ ُمَسمى ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُْم لَُه الُْملُْك َوالَِّذي
إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اسَْتَجابُوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ ) ١٣(ريٍ َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْم

  ) ١٤(بِِشرِْككُْم وَلَا ُينَبِّئَُك مِثْلُ َخبِريٍ 

  حيتمل وجهني} َوَما َيسَْتوِي الَْبْحَرانِ { 
  . ما يستويان يف أنفسهما: أحدمها : 

  .يف منافع الناس هبما : الثاين 
  .والفرات هو العذب وذكره تأكيداً الختالف اللفظني كما يقال هذا حسن مجيل } هذَا َعذٌْب فُراٌت { 
  أي ماؤه} سَآئَغٌ َشرَاُبُه { 
  :أي ُمرٌّ مأخوذ من أجة النار كأنه حيرق من شدة املرارة ، قال الشاعر } َوهذا مِلٌْح أُجَاٌج { . 
  ئص من قعر حبر ملح أجاج... ةٌ يف اليمني أخرجها الغا ُدرَّ
  يعين حلم احليتان مأكول من كال البحرين} َوِمن كُلٍّ َتأكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً { 
اللؤلؤ واملرجان يستخرج من امللح ، ويكون املراد أحدمها وإن عطف بالكالم } َوَتْسَتْخرُِجونَ ِحلَْيةً َتلَْبُسوَنَها { . 
  .يهما عل

بل هو مأخوذ منهما ألن يف البحر عيوناً عذبة ، وما بينهما خيرج اللؤلؤ عند التمازج وقيل من مطر السماء : وقيل 
.  

  .وإن لبسها النساء دون الرجال ألن مجاهلا عائد عليهم مجيعاً } َتلَْبسُوَنَها { : مث قال 



  فيه مخسة أوجه} َوَترى الْفُلَْك ِفيِه َموَاِخَر { 
  .مقبلة ومدبرة وريح واحدة ، قاله حيىي بن سالم : حدها أ: 

  :قال الشاعر . مواقر ، قاله احلسن : الثاين 
  مواخر فلك أو نعام حوافل... تراها إذا راحت ثقاالً كأهنا 

  معترضة ، قاله أبو وائل: الثالث 
  .جواري ، قاله ابن قتيبة : الرابع . 

  .شقاً ، قاله علي بن عيسى  متخر املاء أي تشقه يف جريها: اخلامس 
  التجاة يف الفلك: قال جماهد } ِلتَْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه { 
  .وحيتمل وجهاً آخر ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتان . 
  ] :فيه وجهان [ } َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { 

  .على ما آتاكم من نعمه : أحدمها 
  .على ما آتاكم من فضله : الثاين 
  .على ما أجناكم من هوله : ل ثالثاً وحيتم

َوَما ) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٥(َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه وَاللَُّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 
وِْزرَ أُخَْرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها لَا ُيْحَملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا َولَا َتزُِر وَازَِرةٌ ) ١٧(ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 

  ) ١٨(الَْمِصُري  كَّى ِلنَفِْسِه وَإِلَى اللَِّهقُْرَبى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوَمْن َتزَكَّى فَإِنََّما َيَتَز

أي ال حتمل نفس ما حتمله نفس أخرى من ذنوهبا ، ومنه الوزير ألنه } َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أْخَرى { : قوله عز وجل 
  .حيمل أثقال امللك بتدبريه 

ومعىن الكالم أن النفس اليت قد قال جماهد مثقلة بالذنوب ، } َوإن َتَدُع ُمثْقَلَةٌ إلَى ِحْمِلَها الَ ُيْحَمل ِمْنُه َشْيٌء { 
  .أثقلتها ذنوهبا إذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب عنها مل جتد من يتحمل عنها شيئاً من ذنوهبا 

ولو كان املدعو إىل التحمل قريباً مناسباً ، ولو حتمله عنها ما قُبل حتمله ، ملا سبق من قوله } َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى { 
  .} الَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى َو{ : تعاىل 

  فيه وجهان} إنََّما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبََّهم بِالْغَْيبِ { 
  .يف السر حيث ال يطلع عليه أحد ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  .يف التصديق باآلخرة ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  .وب كما خيشونه يف ظواهر األفعال خيشونه يف ضمائر القل: وحيتمل ثالثاً 

َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياءُ ) ٢١(َولَا الظِّلُّ َولَا الَْحرُوُر ) ٢٠(وَلَا الظُّلُمَاُت َولَا النُّوُر ) ١٩(َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري 
إِنَّا أَْرَسلَْناكَ ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر ) ٢٢(ِمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ َولَا الْأَْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمْس
َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ ) ٢٤(بِالَْحقِّ َبِشًريا وََنذِيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا َخلَا ِفيَها َنذِيٌر 

  ) ٢٦(ثُمَّ أََخذْتُ الَِّذيَن كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ٢٥(َبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ بِالْ



  فيه قوالن. اآلية } . . َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري { : قوله عز وجل 
ا ال يستوي األعمى والبصري ، وال تستوي الظلمات أن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكافر ، كم: أحدمها : 

  .وال النور ، وال يستوي الظل وال احلرور ال يستوي املؤمن والكافر ، قاله قتادة 
أن معىن قوله وما يستوي األعمى والبصري أي عمى القلب بالكفر وبصره باإلميان ، وال تستوي ظلمات : الثاين 

  .اجلنة وحرور النار ، قاله السدي  الكفر ونور اإلميان ، وال يستوي ظل
  .احلرور يكون بالليل والنهار ، والسموم ال يكون إال بالنهار : واحلرور الريح احلارة كالسموم ، قال الفراء 

  .احلرور ال يكون إال مع مشس النهار ، والسموم يكون بالليل والنهار : وقال األخفش 
  .أنه ال يستوي اجلنة والنار : معىن الكالم و. احلرور احلر ، والظل الربد : قال قطرب 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَما َيْسَتوِي اَألْحَيآُء َوالَ اَألْموَاُت { : قوله عز وجل 
أنه مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكافر ، كما أنه ال يستوي األحياء واألموات فكذلك ال يستوي املؤمن : أحدها 

  .والكافر ، قاله قتادة 
واألموات الكفار الذين أماهتم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . أن األحياء املؤمنون الذين أحياهم اإلميان : اين الث
.  

  :يف هذا املوضع وفيما قبله قوالن } الَ { أن األحياء العقالء ، واألموات اجلهال ، قاله ابن قتيبة ويف : الثالث 
  .أهنا زائدة مؤكدة : أحدمها 

  .نافية الستواء أحدمها باآلخر أنا : الثاين 
  أي يهدي من يشاء} إنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمن َيَشآُء { 
  فيه وجهان} َوَمآ أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّن ِفي الْقُُبورِِ { . 
  .أنه مثل ضربه اهللا ، كما أنك ال ُتسمع املوتى يف القبور كذلك ال تسمع الكافر : أحدمها : 

ته الكفر حىت أقربه يف كفره فلذلك ال يسمع ، وقيل إن مراد اهللا تعاىل هبذه اآلية اإلخبار أن الكافر قد أما: الثاين 
أن بني اخلري فروقاً ، كما أن بني الشر فروقاً ، ليطلب من درجات اخلري أعالها وال حيتقر من درجات الشر أدناها ، 

  .وهو الظاهر من قول علي ابن عيسى 
  .أي بالقرآن بشرى باجلنة } َناَك بِالَْحقِّ َبشِرياً إنَّآ أَْرَسلْ{ : قوله عز وجل 

  .إال العرب : أي سلف فيها نيب ، قال ابن جريج } َوإن مَّْن أُمَِّة إِالَّ َخالَ ِفيَها َنذِيٌر { . من النار } َوَنِذيراً { 

رَاٍت ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنَها َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنهَا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََم
للََّه اُء إِنَّ اَوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ وَالْأَْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََم) ٢٧(َوغََرابِيُب ُسوٌد 

  ) ٢٨(َعزِيٌز غَفُوٌر 

وفيه مضمر حمذوف } أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَخَْرَجْنا بِِه ثَمََراٍت ُمْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها { : قوله عز وجل 
فيه } َن الْجَبالَ ُجَدٌد َوِم{ تقديره خمتلف ألواهنا وطعومها وروائحها ، فاقتصر منها على ذكر اللون ألنه أظهرها 

  :وجهان 
  .أن اجلدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته ، حكاه ابن حبر : أحدمها 

  :أهنا اخلطط واحدهتا ُجدة مثل ُمدة ومدد ، ومنه قول زهري : الثاين 



  طاوٍ ويرتع بعد الصيف عريانا... كأنه أسفع اخلدين ذو ُجدد 
ومنه قول . والغربيب الشديد السواد الذي لونه كلون الغراب } أَلَْواُنَها َوغََرابِيُب ُسودٌ بِيُض َوُحمٌر مُّْخَتِلٌف { 

  :يعين الذي خيضب بالسواد ، قال امرؤ القيس » إِنَّ اللََّه َيبَْغُض الشَّيَخ الِْغْربِيَب « النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  بيبوالرجل الفحة والوجه غر... العني طامعة واليد ساحبة 

  وقيل فيه تقدمي وتأخري ، وتقديره سود غرابيب
  :ويف املراد بالغرابيب السود ثالثة أوجه . 

  .اجلبال السود ، قاله السدي : أحدها 
  .الطرائف السود ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .األودية السود ، قاله قتادة : الثالث 
  فيه وجهان} ٌف أَلََواُنُه كَذِلكَ َوِمَن النَّاسِ وَالدَّوآبِّ َواَألنَعامِ ُمْخَتِل{ 
  .كذلك خمتلف ألوانه أبيض وأمحر وأسود : أحدمها : 

يعين بقوله كذلك أي كما اختلف ألوان الثمار واجلبال والناس والدواب واألنعام كذلك ختتلف أحوال : الثاين 
  .العباد يف اخلشية 
  .يعين بالعلماء الذين خيافون } ِه الُْعلََمآُء إنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن َعَباِد{ : مث استأنف فقال 

فاحتة : وقيل . املتقون سادة ، والعلماء قادة : قال ابن مسعود . من مل خيش اهللا فليس بعامل : قال الربيع بن أنس 
  .الزبور احلكمة خشية اهللا 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

 ِلُيَوفِّيَُهْم) ٢٩(ونَ ِتَجاَرةً لَْن َتبُوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً يَْرُج
  ) ٣٠(أُجُوَرُهْم وََيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر 

  يعين اجلنة ، وفيها وجهان} َيْرُجونَ ِتجَاَرةً لَّن َتبُوَر { : قوله عز وجل 
  .لن تفسد ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها : 

  :لن تكسد ، قاله علي بن عيسى واألول أشبه لقول الشاعر : الثاين 
  راتق ما فتقت إذا أنا بور... ول املليك إن لساين يا رس

  يعين ثواب أعماهلم} ِلُيَوفِّيُهمْ أُجُوَرُهْم { : قوله عز وجل 
  فيه أربعة أوجه} َويَزِيدَُهم مِّن فَْضِلِه { . 
  .يفسح هلم يف قبورهم ، قاله الضحاك : أحدها : 

  .وائل  يشفعهم فيمن أحسن إليهم يف الدنيا ، قاله أبو: الثاين 
  .يضاعف هلم حسناهتم ، وهو مأثور : الثالث 
  .غفر الكثري والشكر اليسري ، قاله بعض املتأخرين : الرابع 

} إنَُّه غَفُوٌر { يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على اجتناب املعاصي : وحيتمل خامساً 
  .للذنب 

ومعناه أن يقابل باإلحسان مقابلة الشكور ألنه يقابل على اليسري ووصفه بأنه شكور جماز . للطاعة } َشكُوٌر { 
  .بأضعافه 

ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتابَ ) ٣١(ٌري َبِصٌري َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ إِنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لَخَبِ
ِه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ طَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمْنُهمْ َسابٌِق بِالَْخيَْراِت بِإِذِْن اللَّالَِّذيَن اْص

  ) ٣٢(الْكَبُِري 

  فيه وجهان} ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمن ِعَبادَِنا { 
  .أن الكتاب هو القرآن ، ومعىن اإلرث انتقال احلكم إليهم : ا أحدمه: 

  .أن إرث الكتاب هو اإلميان بالكتب السالفة ألن حقيقة اإلرث انتقال الشيء من قوم إىل قوم : الثاين 
  :ثالثة أقاويل } الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعبادَِنا { ويف 

  .أهنم األنبياء ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
قاله ابن . اآلية ]  ٣٣: آل عمران [ } إنَّ اللََّه اْصطَفَى َءاَدَم َونُوحاً { : أهنم بنو إسرائيل لقوله عز وجل : لثاين ا

  .حبر 
  .قاله الكليب . أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 

  :فيه وجهان } فَِمْنُهْم ظَالٌِِم لِّنَفِْسِه َوِمنُْهم مُّقَْتِصٌد { 



كالم مبتدأ ال يرجع إىل املصطفني ، وهذا قول من تأول املصطفني } فَِمْنُهْم ظَالِِمٌ لَِّنفِْسهِ { : أن قوله : أحدمها 
  .األنبياء ، فيكون من عداهم ثالثة أصناف على ما بينهم 

ني غري أنه راجع إىل تفصيل أحوال الذين اصطفينا ، ومعىن االصطفاء االختيار وهذا قول من تأول املصطف: الثاين 
  .األنبياء ، فجعلهم ثالثة أصناف 

  :فأما الظامل لنفسه ها هنا ففيه مخسة أوجه 
سابقنا : أهنم أهل الصغائر من هذه األمة ، روى شهر بن حوشب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال : أحدها 

  .سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظاملنا مغفور له 
  .شأمة ، قاله السدي أهنم أهل الكبائر وأصحاب امل: الثاين 

  .أهنم املنافقون وهم مستثنون : الثالث 
  .أهنم أهل الكتاب ، قاله احلسن : الرابع 

  .أنه اجلاحد ، قاله جماهد : اخلامس 
  :وأما املقتصد ففيه أربعة أقاويل 

 الدرداء عن أنه املتوسط يف الطاعات وهذا معىن حديث أيب الدرداء ، روى ابراهيم عن أيب صاحل عن أيب: أحدها 
أَمَّا السَّابُِق فَيْدُخلُ اجلَنَّةَ بَِغريِ ِحَسابٍ ، َوأَمَّا املُقَْتِصُد فَُيحَاَسب « : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ هذه اآلية فقال 

  ُه َعنُهِحسَاباً َيِسرياً ، َوأمَّا الظَّاِلمُ ِلَنفِْسِه فُِيْحَصُر ِفي طُولِ اِحلْبسِ ثُمَّ يََتَجاَوُز اللَّ
  أهنم أصحاب اليمني ، قاله السدي: الثاين » 
  .أهنم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر : الثالث . 

  .أهنم الذين اتبعوا سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم من بعده ، قاله احلسن : الرابع 
  فيه أربعة أقاويل} َوِمْنُهمْ َسابٌِق بِالَْخيَْراتِ { 
  .، قاله جماهد أهنم املقربون : أحدها : 

  .أهنم املستكثرون من طاعة اهللا تعاىل ، وهو مأثور : الثاين 
  .أهنم أهل املنزلة العليا يف الطاعات ، قاله علي بن عيسى : الثالث 
  .أنه من مضى على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشهد له باجلنة : الرابع 

كلهم من أهل اجلنة ، السابق من : عنها عن هذه اآلية فقالت سألت عائشة رضي اهللا : روى عقبة بن صهبان قال 
مضى على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشهد له باحلياة والرزق ، واملقتصد من اتبع أثره حىت حلق به ، 

  .والظامل لنفسه مثلي ومثلك ومن اتبعنا 

َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ) ٣٣(َر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا وَِلَباسُُهْم ِفيَها َحرِيٌر َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوِ
َنا ِفيَها الَِّذي أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا يََمسُّ) ٣٤(أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر 

  ) ٣٥(لُُغوٌب 

  :فيه تسعة تأويالت } َوقَالُواْ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ { : قوله عز وجل 
  .أنه خوف النار ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه حزن املوت ، قاله عطية : الثاين 



  .تعب الدنيا ومهومها ، قاله قتادة : الثالث 
  .ن املّنة ، قاله ُمسرة حز: الرابع 

  .حزن الظامل ملا يشاهد من سوء حاله ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  .اجلوع حكاه النقاش : السادس 
  .خوف السلطان ، حكاه الكليب : السابع 
  .طلب املعاش ، حكاه الفراء : الثامن 
  .حزن الطعام ، وهو مأثور : التاسع 

  .اسد ألن أهل اجلنة متواصلون ال يتباغضون وال يتحاسدون أنه حزن التباغض والتح: وحيتمل عاشراً 
  :ويف وقت قوهلم لذلك قوالن 

الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا { : عند إعطاء كتبهم بأمياهنم ألنه أول بشارات السالمة ، فيقولون عندها : أحدمها 
  .} الَْحَزنَ 
هو أشبه الستقرار اجلزاء واخلالص من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند بعد دخول اجلنة ، قاله الكليب ، و: الثاين 

  .أمنهم شكراً 
  .أي دار اإلقامة وهي اجلنة } الَِّذي أََحلََّنا َدارَ الَْمقَاَمِة ِمن فَْضِلِه { : قوله عز وجل 

  :ويف الفرق بني املقامة بالضم والفتح وجهان 
  .فتح موضع اإلقامة أهنا بالضم دار اإلقامة ، وبال: أحدمها 

  .أهنا بالضم اجمللس الذي جيتمع فيه للحديث : الثاين 
  فيه وجهان} الَ َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب { 
  .تعب ، قاله ابن عيسى : أحدمها : 

  .وجع ، قاله قتادة : الثاين 
  فيه وجهان} َوالَ َيَمسَُّنا ِفيَها لُغُوٌب { 
  .ر الطربي أنه العناء ، قاله أبو جعف: أحدمها : 

  .أنه اإلعياء ، قاله قطرب وابن عيسى : الثاين 

) ٣٦(َك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ لَا ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا َولَا ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِل
َنا َنعَْملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ أََولَمْ ُنَعمِّْركُْم َما يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُمُ َوُهْم َيصْطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَخْرِْج

  ) ٣٧(النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

َربََّنآ أْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلحاً غَْيرَ { َيثون فيها وهم يستغ: قال ابن جريج } َوُهمْ َيْصطَرُِخونَ ِفيَها { : قوله عز وجل 
  .أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل املعصية } الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ 

  فيه مخسة تأويالت} أَوَلَْم ُنَعمِّرْكُْم مَّا َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر { 
  .ر أنه البلوغ ، قاله احلسن ألنه أول زمان التذك: أحدها : 

  .مثاين عشرة سنة : الثاين 
  .أربعون سنة ، قاله ابن عباس ومسروق : الثالث 



  .ستون سنة ، قاله علي بن أيب طالب مرفوعاً : الرابع 
  .روى أبو هريرة . سبعون سنة ألنه آخر زمان التذكر ، وما بعده هرم : اخلامس 

  اللَُّه إلَى َعبٍد أَخََّر أََجلَُه َحّتىَ بلَغَ ِسِتّيَن َسَنةً أَْو َسْبِعَني َسنَةً لَقَْد أَْعذََر« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
  فيه أربعة أقاويل} َوَجآَءكُمُ النَّذِيُر { : قوله عز وجل . » 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن زيد : أحدها : 

  .الشيب ، حكاه الفراء والطربي : الثاين 
  .احلمى : الثالث 
  .موت األهل واألقارب : الرابع 

  .أنه كمال العقل : وحيتمل خامساً 

ُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن ) ٣٨(إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ 
  ) ٣٩(الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم إِلَّا َمقًْتا َولَا َيزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفْرُُهْم إِلَّا َخَساًرا كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َيزِيُد 

  حيتمل وجهني} فَذُوقُواْ { 
  .حسرة الندم : أحدمها : 

  .عذاب جهنم : الثاين 
ل قتادة خلفاً بعد خلف قرناً بعد قرن ، واخللف هو قا} ُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخالَِئَف ِفي اَألْرض { : قوله عز وجل 

الثاين للمتقدم ، ولذلك قيل أليب بكر رضي اهللا عنه يا خليفة اهللا ، فقال لست خبليفة اهللا ولكين خليفة رسول اهللا 
 وقال بعد السلف إمنا يستخلف من يغيب أو ميوت ، واهللا تعاىل ال يغيب. صلى اهللا عليه وسلم وأنا راضٍ بذلك 

  .وال ميوت 
  أي فعليه عقاب كفره} فََمن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه { 
  :فيه وجهان } قُلْ أَرَأَيُْتْم ُشرَكَآَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن َدوِن اللَِّه { : قوله عز وجل . 

  .شركاءكم يف األموال اليت جعلتم هلم قسطاً منها األوثان : أحدمها 
  .هم يف العبادة الذين أشركتمو: الثاين 

ْرٌك ِفي السََّماوَاِت أَمْ قُلْ أََرأَيُْتْم ُشرَكَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهْم ِش
إِنَّ اللََّه يُْمِسُك السََّماَواتِ ) ٤٠(ضُُهْم َبْعًضا إِلَّا غُُروًرا آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْع

  ) ٤١(َوالْأَْرضَ أَنْ َتزُولَا َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدهِ إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا 

  عين يف األرضقاله السدي ي} أَرُونِي مَاذَا َخلَقُواْ ِمَن اَألْرضِ { 
  حىت صاروا شركاء يف خلقها} أَْم لَُهْم شْرٌك ِفي السَّمَواتِ { . 
  فيه ثالثة أوجه} أَْم َءآَتْيَناُهْم ِكَتاباً فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍة ِمنُه { . 
ول ابن أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن هللا تعاىل شركاء من املالئكة واألصنام فيهم مستمسكون به ، وهذا ق: أحدها : 

  .زياد 
  .أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن اهللا ال يعذهبم على كفرهم فهم واثقون به ، وهو معىن قول الكليب : الثاين 



  فيه وجهان} َبلْ إن َيِعدُ الظَّاِلُمونَ َبْعُضُهم بَْعضاً إالَّ غُُروراً { 
  .وعدوهم بأن املالئكة يشفعون : أحدمها : 

  .ن عليهم وعدوهم بأهنم ينصرو: الثاين 

َءُهمْ َنِذيٌر َما زَاَدُهْم إِلَّا ُنفُوًرا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى الْأَُممِ فَلَمَّا َجا
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا ُسنََّت الْأَوَِّلَني فَلَْن َتجِدَ  اسِْتكْبَاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكُْر) ٤٢(

  ) ٤٣(ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبِديلًا َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتحْوِيلًا 

بعث اهللا تعلى رسوله حممداً صلى اهللا هم قريش أقسموا قبل أن ي} َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ { : قوله عز وجل 
  .عليه وسلم ، حني بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، فلعنوا من كذب نبيه منهم ، وحلفوا باهللا جل امسه مييناً 

  أي نيب} لَِئن َجآَءُهم َنِذيرٌ { 
  يعين ممن كذب الرسل من أهل الكتاب} لََّيكُوننَّ أَْهَدى ِمْن إْحَدى األَُمْم { . 
  يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم} فَلَمَّا َجآَءُهْم َنِذيرٌ { . 
  فيه وجهان} مَّا َزادَُهْم إالَّ ُنفُوراً { . 
  .نفوراً عن الرسول : أحدمها : 

  .نفوراً عن احلق : الثاين 
  :فيه وجهان } اسِْتكْبَاراً ِفي اَألْرضِ { : قوله عز وجل 

  .، قاله حيىي بن سالم  استكباراً عن عبادة اهللا: أحدمها 
  .استكباراً مبعاصي اهللا ، وهذا قول متأخر : الثاين 

  فيه وجهان} َوَمكَْر السَّيِّىِء { 
  .الشرك باهللا ، قاله حيىي : أحدمها : 

[ } لُِيثْبُِتوكَ  وَإذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ{ : أنه املكر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودينه كما قال تعاىل : الثاين 
  .اآلية ]  ٣٠: األنفال 

  فيه وجهان} َوالَ َيِحيُق الُْمكُْر السَّيِّىُء إالَّ بِأَْهِلِه { 
  .قاله الكليب ، حييق مبعىن حييط : أحدمها : 

  :قاله قطرب ، حييق مبعىن ينزل ، وأنشد قول الشاعر : الثاين 
  ت حتيُقذراعاً بعدما كاد... وقد دفعوا املنية فاستقلت 

  قال فعاد ذلك عليهم بقتلهم يوم بدر
  يعين سنة اهللا يف األولني ، وفيها وجهان} فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ ُسنَّةَ اَألوَِّلَني { . 
  .نزول العذاب هبم عند إصرارهم يف التكذيب : أحدمها : 

  .ال تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب : الثاين 



ِلُيْعجَِزُه ِمْن  لْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوَما كَانَ اللَُّهأَوَلَْم َيِسريُوا ِفي ا
اَس بَِما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّ) ٤٤(َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َولَا ِفي الْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليًما قَِديًرا 

  ) ٤٥(هِ َبصًِريا ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِد

  لذنوبيعين من ا} َولَوْ ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاسَ بَِما كََسبُواْ { : قوله عز وجل 
  :قال حيىي بن سالم حببس املطر عنهم وفيه ثالثة أقاويل } َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة { . 

  .وقد فعل ذلك زمان نوح عليه السالم : يعين مجيع احليوان مما دب ودرج ، قاله ابن مسعود ، قال قتادة : أحدها 
  .ن بالعقل ، قاله الكليب من اإلنس واجلن دون غريمها ألهنما مكلفا: الثاين 

  .من الناس وحدهم ، قاله ابن جريج : الثالث 
  فيه قوالن} َولِكن يَُؤخِّرُُهْم إلَى أََجلٍ مُّسَمى { 
  .األجل املسمى الذي وعدهم يف اللوح احملفوظ ، قاله مقاتل : أحدمها : 

  .إىل يوم القيامة ، قاله حيىي : الثاين 
  فيه قوالن }فَإذَا َجآَء أََجلُُهم { 
  .نزول العذاب : أحدمها : 

  .البعث يف القيامة : الثاين 
  حيتمل وجهني} فَإنَّ اللََّه كَانَ بِِعبَاِدِه َبِصرياً { 
  .بصرياً بأجلهم : أحدمها : 

  .بصرياً بأعماهلم ، واهللا أعلم : الثاين 

ِلتُْنِذرَ ) ٥(َتنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ ) ٤(َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٣(إِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني ) ٢(وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ ) ١(يس 
  ) ٧(لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٦(قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ 

  :فيه مخسة تأويالت } يس { : قوله عز وجل 
  .سم من أمساء القرآن ، قاله قتادة أنه ا: أحدها 
  .أنه اسم من أمساء اهللا تعاىل أقسم به ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه فواتح من كالم اهللا تعاىل افتتح به كالمه ، قاله جماهد : الثالث 
صلى اهللا عليه مسعت رسول اهللا : يا حممد ، قاله حممد بن احلنفية ، وروى علي رضي اهللا عنه قال : أنه : الرابع 

ُمَحمٍَّد وَأَْحَمَد َوطه وَيس َواملُزَّمِّلِ وَالُْمدَّثِّرِ َوَعبدَ : إنَّ اللََّه َتَعالَى َسمَّانِي يف القُرآِن بَِسْبَعِة أَْسَماَء « : وسلم يقول 
  اللَِّه
لفوا فيه فقال سعيد بن مث اخت. قاله احلسن ، وعكرمة ، والضحاك ، وسعيد ابن جبري : أنه يا إنسان : اخلامس . » 

هي : وقال آخرون . هو بلغة طىيء : وحكى الكليب أنه بالسريانية وقال الشعيب . جبري وعكرمة هي بلغة احلبشة 
  .بلغة كلب 

يئس من كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكون مؤمناً باهللا ، نفياً لإلميان أن يكون إال : وحيتمل سادساً 
  :أس أبلغ يف النفي من مجيع ألفاظه ، مث أثبت رسالته بقَسمه فقال بالشهادتني ، والي



  :حيتمل وجهني } َعلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ . إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني . َوالْقُْرَءاِن الَْحكِيمِ { 
  .على شريعة واضحة : أحدمها 

  .على حجة بينة : الثاين 
  :فيه وجهان } آ أُنِذَر ءَاَبآؤُُهْم لُِّتنِذَر قَْوماً مَّ{ : قوله عز وجل 

  .أهنم قريش أنذروا بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل ينذر آباؤهم من قبلهم ، قاله قتادة : أحدمها 
  حيتمل وجهني} فَُهْم غَاِفلُونَ { . أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم ، قاله السدي : الثاين 

  .عن استحقاق العذاب : الثاين . نذار عن قبول اِإل: أحدمها : 
  :فيه وجهان } لَقَْد َحقَّ الْقَولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم { : قوله عز وجل 

  .معناه لقد وجب العذاب على أكثرهم ، قاله السدي : أحدمها 
  .لقد سبق علم اهللا يف أكثرهم ، قاله الضحاك : الثاين 

  :ويف هذا القول الذي حق عليهم وجهان 
  .أنه الوعيد الذي أوجبه اهللا تعاىل عليهم من العذاب : مها أحد

  .أنه اِإلخبار عنهم بأهنم ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب األليم : الثاين 
يعين األكثرية الذين حق القول عليهم ، وهم الذين عاندوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من } فَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ { 

  .كفار قريش ، وأكثرهم مل يؤمنوا فكان املخرب كاخلرب 

َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َسدا َوِمْن َخلِْفهِْم َسدا ) ٨(إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناِقهِمْ أَغْلَالًا فَهَِي إِلَى الْأَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ 
إِنََّما تُْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر ) ١٠(َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٩(فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم لَا يُْبِصُرونَ 

دَّمُوا َوآثَاَرُهْم َوكُلَّ إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي الْمَْوَتى وََنكُْتُب َما قَ) ١١(َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة وَأَْجرٍ كَرِميٍ 
  ) ١٢(َشْيٍء أَْحَصيَْناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ 

  :فيها ثالثة أقاويل } إنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناقِِهِمْ أَغْالَالً { : قوله عز وجل 
  .بن سالم أنه مثل ضربه اهللا تعاىل هلم يف امتناعهم من اهلدى كامتناع املغلول من التصرف ، قاله حيىي : أحدها 
ما حكاه السدي أن ناساً من قريش ائتمروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءوا يريدون ذلك فجعلت : الثاين 

  .أيديهم إىل أعناقهم فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه يداً 
خوذاً من اجلُعالة أن املراد به جعل اهللا سبحانه هلم يف النار من األغالل يف أعناقهم ويكون اجلعل ها هنا مأ: الثالث 

  .اليت هي األجرة كأن جعالتهم يف النار األغالل ، حكاه ابن حبر 
  :قوالن } ِفي أَْعَناقِهِْم { : ويف قوله 
يف أيديهم ، فكىن باألعناق عن األيدي ألن الُغل يكون يف األيدي ، قاله الكليب ، وحكى قطرب أهنا يف : أحدمها 

  }ا ِفي أَْيَمانِهِم أَغْالَالً إنَّا َجَعلَْن{ : قراءة ابن عباس 
فيه } فَهَِي إلَى اَألذْقَاِن { أهنا يف األعناق حقيقة ، ألن األيدي جتمع يف الغل إىل األعناق ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :وجهان 
  .إىل الوجوه فكىن عنها باألذقان ألهنا منها ، قاله قتادة ، أي قد غلت يده عند وجهه : أحدمها 

  .أهنا األذقان املنحدرة عن الشفة يف أسفل الوجه ألن أيديهم متاسها إذا علت  :الثاين 



  :فيه أربعة أوجه } فَُهم مُّقَْمُحونَ { 
  .رفع رؤوسهم ووضع أيديهم على أفواههم ، قاله جماهد : أحدها 
أس مأخوذ من البعري هو غض الطرف ورفع الر: الثالث . هو الطامح ببصره إىل موطىء قدمه ، قاله احلسن : الثاين 

وقال املربد ، وأنشد قول . املقمح وهو أن يرفع رأسه ويطبق أجفانه يف الشتاء إذا ورد ماء كريهاً ، حكاه النقاش 
  :الشاعر 

  نغض الطرف كاإلبل القماح... وحنن على جوانبها قعود 
إىل الفم ، حكاه علّي بن عيسى هو أن جيذب ذقنه إىل صدره مث يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع الشيء : الرابع 

  .وقاله أبو عبيدة 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَجَعلَْنا ِمن َبنيِ أَْيِديهِْم َسّداً َوِمْن َخلِْفهِْم َسّداً { : قوله عز وجل 

  .يعين ضالالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .سداً عن احلق ، قاله جماهد : الثاين 

ما : قال عكرمة .  صلى اهللا عليه وسلم حني ائتمروا لقتله قاله السدي ظلمة سدت قريشاً عن نيب اهللا: الثالث 
  .صنع اهللا تعاىل فهو الُسدُّ بالضم ، وما صنع اإلنسان فهو السد بالفتح 

  :فيه وجهان } فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ { 
  .بن سالم ، ومعىن قول جماهد  فأغشيناهم بظلمة الكفر فهم ال يبصرون اهلدى ، قاله حيىي: أحدمها 

فأغشيناهم بظلمة الليل فهم ال يبصرون حممداً صلى اهللا عليه وسلم حني ائتمروا على قتله ، قاله السدي ، : الثاين 
  .وحممد بن كعب 

  :فيه وجهان } َوَخِشيَ الرَّْحمَن بِالَْغْيبِ { . يعين القرآن } إِنََّما تُنِذُر َمن اتََّبَع الذِّكرَ { : قوله عز وجل 
  .ما يغيب به عن الناس من شر عمله ، قاله السدي : أحدمها 

  .ما غاب من عذاب اهللا وناره ، قاله قتادة : الثاين 
  .لذنبه } فََبشِّْرهُ بَِمْغِفَرٍة { 
  :لطاعته ، وفيه وجهان } َوأَْجرٍ كَرِميٍ { 

  .الذي تنال معه الكرامة : الثاين . أنه الكثري : أحدمها 

  :فيه وجهان } إنَّا َنْحُن ُنْحيِي الَْموَْتى { : له عز وجل قو
  .حنييهم باإلميان بعد الكفر ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .بالبعث للجزاء ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
، وآثارهم ما أثروا  ما قدموا هو ما عملوا من خري أو شر: أحدمها : فيه تأويالن } وَنكُْتُب َما قَدَُّمواْ َوءَاثَارَُهْم { 

  .من سنة حسنة أو سيئة يعمل هبا بعدهم ، قاله سعيد بن جبري 
  .خطاهم إىل املساجد ، قاله جماهد : أعماهلم ، وآثارهم : ما قدموا : الثاين 

كانت بنو سلمة يف ناحية من املدينة فأرادوا أن ينتقلوا إىل : روى سفيان عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 
وقال هلم النيب صلى اهللا عليه } إنَّا َنْحُن ُنِحيِي الَْموَْتى َوَنكُْتُب َما قَدَُّمواْ َوءَاثَاَرُهْم { : يب من املسجد ، فنزلت قر

  إن آثَاَركُمْ ُتكَْتُب فَلَْم َينَتِقلُوا« : وسلم 
احبهم بصالحهم ، أو يفسد وحيتمل إن مل يثبت نقل هذا السبب تأويالً ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من ص. » 



  .بفسادهم 
  :فيه وجهان } َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه { 

  .علمناه : أحدمها 
  .حفظناه : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } يف إَمامٍ مُّبِنيٍ { 
  .أم الكتاب قاله جماهد : الثاين . اللوح احملفوظ ، قاله السدي : أحدمها 
  .قاله الضحاك معناه طريق مستقيم ، : الثالث 

إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا ) ١٣(َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ 
قَالُوا َربَُّنا ) ١٥(لَُنا َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َتكِْذُبونَ قَالُوا َما أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْ) ١٤(إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ 

  ) ١٧(َوَما َعلَْيَنا إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني ) ١٦(َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ 

هذه القرية هي أنطاكية من قول مجيع } ةِ إذْ َجآَءَها الْمُْرَسلُونَ وَاضْرِْب لَُهم مَّثَالً أَْصحَاَب الْقَْرَي{ : قوله عز وجل 
  .املفسرين 

  :اختلف يف امسيهما على ثالثة أقاويل } إذْ أَْرَسلَْنآ إِلَيهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما { 
  .أهنما مشعون ويوحنا ، قاله شعيب : أحدها 
  .حبار ووهب بن منبه صادق وصدوق ، قاله ابن عباس وكعب األ: الثاين 

  .مسعان وحيىي ، حكاه النقاش : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } فََعزَّزَْنا بِثَاِلٍث { 

  .فشددنا ، قاله جماهد : أحدها 
  .فزدنا ، قاله ابن جريج : الثاين 

  :على قولني  واختلف يف امسه: من عز وبز : قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة املنيعة ، ومنه قوهلم : الثالث 
  .يونس قاله شعيب : أحدمها 

وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة يعبد األصنام مع أهلها ، وكانت . شلوم ، قاله ابن عباس وكعب ووهب : الثاين 
  .هلم ثالثة أصنام يعبدوهنا ، ذكر النقاش أن أمساءها رومس وقيل وارطميس 

  :واختلف يف اسم امللك على قولني 
  .ه أنطيخس ، قاله ابن عباس وكعب ووهب أن امس: أحدمها 

  .انطرا ، قاله شعيب : الثاين 
  :وهذا القول منهم إنكار لرسالته ، وحيتمل وجهني } َمآ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { : قوله عز وجل 

  .أنكم مثلنا غري رسل وإن جاز أن يكون البشر رسالً : أحدمها 
  .جيوز أن يكونوا رسالً  إن مثلكم من البشر ال: الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَمآ أَنَزلَ الرَّْحمُن ِمن َشْيٍء { 
  .أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرمحن أن يكون إهلاً مرسالً : أحدمها 

  .أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونوا للرمحن رسالً : الثاين 



  :حيتمل وجهني } إنْ أَنُتمْ إِالَّ ُتكِْذُبونَ { 
  .ذبون يف أن لنا إهلاً تك: أحدمها 

  .تكذبون يف أن تكونوا رسالً : الثاين 
  .فإن قيل يعلم اهللا تعاىل أهنم ال تكون حجة عند الكفار هلم } قَالُواْ َربَُّنا َيْعلَمُ إنَّا إلَْيكُْم لَمُْرَسلُونَ { : قوله عز وجل 

  :قيل حيتمل قوهلم ذلك وجهني 
  .ملرسلون مبا يظهره لنا من املعجزات ، وقد قيل إهنم أحيوا ميتاً وأبرؤوا زمِناً معناه ربنا يعلم إنا إليكم : أحدمها 

  .أن متكني ربنا لنا إمنا هو لعلمه بصدقنا : الثاين 
  :واختلف أهل العلم فيهم على قولني 

  .أهنم كانوا رسالً من اهللا تعاىل إليهم : أحدمها 
لة احلواريني أرسلهم إليهم فجاز ، ألهنم رسل رسول اهللا ، أن أهنم كانوا رسل عيسى عليه السالم من مج: الثاين 

  .يكونوا رسالً هللا ، قاله ابن جريج 
يعين باإلعجاز الدال على صحة الرسالة أن الذي على الرسل إبالغ الرسالة وليس } َوَما َعلَْيَنآ إالَّ الَْبالَغُ الُْمبُِني { 

  .دون الداعني  عليهم اإلجابة ، وإمنا اإلجابة على املدعوين

قَالُوا طَاِئرُكُْم َمَعكُْم أَِئْن ذُكِّْرُتمْ َبلْ ) ١٨(قَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَمْ َتْنَتهُوا لََنْرُجمَنَّكُْم وَلََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم 
  ) ١٩(أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } َتطَيَّْرَنا بِكُمْ قَالُواْ إنَّا { : قوله عز وجل 
قيل إنه حبس املطر عن أنطاكية يف . تشاَءمنا بكم ، وعساهم قالوا ذلك لسوء أصاهبم ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .أيامهم 
  .حتذيراً من الرجوع عن دينهم : معناه إن أصابنا شر فإمنا هو من أجلكم ، قاله قتادة : الثاين 

  .وحشنا منكم فيما دعومتونا إليه من دينكم است: الثالث 
  .لنرمجنكم باحلجارة ، قاله قتادة : أحدها : فيه ثالثة أوجه } لَِئن لَّْم َتنَتهُواْ لََنْرُجمَنَّكُمْ { 

  .لنقتلنكم ، قاله السدي : الثاين 
  .لنشتمنكم ونؤذيكم ، قاله النقاش : الثالث 

  :فيه وجهان } ِليمٌ َولََيَمسَّنَّكُم مِّنَّا َعذَاٌب أَ{ 
  .أنه القتل : أحدمها 

  .التعذيب املؤمل قبل القتل : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } قَالُواْ طَآِئرَكُم مََّعكُمْ أَِئن ذُكِّْرُتْم { : قوله عز وجل 

  .أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم باهللا تطريمت بنا ، قاله قتادة : أحدها 
  .قمتم على الكفر إذا ذكرمت ، قاله ابن عيسى أن الشؤم معكم إن أ: الثاين 

  .معناه أن كل من ذكركم باهللا تطريمت به ، حكاه بعض املتأخرين : الثالث 
  .أن عملكم ورزقكم معكم ، حكاه ابن حسام املالكي : الرابع 

  :فيه وجهان } َبل أَنُتْم قوٌم مُّْسرفُونَ { 



  .يف تطريكم ، قاله قتادة : أحدمها 
السرف ها هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم : وقال ابن حبر . مسرفون يف كفركم ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  :مفسدون ، ومنه قول الشاعر 
  عسالً مباِء غمامة شتمي... إن امرأ سرف الفؤاد يرى 

جار فإنه ترك إن مشعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قربها ، فلم يؤمن أحد منهم غري حبيب الن: وقيل 
هم أصحاب : قال مقاتل . جتارته حني مسع هبم وجاءهم مسرعاً فآمن ، وقتلوا مجيعاً وحبيب معهم ، وألقوا يف بئر 

  }َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ َبَما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمنيَ { وملا عرج بروح حبيب إىل اجلنة متىن فقال : الرس 

اتَّبُِعوا َمْن لَا َيْسأَلُكُمْ أَجًْرا َوُهْم ُمهَْتُدونَ ) ٢٠(َجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الْمُْرَسِلَني َو
ِلَهةً إِنْ ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ لَا ُتْغنِ َعنِّي أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آ) ٢٢(َوَما ِلَي لَا أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ ) ٢١(

  ) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بِرَبِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤(إِنِّي إِذًا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٢٣(َشفَاَعُتُهمْ َشْيئًا َولَا ُينِْقذُوِن 

  :اختلف فيه على ثالثة أقاويل  }َوَجآَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى { : قوله عز وجل 
  .أنه كان إسكافاً ، قاله عمربن عبد احلكيم : أحدها 
  .أنه كان قصاراً ، قاله السدي : الثاين 

  .أنه كان حبيب النجار ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وجماهد : الثالث 
  :هلم قوالن ويف علمه بنبوهتم وتصديقه } قَالَ َيا قَومِ اتَّبِعُواْ الُْمْرَسِلَني { 

  .ألنه كان ذا زمانة أو جذام فأبرؤوه ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .ألهنم ملا دعوه قال أتأخذون على ذلك أجراً؟ قالوا ال ، فاعتقد صدقهم وآمن هبم ، قاله أبو العالية : الثاين 

  :حيتمل وجهني } اتَّبِعُواْ َمن الَّ َيسْأَلُكُْم أَْجراً { : قوله عز وجل 
  .أن يكون قال ذلك تنبيهاً على صدقهم : ا أحدمه
  .أن يكون قال ذلك ترغيباً يف أجابتهم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } ُوُهم مُّهَْتُدونَ { 
  .مهتدون هلدايتكم : أحدمها 

  .مهتدون فاهتدوا هبم : الثاين 
فلم أضاف : فإن قيل . أي تبعثون } يِه تُْرَجُعونَ وَإِلَ{ أي خلقين } َوَما ِلي الَ أَعُْبُد الَِّذي فَطَرَنِي { : قوله عز وجل 

  الفطرة إىل نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن اهللا فطرهم مجيعاً ويبعثهم إليه مجيعاً؟
ألنه خلق اهللا تعاىل له نعمة عليه توجب الشكر ، والبعث يف القيامة وعيد يقتضي الزجر ، فكان إضافة النعمة : قيل 

  .كر ، وإضافة الزجر إىل الكافر أبلغ أثراً ، إىل نفسه إضافة ش
يا : وما يل ال أعبد الذي فطرين وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه وهو يقول : بلغين أهنم ملا قال هلم : قال قتادة 

  .فإهنم ال يعلمون : رب اهِد قومي ، أحسبه قال 
  :ه قوالن في} إِنِّي َءاَمنُت بَِربِّكُم فَاْسَمُعوِن { : قوله عز وجل 

  .أي فاشهدوا يل ، قاله ابن مسعود } فَاْسَمُعوِن { أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن باهللا رهبم : أحدمها 
  .أنه خاطب قومه بذلك ، ومعناه إين آمنت بربكم الذي كفرمت به فامسعوا قويل ، قاله وهب بن منبه : الثاين 



  ) ٢٧(بَِما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني ) ٢٦(ي َيْعلَُمونَ ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِم

  :فيه قوالن } ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ { : قوله عز وجل 
  .أنه أمر بدخول اجلنة : أحدمها 

  .أنه أخرب بأنه قد استحق دخول اجلنة ألن دخوهلا يستحق بعد البعث : الثاين 
  :يف هذا التمين منه قوالن } َت قَْوِمي َيْعلَُمونَ قَالَ َيا لَْي{ 

  .أنه متىن أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله ومحيد عاقبته : أحدمها 
  .نصح قومه حياً وميتاً : قال ابن عباس . أنه متىن ذلك ليؤمنوا مثل إميانه فيصريوا إىل مثل حاله : الثاين 

  :وجهني } كَرِمنيَ َوَجَعلَنِي ِمَن الُْم{ : وحيتمل قوله 
  .ممن أحله دار كرامته : الثاين . ممن أكرمه بقبول عمله : أحدمها 

إِنْ كَاَنتْ إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهمْ ) ٢٨(َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنزِِلَني 
أَلَْم َيَرْوا كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهمْ ) ٣٠(ا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ َي) ٢٩(َخاِمُدونَ 

  ) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجمِيٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٣١(ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَيْهِْم لَا َيْرجُِعونَ 

معىن جند من السماء : أحدمها : فيه قوالن } وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء { قوله عز وجل 
  .أي رسالة ، قاله جماهد ، ألن اهللا تعاىل قطع عنهم الرسل حني قتلوا رسله 

  .أن اجلند املالئكة الذين ينزلون الوحي على األنبياء ، قاله احلسن : الثاين 
  .أي فاعلني } منزلني وما كنا { 
  :فيها قوالن } إن كانت إال صيحة واحدةً { 

  .أنَّ الصيحة هي العذاب : أحدمها 
  .أهنا صيحة من جربيل عليه السالم ليس هلا مثنوية ، قاله السدي : الثاين 

  .أي ميتون تشبيهاً بالرماد اخلامد } فإذا هم خامدون { 
يا حسرة العباد على أنفسها ، قال : أحدها : فيه ثالثة أوجه } يأتيهم  يا حسرةً على العباد ما{ : قوله عز وجل 

  .قتادة ، وحكاه عبد الرمحن بن أيب حامت يف بعض القراءات متلوٍّا 
  .أهنا حسرهتم على الرسل الثالثة ، قاله أبو العالية : الثاين 

  .حاك أهنا حسرة املالئكة على العباد يف تكذيبهم الرسل ، قاله الض: الثالث 
  .عن ابن عباس أهنم حلوا حمل من يتحسر عليهم : وفيه وجه رابع 

  .االستهزاء منهم قبل العذاب } ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزُءون { 
  :ويف احلسرة منهم قوالن 

  .بعد معاينة العذاب : أحدمها 
  .يف القيامة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .يعين املاضني والباقني } ا مجيٌع وإن كلُّ مل{ : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } لدينا حمضرون { 



  .معذبون ، قاله السدي : أحدمها 
  .مبعثون ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

ا َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َوَجَعلَْنا ِفيَه) ٣٣(َوآَيةٌ لَُهمُ الْأَْرُض الْمَْيَتةُ أَحَْيْيَناَها َوأَخَْرْجَنا ِمنَْها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 
ُسْبَحانَ الَِّذي َخلََق الْأَزَْواجَ ) ٣٥(ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونَ ) ٣٤(َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن 

  ) ٣٦(ا لَا َيْعلَُمونَ كُلََّها ِممَّا ُتْنبُِت الْأَْرُض َوِمْن أَنْفُِسهِْم َوِممَّ

  :فيه وجهان } وفجرنا فيها ِمن العيون ليأكلوا من مثَرِه وما َعِملْتُه أيديهم { : قوله عز وجل 
  .ومما عملته أيديهم ، قاله الكليب والفراء وابن قتيبة : أهنا إثبات وتقديره : أحدمها 

  :أهنا جحد وفيها على هذا القول وجهان : والوجه الثاين 
قال الضحاك يعين الفرات ودجلة وهنر بلخ . وما مل تعمله أيديهم من األهنار اليت أجراها اهللا سبحانه هلم : دمها أح

  .ونيل مصر 
  .وما مل تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته اهللا تعاىل هلم : الثاين 

  :فيه وجهان } سبحان الذي َخلَق األزواج كلها { : قوله عز وجل 
  .األصناف كلها ، قاله السدي  يعين: أحدمها 

  .يعين من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج : الثاين 
  .ويف ذلك دليل على مشاكلة احليوان هلم يف أهنا زوج ذكر وأنثى } ومن أنفسهم { 
  :فيه وجهان } ومما ال َيْعلمون { 

  .يعين الروح اليت يعلمها اهللا وال يعلمها غريه : أحدمها 
  .ا يرى نادراً من حيوان ونبات م: الثاين 

  .مما ال تعلمون من تقلب الولد يف بطن أمه : وحيتمل ثالثاً 

َوالشَّْمُس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلكَ َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ ) ٣٧(َوآَيةٌ لَُهمُ اللَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ 
لَا الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َولَا اللَّْيلُ َسابِقُ ) ٣٩(لْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ َوا) ٣٨(

  ) ٤٠(النََّهارِ وَكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ 

رج منه النهار يعين ضوءه ، مأخوذ من سلخ الشاة إذا أي خن} وآيةٌ هلم الليل نسلخ منه النهار { : قوله عز وجل 
  .خرجت من جلدها 

  .أي يف ظلمة ألن ضوء النهار يتداخل يف اهلواء فيضىء ، فإذا خرج منه أظلم } فإذا هم مظلمون { 
  :فيه ثالثة أقاويل } والشمس جتري ملستقر هلا { 

  .ن عيسى يعين النتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا ، حكاه اب: أحدها 
  .لوقت واحد ال تعدوه ، قاله قتادة : الثاين 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان . أي أبعد منازهلا يف الغروب ، مث ترجع إىل أدىن منازهلا ، قاله الكليب : الثالث 
  .وال قرار وتأويل هذه القراءة أهنا جتري يف الليل والنهار وال وقوف هلا . والشمس جتري ال مستقر هلا : يقرأها 

  :فيه وجهان } والقمر قدرناه منازل { : وقوله عز وجل 



جعله يف كل ليلة على مقر له ، يزيد يف كل ليلة من أول الشهر حىت يستكمل مث ينقص بعد استكماله : أحدمها 
  .حىت يعود كما بدأ ، وهو حمتمل 

شهر ، ولذلك جعل بعض احلساب السنة أنه يطلع كل ليلة يف منزل حىت يستكمل مجيع املنازل يف كل : الثاين 
  .الشمسية ثالثة عشر شهراً قمرياً 

  :فيه قوالن } حىت َعاَد كالعرجون القدمي { 
  :أنه العذق اليابس إذا استقوس ، وهو معىن قول ابن عباس ، ومنه قول أعشى قيس : أحدمها 

  فهي صفراء كعرجون القمر... شرق املسك والعبري هبا 
  .خل إذا احنىن مائالً ، قاله احلسن أنه الن: الثاين 

  :فيه مخسة تأويالت } ال الشمس ينبغي هلا أن ُتْدرِك القَمر { 
  .أي ال يشبه ضوء أحدمها ضوء اآلخر ، قاله جماهد : أحدها 
ال جيتمع ضوء أحدمها مع ضوء اآلخر ، ألن ضوء القمر ليالً وضوء الشمس هناراً ، فإذا جاء سلطان : الثاين 

  .ذهب سلطان اآلخر ، قاله قتادة أحدمها 
  .معناه أهنما إذا اجتمعا يف السماء كان أحدمها بني يدي اآلخر يف منازل ال يشتركان فيها ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أهنما ال جيتمعان يف السماء ليلة اهلالل خاصة ، قاله احلسن : الرابع 

  .ة ألنه يبادر باملغيب قبل طلوعها ، حكاه حيىي بن سالم أنه ال تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاص: اخلامس 
  :فيه وجهان } وال الليلُ سابق النهار { 

  .يعين أنه ال يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معىن قول حيىي بن سالم : أحدمها 
  .مة أنه ال يأيت ليل بعد ليل متصل حىت يكون بينهما هنار منفصل ، وهو معىن قول عكر: الثاين 

ومن الناس من جيعل هذا دليالً على أن أول الشهر النهار دون الليل ، ألنه إذا مل يسبق الليل النهار واستحال 
  .وهذا قول يدفعه الشرع ومينع منه اإلمجاع . اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً 

السماء واألرض غري ملتصقة  الشمس والقمر والنجوم يف فلك بني: قال احلسن } وكلٌّ يف فلك يسَْبحون { 
  .بالسماء ، ولو كانت ملتصقة ما جرت 

  :ثالثة أقاويل } يسبحون { : ويف قوله تعاىل 
  .جيرون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يدورون كما يدور املغزل يف الفلكة ، قاله عكرمة وجماهد : الثاين 

  .يعملون ، قاله الضحاك : الثالث 

َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَلَا ) ٤٢(َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ ) ٤١(َملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َح
  ) ٤٤(إِلَّا َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ ) ٤٣(صَرِيَخ لَُهْم وَلَا ُهْم ُينْقَذُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } ة هلم وآي{ : قوله عز وجل 
  .عربة هلم ألن يف اآليات اعتباراً : أحدها 
  .نعمة عليهم ألن يف اآليات إنعاماً : الثاين 

  .إنذار هلم ألن يف اآليات إنذاراً : الثالث 



  :فيه ثالثة أقاويل } أنَّا َحملْنا ذُّريتَهم يف الفلك املشحون { 
اىل يف سفينة نوح عليه السالم ، قاله أبان بن عثمان ، ومسى اآلباء ذرية ألن أن الذرية اآلباء محلهم اهللا تع: أحدها 

  .منهم ذرء األبناء 
  .أن الذرية األبناء والنساء ألهنم ذرء اآلباء محلوا يف السفن ، والفلك هي السفن الكبار ، قاله السدي : الثاين 

  .تشبيهاً بالفلك املشحون ، قاله علّي رضي اهللا عنه أن الذرية النطف محلها اهللا تعاىل يف بطون النساء : الثالث 
  :قوالن } املشحون { ويف 

  .املوقر ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .اململوء ، حكاه ابن عباس أيضاً : الثاين 

أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبوهنا من السفن ، : أحدها : فيه أربعة تأويالت } وخلقنا هلم من مثله ما يركبون { 
  .قاله ابن عباس 

  .أهنا السفن الصغار خلقها هلم مثل السفن الكبار ، قاله أبو مالك : الثاين 
  .أهنا سفن األهنار خلقها هلم مثل سفن البحار ، قاله السدي : الثالث 
. د أهنا اإلبل خلقها هلم للركوب يف الرب مثل السفن املركوبة يف البحر ، قاله احلسن وعبد اهللا بن شدا: الرابع 

  :والعرب تشبه اإلبل بالسفن ، قال طرفة 
  خاليا َسفنيٍ بالنواِصف من رَِد... كأنَّ حدوج املالكية غدوةً 

قولٌ . وجييء على مقتضى تأويل علّي رضي اهللا عنه يف أن الذرية يف الفلك املشحون هي النطف يف بطون النساء 
  :} وخلقنا هلم من مثله ما يركبون { : خامس يف قوله 

  .يكون تأويله النساء خلقن لركوب األزواج ، لكن مل أره حمكياً  أن
  :فيه وجهان } وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم { : قوله عز وجل 

  .فال مغيث هلم ، رواه سعيد عن قتادة : أحدمها 
  .فال منعة هلم ، رواه شيبان عن قتادة : الثاين 

  :فيه وجهان } وال هم ينقذون { 
  .ق من الغر: أحدمها 

  .من العذاب : الثاين 
  :فيه وجهان } إال رمحة منا { 

  .إال رمحتنا ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
  .إال نعمة منا ، قاله مقاتل : الثاين 

  :فيه وجهان } ومتاعاً إىل حني { 
  .إىل املوت ، قاله قتادة : أحدمها 

  .إىل القيامة ، قاله حيىي : الثاين 

َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا ) ٤٥(تَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهُم ا
ِذيَن آَمنُوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَّ) ٤٦(َعْنَها ُمْعرِِضَني 

  ) ٤٧(أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتْم إِلَّا ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 



  :فيه ثالثة تأويالت } وإذا قيل هلم اتَّقوا ما بني أيديكم وما خلْفكم { : قوله عز وجل 
  .لذنوب ، قاله جماهد ما بني أيديكم ما مضى من الذنوب ، وما خلفكم ما يأيت من ا: أحدها 
  .ما بني أيديكم من الدنيا ، وما خلفكم من عذاب اآلخرة ، قاله سفيان : الثاين 

  .ما بني أيديكم عذاب اهللا ملن تقدم من عاد ومثود ، وما خلفكم من أمر الساعة ، قاله قتادة : الثالث 
  .خفي عنكم ما بني أيديكم ما ظهر لكم ، وما خلفكم ما : وحيتمل تأويالً رابعاً 

إذا قيل هلم هذا أعرضوا : وهلذا الكالم جواب حمذوف تقديره . معناه لكي ترمحوا فال تعذبوا } لعلكم ترمحون { 
  .عنه 

  :فيها ثالثة تأويالت } وما تأتيهم ِمن آيٍة ِمْن آيات ربِّهم { : قوله عز وجل 
  .من آية من كتاب اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .، قاله احلسن من رسول : الثاين 

  .من معجز ، قاله النقاش : الثالث 
  .ما أنذروا به من زواجر اآليات والعرب يف األمم السالفة : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ثالثة أقاويل . اآلية } وإذا قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اُهللا قال الذين كفروا { : قوله عز وجل 
  .قال احلسن } أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه { فقالوا  أهنم اليهود أمروا بإطعام الفقراء: أحدها 
  .أهنم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك ، قاله قتادة : الثاين 

  .أهنم مشركو قريش جعلوا ألصنامهم يف أمواهلم سهماً فلما سأهلم الفقراء أجابوهم بذلك ، قاله النقاش : الثالث 
  :وحيتمل هذا القول منهم وجهني 

  .هم وجوب الصدقات يف األموال إنكار: أحدمها 
  .إنكارهم على إغناء من أفقره اهللا تعاىل ومعونة من مل يعنه اهللا تعاىل : الثاين 

  :فيه قوالن } إن أنتم إال يف ضالل مبني { 
  .أنه من قول الكفار ملن أمرهم باإلطعام ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ا اجلواب ، حكاه ابن عيسى أنه من قول اهللا تعاىل هلم حني ردوا هبذ: الثاين 

فَلَا ) ٤٩(َما َينْظُُرونَ إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َتأُْخذُُهْم وَُهْم َيِخصُِّمونَ ) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
  ) ٥٠(َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً َولَا إِلَى أَْهِلهِْم َيْرجُِعونَ 

  :فيه وجهان } ويقولون مىت هذا الوعدُ إن كنتم صادقني { :  قوله عز وجل
  .ما وعدوا به من الظفر هبم ، قاله قتادة : الثاين . ما وعدوا به من العذاب ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

ا هي النفخة األوىل من إسرافيل ينتظره: قال السدي } ما ينظرون إال صيحةً واحدة تأخذهم { : قوله عز وجل 
تقوم الساعة « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : آخر هذه األمة من املشركني ، وروى نعيم عن أيب هريرة قال 

والرجالن قد نشرا ثوهبما يتبايعانه فما يطويانه حىت تقوم ، والرجل خيفض ميزانه فما يرفعه حىت تقوم ، والرجل 
  الرجل يرفع أكلته إىل فيه فما تصل إىل فيه حىت تقوميليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حىت تقوم ، و

  :فيه وجهان } وهم خيصمون { . » 
  .يتكلمون يف معايشهم ومتاجرهم ، قاله السدي : أحدمها 



  .خيصمون يف دفع النشأة الثانية ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  .من حق أي يستطيع بعضهم أن يوصي إىل بعض مبا يف يديه } فال يستطيعون توصية { 

  .أنه ال يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة واإلقالع : وحيتمل وجهاً ثانياً 
  .أي إىل منازهلم ، قال قتادة ألهنم أعجلوا عن ذلك } وال إىل إهلهم يرجعون { 

ْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعدَ قَالُوا َيا َو) ٥١(َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجَداِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ 
فَالَْيْوَم لَا ُتظْلَمُ ) ٥٣(إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٥٢(الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ 

  ) ٥٤(ْنُتْم َتْعَملُونَ َنفٌْس َشْيئًا َولَا ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُ

روى املبارك بن . وهذه هي النفخة الثانية للنشأة وقيل إن بينهما أربعني سنة } ونفخ يف الصور { : قوله عز وجل 
األوىل مييت اهللا سبحانه هبا : بني النفختني أربعون « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فضالة عن احلسن قال 
  »اهللا هبا كل ميت  كل حي ، واآلخرة حييي

  .أهنا من الدنيا ، قاله عكرمة : أحدمها : ويف األوىل قوالن . والنفخة الثانية من اآلخرة 
  .أهنا من اآلخرة ، قاله احلسن : الثاين 

ثالثة } ينسلون { ويف قوله تعاىل . واألجداث القبور ، وأحدها جدث } فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون { 
  :تأويالت 

  :خيرجون ، قاله ابن عباس وقتادة ، قال الشاعر : أحدها 
  فسلي ثيايب من ثيابك تنسلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

  :يسرعون ، كقول الشاعر : الثاين 
  َبَرَد الليلُ عليه فنسل... عسالن الذئب أمسى قاربا 

  .يتخلصون من السلو ، قاله ابن حبر : الثالث 
هي النومة بني النفختني ال يفتر عنهم عذاب : قال قتادة } قالوا يا ويلنا من بعثنا ِمن َمرقدنا { : عز وجل قوله 

  :ويف تأويل هذا القول قوالن . القرب إال فيها 
حكاه ابن عيسى } هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون { : أنه قول املؤمنني مث جييبون أنفسهم فيقولون : أحدمها 

.  
  .} هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون { : أنه قول الكفار إلنكارهم البعث فيقال هلم : ين الثا

  :ويف قائل ذلك هلم قوالن 
  .أنه قول املؤمنني هلم عند قيامهم من األجداث معهم ، قاله قتادة : أحدمها 

  .أنه قول املالئكة هلم ، قاله احلسن : الثاين 
  :وجهان } هذا { ويف 

  .وعليه جيب أن يكون الوقف } من بعثنا من مرقدنا هذا { أنه إشارة إىل املرقد متاماً لقوله تعاىل : أحدمها 
فيكون إشارة إىل الوعد ويكون الوقف قبله واالبتداء } هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون { أنه ابتداء : الثاين 

  .منه 



لَُهْم ِفيَها ) ٥٦(ُهْم َوأَزَْواُجُهْم ِفي ِظلَالٍ َعلَى الْأَرَاِئِك ُمتَِّكئُونَ ) ٥٥(ُهونَ إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِك
  ) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ ) ٥٧(فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ 

  :فيه أربعة أقاويل } إن أصحاب اجلنة اليوم يف ُشُغل فاكهون { : قوله عز وجل 
  .يف افتضاض األبكار ، قاله احلسن وسعيد بن جبري وابن مسعود وقتادة : أحدها 
  .يف ضرب األوتار ، قاله ابن عباس ومسافع بن أيب شريح : الثاين 

  .يف نعمة ، قاله جماهد : الثالث 
رىء وروي بضم الغني وق. يف شغل مما َيلقى أهل النار ، قاله إمساعيل بن أيب خالد وأبان بن تغلب : الرابع 

  :بتسكينها وفيها وجهان 
  .أن الشغل بالضم احملبوب : أحدمها 

الشغل باإلسكان يعين املروة ، فعلى هذا ال جيوز أن يقرأ باإلسكان يف أهل اجلنة وال يقرأ بالضم يف أهل : الثاين 
  .النار 

  :ويف اختالف القراءتني وجهان . فكهون ، بغري ألف : ويقرأ } فاكهون { 
  .سواء ومعنامها واحد يقال فاكه وفكه كا يقال حاذر وحذر قاله الفراء  أهنا: أحدمها 

  :والفاكه ذو الفاكهة ، قاله أبو عبيد وأنشد . أن معنامها يف اللغة خمتلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس : الثاين 
  نكْباء تقلع ثابت األطنابِ... فكه إىل جنب اخلوان إذا عدت 

  :يالت وفيه ها هنا أربعة تأو
  .فرحون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ناعمون ، قاله قتادة : الثاين 

  .معجبون ، قاله جماهد : الثالث 
  :ذو فاكهة كما يقال شاحم الحم أي ذو شحم وحلم ، وكما قال الشاعر : الرابع 

  .أي ذو لنب ومتر ... وغررتين وزعمت أنَّك البٌن بالصيف تامر 
  :فيه وجهان } جُهم يف ظالل هم وأزوا{ : قوله عز وجل 

  .وأزواجهم يف الدنيا من وافقهم على إمياهنم : أحدمها 
  .أزواجهم الاليت زّوجهم اهللا تعاىل هبن يف اجلنة من احلور العني : الثاين 

  :حيتمل وجهني } يف ِظالل { 
  .يف ظالل النعيم : أحدمها 

  .يف ظالل تسترهم من نظر العيون إليهم : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } هلم فيها فاكهةٌ وهلُم ما َيدَّعون { : ز وجل قوله ع
  .ما يشتهون ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .ما يتمنون ، قاله أبو عبيدة : الثالث . ما يسألون ، قاله ابن زياد : الثاين 
  .وهو مأخوذ من الدعاء : ما يدعونه فيأتيهم ، قاله الكليب قال الزجاج : الرابع 

  .ما يّدعون أنه هلم فهو هلم ال يدفعون عنه ، وهم مصروفون عن دعوى ما ال يستحقون : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } سالٌم قوالً ِمن َربِّ رحيم { : قوله عز وجل 



  .أنه سالم اهللا تعاىل عليهم إكراماً هلم ، قاله حممد بن كعب : أحدمها 
  .المتهم أنه تبشري اهللا تعاىل هلم بس: الثاين 

) ٦٠(أَلَْم أَْعَهدْ إِلَْيكُمْ َيا بَنِي آَدَم أَنْ لَا َتعُْبدُوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني ) ٥٩(َواْمَتازُوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ 
  ) ٦٢(ا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُونُوا َتْعِقلُونَ َولَقَْد أََضلَّ مِْنكُْم جِبِلًّ) ٦١(َوأَِن اْعُبدُونِي َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم 

  :فيه وجهان } وامتازوا اليوم أيُّها اجملرمون { : قوله عز وجل 
  .قاله الكليب ، ألن املؤمنني والكفار حيشرون مع رسلهم فلذلك يؤمرون باالمتياز : أحدمها 

لنصارى فرقة ، واجملوس فرقة ، والصابئون فرقة ، ميتاز اجملرمون بعضهم من بعض ، فيمتاز اليهود فرقة ، وا: الثاين 
  .وعبدة األوثان فرقة ، قاله الضحاك 

  :فيحتمل وجهني 
  .أن يكون االمتياز عند الوقوف : أحدمها 

  .عند االنكفاء إىل النار : الثاين 
  .فيمتاز املسلمون من اجملرمني إال صاحب اهلوى فيكون مع اجملرمني : قال دواد بن اجلراح 

  .مجوعاً كثرية ، قاله قتادة : أحدها : فيه ثالثة أوجه } ولقد أََضلَّ منكم جبالً كثرياً { : ه عز وجل قول
  .أمماً كثرية ، قاله الكليب : الثاين 

وحكى الضحاك أن اِجلبِلّ الواحد عشرة آالف ، والكثري ما ال حيصيه . خلقاً كثرياً ، قاله جماهد ومطرف : الثالث 
  . إالّ اهللا تعاىل

الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم وَُتكَلُِّمَنا ) ٦٤(اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ ) ٦٣(َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ 
لَى أَعُْينِهِْم فَاْسَتَبقُوا الصَِّراطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َع) ٦٥(أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسبُونَ 

  ) ٦٧(َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَانَِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمضِيا َولَا َيْرجُِعونَ ) ٦٦(

  :فيه وجهان } اليوم خنتم على أفواههم { : قوله عز وجل 
  .م هو اخلتم عليها أن يكون منعها من الكال: أحدمها 

  .أن يكون ختماً يوضع عليها فريى ومينع من الكالم : الثاين 
  :ويف سبب اخلتم أربعة أوجه 

فختم اهللا تعالىعلى أفواههم حىت نطقت جوارحهم ، قاله أبو } واهللا ربنا ما كنا مشركني { ألهنم قالوا : أحدها 
  .موسى األشعري 

  .يزون منهم ، قاله ابن زياد ِلَيعرفهم أهل املوقف فيتم: الثاين 
ألن إقرار غري الناطق أبلغ يف اإللزام من إقرار الناطق خلروجه خمرج اإلعجاز وإن كان يوماً ال حيتاج فيه : الثالث 

  .إىل اإلعجاز 
  .ليعلم أن أعضاءه اليت كانت هلم أعواناً يف حق نفسه صارت عليه شهوداً يف حق ربه : الرابع 

  :ويف كالمها ثالثة أقاويل } م وتشهُد أرجلهم مبا كانوا يكسبون وُتكلِّمنا أيديه{ 
  :كالمها كما قال الشاعر ] مقام [ أنه يظهر منها ِسمة تقوم : أحدها 



  وَحدَّرنا كالدر ملا يثَقّبِ... وقد قالت العينان مسعاً وطاعة 
  .أن املوكلني هبا يشهدون عليها : الثاين 

روى الشعيب عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . يها ما يتهيأ معه الكالم منها أن اهللا تعاىل خيلق ف: الثالث 
. » بُعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل : يقال ألركانه انطقي فتنطق بعمله مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول « : 

كالماً ، وما كان من الرجل .  فجعل ما كان من اليد} وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم { فإن قيل فلم قال 
  شهادة؟

قيل ألن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة ، وقول احلاضر على غريه شهادة ، وقول الفاعل على نفسه إقرار ، 
وقد روى شريح بن عبيد عن عقبة . فلذلك عّبر عما صدر من األيدي بالقول ، وعما صدر من األرجل بالشهادة 

أول عظم من اإلنسان يتكلم يوم خيتم على األفواه « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول : بن عامر قال 
  فخذه من الرجل اليسرى

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكالم على سائر األعضاء ألن لذة معاصيه يدركها حبواسه اليت يف الشطر . » 
ز لقربه منها أن يتقدم يف الشهادة عليها ، األعلى من جسده ، وأقرب أعضاء الشطر األسفل منها الفخذ ، فجا

وتقدمت اليسرى ألن الشهوة يف ميامن األعضاء أقوى منها يف مياسرها ، فلذلك تقدمت اليسرى على اليمىن لقلة 
  .شهوهتا 

  :فيه وجهان } ولو نشاُء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصِّراطَ { : قوله عز وجل 
  .ني يف الدنيا فضلوا عن الطريق فال يبصرون عقوبة هلم ، قاله قتادة ألعمينا أبصار املشرك: أحدمها 

  .ألعمينا قلوهبم فضلوا عن احلق فلم يهتدوا إليه ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .املطموس هو الذي ال يكون بني جفنيه شق مأخوذ من طمس الريح األثر : قال األخفش وابن قتيبة 

  :فيه ثالث تأويالت } ى َمكَاَنِتهِمْ ولو نشاء لََمَسْخَناُهْم َعلَ{ 
  .ألقعدناهم على أرجلهم ، قاله احلسن وقتادة : أحدها 
  .ألهلكناهم يف مساكنهم ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .لغّيرنا خلْقهم فال ينقلبون ، قاله السدي : الثالث 
  :فيه وجهان } فما استطاعوا ُمِضّياً وال يرجعون { 

  .ا لو فعلنا ذلك هبم أن يتقدموا وال يتأخروا ، قاله قتادة فما استطاعو: أحدمها 
  .فما استطاعوا ُمِضّياً يف الدنيا ، وال رجوعاً فيها ، قاله أبو صاحل : الثاين 

) ٦٩(نْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَِغي لَُه إِ) ٦٨(َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَلَا َيْعِقلُونَ 
  ) ٧٠(ِلُيْنِذَر َمْن كَانَ َحيا وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن 

  :قوالن } نعمره { يف قوله } وَمن نعمِّره ننكِّسُه يف اخلَلْق { : قوله عز وجل 
  .بلوغ مثانني سنة ، قاله سفيان : أحدمها 

  :تأويالن } ننكِّْسه { ويف قوله تعاىل . قاله قتادة  هو اهلرم ،: الثاين 
  .نردُّه يف الضعف إىل حال الضعف فال يعلم شيئاً ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .نغري مسعه وبصره وقوته ، قاله قتادة : الثاين 



  :وجهان } يف اخللق { و 
  .ه يف اخللق ومن عمرناه من اخللق نكسنا: مجيع اخللق ويكون معناه : أحدمها 

من أطلنا عمره نكسنا خلقه ، فصار مكان القوة الضعف ، : أنه عىن خلقه ، ويكون معىن الكالم : والوجه الثاين 
  .ومكان الشباب اهلرم ، ومكان الزيادة النقصان 

  .أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم } أفال تعقلون { 
  :حيتمل وجهني } ي له وما علّْمناه الشِّعر وما ينبغ{ : قوله عز وجل 

  .أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً : أحدمها 
  .أي مل نعلم رسولنا أن يقول الشعر : الثاين 

  :حيتمل وجهني } وما ينبغي له { 
  .وما ينبغي له أن يقول شعراً : أحدمها 

  .وما ينبغي لنا أن نعلمه شعراً : الثاين 
  :جهني حيتمل و} إنْ هو ال ذكر وقرآن ُمبني { 

  .إنْ علّمناه إال ذكراً وقرآناً مبيناً : أحدمها 
  .إنْ هذا الذي يتلوه عليكم إال ذكر وقرآن مبني : الثاين 

  :فيه قوالن } لينذر من كان َحّياً { : قوله عز وجل 
  .لتنذر يا حممد من كان حياً ، وهذا تأويل من قرأ بالتاء : أحدمها 

  .، وهو تأويل من قرأ بالياء  لينذر القرآن من كان حياً: الثاين 
  :ها هنا أربعة تأويالت } َمن كان َحّياً { ويف 

  .من كان غافالً ، قاله الضحاك : أحدها 
  .من كان حي القلب حي البصر ، قاله قتادة : الثاين 

  .من كان مؤمناً ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .من كان مهتدياً ، قاله السدي : الرابع 

  .وجيب العذاب على الكافرين : معناه } القَْول على الكافرين  وِحيقَّ{ 

َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ ) ٧١(أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا أَنَْعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ 
  ) ٧٣(َناِفُع َوَمشَارُِب أَفَلَا َيْشكُُرونَ َولَُهْم ِفيَها َم) ٧٢(

  :فيه وجهان } أو مل يروا أَنا خلقنا هلم مما َعِملْت أيدينا أنعاماً { : قوله عز جل 
  .أي بقوة ]  ٤٧: الذاريات [ } والسماء بنيناها بأيد { قاله احلسن كقوله تعاىل : أحدمها يعين بقوتنا 

  .اإلبل والبقر والغنم : واألنعام . من غري أن نكله إىل غرينا ، قاله السدي يعين من فعلنا وعملنا : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } فهم هلا مالكون { 

  :ضابطون ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  أمِلك رأس البعري إن َنفَرا... أصبحت ال أمحل السِّالح وال 

  .مطبقون رواه معمر : الثاين 



  .ون وهو معىن قول ابن عيسى مقتن: الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } وذللناها هلم { : قوله عز وجل 

  .وطيبناها هلم؛ قاله ابن عيسى : أحدها 
  .سخرناها هلم ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .ملكناها هلم : الثالث 
  .تصلح أن تركب والركوب بالضم مصدر ركب يركب ركوباً ، والركوب بالفتح الدابة اليت } فمنها ركوُبهم { 
  .يعين حلوم املأكول منها } ومنها يأكلون { 
  .هي لبس أصوافها : قال قتادة } وهلم فيها منافع { 
  .يعين رب هذه النعمة بتوحيده وطاعته } أفال يشكرون { يعين شرب ألباهنا } ومشارب { 

فَلَا َيحُْزْنكَ ) ٧٥(ا َيْستَِطيُعونَ َنْصَرُهْم َوُهمْ لَُهمْ ُجْنٌد ُمْحَضُرونَ لَ) ٧٤(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لََعلَُّهْم يُْنَصُرونَ 
  ) ٧٦(قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ 

  :يعين أن املشركني ألوثاهنم جند ، ويف اجلند ها هنا وجهان } وهم هلم جنٌد حمضرون . . . { : قوله عز وجل 
  .شيعة ، قاله ابن جريج : ا أحدمه
  .أعوان : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } حمضرون { 
  .حمضرون عند احلساب ، قاله جماهد : أحدها 
  .حمضرون يف النار ، قاله احلسن : الثاين 

  .يغضبون آلهلتهم ، وآهلتهم ال تنصرهم : قال قتادة . حمضرون للدفع عنهم واملنع منهم ، قاله محيد : الثالث 

َوَضَربَ لََنا َمثَلًا َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَامَ ) ٧٧(وَلَْم َيَر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني أَ
الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ ) ٧٩(َعِليٌم  قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنشَأََها أَوَّلَ مَرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ) ٧٨(َوِهَي َرِميٌم 

  ) ٨٠(َناًرا فَإِذَا أَنُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 

  :فيه قوالن } أو لَْم َيَر اإلنسان أَنَّا خلقناه ِمن نفطٍة { : قوله عز وجل 
جيادله يف بعث املوتى ، قاله عكرمة  أهنا نزلت يف أّيب بن خلف اجلمحي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم: أحدمها 

  .وجماهد والسدي 
: أهنا نزلت يف العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده مث قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : الثاين 

» ار جهنم نعم ومييتك مث حيييك مث يدخلك ن« أحييي اللَّه هذا بعدما أرّم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فنزلت هذه اآليات فيه ، قاله ابن عباس 

أي جمادل يف اخلصومة مبني للحجة ، يريد بذلك أنه صار بعد أن مل يكن شيئاً خصيماً مبيناً } فإذا هو خصيٌم مبنيٌ { 
  :، فاحتمل ذلك أمرين 

  .أن ينبهه بذلك على نعمه عليه : أحدمها 
  .كما ابتدأه بعد أن مل يكن شيئاً  أن يدله بذلك على إحياء املوتى: الثاين 



  :وهو من قدمنا ذكره وحيتمل وجهني } وَضرب لنا مثالً وَنسي خلقه { : قوله عز وجل 
  .أي ترك خلقه أن يستدل به : أحدمها 

  .سها عن االعتبار به : الثاين 
 نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن جييبه مبا فأمر اهللا. استبعاداً أن يعود خلقاً جديداً } قال َمن ُيْحيِ العظَاَم وهي َرميٌم { 

  .فيه دليل ألويل األلباب 
أي من قدر عل إنشائها أول مرة من غري شيٍء فهو قادرعلى إعادهتا يف النشأة } قل حيييها الذي أنشأها أول َمرَّة { 

  .الثانية من شيء 
  .أي كيف يبدىء وكيف يعيد } وهو بكل َخلقٍ عليم { 

اآلية أي الذي جعل النار احملرقة يف الشجر الرطب } ذي َجَعلَ لكم ِمَن الشجر األخضر ناراً ال{ : قوله عز وجل 
املَطفي ومجع بينهما مع ما فيهما من املضادة ، ألن النار تأكل احلطب ، وأقدركم على استخراجها هو القادر على 

  .إعادة املوتى ومجع الرفات 
  :وحيتمل ذلك منه وجهني 

  .ه اهللا تعاىل بذلك على قدرته اليت ال يعجزها شيء أن ينب: أحدمها 
  .أن يدل هبا على إحياء املوتى كما أحييت النار باإلذكاء : الثاين 

  .كل الشجر يقدح منه النار إال العناب : قال الكليب 
 }الذي جعل لكم من الشجر األخضر { وحكى أبو جعفر السمرقندي عن أمحد بن معاذ النحوي يف قوله تعاىل 

  .أي نوراً يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } ناراً { يعين به إبراهيم ، 
  .أي تقتبسون الدين } فإذا أنتم منه توِقدون { 

ا أَْمُرهُ إِذَا أَرَاَد إِنََّم) ٨١(يُم أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو الَْخلَّاُق الَْعِل
  ) ٨٣(فَسُْبَحانَ الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ ) ٨٢(َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  :فيه وجهان } إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون { : قوله عز وجل 
  . معناه أن يأمر فيوجد: أحدمها 

وال أهون على لسان العرب من ذلك ، فجعله اهللا } كن { ما قاله قتادة أنه ليس شيء أخف يف الكالم من : الثاين 
  .تعاىل مثالُ ألمره يف السرعة 

  :فيه وجهان } فسبحان الذي بيده ملكوت كلِّ شيٍء { 
  .خزائن كل شيء : أحدمها 

  .ملك كل شيء إال أن فيه مبالغة : الثاين 
  .يعين يوم القيامة ، فيجازي احملسن ويعاقب املسيء } ترجعون  وإليه{ 

إن لكل شيٍء قلْباً وإنَّ قلَْب القرآن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الضحاك عن ابن عباس قال 
أهل اجلنة يرفع  يس ، ومن قرأها يف ليلة أعطي ُيْسر تلك الليلة ، ومن قرأها يف يوم أعطي ُيْسَر ذلك اليوم ، وإنّ

  عنهم القرآن فال يقرأون منه شيئاً إال طه ويس
 «.  



َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد ) ٣(فَالتَّاِلَياِت ذِكًْرا ) ٢(فَالزَّاجِرَاِت َزْجًرا ) ١(َوالصَّافَّاتِ َصفًّا 
  ) ٥(َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

  :فيها ثالثة أوجه } والصافات صفّاً { : ه عز وجل قول
  .أهنم املالئكة ، قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة : أحدها 
  .أهنم عّباد السماء ، قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس : الثاين 

صفّاً كأهنم بنيان مرصوص { قوله تعاىل أهنم مجاعة املؤمنني إذا قاموا يف صفوفهم للصالة ، حكاه النقاش ل: الثالث 
  ] . ٤: الصف [ } 

  .أهنا صفوف اجملاهدين يف قتال املشركني : وحيتمل رابعاً 
  :واختلف من قال الصافات املالئكة يف تسميتها بذلك على ثالثة أقاويل 

  .ألهنا صفوف يف السماء ، قاله مسروق وقتادة : أحدها 
  .اهلواء واقفة فيه حىت يأمرها اهللا تبارك وتعاىل مبا يريد ، حكاه ابن عيسى ألهنا تصف أجنحتها يف : الثاين 

  .لصفوفهم عند رهبم يف صالهتم ، قاله احلسن : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاول } فالزاجرات زجراً { : قوله عز وجل 

  .املالئكة ، قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبري وجماهد : أحدها 
  .آيات القرآن ، قاله الربيع : ثاين ال

  .األمر والنهي الذي هنى اهللا تعاىل به عباده عن املعاصي ، حكاه النقاش : الثالث 
  .أهنا قتل املشركني وسبيهم : وحيتمل رابعاً 

  :واختلف من قال إن الزاجرات املالئكة يف تسميتها بذلك على قولني 
  .دي ألهنا تزجر السحاب ، قاله الس: أحدمها 

  .ألهنا تزجر عن املعاصي قاله ابن عيسى : الثاين 
  :أي فالقارئات كتاباً ، وفيه ثالثة أقاويل } فالتاليات ذكراً { : قوله عز وجل 

  .املالئكة تقرأ كتب اهللا تعاىل ، قاله ابن مسعود واحلسن وسعيد بن جبري والسدي : أحدها 
  .سالفة ، قاله قتادة ما يتلى يف القرآن من أخبار األمم ال: الثاين 

  .األنبياء يتلون الذكر على قومهم ، قاله ابن عيسى : الثالث 
كل هذا قََسم أن اِإلله واحد ، وقيل إن القسم باهللا تعاىل على تقدير ورب } إنَّ إهلكم لواحد { : قوله عز وجل 

  .الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره 
  :مث وصف اإلله الواحد فقال 

  :فيه ثالثة أوجه } ات واألرض وما بينهما رب السمو{ 
  .خالق السموات واألرض وما بينهما ، قاله ابن إسحاق : أحدها 
  .مالك السموات واألرض وما بينهما : الثاين 

  .مدبر السموات واألرض وما بينهما : الثالث 
  :فيه وجهان } ورب املشارق { 

ملغارب مثل ذلك ، تطلع الشمس كل يوم من مشرق ، وتغرب يف ثالمثائة وستون مشرقاً ، وا: قال قتادة : األول 



  .مغرب ، قاله السدي 
أهنا مائة ومثانون مشرقاً تطلع كل يوم يف مطلع حىت تنتهي إىل آخرها مث تعود يف تلك املطالع حىت تعود إىل : الثاين 

املشارق بالذكر ألن الشروق قبل  أوهلا ، حكاه حيىي بن سالم ، وال يذكر املغارب ألن املشارق تدل عليها ، وخص
  .الغروب 

لَا َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَإِ الْأَْعلَى َويُقْذَفُونَ ) ٧(َوِحفْظًا ِمْن كُلِّ شَْيطَاٍن َمارٍِد ) ٦(إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ 
  ) ١٠(إِلَّا َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ثَاِقٌب ) ٩(وَاِصٌب  ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب) ٨(ِمْن كُلِّ َجانِبٍ 

  :حيتمل ختصيص مساء الدنيا بالذكر وجهني } إنا زينا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب { : قوله عز وجل 
  .الختصاصها بالدنيا : أحدمها 

ن من الكواكب ما خلق للزينة ، ومنها ما خلق لغري الزينة الختصاصها باملشاهدة ، وقوله بزينة الكواكب أل: الثاين 
.  

رجوماً للشياطني ونوراً يهتدى به ، وزينة لسماء الدنيا : خلقت النجوم لثالث : حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال 
.  

  :فيه وجهان } وحفظاً ِمن كُلِّ شيطان مارِدٍ { 
  .له السدي يعين من الكواكب حفظاً من كل شيطان ، قا: أحدمها 

  .أن اهللا سبحانه حفظ السماء من كل شيطان مارد ، قاله قتادة : الثاين 
  :ويف املارد ثالثة أوجه 

  .املمتنع ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .العايت مأخوذ من التمرد وهو العتو : الثاين 

  .أنه املتجرد من اخلري ، من قوهلم شجرة مرداء ، إذا جتردت من الورق : الثالث 
  :فيه قوالن } ال يسمعون إىل املِإل األعلى { : له عز وجل قو

  .أهنم منعوا هبا أن يسمعوا أو يتسمعوا ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أهنم يتسمعون وال يسمعون ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :ويف املإل األعلى قوالن 
  .السماء الدنيا ، قاله قتادة : أحدمها 

  .لسدي املالئكة ، قاله ا: الثاين 
  .يرمون من كل مكان من جوانبهم ، وقيل من جوانب السماء : قال جماهد } وُيقذفون من كل جانب { 
  :فيه تأويالن } ُدحوراً { 

  .قذفاً يف النار ، قاله قتادة : أحدمها 
  .طرداً بالشهب ، وهو معىن قول جماهد : الثاين 

  .الدفع بعنف : والدحور : قال ابن عيسى 
  :فيه وجهان } واصبٌ  وهلم عذاٌب{ 

  .دائم : أحدمها 



  .أنه الذي يصل وجعه إىل القلوب ، مأخوذ من الوصب : الثاين 
  :فيه تأويالن } إال من َخِطَف اخلطفَة { : قوله عز وجل 

إال من استرق السمع ، قاله سعيد بن جبري ، مأخوذ من االختطاف وهو االستالب بسرعة ، ومنه مسي : أحدمها 
  .اخلطاف 

  :فيه وجهان } فأتبعه شهاٌب ثاقب { . من وثب الوثبة ، قاله علي بن عيسى : لثاين ا
  .أنه الشعلة من النار : أحدمها 

  .أنه النجم : الثاين 
  :ويف الثاقب ستة أوجه 

  .أنه الذي يثقب ، قاله زيد الرقاشي : أحدها 
  .أنه املضيء ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ابن عيسى  أنه املاضي ، حكاه: الثالث 
  .أنه العايل ، قاله الفراء : الرابع 

  .أنه احملرق ، قاله السدي : اخلامس 
اثقب زندك أي استوقد نارك ، قاله زيد بن أسلم واألخفش ، وأنشد قول : أنه املستوقد ، من قوهلم : السادس 
  :الشاعر 

  َضَرَب الدَّهر سناه فخمد... بينما املرء شهاٌب ثاقب 
  .إن الشهاب حيرقهم ليندفعوا عن استراق السمع وال ميوتون منه : وقيل . هنا مبعىن لكن عند سيبويه ها } إال { و 

َوإِذَا ذُكِّرُوا لَا ) ١٢(َبلْ َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ ) ١١(فَاْسَتفْتِهِْم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ لَازِبٍ 
أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما ) ١٥(َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني ) ١٤(َوإِذَا َرأَْوا آَيةً َيْسَتْسِخُرونَ ) ١٣(كُُرونَ َيذْ

َما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم َيْنظُُرونَ فَإِنَّ) ١٨(قُلْ نََعْم َوأَْنُتْم َداِخُرونَ ) ١٧(أََوآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ١٦(أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ 
)١٩ (  

  :فيه وجهان } فاستفتهم أهم أشد خلقاً { : قوله عز وجل 
  .فسلهم قال قتادة ، مأخوذ من استفتاء املفيت : أحدمها 

  .فحاجِّهم أيهم أشد خلقاً ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } أم َمْن خلقنا { 

  .من السموات واألرض واجلبال ، قاله جماهد :  أحدها
  .من املالئكة ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .من األمم املاضية فقد هلكوا وهم أشد خلقاً منهم ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  :فيه أربعة تأويالت } إنَّاخلقناهم ِمن طنيٍ الزبٍ { 

  :أيب طالب رضي اهللا عنه الصق ، قاله ابن عباس منه قول علي بن : أحدها 
  وأخالق خري كلها لك الزب... تعلم فإن اهللا زادك بسطة 

  .لزج ، قاله عكرمة : الثاين 



  .الزق ، قاله قتادة : الثالث 
  .والفرق بني الالصق والالزق أن الالصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض ، والالزق هو الذي يلزق مبا أصابه 

  :طني الزب والزم ، وقال النابغة  الزم ، والعرب تقول: الرابع 
  وال حتسبون الشر ضربة الزب... وال حتسبون اخلري ال شر بعده 

  .نزلت هذه اآلية يف ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأيب األشد ابن أسيد بن كالب اجلمحي 
  :قراءتان } عجبت { ويف } بل عجبت ويسخرون { : قوله عز وجل 

، قرأ هبا محزة والكسائي ، وهي قراءة ابن مسعود ، ويكون التعجب مضافاً إىل اهللا تعاىل ، وإن بضم التاء : إحدامها 
  .كان ال يتعجَُّب من شيء ألن التعجب من حدوث العلم مبا مل يعلم ، واللَّه تعاىل عامل باألشياء قبل كوهنا 

  :ويف تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان 
  .النقاش  يعين بل أنكرت حكاه: أحدمها 

  .هو قول علي بن عيسى أهنم قد حلّوا حمل من يتعجب منه : الثاين 
بل : بفتح التاء قرأ هبا الباقون ، وأضاف التعجب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه قال : والقراءة الثانية 

  .عجبت يا حممد ، قاله قتادة 
  :وفيما عجبت منه قوالن 

  .يه ، قاله قتادة من القرآن حني أعط: أحدمها 
  :وجهان } وتسخرون { ويف قوله . من احلق الذي جاءهم به فلم يقبلوه ، وهو معىن قول ابن زياد : الثاين 

  .من الرسول إذا دعاهم : أحدمها 
  .من القرآن إذا تلي عليهم : الثاين 

  :فيه وجهان } وإذا ذكِّروا ال يذكرون { : قوله عز وجل 
  .ا نزل من القرآن ال ينتفعون ، وهو معىن قول قتادة وإذا ذكروا مب: أحدمها 
  .وإذا ذكروا مبن هلك من األمم ال يبصرون ، وهو معىن ما رواه سعيد : والثاين 

أنه انشقاق القمر ، قاله الضحاك : أحدمها : ويف هذه اآلية قوالن } وإذا رأوا آيةً َيسَْتْسِخُرونَ { : قوله عز وجل 
.  

  .من هالك املكذبني ، وهو حمتمل ما شاهدوه : الثاين 
  :وجهان } يستسِخرون { ويف قوله 
  .يستهزئون ، قاله جماهد : أحدمها 

  .هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية هبا ألن الفرق بني سخر واستسخر كالفرق بني علم واستعلم : الثاين 
  .وقيل إن ذلك يف ركانة بن زيد وأيب األشد بن كالب 

وهي النفخة الثانية ومسيت الصيحة : أي صيحة واحدة ، قاله احلسن } فامنا هي زجرةٌ واحدةٌ { : قوله عز وجل 
  .زجرة ألن مقصودها الزجر 

  :حيتمل ثالثة أوجه } فإذا هم ينظرون { 
  .البعث الذي كذبوا به : أحدها 



  .ينظرون سوء أعماهلم : الثاين 
  .مبعىن االنتظار  ينتظرون حلول العذاب هبم ، ويكون النظر: الثالث 

اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواجَُهمْ ) ٢١(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ٢٠(َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ 
َما لَكُْم ) ٢٤(َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُونَ ) ٢٣(َجحِيمِ ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصرَاِط الْ) ٢٢(َوَما كَاُنوا يَْعُبُدونَ 

  ) ٢٦(َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ ) ٢٥(لَا َتنَاَصُرونَ 

  :فيه وجهان . اآلية } وقالوا يا ويلنا هذا يوُم الدين { : قوله عز وجل 
  .يوم احلساب ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .، قاله قتادة يوم اجلزاء : الثاين 
  :فيه وجهان . اآلية } هذا يوم الفصل { 

  .يوم القضاء بني اخلالئق ، قاله حيىي : أحدمها 
  .يفصل فيه بني احلق والباطل ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه . اآلية } احشروا الذين ظلموا { : قوله عز وجل 
  .املكذبون بالرسل : أحدها 
  .َرط ، حكاه الثوري هم الُش: الثاين 

  .هم كل من تعدى على اخلالق واملخلوق : الثالث 
  :أربعة أوجه } وأزواجهم { ويف 

أشباههم فيحشر صاحب الزىن مع صاحب الزىن ، وصاحب اخلمر مع صاحب اخلمر ، قاله عمر بن : أحدها 
  .اخلطاب رضي اهللا عنه 

  .قرناؤهم ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :م ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر أشياعه: الثالث 

  مونق النبت شامل األزواج... فكبا الثور يف وسيل وروض 
  .نساؤهم املوافقات على الكفر ، رواه النعمان بن بشري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : الرابع 

  :وفيهم ثالثة أقاويل } وما كانوا يعبدون من دون اهللا { 
  .زياد  إبليس ، قاله ابن: أحدها 
  .الشياطني ، وهو مأثور : الثاين 

  .األصنام ، قاله قتادة وعكرمة : الثالث 
  .أي طريق النار } فاهُدوهم إىل صراط اجلحيم { 

  :ثالثة أوجه } فاهدوهم { : ويف قوله تعاىل 
  .فدلوهم ، قاله ابن : أحدها 
  .فوجهوهم ، رواه معاوية بن صاحل : الثاين 

  .له السدي فادعوهم ، قا: الثالث 
  .أي احبسوهم عن دخول النار } وقفُوهم إنَّهم مسئولون { : قوله عز وجل 



  :فيه ستة أوجه } إهنم مسئولون { 
  .عن ال إله إال اهللا ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .عما دعوا إليه من بدعة ، رواه أنس مرفوعاً : الثاين 

  .نه ، حكاه أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري عن والية علي بن أيب طالب رضي اهللا ع: الثالث 
  .عن جلسائهم ، قاله عثمان بن زيادة : الرابع 

  .حماسبون ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  .مسئولون : السادس 

  :على طريق التوبيخ والتقريع هلم ، وفيهم ثالثة أوجه } ما لكم ال تناصرون { 
  .ىي بن سالم ال ينصر بعضكم بعضاً ، قاله حي: أحدها 
  .ال مينع بعضكم بعضاً من دخول النار ، قاله السدي : الثاين 

  .ال يتبع بعضكم بعضاً يف النار يعين العابد واملعبود ، قاله قتادة : الثالث 
  اآلية؟} . . . فاْهدوهم { فهال كانوا مسئولني قبل قوله : فإن قيل 

  .فلذلك صار بعد األمر بالعذاب  ألن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب: قيل 
عمره فيهم أفناه ، وجسده فيم : وال تزول من بني يدي اهللا تعاىل قدم عبد حىت ُيسأل عن خصال أربع : قال جماهد 

  .أباله ، وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه ، وعلمه ما عمل فيه 

قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني ) ٢٨(نَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ قَالُوا إِ) ٢٧(َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ 
فَأَغَْوْيَناكُمْ ) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ ) ٣٠(َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُْتْم قَْوًما طَاِغَني ) ٢٩(
إِنَُّهْم كَانُوا إِذَا ) ٣٤(إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ٣٣(فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ ) ٣٢(ا كُنَّا غَاوِيَن إِنَّ

َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّقَ ) ٣٦(ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن  َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُو آِلَهِتَنا) ٣٥(ِقيلَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ 
  ) ٣٧(الْمُْرَسِلَني 

  :فيهم قوالن } وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { : قوله عز وجل 
  .أنه أقبل اإلنس على اجلن ، قاله قتادة : أحدمها 

  .بعضهم على بعض ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .على املتبوعني  أقبل االتباع: وحيتمل ثالثاً 

  :وجهان } يتساءلون { ويف 
  .يتالومون ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .يتوانسون ، وهذا التأويل معلول ألن التوانس راحة ، وال راحة ألهل النار : الثاين 
  .يسأل التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه : وحيتمل ثالثاً 

  :ويف تأويل ذلك قوالن }  إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني{ : قوله عز وجل 
  .قاله قتادة . قاله اإلنس للجن : أحدمها 

  .قاله الضعفاء للذين استكربوا ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :مثانية تأويالت } تأتوننا عن اليمني { : ويف قوله 



  :تقهروننا بالقوة ، قاله ابن عباس ، واليمني القوة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  َتلقاها َعرابةُ باليمني... يةٌ رفعت جملٍد اذا ما را

  .أي بالقوة والقدرة 
  .يعين من قبل ميامنكم ، قاله ابن خصيف : الثاين 

  .من قبل اخلري فتصدوننا عنه ومتنعوننا منه ، قاله احلسن : الثالث 
  .من حيث نأمنكم ، قاله عكرمة : الرابع 

  .ل الكليب من قبل الدين أنه معكم ، وهو معىن قو: اخلامس 
من قبل النصيحة واليمني ، والعرب تتيمن مبا جاء عن اليمني وجيعلونه من دالئل اخلري ويسمونه السانح : السادس 

  .، وتتطري مبا جاء عن الشمال وجيعلونه من دالئل الشر ويسمونه البارح ، وهو معىن قول علّي بن عيسى 
  .من قبل احلق أنه معكم ، قاله جماهد : السابع 

  .من قبل األموال ترغبون فيها أهنا تنال مبا تدعون إليه فتتبعون عليه ، وهو معىن قول احلسن : لثامن ا

 أُولَِئكَ لَُهْم) ٤٠(إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ٣٩(َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٣٨(إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَِليمِ 
يُطَاُف َعلَْيهِمْ ) ٤٤(َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني ) ٤٣(ِفي جَنَّاِت النَّعِيمِ ) ٤٢(فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ ) ٤١(رِْزٌق َمْعلُوٌم 

َوِعْندَُهْم قَاصِرَاُت ) ٤٧(لَا ِفيَها غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ ) ٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني ) ٤٥(بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ 
  ) ٤٩(كَأَنَُّهنَّ بَْيٌض َمكُْنونٌ ) ٤٨(الطَّْرِف ِعٌني 

  :أي من مخر معني وفيه ثالثة أوجه } يُطاف عليهم بكأسٍ من َمعنيٍ { : قوله عز وجل 
  .أنه اجلاري؛ قاله الضحاك : أحدها 
  .الذي ال ينقطع ، حكاه جويرب : الثاين 

  .عصر ، قاله سعيد بن أيب عروبة أنه الذي مل ي: الثالث 
  .أنه اخلمر بعينه الذي مل ميزج بغريه : وحيتمل رابعاً 

  :ويف املعني من املاء مخسة أوجه 
  .أنه الظاهر للعني ، قاله الكليب : أحدها 
  .ما مّدته العيون فاتصل ومل ينقطع ، قاله احلسن : الثاين 

  .كذا إذا اشتد دخوله فيه أنه الشديد اجلري من قوهلم أمعن يف : الثالث 
  .أنه الكثري مأخوذ من املعني وهو الشيء الكثري : الرابع 

  .أنه املنتفع به مأخوذ من املاعون ، قاله الفراء : اخلامس 
  .يعين أن مخر اجلنة بيضاء اللون ، وهي يف قراءة ابن مسعود صفراء } بيضاء لذٍَّة للشاربني { 

  :اء اللون فيكون اختالف لوهنما يف منظرمها قال الشاعر وحيتمل أن تكون بيضاء الكأس صفر
  .نار ونور قّيدا بوعاء ... فكأن هبجتها وهبجة كأسها 

  :فيه مخسة تأويالت } ال فيها غَْولٌ { : قوله عز وجل 
  .أي ليس فيها صداع ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس : أحدها 
  .ليس فيها وجع البطن ، قاله جماهد : الثاين 



  .ليس فيها أذى ، قاله الفراء وعكرمة وهذه الثالثة متقاربة الشتقاق الغول من الغائلة : الثالث 
  .ليس فيها إمث ، قاله الكليب : الرابع 

  :أهنا ال تغتال عقوهلم ، قاله السدي وأبو عبيدة ، ومنه قول الشاعر : اخلامس 
  يصرع واحد واحدا... وهذا من الغيلة أن 

  :فيه ثالثة تأويالت } ينزفون  وال هم عنها{ 
  :ال تنزف العقل وال تذهب احللم بالسكر ، قاله عطاء ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  لبئس الندامى كنتم آل أجبرا... لعمري لئن أنزفتم أو صحوُتم 
لصداع السكر وا: يف اخلمر أربع خصال : ال يبولون ، قاله ابن عباس ، وحكى الضحاك عنه أنه قال : الثاين 

  .والقيء والبول ، فذكر اهللا تعاىل مخر اجلنة فنزهها عن هذه اخلصال 
  :أي ال تفىن مأخوذ من نزف الركية ، قاله أبو عمرو بن العالء ، ومنه قول الشاعر : الثالث 

  حلاك اهللا قد أنزفت ريقي... دعيين ال أبا لك أن تطيقي 
زة والكسائي ، ينزفون بكسر الزاي ، وقرأ الباقون ُينَزفون بفتح وقد خيتلف هذا التأويل باختالف القراءة ، فقرأ مح

الزاي ، والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو منزوف إذا ذهب عقله بالسكر ، والكسر من أنزف فهو منزوف إذا 
  .فنيت مخره ، وإمنا صرف اهللا تعاىل السكر عن أهل اجلنة لئال ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم 

يعين بقاصرات الطرف النساء الاليت قصرن أطرافهن على } وعندهم قاِصراُت الطّرِف عٌني { :  قوله عز وجل
  :قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غريه ، قال امرؤ القيس : أزواجهن فال يردن غريهم مأخوذ من قوهلم 

  من الذّّر فوق اخلد منها ألثّرا... من القاصرات الطرف لو دب ُمحولٌ 
  : العني وجهان ويف

  .احلسان العيون ، قاله جماهد ومقاتل : أحدمها 
  .العظام األعني ، قاله األخفش وقطرب : الثاين 

  :فيه وجهان } كأهنن بيٌض مكنون { 
  :يعين اللؤلؤ يف صدفه ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر : أحدمها 

  ص ميزت من جوهر مكنون... وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا 
  .يعين البيض املعروف يف قشره ، واملكنون املصون : لثاين ا

  :ويف تشبيههم بالبيض املكنون أربعة أوجه 
  .تشبيهاً ببيض النعام ُيكّن بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إىل الصفرة ، قاله احلسن : أحدها 
  .تشبيهاً ببطن البيض إذا مل متسه يد ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
  .تشبيهاً ببياض البيض حني ينزع قشرة ، قاله السدي : الث الث

  .تشبيهاً بالسحاء الذي يكون بني القشرة العليا ولباب البيض ، قاله عطاء : الرابع 

) ٥٢(َك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني َيقُولُ أَإِنَّ) ٥١(قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن ) ٥٠(فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ 
) ٥٥(فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ ) ٥٤(قَالَ َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ ) ٥٣(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمِدينُونَ 

إِلَّا َمْوتََتَنا ) ٥٨(أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني ) ٥٧(ي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن َولَْولَا نِْعَمةُ رَبِّ) ٥٦(قَالَ َتاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَُتْرِدينِ 
  ) ٦١(ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ ) ٦٠(إِنَّ َهذَا لَُهوَ الْفَْوُز الْعَِظيُم ) ٥٩(الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني 



  .يعين أهل اجلنة كما يسأل أهل النار } ى بعض يتساءلون فأقبل بعضهم عل{ : قوله عز وجل 
  .يعين من أهل اجلنة } قال قائلٌ منهم { 
  :يعين يف الدنيا ، وفيه ثالثة أقاويل } إين كان يل قرين { 

  .أنه الشيطان كان يغويه فال يطيعه ، قاله جماهد : أحدها 
  .ه ابن عباس شريك له كان يدعوه إىل الكفر فال جييبه ، قال: الثاين 

إىل آخر قصتهما ، فقال املؤمن منهما يف اجلنة } واضرب هلم مثالً رجلني { أهنما اللذان يف سورة الكهف : الثالث 
  .للكافر يف النار 

  .يعين بالبعث } يقول أئنك ملن املصدقني { 
  :فيه تأويالن } أئذا مِْتَنا وكُنَّا تراباً وعظاماً أئنا ملدينون { 

  .اسبون ، قاله جماهد وقتادة والسدي حمل: أحدمها 
  .كما تدين تدان : جملازون ، قاله ابن عباس وحممد بن كعب من قوله : الثاين 

وهذا قول صاحب القرين للمالئكة وقيل ألهل اجلنة ، هل أنتم مطلعون } قال هل أنتم مطلعون { : قوله عز وجل 
  :حيتمل ذلك وجهني . يعين يف النار 

  .باره عن جواز االطالع الستخ: أحدمها 
  .ملعاينة القرين : الثاين 

قال ابن عباس يف وسط اجلحيم ، وإمنا مسي } يف سواِء اجلحيم { يعين قرينه } فرآه { . يعين يف النار } فاطّلََع { 
فه ، لقد تغري فواهللا لوال أن اهللا َعّرفه إياه ما كان ليعر: الوسط سواًء الستواء املسافة فيه إىل اجلوانب قال قتادة 

  .حْبُرُه وسُربه يعين حسنه وختطيطه 
  :هذا قول املؤمن يف اجلنة لقرينه يف النار ، وفيه وجهان } قال تاهللا إن ِكْدتَ لُترْدين { : قوله عز وجل 

  .لتهلكين لو أطعتك ، قاله السدي : أحدمها 
  .لتباعدين من اهللا تعاىل ، قاله حيىي : الثاين 

يعين يف النار ، ألن أحضر ال يستعمل مطلقاً إال يف الشر } لكنت من احملْضَرين { يعين باإلميان  }ولوال نعمة ريب { 
.  

) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتْخُرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ ) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني ) ٦٢(أَذَِلَك َخْيرٌ ُنزُلًا أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ 
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوًبا ِمنْ ) ٦٦(فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٦٥(ُعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ طَلْ

) ٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم يُْهَرُعونَ ) ٦٩( إِنَُّهمْ أَلْفَْوا آَباَءُهمْ َضالَِّني) ٦٨(ثُمَّ إِنَّ مَْرجَِعُهمْ لَإِلَى الَْجحِيمِ ) ٦٧(َحِميمٍ 
إِلَّا ) ٧٣(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن ) ٧٢(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن ) ٧١(َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني 

  ) ٧٤(ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

والنُّزل العطاء الوافر ومنه إقامة اإلنزال ، وقيل ما يعد } أذلك خٌري نزالً أم شجرة الزقوم { :  قوله عز وجل
  .وشجرة الزقوم هي شجرة يف النار يقتاهتا أهل النار ، مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح . للضيف والعسكر 

  :ولني واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا اليت يعرفها العرب أوال؟ على ق
إهنا شجرة مّرة تكون بتهامة من : أهنا معروفة من شجر الدنيا ، ومن قال هبذا اختلفوا فيها فقال قطرب : أحدمها 



  .أخبث الشجر ، وقال غريه بل كل نبات قاتل 
ما نعرف : أهنا ال تعرف يف شجر الدنيا ، فلما نزلت هذه اآلية يف شجرة الزقوم قال كفار قريش : القول الثاين 

يا جارية ابغينا متراً : الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه اهللا : الزقوم بكالم الرببر : هذه الشجرة ، فقال ابن الزبعرى 
  .وزبداً مث قال ألصحابه تزقموا هذا الذي خيوفنا به حممد يزعم أن النار تنبت الشجر ، والنار حترق الشجر 

  :فيه قوالن } إنا جعلناها فتنة للظاملني { 
أن النار حترق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أيب جهل إمنا الزقوم التمر والزبد أتزقمه فكان : أحدمها 

  .هذا هو الفتنة للظاملني ، قاله جماهد 
  .أن شدة عذاهبم هبا هي الفتنة اليت جعلت هلم ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  :فكان املقصود هبذا الذكر أمرين } إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم { : قوله عز وجل 
  .وصفها هلم الختالفهم فيها : أحدمها 

  .ليعلمهم جواز بقائها يف النار ألهنا تنبت من النار : الثاين 
  .وبلغين أهنا يف الباب السادس واهنا حتيا بلهب النار كما حييا شجركم بربد املاء : قال حيىي بن سالم 

يعين بالطلع الثمر ، فإن قيل فكيف شبهها برؤوس الشياطني وهم ما رأوها وال  }طلعها كأنه رؤُوس الشياطني { 
  عرفوها؟

  :قيل عن هذا أربعة أجوبة 
أن قبح صورهتا مستقر يف النفوس ، وإن مل تشاهد فجاز أن ينسبها بذلك الستقرار قبحها يف نفوسهم كما : أحدها 

  :قال امرؤ القيس 
  سنونٍة ُزرقٍ كأنياب أغوالوم... ايقُتلين واملشريفّ مضاجعي 

  .فشببها بأنياب األغوال وإن مل يرها الناس 
  .أنه أراد رأس حية تسمى عندالعرب شيطاناً وهي قبيحة الرأس : الثاين 

  .أنه أراد شجراً يكون بني مكة واليمن يسمى رؤوس الشياطني ، قاله مقاتل : الثالث 
يعين ملزاجاً من محيم واحلميم احلار الداين من اإلحراق قال } يم مث إنّ هلم عليها لشوباً من مح{ : قوله عز وجل 

  :الشاعر 
  إذا اغترفته بأطساسها... كأن احلميم على متنها 
  َعلَْته حدائد دّواسها... ُجمان جيول على فضة 

  :ومنه مسي القريب محيماً لقربه من القلب ، ومسي احملموم لقرب حرارته من اإلحراق ، قال الشاعر 
  آحاد آحاد يف الشهر احلالل... م اهللا ذلك من لقاٍء أح

  .أي أدناه فيمزج هلم الزقوم باحلميم ليجمع هلم بني مرارة الزقوم وحرارة احلميم تغليظاً لعذاهبم وتشديداً لبالهتم 
، قاله عبد يعين بأن مأواهم إلىل اجلحيم : أحدها : فيه أربعة أوجه } مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم { : قوله عز وجل 
  .الرمحن بن زيد 

  .أن منقلبهم إلىل اجلحيم ، قاله سفيان : الثاين 
  .يعين أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إىل عذاب اجلحيم ، قاله ابن زياد : الثالث 



 مث يرجعون إىل مواضعهم ، قاله حيىي بن سالم} يطوفون بينها وبني محيم آن { أهنم فيها كما قال اهللا تعاىل : الرابع 
.  

) ٧٧(َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني ) ٧٦(َوَنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ ) ٧٥(َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ 
إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا ) ٨٠(ذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني إِنَّا كَ) ٧٩(َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الْعَالَِمَني ) ٧٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 

  ) ٨٢(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن ) ٨١(الُْمْؤِمنَِني 

أي دعانا ، ودعاؤه كان على قومه عند إياسه من إمياهنم ، وإمنا } ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون { : قوله عز وجل 
  :عاء ألمرين دعا عليهم باهلالك بعد طول االستد

  .ليطهر اهللا األرض من العصاة : أحدمها 
  .ليكونوا عربة يتعظ هبا من بعدهم من األمم : الثاين 
  :حيتمل وجهني } فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ { : وقوله 

  .فلنعم اجمليبون لنوح يف دعائه : أحدمها 
  .فلنعم اجمليبون ملن دعا ألن التمدح بعموم اإلجابة أبلغ : الثاين 

  .رجال وأربعة نسوة ] أي [ نوح وثالثة بنني ونساؤهم ، أربعة : كانوا مثانية : قال قتادة } وجنيناه وأهله { 
  :فيه وجهان } من الكرب العظيم { 

  .من غرق الطوفان ، قاله السدي : أحدمها 
  .من األذى الذي كان ينزل من قومه ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

سام وحام ويافث : والناس كلهم بعد نوح من ذريته وكان بنوه ثالثة : قال ابن عباس } ني وجعلنا ذريته هم الباق{ 
  :، فالعرب والعجم أوالد سام ، والروم والترك والصقالبة أوالد يافث والسودان من أوالد حام ، قال الشاعر 

  كأن جبينها حجر املقام... عجوز من بين حام بن نوح 
  :فيه ثالثة أوجه } يه يف اآلخرين وتركنا عل{ : قوله عز وجل 

  .معناه أبقى اهللا الثناء احلسن يف اآلخرين ، قاله قتادة : أحدها 
  .لسان صدق لألنبياء كلهم ، قاله جماهد : الثاين 

  .هو قوله سالم عل نوح يف العاملني ، قاله الفراء : الثالث 

أَئِفْكًا آِلَهةً ) ٨٥(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ ) ٨٤(بَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ إِذْ َجاَء َر) ٨٣(َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه لَإِْبَراِهيَم 
  ) ٨٧(فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٨٦(ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

  :فيه وجهان } وإن من شيعته إلبراهيم { : قوله عز وجل 
  .ابن عباس من أهل دينه ، قاله : أحدمها 

  .على منهاجه وسنته ، قاله جماهد : الثاين 
  :ويف أصل الشيعة يف اللغة قوالن 

  :أهنم األتباع ومنه قول الشاعر : أحدمها 
  أو شيَعه أفال تشيعنا... قال اخلليط غداً تصدُّ َعّنا 



  .قوله أو شيعه أي اليوم ايل يتبع غداً ، قاله ابن حبر 
لشيعة األعوان ، وهو مأخوذ من الشياع وهو احلطب الصغار الذي يوضع مع الكبار وهو قول األصمعي ا: الثاين 

  .حىت يستوقد ألنه يعني على الوقود 
  :مث فيه قوالن 

  .إن من شيعة حممد إلبراهيم عليهما السالم ، قاله الكليب والفراء : أحدمها 
  .من شيعة نوح إلبراهيم ، قاله جماهد ومقاتل : الثاين 

  :م وجهان ويف إبراهي
  .أنه اسم أعجمي وهو قول األكثرين : أحدمها 

  .مشتق من الربمهة وهي إّدامة النظر : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } إذ جاء رّبه بقَلْب سليم { : قوله عز وجل 

  .سليم من الشك ، قاله قتادة : أحدها 
  .سليم من الشرك ، قاله احلسن : الثاين 

  . خملص ، قاله الضحاك: الثالث 
  .أال يكون لعاناً ، قاله عروة بن الزبري : الرابع 

  :وحيتمل جميئه إىل ربه وجهني 
  .عند دعائه إىل توحيده وطاعته : أحدمها 

  .عند إلقائه يف النار : الثاين 

رَاغَ إِلَى آِلَهتِهِْم فَقَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ فَ) ٩٠(فََتَولَّْوا َعْنُه ُمدْبِرِيَن ) ٨٩(فَقَالَ إِنِّي َسقِيٌم ) ٨٨(فََنظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجومِ 
قَالَ أَتَْعُبُدونَ َما َتْنِحُتونَ ) ٩٤(فَأَقَْبلُوا إِلَْيِه َيزِفُّونَ ) ٩٣(فَرَاغَ َعلَْيهِْم َضْرًبا بِالَْيِمنيِ ) ٩٢(َما لَكُْم لَا َتْنِطقُونَ ) ٩١(
فَأََرادُوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم ) ٩٧(الُوا اْبنُوا لَُه بُْنَياًنا فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ قَ) ٩٦(َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(

  ) ٩٨(الْأَْسفَِلَني 

  :فيها أربعة تأويالت } فنظر نظرة يف النجوم { : قوله عز وجل 
  .ظره يف النجوم ، قاله سعيد بن املسيب أنه رأى جنماً طالعاً ، فعلم بذلك أن له إهلاً خالقاً ، فكان هذا ن: أحدها 
  .أهنا كلمة من كالم العرب إذا تفكر الرجل يف أمره قالوا قد نظر يف النجوم ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه نظر فيما جنم من قوهلم ، وهذا قول احلسن : الثالث 
وشع بن نون أبطل ذلك ، فنظر أن علم النجوم كان من النبوة ، فلما حبس اهللا تعاىل الشمس على ي: الرابع 

  .علماً نبوياً ، قاله ابن عائشة ] كان [ إبراهيم فيها 
وحكى جويرب عن الضحاك أن علم النجوم كان باقياً إىل زمن عيسى ابن مرمي عليه السالم حىت دخلوا عليه يف 

اللهم : ربه عند ذلك فقال من النجوم ، فدعا : موضع ال يطلع عليه فقالت هلم مرمي من أين علمتم موضعه؟ قالوا 
قال . فومههم يف علمها فال يعلم علم النجوم أحد ، فصار حكمها يف الشرع حمظوراً وعلمها يف الناس جمهوالً 

  .الكليب وكانوا بقرية بني البصرة والكوفة يقال هلا هرمزجرد وكانوا ينظرون يف النجوم 
  :فيه سبعة تأويالت } فقال إين سقيم { 



  .استدل هبا على وقت محى كانت تأتيه أنه : أحدها 
  .سقيم مبا يف عنقي من املوت : الثاين 

  .سقيم مبا أرى من قبح أفعالكم يف عبادة غري اهللا : الثالث 
  .سقيم لشكه : الرابع 

  .لعلمه بأن له إهلاً خالقاً معبوداً ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  .لعلة عرضت له : السادس 
إن ذا النجم مل يطلع قط إال طلع : إليه أن غداً عيدنا فاخرج ، فنظر إىل جنم فقال  أن ملكهم أرسل: السابع 

كابد نيب اهللا عن دينه فقال إين سقيم : بسقمي ، فتولوا عنه مدبرين ، قاله عبد الرمحن بن زيد قال سعيد بن املسيب 
ين سقيم أي طعني وهذه خطيئته اليت قال إ: كانوا يفرون من املطعون فأراد أن خيلوا بآهلتهم فقال : وقال سفيان . 

مل يكذب إبراهيم غري ثالث « : اغفر يل خطيئيت يوم الدين وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  ثنتني يف ذات اهللا عز وجل قوله إين سقيم ، وقوله بل فعله كبريهم هذا ، وقوله يف سارة هي أخيت: 
  :فيه أربعة أوجه } تِهِْم فراغ إىل َءالَهِ{ . » 

  .ذهب إليهم ، قاله السدي : أحدها 
  .مال إليهم ، قاله قتادة : الثاين 

  .صال عليهم ، قاله األخفش : الثالث 
  .أقبل عليهم ، قاله الكليب وقطرب ، وهذا قريب من املعنيني املتقدمني : الرابع 

  :فيه قوالن } فقال أال تأكلون { 
  .استهزاء هبم ، قاله ابن زياد  أنه قال ذلك: أحدمها 

أنه وجدهم حني خرجوا إىل عيدهم قد صنعوا آلهلتهم طعاماً لتبارك هلم فيه فلذلك قال لألصنام وإن كانت : الثاين 
  :وتنبيهاً على عجزها ، ولذلك قال . ال تعقل عنه الكالم احتجاجاً على جهل من عبدها 

  .} ما لكم ال تنطقون { 

  :فيه ثالثة تأويالت } باليمني  فراغ عليهم ضرباً{ 
  .قاله الضحاك ، ألهنا أقوى والضرب هبا أشد . يده اليمىن : أحدها 
  .حكاه ابن عيسى } وتاهللا ألكيدن أصنامكم { باليمني اليت حلفها حني قال : الثاين 

  .يعين بالقوة ، وقوة النبوة أشد ، قاله ثعلب : الثالث 
  :ة تأويالت فيه مخس} فأقبلوا إليه يزفون { 

  .خيرجون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يسعون ، قاله الضحاك : الثاين 

  .يتسللون ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .يرعدون غضباً ، حكاه حيىي بن سالم : الرابع 

  :خيتالون وهو مشي اخليالء ، وبه قال جماهد ، ومنه أخذ زفاف العروس إىل زوجها ، وقال الفرزدق : اخلامس 
  يزّف وجاءت َخلْفه وهي زفّف... اء قريع الشول قَبل إفاهلا وج

  :فيه وجهان } واهللا خلقكم وما تعملون { : قوله عز وجل 



  .أن اهللا خلقكم وخلق عملكم : أحدمها 
  .خلقكم وخلق األصنام اليت عملتموها : الثاين 

  .يعين إحراقه بالنار اليت أوقدوها له } فأرادوا به كيداً { 
  :فيه أربعة أوجه } هم األسفلني فجعلنا{ 

  .األسفلني يف نار جهنم ، قاله حيىي : أحدها 
  .فما ناظروه بعد ذلك حىت أهلكوا : األسفلني يف دحض احلجة ، قال قتادة : الثاين 

  .يعين املهلكني فإن اهللا تعاىل عقب ذلك هبالكهم : الثالث 
فما انتفع بالنار يومئٍذ أحد من الناس وما أحرقت منه : عب قال ك. املقهورين خلالص إبراهيم من كيدهم : الرابع 

  .يومئٍذ إال وثاقه 
إبراهيم ملا « وروت أم سبابة األنصارية عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثها أن 

فأمر رسول اهللا صلى اهللا »  ألقي يف النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إال الوزغة فإهنا كانت تنفخ عليها
  .عليه وسلم بقتلها 

فَلَمَّا َبلَغَ ) ١٠١(فََبشَّْرنَاُه بُِغلَامٍ َحِليمٍ ) ١٠٠(َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٩٩(َوقَالَ إِنِّي ذَاِهبٌ إِلَى رَبِّي سََيْهِدينِ 
أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا َتَرى قَالَ َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتْؤَمُر سََتجِدُنِي إِنْ َشاءَ  َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا ُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ

ا قَدْ َصدَّقَْت الرُّْؤَيا إِنَّ) ١٠٤(َوَناَدْيَناُه أَنْ َيا إِْبَراِهيُم ) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ ) ١٠٢(اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 
َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي ) ١٠٧(َوفََدْيَناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ ) ١٠٦(إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبلَاُء الُْمبُِني ) ١٠٥(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

) ١١١(ادَِنا الُْمْؤِمنَِني إِنَُّه ِمْن ِعَب) ١١٠(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٩(َسلَاٌم َعلَى إِبَْراهِيَم ) ١٠٨(الْآخِرِيَن 
َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ُمبٌِني ) ١١٢(َوَبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق َنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني 

)١١٣ (  

  :ن ويف زمان هذا القول منه قوال} وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين { 
  :أنه قال عند إلقائه يف النار ، وفيه على هذا القول تأويالن : أحدمها 
  .إين ذاهب إىل ما قضى به علّي ريب : أحدمها 

إين ميت كما يقال ملن مات قد ذهب إىل اهللا تعاىل ألنه عليه السالم تصور أنه ميوت بإلقائه يف النار على : الثاين 
  .فيها إىل أن قيل هلا كوين برداً وسالماً ، فحينئذٍ سلم إبراهيم منها املعهود من حاهلا يف تلف ما يلقى 

  :على هذا القول تأويالن } سيهدين { : ويف قوله 
  .سيهدين إىل اخلالص من النار : أحدمها 

  .إىل اجلنة : الثاين 
  :فاحتمل ما قاله إبراهيم من هذا وجهني 

  .ك ختويفاً هلم أن بقوله ملن يلقيه يف النار فيكون ذل: أحدمها 
أن بقوله ملن شاهده من الناس احلضور فيكون ذلك منه إنذاًر هلم ، فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه : الثاين 

  .قال قبل إلقائه يف النار 
  .أنه قاله بعد خروجه من النار : والقول الثاين 



  :ويف هذا القول ثالثة تأويالت } إين ذاهب إىل ريب { 
  .منقطع إىل اهللا بعباديت ، حكاه النقاش إين : أحدها 
  .ذاهب إليه بقليب وديين وعملي ، قاله قتادة : الثاين 

  .هو أول من هاجر من اخللق مع لوط وسارة : قال مقاتل . مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق : الثالث 
  :ويف البلد الذي هاجر إليه قوالن 

  .إىل أرض الشام : أحدمها 
  .إىل أرض حران ، حكاه النسائي  :الثاين 

  :سيهدين على هذا القول تأويالن : ويف قوله 
  .حسيب اهللا عليه توكلت ، قاله سليمان : سيهدين إىل قول : أحدمها 

  .إىل طريق اهلجرة ، قاله حيىي : الثاين 
  :واحتمل هذا القول منه وجهني 

  .هلم  أن بقوله ملن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً: أحدمها 
  .أن بقوله ملن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً : الثاين 

  .ما مسعت اهللا حيل عباده شيئاً أجل من احللم : قال احلسن . أي وقور } فبشرناه بُغالم حليم { : قوله عز وجل 
  :ويف قوالن 

  .وإبراهيم قاله قتادة أنه إسحاق ، ومل يثن اهللا تعاىل على أحد باحللم إال على إسحاق : أحدمها 
قال الكليب وكان إمساعيل أكرب من إسحاق . إمساعيل وبشر بنبوة إسحاق بعد ذلك ، قاله عامر الشعيب : الثاين 

  .بثالث عشرة سنة 
  :فيه أربعة أوجه } فلما بلغ معه السعي { : قوله عز وجل 

  .ميشي مع أبيه ، قاله قتادة : أحدها 
  .قاله عكرمة أدرك معه العمل ، : الثاين 

  .أنه سعي العمل الذي تقوم به احلجة ، قاله احلسن : الثالث 
  .أنه السعي يف العبادة ، قاله ابن زيد : الرابع 

قال الفراء والكليب ، ]  ١٩: اإلسراء [ } وسعى هلا سعيها { صام وصلى ، أمل تسمع اهللا يقول : قال ابن عباس 
  .وكان يومئٍذ ابن ثالث عشرة سنة 

قال رسول اهللا صلى اهللا : فروى مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال } يا بين إين أرى يف املنام أين أذُحبك  قال{ 
  عليه وسلم

  رؤيا األنبياء يف املنام وحي« 
  :مل يقل له ذلك على وجه املؤامرة يف أمر اهللا سبحانه ، وفيه ثالثة أوجه } فانظُْر ماذا تََرى { . » 

  .اراً مبا أمره اهللا تعاىل به ليكون أطوع له أنه قاله إخب: أحدها 
  .أنه قاله امتحاناً لصربه على أمر اهللا تعاىل : الثاين 

  .أي ماذا تريين من صربك أو جزعك ، قاله الفراء : الثالث 
  :فيه وجهان . اآلية } قال يا أبت افَْعلْ ما تؤمرُ { 



  .على الذبح ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .اء ، حكاه الكليب ، فوجده يف االمتحان صادق الطاعة سريع اإلجابة قوي الدين على القض: الثاين 

  :فيه وجهان } فلما أْسلَما { : قوله عز وجل 
  .اتفقا على أمر واحد ، قاله أبو صاحل : أحدمها 

  .سلما هللا تعاىل األمر ، وهو قول السدي : الثاين 
  .يم ابنه هللا تعاىل سلم إمساعيل نفسه هللا ، وسلم إبراه: قال قتادة 

  :فيه ثالثة أوجه } وتله للجبني { 
  :معناه صرعه على جبينه ، قاله ابن عباس ، واجلبني ما عن ميني اجلبهة ومشاهلا ، قال الشاعر : أحدها 

  فصار إىل أمِّه اهلاوية... وتله أبو حكم للجبني 
  .أنه أكبَّه لوجهه ، قاله جماهد : الثاين 

  .ينه على تل ، قاله قطرب أنه وضع جب: الثالث 
  .يا أبت اذحبين وأنا ساجد ، وال تنظر إىل وجهي فعسى أن ترمحين فال تذحبين : وحكى جماهد عن إسحاق أنه قال 

  :أي عملت ما رأيته يف املنام ، ويف الذي رآه ثالثة أقاويل } وناديناه أن يا إبراهيم قد َصدَّقْتَ الرؤيا { 
  .عد منه مقعد الذابح ينتظر األمر بإمضاء الذبح أن الذي رآه أنه ق: أحدها 
أن الذي رآه أنه أمر بذحبه بشرط التمكني ومل ميكن منه ملا روي أنه كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل : الثاين 

  .على حلقه صفيحة من حناس 
  .ل أن الذي رآه أنه ذحبه وقد فعل ذلك وإمنا وصل اهللا تعاىل األوداج بال فص: الثالث 

  .بالعفو عن ذبح ابنه } إنا كذلك جنزِي احملسنني { 
  .ويف الذبيح قوالن مثل اختالفهم يف احلليم الذي بشر به 

قال ابن . أنه إسحاق ، قاله علي رضي اهللا عنه وعبد اهللا بن مسعود وكعب األحبار وقتادة واحلسن : أحدمها 
  .ه سارة وهي بنت تسعني سنة جريج ذبح إبراهيم ابنه إسحاق وهو ابن سبع سنني وولدت

  :ويف املوضع الذي أراد ذحبه فيه ثالثة أقاويل 
  .مبكة يف املقام : أحدها 
  .يف املنحر مبىن : الثاين 

وملا علمت سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومني . بالشام ، قاله ابن جريج وهو من بيت املقدس على ميلني : الثالث 
  .وماتت يف اليوم 

أنه إمساعيل ، قاله ابن عباس وعبد اهللا بن عمر وحممد بن كعب وسعيد بن املسيب ، وأنه ذحبه مبىن : القول الثاين 
عند اجلمار اليت رمى إبليس يف كل مجرة بسبع حصيات حني عارضه يف ذحبه حىت مجر بني يديه أي أسرع فسميت 

  .مجاراً 
  : وحكى سعيد بن جبري أنه ذحبه على الصخرة اليت بأصل ثبري مبىن

  :فيه وجهان } إنَّ هذا هلو البالُء املبني { : قوله عز وجل 
  .االختبار العظيم ، قاله ابن قتيبة : أحدمها 



  :النعمة البينة ، قاله الكليب ومقاتل وقطرب وأنشد قول احلطيئة : الثاين 
  على األيام إن نفع البالُء... وإن بالءهم ما قد علمتم 

  :فيه ثالثة أقاويل } عظيم  وفديناه بذبح{ : قوله عز وجل 
أنه فدى بوعل أنزل عليه من ثبري ، قاله ابن عباس ، وحكى عنه سعيد ابن جبري أنه كبش رعي يف اجلنة : أحدها 

  .أربعني خريفاً 
  .أنه فدي بكبش من غنم الدنيا ، قاله احلسن : الثاين 

قال ابن عباس . هابيل بن آدم فقيل منه أنه فدي بكبش أنزل عليه من اجلنة وهو الكبش الذي قربه : الثالث 
والذبح بالكسر هو املذبوح ، والذبح . حدثين من رأى قرين الكبش الذي ذحبه إبراهيم عليه السالم معلقني بالكعبة 

  .بالفتح هو فعل الذبح 
  :مخسة تأويالت } عظيم { : ويف قوله 

  .ألنه قد رعى يف اجلنة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .نه ذبح حبق ، قاله احلسن أل: الثاين 

  .ألنه عظيم الشخص : الثالث 
  .ألنه عظيم الربكة : الرابع 

  .ألنه متقبل ، قاله جماهد : اخلامس 
  :فيه قوالن } وتركنا عليه يف اآلخِرين { : قوله عز وجل 

  .الثناء احلسن ، قاله قتادة : أحدمها 
  .هو السالم على إبراهيم ، قاله عكرمة : الثاين 

وََنَصرَْناُهْم فَكَاُنوا ُهُم ) ١١٥(َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ١١٤(لَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ َو
وََتَركَْنا َعلَْيهَِما ِفي ) ١١٨(َوَهدَْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم ) ١١٧(َوآتَْيَناُهَما الْكَِتاَب الُْمسَْتبَِني ) ١١٦(الْغَاِلبَِني 
إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٢١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٢٠(َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ ) ١١٩(الْآخِرِيَن 

)١٢٢ (  

  :فيه قوالن } ولقد مننا على موسى وهارون { : قوله عز وجل 
  .اله مقاتل بالنبوة ، ق: أحدمها 

  .بالنجاة من فرعون ، قاله الكليب : الثاين 
  :فيه قوالن . اآلية } وجنينامها { 

  .من الغرق : أحدمها 
  .من الرق : الثاين 

) ١٢٥(َن الَْخاِلِقَني أََتْدُعونَ َبْعلًا وََتذَُرونَ أَْحَس) ١٢٤(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
َوَتَركَْنا ) ١٢٨(إِلَّا ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٢٧(فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ ) ١٢٦(اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني 



إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٣١(ِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني إِنَّا كَذَ) ١٣٠(َسلَاٌم َعلَى إِلْ َياِسَني ) ١٢٩(َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 
)١٣٢ (  

  :فيه قوالن } وإن إلياس ملن املرسلني { : قوله عز وجل 
  .وابن إدريس : أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة ، وهي قراءة ابن مسعود : أحدمها 

. هو إلياس بن حبشر ، وقال الكليب هو عم اليسع : ق ، قال مقاتل أنه من ولد هارون ، قاله حممد بن إسحا: الثاين 
  .وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر 

وقيل ملا عظمت األحداث يف بين إسرائيل بعد حزقيل بعث اهللا إليهم إلياس عليه السالم نبياً ، وتبعه اليسع وآمن به 
عل وقطع عنه لذة املطعم واملشرب وصار مع املالئكة إنيساً ، فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يقبضه إليه فف

  .ملكياً ، أرضياً مساوياً ، واهللا أعلم 
  :فيه ثالثة أوجه } أتدعون بعالً { : قوله عز وجل 

قال مقاتل هي لغة أزد شنوءة ، ومسع ابن عباس رجالً من أهل اليمن . يعين رّباً ، قاله عكرمة وجماهد : أحدها 
  :من بعل هذه أي رهبا ، ومنه قول أيب دؤاد : ىن فقال يسوم ناقة مب

  متقلداً سيفاً ورحما... ورأيت بعلك يف الوغى 
كسره إلياس : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه مسيت بعلبك ، قاله الضحاك وابن زيد وقال مقاتل : الثاين 

  .وذهب 
  .شجرة  أنه اسم امرأة كانوا يعبدوهنا ، قاله ابن: الثالث 

  :فيه وجهان } وتذرون أْحَسَن اخلالقني { 
  .من قيل له خالق : أحدمها 

  .أحسن الصانعني ألن الناس يصنعون وال خيلقون : الثاين 
  :قوله عز وجل 

سالٌم على آل ياسني بفتح اهلمزة ومدها وكسر الالم ، وقرأ الباقون : قرأ نافع وابن عامر } سالٌم على إِلْ يَاِسَني { 
سالم على : سالم على ياسني بإسقاط األلف والالم ، وقرأ ابن مسعود : ر اهلمزة وتسكني الالم ، وقرأ احلسن بكس

  .ادراسني ، ألنه قرأ وإن إدريس ملن املرسلني 
  :فمن قرأ الياس ففيه وجهان 

  .أنه مجع يدخل فيه مجيع آل إلياس مبعىن أن كل واحد من أهله يسمى الياس : أحدمها 
. أنه إلياس فغري بالزيادة ألن العرب تغري األمساء األعجمية بالزيادة كما يقولون ميكال وميكاييل وميكائني : الثاين 

  :قال الشاعر 
  هذا وربِّ البيت إسرائينا... يقول أهل السوق ملا جينا 

  :ومن قرأ آل ياسني ففي قراءته وجهان 
  .ن عباس أهنم آل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله اب: أحدمها 

  .أهنم آل إلياس : الثاين 
  :فعلى هذا يف دخول الزيادة يف ياسني وجهان 

أهنا زيدت لتساوي اآلي ، كما قال يف موضع طور سيناء ، ويف موضع آخر طور سينني ، فعلى هذا : أحدمها 



  .يكون السالم على أهله دونه وتكون اإلضافة إليه تشريفاً له 
  .كون داخالً يف مجلتهم ويكون السالم عليه وعليهم أهنا دخلت للجمع في: الثاين 

ثُمَّ َدمَّْرَنا ) ١٣٥(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٣٤(إِذْ َنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(َوإِنَّ لُوطًا لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
  ) ١٣٨(َوبِاللَّْيلِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ١٣٧(َني َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمْصبِِح) ١٣٦(الْآخَرِيَن 

  :فيها أربعة أوجه } إال عجوزاً يف الغابرين { 
  .اهلالكني ، قاله الّسدي : أحدها 
  .يف الباقني من اهلالكني ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .يف عذاب اهللا تعاىل ، قاله قتادة : الثالث 
  .اه مقاتل يف املاضني يف العذاب ، حك: الرابع 

) ١٤١(فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني ) ١٤٠(إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١٣٩(َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني 
) ١٤٤(طْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ لَلَبِثَ ِفي َب) ١٤٣(فَلَْولَا أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحَني ) ١٤٢(فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم 
َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو يَزِيُدونَ ) ١٤٦(وَأَْنَبتَْنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ ) ١٤٥(فََنَبذْنَاُه بِالَْعَراِء َوُهَو َسقِيٌم 

  ) ١٤٨(فَآَمُنوا فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ ) ١٤٧(

يونس بن مىت نيب من أنبياء اهللا تعاىل بعثه إىل قرية يقال : قال السدي } وإن يونس ملن املرسلني { : قوله عز وجل 
  .وهي من أرض املوصل : قال قتادة : هلا نينوى على شاطىء دجلة 

إليهم  فر من قومه وكان فيما عهد: واآلبق الفاّر إىل حيث ال يعلم به ، قال احلسن } إذ أبق إىل الفُلك املشحون { 
أهنم إن مل يؤمنوا أتاهم العذاب ، وجعل عالمة ذلك خروجاً من بني أظهرهم ، فلما خرج عنه جاءهتم ريح سوداء 

فخافوها فدعوا اهللا بأطفاهلم وهبائمهم فأجاهبم وصرف العذاب عنهم فخرج مكايداً لقومه مغاضباً لدين ربه حىت أتى 
  .اشتطت هبم خافوا الغرق البحر فركب سفينة وقد استوقرت محالً ، فلما 

  :وفيما خافوا الغرق به قوالن 
  .أمواج من ريح عصفت هبم قاله ابن عباس : أحدمها 

فينا مذنب ال ننجو إال بإلقائه ، فاقترعوا : من احلوت الذي عارضهم ، حكاه ابن عيسى ، فقالوا عند ذلك : الثاين 
  : فخرجت القرعة على يونس فألقوه ، وهو معىن قوله تعاىل

  .أي قارع بالسهام ، قاله ابن عباس والسدي } فساَهم { 
  :فيه ثالثة أوجه } فكان من املدحضني { 

  .من املقروعني ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  :من املغلوبني ، قاله سعيد بن جبري ، ومنه قول أيب قيس : الثاين 

  فقد قرت بقتلهم العيون... قتلنا املدحضني بكل فج 
  .أنه الباطل احلجة ، قاله السدي مأخوذ من دحض احلجة وهو بطالهنا فلما ألقوه يف البحر آمنوا :  الثالث

أوحى اهللا تعاىل إىل مسكة يقال هلا اللخم من البحر : قال ابن عباس } فالتقمه احلوت وُهو مليم { : قوله عز وجل 
ولكن جعلت بطنك له سجناً ، فال ختدشي  األخضر أن شقي البحار حىت تأخذي يونس ، وليس يونس لك رزقاً ،



  .له جلداً وال تكسري له عظماً ، فالتقمه احلوت حني ألقي 
  :ثالثة تأويالت } وهو مليم { : ويف قوله 

  .أي مسيء مذنب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يلوم نفسه على ما صنع ، وهو معىن قول قتادة : الثاين 

  .الكليب يالم على ما صنع ، قاله : الثالث 
  .والفرق بني امللوم واملليم أن املليم اذا أتى مبا يالم عليه ، وامللوم إذا ليم عليه 

  :فيه أربعة أوجه } فلوال أنه كان ِمن املسبحني { 
  .من القائلني ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، قاله احلسن : أحدها 
  .من املصلني قاله ابن عباس : الثاين 
  .من العابدين ، قاله وهب بن منبه : الث الث

  .وقيل تاب يف الرخاء فنجاه اهللا من البالء . من التائبني ، قاله قطرب : الرابع 
إىل يوم القيامة حىت َيصري احلوت له قرباً ، ويف مدة لبثه يف بطن : قال قتادة } للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون { 

  :احلوت أربعة أقاويل 
  .التقمه ضحى ولفظه عشية : يوم ، قال الشعيب بعض : أحدها 
  .ثالثة أيام ، قاله قتادة : الثاين 

  .سبعة أيام ، قاله جعفر : الثالث 
  .أربعون يوماً ، قاله أبو مالك ، وقيل إنه سار بيونس حىت مر به إىل اإليلة مث عاد يف دجلة إىل نينوى : الرابع 

  :فيه أربعة أوجه } فنبذناه بالعراء { 
  .بالساحل ، قاله ابن عباس : حدها أ

  .هي أرض يقال هلا بلد : باألرض ، قاله السدي ، قال الضحاك : الثاين 
  .موضع بأرض اليمن : الثالث 
  :الفضاء الذي ال يواريه نبت وال شجر ، قال الشاعر : الرابع 

  ونبذت بالبلد العراء ثيايب... ورفعت رِْجالً ال أخاف عثارها 
  :فيه وجهان } وهو سقيم { 

  .كهيئة الصيب ، قاله السدي : أحدمها 
  .كهيئة الفرخ الذي ليس له ريش ، قاله ابن مسعود ألنه ضعف بعد القوة ، ورق جلده بعد الشدة : الثاين 

  :فيها مخسة أقاويل } وأنبتنا عليه شجرة من يقطني { : قوله عز وجل 
  .أنه القرع ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .ه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إىل الصيف ، قاله سعيد بن جبري أن: الثاين 

  .أهنا كل شجرة هلا ورق عريض ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أنه كل ما ينبسط على وجه األرض من البطيخ والقثاء ، رواه القاسم بن أيب أيوب : الرابع 

وهو تفعيل من قطن باملكان أي أقام إقامة . ه رواه هالل بن حيان أهنا شجرة مساها اهللا تعاىل يقطيناً أظلت: اخلامس 
زائل ال إقامة راسخ كالنخل والزيتون ، فمكث يونس حتتها يصيب منها ويستظل هبا حىت تراجعت نفسه إليه ، مث 



ئة ألف أتبكي على هالك شجرة وال تبكي على هالك ما: يبست الشجرة فبكى حزناً عليها ، فأوحى اهللا تعاىل إليه 
  .أو يزيدون؟ حكاه ابن مسعود 

يا يونس : وحكى سعيد بن جبري أنه ملا تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه فأوحى اهللا تعاىل إليه 
  .جزعت من حر الشمس ومل جتزع ملائة ألف أو يزيدون تابوا إيلّ فتبت عليهم 

  :فيهم قوالن } وأرسلناه إىل مائة ألٍف أو يزيدون { : قوله عز وجل 
  .أنه أرسل إليهم بعدما نبذه احلوت ، قاله ابن عباس ، فكان أرسل إىل قوم بعد قوم : أحدمها 

  .أنه أرسل إىل األولني فآمنوا بشريعته ، وهو معىن قول ابن مسعود : الثاين 
  :ثالثة أوجه } أو يزيدون { : ويف قوله 

  .لعددين أنه لإلهبام كأنه قال أرسلناه إىل أحد ا: أحدها 
  .أنه على شك املخاطبني : الثاين 

بل يزيدون ، قاله ابن عباس وعدد من أهل التأويل ، مثله قوله فكان قاب قوسني أو أدىن يعىن : أن معناه : الثالث 
  :بل أدىن ، قال جرير 

  عدلت هبم طهية واخلشابا... أثعلبة الفوارس أو رباحاً 
  .واملعىن أثعلبة بل رباحاً 

  :قال هبذا يف قدر زيادهتم على مائة ألف على مخسة أقاويل  واختلف من
  .يزيدون عشرين ألفاً ، رواه أُيب بن كعب مرفوعاً : أحدها 
  .يزيدون ثالثني ألفاً ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .يزيدون بضعة وثالثني ألفاً ، قاله احلكم : الثالث 
  .هللا البصري بضعة وأربعني ألفاً رواه سفيان بن عبد ا: الرابع 

  .سبعني ألفاً ، قاله سعيد بن جبري : اخلامس 

أَلَا إِنَُّهْم ِمْن إِفْكِهِْم ) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئكَةَ إَِناثًا َوُهمْ َشاِهُدونَ ) ١٤٩(فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ 
َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ١٥٣(أَْصطَفَى الَْبَناِت َعلَى الَْبنَِني ) ١٥٢(ُهْم لَكَاِذُبونَ َولََد اللَُّه َوإِنَّ) ١٥١(لََيقُولُونَ 

َوَجَعلُوا َبْيَنهُ ) ١٥٧(فَأْتُوا بِِكَتابِكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ١٥٦(أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُمبٌِني ) ١٥٥(أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٥٤(
إِلَّا ِعَبادَ اللَّهِ ) ١٥٩(ُسْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ ) ١٥٨(نَِّة َنَسًبا َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ َوَبْيَن الْجِ

  ) ١٦٠(الُْمْخلَِصَني 

  :فيه ثالثة أوجه } أم لكم سلطان مبني { : قوله عز وجل 
  .عذر مبني ، قاله قتادة : أحدها 
  .بينة ، قاله ابن قتيبة  حجة: الثاين 

  .كتاب بّين ، قاله الكليب : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } وجعلوا بينه وبني اِجلنة نسباً { : قوله عز وجل 

  .أنه إشراك الشيطان يف عبادة اهللا تعاىل فهو النسب الذي جعلوه ، قاله احلسن : أحدها 
  .ن فكانت املالئكة من بينهم ، قاله قتادة هو قول يهود أصبهان أن اهللا تعاىل صاهر اجل: الثاين 



إن اهللا تعاىل وإبليس أخوان ، وأن النور واخلري واحليوان النافع من خلق اهللا ، والظلمة : هو قول الزنادقة : الثالث 
  .والشر واحليوان الضار من خلق إبليس ، قاله الكليب وعطية العويف 

بنات سروات اجلن ، : فمن أمهاهتم؟ قالوا : نات اهللا فقال هلم أبو بكر هو قول املشركني ، إن املالئكة ب: الرابع 
  .قاله جماهد 

  :ويف تسمية املالئكة على هذا الوجه جنة ثالثة أوجه 
  .أهنم بطن من بطون املالئكة يقال هلم اجلنة ، قاله جماهد : أحدها 
  .ألهنم على اجلنان ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .عن العيون كاجلن املستخفني  الستتارهم: الثالث 
  :ويف اجلنة قوالن } ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون { : قوله عز وجل 

  .أهنم املالئكة ، قاله السدي : أحدمها 
  .أهنم اجلن ، قاله جماهد : الثاين 

  :وفيما علموه قوالن 
  .أهنم علموا أن قائل هذا القول حمضرون ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 

  .علموا أهنم يف أنفسهم حمضرون ، وهو قول من زعم أن اجلنة هم اجلن : ين الثا
  :ويف قوله حمضرون تأويالن 

  .للحساب ، قال جماهد : أحدمها 
  .حمضرون يف النار ، قاله قتادة : الثاين 

َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم ) ١٦٣(َو َصالِ الَْجحِيمِ إِلَّا َمْن ُه) ١٦٢(َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ 
لَوْ أَنَّ ِعْندََنا ِذكًْرا ) ١٦٧(َوإِنْ كَانُوا لََيقُولُونَ ) ١٦٦(َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(

  ) ١٦٩(اللَِّه الُْمخْلَِصَني  لَكُنَّا ِعَباَد) ١٦٨(ِمَن الْأَوَِّلَني 

  .يعين املشركني وما عبدوه من آهلتهم } فإنكم وما تعبدون { : قوله عز وجل 
  :أي مبضلني ، قال الشاعر } ما أنتم عليه بفاتنني { 

  عليه وكان هلا فاتناً... فرد بنعمته كيده 
  :فيه وجهان } إال من هو صالِ اجلحيم { 

  .م اهللا تعاىل أنه يصلى اجلحيم ، قاله ابن عباس إال من سبق يف عل: أحدمها 
  :فيه قوالن } وما ِمّنا إال له مقاٌم معلوم { قوله عز وجل 

  .ما منا ملك إال له يف السماء مقام معلوم ، قاله ابن مسعود وسعيد بن جبري : أحدمها 
قال فتقدم } وما منا إال له مقام معلوم { كان يصلي الرجال والنساء مجيعاً حىت نزلت : ما حكاه قتادة قال : الثاين 

  .الرجال وتأخر النساء 
  .وحيتمل إن مل يثبت هذا النقل 

  .وما منا يوم القيامة إال من له فيها مقام معلوم بني يدي اهللا عز وجل : ثالثاً 
  :فيه قوالن } وإنا لنحن الّصافون { : قوله عز وجل 



لسماء ، قيل حول العرش ينتظرون ما يؤمرون به ، وقيل يف الصالة أهنم املالئكة يقفون صفوفاً يف ا: أحدمها 
وإنا { يريد ، اهللا بكم هدى املالئكة : وحكى أبو نضرة أن عمر رضي اهللا كان إذا قام إىل الصالة قال . مصطفني 

  .تأخر يا فالن ، مث يتقدم فيكرب } لنحن الصافون 
فأمرهم } وإنا لنحن الصافون { متبددين فأنزل اهللا عز وجل  ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون: الثاين 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصطفوا
  :فيه قوالن } وإنا لنحن املسبحون { : وقوله عز وجل . 

  .املصلّون ، قاله قتادة : أحدمها 
  .املنزِّهون اهللا عما أضافه إليه املشركون أي فكيف ال تعبدونه وحنن نعبده : الثاين 

) ١٧٢(إِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنصُوُرونَ ) ١٧١(َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعبَاِدَنا الْمُْرَسِلَني ) ١٧٠(فَكَفَُروا بِِه فََسْوفَ َيْعلَُمونَ 
أَفَبَِعذَابَِنا ) ١٧٥(ْبِصُرونَ وَأَْبِصْرُهْم فََسْوفَ ُي) ١٧٤(فََتَولَّ َعنُْهْم حَتَّى ِحنيٍ ) ١٧٣(َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم الْغَاِلُبونَ 

َوأَْبِصرْ ) ١٧٨(َوتََولَّ َعْنُهمْ َحتَّى ِحنيٍ ) ١٧٧(فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم فََساَء َصبَاُح الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٦(َيْستَْعجِلُونَ 
  ) ١٧٩(فََسْوَف ُيْبِصُرونَ 

  :والن فيه ق} ولقد سبقت كلمُتنا لعبادنا املرسلني { : قوله عز وجل 
  .سبقت باحلجج ، قاله السدي : أحدمها 

  .مل يقتل من الرسل أصحاب الشرائع أحد قط : أهنم سينصرون ، قال احلسن : الثاين 
  :فيه قوالن } إهنم هلم املنصرون { 

  .باحلجج يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ، قاله السدي والكليب : أحدمها 
  .نتقام ، وهو معىن قول قتادة بالظفر إما باإلميان أو باال: الثاين 

  :فيه أربعة أقاويل } فتولَّ عنهم حىت حني { : قوله عز وجل 
  .يوم بدر ، قاله السدي : أحدها 
  .فتح مكة ، حكاه النقاش : الثاين 

  .املوت ، قاله قتادة : الثالث 
  .يوم القيامة ، وهو قول زيد بن أسلم : الرابع 

  :ويف نسخ هذه اآلية قوالن 
  .أهنا منسوخة ، قاله قتادة : ا أحدمه
  .أهنا ثابتة : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } وأْبِصر فسوف يبصرون { : قوله عز وجل 
  .أبصر ما ضيعوا من أمر اهللا فسوف يبصرون ما حيل هبم من عذاب اهللا وهو معىن قول ابن زيد : أحدها 
  .هلم ، حكاه ابن عيسى أبصرهم يف وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما حيل : الثاين 

  .أبصر حاهلم بقلبك فسوف يبصرون ذلك يف القيامة : الثالث 
  .أعلمهم اآلن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معىن قول ثعلب : الرابع 



  ) ١٨٢(بِّ الْعَالَِمَني وَالْحَْمُد ِللَِّه َر) ١٨١(َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني ) ١٨٠(سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الشعيب قال } سبحان ربك رب العزة عما يصفون { : قوله عز وجل 
سبحان ربك { : من سرَّه أن يكتال باملكيال األوىف من األجر يوم القيامة فليقل آخر جملسه حني يريد أن يقوم « 

  }ى املرسلني واحلمد هللا رب العاملني رب العزة عما يصفون وسالٌم عل
  :حيتمل وجهني } رب العزة { : قوله تعاىل . » 

  .مالك العزة : أحدمها 
  .رب كل شيء متعزز من مالك أو متجرب : الثاين 

  :حيتمل وجهني } وسالٌم على املرسلني { 
  .سالمه عليهم إكرماً هلم : أحدمها 

  .نه ما أمر نيب بالقتال إال حرس من القتل قضاؤه بسالمتهم بعد إرساهلم فإ: الثاين 
  :حيتمل وجهني } واحلمد هللا رب العاملني { 

  .على إرسال األنبياء مبشرين ومنذرين : أحدمها 
  .على مجيع ما أنعم به على اخللق أمجعني : الثاين 

كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َولَاتَ ِحَني ) ٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ ) ١(ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ 
  ) ٣(َمَناصٍ 

  :فيه تسعة تأويالت } ص { : قوله عز وجل 
  .أنه فواتح اهللا تعاىل هبا القرآن ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : الثاين 

  . تعاىل أقسم به ، قاله ابن عباس أنه اسم من أمساء اهللا: الثالث 
  .أنه حرف هجاء من أمساء اهللا تعاىل ، قاله السدي : الرابع 

  .أنه مبعىن صدق اهللا ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .أنه من املصادة وهي املعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك ، قاله احلسن : السادس 
  .تبع القرآن بعلمك ، قاله سفيان أنه من املصادة وهي االتباع ومعناه ا: السابع 

  :فيه أربعة تأويالت } والقرآن ذي الذكر { 
  .ذي الشرف ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي : أحدها 
  .بالبيان ، قاله قتادة : الثاين 

  .بالتذكري ، قاله الضحاك : الثالث 
  .ها هنا وقع القسم : قال قتادة . ذكر ما قبله من الكتب ، حكاه ابن قتيبة : الرابع 

  :واختلف أهل التأويل يف جوابه على قولني 
ومن قال حبذفه اختلفوا فيه . أن جواب القسم حمذوف وحذفه أفخم له ألن النفس تذهب فيه كل مذهب : أحدمها 

  :على قولني 



  .أن تقدير احملذوف منه لقد جاء احلق : أحدمها 
  .تقديره ما األمر كما قالوا : الثاين 
  :من األصل أن جواب القسم مظهر ، ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه على قولني : ل الثاين والقو

  .قاله الفراء } كم أهلكنا من قبلهم من قرن { قوله تعاىل : أحدمها 
  .وهو قول مقاتل } إن ذلك حلق ختاصم أهل النار { من قوله تعاىل : الثاين 

  .يعين يف محية وفراق ، قاله قتادة : أحدها 
  .يف تعزز واختالف ، قاله السدي : الثاين 

  .يف أنفة وعداوة : الثالث 
  .يف امتناع ومباعدة : وحيتمل رابعاً 

  .يعين قبل كفار هذه األمة } كم أهلكنا ِمن قَْبِلهم { 
  :فيه قوالن } من قرن { 

  .يعين من أمة ، قاله أبو مالك : أحدمها 
  :أقاويل  أن القرن زمان مقدور وفيه سبعة: الثاين 

  .أنه عشرون سنة ، قاله احلسن : أحدها 
  .أربعون سنة ، قاله إبراهيم : الثاين 

  .ستون سنة ، رواه أبو عبيدة الناجي : الثالث 
  .سبعون سنة ، قاله قتادة : الرابع 

  .مثانون سنة ، قاله الكليب : اخلامس 
  .عليه وسلم  مائة سنة ، رواه عبد اهللا بن بشر عن النيب صلى اهللا: السادس 
  .عشرون ومائة سنة ، قاله زرارة بن أوىف : السابع 

  :حيتمل وجهني } فنادوا والت حني مناص { : قوله عز وجل 
  .استغاثوا : أحدمها 

والت حني مناص التاء من الت مفصولة من احلاء وهي كذلك يف املصحف ، ومن وصلها باحلاء . دعوا : الثاين 
  :وفيها وجهان . فقد أخطأ 

  .أهنا مبعىن ال وهو قول أيب عبيدة : أحدها 
  :أهنا مبعىن ليس وال تعمل إال يف احلني خاصة ، قال الشاعر : الثاين 

  وأضحى الشيب قد قطع القرينا... تذكر حب ليلى الت حيناً 
  :مخسة أوجه } والت حني مناص { ويف تأويل قوله تعاىل 

  .وليس حني ملجأ ، قاله زيد بن أسلم : أحدها 
  :وليس حني َمغاث ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس ، ومنه قول علي رضي اهللا عنه يف رجز له : الثاين 

  سبعني ألفاً عاِقدي النواصي... ألصبحّن العاصي بن العاصي 
  آساد غيل حني ال مناص... قد جنبوا اخليل على الدالصِ 



  :، ومنه قول الشاعر وليس حني زوال ، وراه أبو قابوس عن ابن عباس : الثالث 
  يضمهم جملس يشفي من الصيد... فهم خشوع لدية ال مناص هلم 

والنوص بالنون التأخر . وليس حني فرار ، قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من ناص ينوص : الرابع 
  :، والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء القيس 

  تقصر عنها خطوة وتبوصف... أِمن ذكر ليلى إن نأتك تنوص 
  .فجمع يف هذا البيت بني البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم 

أن النوص بالنون التقدم ، والبوص بالباء التأخر ، وهو من األضداد ، وكانوا إذا أحسوا يف احلرب بفشل : اخلامس 
فصار : هلك فيها من هلك ، حكاه الكليب أي محلة واحدة ، فينجو فيها من جنا وي: مناص : قال بعضهم لبعض 

  .تأويله على هذا الوجه ما قاله السدي أهنم حني عاينوا املوت مل يستطيعوا فراراً من العذاب وال رجوعاً إىل التوبة 

ةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ أََجَعلَ الْآِلَه) ٤(َوَعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر ِمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب 
َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة ) ٦(َواْنطَلََق الَْملَأُ ِمنُْهْم أَِن اْمُشوا وَاصْبُِروا َعلَى آِلهَِتكُمْ إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيرَاُد ) ٥(ُعَجاٌب 

أَْم ) ٨(ْيِه الذِّكُْر ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ أَأُْنزِلَ َعلَ) ٧(الْآخَِرِة إِنْ َهذَا إِلَّا اْخِتلَاٌق 
َبابِ أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَلْيَْرَتقُوا ِفي الْأَْس) ٩(ِعْنَدُهْم خَزَاِئُن َرْحَمِة رَبَِّك الَْعزِيزِ الْوَهَّابِ 

  ) ١١(ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن الْأَْحزَابِ ) ١٠(

أمرهم أن يقولوا ال إله إال اهللا أيسع حلاجَاتنا } أجعل اآلهلة إهلاً واحداً إن هذا لشيء عجاب { : قوله عز وجل 
يفرق بينهما يف مجيعاً إله واحد إن هذا لشيء عجاب مبعىن عجيب كما يقال رجل طوال وطويل ، وكان اخلليل 

  .املعىن فيقول العجيب هو الذي قد يكون مثله والعجاب هو الذي ال يكون مثله ، وكذلك الطويل والطوال 
  :واالنطالق الذهاب بسهولة ومنه طالقة الوجه ويف املأل منهم قوالن } وانطلق املأل منهم { : قوله عز وجل 

  .أنه عقبة بن معيط ، قاله جماهد : أحدمها 
أنه أبو جهل بن هشام أتى أبا طالب يف مرضه شاكياً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث انطلق من عنده :  الثاين

  .حني يئس من كفه ، قاله ابن عباس 
  :فيه وجهان } أَِن امشوا واصربوا على آهلتكم { 

  .اتركوه واعبدوا آهلتكم : أحدمها 
امش على هذا األمر ، أي : ا على آهلتكم يف العبادة ، والعرب تقول امضوا على أمركم يف املعاندة واصربو: الثاين 

  .امض عليه والزمه 
  :فيه وجهان } إن هذا لشيء يراد { 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا أسلم وقوي به اإلسالم شق على قريش فقالوا إن اإلسالم عمر فيه : أحدمها 
  .قوة لإلسالم وشيء يراد ، قاله مقاتل 

  .أن خالف حممد لنا ومفارقته لديننا إمنا يريد به الرياسة علينا والتملك لنا : اين الث
  :فيه أربعة أقويل } ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة { : قوله عز وجل 

  .يف النصرانية ألهنا كانت آخر امللل ، قاله ابن عباس وقتادة والسدي : أحدها 
  .السالم ، قاله احلكم فيما بني عيسى وحممد عليهما : الثاين 



  .يف ملة قريش ، قاله جماهد : الثالث 
  .معناه أننا ما مسعنا أنه خيرج ذلك يف زماننا ، قاله احلسن : الرابع 

  .أي كذب اختلقه حممد صلى اهللا عليه وسلم } إن هذا إال اختالق { 
طوهنا من شاؤوا ومينعوهنا من شاُءوا قال السدي مفاتيح النبوة فيع} أم عندهم خزائن رمحة ربك { : قوله عز وجل 

.  
  :فيه أربعة تأويالت } فلريتقوا يف األسباب { : قوله عز وجل 

  .يف السماء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يف الفضل والدين ، قاله السدي : الثاين 

  .يف طرق السماء وأبواهبا ، قاله جماهد : الثالث 
  .إن ظنوا أهنا مانعة ، وهو معىن قول أيب عبيدة معناه فليعلوا يف أسباب القوة : الرابع 

صلة } ما { هم مشركو مكة و : قال سعيد بن جبري } جند ما هنالك مهزوم من األحزاب { : قوله عز وجل 
  :قال األعشى . جئتك ألمر ما : للتأكيد ، تقول 

  عداين عن هيجكم أشغايل... فاذهيب ما إليك ادركين احللم 
  .أتباع مقلِّدون ليس فيهم عامل مرشد ومعىن قوله جند أي 

يعين مشركي قريش أنه أحزاب إبليس وأتباعه وقيل ألهنم حتازبوا على اجلحود هللا } مهزوم من األحزاب { 
  .فبشره هبزميتهم وهو مبكة فكان تأويلها يوم بدر : قال قتادة . ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

) ١٣(َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحابُ الْأَْيكَةِ أُولَِئَك الْأَحَْزاُب ) ١٢(اٌد َوِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوتَاِد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَع
الُوا َربََّنا َوقَ) ١٥(َوَما َينْظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ ) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ 

  ) ١٦(َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ 

ذكر اهللا عز وجل القوم بلفظ التأنيث ، واختلف أهل العربية يف تأنيثه } كذبت قبلهم قوم نوح { : قوله عز وجل 
  :على قولني 

  .أنه قد جيوز فيه التأنيث والتذكري : أحدمها 
جيوز تأنيثه إال أن يقع املعىن على العشرية فيغلب يف اللفظ حكم املعىن املضمر تنبيهاً عليه أنه مذكر اللفظ ال : الثاين 

ومل يقل ذكرها ألنه ملا كان املضمر فيه مذكوراً ذكره وإن كان } كال إهنا تذكرة فمن شاء ذكره { كقوله تعاىل 
  .اللفظ مقتضياً للتأنيث 

كانوا أصحاب أصنام يعبدوهنا ، : رض اليمن ، قال ابن اسحاق وهم قوم هود كانوا باألحقاف من أ} وعاٌد { 
وكانت ثالثة يقال ألحدها هدر ولآلخر صمور لآلخر اهلنا ، فأمرهم هود أن يوحدوا اهللا سبحانه وال جيعلوا معه 

  .إِهلاً غريه ويكفوا عن ظلم الناس ومل يأمرهم إال بذلك 
  :د أربعة أقاويل ويف تسميته بذي األوتا} وفرعون ذُو األوتاد { 

  .أنه كان كثري البنيان ، والبنيان يسمى أوتاداً ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أنه كانت له مالعب من أوتاد يلعب عليها ، قاله ابن عباس وقتادة : الثاين 

  .ألنه كان يعذب الناس باألوتاد ، قاله السدي : الثالث 



  :ت ما يشج باألوتاد كما قال األسود بن يعفر أنه يريد ثابت امللك شديد القوة كثبو: والرابع 
  يف ظل ملك ثابت األوتاد... ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 

وهم عرب وحكى مقاتل أن عاداً ومثود أبناء عم ، وكانت منازل مثود باحلجر بني احلجاز والشام منها } ومثود { 
، فذكر ابن عباس أهنم آمنوا مث مات فرجعوا بعده عن وادي القرى ، بعث اهللا إليهم صاحلاً ، واختلف يف إمياهنم به 

اإلميان فأحياه اهللا تعاىل وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صاحل فكذبوه وقالوا قد مات صاحل فأتنا مبا تعدنا إن كنت من 
  .الصادقني فأتاهم اهللا الناقة ، فكفروا وعقروها ، فأهلكهم اهللا 

  .باً فدعاهم حىت صار شيخاً ، فقروا الناقة ومل يؤمنوا حىت هلكوا إن اهللا بعث صاحلاً شا: وقال ابن إسحاق 
وقال . وكانوا أربعمائة ألف بيت يف كل بيت عشرة : قال جماهد . مل يؤمنوا حىت أهلكهم اهللا تعاىل } وقوم لوط { 

  .يامة وحده عطاء ما من أحد من األنبياء إال يقوم معه يوم القيامة قوم من أمته إال آل لوط فإنه يقوم الق
  :قوالن } األيكة { ويف . بعث اهللا إليهم شعيباً } وأصحاب األيكة { 

  .أهنا الغيضة ، قاله ابن عباس : أحدمها 
بعث شعيب إىل أمتني من الناس إىل : قال قتادة . أنه امللتف من النبع والسدر قاله أبو عمرو بن العالء : الثاين 

  .ذابني أصحاب اإليكة وإىل مدين ، وعذبتا بع
  :حيتمل وجهني } أولئك األحزاب { 

  .أحزاب على األنبياء بالعداوة : أحدمها 
  .أحزاب الشياطني باملواالة : الثاين 

  .يعين كفار هذه األمة } وما ينظر هؤالء { : قوله عز وجل 
  .يعين النفخة األوىل } إال صيحة واحدة { 
  :، والباقون بفتحها ، واختلف يف الضم والفتح على قولني  قرأ محزة والكسائي بضم الفاء} ما هلا من فواق { 

  .أنه بالفتح من اإلفاضة وبالضم فُواق الناقة وهو قدر ما بني احللبتني تقديراً للمدة : أحدمها 

  :معنامها واحد ، ويف تأويله سبعة أقاويل : الثاين 
  .معناه ما هلا من ترداد ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ا من حبس ، قاله محزة بن إمساعيل ما هل: الثاين 

  .من رجوع إىل الدنيا ، قاله احلسن وقتادة : الثالث 
  .وروي عن ابن عباس أيضاً . من رمحة : الرابع 

  .ما هلا من راحة ، حكاه أبان بن تغلب : اخلامس 
  :ما هلا من تأخري لسرعتها قال الكليب ، ومنه قول أيب ذؤيب : السادس 

  فيا ليت القيامة عن فواق... نيا حيايت إذا ماتت عن الد
  .ما هلم بعدها من إقامة ، وهو مبعىن قول السدي : السابع 

  :فيه مخسة تأويالت . اآلية } . . . وقالوا ربنا َعجَّل لنا ِقطنا { : قوله عز وجل 
  .معىن ذلك عجل لنا حظنا من اجلنة اليت وعدتنا ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .نا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك ، قاله ابن عباس عجل ل: الثاين 

  .عجل لنا رزقنا ، قاله إمساعيل بن أيب خالد : الثالث 



  .أرنا منازلنا ، قاله السدي : الرابع 
كتابه  وأما من أويت. . . فأما من أويت كتابه بيمينه { عجل لنا يف الدنيا كتابنا يف اآلخرة وهو قوله : اخلامس 
وأصل القط القطع ، ومنه قط القلم وقوهلم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيين وبينه . استهزاء منهم بذلك } بشماله 

والكتاب والرزق لقطعه من غريه إال أنه يف الكتاب أكثر استعماالً وأقوى حقيقة ، قال أمية . وأطلق على النصيب 
  :بن أيب الصلت 

  جيىب إليه والقط والقلح. ..قوم هلم ساحة العراق وما 
  :وفيه ملن قال هبذا قوالن 

  .أحدمها أنه ينطلق على كل كتاب يتوثق به 
  .أنه خمص بالكتاب الذي فيه عطية وصلة ، قاله ابن حبر : الثاين 

ْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالْإِْشرَاقِ إِنَّا َسخَّ) ١٧(اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداوُوَد ذَا الْأَْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب 
  ) ٢٠(َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوآتَْيَناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ ) ١٩(َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُه أَوَّاٌب ) ١٨(

  .الرسل ال كمن مل يصرب مثل يونس يعين كما صرب أولو العزم من } اصرب على ما يقولون { : قوله عز وجل 
  .أي فإنا حنسن إليك كما أحسنا إىل داود قبلك بالصرب } واذكر عبدنا داود { 
  :فيه قوالن } ذا األيد { 

  .ذا النعم اليت أنعم اهللا هبا عليه ألهنا مجع يد حذفت منه الياء ، واليد النعمة : أحدمها 
وفيما نسب داود إليه . أي بقوة } والسماء بنيناها بأيد { وجماهد ، ومنه  ذا القوة ، قاله ابن عباس وقتادة: الثاين 

  :من القوة قوالن 
  .القوة يف طاعة اهللا والنصر يف احلرب ، قاله جماهد : أحدمها 

  .وذكر أنه كان يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر . ذا القوة يف العبادة والفقه يف الدين قاله قتادة : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } أواب إنه { 

  .أنه التواب ، قاله جماهد وابن زيد : أحدها 
  .أنه الذي يؤوب إىل الطاعة ويرجع إليها ، حكاه ابن زيد : الثاين 

  .أنه املسبح ، قاله الكليب : الثالث 
  .أنه الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر منها ، قاله املنصور : الرابع 

  :فيه وجهان } دَدنا ملكه وَش{ : قوله عز وجل 
  .بالتأييد والنصر : أحدمها 

  .باثنني وثالثني ألف حرس : قال قتادة . باجلنود واهليبة : الثاين 
  :فيها مخسة تأويالت } وآتيناه احلكمة { 

  .النبوة ، قاله السدي : أحدها 
  .السّنة ، قاله قتادة : الثاين 

  .العدل ، قاله ابن جنيح : الثالث 
  .العلم والفهم ، قاله شريح :  الرابع



  .الفضل والفطنة : اخلامس 
  :فيه مخسة تأويالت } وفصل اخلطاب { 

  .على القضاء والعدل فيه ، قاله ابن عباس واحلسن : أحدها 
  .تكليف املدعي البينة واملدَعى عليه اليمني ، قاله شريح وقتادة : الثاين 

  .هبا ، قاله أبو موسى األشعري والشعيب قوله أما بعد ، وهو أول من تكلم : الثالث 
  .أنه البيان الكايف يف كل غرض مقصود : الرابع 

  .أنه الفصل بني الكالم األول والكالم الثاين : اخلامس 

ا لَا َتَخْف َخْصَمانِ َبَغى إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُو) ٢١(َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَُّروا الِْمْحرَاَب 
إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ ) ٢٢(َبْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َولَا ُتْشِططْ َواْهِدَنا إِلَى َسَواِء الصَِّراِط 

قَالَ لَقَْد ظَلََمكَ بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِِه َوإِنَّ ) ٢٣(ِخطَابِ َنْعَجةً وَِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوعَزَّنِي ِفي الْ
ُهْم َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاهُ كَِثًريا ِمَن الُْخلَطَاِء لََيبِْغي َبْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما 

  ) ٢٥(فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه ِعْندََنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ ) ٢٤(فََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا وَأَنَاَب فَاْسَتْغ

  .واخلصم يقع على الواحد واالثنني واجلماعة ألن أصله املصدر } وهل أتاك نبأ اخلَْصم { : قوله عز وجل 
  :أهنم أتوه من أعلى سورة ويف احملراب أربعة أقاويل ومعىن تسوروا } إذ تسوروا احملراب { 

  .أنه صدر اجمللس ، ومنه حمراب املسجد ، قاله أبو عبيدة : أحدها 
  .جملس األشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

  .أنه املسجد ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .ليه فيها أنه الغرفة ألهنم تسوروا ع: الرابع 

إن داود حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم ، : وسبب ذلك ما حكاه ابن عيسى } إذ دخلوا على داود ففزع منهم { 
فقيل له إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك ، فأخذ الزبور ودخل احملراب ومنع من الدخول عليه 

كون من الطري فجعل يدرج بني يديه ، فهمّ أن يستدرجه بيده ، فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما ي
فاستدرج حىت وقع يف كوة احملراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته 

غطت جسدها بشعرها ، قال السدي فوقعت يف قلبه ، قال ابن عباس وكان زوجها غازياً يف سبيل اهللا ، قال مقاتل 
هو أوريا بن حنان ، فكتب داود إىل أمري الغزاة أن جيعل زوجها يف محلة التابوت ، وكان محلة التابوت إما أن يفتح و

اهللا عليهم أو يقتلوا ، فقدمه فيهم فقتل ، فلما انقضت عدهتا خطبها داود فاشترطت عليه إن ولدت غالماً أن يكون 
عليه مخسني رجالً من بين إسرائيل فلم يشعر بفتنتها حىت ولدت  اخلليفة بعده ، وكتبت عليه بذلك كتاباً وأشهدت

  .سليمان وشب وتسور عليه امللكان وكان من شأهنما ما قَصَّه اهللا يف كتابه 
  :ويف فزعه منهما قوالن 

  .ألهنم تسوروا عليه من غري باب : أحدمها 
  .ألهنم أتوه يف غري وقت جلوسه للنظر : الثاين 

وكانا ملكني ومل يكونا خصمني وال باغيني ، وال يأيت منهما كذب } ان بََغى بعضنا على بعض قالوا ال ختف خصم{ 
  .ما تقول إن أتاك خصمان وقاال بغى بعضنا على بعض : ، وتقدير كالمها 



ألن مجلتهم مجعت ، وهم فريقان كل واحد } وهل أتاك نبأ اخلصم { : وثىن بعضهم هنا ومجعه يف األول حيث قال 
  .خصم  منهما

  .أي بالعدل } فاحكم بيننا باحلق { 
  :فيه ثالثة تأويالت } وال تشطط { 

  .ال متلْ ، قاله قتادة : أحدها 
  .ال َتُجر ، قاله السدي : الثاين 

  .ال تسرف ، قاله األخفش : الثالث 
  :ويف أصل الشطط قوالن 

  : أن أصله البعد من قوهلم شطط الدار إذا بعدت ، قال الشاعر: أحدمها 
  والدار بعد غد أبعد... تشطط غداً دار جرياننا 

  :قال الشاعر . اإلفراط : الثاين 
  وزعمن أن أودى حبقّي باطلي... أال يالقومي قد اشطّت عواذيل 

  :فيه وجهان } واهِدنا إىل سواِء الصراط { 
  .أرشدنا إىل قصد احلق ، قاله حيىي : أحدمها 

  .دي إىل عدل القضاء ، قاله الس: الثاين 
  :فيه وجهان } إن هذا أخي { 

  .يعين على ديين ، قاله ابن مسعود : أحدمها 
  .يعين صاحيب ، قاله السدي : الثاين 

  :فيها وجهان } له تسع وتسعونَ نعجةً ويلَ نعجةٌ واحدةٌ { 
عجة هي املرأة الن: قال قطرب . أنه أراد تسعاً وتسعني امرأة ، فكىن عنهن ، بالنعاج ، قاله ابن عيسى : أحدمها 

  .اجلميلة اللينة 
  .أنه أراد النعاج ليضرهبا مثالً لداود ، قاله احلسن : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } فقال أكفلنيها { 
  .ضمها إيلَّ ، قاله حيىي : أحدها 
  .أعطنيها ، قاله احلسن : الثاين 

  .حتّول يل عنها ، قاله ابن عباس وابن مسعود : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } خلطاب وعّزين يف ا{ 

  .أي قهرين يف اخلصومة ، قاله قتادة : أحدها 
  .غلبين على حقي ، من قوهلم من عزيز أي من غلب سلب ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .معناه إن تكلم كان أبني ، وإن بطش كان أشد مين ، وإن دعا كان أكثر مين ، قاله الضحاك : الثالث 
فإن قيل فكيف حيكم ألحد اخلصمني على اآلخر } لقد ظَلََمَك بسؤال نعجِتك إىل نعِاجه  قال{ : قوله عز وجل 

  :بدعواه؟ ففيه جوابان 
أن اآلخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السالم بإقراره ، فحذف اكتفاء بفهم السامع ، قاله : أحدمها 



  .السدي 
  .ال نعجتك إىل نعاجه إن كان األمر كما تقول لقد ظلمك بسؤ: الثاين 

  :حيتمل وجهني } وإنَّ كثرياً من اخلُلَطاِء { 
  .األصحاب : أحدمها 

  .الشركاء : الثاين 
  .أي يتعدى } لََيبِْغي بعضهم على بعض { 
  .تقديره فال يبغي بعضهم على بعض ، فحذف اكتفاء بفهم السامع } إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 
  :فيه وجهان } ْم َوقَِليلٌ مَّا ُه{ 

  .وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .وقليل من ال يبغي بعضهم على بعض ، قاله قتادة : الثاين 
  :وجهان } وقليل ما هم { اليت يف قوله } ما { ويف 

  .وقليل هم : اهنا فضلة زائدة تقديره : أحدمها 
  .وقليل الذي هم كذلك : ديره تق: أهنا مبعىن الذي : الثاين 

  :قال قتادة أي علم داود أمنا فتناه وفيه ثالثة أوجه } وظن داود أمنا فتناه { 
  .اختربناه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ابتليناه ، قاله السدي : الثاين 

  .شددنا عليه يف التعبد ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .قضى نيب اهللا على نفسه ومل يفطن لذلك ، فلما تبني له الذنب استغفر ربه :  قال قتادة. من ذنبه } فاستغفر ربَّه { 

  :واختلف يف الذنب على أربعة أقاويل 
  .أنه مسع من أحد اخلصمني وحكم له قبل مساعه من اآلخر : أحدها 
  .حىت علقت بقلبه هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان وامسها اليشع وهي تغتسل فأشبع نظره منها : الثاين 

  .هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج هبا وأحسن اخلالفة عليها ، قاله احلسن : الثالث 
لو مسعت رجالً يذكر أن داود قارف من تلك املرأة حمرَّماً جللدته : وحكى السدي عن علي كرم اهللا وجهه قال 

  .ن ستني ومائة ألن حد الناس مثانون وحد األنبياء ستون ومائة ، َحّدا
  :أي خّر ساجداً وقد يعرب عن السجود بالركوع ، قال الشاعر } وَخّر راكعاً وأناب { 

  وتاب إىل اهللا من كل ذنب... فخر على وجهه راكعاً 
مكث أربعني يوماً ساجداً ال يرفع رأسه حىت نبت املرعى من دموع عينه فغطى رأسه إىل أن قال اهللا : قال جماهد 

  :تعاىل 
  .أي مرجع } ك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذل{ 

  :يف الزلفى وجهان 
  .الكرامة ، وهو املشهور : أحدمها 

  .فرفع رأسه وقد قرح جبينه . الرمحة قاله الضحاك : الثاين 
  :واختلف يف هذه السجدة على قولني 



  .حنيفة  أهنا سجدة عزمية تسجد عند تالوهتا يف الصالة وغري الصالة ، قاله أبو: أحدمها 
  .أهنا سجدة شكر ال يسجد عند تالوهتا ال يف الصالة ، وال يف غري الصالة وهو قول الشافعي : الثاين 

فمكث داود حيناً ال يشرب ماء إال مزجه بدموعه ، وال يأكل طعاماً إال بلّه بدموعه ، وال ينام : قال وهب بن منبه 
ن يدعو على اخلطائني فلما أصاب اخلطيئة كان ال مير بواد وحكي عن داود أنه كا. على فراش إال غرقه بدموعه 

  .اللهم اغفر للخاطئني لعلك تغفر يل معهم : إال قال 

نَّ الَِّذيَن َك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إَِيا َداُوودُ إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َولَا َتتَّبِعِ الْهََوى فَُيِضلَّ
  ) ٢٦(َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحَسابِ 

  :فيه وجهان } يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض { : قوله عز وجل 
  .خليفة هللا تعاىل وتكون اخلالفة هي النبوة : أحدمها 

  .ي خليفة املاضي وتكون اخلالفة هي امللك خليفة ملن تقدمك ألن الباق: الثاين 
  :فيه وجهان } فاحكم بني الناس باحلق { 

  .بالعدل : أحدمها 
  .باحلق الذي لزمك لنا : الثاين 

  :فيه وجهان } وال تتبع اهلوى { 
  .أن متيل مع من هتواه فتجور : أحدمها 

  .أن حتكم مبا هتواه فتزلّ : الثاين 
  :وجهان  فيه} فيضلك عن سبيل اهللا { 

  .عن دين اهللا : أحدمها 
  .عن طاعة اهللا : الثاين 

  :فيه وجهان } إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا َنُسوا يوم احلساب { 
  .مبا تركوا العمل ليوم احلساب ، قاله السدي : أحدمها 

  .مبا أعرضوا عن يوم احلساب ، قاله احلسن : الثاين 

أَْم َنْجَعلُ ) ٢٧(َماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُوا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمَن النَّارِ َوَما َخلَقَْنا السَّ
ِكتَاٌب أَْنَزلْنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَركٌ ) ٢٨( الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَالْمُفِْسِديَن ِفي الْأَْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ

إِذْ ُعرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ ) ٣٠(َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب ) ٢٩(ِلَيدَّبَّرُوا آَياِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو الْأَلْبَابِ 
ُردُّوَها َعلَيَّ ) ٣٢(إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ رَبِّي حَتَّى َتوَاَرتْ بِالِْحجَابِ  فَقَالَ) ٣١(الصَّاِفَناتُ الْجِيَاُد 

  ) ٣٣(فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ وَالْأَْعنَاقِ 

  :اخليل وفيه وجهان } إذ ُعرِض عليه بالعشي الصافنات اجلياد { : قوله عز وجل 
من سره أن يقوم الرجال له « : ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  أن صفوهنا قيامها: أحدمها 

  :أي يدميون له القيام حكاه قطرب وأنشد قول النابغة » صفوفاً فليتبوأ مقعده من النار 
  عتاق املهاري واجلياد الصوافن... لنا قبة مضروبة بفنائها 



  :رف احلافر حىت تقوم على ثالث كما قال الشاعر أن صفوهنا رفع احدى اليدين على ط: الثاين 
  مما يقوم على الثالث كسريا... ألف الصفون فما يزل كأنه 

  :وجهان } اجلياد { ويف 
  .أهنا الطوال العناق مأخوذ من اجليد وهو العنق ألن طول أعناق اخليل من صفات فراهتها : أحدمها 

  .اد مسي بذلك ألنه جيود بالركض أهنا السريع ، قاله جماهد واحدها جو: الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } فَقَالَ إِين أحببت ُحبَّ اخلَْيرِ { : قوله عز وجل 

  .يعين حب املال ، قاله ابن جبري والضحاك : أحدها 
يوم اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل « ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم . حب اخليل قاله قتادة والسدي : الثاين 

  .حب اخليل : ويف قراءة ابن مسعود » القيامة 
  .حب الدنيا ، قاله أسباط : الثالث 

  :وجهان } أحببت حب اخلري { ويف 
أحببت حب اخلري مث أضاف فقال أحب : أحببت اخلري حباً فقدم ، فقال : أن فيه تقدمياً وتأخرياً تقديره : أحدمها 

  .اخلري ، قاله بعض النحويني 
  .آثرت حب اخلري : الكالم على الوالء يف نظمه من غري تقدمي وال تأخري ، وتأويله  أن: الثاين 

  :فيه وجهان } َعن ِذكر ريب { 
  .عن صالة العصر ، قاله علي رضي اهللا عنه : أحدمها 

  .عن ذكر اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس : الثاين 
هي « : اهللا عليه وسلم عن الصالة الوسطى فقال وروى احلارث عن علي كرم اهللا وجهه قال سئل رسول اهللا صلى 

  .» صالة العصر اليت فرط فيها نيب اهللا سليمان عليه السالم 
  :فيه قوالن } حىت توارت باحلجاب { 

  .حت توارت الشمس باحلجاب ، واحلجاب جبل أخضر حميط باخلالئق ، قاله قتادة وكعب : أحدمها 
  .بذكر رهبا إىل تلك احلال ، حكاه ابن عيسى  توارت اخليل باحلجاب أي شغلت: الثاين 

  .واحلجاب الليل يسمى حجاباً ألنه يستر ما فيه 
يعين اخليل ألهنا عرضت عليه فكانت جتري بني يديه فال يستبني منها شيء } ُردُّوها عليَّ { : قوله عز وجل 

  .لسرعتها وهو اللهم أغضَّ بصري ، حىت غابت احلجاب مث قال ردوها علّي 
  :فيه قوالن } فطفق مسحاً بالسوق واألعناق  {

  .أنه من شدة حبه هلا مسح عراقيبها وأعناقها ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أنه ملا رآها قد شغلته عن الصالة ضرب عراقيبها وأعناقها ، قاله احلسن وقتادة : الثاين 

. رض عمداً فسق ، وفعل ذلك تأديباً لنفسه ومل يكن ما اشتغل عنه من الصالة فرضاً بل كان نفالً ألن ترك الف
  .واخليل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتالفاً يأمث به 

فما يف أيدي الناس من اخليل العتاق من نسل تلك . كانت ألف فرس فعرقب تسعمائة وبقي منها مائة : قال الكليب 
  .املائة 



قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد ِمْن ) ٣٤(ْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَيَْنا َعلَى كُ
وَالشَّيَاِطَني كُلَّ َبنَّاٍء ) ٣٦(فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيَح َتجْرِي بِأَمْرِِه ُرَخاًء َحْيثُ أَصَاَب ) ٣٥(َبْعِدي إِنَّكَ أَْنتَ الَْوهَّاُب 

َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا ) ٣٩(َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحَسابٍ ) ٣٨(َوآَخرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد ) ٣٧(غَوَّاصٍ َو
  ) ٤٠(لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ 

  :فيه وجهان } ولقد فتنا ُسليمان { : قوله عز وجل 
  .دي يعين ابتليناه قاله الس: أحدمها 

  .عاقبناه ، حكاه النقاش : الثاين 
  :ويف فتنته اليت عوقب هبا ستة أقاويل 

  .أنه كان قارب بعض نسائه يف بعض الشيء من حيض أو غريه قاله احلسن : أحدمها 
ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بني أهلها وبني قوم خصومة فاختصموا : الثاين 

ن ففصل بينهم باحلق ولكنه ود أن احلق كان ألهلها فقيل له إنه سيصيبك بالء فجعل ال يدري أمن إىل سليما
  .األرض يأتيه البالء أم من السماء 

ما حكاه سعيد بن املسيب أن سليمان احتجب عن الناس ثالثة أيام ال يقضي بني أحد ومل ينصف مظلوماً : الثالث 
  .مل أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم  من ظامل فأوحى اهللا تعاىل إليه إين

ما حكاه شهر بن حوشب أن سليمان سىب بنت ملك غزان يف جزيرة من جزائر البحر يقال هلا صيدون ، : الرابع 
ا سألته أن فألقيت عليه حمبتها وهي معرضة عنه تذكر أمر أبيها ال تنظر إليه إال شزراً وال تكلمه إال نزراً ، مث إهن

يضع هلا متثاالً على صورته فصنع هلا فعظمته وسجدت له وسجد جواريها معها ، وصار صنماً معبوداً يف داره وهو 
  .ال يعلم به حىت مضت أربعون يوماً وفشا خربه يف بين إسرائيل وعلم به سليمان فكسره وحرقه مث ذراه يف الريح 

ف الشيطان كيف تضلون الناس؟ فقال له الشيطان أعطين خامتك ما حكاه جماهد أن سليمان قال آلص: اخلامس 
  .حىت أخربك ، فأعطاه خامته فألقاه يف البحر حىت ذهب ملكه 

واهللا ألطوفن على نسائي يف هذه الليلة وهن ألف : ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : السادس 
قال أنس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  ، ومل يستثن امرأة كلهن تشتمل بغالم ، كلهم يقاتل يف سبيل اهللا

فما محلت له تلك الليلة إال امرأة واحدة فولدت له شق » والذي نفس حممد بيده لو استثىن لكان ما قال « : يقول 
  .إنسان 

  :فيه قوالن } وألقينا على كُْرسيِّه جسداً { 
  .كرسي هو امللك معناه وجعلنا يف ملكه جسداً ، وال: أحدمها 

  .وألقينا على سرير ملكه جسداً : الثاين 
  :ويف هذا اجلسد أربعة أقاويل 

  .أنه جسد سليمان مرض فكان جسده ملقى على كرسيه ، قاله ابن حبر : أحدها 
أنه ولد له ولد فخاف عليه فأودعه يف السحاب يغذى يف اليوم كاجلمعة ، ويف اجلمعة كالشهر ويف الشهر : الثاين 

  .كالسنة ، فلم يشعر إال وقد وقع على كرسيه ميتاً ، قاله الشعيب 
أنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد ، فولد له نصف إنسان ، فهو كان اجلسد امللقى على كرسيه ، حكاه : الثالث 
  .النقاش 



من يده ودفعه إىل أوثق أن اهللا كان قد جعل ملك سليمان يف خامته فكان إذا أجنب أو ذهب للغائط خلعه : الرابع 
نسائه حىت يعود فيأخذه ، فدفعه مرة إىل بعض نسائه وذهب حلاجته فجاء شيطان فتصور هلا يف صورة سليمان 

  .فطلب اخلامت منها فأعطته إياه ، وجاء سليمان بعده فطلبه ، فقالت قد أخذته فأحس سليمان 

  :واختلف يف اسم امرأته هذه على قولني 
  .قاله ابن عباس وابن جبري  جرادة ،: أحدمها 

  .األمينة ، قاله شهر بن حوشب : الثاين 
بل أخذه : وقال جماهد . كان سليمان قد وضع خامته حتت فراشه فأخذه الشيطان من حتته : ال سعيد بن املسيب وق

أعطين خامتك حىت أخربك فأعطاه : الشيطان من يده ألن سليمان سأل الشيطان كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان 
بصورته داخالً على نسائه ، يقضي بغري احلق خامته ، فلما أخذ الشيطان اخلامت جلس على كرسي سليمان متشبهاً 

وقال جماهد . أنه كان يأتيهن يف حيضهن : واختلف يف إصابته النساء ، فحكي عن ابن عباس . ويأمر بغري صواب 
منع من إتياهنن ، وزال عن سليمان ملكه فخرج هارباً إىل ساحل البحر يتضيف الناس وحيمل مسوك الصيادين : 

رب الناس أنه سليمان أكذبوه ، فجلس الشيطان على سريره ، وهو معىن قوله تعاىل وألقينا على باألجرة ، وإذا أخ
  .كرسيه جسداً 

  :واختلف يف اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل 
  .أن امسه صخر ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .آصف ، قاله جماهد : الثاين 

  .حقيق ، قاله السدي : الثالث 
  .اله قتادة سيد ، ق: الرابع 

مث إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوته من صياد قيل إنه استطعمها ، وقال ابن عباس 
أخذها أجراً يف محل حوت محله ، فلما شق بطنه وجد خامته فيها ، وذكل بعد أربعني يوماً من زوال ملكه عنه ، 

. اله مقاتل وملك أربعني سنة ، عشرين سنة قبل الفتنة وعشرين بعدها ق. وهي عدة األيام اليت ُعبد الصنم يف داره 
وكانت األربعون يوماً اليت خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشراً من ذي احلجة ، فسجد الناس له حني عاد اخلامت 

  .إليه وصار إىل ملكه 
  .إىل بيت املقدس تواضعاً هللا  وحكى حيىي بن أيب عمرو الشيباين أن سليمان وجد خامته بعسقالن فمشى منها

فهذا . مث إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله يف ختت من رخام وشده بالنحاس وألقاه يف البحر : قال ابن عباس 
  .} وألقينا على كرسيه جسداً { تفسري قوله تعاىل 

  :فيه ثالثة أوجه } مث أناب { 
  .مث رجع إىل ملكه ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أناب من ذنبه ، قاله قتادة مث : الثاين 

  .مث برأ من مرضه ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } قال ربِّ اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي { : قوله عز وجل 

  .ليكون ذلك معجزاً له يعلم به الرضا ويستدل به على قبول التوبة : أحدها 



  .ه من اجلن ، فسخرت له الريح حينئٍذ ليقوى به على من عصا: الثاين 
  .ال ينبغي ألحد من بعدي يف حيايت أن ينزعه مين كاجلسد الذي جلس على كرسيه ، قاله احلسن : الثالث 

سأل اهللا تعاىل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده بعد الفتنة فزاده اهللا : أي املعطي ، قال مقاتل } إنك أنت الوهاب { 
طني بعدما ابتلى ، وقال الكليب حكم سليمان يف احلرث وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وملك وهو تعاىل الريح والشيا

  .ابن اثنيت عشرة سنة 
  .أي ذللناها لطاعته } فسخرنا له الريح { : قوله عز وجل 

  :حيتمل وجهني } جتري بأمره { 
  .حتمل ما يأمرها : أحدمها 

  .جتري إىل حيث يأمرها : الثاين 
  :مخسة تأويالت  فيه} رخاء { 

  .طيبة ، قاله جماهد : أحدها 
  .سريعة ، قاله قتادة : الثاين 

  .مطيعة ، قاله الضحاك : الثالث 
  .لينة ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .ليست بالعاصفة املؤذية وال بالضعيفة املقصرة ، قاله احلسن : اخلامس 
  :فيه وجهان } حيث أصاب { 

العرب تقول أصاب الصواب : قال األصمعي . هو بلسان هجر : هد وقال قتادة حيث أراد ، قاله جما: أحدمها 
  .فأخطأ اجلواب ، أي أراد الصواب 

  .حيث ما قصد مأخوذ من إصابة السهم الغرض املقصود : الثاين 
ين يف يعين سخرنا له الشياطني كل بناء يعين يف الرب ، وغواص يع} والشياطني كلَّ بناٍء وغواص { : قوله عز وجل 

  .البحر على حلّيه وجواهره 
  :فيه ثالثة أوجه } وآخرين مقرنني يف األصفاد { 

  .قاله قتادة : يف السالسل : أحدها 
  .يف األغالل ، قاله السدي : الثاين 

  :يف الوثاق ، قاله ابن عيسى ، قال الشاعر : الثالث 
  وأبنا بامللوك ُمَصفّدينا... فآُبوا بالنهابِ وبالسبايا 

ووجد على سور مدينة . ومل يكن يفعل ذلك إال بكفرهم ، فإذا آمنوا أطلقهم ومل يسخرهم : حيىي بن سالم قال 
  :سليمان عليه السالم 

  لنال ذاك سليمان بن داوِد... لو أن حّياً ينال اخلُلد يف مهل 
  فيه ومنه عطاٌء غري موصود... سالت له العني عني القطر فائضة 

  حىت تضمن رْمساً بعد أخدود... لك مرتقياً مل يبق من بعدها يف امل
  إالّ من اهللا ذي التقوى وذي اجلود... هذا التْعلَم أنّ امللك منقطع 

  :يف املشار إليه هبذا ثالثة أقاويل } . . . هذا عطاؤنا { : قوله عز وجل 



  . ما تقدم ذكره من امللك الذي ال ينبغي ألحد من بعده بتسخري الريح والشياطني: أحدها 
  :وجهان } فامنن أو أمسك بغري حساب { فعلى هذا يف قوله 

امنن على من شئت من اجلن بإطالقه ، أو امسك من شئت منهم يف عمله من غري حرج عليك فيما فعلته : أحدمها 
  .هبم ، قاله قتادة والسدي 

  .اعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم : الثاين 
  :جه فيه ثالثة أو} بغري حساب { 

  .بغري تقدير فيما تعطي ومتنع حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .بغري حرج ، قاله جماهد : الثاين 

  .بغري حساب حتاسب عليه يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 
فامنن أو هذا عطاؤنا { : ما أنعم اهللا على أحد نعمة إال عليه فيها تبعة إال سليمان فإن اهللا تعاىل يقول : قال احلسن 

: قال سليمان عليه السالم . اآلية } هذا عطاؤنا { وحكى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله } أمسك بغري حساب 
أوتينا ما أويت الناس وما مل يؤتوا ، وعلمنا ما علم الناس وما مل يعلموا فلم نر شيئاً هو أفضل من خشية اهللا يف الغيب 

  .، وكلمة احلق يف الرضا والغضب والشهادة ، والقصد يف الغىن والفقر 

أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً تقديره هذا عطاؤنا بغري حساب فامنن أو أمسك ، فعلى هذا يف قوله : والقول الثاين 
  :فامنن أو أمسك وجهان 

  .بغري جزاء : أحدمها 
  .بغري قلة : الثاين 

حكي أن سليمان كان يف ظهره ماء مائة رجل وكان إن هذا إشارة إىل مضمر غري مذكور وهو ما : والقول الثالث 
فامنن { يعين الذي أعطيناك من القوة على النكاح } هذا عطاؤنا { له ثالمثائة امرأته وسبعمائة سرية فقال اهللا تعاىل 

فعلى هذا يف قوله بغري حساب . عن مجاع من تشاء من نساِئك } أو أمسك { جبماع من تشاء من نساِئك } 
  :وجهان 

  .بغري مؤاخذة فيمن جامعت أو عزلت : حدمها أ
وهذا القول عدول من الظاهر إىل ادعاء مضمر بغري دليل . بغري عدد حمصور فيمن استبحت أو نكحت : الثاين 

  .لكن قيل فذكرته 

ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارِدٌ ) ٤١(َواذْكُْر َعْبَدَنا أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ 
َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثًا فَاضْرِْب بِِه ) ٤٣(َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهمْ َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ ) ٤٢(َوَشرَاٌب 

  ) ٤٤(ْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب َولَا َتْحَنثْ إِنَّا َوَجدَْناُه صَابًِرا نِْعمَ الَْع

قيل هو أيوب بن حوص } واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصبٍ وعذابٍ { : قوله عز وجل 
بن روعويل وكان يف زمن يعقوب بن إسحاق ، وتزوج بنته إليا بنت يعقوب وكانت أّمه بنت لوط عليه السالم ، 

  .ه السالم وكان أبوه حوص ممن آمن بإبراهيم علي
  :وجهان } مسين الشيطان { ويف قوله 



  .أن مس الشيطان وسوسته وتذكريه مبا كان فيه من نعمة وما صار إليه من حمنة ، حكاه ابن عيسى : أحدمها 
الشيطان استأذن اهللا تعاىل أن يسلطه على ماله فسلطه ، مث أهله وداره فسلطه ، مث جسده فسلطه ، مث على : الثاين 
  .اآلية } مسين الشيطان { : يسلطه ، قال ابن عباس فهو قوله  قلبه فلم

  :فيه ثالثة أوجه } بنصب وعذاب { 
  .يعين بالنصب األمل وبالعذاب السقم ، قاله مبشر بن عبيد : أحدها 
  .النصب يف جسده ، والعذاب يف ماله ، قاله السدي : الثاين 

  .أن النصب العناء ، والعذاب البالء : الثالث 
قال قتادة مها عينان بأرض الشام يف أرض يقال هلا } اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراٌب { : ه عز وجل قول

  :وفيهما قوالن . اجلابية 
أنه اغتسل من إحدامها فأذهب اهللا تعاىل ظاهر دائه وشرب من األخرى فأذهب اهللا باطن دائه ، قاله : أحدمها 
  .احلسن 
  .ا فربىء ، وشرب من األخرى فروي ، قاله قتادة أنه اغتسل من إحدامه: الثاين 

  :ويف املغتسل وجهان 
  .أنه كان املوضع الذي يغتسل منه ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .أنه املاء الذي يغتسل به ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  :ويف مدة مرضه قوالن 

  .سبع سنني وسبعة أشهر ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .رة سنة رواه أنس مرفوعاً مثاين عش: الثاين 

  :وفيما أصاهبم ثالثة أقويل } ووهبنا له أهله ومثلهم معهم { : قوله عز وجل 
  .أهنم كانوا مرضى فشفاهم اهللا : أحدها 
  .أهنم غابوا عنه فردهم اهللا عليه ، وهذا القوالن حكامها ابن حبر : الثاين 

  . وهو ما عليه اجلمهور أهنم كانوا قد ماتوا: الثالث 
  :فعلى هذا يف هبتهم له ومثلهم معهم مخسة أقاويل 

أن اهللا تعاىل رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعياهنم ، ألنه تعاىل أماهتم قبل آجاهلم ابتالء ووهب له من : أحدها 
  .أوالدهم مثلهم ، قاله احلسن 

  .ابن عباس  أن اهللا سبحانه ردهم عليه بأعياهنم ووهب له مثلهم من غريهم قاله: الثاين 
  .أنه رد عليه ثواهبم يف اجلنة ووهب له مثلهم يف الدنيا ، قاله السدي : الثالث 
  .أنه رد عليه أهله يف اجلنة ، وأصاب امرأته فجاءته مبثلهم يف الدنيا : الرابع 

زوجته اليت هي أم من أنه مل يرد عليه منهم بعد موهتم أحداً وكانوا ثالثة عشرا ابناً فوهب اهللا تعاىل له من : اخلامس 
  .مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابناً ، قاله الضحاك 

  .أي نعمة منا } رمحة منا { 
  .أي عربة لذوي العقول } وذكَرى ألويل األلباب { 



كان أيوب قد حلف يف مرضه على زوجته أن يضرهبا } وُخذْ بيدك ِضْغثاً فاضرب له وال حتنثْ { : قوله عز وجل 
  .مائة جلدة 

  :يف سبب ذلك ثالثة أقاويل و
ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها يف صورة طبيب فدعته ملداواة أيوب ، فقال أداويه على أنه إذا برىء : أحدها 

  .قال أنت شفيتين ال أريد جزاء سواه قالت نعم ، فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها 
ادة على ما كانت تأتيه به من اخلبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها ما حكاه سعيد بن املسيب أهنا جاءته بزي: الثاين 

.  
ما حكاه حيىي بن سالم أن الشيطان أغواها على أن حتمل أيوب على أن يذبح سخلة ليربأ هبا فحلف : الثالث 

  .ليجلدهنا فلما برىء أيوب وعلم اهللا تعاىل بإميان امرأته أمره رفقاً هبا وبراً له يأخذ بيده ضغثاً 
  :وفيه سبعة أقاويل 

  .أنه أشكال النخل اجلامع لشمارخيه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .األثل ، حكاه جماهد وقاله جماهد : الثاين 

  .السنبل ، حكاه حيىي بن سالم : الثالث 
  .الثمام اليابس ، قاله سعيد بن املسيب : الرابع 

  .الشجر الرطب ، قاله األخفش : اخلامس 
  :من احلشيش ، قاله قطرب وأنشد قول الكميت  احلزمة: السادس 

  بِضغثِ اخلالء إليها أشارا... حتيد ِشماساً إذا ما العسيُف 
  .أنه ملء الكف من القش أو احلشيش أو الشماريخ ، قاله أبوعبيدة : السابع 

م فيها فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن جيمع مائة من عدد الضغث فيضرهبا به يف دفعة يعل} فاضرب { 
  .وصول مجيعها إىل بدهنا فيقوم ذلك فيها مقام مائة جلدة مفردة 

  :يعين يف اليمني وفيه قوالن } وال حتنث { 
  .أن ذلك أليوب خاصة ، قاله جماهد : أحدمها 

عاىل إن كان هذا يف حد اهللا ت: والذي نقوله يف ذلك مذهباً . عام يف أيوب وغريه من هذه األمة ، قاله قتادة : الثاين 
جاز يف املعذور مبرض أو زمانة ومل جيز يف غريه ، وإن كان يف ميني جاز يف املعذور وغريه إذا اقترن به أمل املضروب ، 

  :فإن جترد عن أمل ففي بره وجهان 
  .يرب لوجود العدد احمللوف عليه : أحدمها 

  .ال يرب لعدم املقصود من األمل : الثاين 
  :وجهني حيتمل } إنا وجدناه صابراً { 

  .على الطاعة : أحدمها 
  .على البالء : الثاين 

  .يعين نعم العبد يف صربه } نِعم العبد { 
  .إىل ربه } إنه أوّاب { 

  :ويف بالئه قوالن 



  .أنه بلوى اختبار ودرجة ثواب من غري ذنب عوقب عليه : أحدمها 
  :أنه بذنب عوقب عليه هبذه البلوى وفيه قوالن : الثاين 

  .نه دخل على بعض اجلبابرة فرأى منكراً فسكت عنه أ: أحدمها 
  .أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع مل يطعمه : الثاين 

) ٤٦(إِنَّا أَْخلَْصَناُهمْ بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ ) ٤٥(َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ 
  ) ٤٨(َواذْكُْر إِْسَماعِيلَ وَالَْيَسَع َوذَا الْكِفْلِ َوكُلٌّ ِمَن الْأَخَْيارِ ) ٤٧(ُهْم ِعْندََنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخيَارِ َوإِنَّ

  :فيه مخسة أوجه } واذكُْر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار { : قوله عز وجل 
  .على العبادة ، واألبصار الفقه يف الدين ، قاله ابن عباس أن األيدي القوة : أحدها 
  .أن األيدي القوة يف أمر اهللا ، واألبصار العلم بكتاب اهللا ، قاله قتادة : الثاين 

  .أن األيدي النعمة رواه الضحاك ، واألبصار العقول ، قاله جماهد : الثالث 
  .يف أدياهنم ، قاله عطية  األيدي القوة يف أبداهنم ، واألبصار القوة: الرابع 

  .أن األيدي العمل واألبصار العلم ، قاله ابن حبر : اخلامس 
ذكر اهللا إبراهيم واسحاق ويعقوب ومل يذكر معهم إمساعيل ألن إبراهيم صرب على إلقائه يف النار ، : قال مقاتل 

  . وصرب إسحاق على الذبح ، وصرب يعقوب على ذهاب بصره ومل يبتل إمساعيل ببلوى
  :فيه مخسة أوجه } إنا أخلصناهم خبالصٍة ذكرى الدار { : قوله عز وجل 

  .نزع اهللا ما يف قلوهبم من الدنيا وذكرها ، وأخلصهم حبب اآلخرة وذكرها ، قاله مالك بن دينار : أحدها 
  .اصطفيناهم ألفضل ما يف اآلخرة وأعطيناهم ، قاله ابن زياد : الثاين 

  .ة الكتب املنزلة اليت فيها ذكرى الدار اآلخرة ، وهذا قول مأثور أخلصناهم خبالص: الثالث 
  .أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار اآلخرة ، قاله مقاتل : الرابع 

  .أخلصناهم من العاهات واآلفات وجعلناهم ذاكرين الدار اآلخرة ، حكاه النقاش : اخلامس 

ُمتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ ) ٥٠(َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهمُ الْأَْبوَاُب ) ٤٩(َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ 
إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا ) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ ) ٥٢(َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَْترَاٌب ) ٥١(كَِثَريٍة َوشََرابٍ 

  ) ٥٤(ُه ِمْن َنفَاٍد َما لَ

  .يعين قاصرات الطرف على أزواجهم } وعندهم قاصرات الطرف أتراب { : قوله عز وجل 
  :فيه مخسة تأويالت } أتراب { 

  .أقران ، قاله عطية : أحدها 
  .أمثال ، قاله جماهد : الثاين 

  .متآخيات ال يتباغضن وال يتغايرن ، حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت : الثالث 
  .مستويات األسنان بنات ثالث وثالثني قاله حيىي بن سالم : الرابع 

الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب : أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم ، وقال ابن عيسى : اخلامس 
  .بالتراب 



َوآَخرُ ) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق ) ٥٦(اُد َجَهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَه) ٥٥(َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ 
قَالُوا َبلْ أَْنُتمْ لَا َمْرَحًبا بِكُمْ ) ٥٩(َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم لَا مَْرَحًبا بِهِْم إِنَُّهمْ صَالُو النَّارِ ) ٥٨(ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج 

َوقَالُوا َما لََنا لَا َنَرى ) ٦١(قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارِ ) ٦٠(الْقََراُر  أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس
ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ  إِنَّ) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعنُْهُم الْأَْبصَاُر ) ٦٢(رِجَالًا كُنَّا نَُعدُُّهْم ِمَن الْأَشَْرارِ 

  ) ٦٤(النَّارِ 

  :أي منه محيم ومنه غساق واحلميم احلار ، ويف الغساق ستة أوجه } هذا فليذوقوه محيٌم وغساق { : قوله عز وجل 
  .أنه البارد الزمهرير ، قاله ابن عباس فكأهنم عذبوا حباّر التراب وبارده : أحدها 
  .يسيل من جلودهم ، قاله عطية أنه القيح الذي : الثاين 

  .أنه دموعهم اليت تسيل من أعينهم ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنا عني يف جهنم تسيل إليها ِحمة كل ذي ِحمة من حية أو عقرب ، قاله كعب األحبار : الرابع 

  .أنه املننت ، رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعاً : اخلامس 
  .و ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقته ، قاله ابن حبر أنه السواد والظلمة وه: السادس 

  :ويف هذا االسم وجهان 
  .حكاه النقاش أنه بلغة الترك : أحدمها 

  :حكاه ابن حبر وابن عيسى أنه عريب مشتق واختلف يف اشتقاقه على وجهني : الثاين 
  .من الغسق وهو الظمة ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  :إذا جرت ، وأنشد قطرب قول الشاعر . تغسق غسقاً من غسقت القرحة : الثاين 
  تغسق يف غربة سرها... فالعني مطروقة لبينهم 

  .وإليه ذهب ابن عيسى 
  :قراءتان بالتخفيف والتشديد وفيها وجهان } غساق { ويف 

  .أهنما لغتان معنامها واحد ، قاله األخفش : أحدمها 
هذا : سم وبالتشديد الفعل وقيل إن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، وتقديره معنامها خمتلف واملراد بالتخفيف اال: الثاين 

  .محيم وهذا غساق فليذوقوه 
  :فيه ثالثة أوجه } وآخر ِمْن شكله أزواج { : قوله عز وجل 

  .وآخر من شكل العذاب أنواع ، قاله السدي : أحدمها 
  .يف الدنيا ، قاله احلسن  وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع يف اآلخرة مل تر: الثاين 

  .أنه الزمهرير ، قاله بن مسعود : الثالث 
  :ويف األزواج هنا ثالثة أوجه 

  .أنواع : أحدها 
  .ألوان : الثاين 

  .جمموعة : الثالث 
. فوج بعد فوج أي قوم بعد قوم ، مقتحمون النار أي يدخلوهنا } . . . هذا فوج مقتحم معكم { : قوله عز وجل 

  :قوالن ويف الفوج 



  .أهنم بنو إبليس : أحدمها 
  .بنو آدم ، قاله احلسن : والثاين 

وحكىلنقاش أن الفوج األول قادة . أن كال الفوجني بنو آدم إىل أن األول الرؤساء والثاين األتباع : والقول الثاين 
  .املشركني ومطعموهم يوم بدر ، والفوج الثاين أتباعهم ببدر 

  :قوالن } تحم معكم هذا فوٌج مق{ ويف القائل 
قال بنو . املالئكة قالوا لبين إبليس ملا تقدموا يف النار هذا فوج مقتحم معكم إشارة لبين آدم حني دخلوها : أحدمها 
بل أنتم ال مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار { : أي بنو آدم } ال مرَحباً هبم إهنم صالوا النار قالوا { إبليس 

 {.  
ال { فأجابوه } هذا فوج مقتحم معكم { : أن اهللا قال للفوج األول حني أمر بدخول الفوج الثاين : ثاين والقول ال

  :فيه ثالثة أوجه } بل أنتم مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا { فأجاهبم الفوج الثاين } مرحباً هبم إهنم صالوا النار 
  .، قاله الكليب  معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماً: أحدها 
  .أي بئس الدار النار ، قاله الضحاك } فبئس القرار { قدمتم لنا هذا العذاب مبا أضللتمونا عن اهلدى : الثاين 

  .أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب يف النار ، حكاه ابن زياد : الثالث 

  :حيتمل وجهني . اآلية } قالوا ربنا من قدم لنا هذا { 
  .أنه قاله الفوج األول جواباً للفوج الثاين : أحدمها 

  .قاله الفوج تبعاً لكالمهم األول حتقيقاً لقوهلم عند التكذيب : الثاين 
  :وجهان } من قدم لنا هذا { ويف تأويل 

  .من سنه وشرعه ، قاله الكليب : أحدمها 
ه مسيت الرحبة لسعتها ومعناه ال اتسعت لكم السعة ومن: واملرحب والرحب . من زينه ، قاله مقاتل : الثاين 

  .أماكنكم؛ وأنشد األخفش قول أيب األسود 
  أال َمْرحباً واديك غري مضيق... اذا جئت بّواباً له قال مرحباً 

ما : قال جماهد هذا يقوله أبو جهل وأشياعه يف النار . اآلية } . . . وقالوا ما لنا ال نرى رجاالً { : قوله عز وجل 
  .ال نرى رجالً كنا نعدهم يف الدنيا من األشرار ال نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبالالً لنا 
  .قال جماهد اختذناهم سخرياً يف الدنيا فأخطأنا } أختذناهم سخرياً { 
كل ذلك قد فعلوا اختذوهم سخريا وزاغت عنهم : قال احلسن . فلم نعلم مكاهنم } أم زاغت عنهم األبصار { 

أم { جعله من اهلزء ، ومن ضمه جعله من التسخري } سخرياً { وقال أبو عبيدة من كسر . قرة هلم أبصارهم حم
  .يعين أهم معنا يف النار أم زاغت أبصارنا فال نراهم وإن كانوا معنا } زاغت عنهم األبصار 

) ٦٦(َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر ) ٦٥(ُر قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّا
إِنْ يُوَحى ) ٦٩(َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْملَإِ الْأَْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ ) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم 

  ) ٧٠(ا أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني إِلَيَّ إِلَّا أَنََّم



  :فيه قوالن } قُلْ هو نبأ عظيم { : قوله عز وجل 
  .أنه القيامة ألن اهللا تعاىل قد أنبأنا هبا يف كتبه : أحدمها 

  .هو القرآن ، قاله جماهد والضحاك والسدي : والقول الثاين 
  .يد به املشركني ير: قال السدي . قال الضحاك أنتم به مكذبون } أنتم عنه معرضون { 

  :ويف تسميته نبأ وجهان 
  .ألن اهللا أنبأ به فعرفناه : أحدمها 

  .ألن فيه أنباء األولني : الثاين 
  :ويف وصفه بأنه عظيم وجهان 

  .لعظم قدره وكثرة منفعته : أحدمها 
  .لعظيم ما تضمنه من الزواجر واألوامر : الثاين 

  .قال ابن عباس يعين املالئكة } األعلى  ما كان يل من ِعلم باملِإل{ : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } إذ خيتصمون { 

فهذه اخلصومة ، قاله ابن . اآلية } إين جاعلٌ يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها { : يف قوله تعاىل للمالئكة : أحدمها 
  .عباس 
سألين ريب فقال يا حممد فيم « : وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: ما رواه أبو األشهب عن احلسن قال : الثاين 

اختصم املأل األعلى؟ قلت يف الكفارات والدرجات ، قال وما الكفارات؟ قلت املشي على األقدام إىل اجلماعات ، 
قال وما الدرجات؟ قلت . وإسباغ الوضوء يف السربات ، والتعقيب يف املساجد انتظار الصلوات بعد الصلوات 

  الطعام والصالة بليل والناس نيامإفشاء السالم وإطعام 
 «.  

) ٧٢(فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه سَاجِِديَن ) ٧١(إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ 
قَالَ َيا إِْبلِيُس َما َمَنَعكَ أَنْ ) ٧٤(اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن  إِلَّا إِْبلِيَس) ٧٣(فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 

قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ ) ٧٥(َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَْسَتكَْبْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الَْعاِلَني 
قَالَ َربِّ فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ ) ٧٨(َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٧٧(ْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم قَالَ فَاخُْر) ٧٦(
إِلَّا ِعَباَدكَ ) ٨٢(نَُّهْم أَْجَمِعَني قَالَ فَبِِعزَِّتكَ لَأُغْوَِي) ٨١(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٨٠(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ٧٩(

قُلْ َما ) ٨٥(لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعَني ) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ ) ٨٣(ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني 
  ) ٨٨(َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ ) ٨٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ٨٦(كَلِِّفَني أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَت

  :فيه ثالثة أوجه } قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا َخلَقْتُ بيديَّ { : قوله عز وجل 
  .بقويت ، قاله علي بن عاصم : أحدها 
  : بقدريت ، ومنه قول الشاعر: الثاين 

  وال للجبال الراسيات يدان... حتملت من عفراء ، ما ليس يل به 
  .ملا توليت خلقه بنفسي ، قاله ابن عيسى : الثالث 

  أي عن الطاعة أم تعاليت عن السجود؟} أستكربت { 



  :فيه ثالثة أوجه } قال فاحلق واحلق أقول { : قوله عز وجل 
  .أنا احلق ، وأقول احلق ، قاله جماهد : أحدها 
  .احلق مين واحلق قويل ، رواه احلكم : الثاين 

  .معناه حقاً ألمألن جهنم منك ومن تبعك منهم أمجعني ، قاله احلسن : الثالث 
  :فيه وجهان } قل ما أسألكم عليه من أْجر { : قوله عز وجل 

  .بن عباس قل يا حممد للمشركني ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة اهللا أجراً قاله ا: أحدمها 
  .ما أسألكم على ما جئتكم به من القرآن أجراً ، قاله عطاء : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } وما أنا من املتكلفني { 
  .وما أنا من املتكلفني هلذا القرآن من تلقاء نفسي : أحدها 
  .وما أنا من املتكلفني ألن آمركم مبا مل أؤمر به : الثاين 

  .لفكم األجر وهو معىن قول مقاتل وما أنا بالذي أك: الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } ولتعلَُمنَّ نبأه َبْعد حني { : قوله عز وجل 

  .نبأ القرآن أنه حق : أحدها 
  .نبأ حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه رسول : الثاين 

  .نبأ الوعيد أنه صدق : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } بعد حني { 

  .يا ابن آدم عند املوت يأتيك اخلرب اليقني : وقال احلسن . قتادة  بعد املوت ، قاله: أحدها 
  .يوم بدر ، قاله السدي : الثاين 

  .يوم القيامة ، قاله ابن زيد وعكرمة ، واهللا أعلم : الثالث 

أَلَا ِللَِّه ) ٢(لَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِا) ١(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ 
فَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ِفي َما ُهمْ الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْ

لَْو أََرادَ اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا لَاْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء ) ٣(ِلفُونَ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر ِفيِه َيْخَت
  ) ٤(سُْبَحاَنُه ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

  .ذلك ألنه مكتوب والكتاب هو القرآن مسي ب} تنزيل الكتاب { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } من اهللا العزيز احلكيم { 

  .العزيز يف ملكه احلكيم يف أمره : أحدمها 
  :فيه وجهان } فاعبد اهللا خملصاً له الدين { : قوله عز وجل . العزيز يف نقمته احلكيم يف عدله : الثاين 

  .أنه اإلخالص بالتوحيد ، قاله السدي : أحدمها 
  :وجهان } له الدين { لنية لوجهه ، ويف قوله إخالص ا: الثاين 

  .له الطاعة ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  .العبادة : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } أال هللا الدين اخلالص { 



  .شهادة أن ال إله إال اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .اإلسالم ، قاله احلسن : الثاين 

  .ما ال رياء فيه من الطاعات : الثالث 
  .يعين آهلة يعبدوهنا } والذين اختذوا من دونه أولياء { 
قال كفار قريش هذه ألوثاهنم وقال من قبلهم ذلك ملن عبدوه من املالئكة } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { 

  :وعزير وعيسى ، أي عبادتنا هلم ليقربونا إىل اهللا زلفى ، وفيه ثالثة أوجه 
  .فاعة يف هذا املوضع ، قاله قتادة أن الزلفى الش: أحدها 
  .أهنا املنزلة ، قاله السدي : الثاين 

  .أهنا القرب ، قاله ابن زيد : الثالث 

َر كُلٌّ َيْجرِي َر الشَّْمَس وَالْقََمَخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخَّ
َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثََمانَِيةَ ) ٥(ِلأََجلٍ ُمَسمى أَلَا ُهَو الَْعزِيُز الْغَفَّاُر 

َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْملْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو فَأَنَّى أَزَْواجٍ َيْخلُقُكُْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم َخلْقًا ِمْن َبْعدِ 
  ) ٦(ُتْصَرفُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } يكوِّر الليل على النهار ويكور النهار على الليل { : قوله عز وجل 
  .، قاله ابن عباس  حيمل الليل على النهار ، وحيمل النهار على الليل: أحدها 
  .يغشى الليل على النهار فيذهب ضوَءه ، ويغشى النهارعلى الليل فيذهب ظلمته ، قاله قتادة : الثاين 

هو نقصان أحدمها عن اآلخر ، فيعود نقصان الليل يف زيادة النهار ونقصان النهار يف زيادة الليل ، قاله : الثالث 
  .الضحاك 

  .ىت ينتشر النهار ، وجيمع النهار حىت ينتشر الليل جيمع الليل ح: وحيتمل رابعاً 
  .يعين من آدم } خلقكم من نفسٍ واحدة { : قوله عز وجل 

  :فيه وجهان . يعين حواء } مث جعل منها زوجها { 
  .أنه خلقها من ضلع اخلَلْف من آدم وهو أسفل األضالع ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .أي من مثلها ، قاله ابن حبر } جعل منها { ه آدم ، فيكون معىن قوله أنه خلقها من مثل ما خلق من: الثاين 
من اإلبل اثنني ، ومن البقر اثنني ، ومن الضأن اثنني ، ومن : قال قتادة } وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج { 

  .املعز اثنني ، كل واحد زوج 
  :وجهان } أنزل { ويف قوله 
  .ن يعين جعل ، قاله احلس: أحدمها 

  .أنزهلا بعد أن خلقها يف اجلنة ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  :فيه وجهان } خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق { 

  .نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاماً مث حلماً ، قاله قتادة والسدي : أحدمها 
  .خلقاً يف بطون أمهاتكم من بعد خلقكم يف ظهرآدم ، قاله السدي : الثاين 

  .خلقاً يف ظهر األب مث خلقاً يف بطن األم مث خلقاً بعد الوضع : وحيتمل ثالثاً 



  :فيه وجهان } يف ظلمات ثالث { 
  .ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة املشيمة ، قاله ابن عباس وعكرمة وجماهد وقتادة : أحدمها 

  .يسى ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن املرأة وظلمة الرحم ، حكاه ابن ع: الثاين 
  .أهنا ظلمة عتمة الليل اليت حتيط بظلمة املشيمة مظلمة األحشاء وظلمة البطن : وحيتمل ثالثاً 

إِلَى  تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ عَْنكُْم َولَا يَْرَضى لِِعَباِدهِ الْكُفَْر َوإِنْ َتْشكُُروا يَْرَضُه لَكُْم َولَا 
َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ ) ٧(رَبِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

ْبلُ َوجََعلَ ِللَِّه أَْنَداًدا ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليلًا إِنََّك ِمْن إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَ
  ) ٨(أَْصحَابِ النَّارِ 

  :فيه ثالثة أوجه } وإذا مس اإلنسان ُضرٌّ دعا ربَُّه منيباً إليه { : قوله عز وجل 
  .خملصاً إليه ، قاله الضحاك : أحدها 
  .مستغيثاً به ، قاله السدي : الثاين 

  .مقبالً عليه ، قاله الكليب وقطرب : الثالث 
  :فيه وجهان } مث إذا خّوله منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل { 

  .إذا أصابته نعمة ترك الدعاء ، قاله الكليب : أحدمها 
  .إذا أصابته نعمة ترك الدعاء ، قاله الكليب : الثاين 
  :والتخويل العطية العظيمة من هبة أو منحة ، قال أبو النجم . افية َنسي الضر إذا أصابته ع: الثاين 

  كوم الذّرى من خول املخوِّلِ... أعطى فلم يبخل ومل يبخلِ 

لَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن لَا اأَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ سَاجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَُر الْآِخَرةَ وََيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي 
  ) ٩(َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَابِ 

  :وجهان } أّمن { يف األلف اليت يف } أمَّن هو قانتٌ { : قوله عز وجل 
  .أهنا ألف استفهام : أحدمها 

  .ألف نداء : الثاين 
  :ويف قانت أربعة أوجه 

  .ه ابن مسعود أنه املطيع ، قال: أحدها 
  .أنه اخلاشع يف صالته ، قاله ابن شهاب : الثاين 

  .القائم يف صالته ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .أنه الداعي لربه : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } آناء الليل { 
  .طرف الليل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ساعات الليل ، قاله احلسن : الثاين 

  .ملغرب والعشاء ، قاله منصور ما بني ا: الثالث 



  .حيذر عذاب اآلخرة ويرجوا نعيم اجلنة : قال السدي } ساجداً وقائماً حيذر اآلخرة ويرجوا رمحة ربه { 
  :وفيمن أريد به هذا الكالم مخسة أقاويل 

  .أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حكاه حيىي بن سالم : أحدها 
  .باس يف رواية الضحاك عنه أبو بكر ، قاله ابن ع: الثاين 

  .عثمان بن عفان ، قاله ابن عمر : الثالث 
  .عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود ، قاله الكليب : الرابع 

  .أنه مرسل فيمن كان على هذه احلال قانتاً آناء الليل : اخلامس 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً : ره فمن زعم أن األلف األوىل استفهام أضمر يف الكالم جواباً حمذوفاً تقدي

  .كمن ليس كذلك : احملذوف من اجلواب : وقال ابن عيسى . كمن جعل هللا أنداداً؟ قاله حيىي 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً : ومن زعم أن األلف للنداء مل يضمر جواباً حمذوفاً ، وجعل تقدير الكالم 

  .ربه  حيذر اآلخرة ويرجو رمحة
  :فيه ثالثة أوجه } قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون { 

  .هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين ال يعلمون هذا فال يعملون به ، قاله قتادة : أحدها 
لذين جعلوا هللا أن الذين يعلمون هم املؤمنون يعلمون أهنم القو رهبم ، والذين ال يعلمون هم املشركون ا: الثاين 

  .أنداداً قاله حيىي 
  .الذين يعلمون حنن ، والذين ال يعلمون عدونا : ما قاله أبو جعفر حممد بن علي قال : الثالث 

  .أن الذين يعلمون هم املوقنون ، والذين ال يعلمون هم املرتابون : وحيتمل رابعاً 

لَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرضُ اللَِّه وَاِسَعةٌ إِنََّما ُيوَفَّى الصَّابُِرونَ قُلْ َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِل
ِلِمَني َوأُِمْرتُ ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْس) ١١(قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن ) ١٠(أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

)١٢ (  

  :فيه وجهان } للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنةٌ { : قوله عز وجل 
  .معناه ، للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة يف اآلخرة ، وهي اجلنة : أحدمها 

  .للذين أحسنوا يف الدنيا حسنة يف الدنيا فيكون ذلك زائداً على ثواب اآلخرة : الثاين 
  :هلم يف الدنيا أربعة أوجه  وفيما أريد باحلسنة اليت

  .العافية والصحة ، قاله السدي : أحدها 
  .ما رزقهم اهللا من خري الدنيا ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .ما أعطاهم من طاعته يف الدنيا وجنته يف اآلخرة ، قاله احلسن : الثالث 
  .الظفر والغنائم ، حكاه النقاش : الرابع 

  .سنة يف الدنيا الثناء ويف اآلخرة اجلزاء إن احل: وحيتمل خامساً 
  :فيها قوالن } وأرض اهللا واسعة { 

  .أرض اجلنة رغبهم يف سعتها ، حكاه ابن عيسى : أحدمها 
  .هي أرض اهلجرة ، قاله عطاء : الثاين 



ع ، وهو ورزق اهللا واس. أن يريد بسعة األرض سعة الرزق ألنه يرزقهم من األرض فيكون معناه : وحيتمل ثالثاً 
  .أشبه ألنه أخرج سعتها خمرج االمتنان هبا 

  :فيه أربعة أوجه } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب { 
  .يعين بغري َمنٍّ عليهم وال متابعة ، قاله السدي : أحدها 
  .ال حيسب هلم ثواب عملهم فقط ولكن يزدادون على ذلك ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .قدراً لكن جزافاً ال يعطونه م: الثالث 
  :واسعاً بغري تضييق قال الراجز : الرابع 

  سقيا مليك حسن الربابة... يا هند سقاك بال حسابه 
  .كل أجر يكال كيالً ويوزن وزناً إال أجر الصابرين فإنه حيثى حثواً : وحكي عن علي كرم اهللا وجهه قال 

فَاْعُبُدوا َما ِشئُْتْم ِمْن ) ١٤(قُلِ اللََّه أَْعُبُد ُمْخِلًصا لَُه ِدينِي ) ١٣(مٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب َيْو
لَُهْم ِمْن ) ١٥(انُ الُْمبُِني ُدونِِه قُلْ إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الْقَِياَمِة أَلَا ذَِلَك ُهَو الُْخْسَر

  ) ١٦(ْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتحِْتهِْم ظُلَلٌ ذَِلكَ ُيخَوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد فَاتَّقُوِن فَ

  :فيه ثالثة تأويالت } قل إن اخلاسرين الَِّذيَن َخِسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة { : قوله عز وجل 
النار ، وخسروا أهليهم بأن ال جيدوا يف النار أهالً ، وقد كان هلم يف الدنيا خسروا أنفسهم بإهالكها يف : أحدها 

  .أهل ، قاله جماهد وابن زيد 
يف اجلنة ، قاله احلسن ] هلم [ خسروا أنفسهم مبا حرموها من اجلنة وأهليهم من احلور العني الذين أعدوا : الثاين 

  .وقتادة 
  .ا هم بالكفر إىل النار ، وصار أهلوهم باإلميان إىل اجلنة وهو حمتمل خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صارو: الثالث 

الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ ) ١٧(َوالَِّذيَن اْجَتَنبُوا الطَّاغُوَت أَنْ يَْعُبُدوَها َوأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد 
أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي ) ١٨(الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو الْأَلَْبابِ  أَْحَسَنُه أُولَِئَك

َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَّهُ  لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ َتجْرِي ِمْن) ١٩(النَّارِ 
  ) ٢٠(الِْميَعاَد 

  :فيه قوالن } والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها { : قوله عز وجل 
  .أن الطاغوت الشيطان ، قاله جماهد وابن زيد : أحدمها 

  .األوثان ، قاله الضحاك والسدي : الثاين 
  :وفيه وجهان 

  .أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت : أحدمها 
  .عريب مشتق من الطغيان : الثاين 

  :فيه وجهان } وأنابوا إىل اهللا { 
  .أقبلوا اىل اهللا ، قاله قتادة : أحدمها 

  .استقاموا إىل اهللا ، قاله الضحاك : الثاين 



  .وأنابوا اىل اهللا من ذنوهبم : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } هلم البشرى { 
  .أهنا اجلنة ، قاله مقاتل وحيىي بن سالم : مها أحد

  .بشرى املالئكة للمؤمنني ، قاله الكليب : الثاين 
  .أهنا البشرى عند املعاينة مبا يشاهده من ثواب عمله : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه قوالن } فبشر عباِد الذين يستمعون القول { : قوله عز وجل 
  .مقاتل وحيىي بن سالم  أن القول كتاب اهللا ، قاله: أحدمها 

  .أهنم مل يأهتم كتاب من اهللا ولكن يستمعون أقاويل األمم ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :فيه مخسة أوجه } فيتبعون أحسَنه { 

  .طاعة اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .ال إله إال اهللا ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .أحسن ما أمروا به ، قاله السدي : الثالث 
  .أهنم إذا مسعوا قول املسلمني وقول املشركني اتبعوا أحسنه وهو اإلسالم ، حكاه النقاش : ابع الر

هو الرجل يسمع احلديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منه ، وميسك عن أسوإه فال يتحدث به ، : اخلامس 
  .قاله ابن عباس 
  .زم دون الرخص أهنم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالع: وحيتمل سادساً 

نزلت يف زيد بن عمرو بن نفيل وأيب ذر الغفاري : قال عبد الرمحن بن زيد . اآلية } أولئك الذين هداهم اهللا { 
  .وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يف جاهليتهم ، واتبعوا أحسن ما صار من العقول إليهم 

ْصفَرا َماِء َماًء فََسلَكَُه َيَنابِيَع ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرًعا ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََترَاُه ُمأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السَّ
لَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِّهِ أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِللْإِْس) ٢١(ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 

  ) ٢٢(فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  :فيه وجهان } أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم { : قوله عز وجل 
  .وسع صدره لإلسالم حىت يثبت فيه ، قاله ابن عباس والسدي : أحدمها 
وسع صدره باإلسالم بالفرح به والطمأنينة إليه ، فعلى هذا ال جيوز أن يكون الشرح قبل اإلسالم ، وعلى :  الثاين

  .الوجه األول جيوز أن يكون الشرح قبل اإلسالم 
  :فيه وجهان } فهو على نور من ربه { 

  .على هدى من ربه ، قاله السدي : أحدمها 
  .إليه ينتهي ، قاله قتادة أنه كتاب اهللا الذي به يأخذ و: الثاين 

يا رسول : تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية ، فقالوا : وروى عمرو بن مّرة عن عبد اهللا بن سدر قال 
» نعم « : يا رسول اهللا هل لذلك من أمارة؟ قال : قالوا » نور يقذف به يف القلب « : اهللا ما هذا الشرح؟ فقال 

  .اإلنابة إىل دار اخللود ، والتجايف عن دار الغرور ، واالستعداد للموت قبل املوت « : ما هي؟ قال : قالوا 
  :ويف من نزلت فيه هذه اآلية ثالثة أقاويل » 



  .يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله الكليب : أحدها 
  .يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، حكاه النقاش : الثاين 

  .اسر ، قاله مقاتل يف عمار بن ي: الثالث 
قيل أنه عىن أبا جهل وأتباعُه من كفار قريش ، ويف الكالم مضمر حمذوف } فويل للقاسية قلوبُهم من ِذكر اهللا { 

  .تقديره ، فهو على نور من ربه كمن طبع اهللا على قلبه فويل للقاسية قلوهبم 

انَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهمْ ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث كَِتاًبا مَُتَشابًِها َمثَ
  ) ٢٣(ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

  :يعين القرآن ، وحيتمل تسميته حديثاً وجهني } احلديث اهللا نّزل أحسن { : قوله عز وجل 
  .ألنه كالم اهللا ، والكالم يسمى حديثاً كما مسي كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً : أحدمها 

  .ألنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب املنزلة على من تقدم من األنبياء : الثاين 
  :وجهني وحيتمل وصفه بأحسن احلديث 

  .لفصاحته وإعجازه : أحدمها 
  .ألنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً : الثاين 

  :فيه قوالن } ِكتاباً متشاهبا { 
  .يشبه بعضه بعضاً من اآلي واحلروف ، قاله قتادة : أحدمها 

  .يشبه بعضه بعضاً يف نوره وصدقه وعدله ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
. ب اهللا املنزلة على أنبيائه ملا يتضمنه من أمر وهني وترغيب وترهيب ، وإن كان أعم وأعجز يشبه كت: وحيتمل ثالثاً 

  :مث وصفه فقال 
  :وفيه سبعة تأويالت } مثاين { 

  .ثىن اهللا فيه القضاء ، قاله احلسن وعكرمة : أحدها 
  .ثىن اهللا فيه قصص األنبياء ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .كر اجلنة والنار ، قاله سفيان ثىن اهللا فيه ذ: الثالث 
  .ألن اآلية تثىن بعد اآلية ، والسورة بعد السورة ، قاله الكليب : الرابع 

  .يثىن يف التالوة فال ميل حلسن مسموعه ، قاله ابن عيسى : اخلامس 
  .معناه يفسر بعضه بعضاً ، قاله ابن عباس : السادس 
رآن اسم جلميعه ، والسورة اسم لكل قطعة منه ، واآلية اسم لكل فصل أن املثاين اسم ألواخر اآلي ، فالق: السابع 

  .من السورة ، واملثاين اسم آلخر كل آية منه ، قاله ابن حبر 
  :فيه ثالثة أوجه } تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم اىل ذكر اهللا { 

  .ل السدي أهنا تقشعر من وعيده وتلني من وعده ، قا: أحدها 
  .أهنا تقشعر من اخلوف وتلني من الرجاء ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .تقشعر اجللود إلعظامه ، وتلني عند تالوته : الثالث 



َب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّ) ٢٤(أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوِقيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ 
فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولََعذَابُ الْآخَِرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا ) ٢٥(فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن حَْيثُ لَا َيْشُعُرونَ 

  ) ٢٦(َيْعلَُمونَ 

  :وجهان فيه } أفمن يتقي بوجهه سوَء العذَاب يوَم القيامة { 
  .أن الكافر يسحب على وجهه إىل النار يوم القيامة : أحدمها 

  .ألن النار تبدأ بوجهه إذا دخلها : الثاين 
  :فيه وجهان } فأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون { : قوله عز وجل 

  .من مأمنهم ، قاله السدي : أحدمها 
  .فجأة ، قاله حيىي : الثاين 

قُْرآًنا َعرَبِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ) ٢٧(سِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّا
الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا ) ٢٨(

  ) ٣١(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم َتخَْتِصُمونَ ) ٣٠(إِنََّك مَيٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ ) ٢٩(َيْعلَُمونَ 

  :فيه ثالثة تأويالت } قرآناً عربياً غري ذي عوج { : قوله عز وجل 
  .، قاله جماهد غري ذي لبس : أحدها 
  .غري خمتلف ، قاله الضحاك : الثاين 

  .غري ذي شك ، قاله السدي : الثالث 
  .يعين الكافر } ضرب اهللا مثالً رجالً { : قوله عز وجل 

  .أي يعبد أوثاناً شىت } فيه شركاء { 
  :فيه أربعة أوجه } متشاكسون { 

  .متنازعون ، قاله قتادة : أحدها 
  .له ابن زياد خمتلفون ، قا: الثاين 

  .متعاسرون : الثالث 
  .شكسين مايل أي ظلمين : متظاملون مأخوذ من قوهلم : الرابع 

  .يعين املؤمن سلماً لرجل أي خملصاً لرجل ، يعين أنه بإميانه يعبد إهلاً واحداً } وَرُجالً َسلَماً لرُجلٍ { 
يعبد آهلة غريه؟ فضرب هلما مثالً بالعبدين  أي هل يستوي حال العابد هللا وحده وحال من} هل يستويان مثالً { 

اللذين يكون أحدمها لشركاء متشاكسني ، ال يقدر أن يويف كل واحد منهم حق خدمته ، ويكون اآلخر لسيد 
  .واحد يقدر أن يوفيه حق خدمته 

  :حيتمل وجهني } احلمد هللا { 
  .على احتجاجه باملثل الذي َخصم به املشركني : أحدمها 

  .لى هدايته اليت أعان هبا املؤمنني ع: الثاين 
  :حيتمل وجهني } بل أكثرهم ال يعلمون { 



  .ال يعلمون املثل املضروب : أحدمها 
  .ال يعلمون بأن اهللا هو اإلله املعبود : الثاين 

هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب مبوته وموهتم ، فاحتمل } إنك ميت وإهنم ميتون { : قوله عز وجل 
  .أن يذكر ذلك حتذيراً من اآلخرة : أحدها : مة أوجه خس

  .أن يذكره حثاً على العمل : الثاين 
  .أن يذكره توطئة للموت : الثالث 
لئال خيتلفوا يف موته كما اختلفت األمم يف غريه حىت إن عمر ملا أنكر موته احتج أبو بكر هبذه اآلية : الرابع 

  .فأمسك 
ومعىن . ىل قد سوى فيه بني خلقه مع تفاضلهم يف غريه لتكثر فيه السلوى وتقل احلسرة ليعلمه أن اهللا تعا: اخلامس 

  .إنك ميت أي ستموت ، يقال ميت بالتشديد للذي سيموت ، وميت بالتخفيف ملن قد مات 
  :فيه أربعة أوجه } مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون { : قوله عز وجل 

  .مة يف الدماء ، قاله عكر: أحدها 
  .يف املداينة ، قاله الربيع بن أنس : الثاين 

  .يف اإلميان والكفر ، قاله ابن زيد ، فمخاصمة املؤمنني تقريع ، وخماصمة الكافرين ندم : الثالث 
قال . ما قاله ابن عباس خياصم الصادق الكاذب ، واملظلوم الظامل ، واملهتدي الضال ، والضعيف املستكرب : الرابع 

  .ملا نزلت هذه اآلية جعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون ما خصومتنا بيننا : لنخعي إبراهيم ا
أن ختاصمهم هو حتاكمهم إىل اهللا تعاىل فيما تغالبوا عليه يف الدنيا من حقوقهم خاصة دون حقوق : وحيتمل خامساً 

  .اهللا ليستوفيها من حسنات من وجبت عليه يف حسنات من وجبت له 

َوالَِّذي َجاءَ ) ٣٢(ْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي جََهنََّم َمثًْوى لِلْكَاِفرِيَن فََم
لُِيكَفَِّر اللَُّه ) ٣٤(الُْمْحِسنَِني  لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْندَ َربِّهِْم ذَِلَك جََزاُء) ٣٣(بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

  ) ٣٥(َعْنُهْم أَسَْوأَ الَِّذي َعِملُوا وََيجْزَِيُهمْ أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ 

  :ويف الذي جاء بالصدق أربعة أقاويل . اآلية } والذي جاء بالصدق { : قوله عز وجل 
  . أنه جربيل ، قاله السدي: أحدها 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله قتادة وجماهد : الثاين 

  .أهنم املؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة ، حكاه النقاش : الثالث 
  .والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به : أهنم األنبياء ، قاله الربيع وكان يقرأ : الرابع 

  :قوالن ) الصدق ( ويف 
  .قاله ابن عباس أنه ال إله إال اهللا ، : أحدمها 

  .القرآن ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 
  .أنه البعث واجلزاء : وحيتمل ثالثاً 

  :ويف الذي صدق به مخسة أقاويل 
  .أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن عباس : أحدها 



  .املؤمنون من هذه األمة ، قاله الضحاك : الثاين 
  .قاله الربيع  أتباع األنبياء كلهم ،: الثالث 
  .أنه أبو بكر ، رضي اهللا عنه حكاه الطربي عن علي رضي اهللا عنه ، وذكره النقاش عن عون بن عبد اهللا : الرابع 

  .أنه علي كرم اهللا وجهه ، حكاه ليث عن جماهد : اخلامس 
  .أهنم املؤمنون قبل فرض اجلهاد من غري رغبة يف غنم وال رهبة من سيف : وحيتمل سادساً 

واحد يف خمرج لفظه ومجع يف معناه على } الذي { و } هم املتقون { إمنا جاز اجلمع يف } أولئك هم املتقون { 
قبل } ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي َعِملوا { : قوله عز وجل } إن اإلنسان لفي خسر { طريق اجلنس كقوله تعاىل 

  .ألهنم يتقون الكبائر  أسوأ الذي عملوا من الصغائر: اإلميان والتوبة ، ووجه آخر 
  .أي جيزيهم بأجر أحسن األعمال وهي اجلنة } وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون { 

َما لَُه ِمْن َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَ) ٣٦(أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ) ٣٧(ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي اْنتِقَامٍ 

ُضرِِّه أَوْ أََرادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه  ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ أََرادَنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاُت
َمْن َيأِْتيِه َعذَابٌ ) ٣٩(قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣٨(َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الْمَُتَوكِّلُونَ 

  ) ٤٠(وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم  ُيْخزِيِه

يف قراءة بعضهم ، يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم يكفيه اهللا املشركني } أليس اهللا بكاٍف عبده { : قوله عز وجل 
  .وهم األنبياء } عباده { ، وقرأ الباقون 

  :فيه وجهان } وخيوفونك بالذين من دونه { 
  .بأوثاهنم يقولون تفعل بك وتفعل ، قاله الكليب ، والسدي  أهنم كانوا خيوفونه: أحدمها 

  .خيوفونه من أنفسهم بالوعيد والتهديد : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } قل يا قوم اعملوا على مكانتكم { : قوله عز وجل 

  .على ناحيتكم ، قاله الضحاك وجماهد : أحدها 
  .على متكنكم ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .على شرككم ، قاله حيىي : الثالث 
  .على ما أنا عليه من اهلدى } إين عامل { 
  .وهذا وعيد } فسوف تعلمون { 

) ٤١( ْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍإِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَ
َت َويُْرِسلُ الْأُْخَرى إِلَى أََجلٍ اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْو

  ) ٤٢(ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

  :فيه ثالثة أقاويل } يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها اهللا { : قوله عز وجل 
أن اهللا عند تويف األنفس يقبض أرواحها من أجسادها واليت مل متت وهي يف منامها يقبضها عن التصرف مع : أحدها 

  .بقاء أرواحها يف أجسادها 



  .أىن تعود األرواح إىل أجسادها } فيمسك اليت قضى عليها املوت { 
  .وهي النائمة فيطلقها باليقظة للتصرف إىل أجل موهتا ، قاله ابن عيسى } ويرسلُ األخرى { 

ما حكاه ابن جريج عن ابن عباس أن لكل جسد نفساً وروحاً فيتوىف اهللا األنفس يف منامها بقبض أنفسها : الثاين 
عود النفس إىل جسدها ويقبض املوت دون أرواحها حىت تتقلب هبا وتتنفس ، فيمسك اليت قضى عليها املوت أن ت

  .روحها ، ويرسل األخرى وهي نفس النائم إىل جسدها حتىتجتمع مع روحها إىل أجل موهتا 
قاله سعيد بن جبري إن اهللا تعاىل يقبض أرواح املوتى إذا ماتوا وأرواح األحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء اهللا : الثالث 

فما رأته : قال علي رضي اهللا عنه . املوت فال يعيدها ويرسل األخرى فيعيدها  أن تتعارف فيمسك اليت قضى عليها
نفس النائم وهي يف السماء قبل إرساهلا إىل جسدها فهي الرؤيا الصادقة ، وما رأته بعد إرساهلا وقبل استقرارها يف 

  .جسدها تلقيها الشياطني وختيل إليها األباطيل فهي الرؤيا الكاذبة 

قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملْكُ ) ٤٣(وا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا لَا َيْمِلكُونَ َشْيئًا َولَا َيْعِقلُونَ أَمِ اتََّخذُ
وُب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُ) ٤٤(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 

  ) ٤٥(الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } . . . وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوُب { : قوله عز وجل 
  .انقبضت ، قاله املربد : أحدها 
  .نفرت : الثاين 

  .استكربت : الثالث 

) ٤٦(ا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَانُو قُلِ
وِء الَْعذَابِ َيْوَم الْقَِياَمِة َوَبَدا لَُهْم ِمَن اللَِّه َما لَمْ َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتدَْوا بِِه ِمْن ُس

  ) ٤٨(وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٤٧(َيكُوُنوا َيحَْتِسُبونَ 

  .أي خالقهما } قل اللهم فاطر السموات واألرض { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } عاملَ الغيب والشهادة  {

  .السر والعالنية : أحدمها 
  .الدنيا واآلخرة : الثاين 

  .من اهلدى والضاللة } أنت حتكم بني عبادك يف ما كانوا فيه خيتلفون { 
  .من التحاكم إليه يف احلقوق واملظامل : وحيتمل ثانياً 

قل اللهم فاطر السموات { فسأل اهللا شيئاً إال أعطاه ، قوله  قال ابن جبري ، اين ألعرف موضع آية ما قرأها أحٌد
  .} واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك يف ما كانوا فيه خيتلفون 

لْ ِهَي ِفْتَنةٌ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ فَإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َب
فَأََصاَبُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوالَِّذيَن ظَلَُموا ) ٥٠(قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٤٩(



أََولَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدرُ ) ٥١(كََسُبوا َوَما ُهْم بُِمْعجِزِيَن  ِمْن َهُؤلَاِء َسُيِصيُبُهْم َسيِّئَاُت َما
  ) ٥٢(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

  .ة ابن املعري. قيل إهنا نزلت يف أيب حذيفة } فإذا مّس اإلنسان ضرٌّ دعانا { : قوله عز وجل 
  :فيه خسمة أوجه } مث إذا خّولناه نعمة منا قال إمنا أوتيُته على ِعلمٍ { 

  .على علم برضاه عين ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .بعلمي ، قاله جماهد : الثاين 

  .بعلم علمين اهللا إياه ، قاله احلسن : الثالث 
  .حكاه النقاش : علمت أين سوف أصيبه : الرابع 

  .عندي ، قاله قتادة على خرب : اخلامس 
  :فيه وجهان } بل هي فتنة { 

  .النعمة ألنه ميتحن هبا : أحدمها 
  .املقالة اليت اعتقدها ألنه يعاقب عليها : الثاين 

  .البلوى من النعمى } ولكن أكثرهم ال يعلمون { 

َمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيمُ قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْح
 وَاتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم) ٥٤(َوأَنِيُبوا إِلَى رَبِّكُْم وَأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ ثُمَّ لَا تُْنَصُرونَ ) ٥٣(

أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي جَْنبِ ) ٥٥(ِمْن َربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب َبْغَتةً َوأَنُْتْم لَا َتْشُعُرونَ 
أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى ) ٥٧(ْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِي لَكُ) ٥٦(اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن 

بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبتَ بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن ) ٥٨(الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني 
  ) ٥٩(الْكَاِفرِيَن 

  .أي أسرفوا على أنفسهم يف الشرك } أسرفوا على أنفسهم قُلْ يا عبادي الذين { : قوله عز وجل 
أي ال } ال تقنطوا من رمحة اهللا { أسرفوا على أنفسهم يف ارتكاب الذنوب مع ثبوت اإلميان والتزامه : وحيتمل ثانياً 

  .تيأسوا من رمحته 
  :فيه ثالثة أوجه } إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً { 

  .قاله احلسن  يغفرها بالتوبة منها ،: أحدها 
  .يغفرها بالعفو عنها إال الشرك : الثاين 

  .يغفر الصغائر باجتناب الكبائر : الثالث 
قيل نزلت هذه اآلية واليت بعدها يف وحشي قاتل محزة ، قاله احلسن والكليب ، وقال علي } إنه هو الغفور الرحيم { 

ما « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ل وروى ثوبان قا. ما يف القرآن آية أوسع منها : عليه السالم 
  أحب أن يل الدنيا وما عليها هبذه اآلية

  :فيه مخسة تأويالت } واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم { : قوله عز وجل . » 
  .هو ما أمرهم اهللا به يف الكتاب ، قاله السدي : أحدها 



  .عنه ، قاله احلسن أن يأخذوا ما أمر وينتهوا عما هنوا : الثاين 
  .هو الناسخ دون املنسوخ ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .هو طاعة اهللا تعاىل يف احلرام واحلالل قاله ابن زياد : الرابع 

  .تأدية الفرائض ، قاله زيد بن علي ، ومعاين أكثرها متقاربة : اخلامس 
عليهم ألنه منزل إليهم على نبيهم صلى اهللا عليه  وجعله منزالً. أنه األخذ بالعزمية دون الرخصة : وحيتمل سادساً 

  .وسلم 
  :فيه وجهان } أن تقول نفس يا َحسْرَتا { : قوله عز وجل 

  .معناه لئال تقول نفس : أحدمها 
  .أن ال تقول نفس ، واأللف اليت يف يا حسرتا بدل من ياء اإلضافة ففعل ذلك يف االستغاثة ملدة الصوت هبا : الثاين 

  :فيه ستة تأويالت } فرطت يف جنب اهللا  على ما{ 
  .يف جمانبة أمر اهللا ، قاله جماهد والسدي : أحدها 
  .يف ذات اهللا ، قاله احلسن : الثاين 

  .يف ذكر اهللا ، قاله السدي ، وذكر اهللا هنا القرآن : الثالث 
  .يف ثواب اهللا من اجلنة حكاه النقاش : الرابع 

  .رضا اهللا ، واجلنب واجلانب سواء  يف اجلانب املؤدي إىل: اخلامس 
  .أي بالقرب } والصاحب باجلنب { يف طلب القرب من اهللا ومنه قوله تعاىل : السادس 

  .من املستهزئني يف الدنيا بالقرآن ، قاله النقاش : أحدمها : فيه وجهان } وإن كنت ملن الساخرين { 
  .ه حيىي بن سالم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وباملؤمنني ، قال: الثاين 

َويَُنجِّي اللَّهُ ) ٦٠(بِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَ
) ٦٢(اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ ) ٦١(ونَ الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِهِْم لَا َيَمسُُّهُم السُّوُء َولَا ُهْم َيحَْزُن

قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي أَْعُبدُ ) ٦٣(لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الَْخاسُِرونَ 
ِسرِينَ َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَا) ٦٤(ونَ أَيَُّها الَْجاِهلُ

  ) ٦٦(َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاكِرِيَن ) ٦٥(

  :ثالثة أوجه  فيه} وينجي اهللا الذين اتقوا مبفازهتم { : قوله عز وجل 
  .بنجاهتم من النار : أحدها 
  .مبا فازوا به من الطاعة : الثاين 

  .مبا ظفروا من اإلدارة : الثالث 
  .مبا سلكوا فيه مفاز ، الطاعات الشاقة ، مأخوذ من مفازة السفر : وحيتمل رابعاً 

  :فيه وجهان } وال هم حيزنون { . لرباءهتم منه } ال ميسهم السُّوُء { 
  .ال حيزنون ، بأال خيافوا سوء العذاب : ا أحدمه
  .ال حيزنون على ما فاهتم من ثواب الدنيا : الثاين 



ينِهِ سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِم
  ) ٦٧(كُونَ ُيْشرِ

  :فيه ثالثة أوجه } وما قدروا اهللا حق قدرِه { 
  .وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا األوثان من دونه ، قاله احلسن : أحدها 
  .وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إىل عبادة غريه ، قاله السدي : الثاين 

  .ما وصفوه حق صفته ، قاله قطرب : الثالث 
  :فيه وجهان } القيامة  واألرض مجيعاً قبضته يوم{ 

  .وهو حمتمل ]  ٤٨: إبراهيم [ } يوم تبدل األرض { أن قبضه استبداهلا بغريها لقوله : أحدمها 
  .أي هي يف مقدوره كالذي يقبض عليه القابض يف قبضته : الثاين 

  :فيه وجهان } والسموات مطويات بيمينه { 
  .بقوته ألن اليمني القوة : أحدمها 

  ] . ٣٦: النساء [ } وماملكت أميانكم { لكه كقوله يف م: الثاين 
  :وحيتمل طيها بيمينه وجهني 

  .لقوله يوم نطوي السماء . طيها يوم القيامة : أحدمها 
  .أهنا يف قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء املطوي الستيالئه عليها : الثاين 

اء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا أبا روى صفوان بن سليم أن يهودياً ج} سبحانه وتعاىل عما يشركون { 
فأين يكون اخللق؟ قال } واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه { القاسم إن اهللا أنزل عليك 

والذي أنزل التوراة على موسى ما على األرض : قال » . يكونون يف الظلمة عند اجلسر حىت ينجي اهللا من يشاء « 
  .يعلم هذا غريى وغريك أحد 

ى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينْظُُرونَ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْر
بِالنَّبِيَِّني وَالشَُّهَداِء َوقُِضَي َبيَْنُهْم بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوأَْشرَقَِت الْأَْرُض بِنُورِ رَبَِّها َوُوِضَع الِْكتَاُب َوجِيَء ) ٦٨(
  ) ٧٠(َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ ) ٦٩(

  :فيه وجهان } ونفخ يف الصُّور فصعق َمْن يف السموات ومن يف األرض { : قوله عز وجل 
  .أن الصعق الَغشي ، حكاه ابن عيسى  :أحدمها 

  .وهو قول اجلمهور أنه املوت وهذا عند النفخة األوىل : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } إال من شاء اهللا { 

وملك املوت يقبض أرواحهم بعد ذلك ، قاله . جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت عليهم السالم : أحدها 
  .ى اهللا عليه وسلم السدي ورواه أنس عن النيب صل

  .الشهداء ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
  .هو اهللا الواحد القهار ، قاله احلسن : الثالث 

  .وهي النفخة الثانية للبعث } مث نفخ فيه أخرى { 



  .قيل قيام على أرجلهم ينظرون إىل البعث الذي وعدوا به } فإذا هم قيام ينظرون { 
  .ؤمرون به وحيتمل وجهاً آخر ينظرون ما ي

  .إشراقها إضاءهتا ، يقال أشرقت الشمس إذا أضاءت ، وَشَرقت إذا طلعت } وأشرقِت األرض { : قوله عز وجل 
  :وجهان } بُِنورِ َربِّها { ويف قوله 
  .بعدله ، قاله احلسن : أحدمها 

  :بنوره وفيه ثالثة أقاويل : الثاين 
  .أنه نور قدرته : أحدها 
  .راق أرضه نور خلقه إلش: الثاين 

  .أنه اليوم الذي يقضي فيه بني خلقه ألنه هنار ال ليل معه : الثالث 
  :فيه وجهان } ووضع الكتاب { 

  .احلساب ، قاله السدي : أحدمها 
  .كتاب أعماهلم ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيهم قوالن } وجيء بالنبني الشهداء { 
  .ألنبياء أهنم قد بلغوا ، وأن األمم قد كذبوا ، قاله ابن عباس أهنم الشهداء الذين يشهدون على األمم ل: أحدمها 

  .أهنم الذين استشهدوا يف طاعة اهللا ، قاله السدي : الثاين 
قال سعيد بن جبري ال ينقص من حسناهتم وال } وهم ال يظلمون { قال السدي بالعدل } وقضي بينهم باحلق { 

  .يزاد على سيئاهتم 

ْنكُمْ َيْتلُونَ وا إِلَى َجهَنََّم ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمَوِسيَق الَِّذيَن كَفَُر
ِقيلَ ) ٧١(لَْعذَابِ َعلَى الْكَافِرِيَن َعلَْيكُْم آيَاِت رَبِّكُْم َوُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ ا

  ) ٧٢(اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن 

  :فيه أربعة أوجه } وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمراً { : قوله عز وجل 
  .أفواجاً ، قاله احلسن : أحدها 
  . أمماً ، قاله الكليب: الثاين 

قال خفاف بن . قال األخفش مجاعات متفرقة ، بعضها إثر بعض واحدها زمرة . مجاعات ، قاله السدي : الثالث 
  :ندبة 

  من كل شائبةٍ يف أهنا ُزمَر... كأن إخراجها يف الصبح غادية 
  .دفعاً وزجراً بصوت كصوت املزمار ، ومن قوهلم مزامري داود : الرابع 

ْيكُْم ِطبُْتمْ ْوا َربَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُها َسلَاٌم َعلََوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَ
وَّأُ ِمَن الَْجنَِّة حَْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجرُ َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض َنَتَب) ٧٣(فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 

  ) ٧٤(الَْعاِمِلَني 



  :فيه ثالثة أوجه } سالم عليكم طبتم { : قوله عز وجل 
  .طبتم بطاعة اهللا قاله جماهد : أحدها 
  .طبتم بالعمل الصاحل ، قاله النقاش : الثاين 

ن ساقها عينان يشرب املؤمنون من إحدامها فتطهر ما حكاه مقاتل أن على باب اجلنة شجرة ينبع م: الثالث 
مث يغتسلون من األخرى فتطيب أبشارهم ]  ٢١: اإلنسان [ } َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً { أجوافهم فذلك قوله 

  :، فعندها يقول هلم خزنتها 
  .} صدقنا وعده  احلمد هللا الذي{ فإذا دخلوها قالوا } سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين { 

  :ويف معىن طبتم ثالثة أوجه 
  .نعمتم ، قاله الضحاك : أحدها 
  .كرمتم ، قاله ثعلب : الثاين 

  .زكومت ، قاله الفراء وابن عيسى : الثالث 
  :وعده يف الدنيا مبا نزل به القرآن ، وفيه وجهان } وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده { 

  .اآلخرة ثواباً على اإلميان أنه وعده باجلنة يف : أحدمها 
وأورثنا األرض نتبوأ من { . أنه وعده يف الدنيا بظهور دينه على األديان ، ويف اآلخرة باجلزاء على اإلميان : الثاين 

  :ويف هذه األرض قوالن } اجلنة حيث نشاُء 
  .أرض اجلنة ، قاله أبو العالية وأبو صاحل وقتادة والسدي وأكثر املفسرين : أحدمها 

  :فإن قيل إهنا أرض اجلنة ففي تسميتها مرياثاً وجهان . أرض الدنيا : الثاين 
  .ألهنا صارت إليهم يف آخر األمر كاملرياث : أحدمها 

ألهنم ورثوها من أهل النار ، وتكون هذه األرض من مجلة اجلزاء والثواب ، واجلنة يف أرضها كالبالد يف : الثاين 
  .ينهما قضاء بالشاهد على الغائب أرض الدنيا لوقوع التشابه ب

  .يعين منازهلم اليت جوزوا هبا ، ألهنم مصروفون عن إرادة غريها } نتبوأ من اجلنة حيث نشآء { 
  :وجهان } حيث نشاء { ويف تأويل قوله 

  .حيث نشاء من منزلة وعلو : أحدمها 
  .ن النعم دون اجلزاء حيث نشاء من منازل ومنازه ، فإن قيل إهنا أرض الدنيا فهي م: الثاين 

  :وحيتمل تأويله وجهني 
  .أورثنا األرض جبهادنا نتبوأ من اجلنة حيث نشاء بثوابنا : أحدمها 

  .وأورثنا األرض بطاعة أهلها لنا نتبوأ من اجلنة حيث نشاء بطاعتنا له ألهنم أطاعوا فأطيعوا : الثاين 
  :حيتمل وجهني } فنعم أجر العاملني { 

  .ر العاملني يف الدنيا اجلنة يف اآلخرة فنعم أج: أحدمها 
  .فنعم أجر من أطاع أن يطاع : الثاين 

الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ  َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَبُِّحونَ بِحَْمِد َربِّهِْم َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ
)٧٥ (  



  .حمدقني : قال قتادة } وترى املالئكة حافني من حول العرش { :  قوله عز وجل
  .ويف قوله . وتسبيحهم تلذذ ال تعبد } يسبحون حبمد رهبم { 
  :وجهان } حبمد رهبم { 

  .مبعرفة رهبم ، قاله احلسن : أحدمها 
  .يذكرون بأمر رهبم ، قاله مقاتل : الثاين 

  :ن أي بالعدل وفيه قوال} وقضي بينهم باحلق { 
  .وقضي بينهم بعضهم لبعض : أحدمها 

  .بني الرسل واألمم ، قاله الكليب : الثاين 
  :ويف قائله قوالن } وقيل احلمد هللا رب العاملني { 

  .أنه من قول املالئكة ، فعلى هذا يكون محدهم هللا على عدله يف قضائه : أحدمها 
  .أنه من قول املؤمنني : الثاين 

  :جهني فعلى هذا حيتمل محدهم و
  .على أن جناهم مما صار إليه أهل النار : أحدمها 

على ما صاروا إليه من نعيم اجلنة ، فختم قضاؤه يف اآلخرة باحلمد كما افتتح خلق السموات واألرض : الثاين 
يف  فتلزم االقتداء به واألخذ هبديه]  ١: األنعام [ } احلمد هللا الذي خلق السموات وَاَألرَض { باحلمد يف قوله 

  .ابتداء كل أمر حبمده وخامته حبمده وباهللا التوفيق 

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الْعِقَابِ ِذي الطَّْولِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعلِيمِ ) ١(حم 
  ) ٣(إِلَْيِه الَْمِصُري 

  :فيه مخسة أوجه } حم { : قوله عز وجل 
  .أنه اسم من أمساء اهللا أقسم به ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أنه اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : الثاين 
  .الر وحم ون هو الرمحن : أهنا حروف مقطعة من اسم اهللا الذي هو الرمحن ، قاله سعيد بن جبري وقال : الثالث 
  .يه وسلم ، قاله جعفر بن حممد هو حممد صلى اهللا عل: الرابع 

  :فواتح السور ، قاله جماهد قال شريح بن أوىف العبسي : اخلامس 
  فهال تال حاميم قبل التقدم... يذكرين حاميم والرمح شاجر 

  :أن يكون معناه ُحم أمر اهللا أي قرب ، قال الشاعر : وحيتمل سادساً 
  قوٌم هبم غفلة ونوم... قد ُحّم يومي فسر قوم 

  .نه مسيت احلمى ألهنا تقرب منه املنية وم
  :فعلى هذا حيتمل وجهني 

  بعثت يف آخرها ألفاً« : أنه يريد به قرب قيام الساعة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .أنه يريد به قرب نصره ألوليائه وانتقامة من أعدائه يوم بدر : الثاين » 

  :الثة أوجه فيه ث} غافر الذنب { : قوله عز وجل 



  .أنه غافره ملن استغفره ، قاله النقاش : أحدها 
  .ساتره على من يشاء ، قاله سهل بن عبد اهللا : الثاين 

جيوز أن يكون مجع توبة ، وجيوز أن يكون مصدراً من تاب يتوب توباً ، وقبوله للتوبة إسقاط } وقابل التوب { 
  .الذنب هبا مع إجياب الثواب عليها 

  :فيه ستة تأويالت } ذي الطول { :  قوله عز وجل
  .ذي النعم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ذي القدرة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .ذي الغىن والسعة ، قاله جماهد : الثالث 
  .ذي اخلري ، قاله زيد بن األصم : الرابع 

  .ذي املن ، قاله عكرمة : اخلامس 
  .ذي التفضيل ، قاله حممد بن كعب : السادس 

والفرق بني املن والفضل أن املن عفو عن ذنب ، والفضل إحسان غري مستحق والطول مأخوذ من الطول كأنه 
  .إنعامه على غريه وقيل ألنه طالت مدة إنعامه 

ْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَالْأَْحزَاُب ِمْن كَذََّب) ٤(َما ُيجَاِدلُ ِفي آيَاِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَلَا َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِلَاِد 
) ٥(ُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه َوجَاَدلُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ فَأََخذُْت

  ) ٦(كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحابُ النَّارِ َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن 

  :فيه وجهان } ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا { : قوله عز وجل 
  .ما مياري فيها ، قاله السدي : أحدمها 

  .ما جيحد هبا ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  :ويف الفرق بني اجملادلة واملناظرة وجهان 

  .تكون إال بني مبطلني أو مبطل وحمق ، واملناظرة بني حمقني  ان اجملادلة ال: أحدمها 
  .أن اجملادلة فتل الشخص عن مذهبه حمقاً أو مبطالً ، واملناظرة التوصل إىل احلق يف أي من اجلهتني كان : الثاين 

  .وقيل إنه أراد بذلك احلارث بن قيس السهمي وكان أحد املستهزئني 
  :إقباهلم وإدبارهم وتقلبهم يف أسفارهم ، وفيه وجهان : قال قتادة } فال يغررك تقلبهم يف البالد { 

  .ال يغررك تقلبهم يف الدنيا بغري عذاب ، قاله حيىي : أحدمها 
ال يغررك تقلبهم يف السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن املسلمني قالوا حنن يف جهد والكفار يف السعة ، فنزل : الثاين 

  .فال يغررك تقلبهم يف البالد ساملني فسيؤخذون : حكاه النقاش وفيه حذف تقديره } البالد  فال يغررك تقلبهم يف{ 
  :فيه وجهان } ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه { : قولة عز وجل 

  .ليحبسوه ويعذبوه ، حكاه ابن قتيبة : أحدمها 
نه مأسور للقتل ، وأنشد قطرب قول األسري األخيذ أل: والعرب تقول . ليقتلوه ، قاله قتادة والسدي : الثاين 

  :الشاعر 
  ومن يأخذ فليس إىل خلود... فإما تأخذوين تقتلوين 



  :ويف وقت أخذهم لرسوهلم قوالن 
  .عند دعائه هلم : أحدمها 

  .عند نزول العذاب هبم : الثاين 
  .ليبطلوا به اإلميان  جادلوا األنبياء بالشرك: قال حيىي بن سالم } وجادلوا بالباطل لُيْدحضوا به احلقَّ { 
  .فعذبتهم : قال السدي } فأخذهتم { 
  :يف هذا السؤال وجهان } فكيف كان عقاب { 

  .أنه سؤال عن صدق العقاب ، قال مقاتل وجدوه حقاً : أحدمها 
  .شديد واهللا : عن صفته ، قال قتادة : الثاين 

. ما حقت على أولئك حقت على هؤالء أي ك} وكذلك حقت كلمة ربِّك على الذين كفروا { : قوله عز وجل 
  :ويف تأويلها وجهان 

  .وكذلك وجب عذاب ربك : أحدمها 
  .وكذلك صدق وعد ربك : الثاين 

  .جعلهم أصحاهبا ألهنم يلزموهنا وتلزمهم } أهنم أصحاب النار { 

ْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغفُِرونَ ِللَِّذيَن آَمنُوا رَبََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيءٍ الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُي
َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهمْ ) ٧(َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَابَ الَْجِحيمِ 

َوِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيْومَِئذٍ ) ٨(لََح ِمْن آَبائِهِْم َوأَزْوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوَمْن َص
  ) ٩(فَقَْد َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  :فيه وجهان } علماً ربنا وسعت كل َشْيٍء رمحة و{ : قوله عز وجل 
  .مألت كل شيء رمحة وعلماً ، أو رمحة عليه وعلماً به ، وهو معىن قول حيىي بن سالم : أحدمها 

  .وسعت رمحتك وعلمك كل شيء : معناه : الثاين 
  .من الشرك : قال حيىي } فاغفر للذين تابوا { 
  .قال اإلسالم ألنه سبيل إىل اجلنة } واتبعوا سبيلك { 
  .بالتوفيق لطاعتك } اب اجلحيم وقهم عذ{ 

قَالُوا رَبََّنا أََمتََّنا ) ١٠(فََتكْفُُرونَ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى الْإَِمياِن
ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ) ١١(ا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيلٍ اثْنََتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثْنََتْينِ فَاْعَتَرفَْن

اِء رِْزقًا َوَما يََتذَكَُّر إِلَّا ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آَياِتِه وَُيَنزِّلُ لَكُْم ِمَن السََّم) ١٢(ُيشَْرْك بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ 
  ) ١٤(فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن َولَْو كَرِهَ الْكَاِفُرونَ ) ١٣(َمْن ُينِيُب 

  :فيه وجهان } إن الذين كفروا يناَدْونَ { : قوله عز وجل 
  .أهنم ينادون يوم القيامة ، قاله قتادة : أحدمها 

  .لنار ، قاله السدي ينادون يف ا: الثاين 
  :فيه وجهان } ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعْون إىل اإلميان فتكفرون { 



ملقت اهللا بكم يف الدنيا إذا دعيتم إىل اإلميان فكفرمت أكرب من مقتكم ألنفسكم يف اآلخرة حني عاينتم : أحدمها 
  .العذاب وعلمتم أنكم من أهل النار ، قاله احلسن وقتادة 

إن مقت اهللا لكم إذ عصيتموه أكرب من مقت بعضكم لبعض حني علمتم أهنم أضلوكم ، حكاه ابن : معناه : الثاين 
  .عيسى 

  كيف يصح على الوجه األول أن ميقتوا أنفسهم؟: فإن قيل 
  :ففيه وجهان 

  .أهنم أحلوها بالذنوب حمل املمقوت : أحدمها 
  .اهلوى وعلموا أن نفوسهم هي اليت أوبقتهم يف املعاصي مقتوها أهنم ملا صاروا إىل حال زال عنهم : الثاين 

  :وجهان } ملقت اهللا { ويف الالم اليت يف 
  .أهنا الم االبتداء كقوهلم لزيد أفضل من عمرو ، قاله البصريون : أحدمها 

  .أهنا الم اليمني تدخل على احلكاية وما ضارعها ، قاله ثعلب : الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } ا رّبنا أمّتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني قالو{ : قوله عز وجل 

أنه خلقهم أمواتاً يف أصالب آبائهم ، مث أحياهم بإخراجهم مث أماهتم عند انقضاء آجاهلم ، مث أحياهم : أحدها 
والثانية يف اآلخرة  إحدامها يف الدنيا: للبعث ، فهما ميتتان إحدامها يف أصالب الرجال ، الثانية يف الدنيا ، وحياتان 

  .، قاله ابن مسعود وقتادة 
وإذ أخذ َرُبَك ِمن ابين آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذرِيتَُهْم { أن اهللا أحياهم حني أخذ عليهم امليثاق يف ظهر آدم قوله : الثاين 

جهم ، مث أماهتم عند مث إن اللَّه أماهتم بعد أخذ امليثاق عليهم ، مث أحياهم حني أخر. اآلية ]  ١٧١: األعراف [ } 
انقضاء آجاهلم ، مث أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان يف الدنيا وحياة يف اآلخرة ، قاله عبد الرمحن بن زيد بن 

  .أسلم 
أن اهللا أحياهم حني خلقهم يف الدنيا ، مث أماهتم فيها عند انقضاء أجاهلم ، مث أحياهم يف قبورهم للمساءلة ، : الثالث 

  .مث أحياهم للعبث ، قاله السدي . إىل وقت البعث مث أماهتم 
  .أنكروا البعث يف الدنيا وأن حييوا بعد املوت ، مث اعترفوا يف اآلخرة حبياتني بعد موتتني } فاعترفنا بذنوبنا { 
  :فيه وجهان } فهل إىل خروج ِمن سبيل { 

  .ول قتادة فهل طريق نرجع فيها إىل الدنيا فنقر بالبعث ، وهو معىن ق: أحدمها 
  .فهل عمل خنرج به من النار ، ونتخلص به من العذاب؟ قاله احلسن : الثاين 

  .ال سبيل إىل اخلروج : ويف الكالم مضمر تقديره 
  .أي كفرمت بتوحيد اهللا } ذلكم بأنه إذا دُعي اهللا وحده كفرمت { : قوله عز وجل 

  :فيه وجهان } وإن ُيشرك به تؤمنوا { 
  .دقوا من أشرك به ، قاله النقاش معناه تص: أحدمها 

  .تؤمنوا باألوثان ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  .يعين يف جمازاة الكفار وعقاب العصاة } فاحلكم هللا { 
إمنا جاز وصفه بأنه علي ومل جتز صفته بأنه رفيع ألهنا صفة قد تنقل من علو املكان إىل علو الشأن } العلي الكبري { 

  .ل إال يف ارتفاع املكان والرفيع ال يستعم



َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ لَا ) ١٥(اقِ َرِفيُع الدََّرجَاِت ذُو الَْعْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التَّلَ
الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ لَا ظُلْمَ ) ١٦(ِه الْوَاِحدِ الْقَهَّارِ َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملْكُ الَْيْوَم ِللَّ

  ) ١٧(الَْيْوَم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

  :فيه ثالثة تأويالت } رفيع الدرجات { : قوله عز وجل 
  .رفع السموات السبع ، قاله سعيد بن جبري والكليب : أحدها 
  .م الصفات ، قاله ابن زياد عظي: الثاين 

  .هو رفعه درجات أوليائه ، قاله حيىي : الثالث 
  :فيه وجهان } ذو العرش { 

  .أن عرشه فوق مساواته ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .أنه رب العرش ، قاله حيىي : الثاين 

  :فيه ستة تأويالت } يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده { 
  .الروح الوحي ، قاله قتادة  أن: أحدها 
  .النبوة ، قاله السدي : الثاين 

  .القرآن ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .الرمحة ، حكاه إبراهيم اجلوين : الرابع 

  .أرواح عباده ، ال ينزل ملك إال ومعه منها روح ، قاله جماهد : اخلامس 
  .جربيل يرسله اهللا بأمره ، قاله الضحاك : السادس 

  :فيه قوالن } يوم التالق  لينذر{ 
  .لينذر اهللا به يوم القيامة ، قاله احلسن : أحدمها 

  :لينذر أنبياؤه يوم التالق وهو يوم القيامة وفيه ثالثة أوجه : الثاين 
  .ألنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل األرض ، قاله السدي وابن زيد : أحدها 
  .وهو معىن قول ابن عباس ألنه يلتقي فيه األولون واآلخرون ، : الثاين 

  .يلتقي فيه اخللق واخلالق ، قاله قتادة : الثالث 
  .يعين من قبورهم } يوَم هم بارزون { : قوله عز وجل 

  :فيه وجهان } ال خيفى على اهللا منهم َشْيٌء { 
  .أنه أبرزهم مجيعاً ألنه ال خيفى على اهللا منهم شيء : أحدمها 

  .خيفى عليه من أعماهلم شيء معناه جيازيهم من ال : الثاين 
  :هذا قول اهللا ، وفيه قوالن } ملن امللك اليوم { 

ملن امللك : مالكاً وال مملوكاً  -غري نفسه  -أنه قوله بني النفختني حني فين اخلالئق وبقي اخلالق فال يرى : أحدمها 
ألنه بقي وحده وقهر خلقه ، قاله } ار هللا الواحد القه{ : اليوم فال جييبه ألن اخللق أموات ، فيجيب نفسه فيقول 

  .حممد بن كعب 
  .أن هذا من قول اهللا تعاىل يف القيامة حني مل يبق من يدَّعي ملكاً ، أو جيعل له شريكاً : الثاين 

  :ويف اجمليب عن هذا السؤال قوالن 



  .هار ، قاله عطاء هللا الواحد الق: أن اهللا هو اجمليب لنفسه وقد سكت اخلالئق لقوله ، فيقول : أحدمها 
  .هللا الواحد القهار ، قاله ابن جريج : والكافرين ، فيقولون . ان اخلالئق كلهم جييبه من املؤمنني : الثاين 

َيْعلَمُ َخاِئَنةَ ) ١٨(ُيطَاُع َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الْآزِفَِة إِذِ الْقُلُوبُ لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشفِيعٍ 
وَاللَُّه َيقِْضي بِالَْحقِّ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا يَقُْضونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع ) ١٩(الْأَْعُينِ َوَما ُتْخِفي الصُّدُوُر 

  ) ٢٠(الَْبِصُري 

  :فيه قوالن } وأنذرهم يوم اآلزفة { : قوله عز وجل 
  .يوم حضور املنية ، قاله قطرب : أحدمها 

]  ٥٧: النجم [ } أزفت اآلزفة { يوم القيامة ومسيت اآلزفة لدنوها ، وكل آزف داٍن ، ومنه قوله تعاىل : الثاين 
  .أي دنت القيامة 

  :فيه قوالن } إذ القلوب لََدى احلناجر { 
قول من تأول يوم اآلزفة حبضور املنية ،  أن القلوب هي النفوس بلغت احلناجر عند حضور املنية ، وهذا: أحدمها 

  .ووقفت يف احلناجر من اخلوف فهي ال خترج وال تعود يف أمكنتها . قاله قتادة 
  :فيه أربعة أوجه } كاظمني { 

  .مغمومون قاله الكليب : أحدها 
  .باكون ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .رأسها  ممسكون حبناجرهم ، ماخوذ من كظم القربة وهو شد: الثالث 
  :ساكتون ، قاله قطرب ، وأنشد قول الشماخ : الرابع 

  صياٌم تنائي الشمس وهي كظوم... فظلت كأن الطري فوق رؤوسها 
  :يف احلميم قوالن } ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع { 

  .انه القريب ، قاله احلسن : أحدمها 
م من محيم ينفع وال شفيع يطاع أي جياب إىل الشفاعة ، ومسيت ما هل: الشفيق ، قاله جماهد ، ومعىن الكالم : الثاين 

  .اإلجابة طاعة ملوافقتها إرادة اجملاب 
  :فيه مخسة أوجه } يعلم خائنة األعني { : قوله عز وجل 

  .أنه الرمز بالعني ، قاله السدي : أحدها 
  .هي النظرة بعد النظرة ، قاله سفيان : الثاين 

  .قاله ابن عباس  مسارقة النظر ،: الثالث 
  .النظر إىل ما هنى عنه ، قاله جماهد : الرابع 

  .هو قول اإلنسان ما رأيت وقد رأى ، أو رأيت وما رأى ، قاله الضحاك : اخلامس 
  :ويف تسميتها خائنة األعني وجهان 

  .ألهنا أخفى اإلشارات فصارت باالستخفاء كاخليانة : أحدمها 
  .ىل احملظور خيانة ألهنا باستراق النظر إ: الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } وما ُتخفي الصدور { 



  .الوسوسة ، قاله السدي : أحدها 
  .إذا أنت قدرت عليها أتزين هبا أم ال ، قاله ابن عباس ] عندما ترى امرأة [ ما تضمره : الثاين 

  .مواضع القلوب ما يسره اإلنسان من أمانة أو خيانة ، وعرب عن القلوب بالصدور ألهنا : الثالث 

ْنُهْم قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهمْ أََشدَّ ِم
ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَكَفَُروا ) ٢١( فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ

  ) ٢٢(فَأََخذَُهمُ اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشِديُد الِْعقَابِ 

  :فيه وجهان } كانوا هم أشدَّ منهم قوة . . . { : قوله عز وجل 
  .يعين بطشاً ، قاله حيىي : أحدمها 

  .قاله ابن عيسى قدرة ، : الثاين 
  :فيه مخسة أوجه } وآثاراً يف األرض { 

  .أهنا آثارهم من املالبس واألبنية ، قاله حيىي : أحدها 
  .خراب األرضني وعمارهتا ، قاله جماهد : الثاين 

  .املشي فيها بأرجلهم ، قاله ابن جريج : الثالث 
  .ُبْعد الغاية يف الطلب ، قاله الكليب : الرابع 

  .ول األعمار ، قاله مقاتل ط: اخلامس 
  .ما سنوا فيها من خري وشر : وحيتمل سادساً 

فَلَمَّا َجاَءُهمْ ) ٢٤(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّاٌب ) ٢٣(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
َوقَالَ ) ٢٥(اقُْتلُوا أَْبَناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا نَِساَءُهْم َوَما كَْيُد الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ  بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا

َوقَالَ مُوَسى ) ٢٦(ضِ الْفََساَد ِفْرَعْونُ ذَُرونِي أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أَخَاُف أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم أَوْ أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْر
  ) ٢٧(إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ 

  :فيه ثالثة أوجه } وقال فرعون ذروين أقُتل موسى { : قوله عز وجل 
  .بأن ال يقتله ألنه لو قتله منعوه ، قاله ابن زياد  معناه أشريوا علّي بقتل موسى ألهنم قد كانوا أشاروا عليه: أحدها 
  .ذروين أتوىل قتله ، ألهنم قالوا إن موسى ساحر إن قتلته هلكت ألنه لو أمر بقتله خالفوه : الثاين 

  .فسأهلم متكينه من قتله . أنه كان يف قومه مؤمنون مينعونه من قتله : الثالث 
  :فيه وجهان } وليدع ربه { 

  .يسأل ربه فإنه ال جياب ول: أحدمها 
  .وليستعن به فإنه ال يعان : الثاين 

  :فيها وجهان } إين أخاف أن يبدِّل دينكم { 
  .يغري أمركم الذي أنتم عليه ، قاله قتادة : أحدمها 

  .معناه هو أن يعمل بطاعة اهللا ، رواه سعيد بن أيب عروبة : الثاين 
  .ابن عيسى  حماربته لفرعون مبن آمن به ، حكاه: الثالث 



  .هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم تفعلون هبم ، قاله ابن جريج : الرابع 
  .أن يزول به ملككم ألنه ما جتدد دين إال زال به ملك : وحيتمل خامساً 

َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجاَءكُْم بِالَْبيَِّناِت ِمْن رَبِّكُْم َوإِنْ  َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ
َيا ) ٢٨(َو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيُك َصاِدقًا ُيِصْبكُْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُه

رِيكُْم إِلَّا َما أََرى َوَما كُُم الُْملْكُ الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن َيْنصُُرَنا ِمْن بَأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْرَعْونُ َما أُقَْومِ لَ
  ) ٢٩(أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ الرَّشَاِد 

  :فيه قوالن }  وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه{ : قوله عز وجل 
  .أنه كان ابن عم فرعون ، قاله السدي ، قال وهو الذي جنا مع موسى : أحدمها 

  .أنه كان قبطياً من جنسه ومل يكن من أهله ، قاله مقاتل : الثاين 
  .وكان أمسه حبيب : قال ابن إسحاق 

  .ن ، مبنزلة ويل العهد وحكى الكليب أن امسه حزبيل ، وكان َمِلكَا على نصف الناس وله امللك بعد فرعو
إن املأل يأمترون { مل يكن من آل فرعون مؤمن غريه وامرأة فرعون وغري املؤمن الذي أنذر فقال : وقال ابن عباس 

  ] . ٢٠: القصص [ } بك 
  :ويف إميانه قوالن 

ى وكذلك امرأة أنه كان مؤمناً قبل جميء موس: الثاين . أنه آمن مبجيء موسى وتصديقه له وهو الظاهر : أحدمها 
  .فرعون قاله احلسن ، فكتم إميانه ، قال الضحاك كان يكتم إميانه للرفق بقومه مث أظهره فقال ذلك يف حال كتمه 

  .أي لقوله ريب اهللا } أتقتلون رجالً أن يقول ريب اُهللا { 
  :فيها قوالن } وقد جاَءكم بالبينات من ربِّكم { 

  .السدي أنه احلالل واحلرام ، قاله : أحدمها 
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني { يده وعصاه والطوفان وغريها ، كما قال تعاىل : أهنا اآليات اليت جاءهتم : الثاين 

  .قاله حيىي ]  ١٣٠: األعراف [ } ونقصٍ من الثمرات 
ف واستنزاالً ومل يكن ذلك لشك منه يف رسالته وصدقه ولكن تلطفاً يف االستكفا} وإن يك كَاذباً فعليه كَِذُبه { 

  .عن األذى 
  :فيه أربعة أوجه } وإن َيُك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدُكم { 

ألهنم إذا } يصبكم بعض الذي يعدكم { أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وباهلالك إن كفروا ، فقال : أحدها 
  .كانوا على إحدى احلالتني ناهلم أحد األمرين فصار ذلك بعض الوعد ال كله 

ألنه قد كان أوعدهم على كفرهم باهلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ، فصار هالكهم يف الدنيا بعض وما : ين الثا
  .وعدهم 
أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله مث يتواىل عليهم حاالً بعد حال حىت يستكمل فصار الذي يصيبهم : الثالث 

  .حلالة األوىل وما بعدها يكونون على يقني منه هو بعض الذي وعدهم ألنه حذرهم ما شكوا فيه وهي ا
  :أن البعض قد يستعمل يف موضع الكل تلطفاً يف اخلطاب وتوسعاً يف الكالم كما قال الشاعر : الرابع 

  وقد يكون مع املستعجل الزلل... قد ُيْدرِك املتأين بعض حاجته 



  :حيتمل وجهني } إن اهللا ال يهدي من هو ُمْسرٌِف كَذّابٌ { 
  .مسرف على نفسه كذاب على ربه إشارة إىل موسى ، ويكون هذا من قول املؤمن : حدمها أ

  .هذا من قوله تعاىل ] ويكون [ مسرف يف عناده كذاب يف ادعائه إشارة إىل فرعون : الثاين 
  :قال السدي } ويا قوم لكم امللك اليوم ظاهِرين يف األرض { : قوله عز وجل 

  .ين ألهلها ، وهذا قول املؤمن تذكرياً هلم بنعم اللَّه عليهم غالبني على أرض مصر قاهر
أي من عذاب اهللا ، حتذيراً هلم من نقمة ، فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور } فمن ينصرنا من بأس اهللا إِن جاَءنا { 

  .حمبته 
  .ا أرى لنفسي معناه ما أشري عليكم إال مب: قال عبد الرمحن بن زيد } قال فرعون ما أريكم إال ما أرى { 
  يف تكذيب موسى واإلميان يب} وما أهديكم إال سبيل الرشاد { 
.  

مِثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن ) ٣٠(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم ِمثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ 
َيْوَم تَُولُّونَ ُمدْبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن ) ٣٢(َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد ) ٣١(ُد ظُلًْما ِللِْعبَاِد َبْعدِِهْم َوَما اللَُّه يُرِي

نَاِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َولَقَْد َجاَءكُْم يُوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّ) ٣٣(اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
الَِّذيَن ) ٣٤(ْسرٌِف ُمْرتَاٌب َجاَءكُْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُلُْتْم لَْن َيبَْعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدهِ َرسُولًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُم

كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ  ُيجَاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم
  ) ٣٥(ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ 

  :يعين يوم القيامة ، قال أمية بن أيب الصلت } ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التنادِ { : قوله عز وجل 
  هم سكاهنا حىت الّتنَاِدف... وبث اخللق فيها إذ دحاها 

  .مسي بذلك ملناداة بعضهم بعضاً ، قاله احلسن 
  :وفيما ينادي به بعضهم بعضاً قوالن 

  .يا حسرتا ، يا ويلتا ، يا ثبوراه ، قاله ابن جريج : أحدمها 
  .اآلية ]  ٤٤: األعراف [ } قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً { ينادي أهلُ اجلنة أهل النار أن : الثاين 

  .قاله قتادة ]  ٥٠: األعراف [ } أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اللَّه { وينادي أهل النار اجلنة 
وقد جاء يف احلديث أن . يوم التناّد ، مشدودة ، أي يوم الفرار ، قال ينّدون كما ينّد البعري : وكان الكليب يقرؤها 

  .دون مفراً مث تال هذه اآلية للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أهنم جي
  :فيه وجهان } يوم تولون مدبرين { 

  .مدبرين يف انطالقهم إىل النار ، قاله قتادة : أحدمها 
  .مدبرين يف ِفرارهم من النار حىت يقذفوا فيها ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه وجهان } ما لكم من اهللا من عاصم { 
  .من ناصر ، قاله قتادة : أحدمها 

  .من مانع ، وأصل العصمة املنع ، قاله ابن عيسى : ثاين ال
  :ويف قائل هذا قوالن } ومن يضلل اهللا فما له من هاد { 



  .أن موسى هو القائل له : أحدمها 
  .أنه من قول مؤمن آلِ فرعون : الثاين 

  :فيه قوالن } ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات { : قوله عز وجل 
قال ابن . يعقوب ، بعثه اهللا رسوالً إىل القبط بعد موت امللك من قبل موسى بالبينات  أن يوسف بن: أحدمها 
  .هي الرؤيا : جريج 
  .ما حكاه النقاش عن الضحاك أن اهللا بعث اليهم رسوالً من اجلن يقال له يوسف : الثاين 

أَْسَبابَ السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه مُوَسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ) ٣٦(بَاَب َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرًحا لَعَلِّي أَْبلُغُ الْأَْس
َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا ) ٣٧(كَاِذًبا َوكَذَِلكَ ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِلَّا ِفي َتبَابٍ 

َمْن ) ٣٩(َيا قَْومِ إِنََّما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْآخَِرةَ ِهَي دَاُر الْقَرَارِ ) ٣٨(ُعوِن أَْهدِكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد قَْومِ اتَّبِ
ِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ُيْرَزقُونَ ِفيَها َعِملَ َسيِّئَةً فَلَا ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤ

  ) ٤٠(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

  :فيه أربعة أقاويل } وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحاً { : قوله عز وجل 
  .يعين جملساً ، قاله احلسن : أحدها 
  .قصراً ، قاله السدي : الثاين 

  .لطني حىت يصري آجراً ، قاله سعيد بن جبري أنه اآلجر ومعناه أوقد يل على ا: الثالث 
  .أنه البناء املبين باآلجر ، وكانوا يكرهون أن يبنوا باآلجر وجيعلوه يف القرب ، قاله إبراهيم : الرابع 

  :حيتمل وجهني } لعلّي أبلغ األسباب { 
  .ما يسبب إىل فعل مرادي : أحدمها 

  :بني مراده فقال  ما أتوصل به إىل علم ما غاب عين ، مث: الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } أسباب السموات { 

  .طرق السموات ، قاله أبو صاحل : أحدها 
  :أبواب السموات ، قاله السدي واألخفش ، وأنشد قول الشاعر : الثاين 

  ولو نال أسباب السماء بِسلَّمِ... ومن هاب أسباب املنايا َيَنلنه 
  .د الرمحن بن أيب حامت ما بني السموات ، حكاه عب: الثالث 

  :فيه قوالن } فأطَّلَع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذباً { 
  .أنه غلبه اجلهل على قول هذا أو تصوره : أحدمها 

  .أنه قاله متويهاً على قومه مع علمه باستحالته ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه وجهان } وما كَْيُد فرعون إال يف تبابٍ { 

  .ن قاله ابن عباس يف خسرا: أحدمها 
  .يف ضالل ، قاله قتادة : الثاين 

  :وفيه وجهان 



  .يف الدنيا ملا أطلعه اهللا عليه من هالكه : أحدمها 
  .يف اآلخرة ملصريه إىل النار ، قاله الكليب : الثاين 

وَننِي ِلأَكْفَُر بِاللَِّه َوأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوأَنَا َتْدُع) ٤١(َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُمْ إِلَى النَّجَاِة َوَتْدعُوَننِي إِلَى النَّارِ 
لَا َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّْنَيا َولَا ِفي الْآخَِرِة َوأَنَّ َمرَدََّنا إِلَى ) ٤٢(أَْدُعوكُْم إِلَى الْعَزِيزِ الَْغفَّارِ 

فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض أَمْرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعَبادِ ) ٤٣(َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصحَاُب النَّارِ  اللَِّه
اُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدوا َوَعِشيا َوَيْومَ النَّ) ٤٥(فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما َمكَرُوا َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ ) ٤٤(

َوإِذْ يََتَحاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضُّعَفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا ) ٤٦(َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 
قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعَبادِ ) ٤٧(ونَ َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّارِ لَكُْم َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم ُمْغُن

الُوا أََولَْم َتُك تَأْتِيكُمْ قَ) ٤٩(َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنةِ َجهَنََّم اْدُعوا رَبَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن الَْعذَابِ ) ٤٨(
  ) ٥٠(ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

  :فيه ثالثة أوجه } ال َجَرَم { : قوله عز وجل 
  .ال بد ، قاله املفضل : معناه : أحدها 
  .حق ، قاله املربد لقد حق واست: معناه : الثاين 

  .ال جرم اهنم سيندمون ، قاله اخلليل : فعلوا كذا ، فيقول اجمليب : أنه ال يكون إال جواباً كقول القائل : الثالث 
  .أي من عبادة ما تعبدون من دون اهللا } أن ما تدعونين إليه { 
  :فيه ثالثة أقاويل } ليس له دعوةٌ يف الدنيا وال يف اآلخرة { 

  . يستجيب ألحد يف الدنيا وال يف اآلخرة ، قاله السدي ال: أحدها 
  .ال ينفع وال يضر يف الدنيا وال يف اآلخرة ، قاله قتادة : الثاين 

  .ليس له شفاعة يف الدنيا وال يف اآلخرة ، قاله الكليب : الثالث 
  .أي مرجعنا بعد املوت إىل اهللا ليجازينا على أفعالنا } وأن مردنا إىل اهللا { 
  :فيهم قوالن } وأن املسرفني هم أصحاب النار { 

  .يعين املشركني ، قاله قتادة : أحدمها 
  .مسى اهللا القتل سرفاً : يعين السفاكني للدماء بغري حق ، قاله الشعيب ، وقال جماهد : الثاين 

  :فيه قوالن } فستذكرون ما أقول لكم { : قوله عز وجل 
  .زيد  يعين يف اآلخرة ، قاله ابن: أحدمها 

  .عند نزول العذاب هبم ، قاله النقاش : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } وأفّوض أمري إىل اهللا { 

  .وأسلم أمري إىل اهللا ، قاله ابن عيسى : معناه : أحدها 
  .أشهد عليكم اهللا ، قاله ابن حبر : الثاين 

  .أتوكل على اهللا ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  :فيه وجهان } اد إن اهللا بصري بالعب{ 

  .بأعمال العباد : أحدمها 



  .مبصري العباد : الثاين 
  :ويف قائل هذا قوالن 

  .أنه من قول موسى : أحدمها 
فوقاه اهللا سيئات { : قوله عز وجل . من قول مؤمن آل فرعون ، فعلى هذا يصري هبذا القول مظهراً إلميانه : الثاين 

  :فيه قوالن } ما مكروا 
  :موسى وقاه اهللا سيئات ما مكروا ، فعلى هذا فيه قوالن أن : أحدمها 
أن مؤمن آل فرعون جناه اهللا مع موسى حىت عرب البحر واغرق اهللا فرعون ، قاله قتادة ، وقيل إن آل : أحدمها 

  :فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي 
  علّي وعباس وآل أيب بكر... ال تبك ميتاً بعد موت أحبٍة 

  .أبا بكر  يريد
أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إىل جبل يصلي فيه ، فأرسل يف طلبه ، فجاء الرسل وهو يف : الثاين 

فوقاه { صالته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليه ، فعادوا إىل فرعون فأخربوه فقتلهم فهو معىن قوله 
  .} اهللا سيئات ما مكروا 

  :فيه وجهان } العذاب  وحاق بآل فرعون سوء{ 
  .أهنم قومه ، وسوء العذاب هو الغرق ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .رسله الذين قتلهم ، وسوء العذاب هو القتل : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } النار يعرضون عليها غُُدّواً وعشّياً { : قوله عز وجل 

آللِ فرعون هذه منازلكم ، توبيخاً ، قاله : فيقال  أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية ،: أحدها 
  .قتادة 
  .أن أرواحهم يف أجواف طري سود تغدو على جهنم وتروح فذلك عرضها ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .ما كانت الدنيا : قال جماهد . أهنم يعذبون بالنار يف قربهم غدواً وعشياً ، وهذا آلل فرعون خصوصاً : الثالث 
وقيامها وجود صفتها على استقامة ، ومنه قيام السوق وهو حضور أهلها على استقامة يف } تقومل الساعةُ ويوم { 

  .وقت العادة 
: وجعل الفراء يف الكالم تقدمياً وتأخرياً وتقديره . ألن عذاب جهنم ُمْخَتِلف } أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { 

يها غدواً وعشياً ، وهو خالف ما ذهب إليه غريه من انتظام ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عل
  .الكالم على سياقه 

َيْوَم لَا َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذرَُتُهْم وَلَُهُم اللَّْعَنةُ ) ٥١(إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشهَاُد 
ُهًدى َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ ) ٥٣(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى َوأَْوَرثَْنا َبنِي إِسَْرائِيلَ الِْكَتاَب ) ٥٢(ُهْم ُسوُء الدَّارِ َولَ
إِنَّ الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي ) ٥٥(الْإِْبكَارِ فَاْصبِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك بِالَْعِشيِّ َو) ٥٤(

  ) ٥٦(نَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَانٍ أََتاُهْم إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِ

  :فيه قوالن } آمنوا يف احلياة الدنيا إنا لننُصُر رسلنا والذين { : قوله عز وجل 
  .بإفالج حجتهم ، قاله أبو العالية : أحدمها 



ما قتل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة احلق من املؤمنني إال بعث اهللا من : باالنتقام من أعدائهم قال السدي : الثاين 
  .ينتقم هلم فصاروا منصورين فيها وإن قُتلوا 

  :ويف نصرهم قوالن . مبعىن يوم القيامة } د ويوَم يقَوم األْشها{ 
  .بإعالء كلمتهم وإجزال ثواهبم : أحدمها 

  .إنه باالنتقام من أعدائهم : الثاين 
  :ثالثة أقاويل } األشهاد { ويف 

  .أهنم املالئكة شهدوا لألنبياء باإلبالغ ، وعلى األمم بالتكذيب ، قاله جماهد والسدي : أحدها 
  .ئكة واألنبياء ، قاله قتادة اهنم املال: الثاين 

  :أيضاً وجهان } األشهاد { املالئكة والنبيون واملؤمنون واألجساد ، قاله زيد بن أسلم مث يف : أهنم أربعة : الثالث 
  .مجع شهيد مثل شريف ، وأشراف : أحدمها 

  .أنه مجع شاهد مثل صاحب وأصحاب : الثاين 
  :فيه قوالن }  فاصرب إنَّ وعد اهللا حق{ : قوله عز وجل 

  .هو ما وعد اهللا رسوله يف آيتني من القرآن أن يعذب كفار مكة ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .هو ما وعد اهللا رسوله أن يعطيه املؤمنني يف اآلخرة ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .تفسري االستغفار أقلين : قال الفضيل . اي من ذنب إن كان منك } واستغفر لذنبك { 
  .وَصلِّ بأمر ربك : قال جماهد } وسبح حبمد ربِّك { 
  :فيه ثالثة أقاويل } بالعشي واإلبكار { 

  .أهنا صالة العصر والغداة ، قاله قتادة : أحدها 
  .أن العشي ميل الشمس إىل أن تغيب ، واإلبكار أول الفجر ، قاله جماهد : الثاين 

  .ركعتان غدوة وركعتان عشية ، قاله احلسن  هي صالة مكة قبل أن تفرض الصلوات اخلمس: الثالث 
  .أي بغري حجة جاءهتم } إنّ الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم { : قوله عز وجل 

  :فيه قوالن } إن يف صدورهم إال كٌرب ما هم ببالغيه { 
  .أن اكرب العظمة اليت يف كفار قريش ، ما هم ببالغيها ، قاله جماهد : أحدمها 

  :ما يستكرب من االعتقاد وفيه قوالن : ثاين ال
  .هو ما أمله كفار قريش يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف أصحابه أن يهلك ويهلكوا ، قاله احلسن : أحدمها 

  .هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره ، واعتقدوا أهنم ميلكون ، وينتقمون ، قاله أبو العالية : الثاين 
  .من كربهم } تعذ باهللا فاس{ 
  .مبا يضمرونه } البصري { ملا يقولونه } إنه هو السميع { 

َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصريُ ) ٥٧(لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثَرَ ) ٥٨(ِملُوا الصَّاِلَحاِت َولَا الُْمِسيُء قَِليلًا َما َتَتذَكَُّرونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَع
  ) ٥٩(النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ 



  :فيه ثالثة أوجه } خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس { : قوله عز وجل 
  .وات واألرض أعظم من خلق الدجال حني عظمت اليهود شأنه ، قاله أبو العالية خللق السم: أحدها 
  .أكرب من إعادة خلق الناس حني أنكرت قريش البعث ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .أكرب من أفعال الناس حني أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر : الثالث 

  ) ٦٠(لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم َداخِرِيَن َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِبْ 

  :فيه ثالثة أوجه } وقال ربكم ادعوين استجبْ لكم { : قوله عز وجل 
  .معناه وحدوين بالربوبية أغفر لكم ذنوبكم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ه جرير بن عبد اهللا ، أي اتبعكم على عبادتكم اعبدوين استجب لكم ، قال: الثاين 

وحكى قتادة أن . وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد بشرط احلكمة . سلوين أعطكم ، قاله السدي : الثالث 
أنت شاهد على : كان إذا أرسل نيب قيل له : أعطيت هذه األمة ثالثاً مل تعطهن أّمة قبلكم إال نيب : كعب قال 

وما : كم شهداء على الناس ، وكان يقال للنيب ، ليس عليك يف الدين من حرج ، وقال هلذه األمة أمتك ، وجعل
ادعوين أستجب لكم : ادعين أستجب لك ، وقال هلذه األمة : جعل عليكم يف الدين من حرج ، وكان يقال للنيب 

.  

اَر مُْبِصًرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّه
كَذَِلَك ُيْؤفَكُ الَِّذيَن كَانُوا بِآيَاِت اللَِّه ) ٦٢(ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ ) ٦١(
لطَّيِّبَاِت اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض قَرَاًرا وَالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن ُصَورَكُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن ا) ٦٣(ْجَحُدونَ َي

ا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ ُهَو الَْحيُّ لَا إِلََه إِلَّ) ٦٤(ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فََتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 
 أَنْ أُْسِلَم لَِربِّ قُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاَءنَِي الَْبيَِّناُت ِمْن رَبِّي َوأُمِْرُت) ٦٥(الْعَالَِمَني 
دَّكُْم ثُمَّ َو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشُه) ٦٦(الْعَالَِمَني 

ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت فَإِذَا ) ٦٧( ِلَتكُوُنوا ُشُيوًخا َومِْنكُْم َمْن ُيَتوَفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجلًا ُمَسمى َولََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ
  ) ٦٨(قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  :فيه ثالثة أوجه } اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه { : قوله عز وجل 
  .لتسترحيوا فيه من عمل النهار : أحدها 
  .لتكفوا فيه عن طلب األرزاق : الثاين 
  .لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالنهار : ث الثال
  :فيه وجهان } والنهار مبصراً { 

  .مبصراً لقدرة اهللا يف خلقه : أحدمها 
  .مبصراً ملطالب األرزاق : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون { : قوله عز وجل 
  .كذلك يصرف ، قاله حيىي : أحدها 



  .كذلك يكذب بالتوحيد ، قاله مقاتل : الثاين 
  .كذلك يعدل عن احلق ، قاله ابن زيد : الثالث 

الَِّذيَن كَذَّبُوا بِالْكَِتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََسْوفَ ) ٦٩(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ 
ثُمَّ ِقيلَ ) ٧٢(ِفي الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ ) ٧١(إِِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ) ٧٠(ُمونَ َيْعلَ

قَْبلُ شَْيئًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه  ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعو ِمْن) ٧٣(لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتمْ ُتْشرِكُونَ 
اْدُخلُوا أَبَْوابَ َجهَنََّم ) ٧٥(ذَِلكُْم بَِما كُنُْتْم َتفَْرحُونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتمْ َتْمَرُحونَ ) ٧٤(الْكَاِفرِيَن 

بِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا فَاْص) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن 
ِلَرُسولٍ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصصَْنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَمْ َنقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ) ٧٧(ُيْرَجُعونَ 

اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْنَعاَم ) ٧٨( أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْمُر اللَِّه قُِضَي بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ
ُع َوِلَتْبلُُغوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك وَلَكُْم ِفيَها َمَناِف) ٧٩(ِلَتْركَبُوا ِمْنَها َوِمنَْها َتأْكُلُونَ 

  ) ٨١(َويُرِيكُْم آيَاِتِه فَأَيَّ آيَاِت اللَِّه تُْنِكُرونَ ) ٨٠(ُتْحَملُونَ 

  :يف الفرح واملرح وجهان . اآلية } . . ذلكم مبا كنتم تفرحون { : قوله عز وجل 
  البطر ، فسرّوا باإلمهال وبطروا بالنعم: السرور واملرح  :أن الفرح : أحدمها 

  .الفرح والسرور ، قاله الضحاك ، واملرح العدوان : الثاين 
إن اهللا تعاىل يبغض البذخني الفرحني « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى خالد عن ثور عن معاذ قال 

فأما أهل بيت حلمني فهم الذين » مني ، ويبغض كل حرب مسني املرحني ، وحيب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت حل
يأكلون حلوم الناس بالغيبة ، وأما احلرب السمني فاملتحرب بعلمه وال خيرب به الناس ، يعين املستكثر من علمه وال ينفع 

  .به الناس 

ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ فََما  أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن
فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَرِحُوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا ) ٨٢(أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

فَلَْم َيُك َيْنفَُعُهْم إِميَاُنُهمْ ) ٨٤(فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني ) ٨٣(َيسَْتْهزِئُونَ  بِِه
  ) ٨٥(نَاِلكَ الْكَاِفُرونَ لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُه

  :فيه أربعة أوجه } فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من الِعلْم { : قوله عز وجل 
  .بقوهلم حنن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب ، قاله جماهد : أحدها 
  .مبا كان عندهم أنه علم وهو جهل ، قاله السدي : الثاين 

  .ندهم من العلم بنجاهتم وهالك أعدائهم ، حكاه ابن عيسى فرحت الرسل مبا ع: الثالث 
  .رضوا بعلمهم واستهزأوا برسلهم ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :فيه وجهان } وحاق هبم { 
  .أحاط هبم ، قاله الكليب : أحدمها 

  .عاد عليهم : الثاين 
  :فيه وجهان } ما كانوا به يستهزئون { 



  .لم أنه ساحر حممد صلى اهللا عليه وس: أحدمها 
  .بالقرآن أنه شِْعر : الثاين 

َبِشًريا َوَنِذيًرا فَأَعَْرضَ ) ٣(ِكتَاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِيا لِقَْومٍ َيْعلَُمونَ ) ٢(َتْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ) ١(حم 
ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب فَاْعَملْ َوقَالُوا قُلُوُبَنا ) ٤(أَكْثَرُُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ 

  ) ٥(إِنََّنا َعاِملُونَ 

  .قد مضى تأويله } حم { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } كتاب . تنزيل من الرمحن الرحيم { 

  .كون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرمحن الرحيم أنه على التقدمي والتأخري في: أحدمها 
  .أن يكون فيه مضمر حمذوف تقديره تنزيل القرآن من الرمحن الرحيم : الثاين 

  :ويف تفصيل آياته مخسة تأويالت } كتاٌب فصلت آياُته { مث وصفه فقال 
  .فّسرت ، قاله جماهد : أحدها 
  .فصلت بالوعد والوعيد ، قاله احلسن : الثاين 

  .فصلت بالثواب والعقاب ، قاله سفيان : الثالث 
  .فصلت ببيان حالله من حرامه وطاعته من معصيته ، قاله قتادة : الرابع 

  .فصلت من ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فحكم فيما بينه وبني من خالفه ، قال عبد الرمحن بن زيد : اخلامس 
  :جه فيه ثالثة أو} قرآناً عربياً لقوم يعلمون { 

  .يعلمون انه إله واحد يف التوراة واإلجنيل ، قاله جماهد : أحدها 
  .أن القرآن من عند اهللا نزل ، قاله الضحاك : الثاين 

  .يعلمون العربية فيعجزون عن مثله : الثالث 
  :فيه وجهان } وقالوا قلوبنا يف أكّنة ما تدعونا إليه { : قوله عز وجل 

  . أغطية ، قاله السدي: أحدمها 
  .كاجلعبة للنبل ، قاله جماهد : الثاين 

  .أي صمم ومها يف اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم ذهاب مجيعه } ويف آذاننا وقر { 
  :فيه أربعة أوجه } ومن بيننا وبينك حجاب { 

  .يعين ستراً مانعاً عن اإلجابة ، قاله ابن زياد : أحدها 
  .لفراء فرقة يف األديان ، قاله ا: الثاين 

  .أنه متثيل باحلجاب ليؤيسوه من اإلجابة ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  .يا حممد بيننا وبينك حجاب ، استهزاء منه ، حكاه النقاش : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } فاعمل إننا عاِملون { 
  .عمل مبا نعلم من ديننا ، قاله الفراء فاعمل مبا َتْعلَم من دينك فإنا ن: أحدها 
  .فاعمل يف هالكنا فإنَّا نعمل يف هالكك ، قاله الكليب : الثاين 



  .فاعمل إلهلك الذي أرسلك فإنا نعمل آلهلتنا اليت نعبدها ، قاله مقاتل : الثالث 
  .فاعمل آلخرتك فإنا نعمل لدنيانا : وحيتمل رابعاً 

الَِّذيَن لَا ) ٦(لُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَاْسَتِقيمُوا إِلَْيِه َواْسَتغِْفُروُه َووَْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْ
  ) ٨(مْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُه) ٧(ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

  :فيه مخسة أوجه } الذين ال يؤتون الزكاة . وويل للمشركني { : قوله عز وجل 
أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضالء ، وفيه داللة على أن الكافر يعذب بكفره ، مع وجوب الزكاة : أحدها 

  .قاله ابن عيسى عليه ، أكثر مما يعذب من مل تكن الزكاة واجبة عليه ، 
  .معناه اهنم ال يزكون أعماهلم ، قاله ابن عمر : الثاين 

  .معناه ال يأتون به أزكياء ، قاله احلسن : الثالث 
  .معناه ال يؤمنون بالزكاة ، قاله قتادة : الرابع 

  .معناه ليس هم من أهل الزكاة ، قاله معاوية بن قرة : اخلامس 
  :فيه أربعة تأويالت } نون هلم أْجٌر غري مم{ : قوله تعاىل 

  .غري حمسوب ، قاله جماهد : أحدها 
  :غري منقوص ، قاله ابن عباس وقطرب ، وأنشد قول زهري : الثاين 

  يعطي بذلك ممنوناً وال نزقا... فَْضل اجلياد على اخليل البطاء فما 
  :ل ذو األصبع العدواين غري مقطوع ، قاله ابن عيسى ، مأخوذ من مننت احلبل إذا قطعته ، قا: الثالث 

  على الصديق وال خريي مبمنون... إين لعمرك ما بايب بذي غلق 
  .غري ممنون عليهم به ، قاله السدي : الرابع 

َوجََعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمنْ  )٩(َني قُلْ أَئِنَّكُمْ لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق الْأَْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِم
ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها ) ١٠(فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ سََواًء ِللسَّاِئِلَني 

فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها ) ١١(َتْيَنا طَاِئِعَني َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أَ
  ) ١٢(َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظًا ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ 

قال ابن عباس خلقها يف يومي األحد واالثنني } رض يف يومني قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األ{ : قوله عز وجل 
، وخلقها يف يومني أدل على القدرة واحلكمة من خلقها دفعة واحدة يف طرفة عني ، ألنه أبعد من أن يظن به 

  .االتفاق والطبع ، ولريشد خلقه إىل األناة يف أمورهم 
  :فيه أربعة أوجه } وجتعلون له أنداداً { 

  .باهاً ، قاله ابن عباس أش: أحدها 
  .شركاء ، قاله أبو العالية : الثاين 

  .كفواً من الرجال تطيعوهنم يف معاصي اهللا تعاىل قاله السدي : الثالث 
  .هو قول الرجل لوال كلبة فالن أليت اللصوص ، ولوال فالن لكان كذا ، رواه عكرمة عن ابن عباس : الرابع 

  :اي جباالً ، ويف تسميتها رواسي وجهان } من فوقها  وجعل فيها رواسي{ : قوله عز وجل 



  .لعلّو رءوسها : أحدمها 
  .ألن األرض هبا راسية أو ألهنا على األرض ثابتة راسية : الثاين 

  :فيه وجهان } وبارك فيها { 
  .أي أنبت شجرها من غري غرس وأخرج زرعها من غريه بذر ، قال السدي : أحدمها 

  .أهلها وهو معىن قول ابن جريج  أودعها منافع: الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } وقَدَّر فيه أقواهتا { 

  .قدر أرزاق أهلها ، قاله احلسن : أحدها 
  .قدر فيها مصاحلها من جبهاهلا وحبارها وأهنارها وشجرها ودواهبا قاله قتادة : الثاين 

  .قدر فيها أقواهتا من املطر ، قاله جماهد : الثالث 
در يف كل بلدة منها ما مل جيعله يف األخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إىل بلد ، قاله عكرمة ق: الرابع 

.  
خرجت من البصرة إىل بغداد يف عشرة أيام ، وإىل : يعين تتمة أربعة أيام ، ومنه قول القائل } يف أربعة أيام { 

  .الكوفة يف مخسة عشر يوماً ، أي يف تتمة مخسة عشريوماً 
وقد جاء يف احلديث املرفوع أن اهللا عز وجل خلق األرض يوم األحد واالثنني وخلق اجلبال يوم الثالثاء ، وخلق 

يوم األربعاء الشجر واملاء واخلراب والعمران ، فتلك أربعة أيام ، وخلق يوم اخلميس السماء ، وخلق يوم اجلمعة 
  .النجوم والشمس والقمر واملالئكة وآدم 

  :يئاً بعد شيء قوالن ويف خلقها ش
  .لتعترب به املالئكة الذين أحضروا : أحدمها 
  .ليعترب به العباد الذين أخربوا : والثاين 

  :فيه تأويالن } سواء للسائلني { 
  .سواء للسائلني عن مبلغ األجل يف خلق اهللا األرض ، قاله قتادة : أحدمها 

  .سواء للسائلني يف أقواهتم وأرزقاهم : الثاين 
  :فيه وجهان } مث استوى إىل السماء وهي دخان { : ه عز وجل قول

  .عمد إىل السماء ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .استوى أمره إىل السماء ، قاله احلسن : الثاين 

  :فيه قوالن } فقال هلا والألرض ائتيا طْوعاً أو كرهاً { 
إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن { فكانتا كما قال تعاىل  أنه قال ذلك قبل خلقها ، ويكون معىن ائتيا اي كونا: أحدمها 

  .قاله ابن حبر } نقول له كُن فيكون 
  .قول اجلمهور أنه قال ذلك هلما بعد خلقهما : الثاين 

  :فعلى هذا يكون يف معناها أربع تأويالت 
  .إجباراً قاله سعيد بن جبري  معناه أعطيا الطاعة يف السري املقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو: أحدها 

  .ائتيا عباديت ومعرفيت طوعاً أو كرهاً باختيار أو غري اختيار : الثاين 
  .ائتيا مبا فيكما طوعاً أو كرهاً ، حكاه النقاش : الثالث 



  .كونا كما أمرت من شدة ولني ، وحزن وسهل ومنيع وممكن ، قاله ابن حبر : الرابع 
  :وجهان } لََها { ويف قوله 
  .أنه قول تكلم به : أحدمها 

  :فيه ثالثة أقاويل } قالتا أتينا طائعني { أهنا قدرة منه ظهرت هلما فقام مقام الكالم يف بلوغ املراد : الثاين 
  .معناه أعطينا الطاعة ، رواه طاووس : أحدها 
النجوم ، وأتت األرض مبا فيها من أتت السماء مبا فيها من الشمس والقمر و: قال ابن عباس . أتينا مبا فينا : الثاين 

  .األشجار واألهنار والثمار 
  :ويف قوهلما وجهان . معناه كما أراد اهللا أن نكون ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .أنه ظهور الطاعة منهما قائم مقام قوهلما : أحدمها 

كعبة ونطق من السماء ما فنطق من األرض موضع ال: قال أبو النصر السكسكي . أهنما تكلمتا بذلك : الثاين 
  .حبياهلا فوضع اهللا فيها حرمه 

أي خلقهن سبع مساوات يف يومني ، قيل يوم اخلميس واجلمعة } فقضاهن سبع مساوات يف يومني { : قوله عز وجل 
وقالت طائفة خلق السماوات قبل . مسي يوم اجلمعة ألنه مجع فيه خلق السماوات وخلق األرضني : ، قال السدي 

ني يف يوم األحد واالثنني ، وخلق األرضني واجلبال يف يوم الثالثاء واألربعاء ، وخلق ما سوامها من العامل يوم األرض
اخلميس واجلمعة ، وقالت طائفة ثالثة أنه خلق السماء دخاناً قبل األرض مث فتقها سبع مساوات بعد األرضني واهللا 

  .تهاد فيه مدخل أعلم مبا فعل فقد اختلفت فيه األقاويل وليس لالج
  :فيه ثالثة أوجه } وأوحى يف كلِّ مساٍء أمرها { 

  .معناه أسكن يف كل مساء مالئكتها ، قاله الكليب : أحدها 
  .خلق يف كل مساء خلقها خلق فيها مشسها وقمرها وجنومها وصالحها ، قاله قتادة : الثاين 

  .ن العبادة ، حكاه ابن عيسى أوحى إىل أهل كل مساء من املالئكة ما أمرهم به م: الثالث 
  .أي جعلناها زينة وحفظاً } وزينا السماَء الدنيا مبصابيح وِحفْظاً { 

ا إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَلَّ) ١٣(فَإِنْ أَْعَرُضوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد 
فَأَمَّا َعاٌد فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ ) ١٤(َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا لَأَنَْزلَ َملَاِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 

) ١٥(َه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوكَاُنوا بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللَّ
لََعذَاُب الْآِخَرِة أَْخَزى وَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرصًَرا ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت لُِنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َو

انُوا َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهونِ بَِما كَ) ١٦(ا يُْنَصُرونَ لَ
  ) ١٨(وََنجَّيَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ١٧(َيكِْسُبونَ 

  :فيه وجهان } ِمن بني أيديهم وِمن خلفهم  إذ جاءهتم الرسلُ{ : قوله عز وجل 
  .أرسل من قبلهم ومن بعدهم ، قاله ابن عباس والسدي : أحدمها 

  .ما بني أيديهم عذاب الدنيا ، وما خلفهم عذاب اآلخرة ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً { : قوله عز وجل 

  :الربد ، قاله عكرمة وسعيد بن جبري ، وأنشد قطرب قول احلطيئة أنه الشديدة : أحدها 



  واحلاملون إذا استودوا على الناس... املطعمون إذا هبت بصرصرة 
  .استودوا أي سئلوا الدية 

  .الشديدة السموم ، قاله جماهد : الثاين 
  .الشديدة الصوت ، قاله السدي مأخوذ من الصرير ، وقيل إهنا الدبور : الثالث 

  :فيها أربعة أقاويل } يف أيام حنسات { 
سبع ليال { مشئومات ، قاله جماهد وقتادة ، كن آخر شوال من يوم األربعاء إىل يوم األربعاء وذلك : أحدها 

  .ما عذب قوم إال يف يوم األربعاء : قال ابن عباس } ومثانية أيام حسوماً 
  .باردات ، حكاه النقاش : الثاين 

  .ت ، قاله ابن عباس وعطية متتابعا: الثالث 
  :ذات غبار ، حكاه ابن عيسى ومنه قول الراجز : الرابع 

  للصيد يف يوم قليل النحس... قد أغتدي قبل طلوع الشمس 
  :فيه ثالثة أقاويل } وأّما مثود فهديناهم { : قوله عز وجل 

  .دعوناهم ، قاله سفيان : أحدها 
  .قاله قتادة بّينا هلم سبيل اخلري والشر ، : الثاين 

  .أعلمناهم اهلدى من الضاللة ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } فاستحبوا العَمى على اهلدى { 

  .اختاروا العمى على البيان ، قاله أبو العالية : أحدها 
  .اختاروا الكفر على اإلميان : الثاين 

  .له السدي اختاروا املعصية على الطاعة ، قا: الثالث 
  :ويف الصاعقة هنا أربعة أقاويل } فأخذهتم صاعقة العذاب اهلون { 

  .النار ، قاله السدي : أحدها 
  .الصيحة من السماء ، قاله مروان بن احلكم : الثاين 

  .املوت وكل شيء أمات ، قاله ابن جريج : الثالث 
  .ها يصعق هلوهلا أن كل عذاب صاعقة ، وإمنا مسيت صاعقة ألن كل من مسع: الرابع 

  :وجهان } اهلون { ويف 
  .اهلوان ، قاله السدي : أحدمها 

  .العطش ، حكاه النقاش : الثاين 

ُهمْ حَتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ َسْمُعُهْم وَأَْبَصارُُهْم َوُجلُوُد) ١٩(َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ 
أَوَّلَ  َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم) ٢٠(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ْم َسْمُعكُْم َولَا أَْبَصارُكُْم َولَا ُجلُودُكُْم وَلَِكْن ظََنْنُتمْ أَنَّ َوَما كُْنُتْم َتْستَِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُ) ٢١(َمرٍَّة َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 
فَإِنْ ) ٢٣(َوذَِلكُْم ظَنُّكُمُ الَِّذي ظَنَْنُتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم فَأَْصَبْحُتْم ِمَن الْخَاسِرِيَن ) ٢٢(اللََّه لَا َيعْلَُم كَِثًريا ِممَّا َتْعَملُونَ 

  ) ٢٤(النَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْستَْعِتُبوا فََما ُهْم ِمَن الُْمعَْتبَِني َيصْبُِروا فَ



  :فيه أربعة تأويالت } فهم يوزُعون { : قوله عز وجل 
  .يدفعون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يساقون ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .مينعون من التصرف ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .أوهلم على آخرهم ، قاله جماهد ، وهو مأخوذ من وزعته أي كففته  حيبس: الرابع 

  :فيه ثالثة أقاويل } وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا { : قوله عز وجل 
  .لفروجهم ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .جللودهم أنفسها وهو الظاهر : الثاين 

  .وقيل إن أول ما يتكلم منه فخذه األيسر وكفه األمين أنه يراد باجللود األيدي واألرجل ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم { : قوله عز وجل 

  .يعين وما كنتم تتقون ، قاله جماهد : أحدها 
  .وما كنتم تظنون ، قاله قتادة : الثاين 

  .ألنه ال يقدر على االستتار من نفسه : ل الكليب قا. وما كنتم تستخفون منها ، قاله السدي : الثالث 
حكى ابن مسعود أهنا نزلت يف ثالثة نفر تساّروا فقالوا أترى اهللا } ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعملون { 

  يسمع إسرارنا؟
  :فيه مخسة أوجه } وإن يستعتبوا فيما هم ِمن املعتبني { : قوله عز وجل 

الذي قُبل عتابه وأُجيب إىل سؤاله ، قاله ابن : ن يطلبوا الرضا فما هم مبرضى عنهم ، واملعتب معناه وإ: أحدها 
  .عيسى 
  .إن يستغيثوا فما هم من املغاثني : الثاين 

  .وإن يستقيلوا فما هم من املقالني : الثالث 
  .وإن يعتذروا فما هم من املعذورين : الرابع 

  .منني وإن جيزعوا فما هم من اآل: اخلامس 
  .يقال عتب إذا غضب ، وأعتب إذا رضي : قال ثعلب 

مٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهِمُ الْقَْولُ ِفي أَُم
) ٢٦(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه لَعَلَّكُْم َتْغِلُبونَ ) ٢٥(اِسرِيَن َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا َخ

اِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها ذَِلكَ َجَزاُء أَْعَد) ٢٧(فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشِديًدا َولََنجْزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ 
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا رَبََّنا أَرَِنا اللَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ ) ٢٨(َداُر الُْخلِْد جََزاًء بَِما كَانُوا بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ 

  ) ٢٩(ِلَني َنْجَعلُْهَما َتْحتَ أَقَْداِمَنا لَِيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَ

  :فيه قوالن } وقيضنا هلم قرناَء { : قوله عز وجل 
  .هيأنا هلم شياطني ، قاله النقاش : أحدمها 

  .خلينا بينهم وبني الشياطني ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم { 



  .فهم من أمر اآلخرة ، قاله السدي وجماهد أحدها ما بني أيديهم من أمر الدنيا ، وما خل
ما بني أيديهم من أمر اآلخرة فقالوا ال جنة وال نار وال بعث وال حساب ، وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا : الثاين 

  .هلم اللذات ، قاله الكليب 
  .ه ابن عيسى ما بني أيديهم هو فعل الفساد يف زماهنم ، وما خلفهم هو ما كان قبلهم ، حكا: الثالث 
  .ما بني أيديهم ما فعلوه ، وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه : الرابع 

ما بني أيديهم من مستقبل الطاعات أن ال يفعلوها ، وما خلفهم من سالف املعاصي أن ال يتوبوا : وحيتمل خامساً 
  .منها 

  :أوجه فيه ثالثة } وقال الذين كفروا ال تسمُعوا هلذا القرآن { : قوله عز وجل 
  .ال تتعرضوا لسماعه : أحدها 
  .ال تقبلوه : الثاين 

  .ال تطيعوه من قوهلم السمع والطاعة : الثالث 
  :وفيه أربعة تأويالت } والغوا فيه { 

  .يعين قعوا فيه وعيبوه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .جحدوه وأنكروه ، قاله قتادة : الثاين 

  .روبة عادوه ، رواه سعيد بن أيب ع: الثالث 
  .الغوا فيه باملكاء والتصدية ، والتخليط يف النطق حىت يصري لغواً ، قاله جماهد : الرابع 

  :فيهما قوالن } وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أَضالّنا من اجلن واإلنس { : قوله عز وجل 
  .دعاة الضاللة من اجلن واإلنس ، حكاه بن عيسى : أحدمها 

اجلن إبليس ، يدعوه كل من دخل النار من املشركني ، والذي من اإلنس ابن آدم القاتل أخاه  أن الذي من: الثاين 
  .يدعوه كل عاص من الفاسقني ، قاله السدي 

  :وجهان } أرنا اللذَين { : ويف قوله 
  .أعطنا اللذين أضالنا : أحدمها 

  .أبصرنا اللذين أضالنا : الثاين 
  :هني حيتمل وج} جنعلهما حتت أقدامنا { 

  .انتقاماً منهم : أحدمها 
  .استذالالً هلم : الثاين 

  .يعين يف النار ، قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة هلا } ليكونا من األسفلني { 
  :وجهني } من األسفلني { وحيتمل قوله 

  .من األذلني : أحدمها 
  .من األشدين عذاباً ألن من كان يف أسفل النار كان أشد عذاباً : الثاين 

َزنُوا َوأَْبِشرُوا بِالَْجنَّةِ الَِّتي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا َتتََنزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْح
نُُزلًا ) ٣١(ِة َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِي أَنْفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَر) ٣٠(

  ) ٣٢(ِمْن غَفُورٍ َرِحيمٍ 



  .وّحدوا اهللا تعاىل : قال ابن عباس } إن الذين قالوا ربنا اللُّه { : قوله عز وجل 
  :فيه مخسة أوجه } مث استقاموا { 

  .اهللا رهبم وحده ، وهو قول أيب بكر رضي اهللا عنه وجماهد مث استقاموا على أن : أحدها 
  .استقاموا على طاعته وأداء فرائضه ، قاله ابن عباس واحلسن وقتادة : الثاين 

  .على إخالص الدين والعلم إىل املوت ، قاله أبو العالية والسدي : الثالث 
  .مث استقاموا يف أفعاهلم كما استقاموا يف أقواهلم : الرابع 

  .مث استقاموا سراً كما استقاموا جهراً : اخلامس 
أن االستقامة أن جيمع بني فعل الطاعات واجتناب املعاصي ألن التكليف يشتمل على أمر بطاعة : وحيتمل سادساً 

  .تبعث على الرغبة وهني عن معصية يدعو إىل الرهبة 
  :فيه قوالن } تتنزل عليهم املالئكة { 

  .د املوت ، قاله جماهد وزيد بن أسلم تتنزل عليهم عن: أحدمها 
  .عند خروجهم من قبورهم للبعث ، قاله ثابت ومقاتل : الثاين 

  :فيه تأويالن } أال ختافوا وال حتزنوا { 
  .ال ختافوا أمامكم وال حتزنوا على ما خلفكم ، قاله عكرمة : أحدمها 

  . وهذا قول جماهد. ال ختافوا وال حتزنوا على أوالدكم : الثاين 
  .أحدها عند املوت ، مث يف القرب ، مث بعد البعث : قيل إن بشرى املؤمن يف ثالثة مواطن . اآلية } وأبشروا باجلنة { 

  :فيه وجهان } حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة { : قوله عز وجل 
  .حنن احلفظة ألعمالكم يف الدنيا وأولياؤكم يف اآلخرة ، قاله السدي : أحدمها 

  .حنفظكم يف احلياة الدنيا وال نفارقكم يف اآلخرة حىت تدخلوا اجلنة : الثاين 
  .حنن أولياؤكم يف الدنيا باهلداية ويف اآلخرة بالكرامة : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم { 
  .يد أنه اخللود ألهنم كانوا يشتهون البقاء يف الدنيا ، قاله ابن ز: أحدمها 

  .ما يشتهونه من النعيم ، قاله أبو أمامة : الثاين 
  :فيه وجهان } ولكم فيها ما تدَّعون { 

  .ما متنون ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .ما تدعي أنه لك فهو لك حبكم ربك ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } نزالً { 
  .يعين ثواباً : أحدها 
  .يعين منزلة : الثاين 
  .يعين مّناً ، قاله احلسن : الث الث

  }من غفور رحيم { عطاء ، مأخوذ من نزل الضيف ووظائف اجلند : الرابع 



َولَا َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ) ٣٣(َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ صَاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني 
َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها ) ٣٤(اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَْنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحمِيٌم 

  ) ٣٦(ِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّيْطَاِن نَْزغٌ فَاْسَت) ٣٥(إِلَّا ذُو َحظٍّ َعظِيمٍ 

  :فيه قوالن . اآلية } وَمن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا { : قوله عز وجل 
  .أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن والسدي : أحدمها 

  .د أهنم املؤمنون دعوا إىل اهللا ، قاله قيس بن أيب حازم وجماه: الثاين 
  :فيه قوالن } وعمل صاحلاً { 

  .أنه أداء الفرائض ، قاله الكليب : أحدمها 
  .أهنم املصلون ركعتني بني األذان واإلقامة ، قالته عائشة رضي اهللا عنها : الثاين 

فنادى بالصالة  -ال قام -كان بالل إذا قام يؤذن قالت اليهود قام غراب : وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت 
  .فنزلت هذه اآلية يف بالل واملصلني  -ال جثوا -وإذا ركعوا يف الصالة قالوا قد جثوا ، 

  :فيه ستة تأويالت } وال تستوي احلسنةُ وال السيئةُ { : قوله عز وجل 
  .أن احلسنة املداراة ، والسيئة الغلظة ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .احلسنة الصرب والسيئة النفور : الثاين 

  .احلسنة اإلميان ، والسيئة الشرك ، قاله ابن عباس  :الثالث 
  .احلسنة العفو والسيئة االنتصار ، حكاه ابن عمري : الرابع 

  .احلسنة احللم والسيئة الفحش ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .احلسنة حب آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسيئة بغضهم ، قاله علي كرم اهللا وجهه : السادس 

  :فيه وجهان } ع باليت هي أحسنُ ادف{ 
  .ادفع حبلمك جهل من جيهل ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .ادفع بالسالمة إساءة املسيء ، قاله عطاء : الثاين 
  .ادفع بالتغافل إساءة املذنب ، والذنب من األدىن ، واإلساءة من األعلى : وحيتمل ثالثاً 

  .الويل الصديق ، واحلميم القريب : قاله عكرمة } يٌم فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ويل مح{ 
وقيل هذه اآلية نزلت يف أيب جهل بن هشام كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمره بالصرب عليه 

  .والصفح عنه 
  :فيه وجهان } وما يلقاها إال الذين صربوا { : قوله عز وجل 

  .ال الذين صربوا على احللم ما يلقى دفع السيئة باحلسنة إ: أحدمها 
  .ما يلقى اجلنة إال الذين صربوا على الطاعة : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } وما يلقاها إال ذو َحٍظ عظيمٍ { 
  .ذو جد عظيم ، قاله السدي : أحدها 
  .من اخلري ، قاله ابن عباس ] وافر [ ذو نصيب : الثاين 

  .واهللا ما عظم حظ قط دون اجلنة : ن قال احلس. أن احلظ العظيم اجلنة : الثالث 
  .أنه ذو اخللق احلسن : وحيتمل رابعاً 



  :فيه مخسة تأويالت } وإما ينزغنك ِمن الشيطان نزغ { : قوله عز وجل 
  .أنه النزغ الغضب ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .أنه الوسوسة وحديث النفس ، قاله السدي : الثاين 

  .عيسى أنه النجس ، قاله ابن : الثالث 
  .أنه الفتنة ، قاله ابن زياد : الرابع 

  .أنه اهلمزات ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  .أي اعتصم باهللا } فاستعذ باهللا { 
  .بأذيتك } العليم { الستعاذتك } إنه هو السميع { 

لَا ِللْقََمرِ وَاْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُنُْتْم إِيَّاهُ َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنَّهَاُر َوالشَّْمُس َوالْقََمُر لَا َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َو
َوِمْن آَياِتِه أَنََّك ) ٣٨(فَإِِن اسَْتكَْبرُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ُيسَبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهمْ لَا َيْسأَُمونَ ) ٣٧(َتْعُبُدونَ 

ى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ اِشَعةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهتَزَّْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمحْيِي الْمَْوَتى إِنَُّه َعلََتَرى الْأَْرَض َخ
)٣٩ (  

 ووجه اآليات فيهما تقديرمها على حد مستقر ، وتسيريمها على نظم} ومن آياته الليل والنهار { : قوله عز وجل 
  .مستمر ، يتغايران حلكمة وخيتلفان ملصلحة 

  .ووجه اآلية فيهما ما خصهما به من نور ، وأظهره فيهما من تدبري وتقدير } والشمس والقمر { 
  .أي خلق هذه اآليات : قال الزجاج } ال تسُجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن { 

  :ويف موضع السجود من هذه اآلية قوالن 
  .قاله ابن مسعود واحلسن } إن كنتم إياه تعبدون { عند قوله : مها أحد

  .قاله ابن عباس وقتادة } وهم ال يسأمون { عند قوله : الثاين 
  :فيه وجهان } وِمن آياته أنك ترىألرض خاشعةً { : قوله عز وجل 

  .غرباء دراسة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .ميتة يابسة ، قاله السدي : الثاين 
  .ذليلة باجلدب ألهنا مهجورة ، وهي إذا أخصبت عزيزة ألهنا معمورة : تمل ثالثاً وحي
  :فيه وجهان } فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت { 

  .اهتزت باحلركة للنبات ، وربت باالرتفاع قبل أن تنبت ، قاله جماهد : أحدمها 
ربت : فيكون على قول جماهد تقدمي وتأخري تقديره  .اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعها ، قاله الكليب : الثاين 

  .واهتزت 
اآلية ، جعل ذلك دليالً ملنكري البعث على إحياء اخللق بعد املوت استدالالً } إن الذي أحياها حمليي املوتى { 

  .بالشاهد على الغائب 

ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما ِشئُْتْم إِنَُّه  إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا لَا َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن
نِ َيَدْيهِ لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْي) ٤١(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم وَإِنَُّه لَِكَتاٌب عَزِيٌز ) ٤٠(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 



َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ) ٤٢(َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحكِيمٍ َحمِيٍد 
  ) ٤٣(ِعقَابٍ أَلِيمٍ 

  :فيه مخسة تأويالت } إن الذين يلحدون يف آياتنا { : قوله عز وجل 
  .يكذبون بآياتنا ، قاله قتادة : حدها أ

  .مييلون عن آياتنا ، قاله أبو مالك : الثاين 
  .يكفرون بنا ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .يعاندون رسلنا ، قاله السدي : الرابع 

  .هو املكاء والتصفيق عند تالوة القرآن ، قاله جماهد : اخلامس 
  .وهذا وعيد } ال خيفون علينا { 
  :فيه أربعة أقاويل } قى يف النار خري أم من يأيت آمناً يوم القيامة أفمن يل{ 

  .أن الذي يلقى يف النار أبو جهل ، والذي يأيت آمناً عمار بن ياسر ، قاله عكرمة : أحدها 
ن زياد أن الذي يلقى يف النار أبو جهل ، والذي يأيت آمنا يوم القيامة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، قاله اب: الثاين 

.  
أن الذي يلقى يف النار أبو جهل وأصحابه قال الكليب ، والذي يأيت آمناً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : الثالث 

  .قاله مقاتل 
  .أهناعلى العموم فالذي يلقى يف النار الكافر ، والذي يأيت آمناً يوم القيامة املؤمن ، قاله ابن حبر : الرابع 

  .ذا هتديد ه} اعملوا ما شئتم { 
  .وعيد ، فهدد وتوعد } إنه مبا تعملون بصري { 

الذكر هنا القرآن يف قول اجلميع ، وله جواب حمذوف } إنّ الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم { : قوله عز وجل 
  .هالكون أو معذبون : تقديره 

  :فيه وجهان } وإنه لكتاٌب عزيز { 
  .السدي عزيز من الشيطان أن يبدله ، قاله : أحدمها 

  .ميتنع على الناس أن يقولوا مثله ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :هنا أربعة أقاويل } الباطل { يف } ال يأتيه الباطل { 

  .أنه إبليس ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه الشيطان ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .التبديل ، قاله جماهد : الثالث 
  .التعذيب ، قاله سعيد : الرابع 
  .أن الباطل التناقض واالختالف : تمل خامساً وحي
  :فيه ثالثة أوجه } من بني يديه وال من خلِفه { 

  .ال يأتيه الباطل من كتاب قبله ، وال يأتيه من كتاب بعده ، قاله قتادة : أحدها 
  .ال يأتيه الباطل من أول التنزيل وال من آخره : الثاين 

  .عما تقدم وال يف إخباره عما تأخر ، قاله ابن جريج ال يأتيه الباطل يف إخباره : الثالث 



  :تأويله ، فال يأتيه الباطل يف لفظ وال تأويل : لفظه وما خلفه : ما بني يديه : وحيتمل رابعاً 
  .حكيم يف أمره محيد إىل خلقه : قال قتادة } تنزيل من حكيم محيد { 

  :فيه وجهان } ن قبلك ما ُيقالُ لك إال ما قد قِيل للرسل م{ : قوله عز وجل 
  .ما يقول املشركون لك إال ما قاله من قبلهم ألنبيائهم إنه ساحر أو جمنون ، قاله قتادة : أحدمها 

حكاه ابن عيسى وقاله الكليب } إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم { ما خترب إال مبا خيرب األنبياء قبلك ب : الثاين 
.  

يَن لَا َجِميا لَقَالُوا لَْولَا فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوشِفَاٌء َوالَِّذَولَْو َجَعلَْناُه قُْرآًنا أَْع
ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف  َولَقَْد آتَْيَنا) ٤٤(ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى أُولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد 

  ) ٤٥(ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبيَْنُهْم وَإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه مُرِيبٍ 

  :فيه وجهان } ولو جعلناه قرآناً أعجمياً { : قوله عز وجل 
  .املفضل يعين باألعجمي غري املبني وإن كان عربّياً ، قاله : أحدمها 

  .بلسان أعجمي : الثاين 
  .أي بينت آياته لنا بالعربية على الوجه الثاين ، والفصح على الوجه األول } لقالوا لوال فصلت آياته { 
  :فيه وجهان } ءاعجميٌ { 

  .كيف يكون القرآن أعجمياً وحممد صلى اهللا عليه وسلم عريب؟ قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .قال جماهد أعجمي الكالم وعريب الرجل . القرآن أعجمّياً وحنن قوم عرب؟ قاله السدي كيف يكون : الثاين 

  :حيتمل وجهني } قل هو للذين آمنوا ُهدًى وشفاءٌ { 
  .هدى لألبصار وشفاء للقلوب : أحدمها 

  .هدى من الضالل وشفاء من البيان : الثاين 
  .أي صمم } والذين ال يؤمنون يف آذهنم وقٌر { 
  .عموا عن القرآن وصموا عنه : أي حرية ، وقال قتادة } عليهم َعمًى وهو { 
  :فيه ثالثة أوجه } أولئك ينادون من مكان بعيد { 

  .من مكان بعيد من قلوهبم ، قاله علي كرم اهللا وجهه وجماهد : أحدها 
  .من السماء ، حكاه النقاش : الثاين 

  .ينادون بأبشع أمسائهم ، قاله الضحاك : الثالث 
  .من مكان بعيد من اإلجابة : وحيتمل رابعاً 

إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتخُْرُج ِمْن ثََمرَاٍت ) ٤٦(َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 
) ٤٧(َولَا َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْيَن ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن شَهِيٍد  ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى

  ) ٤٨(َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ 

  :فيه وجهان } يصٍ َوظَنُّواْ َما لَُهم مِّن مَِّح{ : قوله عز وجل 
  .علمواْ ما هلم من معدل : أحدمها 



استيقنوا أن ليس هلم ملجأ من العذاب ، قاله السدي ، وقد يعرب بالظن عن اليقني فيما طريقه اخلرب دون : الثاين 
  .العيان ألن اخلرب حمتمل والعيان غري حمتمل 

َولَِئْن أَذَقَْناهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن َبْعدِ َضرَّاَء َمسَّْتُه ) ٤٩(َمسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ لَا َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوإِنْ 
فَُروا بَِما َعِملُوا َنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَلََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدُه لَلُْحسَْنى فَلَُن

َوإِذَا أَْنَعمَْنا َعلَى الْإِْنَسانِ أَْعَرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه وَإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ ) ٥٠(َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 
)٥١ (  

ال ميل من دعائه باخلري ، واخلري هنا املال والصحة ، قاله  أي} الَّ َيْسأَُم اإلِنَسانُ ِمن ُدَعآِء الَْخْيرِ { : قوله عز وجل 
  .الُسدي ، واإلنسان هنا يراد به الكافر 

  :يعين الفقر واملرض ، وحيتمل وجهني } َوإِن مَّسَُّه الشَُّر فََيئُوٌس قَُنوطٌ { 
  .يؤوس من اخلري قنوط من الرمحة : أحدمها 

  .ء الظن بربه يؤوس من إجابة الدعاء ، قنوط بسو: الثاين 
  :حيتمل وجهني } وَلَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً ِمنَّا ِمن َبْعدِ َضرَّآَء َمسَّْتُه { : قوله عز وجل 

  .رخاء بعد شدة : أحدمها 
  .غىن بعد فقر : الثاين 

  :فيه وجهان } لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي { 
  .هذا باجتهادي : أحدمها 

  .هذا باستحقاقي : الثاين 
إنكاراً منه للبعث واجلزاء مع ما حظ به من النعمة والرخاء ودفع عنه من الضر والبالء } أَظُنُّ السَّاَعةَ قَآِئَمةً َوَمآ { 
.  

إن كان كما زعمتم رجعة وجزاء فإن يل عنده آجالً مثل ما . اآلية } َولَِئنِ رُّجِْعُت إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي ِعنَدُه لَلُْحسَْنى { 
  .وقيل إهنا نزلت يف النضر بن احلارث . أوالنيه عاجالً 
  :حيتمل ثالثة أوجه } وَإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى اإلِنَساِن أَعَْرَض وََنئَا بَِجانِبِه { : قوله عز وجل 

  .أعرض عن اإلميان وتباعد من الواجب : أحدها 
  .أعرض عن الشكر وبعد من الرشد : الثاين 

  .قبول أعرض عن الطاعة وبعد من ال: الثالث 
  :فيه وجهان } َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو دَُعآٍء َعرِيضٍ { 

  .تام خللوص الرغبة فيه : أحدمها 
كثري لدوام املواصلة له ، وهو معىن قول السدي ، وإمنا وصف التام والكثري بالعريض دون الطويل ألن : الثاين 

  .كافر يعرف ربه يف البالء وال يعرفه يف الرخاء ال: العرض جيمع طوالً وعرضاً فكان أعم ، قال ابن عباس 



َسُنرِيهِْم آيَاِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي ) ٥٢(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد 
أَلَا إِنَُّهْم ِفي مِْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء َربِّهِْم ) ٥٣(الَْحقُّ أَوَلَْم َيكِْف بَِربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه
  ) ٥٤(أَلَا إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ 

  :ويل فيه مخسة أقا} َسُنرِيهِْم ءَاَياِتَنا ِفي اآلفَاقِ َوِفي أَنفُِسهِْم { : قوله عز وجل 
  .أن يف اآلفاق فتح أقطار األرض ، ويف أنفسهم فتح مكة ، قاله السدي : أحدها 
  .يف اآلفاق ما أخرب به من حوادث األمم ، ويف أنفسهم ما أنذرهتم به من الوعيد : الثاين 

  .أهنا يف اآلفاق آيات السماء ويف أنفسهم حوادث األرض : الثالث 
قطر عن األرض كلها ويف أنفسهم البالء الذي يكون يف أجسادهم ، قاله ابن جريج أهنا يف اآلفاق إمساك ال: الرابع 

.  
أهنا يف اآلفاق انشقاق القمر ، ويف أنفسهم كيف خلقناهم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة : اخلامس 

  .ك ، وكيف إدخال الطعام والشراب من موضع واحٍد وإخراجه من موضعني آخرين ، قاله الضحا
  :فيه وجهان } حَتَّى َيتََبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ { 

  .يتبني هلم أن القرآن حق : أحدمها 
  .أن ما جاءهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليه حق : الثاين 

  .يعين أومل يكفك من ربك } أَولَْم َيكِْف بَِربَِّك { 
  :جهني حيتمل و} أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٌد { 

  .عليم : أحدمها 
  .حفيظ : الثاين 

  .قال السُّدي يف شٍك من البعث } أَآل إِنَُّهمْ يف ِمْرَيٍة مِّن لِّقَاِء َربِّهِمْ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } أَآل إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطٌ { 

  .أحاط علمه بكل شيء ، قاله السدي : أحدمها 
  .ل شيء ، قاله الكليب أحاطت قدرته بك: الثاين 

لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ) ٣(كَذَِلكَ ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحكِيُم ) ٢(عسق ) ١(حم 
نَّ َوالَْملَاِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتغِْفُرونَ َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِ) ٤(الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

وَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِمْ ) ٥(ِلَمْن ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم 
   )٦(بَِوِكيلٍ 

  .فيه سبعة تأويالت } حم عسق { : قوله عز وجل 
  .أنه اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه اسم من أمساء اهللا أقسم به ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .فواتح السور ، قاله جماهد : الثالث 
  .أنه اسم اجلبل احمليط بالدنيا ، قاله عبد اهللا بن بريدة : الرابع 



أهنا حروف مقطعة من أمساء اهللا فاحلاء وامليم من الرمحن والعني من العليم ، والسني من القدوس ، والقاف : س اخلام
أهنا حروف مقطعة من حوادث آتية ، فاحلاء من حرب وامليم من : السادس . من القاهر ، قاله حممد بن كعب 

كسين يوسف ، والقاف من قدرة اهللا يف ملوك حتويل ملك ، والعني من عدو مقهور ، والسني من استئصال سنني 
  .األرض ، قاله عطاء 

ما ُحكي عن حذيفة بن اليمان أهنا نزلت يف رجلٍ يقال له عبد اإلله كان يف مدينة على هنر باملشرق خسف : السابع 
  .يعين واقعاً هبم  سني يعين سكون ، قاف: اهللا هبا ، فذلك قوله حم يعين عزمية من اهللا تعاىل ، عني يعين عدالً منه 

  .بغري عني ، وهي يف مصحف ابن مسعود كذلك حكاه الطربي } حم سق { : وكان ابن عباس يقرؤها 
  :فيه أربعة أوجه } َتكَادُ السََّمواتُ َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ { : قوله عز وجل 

  :ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يتشققن فََرقاً من عظمة اهللا ، قاله الضحاك والسُّدي ، قال عم: أحدها 
  وتناثرت منها جنوم... ليت السماء تفطرت أكنافها 

  .من علم اهللا ، قاله قتادة : الثاين 
  .ممن فوقهن ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .لنزول العذاب منهن : الرابع 

  :فيه وجهان } َوالَْمآلِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِمْ { 
  .م ، قاله السدي بأمر رهب: أحدمها 

  .بشكر رهبم : الثاين 
  :ويف تسبيحهم قوالن 

  .تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط اهللا ، قاله علي رضي اهللا عنه : أحدمها 
  .خضوعاً ملا يرون من عظمة اهللا ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :فيه قوالن } َوَيْسَتْغِفُرونَ لََمن ِفي اَألْرضِ { 
  .ألرض من املؤمنني ، قاله الضحاك والسدي ملن يف ا: أحدمها 

  .للحسني بن علي رضي اهللا عنهما ، رواه األصبغ بن نباتة عن علي كرم اهللا وجهه : الثاين 
وسبب استغفارهم ملن يف األرض ما حكاه الكليب أن املالئكة ملا رأت امللكني اللذين اختربا وبعثا إىل األرض ليحكما 

وهربا إىل إدريس وهو جد أيب نوح عليه السالم ، وسأاله أن يدعو هلما سبحت املالئكة بينهم ، فافتتنا بالزهرة 
  .حبمد رهبم واستغفرت لبين آدم 

  :ويف استغفارهم قوالن 
  .وهو ظاهر قول مقاتل . من الذنوب واخلطايا : أحدمها 

  .أنه طلب الرزق هلم والسعة عليهم ، قاله الكليب : الثاين 
  :قوالن  ويف هؤالء املالئكة

  .أهنم مجيع مالئكة السماء وهو الظاهر من قول الكليب : أحدمها 
الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمن َحْولَهُ { قال مقاتل وقد بني اهللا ذلك من حم املؤمن فقال . أهنم محلة العرش : الثاين 

  .ة ، ووجدنا أغش عباد اهللا لعباد اهللا الشياطني وجدنا أنصح عباد اهللا لعباد اهللا املالئك: وقال مطرف } ُيسَبُِّحونَ 



ا َرْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُرْآًنا َعَربِيا ِلتُْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها َوتُْنِذرَ َيْوَم الَْجْمعِ لَ
 ُه لََجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ وَلَاَولَْو َشاَء اللَّ) ٧(ِفي السَِّعريِ 

  ) ٨(َنِصريٍ 

  .قال الضحاك أهل دين واحد أهل ضاللة أو أهل هدى } َولَوْ َشآَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحَدةً { : قوله عز وجل 
  .يف اإلسالم : قال أنس بن مالك } َولَِكن ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء فَِي َرْحَمِتِه { 
  .يدفع } َوالَ َنِصريٍ { مينع } َوالْظَّاِلُمونَ َما لَُهْم مِّن َوِليٍّ { 

َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن ) ٩(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو 
فَاِطُر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجَعلَ لَكُْم ِمْن ) ١٠(َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُمُ اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

لَُه َمقَالِيُد السََّماَواتِ ) ١١(امِ أَزَْواًجا َيذَْرؤُكُْم ِفيِه لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري أَْنفُِسكُْم أَزَْواًجا َوِمَن الْأَنَْع
  ) ١٢(َوالْأَْرضِ َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  .يعين ذكوراً وإناثاً } ِسكُْم أَْزوَاجاً جََعلَ لَكُم مِّْن أَنفُ{ : قوله عز وجل 
  .يعين ذكوراً وإناثاً } َوِمَن اَألنَْعامِ أزَْواجاً { 
  :وفيه ستة تأويالت } َيذَْرُؤكُْم ِفيِه { 

  .خيلقكم فيه ، قاله السدي : أحدها 
  .يكثر نسلكم فيه ، قاله الفراء : الثاين 

  .يعيشكم فيه ، قاله قتادة : الثالث 
  .يرزقكم فيه ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .يبسطكم فيه ، قاله قطرب : اخلامس 
  .نسالً من بعد نسل من الناس واألنعام ، قاله جماهد : السادس 

  :فيه وجهان } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { 
  .ليس كمثل الرجل واملرأة شيء ، قاله ابن عباس ، والضحاك : أحدمها 

  :فيه وجهان ليس كمثل اهللا شيء و: الثاين 
  :ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد ، قال الشاعر : أحدمها 

  ما إن كمثلهم يف الناس من أحد... سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
  .ليس شيء ، واملثل زائد للتوكيد ، قاله ثعلب : الثاين 

  :فيه قوالن } لَُه َمقَاِليدُ السَّمَواِت َواَألْرضِ { : قوله عز وجل 
  .خزائن السموات واألرض ، قاله السدي : ا أحدمه
  .مفاتيح السموات واألرض ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، والضحاك : الثاين 

  :مث فيهما قوالن 
  .أنه املفاتيح بالفارسية ، قاله جماهد : أحدمها 

  .أنه عريب مجع واحده إقليد ، قاله ابن عيسى : الثاين 



  :ت واألرض مخسة أقاويل وفيما هو مفاتيح السموا
  .أن مفاتيح السماء املطر ومفاتيح األرض النبات : أحدها 
  .أهنا مفاتيح اخلري والشر : الثاين 

  .أن مقاليد السماء الغيوب ، ومقاليد األرض اآلفات : الثالث 
  .أن مقاليد السماء حدوث املشيئة ، ومقاليد األرض ظهور القدرة : الرابع 

ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا وحبمده ، وأستغفر اهللا وال حول وال قوة إال باهللا ، هو  أهنا قول: اخلامس 
األول واآلخر والظاهر والباطن ، بيده اخلري حييي ومييت وهوعلى كل شيء قدير ، رواه ابن عمر عن النيب صلى 

  .السماء واألرض  اهللا عليه وسلم أنه قاله وعلمه لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد
  :فيه وجهان } يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َوَيقِْدُر { 

  .يوسع ويضيق : أحدمها 
  .يسهل ويعسر : الثاين 

  .من البسط والقدرة } إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

َوعِيَسى أَنْ أَِقيمُوا الدِّينَ  شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى
َوَما ) ١٣(ْن ُينِيُب قُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمشْرِِكَني َما َتْدُعوُهمْ إِلَْيهِ اللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمَولَا َتَتفَرَّ

َربَِّك إِلَى أََجلٍ ُمَسمى لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الْعِلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َولَوْلَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن 
  ) ١٤(أُورِثُوا الِْكَتاَب ِمْن َبْعدِِهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه مُرِيبٍ 

  :أربعة أوجه } شََرَع لَكُم { ويف } َشَرعَ لَكُم مَِّن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه ُنوحاً { : قوله عز وجل 
  .سن لكم : أحدها 
  .بيَّن لكم : الثاين 

  .اختار لكم ، قاله الكليب : الثالث 
  .أوجب عليكم : الرابع 

  .يعين الدين ومن زائدة يف الكالم } ِمَن الدِّينِ { 
  :وجهان } َما َوصَّى بِِه نوحاً { ويف 

  .كم ذلك ، قاله احل. حترمي األمهات والبنات واألخوات ، ألنه أول نيب أتى أمته بتحرمي : أحدمها 
  .حتليل احلالل وحترمي احلرام ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيه وجهان } َوالَِّذي أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراهِيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُمواْ الدِّيَن { 
  .اعملوا به ، قاله السدي : أحدمها 

  . يف طاعته وتوحيده واحد دين اهللا: قال جماهد . ادعوا إليه : الثاين 
  .جاهدوا عليه من عانده : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :وفيه وجهان } َوالَ َتتَفَرَّقُواْ ِفيِه { 
  .ال تتعادوا عليه ، وكونوا عليه إخواناً ، قاله أبو العالية : أحدمها 
  .ال ختتلفوا فيه فإن كل نيب مصدق ملن قبله ، قاله مقاتل : الثانية 

  .من شهادة أن ال إله إال اهللا : قاله قتادة } َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه  كَُبَر{ 
  .وحيتمل أن يكون من االعتراف بنبوته ، ألنه عليهم أشد وهم منه أنفر 

  :فيه وجهان . اآلية } اللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمن َيَشآُء { 
  .ولد على اإلسالم جيتيب إليه من يشاء هو من ي: أحدمها 

  .هو من يسلم من الشرك ، قاله الكليب } َويَْهِدي إِلَْيِه َمن ُينِيبُ { 
  .قاله جماهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته ، قاله السدي . يستخلص إليه من يشاء : الثاين 

  :فيه وجهان } َوَما تَفَرَّقُواْ { : قوله عز وجل 
  .سلم عن حممد صلى اهللا عليه و: أحدمها 

  .يف القرآن : الثاين 



  :فيه ثالثة أوجه } إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجآءُهمُ الِْعلْمُ { 
  .إال من بعد ما تبحروا يف العلم ، قاله األعمش : أحدها 
  .إال من بعد ما علمواْ أن الفرقة ضالل ، قاله ابن زياد : الثاين 

  .ألنه يتعلم منه إال من بعد ما جاءهم القرآن ، ومساه علماً : الثالث 
  :فيه وجهان } َبْغياً َبْينَُهْم { 

  .البتغاء الدنيا وطلب ملكها ، قاله أُيب بن كعب : أحدمها 
  .لبغي بعضهم على بعض ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  :فيه وجهان } َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبِكَّ { 
  .يف رمحته للناس على ظلمهم : أحدمها 
  .يف تأخري عذاهبم ، قال قتادة :  الثاين

  .اآلية } َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهم { : إىل قيام الساعة ألن اهللا تعاىل يقول } إلَى أََجلٍ مُّسَمى { 
  .وحيتمل إىل األجل الذي قُِضَي فيه بعذاهبم 

  .أي لعجل هالكهم } لَّقُِضَي بَْيَنُهمْ { 
  :فيهم قوالن } ِكَتاَب ِمن َبْعدِِهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُورِثُواْ الْ{ 

  .أهنم اليهود والنصارى ، قاله السدي : أحدمها 
  .أهنم نبئوا من بعد األنبياء ، قاله الربيع : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } لِفي َشٍك مِّْنُه ُمريبٍ { 
  .لفي شك من القرآن ، قاله الربيع : أحدها 
  .أبو العالية  لفي شك من اإلخالص ، قاله: الثاين 

  .لفي شك من صدق الرسول ، قاله السدي : الثالث 

 َوأُمِْرُت ِلأَْعِدلَ َبيَْنكُمُ اللَّهُ فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َوقُلْ آَمْنتُ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ
  ) ١٥(ْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ لَا ُحجَّةَ َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم اللَُّه َيْجَمُع بَْيَنَنا وَإِلَْيِه الَْمِصُري َربَُّنا َورَبُّكُْم لََنا أَ

  :معناه فإىل ذلك فادع ، ويف املراد بذلك وجهان } فَِلذَاِلَك فَاْدُع { : قوله عز وجل 
  .القرآن ، قاله الكليب : أحدمها 

  .د ، قاله مقاتل التوحي: الثاين 
  :وجهان } فَاْدُع { : ويف قوله 
  .فاعتمد : أحدمها 

  .فاستدع : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } . . . َواْسَتِقْم كََما أُمِْرَت { 

  .واستقم على أمر اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .على القرآن ، قاله سفيان : الثاين 

  .الضحاك  فاستقم على تبليغ الرسالة ، قاله: الثالث 



  :وجهان } َوأُمِْرُت َألْعِدلَ بَْيَنكُم . . . { : ويف قوله 
  .يف األحكام : أحدمها 

  .يف التبليغ : الثاين 
  :ثالثة أوجه } الَ ُحجَّةَ َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم { : ويف قوله 

  .أن يؤمر باجلزية وهذه قبل السيف ، وقبل : ال خصومة بيننا وبينكم ، قاله جماهد ، قال السدي : أحدها 
  .معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب احلجة ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .معناه إنا قد أعذرنا بإقامة احلجة عليكم فال حجة بيننا وبينكم حنتاج إىل إقامتها عليكم : الثالث 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع وقيل إن هذه اآلية نزلت يف الوليد ابن املغرية وشيبة بن ربيعة وقد سأال

  .عن دعوته ودينه إىل دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوجه شيبة بابنته 

اٌب َشدِيٌد  َولَُهْم َعذََوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيَب لَهُ ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب
َيْسَتْعجِلُ بَِها الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ) ١٧(اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ َوالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب ) ١٦(

  ) ١٨(إِنَّ الَِّذيَن ُيمَاُرونَ ِفي السَّاَعِة لَِفي َضلَالٍ َبعِيٍد بَِها وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ ِمْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَلَا 

  :فيه قوالن } وَالَِّذيَن ُيحَآجُّونَ ِفي اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .يف توحيد اهللا عز وجل : أحدمها 

  .قتادة  كتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، وحنن خري منكم ، قاله: أهنم اليهود قالوا : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } ِمن َبْعِد َما اْسُتجِيَب لَُه { 

  .من بعد ما أجابه اهللا إىل إظهاره من املعجزات : أحدها 
  .من بعد ما أجاب اهللا الرسول من احملاجة : الثاين 

  .من بعد ما استجاب املسلمون لرهبم وآمنوا بكتابه ورسوله ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :فيه وجهان } دَاِحَضةٌ  ُحجَّتُُهْم{ 

  .باطلة ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .خاسرة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .باملعجز الدال على صحته : أحدمها : فيه وجهان } اللَُّه الَِّذي أَنَزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 
  .بالصدق فيما أخرب به من ماض ومستقبل : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َزانَ َوالْمِي{ 
  .أنه اجلزاء على الطاعة بالثواب وعلى املعصية بالعقاب : أحدها 
  .أنه العدل فيما أمر به وهنى عنه ، قاله قتادة : الثاين 

أنه امليزان الذي يوزن به ، أنزله اهللا من السماء وعلم عباده الوزن به لئال يكون بينهم تظامل وتباخس ، قال : الثالث 
فلم خيربه هبا ، ومل يؤنث قريب ألن الساعة تأنيثها غري } َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيبٌ { . امليزان العدل : دة قتا

  .حقيقي ألهنا كالوقت 



ِخَرِة نَزِْد لَُه ِفي حَْرِثِه َوَمْن كَانَ َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الْآ) ١٩(اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز 
أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم يَأْذَنْ بِِه ) ٢٠(ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ 

َتَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبوا َوُهوَ ) ٢١(َنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم اللَُّه َولَوْلَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي بَْي
لُ الْكَبُِري ذَِلَك ُهَو الْفَْضَواِقٌع بِهِْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي رَْوضَاِت الَْجنَّاتِ لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم 

)٢٢ (  

  :فيه وجهان . اآلية } َمن كَانَ يُرِيُد حَْرثَ اآلخَِرِة َنزِدْ لَُه ِفي حَْرِثِه { : قوله عز وجل 
أن اهللا تعاىل يعطي على نية اآلخرة من شاء من أمر الدنيا ، وال يعطي على نية الدنيا إال الدنيا ، قاله قتادة : أحدمها 

.  
َوَما لَُه { . لآلخرة أعطاه اهللا باحلسنة عشر أمثاهلا ، ومن عمل للدنيا مل يزد على من عمل هلا  معناه من عمل: الثاين 

يف اجلنة وهذا معىن قول ابن زيد وشبه العامل الطالب بالزارع الجتماعهما يف طلب النفع } ِفي اآلِخَرةَ ِمن نَّصِيبٍ 
.  

َن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َوَمْن ذَِلَك الَِّذي يَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذي
إِ اللَُّه َيخِْتْم أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَش) ٢٣(َيقَْترِْف َحَسَنةً َنزِْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر 

  ) ٢٤(َعلَى قَلْبَِك َوَيْمُح اللَُّه الَْباِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 

  :فيه مخسة أوجه } قُل الَّ أسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى { : قوله عز وجل 
اه أال تؤذوين يف نفسي لقرابيت منكم ، وهذا لقريش خاصة ألنه مل يكن بطن من قريش إال بينهم وبني معن: أحدها 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرابة ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وجماهد ، وأبو مالك 
وروى مقسم عن ابن . معناه إال أن تؤدوا قرابيت ، وهذا قول علي بن احلسني وعمرو بن شعيب والسدي : الثاين 

أَلَْم َتكُونُواْ أَِذالََّء فَأِعزَّكُُم اللَُّه بِي؟ « مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيئاً فخطب فقال لألنصار : عباس قال 
مب جنيبك؟ فقال : فقالواْ » َتردُواْ َعلَيَّ  أَلَْم َتكُوُنوا ُضالَّالً فََهداَكُْم اللَُّه بِي؟ أَلَمْ َتكُوُنوا خأَِئِفَني فَأَمََّنكُُم اللَُّه بِي؟ أَالَ

فجثوا على ركبهم : فعد عليهم ، قال » أَلَمْ َيطُْرْدَك قَْوُمَك فَآَوَينَاَك؟ أَلَْم ُيكَذِّْبَك قَوَمَك فََصدَّقْنَاَك؟ « : َتقُولُونَ 
  .} راً إِالَّ الَْموَدَّةَ ِفي الْقُْرَبى قُل الَّ أَسْأَلَكُْم َعلَْيِه أَْج{ فنزلت . « أنفسنا وأموالنا لك : وقالواْ 
  .معناه إال أن توادوين وتؤازروين كما توادون وتؤازرون قرابتكم ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .معناه إال أن تتوددوا وتتقربوا إىل اهللا بالطاعة والعمل الصاحل ، قاله احلسن ، وقتادة : الرابع 

  .م وتصلوا أرحامكم ، قاله عبد اهللا بن القاسم معناه إال أن تودوا قرابتك: اخلامس 
  .أي يكتسب ، وأصل القرف الكسب } َوَمن َيقَْترِْف َحَسنةً { 
  .أي نضاعف له باحلسنة عشراً } نَّزِدْ لَُه ِفيَها ُحْسناً { 
  :فيه وجهان } إِنَّ اللَّه غَفُوٌر َشكُوٌر { 

  .ة غفور للذنوب ، شكور للحسنات ، قاله قتاد: أحدمها 
  .غفور لذنوب آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، شكور حلسناهتم ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } فَإِن َيَشإِ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك { : قوله عز وجل 



  .أي ينسيك ما قد آتاك من القرآن ، قاله قتادة : أحدها 
  .إليه األذى بقوهلم افترى على اهللا كذباً ، قاله مقاتل  معناه يربط على قلبك فال يصل: الثاين 

  .معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على اهللا كذباً لطبع اهللا على قلبك ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  :حيتمل وجهني } وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلمَاِتِه { 

  .ينصر دينه بوعده : أحدمها 
  .يصدق رسوله بوحيه : الثاين 

وََيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٢٥(الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ  َوُهَو
الرِّْزَق ِلِعبَاِدِه لََبغَْوا ِفي الْأَْرضِ  َولَوْ َبَسطَ اللَُّه) ٢٦(الصَّاِلحَاِت َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد 

َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشرُ َرْحَمَتُه َوُهوَ ) ٢٧(َولَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء إِنَّهُ بِِعَباِدِه َخبٌِري َبِصٌري 
  ) ٢٨(الَْوِليُّ الْحَِميُد 

  .والقنوط اإلياس ، قاله قتادة } َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمن َبعِد َما قََنطُواْ { :  قوله عز وجل
والغيث ما كان نافعاً يف . مطروا إذن : جدبت األرض وقنط الناس فقال : قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  .وقته ، واملطر قد يكون ضاراً ونافعاً يف وقته وغري وقته 
  .بالغيث فيما يعم وخيص } نُشُر َرْحَمَتُه وَي{ 
  :فيه وجهان } َوُهَو الَْوِليُّ الَْحِميُد { 

  .الويل املالك ، واحلميد مستحق احلمد : أحدمها 
  .الويل املنعم واحلميد املستحمد : الثاين 

َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ) ٢٩(َوُهَو َعلَى َجْمعِهِْم إِذَا َيَشاُء قَِديٌر  َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة
َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا ) ٣٠(ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ 

  ) ٣١(َنِصريٍ 

  :فيه قوالن } َوَمآ أََصاَبكُم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت أَْيدِيكُمْ { : عز وجل قوله 
  .أنه احلدود على املعاصي ، قاله احلسن : أحدمها 

  .أهنا البلوى يف النفوس واألموال عقوبة على املعاصي والذنوب : الثاين 
َخْدُش ُعْوٍد َوالَ َعثَْرةُ قََدمٍ َوالَ اخِْتالَُج عِْرقٍ إِالَّ بِذَنبٍ َوَما  َما ُيِصيُب ابَن آَدَم« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .كان يقال ساعات األذى يذهنب ساعات اخلطايا . وقال ثابت البناين » َيْعفُو َعنُه أَكْثََر 
  :مث فيها قوالن 

  .مثوبة هلم  أهنا خاصة يف البالغني أن تكون عقوبة هلم؛ ويف األطفال أن تكون: أحدمها 
  .عقوبة عامة للبالغني يف أنفسهم ولألطفال يف غريهم من والٍد أو والدة ، قاله العالء بن زيد : الثاين 

  :فيه وجهان } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { 
  .عن كثري من املعاصي أن ال يكون عليها حدود ، وهو مقتضى قول احلسن : أحدمها 

  .ال يعجل عليهم بالعقوبة عن كثري من العصاة وأن : الثاين 



ما عاقب اهللا به يف الدنيا فاهللا أحلم من أن يثين عليه العقوبة يوم القيامة ، وما عفا اهللا عنه : قال علي رضي اهللا عنه 
  .يف الدنيا فاهللا أكرم من أن يعود يف عفوه يوم القيامة 

نْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ إِ) ٣٢(َوِمْن آَياِتِه الْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 
َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن ) ٣٤(أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ ) ٣٣(ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ 

  ) ٣٥(َمحِيصٍ 

أي } كَاألَْعالَمِ { قال جماهد هي السفن يف البحر } َوِمن َءايَاِتِه الْجَوارِ ِفي الَْبْحرِ كَاَألْعالَمِ { : قوله عز وجل 
  :كاجلبال ، ومنه قول اخلنساء 

  كأنَّه علٌم يف رأِسه نار... وإنَّ َصخْراً لتأَتمُّ اهلَُداةُ به 
ألن سفن هذا البحر : أي وقوفاً على ظهر املاء ، قال قتادة } ظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِهِ إِن َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََي{ 

  .فإذا أمسكت عنها ركدت . جتري بالريح 
  .صبار على البلوى ، شكور على النعماء } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ { 

  .الذي إذا أْعِطي شكر ، وإذا ابُتِليَ صرب نعم العبد الصبار الشكور : قال قطرب 
  .فكم من منعم عليه غري شاكر ، وكم من مبتلٍ غري صابر : قال عون بن عبد اهللا 

  .معناه يغرقهن بذنوب أهلها } أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُواْ { 
  .من أهلها فال يغرقهم معها } وَيْعُف َعن كَِثريٍ { 
  :فيه وجهان } صٍ َما لَُهْم مِّن مَِّحي{ 

  .من فرار ومهرب ، قاله قطرب : أحدمها 
ملجأ ، قاله الُسدي مأخوذ من قوهلم حاص به البعري حيصة إذا مال به ، ومنه قوهلم فالن حييص عن احلق : الثاين 

  .أي مييل عنه 

وَالَِّذيَن ) ٣٦(ْيٌر َوأَبْقَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخ
َوالَِّذيَن اسَْتجَاُبوا ِلَربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْمرُُهمْ ) ٣٧(َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش وَإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيْغِفُرونَ 

  ) ٣٩(َوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ ) ٣٨(َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ ُشوَرى 

هم األنصار باملدينة استجابوا إىل اإلميان : قال عبد الرمحن بن زيد } وَالَِّذيَن اْسَتَجابُواْ لَِربِّهِمْ { : قوله عز وجل 
  .يهم قبل اهلجرة اثين عشر نقيباً منهم بالرسول حني أنفذ إل

  :فيها وجهان } َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ { 
  .أنه احملافظة على مواقيتها ، قاله قتادة : أحدمها 

  .إمتامها بشروطها ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
  :فيه أربع أوجه } َوأَْمرُُهْم ُشوَرى َبيَْنُهْم { 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه مث عملواْ عليه فمدحهم أهنم كانوا قبل قدوم ا: أحدها 
  .اهللا تعاىل به ، قاله النقاش 

ما : قال احلسن . يعين أهنم النقيادهم إىل الرأي يف أمورهم متفقون ال خيتلفون فمدحوا على اتفاق كلمتهم : الثاين 



  .تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم 
هو تشاورهم حني مسعوا بظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وورود النقباء إليهم حىت اجتمع رأيهم يف : الثالث 

  .دار أيب أيوب على اإلميان به والنصرة له ، قاله الضحاك 
  .أهنم يتشاورون فيما يعرض هلم فال يستأثر بعضهم خبري دون بعض : الرابع 

  :فيه وجهان } قُونَ َوِممَّا َرَزقَْناُهم ُينِف{ 
  .يريد به أداء الزكاة من أمواهلم ، قاله السدي : أحدمها 

  .إنفاق احلالل من أكساهبم ، وهو حمتمل : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } وَالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهم الَْبْغُي ُهم َينَتِصُرونَ { : قوله عز وجل 

  .قاله ابن جريج . نتصروا بالسيف منهم أصاهبم يعين املشركني على دينهم ا: أحدها 
  .أصاهبم يعين باغ عليهم كره هلم أن يستذلوا ، فإذا قدروا عفوا ، قاله إبراهيم : الثاين 

  .إذا أصاهبم البغي تناصروا عليه حىت يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم ، قاله ابن حبر : الثالث 

َولََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه ) ٤٠(فَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني َوَجَزاُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َع
قِّ أُولَِئَك لَُهمْ إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْح) ٤١(فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ 

  ) ٤٣(َولََمْن صََبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ ) ٤٢(َعذَاٌب أَلِيٌم 

  :فيه قوالن } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : قوله عز وجل 
، قاله الشافعي ، وأبو حنيفة ،  أنه حممول على اجلراح اليت تتمثل يف القصاص دون غريها من سب أو شتم: أحدمها 
  .وسفيان 

أنه حممول على مقابلة اجلراح ، وإذا قال أخزاه اهللا أو لعنه اهللا أن يقول مثله ، وال يقابل القذف بقذف وال : الثاين 
  .ومسي اجلزاء سيئة ألنه يف مقابلتها وأهنا عند املعاقب هبا سواء . الكذب بكذب ، قاله ابن أيب جنيح والسدي 

  .فأذن يف اجلزاء وندب إىل العفو } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه  {
  :وجهان } وأَصْلََح { : ويف قوله 
  .أصلح العمل ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

ى أنس عن رو. أصلح بينه وبني أخيه ، قاله ابن زياد ، وهذا مندوب إليه يف العفو عن التائب دون املصّر : الثاين 
َمن كَانَ أَجُْرُه َعلَى اللَِّه فَلَْيْدُخلِ اجلَنَّةَ ، . إِذَا كَانَ َيوُم الِقَياَمِة َناَدى ُمَناٍد « : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .» ةَ بَِغريِ ِحسَابٍ فَُيقَالُ َمن ذَا الَّذي أَْجُرُه َعلَى اللَِّه فََيقُولُونَ الَعافُونَ َعنِ النَّاسِ َيْدُخلُونَ اجلَنَّ
  :فيه وجهان } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الظّاِلِمَني { 

  .الظاملني يف االبتداء ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .املعتدي يف اجلزاء ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .أي استوىف حقه بنفسه } َولََمنِ انَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه { : قوله عز وجل 
  :وهذا ينقسم ثالثة أقسام } َما َعلَْيهِم مِّن َسبِيلٍ  فَأُْولَِئَك{ 

أن يكون قصاصاً يف بدن يستحقه آدمي فال حرج عليه فيه إذا استوفاه من غري عدوان ، وثبت حقه عند : أحدها 
د احلكام ، لكن يزجره اإلمام يف تفرده بالقصاص ملا فيه من اجلرأة على سفك الدماء ، وإن كان حقه غري ثابت عن



  .احلكام فليس عليه فيما بينه وبني اهللا حرج وهو يف الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ 
فإن مل يثبت ذلك عند حاكم أخذ به . أن يكون حداً هللا ال حق فيه آلدمي كحد الزين وقطع السرقة : والقسم الثاين 

العضو املستحق قطعه ، ومل  وعوقب عليه ، وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان قطعاً يف سرقة سقط به احلد لزوال
جيب عليه يف ذلك حق إال التعزير أدباً ، وإن كان جلداً مل يسقط به احلد لتعديه به مع بقاء حمله وكان مأخوذاً 

  .حبكمه 
أن يكون حقاً يف مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حىت يصل إليه إن كان من هو عليه عاملاً : القسم الثالث 
ري عامل نظر ، فإن أمكنه الوصول إليه عند املطالبة مل يكن له االستسرار بأخذه ، وإن كان ال يصل به ، وإن كان غ

  :إليه باملطالبة جلحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز االستسرار بأخذه مذهبان 
  .جوازه ، وهو قول مالك ، والشافعي : أحدمها 

  .املنع ، قاله أبو حنيفة : الثاين 
  :فيه قوالن } إِنَّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس { : وله عز وجل ق

  .يظلمون الناس بعدواهنم عليهم وهو قول كثري منهم : أحدمها 

  .يظلموهنم بالشرك املخالف لدينهم ، قاله ابن جريج : الثاين 
  :أوجه  فيه ثالثة} َوَيْبُغونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ { 

  .أنه بغيهم يف النفوس واألموال ، وهو قول األكثرين : أحدها 
  .عملهم باملعاصي ، قاله مقاتل : الثاين 

  .هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون مبكة غري اإلسالم ديناً ، قاله أبو مالك : الثالث 
  :حيتمل وجهني } َولَِمَن َصَبَر َوغَفََر { : قوله عز وجل 

  .لى األذى وغفر للمؤذي صرب ع: أحدمها 
  .صرب عن املعاصي وستر املساوىء : الثاين 

  :وجهني } إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ اُألمُورِ { : وحيتمل قوله 
  .ملن عزائم اهللا اليت أمر هبا : أحدمها 

  .ملن عزائم الصواب اليت وفق هلا : الثاين 
لصديق رضي اهللا عنه مع ثالث آيات قبلها وقد شتمه بعض وذكر الكليب والفراء أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر ا

  .األنصار فرد عليه مث أمسك ، وهي املدنيات من هذه السورة 

) ٤٤(يلٍ إِلَى مََردٍّ ِمْن َسبِ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ
خَاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا َوَتَراُهْم ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها خَاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينْظُُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الْ

َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْولَِياَء َيْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ) ٤٥( أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمِقيمٍ
  ) ٤٦(َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ 

  :فيه ثالثة أوجه } وََتَراُهْم ُيعَْرَضونَ َعلَيَها { : قوله عز وجل 
  .إليها ، قاله األكثرون  أهنم املشركون مجيعاً يعرضون على جهنم عند إطالقهم: أحدها 



آل فرعون خصوصاً حتبس أرواحهم يف أجواف طري سود تغدو على جهنم وتروح ، فهم عرضهم ، قاله : الثاين 
  .ابن مسعود 

  .أهنم عامة املشركني ويعرضون على العذاب يف قبورهم ، وهذا معىن قول أيب احلجاج : الثالث 
  .خاضعني من الذل : قال السدي } خَاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ { 
  :فيه ثالثة تأويالت } َينظُُرونَ ِمن طَْرفٍ َخِفيٍّ { 

  .ينظرون بأبصار قلوهبم دون عيوهنم ألهنم حيشرون عمياً ، قاله أبو سليمان : أحدها 
  .يسارقون النظر إىل النار حذراً ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .بطرٍف ذليل ، قاله ابن عباس : الثالث 

فَإِنْ ) ٤٧(كُْم ِمْن َنِكريٍ يبُوا لَِربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيْومَِئٍذ َوَما لَاسَْتجِ
ذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنْ ُتِصْبُهمْ َسيِّئَةٌ أَْعَرضُوا فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظًا إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبلَاغُ َوإِنَّا إِذَا أَ

  ) ٤٨(بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فَإِنَّ الْإِْنَسانَ كَفُوٌر 

  :فيه وجهان } َما لَكُم مِّن مَّلَْجإِ َيوَْمِئٍذ { : قوله عز وجل 
  .من منج : أحدمها 

  .من حرز ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه وجهان } َوَما لَكُم مِّن نِّكريٍ { 

  .من ناصر ينصركم ، قاله جماهد : أحدمها 
  .من منكر يغري ما حل بكم ، حكاه ابن أيب حامت وقاله الكليب : الثاين 

  :فيها وجهان } وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَْنا اِإلنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرِحَخ بَِها { : قوله عز وجل 
  .الرمحة املطر ، قاله مقاتل أن : أحدمها 

  .العافية ، قاله الكليب : الثاين 
  :فيها وجهان } َوإِن ُتِصبُْهْم سِّيئةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِمْ { 

  .أنه السنة القحط ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .املرض ، قاله الكليب : الثاين 

  :حيتمل وجهني } فَإِنَّ اِإلنَسانَ كَفُورٌ { 
  .بالنعمة : أحدمها 

  .باهللا : الثاين 

أَْو ُيَزوُِّجُهمْ ) ٤٩(َر ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثًا وََيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُو
  ) ٥٠( ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر

يهب ملن يشاء إناثاً ال ذكور فيهن : قال عبيدة } َيَهُب ِلَمن َيَشآُء إِنَاثاً وََيَهُب ِلَمن َيَشآُء الذُّكُورَ { : قوله عز وجل 
وأدخل األلف على الذكور دون اإلناث ألهنم أشرف فميزهم بسمة . ، ويهب ملن يشاء ذكوراً ال إناث فيهم 

  .التعريف 



  :فيه وجهان } ُهْم ذُكْرَاناً وَإَِناثاً أَْو ُيزَوُِّج{ 
  .هو أن تلد غالماً مث تلد جارية مث تلد غالماً مث تلد جارية ، قاله جماهد : أحدمها 

قال ابن . هو أن تلد توأمني غالماً وجارية ، قاله حممد بن احلنفية ، والتزويج هنا اجلمع بني البنني والبنات : الثاين 
  .جين إبلي إذا مجعت بني الصغار والكبار تقول العرب زو: قتيبة 

  .يقال عقم فرجه عن الوالدة أي منع . أي ال يولد له } وََيْجَعلُ َمن َيَشآُء َعِقيماً { 
وحكى النقاش أن هذه اآلية نزلت يف األنبياء خصوصاً وإن عم حكمها ، فوهب للوط البنات ليس فيهن ذكر ، 

، ووهب إلمساعيل وإسحاق الذكور واإلناث ، وجعل عيسى وحيىي ووهب إلبراهيم الذكور ليس معهم أنثى 
  .عقيمني 

نِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُولًا فَُيوِحَي بِإِذْ
ِه َمْن َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكتَاُب َولَا الْإَِميانُ وَلَِكْن َجَعلَْناُه نُوًرا َنْهِدي بَِوكَذَِلَك أَْوَحْي) ٥١(

ِت َوَما ِفي الْأَْرضِ أَلَا ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَا) ٥٢(َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا وَإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
  ) ٥٣(إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُُموُر 

سبب نزوهلا ما حكاه النقاش أن اليهود قالوا . اآلية } َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِالَّ َوْحياً { : قوله عز وجل 
اً صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه للنيب صلى اهللا عليه وسلم أال تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نبي

  .اآلية 
  :وجهان } َوْحياً { : ويف قوله 
  .أنه نفث ينفث يف قلبه فيكون إهلاماً ، قاله جماهد : أحدمها 

  .رؤيا يراها يف منامه ، قاله زهري بن حممد : الثاين 
  .كما كلم موسى : قال زهري } أَْو ِمن َوَرآِءي ِحَجابٍ { 
  .هو جربيل : قال زهري } يُْرِسلَ َرسُوالً  أَْو{ 
وهكذا كانت . وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم لألنبياء يسمعونه نطقاً ويرونه عياناً } فَُيوِحيَ بِإِذْنِِه َما َيَشآُء { 

  .حال جربيل إذا نزل بالوحي على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يره منهم إال حممد وعيسى وموسى وزكريا صلوات اهللا عليهم أمجعني نزل جربيل على كل نيب فلم : قال ابن عباس 

  .، فأما غريهم فكان وحياً إهلاماً يف املنام 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيَك رُوحاً مِّْن أَمْرَِنا { : قوله عز وجل 

  .رمحة من عندنا ، قاله قتادة : أحدها 
  .نا ، قاله السدي وحياً من أمر: الثاين 

  .قرآناً من أمرنا ، قاله الضحاك : الثالث 
  :فيه وجهان } َما كُنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ { 

  .ما كنت تدري ما الكتاب لوال الرسالة ، وال اإلميان لوال البلوغ ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .عليك ، وال اإلميان لوال هدايتنا لك وهو حمتمل  ما كنت تدري ما الكتاب لوال إنعامنا: الثاين 

  :ويف هذا اإلميان وجهان 



  .أنه اإلميان باهللا ، وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته : أحدمها 
  .أنه دين اٍإلسالم ، وهذا ال يعرفه إال بعد النبوة : الثاين 

  :فيه قوالن } . . . َولَِكن َجَعلْنَاُه ُنوراً { 
  .ا القرآن نوراً ، قاله السدي جعلن: أحدمها 

  .حكاه النقاش وقاله الضحاك . جعلنا اإلميان نوراً : الثاين 
  :فيه قوالن } َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ { 

  .وإنك لتدعو إىل دين مستقيم ، قاله قتادة : معناه : أحدمها 
  .ه إىل كتاب مستقيم ، قاله علي رضي اهللا عن: الثاين 

  .وإنك لُتهدى ، بضم التاء أي لُتْدَعى : وقرأ عاصم اجلحدري 
  :فيه وجهان } ِصرَاِط اللَِّه { : قوله عز وجل 

  .أن صراط اهللا هو القرآن ، قاله علي كرم اهللا وجهه : أحدمها 
  .اٍإلسالم ، رواه النواس بن مسعان األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } لَى اللَِّه َتِصُري اُألُموُر أَالَ إِ{ 
  .أنه وعيد بالبعث : أحدمها 

  .أنه وعيد باجلزاء ، واهللا أعلم : الثاين 

) ٤(ا لََعِليٌّ َحِكيٌم وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَن) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا ) ٦(وَكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن َنبِيٍّ ِفي الْأَوَِّلَني ) ٥(أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكَْر صَفًْحا أَنْ كُْنُتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني 

  ) ٨(بَطًْشا َوَمَضى مَثَلُ الْأَوَِّلَني  فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم) ٧(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

  :ويف تسميته مبيناً ثالثة أوجه : الكتاب هو القرآن } وَالِْكتَابِ الُْمبِنيِ . حم { : قوله عز وجل 
  .ألنه بيِّن احلروف ، قاله أبو معاذ : أحدها 
  .ألنه بني اهلدى والرشد والربكة ، قاله قتادة : الثاين 

  .تعاىل قد بني فيه أحكامه وحالله وحرامه ، قاله مقاتل  ألن اهللا: الثالث 
  :ويف هذا موضع القسم ، وفيه وجهان 

  .معناه ورب الكتاب : أحدمها 
  .أنه القسم بالكتاب ، وهللا عز وجل أن يقسم مبا شاء ، وإن مل يكن ذلك لغريه من خلقه : الثاين 

  :وفيه ثالثة أوجه } اً إِنَّا َجَعلَْناُه قُرءاناً َعَربِّي{ وجواب القسم 
  .إنا أنزلناه عربياً ، قاله السدي : أحدها 
  .إنا قلناه قرآناً عربياً ، قاله جماهد : الثاين 

  :ومعىن العريب أنه بلسان عريب ، وفيه قوالن . إنا بيناه قرآناً عربياً ، قاله سفيان الثوري : الثالث 
  .ريب ، قاله مقاتل أنه جعل عربياً ألن لسان أهل السماء ع: أحدمها 

  .ألن كل نيب أنزل كتابه بلسان قومه ، قاله سفيان الثوري : الثاين 
  :فيه وجهان } لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 



  .تفهمون ، فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجم ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .اً عاماً للعرب والعجم يتفكرون قاله ابن زيد ، فعلى هذا يكون خطاب: الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } وَإِنَُّه ِفي أَمِّ الِْكتَابِ { : قوله عز وجل 
  .مجلة الكتاب : أحدها 
  .أصل الكتاب ، قاله ابن سريين : الثاين 

  .أهنا احلكمةاليت نبه اهللا عليها مجيع خلقه ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :قوالن } الِْكَتابِ { ويف 

  .ه اللوح احملفوظ؛ قاله جماهد أحدمها أن
أنه ذكر عند اهللا فيه ما سيكون من أفعال العباد مقابل يوم القيامة مبا ترفعه احلفظة من أعماهلم ، قاله ابن : الثاين 
  .جريج 

  :ويف املكىن عنه أنه يف أمِّ الكتاب قوالن 
  .أنه القرآن ، قاله الكليب : أحدمها 

  .من طاعة ومعصية وإميان أو كفر ، قاله ابن جريج  أنه ما يكون من اخللق: الثاين 
  :فيه وجهان } لََعِليٌّ َحكِيٌم { 

حكيم أي حمفوظ من نقص أو تغيري ، وهذا تأويل من قال أنه ما يكون من . رفيع عن أن ينال فيبدل : أحدمها 
  .الطاعات واملعاصي 

احلكم فال ينسخ ، وهذا تأويل من قال أنه القرآن  أنه علي يف نسخه ما تقدم من الكتب ، وحكيم أي حمكم: الثاين 
.  

  :فيه أربعة تأويالت } أَفََنضْرُِب َعنكُمُ الذِّكَْر صَفْحاً { : قوله عز وجل 
  .أفحسبتم أن نصفح وملا تفعلون ما أمرمت به؟ قاله ابن عباس : أحدها 
  .معناه أنكم تكذبون بالقرآن وال نعاقبكم فيه ، قاله جماهد : الثاين 

  .أي هنملكم فال نعرفكم مبا جيب عليكم ، حكاه النقاش : الثالث 
  .قاله قتادة : وإن كذبتم به : أن نقطع تذكريكم بالقرآن : الرابع 

  .أن نوعد وال نؤاخذ ، ونقول فال نفعل : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } قَْوماً مُّْسرِِفَني { 

  .مشركني ، قاله قتادة : أحدمها 
  .رفني يف الرد مس: الثاين 

واألصل فيه إنك توليه : قال ابن قتيبة . ومعن صفحاً أي إعراضاً ، يقال صفحت عن فالن أي أعرضت عنه 
  :قال كثري يف صفة امرأة . صفحة عنقك 

  فمن قَلّ منها ذلك الوصل قلّت... صفٌح فما تلقاك إال خبيلة 
  .أي تعرض عنه بوجهها 

  :فيه أربعة تأويالت } ألَوَِّلَني َوَمَضى َمثَلُ ا{ : قوله عز وجل 
  .سنة األولني ، قاله جماهد : أحدها 



  .عقوبة األولني ، قاله قتادة : الثاين 
  .ِعربة األولني ، قاله السدي : الثالث 
  .خرب األولني أهنم أهلكوا بالتكذيب ، حكاه النقاش : الرابع 

الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض مَْهًدا َوَجَعلَ ) ٩(أَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعزِيزُ الَْعِليُم َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْ
) ١١(َرُجونَ َوالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً َمْيًتا كَذَِلَك ُتْخ) ١٠(لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ 

ِلَتْسَتُووا َعلَى ظُهُورِِه ثُمَّ َتذْكُُروا نِْعَمةَ ) ١٢(َوالَِّذي َخلََق الْأَْزوَاَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك وَالْأَْنَعامِ َما َتْركَُبونَ 
  ) ١٤(وَإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ) ١٣(َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني  رَبِّكُْم إِذَا اْسَتوَْيُتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا

  .أي فراشاً } الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض َمْهداً { : قوله عز وجل 
  .أي طرقاً } وَجَعلَ لَكُم ِفيَها سُُبالً { 

  .أي معايش : وحيتمل ثانياً 
  :يه وجهان ف} لََعلَّكُم َتهَْتُدونَ { 

  .هتتدون يف أسفاركم ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .تعرفون نعمة اهللا عليكم ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .هتتدون إىل معايشكم : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه ثالثة أوجه } وَالَِّذي َخلََق اَألْزوَاَج كُلََّها { : قوله عز وجل 

  .جبري األصناف كلها ، قاله سعيد بن : أحدها 
  .أزواج احليوان من ذكر وأنثى ، قاله ابن عيسى : الثاين 

أن األزواج الشتاء والصيف ، والليل والنهار ، والسموات واألرض ، والشمس والقمر ، واجلنة والنار ، : الثالث 
  .قاله احلسن 

  .وفقر ، وصحة وسقم أن األزواج ما يتقلب فيه الناس من خريٍ وشر ، وإميان وكفر ، وغىن : وحيتمل رابعاً 
  .يعين السفن } َوَجَعلَ لَكُم مِّن الْفُلِْك { 
  :يف األنعام هنا قوالن } واألنعام ما تركبون { 

  .اإلبل والبقر ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 
  .فذكرهم نعمه عليهم يف تسيريهم يف الرب والبحر . قاله معاذ : اإلبل وحدها : الثاين 
  .وأضاف الظهور إىل واحد ألن املراد به اجلنس فصار الواحد يف معىن اجلمع } واْ َعلَى ظُهُورَِها ِلَتْسَتُو{ مث قال 

  .أي ركبتم } ثُمَّ َتذْكُرُواْ نِعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْستََويُْتْم َعلَْيِه { 
  .أي ذلل لنا هذا املركب } َوَتقُولُواْ سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا { 
  :فيه ثالثة أوجه } َما كَنَّا لَُه ُمقْرِنِنيَ َو{ 

  .ضابطني ، قاله األخفش : أحدها 
  .مماثلني يف األيد والقوة ، قاله قتادة من قوهلم هو قرن فالن إذا كان مثله يف القوة : الثاين 

  .مطيقني ، قاله ابن عباس والكليب ، وأنشد قطرب لعمرو بن معدي كرب : الثالث 
  لنا يف النائبات مبقرنينا... ل ما عقيل لقد علم القبائ



  :ويف أصله قوالن 
أن أصله مأخوذ من املقارنة وهو أن : الثاين . أن أصله مأخوذ من اإلقران ، يقال أقرن فالن إذا أطاق : أحدمها 

  .يقرن بعضها ببعض يف السري 
سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه { : وحكى سليمان بن يسار أن قوماً كانوا يف سفر ، فكانوا إذا ركبوا قالوا 

وكان فيهم رجل على ناقة له رازم وهي ال تتحرك هزاالً فقال أما أنا فإين هلذه مقرن ، قال فقصمت به } ُمقْرِنَِني 
  .فدقت عنقه 

َوإِذَا ) ١٦(أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت َوأَصْفَاكُْم بِالَْبنَِني ) ١٥(َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني 
أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ ) ١٧(ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَربَ ِللرَّْحَمنِ َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم 

) ١٩(لُونَ َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثًا أََشهِدُوا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُيْسأَ )١٨(غَْيُر ُمبِنيٍ 
  ) ٢٠(َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ 

  :فيه أربعة أوجه } َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً { : وله عز وجل ق
  .عدالً أي مثالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .من املالئكة ولداً ، قاله جماهد : الثاين 

  .نصيباً ، قاله قطرب : الثالث 
  :قال الشاعر . أة إذا ولدت البنات يقال قد أجزأت املر. أنه البنات ، واجلزء عند أهل العربية البنات : الرابع 

  قد جتزىء احلرة املذكارُ أحيانا... إن أجزأت مرة قوماً فال عجب 
  .يعد املصائب وينسى النعم : قال احلسن } إِنَّ اإلِنَسانَ لَكَفُوٌر { 

  .رمحن البنات ولنفسه البنني أي مبا جعل لل} وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهم بَِما َضَرَب ِللرَّْحَمنِ َمثَالً { : قوله عز وجل 
  :حيتمل وجهني } ظَلَّ َوْجهُهه ُمْسوَداً { 

  .ببطالن مثله الذي ضربه : أحدمها 
  .مبا بشر به من األنثى : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َوُهَو كَِظيٌم { 
  .حزين ، قاله قتادة : أحدها 
  .مكروب ، قاله عكرمة : الثاين 

  .وذلك لفساد مثله وبطالن حجته . يب حامت ساكت ، حكاه ابن أ: الثالث 
  :ويف املراد هبا ثالثة أوجه . النشوء التربية ، واحللية الزينة } أََوَمن ُيَنشَُّؤاْ ِفي الِْحلَْيِة { : قوله عز وجل 

  .اجلواري ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .قاله ابن قتيبة . البنات : الثاين 

  .ابن زيد  اَألصنام ، قاله: الثالث 
  :وجهان } الِْخَصامِ { ويف 

  .يف احلجة : أحدمها 
  .يف اجلدل : الثاين 



  :فيه ثالثة أوجه } غَْيُر ُمبِنيٍ { 
  .أنه عين قلة البالغة ، قاله السدي : أحدها 
  .ما حاجت امرأة إال أوشكت أن تتكلم بغري حجتها : ضعف احلجة ، قال قتادة : الثاين 

  .جلواب ، قاله الضحاك وابن زيد ومن زعم أهنا األصنام السكوت عن ا: الثالث 
  :وجهان } ِعَباُد الرَّْحَمنِ { يف قوله } َوَجَعلُواْ الَْمآلِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحمنِ إَِناثاً { : قوله عز وجل 

  .} ِذيَن يَْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ هَْوناً َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الِّ{ أنه مساهم عباده على وجه التكرمي كما قال : أحدمها 
  .أنه مجع عابد : الثاين 

  :وجهان } إَِناثاً { : ويف قوله 
  .أي بنات الرمحن : أحدمها 

  .ناقصون نقص البنات : الثاين 
  :حيتمل وجهني } أََشهِدُواْ َخلْقَُهمْ { 

  .مشاهدمت وقت خلقهم : أحدمها 
  .علموا أهنم إناث مشاهدهتم بعد خلقهم حىت : الثاين 

  .أي ستكتب شهادهتم إن شهدوا ويسألون عنها إذا بعثوا } سَُتكَْتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيسْأَلُونَ { 

ثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آ) ٢١(أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ 
أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم  َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى) ٢٢(

فَاْنَتقَمَْنا ) ٢٤(َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ  قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجْدُتْم) ٢٣(ُمقَْتُدونَ 
  ) ٢٥(ِمْنُهْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

  :فيه مخسة أوجه } َبلْ قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا َءاَبآَءَنا َعلَى أُمَّةٍ { : قوله عز وجل 
  :لى دين ، قاله قتادة وعطية ، ومنه قول قيس بن اخلطيم ع: أحدها 

  قد يقتدي اآلخر باألول... كنا على أمة آبائنا 
قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا ءَاَباءََنا { . على ملة وهو قريب من معىن األول ، قاله جماهد وقطرب ويف بعض املصاحف : الثاين 

  .} َعلَى ِملٍَّة 
  .ي ذلك عن الفراء على قبلة ، ُحك: الثالث 
  :على استقامة ، قاله األخفش ، وأنشد النابغة : الرابع 

  وهل يأثََمن ذو أمة وهو طائع... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
بكسر األلف واألمة الطريقة من قوهلم } َعلَى أُمَّةٍ { على طريقة ، قاله عمر بن عبد العزيز ، وكان يقرأ : اخلامس 

  .لفراء حكاه ا. أممت القوم 
وحكى مقاتل أن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية ، وأيب . قال قتادة متبعون } َوإِنَّا َعلَى َءاثَارِِهم مُّهَْتُدونَ { 

  .سفيان ، وأيب جهل ، وعتبة ، وشيبة ابين ربيعة من قريش 



َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ) ٢٧(إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي فَإِنَُّه َسَيْهِدينِ ) ٢٦(ُبُدونَ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتْع
َولَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ) ٢٩(َبلْ َمتَّْعُت َهُؤلَاِء َوآَباءَُهْم حَتَّى َجاَءُهمُ الَْحقُّ َوَرسُولٌ ُمبٌِني ) ٢٨(ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

أَُهْم ) ٣١(َوقَالُوا لَْولَا نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍ ) ٣٠(الُوا َهذَا ِسْحٌر وَإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ قَ
ْعضَُهْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاتٍ ِليَتَِّخذَ َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا َب

َولَْولَا أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ ) ٣٢(َبْعضُُهْم بَْعًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمتُ رَبَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 
َوُزْخُرفًا ) ٣٤(وَِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاًبا َوسُُرًرا َعلَْيَها َيتَّكِئُونَ ) ٣٣(َعارَِج َعلَْيَها يَظَْهُرونَ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفًا ِمْن ِفضٍَّة َوَم

  ) ٣٥(َوإِنْ كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ عِْنَد رَبَِّك ِللُْمتَِّقَني 

الرباء مصدر موضع الوصف ، ال يثىن وال جيمع وال } يُم َألبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَرآٌء وَإِذْ قَالَ إِْبَراِه{ : قوله عز وجل 
  .يؤنث ، فكأنه قال إنين بريء 

  :وهذا استثناء منقطع وتقديره ، لكن الذي فطرين أي خلقين } ِممَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الَِّذي فَطََرنِي { 
قال ذلك ثقة باهللا وتنبيهاً } فَإِنَُّه َسيَْهِدينِ { حمذوف تقديره إال الذي فطرين ال أبرأ منه  وقيل فيه} فَإِنَُّه سََيْهِدينِ { 

  .لقومه أن اهلداية من ربه 
  :فيها ثالثة أقاويل } َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقيةً ِفي َعِقبِِه { : قوله عز وجل 

  .اله جماهد ، وقتادة ال إله إال اهللا ، مل يزل يف ذريته من يقوهلا ، ق: أحدها 
  .أال تعبدوا إال اهللا ، قاله الضحاك : الثاين 

  :ثالثة أوجه } َعِقبِهِ { ويف . قاله عكرمة } ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ { : اإلسالم ، لقوله تعاىل : الثالث 
  .ولده ، قاله عكرمة : أحدها 
  .قاله السدي  يف آل حممد صلى اهللا عليه وسلم ،: الثاين 

  .من خلفه ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } لََعلَُّهم َيْرجُِعونَ { 

  .يرجعون إىل احلق ، قاله إبراهيم : أحدها 
  .يتوبون ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .يذكرون ، قاله قتادة : الثالث 
  .ء يرجعون إىل دينك الذي هو دين إبراهيم ، قاله الفرا: الرابع 

أما القريتان فإحدامها مكة واألخرى } َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ َهذَا الْقُْرءَانُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتنيِ َعِظيمٍ { : قوله عز وجل 
  .الطائف 

  .أنه الوليد بن املغرية ، قاله ابن عباس : أحدمها : وأما عظيم مكة ففيه قوالن 
  .ه جماهد عتبة بن ربيعة ، قال: الثاين 

  :وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل 
  .أنه حبيب بن عمر الثقفي ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .قاله جماهد ] الثقفي [ بن عبد ياليل ، ] عمري : [ الثاين 

  .عروة بن مسعود ، قاله قتادة : الثالث 
  .بن عمرو ، قاله السدي ] عبد [ أنه كنانة : الرابع 



  .يعين النبوة فيضعوها حيث شاءوا } أَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَمةَ َربَِّك  {: قوله عز وجل 
فتلقاه ضعيف القوة قليل احليلة عيي : يعين أرزاقهم ، قال قتادة } َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهم مَِّعيَشَتُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّنََْيا { 

  .ن وهو مقتر عليه اللسان وهو مبسوط له ، وتلقاه شديد احليلة بسيط اللسا
  :فيه مخسة أوجه } َوَرفََعنا بَْعضَُهْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاتٍ { 

  .بالفضائل ، فمنهم فاضل ومنهم مفضول ، قاله مقاتل : أحدها 
  .باحلرية والرق ، فبعضهم مالك وبعضهم مملوك : الثاين 

  .بالغىن والفقر ، فبعضهم غين ، وبعضهم فقري : الثالث 
  .ألمر باملعروف والنهي عن املنكر با: الرابع 

  .قاله السدي ، التفضيل يف الرزق إن اهللا تعاىل قسم رمحته بالنبوة كما قسم الرزق باملعيشة : اخلامس 
  :فيه وجهان } لِّيَتَِّخذَ َبْعُضُهم بَْعضاً ُسخْرِّياً { 

  .يعين خدماً ، قاله السدي : أحدمها 
  .ملكاً ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َرْحَمةُ َربِّكَ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ َو{ 
  .أن النبوة خري من الغىن : أحدها 
  .أن اجلنة خري من الدنيا : الثاين 

  .أن إمتام الفرائض خري من كثرة النوافل : الثالث 
  .اخلواطر أن ما يتفضل به عليهم خري مما جيازيهم عليه من أعماهلم ، قاله بعض أصحاب : الرابع 

  :فيه وجهان } َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أَمَّةً وَاِحَدةً { : قوله عز وجل 
  .على دين واحد كفاراً ، قاله ابن عباس والسدي : أحدمها 

  .على اختيار الدنيا على الدين ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :فيها قوالن } فاً مَّن ِفضٍَّة لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتِه ُسقُ{ 

  .أهنا أعايل البيوت ، قاله قتادة ، وجماهد : أحدمها 
  .األبواب ، قاله النقاش : الثاين 

  .املعارج الدرج ، وهو قول اجلمهور وأحدها معراج : قال ابن عباس } َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ { 
نابغة بين جعدة رسول اهللا : وأنشد . عليها يصعدون ، والظهور الصعود  أي درج من فضة} َعلَْيَها َيظَْهُرونَ { 

  :صلى اهللا عليه وسلم قوله 
  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا... علونا السماء عفة وتكرما 

  .إىل اجلنة : قال » إِلَى أَيَن « : فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  واهللا لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل؟: ل احلسن قا» أََجل إِن َشاَء اللَُّه « : قال 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوُزْخُرفاً { 
  :وأنشد قطرب قول ذي األصبع . قاله ابن عباس : أنه الذهب : أحدها 

  سواطع مجر من لظى يتلهب... زخآرف أشباهاً ختال بلوغها 



  .ن زيد الفرش ومتاع البيت ، قاله اب: الثاين 
  .أنه النقوش ، قاله احلسن : الثالث 

َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ) ٣٦(َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن 
َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ) ٣٨(َبْينِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن  َحتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت) ٣٧(ُمْهَتُدونَ 

 فَإِمَّا) ٤٠(أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٣٩(ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ 
فَاْسَتْمِسكْ بِالَِّذي أُوِحيَ ) ٤٢(أَْو ُنرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَ ) ٤١(َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ 

وَاْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ) ٤٤(َف ُتسْأَلُونَ َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَوِْمَك َوَسْو) ٤٣(إِلَْيَك إِنََّك َعلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
  ) ٤٥(ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً يُْعَبُدونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ { : قوله عز وجل 
  .يعرض ، قاله قتادة : أحدها 
  .ابن عباس  يعمى ، قاله: الثاين 

  :أنه السري يف الظلمة ، مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  إذا الريُح هّبت واملكان جديب... لنعم الفىت تعشو إىل ضوِء ناره 

  :ثالثة أوجه } َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ { : ويف قوله 
  .عن ذكر اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .بّينه اهللا من حالل وحرام وأمر وهني ، وهو معىن قول ابن عباس  عما: الثاين 

  .عن القرآن ألنه كالم الرمحن ، قاله الكليب : الثالث 
  :فيه وجهان } ُنقِيِّْض لَُه َشْيطَاناً { 

  .نلقيه شيطاناً : أحدمها 
  .نعوضه شيطاناً ، مأخوذ من املقايضة وهي املعاوضة : الثاين 

  :فيه قوالن } يٌن فَُهَو لَُه قَرِ{ 
أنه شيطان يقيض له يف الدنيا مينعه من احلالل ويبعثه على احلرام ، وينهاه عن الطاعة ويأمره باملعصية ، : أحدمها 

  .وهو معىن قول ابن عباس 
، قاله هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قربه شفع بيده شيطان فلم يفارقه حىت يصري هبما اهللا إىل النار : الثاين 

  .سعيد بن جبري 
قرأ على التوحيد أبو عمرو ، ومحزة ، والكسائي ، وحفص ، يعين ابن آدم ، } َحتَّى إِذَا َجآَءنا { : قوله عز وجل 
  .على التثنية يعين ابن آدم وقرينه } َجاءَاَنا { وقرأ الباقون 

  :ا قول ابن آدم لقرينه ويف املشرقني قوالن هذ} قَالَ َيا لَْيَت بَْينِي وََبْيَنكَ َبُعدَْ الَْمْشرِقَْينِ { 
  :سنة العمرين ، كقول الشاعر : أنه املشرق واملغرب فغلب أحدمها على اآلخر كما قيل : أحدمها 

  لنا قمراها والنجوم الطوالع... أخذنا بآفاق السماء عليكم 
  .} ْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ َربُّ الَْمْشرِقَ{ أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، كقوله تعاىل : الثاين 

  :وهذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه قوالن } فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهم مُّنَتِقُمونَ { : قوله عز وجل 



  .إما خنرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم بدر : أحدمها 
وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك فإما نقبض روحك : الثاين 

  .أُرِي ما لقيت أمته بعده فما زال منقبضاً ما انبسط ضاحكاً حىت لقي اهللا تعاىل 
  ] .ولقومك [ يعين القرآن ذكر لك } وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ { : قوله عز وجل 

  :قوالن } ٌر لَِذكْ{ ويف 
  .الشرف ، أي شرف لك ولقومك ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  :فيه قوالن } َوِلقَْوِمكَ { 

  .من اتبعك من أمتك ، قاله قتادة : أحدمها 
من قريش : من أي العرب؟ فيقال : من العرب ، فيقال : ؟ فيقال ممن هذا الرجل: لقومك من قريش فيقال : الثاين 

  .، قاله جماهد 
  :فيه وجهان } َوَسْوَف ُتسْأَلُونَ { 

  .عن الشكر ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .أنت ومن معك عما أتاك ، قاله ابن جريج : الثاين 

أنه قول الرجل حدثين أيب عن } كٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ َوإِنَُّه لَِذ{ وحكى ابن أيب سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس يف قوله 
  .جدي 

  :فيه ثالثة أقاويل } وَاسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رُُّسِلَنآ { : قوله عز وجل 
راهيم يعين األنبياء الذين مجعوا له ليلة اإلسراء ، قاله ابن عباس ، وابن زيد ، وكانوا سبعني نبياً منهم إب: أحدها 

  .وموسى وعيسى عليهم السالم ، فلم يسأهلم ألنه كان أعلم باهللا منهم ، قاله ابن عباس 
أهل الكتابني التوراة واإلجنيل ، قاله قتادة ، والضحاك ، ويكون تقديره سل أمم من أرسلنا من قبلك من : الثاين 
  .رسلنا 
  .من رسلنا ، حكاه النقاش  واسأل عما أرسلنا من قبلك. جربيل ، ويكون تقديره : الثالث 

وسبب هذا األمر بالسؤال أن اليهود واملشركني قالوا للنيب صلى اهللا } أََجَعلَْنا ِمن ُدوِن الرَّْحَمنِ َءاِلَهةً ُيعَْبُدونَ { 
واختلف يف سؤال . إن ما جئت به خمالف ملن كان قبلك ، فأمره اهللا بسؤاهلم ال ألنه كان يف شك منه : عليه وسلم 

  :نيب صلى اهللا عليه وسلم هلم على قولني ال
  .أنه سأهلم ، فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد ، قاله الواقدي : أحدمها 

هل سألك حممد ذلك؟ فقال : أنه مل يسأل ليقينه باهللا تعاىل ، حىت حكى ابن زيد أن ميكائيل قال جلربيل : الثاين 
  . عن ذلك هو أشد إمياناً وأعظم يقيناً من أن يسألين: جربيل 

فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآَياِتَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها ) ٤٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَقَالَ إِنِّي َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني 
َوقَالُوا َيا أَيُّهَ ) ٤٨(َوأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ  َوَما ُنرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها) ٤٧(َيْضَحكُونَ 

  ) ٥٠(فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهمْ َيْنكُثُونَ ) ٤٩(السَّاِحرُ اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدكَ إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ 



  :فيه أربعة أوجه } يَأَيَُّه السَّاِحُر اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد عِنَدَك  َوقَالُواْ{ : قوله عز وجل 
  .أهنم قالوا على وجه االستهزاء ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه جيري على ألسنتهم ما ألفوه من امسه ، قاله الزجاج : الثاين 

  .حبر  أهنم أرادوا بالساحر غالب السحرة ، وهو معىن قول ابن: الثالث 
  .أن الساحر عندهم هو العامل ، فعظموه بذلك ومل تكن صفة ذم ، حكاه ابن عيسى وقاله الكليب : الرابع 

لئن أمنا لتكشف العذاب عنا ، قال الضحاك ، وذلك أن الطوفان أخذهم مثانية : قال جماهد } بَِما َعهَِد ِعنَدَك { 
  .أيام ال يسكن ليالً وال هناراً 

  .أي يغدرون وكان موسى دعا لقومه فأجيب فيهم فلم يفواْ } فَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهمْ َينكُثُونَ فَلَمَّا كََش{ 

ا أَْم أََن) ٥١(ا تُْبِصُرونَ َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي أَفَلَ
فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقَْترِنِنيَ ) ٥٢(َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَاُد ُيبُِني 

) ٥٥(ا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني فَلَمَّ) ٥٤(فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني ) ٥٣(
  ) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَلًا لِلْآخِرِيَن 

  :فيه وجهان } وََناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه { : قوله عز وجل 
  .أن معىن نادى أي قال ، قاله أبو مالك : أحدمها 

  .قومه ، قاله ابن جريج أمر من نادى يف : الثاين 
  :فيه قوالن } قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر { 

  .أهنا اإلسكندرية ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أنه ملك منها أربعني فرسخاً يف مثلها ، حكاه النقاش : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَهِذِه األَْنَهارُ َتْجرِي ِمن َتحِْتي { 
  .وقيل من حتت سريره . كانت جنات وأهناراً جتري من حتت قصره ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه أراد النيل جيري من حتيت أي أسفل مين : الثاين 

أي القواد واجلبابرة يسريون حتت لوائي ، قاله الضحاك } وََهِذِه اَألنَْهاُر َتجْرِي ِمن َتحِْتي { : أن معىن قوله : الثالث 
.  

أي } َتْجرِي ِمن َتْحِتي { أنه أراد باألهنار األموال ، وعرب عنها باألهنار لكثرهتا وظهورها وقوله :  وحيتمل رابعاً
  .أفرقها على من يتبعين ألن الترغيب والقدرة يف األموال يف األهنار 

  :حيتمل وجهني } أَفَالَ ُتْبِصُرونَ { 
  .أفال تبصرون إىل قويت وضعف موسى؟ : أحدمها 

  .دريت على نفعكم وعجز موسى ق: الثاين 
  .بل أنا خري : قال السدي } أَْم أََناْ َخْيٌر { مث صرح حباله فقال 

  :فيه ثالثة أوجه } مِّْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني { 
  .أي ضعيف ، قاله قتادة : أحدها 
  .حقري ، قاله سفيان : الثاين 



  .عيسى  ألنه كان ميتهن نفسه يف حوائجه ، حكاه ابن: الثالث 
  :أي يفهم ، وفيه ثالثة أوجه } َوالَ َيكَاُد يُبُِني { 

  .يعين أنه عيي اللسان ، قاله قتادة : أحدها 
  .أَلثغ قاله ، الزجاج : الثاين 

  .ثقيل اللسان جلمرة كان وضعها يف فيه وهو صغري ، قاله سفيان : الثالث 
  :فيه وجهان } ةٌ مِّن ذََهبٍ فَلَْوالَ أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِر{ : قوله عز وجل 

  .أنه قال ذلك ألنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف : أحدمها 
  .ليكون ذلك دليالً على صدقه ، واألساورة مجع أسورة ، واألسورة مجع سوار : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } أَْو َجاَء َمَعُه الَْمالَِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني { 
  .قتادة  متتابعني ، قاله: أحدها 
  .يقارن بعضهم بعضاً يف املعونة ، قاله السدي : الثاين 

  .مقترنني أي ميشون معاً ، قاله جماهد : الثالث 
  :ويف جميئهم معه قوالن 

  .ليكونوا معه أعواناً ، قاله مقاتل : أحدمها 
وقد كان يف اجلائز أن وليس يلزم هذا ألن اإلعجاز كاف ، . ليكونوا دليالً على صدقه ، قاله الكليب : الثاين 

  .يكذب مع جميء املالئكة كما يكذب مع ظهور اآليات 
  .وذكر فرعون املالئكة حكاية عن لفظ موسى ألنه ال يؤمن باملالئكة من ال يعرف خالقهم 

  :فيه أربعة أوجه } فَاْسَتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه { : قوله عز وجل 
  .لتكذيب ، قاله ابن زياد استفزهم بالقول فأطاعوه على ا: أحدها 
  .حركهم بالرغبة فخفوا معه يف اإلجابة ، وهو معىن قول الفراء : الثاين 

دعاهم إىل باطله فخفوا يف إجابته ، : الرابع . استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم ، وهو معىن قول الكليب : الثالث 
  .قاله ابن عيسى 
  :فيه وجهان } مَْنا ِمْنُهمْ فَلَمَّا َءاَسفُوَنا انَتقَ{ : قوله عز وجل 

  .أغضبونا ، رواه الضحاك عن ابن عباس : أحدمها 

ومعنامها خمتلف ، والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة . أسخطونا ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس : الثاين 
  .، والغضب إرادة االنتقام 

  :وفيه وجهان . واألسف هو األسى على فائت 
  .ه ملا جعل هنا يف موضع الغضب صح أن يضاف إىل اهللا ألنه قد يغضب على من عصاه أن: أحدمها 

فلما آسفوا رسلنا انتقمنا منهم : أن األسف راجع إىل األنبياء ألن اهللا تعاىل ال يفوته شيء ، ويكون تقديره : الثاين 
.  

  : والالم ، وفيه تأويالن قرأ محزة والكسائي بضم السني} فََجَعلْنَاُهْم َسلَفاً { : قوله عز وجل 
  .أهواء خمتلفة ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .مجع سلف أي مجيع من قد مضى من الناس ، قاله ابن عيسى : الثاين 



  :وقرأ الباقون بفتح السني والالم ، أي متقدمني ، وفيه ثالثة أوجه 
  .أحدها ، سلفاً يف النار ، قاله قتادة 

  .مد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله جماهد سلفاً لكفار أمة حم: الثاين 
  .سلفاً ملثل من عمل مثل عملهم ، قاله أبو جملز : الثالث 

  :فيه وجهان } َوَمثَالً لِّآلخِريَن { 
  .عظة لغريهم ، قاله قتادة : أحدمها 

  .عربة ملن بعدهم ، قاله جماهد : الثاين 

َوقَالُوا أَآِلَهتَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهمْ ) ٥٧(َك ِمْنُه َيِصدُّونَ َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُم
كُْم َملَاِئكَةً ِفي َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا مِْن) ٥٩(إِنْ ُهَو إِلَّا َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَلًا ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٥٨(قَْوٌم َخِصُمونَ 

َولَا َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ ) ٦١(َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم ) ٦٠(الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ 
قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوِلأَُبيَِّن لَكُْم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت ) ٦٢(إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن بَْينِهِمْ ) ٦٤(إِنَّ اللََّه ُهَو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٣(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 
  ) ٦٥(ْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ فََو

  :فيه أربعة أقاويل . اآلية } َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم مَثَالً { : قوله عز وجل 
َبُد ِمن َيا َمْعَشَر قُرَيشٍ إِنَُّه لَيَس أََحدٌ ُيْع« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه ابن عباس قال : أحدها 

  .ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صاحلاً؟ فقد كان يعبد من دون اهللا ، فنزلت : فقالوا » ُدوِن اللَِّه ِفيِه َخْيٌر 
  .إن حممداً يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى ، فنزلت : ما حكاه جماهد أن قريشاَ قالت : الثاين 

يا حممد ما أردت إىل ذكر عيسى؟ : ذكر نزول عيسى يف القرآن قالت قريش  ما حكاه قتادة أن اهللا ملا: الثالث 
  .فنزلت هذه اآلية 

وضربه . ما ذكره ابن عيسى أنه ملا ذكر اهللا خلق عيسى من غري ذكر كآدم أكربته قريش فنزلت هذه اآلية : الرابع 
  .ك غلت فيه النصارى حني اختذته إهلاً مثالً أن خلقه من أنثى بغري ذكر كما خلق آدم من غري أنثى وال ذكر ولذل

  :فيه قراءتان } َيِصدُّونَ . . . { 
  .بكسر الصاد : إحدامها 
  :بضمها فاختلف أهل التفسري يف اختالفهما على قولني : والثانية 
عة معناه واحد وإن اختلف لفظهما يف الصيغة مثل يشد ويُشد وينِم ويُنم ، فعلى هذا يف تأويل ذلك أرب: أحدمها 

  :أوجه 
  .يضجون ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك : أحدها 
  .يضحكون ، قاله قتادة : الثاين 

  .جيزعون ، حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت : الثالث 
  .يعرضون ، قاله إبراهيم : الرابع 

  :معنامها خمتلف ، وفيه ثالثة أوجه : والقول الثاين 
  .سر يتفرقون ، قاله احلسن أهنا بالضم يعدلون ، وبالك: أحدها 



  .أنه بالضم يعتزلون ، وبالكسر يضجون ، قاله األخفش : الثاين 
  .أنه بالضم من الصدود ، وبالكسر من الضجيج ، قاله قطرب : الثالث 

فيه } أَْم ُهَو {  أآهلتنا وهي أصنامهم اليت يبعدوهنا خري: وهذا قول قريش ، قالواْ } َوقَالُواْ ءَأَِلهَُتَنا َخْيرٌ أَْم ُهَو { 
  :قوالن 

  .أم حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أم عيسى ، قاله السدي : الثاين 

هو قول قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزعم كل شيء عبد من : قال السدي } َما ضََرُبوه لََك إِالَّ َجَدالً { 
  .آهلتنا مع عيسى وعزير واملالئكة هؤالء قد عبدوا من دون اهللا دون اهللا يف النار فنحن نرضى أن تكون 

  :فيه وجهان } َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ { 
  .أن اخلصم احلاذق باخلصومة : أحدمها 

  .أنه اجملادل بغري حجة : الثاين 
  .يعين عيسى : قال قتادة } إِنْ ُهَو إِالََّعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه { : قوله عز وجل 

  :حيتمل وجهني } أَْنَعمَْنا َعلَْيِه { 
  .بالنبوة : أحدمها 

  .وفيه وجه . خبلقه من غري أب كآدم : الثاين 
  .بسياسة نفسه وقمع شهوته : الثالث 

  :فيه وجهان } َوَجَعلَْناُه مَثَالً لَِّبنِي إِْسرَآِئيلَ { 
  .يعين أنه لبين إسرائيل ، قاله قتادة : أحدمها 

  .له بآدم ، قاله ابن عيسى لتمثي: الثاين 
  :فيه وجهان } َولَوْ َنَشآُء لََجَعلَْنا مِنكم مَّالَِئكَةً { : قوله عز وجل 

  .يعين لقلبنا بعضكم مالئكة من غري أب كما خلقنا عيسى من غري أب ليكونوا خلفاء من ذهب منكم : أحدمها 

  .جعلنا بدالً منكم مالئكة : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } ونَ ِفي اَألْرضِ َيْخلُفُ{ 

  .مالئكة خيلف بعضها بعضاً ، قاله قتادة : أحدها 
  .مالئكة يكونون خلفاً منكم ، قاله السدي : الثاين 

  .مالئكة يعمرون األرض بدالً منكم ، قاله جماهد : الثالث 
  .مالئكة يكونون رسالً إليكم بدالً من الرسل منكم : الرابع 

  :فيه ثالثة أقاويل } لَِعلٌْم لِّلسَّاَعِة  وَإِنَُّه{ : قوله عز وجل 
  .أن القرآن علم الساعة ملا فيه من البعث واجلزاء ، قاله احلسن وسعيد بن جبري : أحدها 
  .أن إحياء عيسى املوتى دليل على الساعة وبعث املوتى ، قاله ابن إسحاق : الثاين 

امة وشروط الساعة ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، وجماهد ، أن خروج عيسى علم الساعة ألنه من عالمة القي: الثالث 
اَألنبَِياُء إِْخَوةٌ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى خالد عن احلسن قال . والضحاك ، والسدي 

نَُّه لَيَس بَينِي وََبْيَنُه نَبِيٌّ ، َوإِنَّهُ أَوَّلُ َنازِلٍ ، لَِعالَُّت أُمَّهَاتُُهم شَتَّى َوِديُنُهم وَاِحٌد ، أََنا أَولَى النَّاسِ بِعيَسى ابنِ مَْرَيَم ، إِ



  .» فََيكَْسُر الصَّلِيَب ، َوَيقُْتلُ اخلنزيَر ، َويُقَاِتلُ النَّاَس َعلَى اِإلْسالَمِ 
رهم إذا نزل عيسى رفع التكليف لئال يكون رسوالً إىل أهل ذلك الزمان يأم: وحكى ابن عيسى عن قوم أهنم قالوا 

للحديث الذي قدمناه ، وألن بقاء الدنيا يقتضي بقاء : عن اهللا تعاىل وينهاهم ، وهذا قول مردود لثالثة أمور 
التكليف فيها ، وألنه ينزل آمراً باملعروف وناهياً عن املنكر وليس يستنكر أن يكون أمر اهللا تعاىل مقصوراً على 

  .تأييد اإلسالم واألمر به والدعاء إليه 
  .مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له أفيف وحكى 

  :فيه وجهان } فَالَ َتْمَتُرونَّ بَِها { 
  .قاله حيىي بن سالم . ال تشكون فيها يعين الساعة : أحدمها 

  .فال تكذبون هبا ، قاله الُسدي : الثاين 
  :ثة أقاويل فيه ثال} َواتَّبُِعوِن َهذَا صَِراطٌ مُّستَِقيٌم { 

  .القرآن صراط مستقيم إىل اجلنة ، قاله احلسن : أحدها 
  .عيسى ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .اإلسالم ، قاله حيىي : الثالث 
  :فيها وجهان } َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالْبِيِّنَاِت { : قوله عز وجل 

  .أنه اإلجنيل ، قاله قتادة : أحدمها 
  . جاء هبا من إحياء املوتى وإبراء األسقام ، واإلخبار بكثري من الغيوب ، قاله ابن عباس أنه اآليات اليت: الثاين 

  :فيه قوالن } قَالَ قَْد جِئُْتكُم بِالِْحكَْمِة { 
  .بالنبوة ، قاله السدي : أحدمها 

  .بعلم ما يؤدي إىل اجلميل ويكف عن القبيح ، قاله ابن عيسى : الثاين 
  .كمة اإلجنيل الذي أنزل عليه أن احل: وحيتمل ثالثاً 

  :وفيه قوالن } َوألَُبيَِّن لَكُم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه { 
  .تبديل التوراة ، قاله جماهد : أحدمها 

  .ما ختتلفون فيه من أمر دينكم ال من أمر دنياكم ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
أي كل الذي ختتلفون فيه ، فكان البعض هنا مبعىن الكل ما اقتصرعلى } ِه بَْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفي{ : ويف قوله 

  :بيان بعض دون الكل ، قاله األخفش ، وأنشد لبيد 
  أو يعتلق بعض النفوس محامها... ترّاك أمكنة إذا مل أرضها 

  .واملوت ال يعتلق النفوس دون بعض 
ني لكم بعض ذلك أيضاً وأكلكم يف بعضه إىل االجتهاد ، أنه بني هلم بعضه دون مجيعه ، ويكون معناه أب: الثاين 

  .وأضمر ذلك لداللة احلال عليه 
  :فيهم قوالن } ِمن َبيْنِهِم { قال قتادة يعين } فَاْخَتلََف اَألحَْزَاُب ِمْن َبْينِهِْم { : قوله عز وجل 

  .اهد والسدي أهنم أهل الكتاب من اليهود والنصارى خالف بعضهم بعضاً ، قاله جم: أحدمها 
وقالت . هو ابن اهللا : فرق النصارى من النسطورية واليعاقبة وامللكية اختلفوا يف عيسى فقالت النسطورية : الثاين 

  .وقالت امللكية ثالث ثالثة أحدهم اهللا ، قاله الكليب ومقاتل . اليعاقبة هو اهللا 



َيا ) ٦٧(الْأَِخلَّاُء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني ) ٦٦(ةً َوُهْم لَا َيشُْعُرونَ َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَت
َجنَّةَ أَنُْتْم اْدُخلُوا الْ) ٦٩(الَِّذيَن آَمُنوا بِآَياِتَنا َوكَاُنوا ُمْسِلِمَني ) ٦٨(ِعَباِد لَا َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َولَا أَْنُتمْ َتْحَزُنونَ 

ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصحَاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن وَأَنُْتْم ) ٧٠(َوأَزَْواُجكُْم ُتحَْبُرونَ 
  ) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَثَِريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٧٢(َتْعَملُونَ َوتِلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم ) ٧١(ِفيَها َخاِلُدونَ 

  :فيه قوالن } اَألِخالَُّء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني { : قوله عز وجل 
  .ىن قول جماهد أهنم أعداء يف الدنيا ، ألن كل واحد منهم زين لآلخر ما يوبقه ، وهو مع: أحدمها 

أهنم أعداء يف اآلخرة مع ما كان بينهم من التواصل يف الدنيا ملا رأوا سوء العاقبة فيها باملقارنة ، وهو معىن : الثاين 
  .قول قتادة 

وكان عقبة جيالس . وحكى النقاش أن هذه اآلية نزلت يف أمية بن خلف اجلمحي ، وعقبة بن أيب معيط كانا خليلني 
وجهي من وجهك حرام إن :  عليه وسلم فقالت قريش قد صبأ عقبة بن أيب معيط وقال له أمية النيب صلى اهللا

لقيت حممداً ومل تتفل يف وجهه ففعل عقبة ذلك فنذر النيب صلى اهللا عليه وسلم قتله ، فقتله يوم بدر صرباً ، وقتل 
  .أمية يف املعركة ، وفيهما نزلت هذه اآلية 

  :فيه ثالثة أقاويل } وأَزَْواُجكُمْ ُتْحَبُرونَ أَنُتْم { : قوله عز وجل 
  .هم وأزواجهم املؤمنات يف الدنيا : أحدها 
  .ومن يزوجون من احلور يف اآلخرة : الثاين 

  .هم وقرناؤهم يف الدنيا : الثالث 
  :ستة تأويالت } ُتحَْبُرونَ { ويف 

  .تكرمون ، قاله ابن عباس ، والكرامة يف املنزلة : أحدها 
  .تفرحون ، قاله احلسن ، والفرح يف القلب : ين الثا

  .تتنعمون ، قاله قتادة ، والنعيم يف البدن : الثالث 
  .تسّرون ، قاله جماهد ، والسرور يف العني : الرابع 

  .تعجبون ، قاله ابن أيب جنيح ، والعجب ها هنا درك ما يستطرف : اخلامس 
  .أيب كثري  أنه التلذذ بالسماع ، قاله حيىي بن: السادس 

  :فيها مخسة أقاويل } َوأَكَْوابٍ . . { : قوله عز وجل 
  .أنه اآلنية املدورة األفواه ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنا ليست هلا آذن ، قاله السدي : الثاين 

  .ه قتادة الطويل العنق الطويل العروة ، قال: املدور القصري العنق القصري العروة ، واإلبريق : أن الكوب : الثالث 
  .أهنا األباريق اليت ال خراطيم هلا ، قاله األخفش : الرابع 

  .أهنا األباريق اليت ليس هلا عروة ، قاله قطرب : اخلامس 
{ قرأ نافع ، وابن عامر ، وعاصم يف رواية حفص } َوِفيَها َما َتْشتَهِيِه اَألْنفُُس َوَتلَذُ اَألْعُيُن { : قوله عز وجل 

  .} َتْشتَهِيِه 
  :وحيتمل وجهني 



  .ما تشتهي األنفس ما تتمناه ، وما تلذ األعني هو ما رآه فاشتهاه : أحدمها 
  .ما تشتهيه األنفس هو ما كان طيب املخرب ، وما تلذ األعني ما كان حسن املنظر : الثاين 

َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا ُهُم ) ٧٥(ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ لَا يُفَتَُّر َعْنُهْم َو) ٧٤(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ جََهنََّم َخاِلُدونَ 
لَقَْد جِئَْناكُْم بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ ) ٧٧(َوَنادَْوا َيا مَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ ) ٧٦(الظَّاِلِمَني 
أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َبلَى َوُرُسلَُنا لَدَْيهِمْ ) ٧٩(ْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ أَْم أَ) ٧٨(كَارُِهونَ 
  ) ٨٠(َيكُْتبُونَ 

  .هذا نداء أهل النار خلزاهنا حني ذاقوا عذاهبا } وََناَدْواْ َيا َماِلُك { : قوله عز وجل 
  .أي مييتنا ، طلبوا املوت ليسترحيوا به من عذاب النار } َنا رَبَُّك ِليَقْضِ َعلَْي{ 
  .أي البثون يف عذاهبا أحياء ، ويف مدة ما بني ندائهم وجوابه أربعة أقاويل } قَالَ إِنَّكُم مَّاِكثُونَ { 

  .أربعون سنة ، قاله عبد اهللا بن عمرو : أحدها 
  .مثانون سنة ، قاله السدي : الثاين 
  .مائة سنة ، قاله نوف : ث الثال

  .ألف سنة ، قاله ابن عباس ، ألن بعد ما بني النداء واجلواب أخزى هلم وأذل : الرابع 
  :فيه ثالثة أوجه } أَْم أَْبَرُمواْ أَْمراً فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ { : قوله تعاىل 

  .ادة أم أمجعوا على التكذيب فإنا جممعون على اجلزاء بالبعث ، قاله قت: أحدها 
  .أن أحكموا كيداً فإنا حمكمون هلا كيداً ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب ، قاله الكليب : الثالث 
وقيل إن هذه اآلية نزلت يف كفار قريش حني اجتمع وجوههم يف دار الندوة يتشاورون يف أمر النيب صلى اهللا عليه 

لى ما أشار به أبو جهل عليهم أن يربز من كل قبيلة رجل ليشتركوا يف قتله فتضعف وسلم حىت استقر رأيهم ع
  .املطالبة بدمه ، فنزلت هذه اآلية ، وقتل اهللا مجيعهم عليهم اللعنة يوم بدر 

) ٨٢(ْرضِ َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ سُْبَحانَ َربِّ السََّماَواِت وَالْأَ) ٨١(قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن 
َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهوَ ) ٨٣(فَذَْرُهْم َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 

) ٨٥(السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َوَتبَاَرَك الَِّذي لَُه ُملْكُ ) ٨٤(الَْحِكيُم الَْعِليُم 
َيقُولُنَّ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لَ) ٨٦(َولَا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ 

فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٨٨(َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٨٧(اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ 
)٨٩ (  

  :ه ستة أقاويل في} قُلْ إِن كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََناْ أَوَّلُ الْعَابِِديَن { : قوله عز وجل 
  .وجماهد . إن كان للرمحن ولد فأنا أول من يعبد اهللا ليس له ولد ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .معناه فأنا أول العابدين ، ولكن مل يكن وال ينبغي أن يكون ، قاله قتادة : الثاين 

  .اس قاله ابن عب. قل مل يكن للرمحن ولد وأنا أول الشاهدين بأن ليس له ولد : الثالث 
فأنا أول العابدين أي املوحدين من أهل مكة ، : قل ما كان للرمحن ولد ، وهذا كالم تام مث استأنف فقال : الرابع 



  .قاله السدي 
  .قل إن قلتم إن للرمحن ولداً فأنا أول اجلاحدين أن يكون له ولد ، قاله سفيان : اخلامس 
  :كون له ولد ، قاله الكسائي وابن قتيبة ، ومنه قول الفرزدق إن كان للرمحن ولد فأنا أول اآلنفني أن ي: السادس 

  وأعُْبُد أن أهجو متيماً بدارم... أولئك آبائي فجئين مبثلهم 
وهذا إبطال أن يكون غري اهللا إلَهاً وأن اإللَه هو } َوُهَو الَِّذي ِفي السََّمآِء إِلٌَه َوِفي اَألْرضِ إِلٌَه { : قوله عز وجل 
  .السماء إهلاً ويف األرض إهلاً وليست هذه صفة لغري اهللا ، فوجب أن يكون هو اإلله الذي يكون يف 

  :ويف معىن الكالم وجهان 
  .أنه املوحد يف السماء واألرض ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .أنه املعبود يف السماء واألرض ، قاله الكليب : الثاين 
  :حيتمل وجهني } َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليمُ { 

  .أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه : أحدمها 
  .أنه يذكره تعليالً إلالهيته ألنه حكيم عليم وليس يف األصنام حكيم عليم : الثاين 

  :فيها قوالن } َوالَ َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن َدونِِه الشَّفَاَعةَ { : قوله عز وجل 
ويكون معىن الكالم أن الذين يدعون من . الشريك هلا  الشركة ومنه أخذت الشفعة يف البيع الستحقاق: أحدمها 

دون اهللا ال ميلكون مع اهللا شركة يستحقون أن يكونوا هبا آهلة إال أن يشهدوا عند اهللا باحلق على من عليه حق أو 
  .له حق ، وهذا معىن قول ابن حبر 

  .خيشى وهو قول اجلمهور أن الشفاعة استعطاف املشفوع إليه فيما يرجى ، واستصفاحه فيما : الثاين 
وقيل إن سبب نزوهلا ما حكي أن النضر بن احلارث ونفراً من قريش قالوا إن كان ما يقوله حممد حقاً فنحن نتوىل 

معناه الذين } َوالَ َيْمِلُك الِِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ { املالئكة ، وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل اهللا تعاىل 
هم املالئكة وعيسى وعزير ألهنم عبدوا من دون اهللا : وقال قتادة . عبدوهنم من دون اهللا وهم املالئكة الشفاعة هلم ي
.  

  :فيه وجهان } إِالَّ َمن شَهَِد بِالَْحقِّ َوُهمْ َيْعلَُمونَ { 
فتشفع هلم املالئكة ، قاله  يعين أن الشهادة باحلق إمنا هي ملن شهد يف الدنيا باحلق وهم يعلمون أنه احلق: أحدمها 
  .احلسن 
  .أن املالئكة ال تشفع إال ملن شهد أن ال إله إال اهللا وهم يعلمون أن اهللا رهبم : الثاين 

  .وهي تقرأ على ثالثة أوجه بالنصب واجلر والرفع } َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤالَِء قَْوٌم الَّ َيْؤِمُنونَ { : قوله عز وجل 
  .وعلم قيِله } َوِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة { هي على قراءة عاصم ومحزة ، وهي يف املعىن راجعة إىل قوله تعاىل فأما اجلر ف

والقيل هو . وأما الرفع فهو قراءة األعرج ، ومعناها ابتداء ، وقيله ، قيل حممد ، يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون 
  .القول 

  :ة القراء ، ويف تأويلها أربعة أوجه وأما النصب فهي قراءة الباقني من أئم
مبعىن إال من شهد باحلق وقال قيله يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون ، على وجه اإلنكار عليهم ، قاله ابن : أحدها 
  .عيسى 
  .أهنا مبعىن أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم وقيلَه يا رب ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 



  .، قاله الزجاج } َيا َربِّ إِنَّ َهُؤآلِء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ { ا حممد إىل ربه قيله ، مث ابتداء فأخرب مبعىن وشك: الثالث 
أمره بالصفح عنهم ، مث أمره بقتاهلم فصار الصفح منسوخاً بالسيف : قال قتادة } فَاْصفَْح َعنُْهْم { : قوله عز وجل 

  .ندباً له إىل احللم  وحيتمل الصفح عن سفههم أن يقابلهم عليه. 
  :فيه مخسة أوجه } َوقُلْ َسالٌَم { 

  .أي قل ما تسلم به من شرهم ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .قل خرياً بدالً من شرهم؛ قاله السدي : الثاين 

  .أي احلم عنهم؛ قاله احلسن : الثالث 
  . أنه أمره بتوديعهم بالسالم ومل جيعله حتية هلم؛ حكاه النقاش: الرابع 

  .أنه عرفه بذلك كيف السالم عليهم؛ رواه شعيب بن احلباب : اخلامس 
  :حيتمل أمرين } فََسْوَف َيْعلَُمونَ { 

  .فسوف يعلمون حلول العذاب هبم : أحدمها 
  .فسوف يعلمون صدقك يف إنذارهم ، واهللا أعلم : الثاين 

أَْمًرا ِمْن ) ٤(ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ) ٣(لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَن إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
إِنْ كُنُْتمْ َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما ) ٦(َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم ) ٥(ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني 

  ) ٨(لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ الْأَوَِّلَني ) ٧(ُموِقنَِني 

وجهان من } حم { يعين والقرآن املبني ، فأقسم به ، ويف قسمه ب } وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ * حم { : قوله عز وجل 
  .اختالفهم يف تأويله 

  .يعين القرآن أنزله اهللا من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا } نزَلَْناُه إِنَّآ أَ{ 
  :فيها قوالن } ِفي لَيلَِة مَُّباَركَةٍ { 

  .أهنا ليلة النصف من شعبان؛ قاله عكرمة : أحدمها 
  .أهنا ليلة القدر : الثاين 

فُ إِبَْراهِيَم يف أَوَّلِ لَيلٍَة ِمن َرَمَضانَ ، نََزلَتْ ُصُح« : روى قتادة عن وائلة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 اإلِْنجِيلُ ِلثَمَانِيَ َوأُنزِلَت التَّْوَراةُ ِلِسٍت َمَضْيَن ِمن َرَمَضانَ وَأُنزِلَ الزَُّبورُ الثَْنَتي َعْشَرةَ َمَضْت ِمن َرَمَضانَ ، َوأُنزِلَ

  »ْربعٍ َوعشرِيَن ِمن َرَمَضانَ َوأُنزِلَ القْرآنُ َأل. َعْشَرةَ َخلَْت ِمن َرَمَضانَ 
  :ويف تسميتها مباركة وجهان 

  .ملا ينزل فيها من الرمحة : أحدمها 
  .ملا جياب فيها من الدعاء : الثاين 

  .بالقرآن من النار } إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن { 
  .منذرين بالرسل من الضالل : ثالثاً : وحيتمل 

  .يف هذه الليلة املباركة } ِفيَها { 
  :ويف يفرق أربعة أوجه } ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ { 

  .يقضى ، قاله الضحاك : أحدها 



  .يكتب ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .ينزل ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .خيرج ، قاله ابن سنان : الرابع 

  :أربعة أوجه } كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ { ويف تأويل 
  .لسعادة والشقاء من السنة إىل السنة ، قاله ابن عباس اآلجال واألرزاق وا: أحدها 
كل ما يقضى من السنة إىل السنة ، إال الشقاوة والسعادة فإنه يف أم الكتاب ال يغري وال يبدل ، قاله ابن : الثاين 
  .عمر 

  .كل ما يقضى من السنة إىل السنة إال احلياة واملوت ، قاله جماهد : الثالث 
  .ه من انطالق األلسن مبدحه ، وامتالء القلوب من هيبته ، قاله بعض أصحاب اخلواطر بركات عمل: الرابع 

وال وجه . وليلة القدر باقية ما بقي الدهر ، وهي يف شهر رمضان يف العشر األواخر منه . احلكيم هنا هو احملكم 
مجيع السنة ألن اخلرب واألثر  لقول من قال إهنا رفعت مبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وال لقول من جوزها يف

  .واختلف يف حملها من العشر األواخر من رمضان على أقاويل ذكرها يف سورة القدر أوىل . والعيان يدفعه 
  :فيه قوالن } أَْمراً ِمْن ِعنِدَنا { : قوله عز وجل 

  .أن األمر هو القرآن أنزله اهللا من عنده ، حكاه النقاش : أحدمها 
  .قضاه اهللا يف الليلة املباركة من أحوال عباده قاله ابن عيسى أنه ما : الثاين 

  :وحيتمل 
  .أنه إرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم نبياً : ثالثاً 

  :فيه ثالثة أوجه } إنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني { 
  .مرسلني الرسل لإلنذار : أحدها 
  .منزلني ما قضيناه على العباد : الثاين 

  .من ربك  مرسلني رمحة: الثالث 
  :هنا وجهان } َرْحَمةً مِّن رِّبِّكَ { ويف 

  .أهنا نعمة اهللا ببعثة رسوله صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .أهنا رأفته هبداية من آمن به : الثاين 

  .بفعلهم } الَْعِليمُ { لقوهلم } إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع { 

رَبََّنا ) ١١(يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠(َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ فَاْرَتِقبْ ) ٩(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ 
ٌم ثُمَّ تََولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلَّ) ١٣(أَنَّى لَُهمُ الذِّكَْرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِني ) ١٢(اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ 

  ) ١٦(َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ ) ١٥(إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليلًا إِنَّكُْم َعاِئُدونَ ) ١٤(َمْجُنونٌ 

  :يف ارتقب وجهان } فَاْرَتِقْب َيْوَم تَأِْتي السََّمآُء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ { : قوله عز وجل 
  .تظر يا حممد هبؤالء يوم تأيت السماء بدخان مبني ، قاله قتادة معناه فان: أحدمها 

معناه فاحفظ يا حممد قوهلم هذا لتشهد عليهم يوم تأيت السماء بدخان مبني ، ولذلك مسي احلافظ رقيباً ، : الثاين 
  :قال األعشى 



  فقل يف امرىٍء ِغلقٍ مرهتن... علّي رقيب له حافظٌ 
  :ثالثة أقاويل } ِتي السََّمآُء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ َيْوَم َتأْ{ ويف قوله تعاىل 

ما أصاب أهل مكة من شدة اجلوع حىت صار بينهم وبني السماء كهيئة الدخان ملا دعا عليهم رسول اهللا : أحدها 
» ْبع ُيوُسفَ اللَُّهمَّ اكِفنِيهِم بَِسْبعٍ كََس« : صلى اهللا عليه وسلم يف إبطائهم عن اإلميان وقصدهم له باألذى ، فقال 

مسي دخاناً ليبس األرض منه حىت يرتفع منها : وقال ابن قتيبة . قال أبو عبيدة والدخان اجلدب . قاله ابن مسعود 
  .الدخان 

  .أنه يوم فتح مكة ملا حجبت السماء الغيوم ، قاله عبد الرمحن بن األعرج : الثاين 
ؤمن منه كالزكمة ، وينفخ الكافر حىت خيرج من كل مسمع منه أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ امل: الثالث 

  .، رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعاً 
  :فيه ثالثة أقاويل } َربََّنا اكِْشْف َعنَّا الَعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ { : قوله عز وجل 

  .أنه الدخان ، قاله قتادة : أحدها 
  .قاله النقاش : اجلوع : الثاين 

الثلج وهذا ال وجه له ألن هذا إما أن يكون يف اآلخرة أو يف أهل مكة ، ومل تكن مكة من بالد الثلج أنه : الثالث 
  .غري أنه مقول فحكيناه 

  :فيه قوالن } إِنَّا كَاشِفُواْ الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم عَآِئُدونَ { : قوله عز وجل 
  .أي عائدون إىل نار جهنم : أحدمها 

فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم عادوا إىل . ك ، قاله ابن مسعود إىل الشر: الثاين 
  .تكذيبه 

  :والبطشة الكربى هي العقوبة الكربى ، وفيها قوالن } َيْوَم َنْبِطُش الْبَطَْشةَ الْكُبَْرى { : قوله عز وجل 
  .ن كعب وجماهد والضحاك القتل بالسيف يوم بدر ، قاله ابن مسعود وأُيب ب: أحدمها 

  .عذاب جهنم يوم القيامة ، قاله ابن عباس واحلسن : الثاين 
  :وحيتمل 

  .أهنا قيام الساعة ألهنا خامتة بطشاته يف الدنيا : ثالثاً 
  :ويف الفرق بني النقمة والعقوبة ثالثة أوجه . أي من أعدائنا } إِنَّا ُمنَتِقُمونَ { 

  .ية ألهنا من العاقبة ، والنقمة قد تكون قبلها ، قاله ابن عيسى أن العقوبة بعد املعص: أحدها 
  .أن العقوبة قد تكون يف املعاصي ، والنقمة قد تكون يف خلقه ألجله : الثاين 

  .أن العقوبة ما تقدرت ، واالنتقام غري مقدر : الثالث 

َوأَنْ لَا ) ١٨(أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٧(رٌِمي َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرسُولٌ كَ
َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي ) ٢٠(وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن ) ١٩(َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

وَاْتُركِ الَْبْحرَ َرْهًوا ) ٢٣(فَأَْسرِ بِِعَباِدي لَْيلًا إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ ) ٢٢(فََدَعا َربَُّه أَنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ ) ٢١(ِن فَاْعَتزِلُو
َوَنْعَمٍة كَانُوا ِفيَها فَاِكهِنيَ ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٢٤(إِنَُّهْم جُْنٌد ُمْغَرقُونَ 

َولَقَْد َنجَّيَْنا ) ٢٩(فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماُء َوالْأَْرُض َوَما كَانُوا ُمْنظَرِيَن ) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آَخرِيَن ) ٢٧(



َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى ) ٣١(إِنَُّه كَانَ َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني  ِمْن ِفْرَعْونَ) ٣٠(َبنِي إِسَْرائِيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 
  ) ٣٣(َوآَتْيَناُهْم ِمَن الْآيَاِت َما ِفيِه َبلَاٌء ُمبٌِني ) ٣٢(الْعَالَِمَني 

  .أي ابتليناهم } َولَقَْد فََتنَّا قَْوَم ِفْرَعْونَ { : قوله عز وجل 
  :وفيه ثالثة أوجه . وهو موسى بن عمران عليه السالم } َرسُولُ كَرٌِمي َوَجآءَُهْم { 

  .كرمي على ربه ، قاله الفراء : أحدها 
  .كرمي يف قومه : الثاين 

  .كرمي األخالق بالتجاوز والصفح : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه { : قوله عز وجل 

  .لوا معي بين إسرائيل وال تستعبدوهم ، قاله جماهد أي أرس: أحدها 
  .أجيبوا عباد اهللا خرياً ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .أدوا إيلَّ يا عباد اهللا ما وجب عليكم من حقوق اهللا ، وهذا حمتمل : الثالث 
  :حيتمل وجهني } إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني { 

  .أتزيد فيه أمني على أن أؤديه لكم فال : أحدمها 
  .أمني على ما أستأديه منكم فال أخون فيه : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } َوأَن الَّ َتْعلُواْ َعلَى اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .ال تبغوا على اهللا ، قاله قتادة : أحدها 
  .بالفعل ، واالفتراء بالقول  ال تفتروا على اهللا ، قاله ابن عباس ، والفرق بني البغي واالفتراء أن البغي: الثاين 

  .ال تعظموا على اهللا ، قاله ابن جريج : الثالث 
والفرق بني التعظيم واالستكبار أن التعظيم تطاول املقتدر ، . ال تستكربوا على عباد اهللا ، قاله حيىي : الرابع 

  .واالستكبار ترفع احملتقر 
  :ان فيه وجه} إِنِّي َءاِتيكُم بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ { 

  .بعذر مبني ، قاله قتادة : أحدمها 
  .حبجة بينة ، قاله حيىي : الثالث 

  :فيه وجهان } وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم { : قوله عز وجل 
  .جلأت إىل ريب وربكم : أحدمها 

  .والفرق بينهما أن امللتجىء مستدفع واملستغيث مستنصر . استغثت : الثاين 
  .أي ريب الذي هو ربكم } َوَربِّكُْم  بََربِّي{ : قوله 

  :فيه ثالثة أوجه } أَن تَْرُجُموِن { 
  .باحلجارة ، قاله قتادة : أحدها 
  .أن تقتلوين ، قاله السدي : الثاين 

  .أن تشتموين بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعر ، قاله أبو صاحل : الثالث 
  .أي إن مل تؤمنوا يب وتصدقوا قويل فخلوا سبيلي وكفوا عن أذاي } َوإِن لَّْم ُتْؤِمنُواْ ِلي فَاْعتَزِلُوِن { 

  :فيه سبعة تأويالت } وَاْتُركِ الَْبْحرَ َرْهواً { : قوله عز وجل 



  .مستاً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يابساً ، قاله ابن أيب جنيح : الثاين 

  .سهالً ، قاله الربيع : الثالث 
  .احلسن طريقاً ، قاله كعب و: الرابع 

  .منفرجاً ، قاله جماهد : اخلامس 
  .غرقاً ، قاله عكرمة : السادس 
  :قال القطامي . ساكناً ، قاله الكليب واألخفش وقطرب : السابع 

  وال الصدور على األعجاز تتكل... ميشني رهواً فال األعجاز خاذلةٌ 
وه خشي نيب اهللا موسى عليه السالم أن يدركوه ملا جنا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخل: قال قتادة 

  .أي طريقاً يابساً حىت يدخلوه } وَاْتُركِ الَْبْحَر رَْهواً { : فأراد أن يضرب البحر حىت يعود كما كان فقال اهللا تعاىل 
ان غرقهم بالقلزم ك: هو النيل ، وكان عرضه يومئٍذ فرسخني ، قال الضحاك : قال مقاتل } إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغَرقُونَ { 

  .وهو بلد بني مصر واحلجاز 
  .فإن قيل فليست هذه األحوال يف البحر من فعل موسى وال إليه 

قيل يشبه أن يكون اهللا تعاىل قد أعلمه أنه إنْ ضرب البحر بعصاه ثانية تغريت أحواله ، فأمره أن يكف عن ضربه 
  .حىت ينفذ اهللا قضاءه يف فرعون وقومه 

أي إن } إِنَُّهْم ُجْنٌد مُّْغَرقُونَ { أي اجعل القلب ساكناً يف تدبريي } َواتُْرِك الَْبْحَر { بد اهللا وتأويل سهل بن ع
  .املخالفني قد غرقوا يف التدبري 

  :ويف العيون قوالن . اجلنات البساتني } كَمْ َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { : قوله عز وجل 
  .ل اجلمهور عيون املاء ، وهو قو: أحدمها 

  .عيون الذهب ، قاله ابن جبري : الثاين 
قيل إهنم كانوا يزرعون ما بني اجلبلني من أول مصر إىل آخرها ، وكانت مصر كلها تروى من ستة } َوُزرُوعٍ { 

  .عشر ذراعاً ملا دبروه وقدروه من قناطر وجسور 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَمقَامٍ كَرِميٍ { 

  .ر ، قاله ابن عباس واحلسن وجماهد أهنا املناب: أحدها 
  .املساكن ، قاله أبو عمرو والسدي ، ملقام أهلها فيها : الثاين 

  .جمالس امللوك لقيام الناس فيها : الثالث 
  .أنه مرابط اخليل ألهنا أكرم مذخور لعدة وزينة : وحيتمل رابعاً 

  :ويف الكرمي ثالثة أوجه 
  .ري هو احلسن ، قاله سعيد بن جب: أحدها 
  .هو املعطي لديه كما يعطي الرجل الكرمي صلته ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .أنه كرمي لكرم من فيه ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :يف النعمة هنا أربعة أوجه } َوَنْعَمٍة كَاُنواْ ِفيَها فَاِكهِنيَ { : قوله عز وجل 

  .نيل مصر ، قاله ابن عمر : أحدها 



  .قاله ابن هليعة الفّيوم ، : الثاين 
  .أرض مصر لكثرة خريها ، قاله ابن زياد : الثالث 
  .ما كانوا فيه من السعة والدعة : الرابع 

  :وقد يقال نعمة ونِعمة بفتح النون وكسرها ، ويف الفرق بينهما وجهان 
  .أهنا بكسر النون يف امللك ، وبفتحها يف البدن والدين؛ قاله النضر بن مشيل : أحدمها 

  .أهنا بالكسر من املنة وهو اإلفضال والعطية ، وبالفتح من التنعم وهو سعة العيش والراحة ، قاله ابن زياد : ين الثا
  :ثالثة أوجه } فاكهني { ويف 

  .فرحني ، قاله السدي : أحدها 
  .ناعمني ، قاله قتادة : الثاين 

  .واع الفاكهة ، قاله ابن عيسى أن الفاكه هو املتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع اآلكل بأن: الثالث 
  .ومعناه معجبني } فَِكهِنيَ { وقرأ يزيد بن القعقاع 

يعين بين إسرائيل ملكهم اهللا أرض مصر بعد أن كانوا فيها } كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً َءاَخرِيَن { قوله عز وجل 
  .مستعبدين ، فصروا هلا وارثني لوصول ذلك إليهم كوصول املرياث 

  :فيه أربعة أوجه } فََما َبكَْت َعلَْيهِم السََّمآُء وَاَألْرُض { : قوله عز وجل 
  .يعين أهل السماء وأهل األرض ، قاله احلسن : أحدها 
  .أن السماء واألرض تبكيان على املؤمن أربعني صباحاً؛ قاله جماهد : الثاين 

 تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ فعجبت من قوله ، فقال أتعجب؟ وما لألرض ال: قال أبو حيىي 
  وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتكبريه وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟

وتقديره فما بكت . أنه يبكي عليه مصاله من األرض ومصعد عمله من السماء ، قاله علي كرم اهللا وجهه : الثالث 
  .م من األرض عليهم مصاعد عملهم من السماء وال مواضع عبادهت

  .وهو معىن قول سعيد بن جبري 
َما ِمْن ُمْؤِمنٍ إال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . ما رواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك : الرابع 

ال مث ت» وله يف السماء بابان ، باب ينزل منه رزقه ، وباب يدخل منه كالمه وعمله ، فإذا مات فقداه فبكيا عليه 
  .هذه اآلية 

  :ويف بكاء السماء واألرض ثالثة أوجه 
  .أنه كاملعروف من بكاء احليوان ويشبه أن يكون قول جماهد : أحدها 
  .أنه محرة أطرافها ، قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعطاء : الثاين 

امحر له آفاق السماء أربعة أشهر ،  ملا قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما: وحكى جرير عن يزيد بن أيب زياد قال 
  .وامحرارها بكاؤها 

  :كقول الشاعر . أهنا أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف : الثالث 
  تبكي عليك جنوم الليل والقمرا... والشمس طالعة ليست بكاسفة 

  :فيه وجهان } َوَما كَانُواْ ُمنظَرِيَن { 
  .مؤخرين بالغرق ، قاله الكليب : أحدمها 



  .مل ينظروا بعد اآليات التسع حىت أغرقوا ، قاله مقاتل : لثاين ا
  :ويف اختياره هلم ثالثة أوجه . معناه على علم منا هبم } َولَقَْد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ { : قوله عز وجل 

  .باصطفائهم لرسالته ، والدعاء إىل طاعته : أحدها 
  .باختيارهم لدينه وتصديق رسله : الثاين 

  .بإجنائهم من فرعون وقومه : الثالث 
  :قوالن } َعلَى الَْعالَِمَني { : ويف قوله 
  .على عاملي زماهنم ، ألن لكل زمان عاملاً ، قاله قتادة : أحدمها 

  .وهذا خاصة هلم وليس لغريهم ، حكاه ابن عيسى . على كل العاملني مبا جعل فيهم من األنبياء : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } اَتْيَناُهْم مَِّن اآلَياِت َما ِفيِه َبآلٌء مُّبٌِني وَء{ : قوله عز وجل 

. أنه أجناهم من عدوهم وفلق البحر هلم وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم املن والسلوى ، قاله قتادة : أحدها 
  .ويكون هذا اخلطاب متوجهاً إىل بين إسرائيل 

  .ويكون اخلطاب متوجهاً إىل قوم فرعون . شبه أن يكون قول الفراء أهنا العصا ويده البيضاء ، وي: الثاين 
ويكون اخلطاب متوجهاً إىل . أنه الشر الذي كفهم عنه واخلري الذي أمرهم به ، قاله عبد الرمحن بن زيد : الثالث 

  .الفريقني معاً من قوم فرعون وبين إسرائيل 
  :ويالت ثالثة تأ} َما ِفيِه َبآلٌء مُّبٌِني { ويف قوله 

  :وقال زهري } َولُيْبلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبآلًء َحَسناً { نعمة ظاهرة ، قاله احلسن وقتادة كما قال تعاىل : أحدها 
  .عذاب شديد ، قاله الفراء : الثاين ... فأباله خري البالء الذي يبلو 

  .ن بن زيد اختيار بيِّن يتميز به املؤمن من الكافر ، قاله عبد الرمح: الثالث 

أَُهْم ) ٣٦(فَأْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٣٥(إِنْ ِهيَ إِلَّا َموَْتُتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمْنَشرِيَن ) ٣٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لََيقُولُونَ 
  ) ٣٧(انُوا ُمْجرِِمَني َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهمْ إِنَُّهْم كَ

  .يعين كفار قريش } إِنَّ هَُؤآلِء لََيقُولُونَ { : قوله عز وجل 
يا حممد إن كنت : إن قائل هذا أبو جهل قال : أي مببعوثني قيل } إن ِهَي إِالَّ َمْوتَُتَنا األُولَى َوَما َنْحُن بِمُنشَرِيَن { 

دمها قصّي بن كالب فإنه كان رجالً صادقاً ، لنسأله عما يكون بعد صادقاً يف قولك فابعث لنا رجلني من آبائنا أح
إن : فكأنه قال . املوت وهذا القول من أيب جهل من أضعف الشبهات ، ألن اإلعادة إمنا هي للجزاء ال للتكليف 

األبناء ،  إن كان ينشأ بعدنا قوم من: وهو كقول قائل لو قال . كنت صادقاً يف إعادهتم للجزاء فأعدهم للتكليف 
  .فلم ال يرجع من مضى من اآلباء 

  :فيه وجهان } أَُهْم َخٌري أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ { : قوله عز وجل 
  .أهم أظهر نعمة وأكثر أمواالً : أحدمها 

  .أهم أعز وأشد أم قوم تبع : الثاين 
وحكي لنا أنه كان . فهدمها  وحكى قتادة أن تبعاً كان رجالً من ِحمري سار باجليوش حىت عرب احلرية وأتى مسرقند

  .إذا كتب؛ كتب باسم اهللا الذي مسا وملك براً وحبراً وضحاً ورحياً 
ال تسبوا تبعاً فإنه : وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  :وحكى ابن قتيبة يف املعارف شعراً ذكر أنه لتبع وهو . كان قد أسلم 
  وطلوعها من حيث ال ُتْمِسي... منح البقاَء تقلُب الشمسِ 

  وغروُبها محراَء كالوْرسِ... وشروقها بيضاء صافية 
  سرياً ألبلغ مطلع الشمسِ... وتشتت األهواِء أزعجين 

  رأي احلليم إىل شفا لبسِ... ولرب مطعمٍة يعود هلا 
  :ويف تسميته تبعاً قوالن 

  .من ملوك اليمن كما قيل خليفة ألنه خلف من قبله  ألنه َتبَع من قبله: أحدمها 
  .ألنه اسم مللوك اليمن : الثاين 

وذم اهللا قومه ومل يذمه ، وضرب هبم مثالً لقريش لقرهبم من دارهم ، وعظمهم يف نفوسهم ، فلما أهلكهم اهللا ومن 
  .الك كان من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى باهل -ألهنم كانوا جمرمني  -قبلهم 

إِنَّ ) ٣٩(َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما لَاِعبَِني 
إِلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو ) ٤١(َشْيئًا وَلَا ُهْم يُْنَصُرونَ  َيْوَم لَا ُيغْنِي َمْولًى َعْن َمْولًى) ٤٠(َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني 

  ) ٤٢(الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  :فيه وجهان } َوَما َخلَقَْنا السََّمَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبِنيَ { : قوله عز وجل 
  .غافلني ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .الكليب  الهني ، قاله: الثاين 
  :فيه وجهان } َوَما َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ بِالِْحقِّ { 

  .للحق ، قاله الكليب : أحدمها 
  .بقول احلق ، قاله مقاتل : الثاين 

  :يعين يوم القيامة ، ويف تسميته بيوم الفصل وجهان } إِنَّ َيْوَم الْفََصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني { : قوله عز وجل 
  .يفصل فيه أمور عباده ] ن اهللا إ: [ أحدمها 

  .ألنه يفصل فيه بني املرء وعمله : الثاين 

ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه ) ٤٦(كََغلْيِ الَْحمِيمِ ) ٤٥(كَالُْمْهلِ َيغِْلي ِفي الُْبطُوِن ) ٤٤(طََعاُم الْأَثِيمِ ) ٤٣(إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ 
إِنَّ َهذَا ) ٤٩(ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي ) ٤٨(ا فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ ثُمَّ ُصبُّو) ٤٧(إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ 
  ) ٥٠(َما كُْنُتْم بِِه َتمَْتُرونَ 

أُِكلَ بكْره  قد ذكرنا ما يف الزقوم من اَألقاويل ، وهو يف اللغة ما} إِنَّ َشَجَرةَ الزَّقُومِ طََعاُم األَِثيمِ { : قوله عز وجل 
  .وهلذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً أي هو يف حكم من أكله بكره شديد حلشو فمه وشدة شره . شديد 

  .وحكى النقاش عن جماهد أن شجرة الزقوم أبو جهل 
  :ويف األثيم وجهان 

  .أنه اآلمث ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
  .املشرك املكتسب لإلمث ، قاله حيىي : الثاين 



  :فيه مخسة أوجه } ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه { : وله عز وجل ق
  .فجروه ، قاله احلسن : أحدها 
  .فادفعوه ، قاله جماهد : الثاين 

  .فسوقوه ، حكاه الكليب : الثالث 
  :فاقصفوه كما يقصف احلطب ، حكاه األعمش : الرابع 

  :قال الفرزدق . فردوه بالعنف ، قاله ابن قتيبة : اخلامس 
  حىت ترد إىل عطية تعتل... كرام بناحليك أباهم ليس ال

  :فيه وجهان } إلَى سََواِء الَْجِحيمِ { 
  .وسط اجلحيم ، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة : أحدمها 

  .معظم اجلحيم يصيبه احلر من جوانبها ، قاله احلسن : الثاين 
  :نزلت يف أيب جهل ، وفيه أربعة أوجه : ال قتادة ق} ذُْق إِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الْكَرِميُ { : قوله عز وجل 

معناه أنك لست بعزيز وال كرمي ، ألنه قال توعدين حممد ، واهللا إين ألعز من مشى حبليها ، فرد اهللا عليه : أحدها 
  .قوله ، قاله قتادة 

  .أنك أنت العزيز الكرمي عند نفسك ، قاله قتادة أيضاً : الثاين 
  .لك استهزاء على جهة اإلهانة ، قاله سعيد بن جبري أنه قيل له ذ: الثالث 
  .أنك أنت العزيز يف قومك ، الكرمي على أهلك حكاه ابن عيسى : الرابع 

 كَذَِلَك) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ ُمتَقَابِِلَني ) ٥٢(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ 
لَا َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهمْ ) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني ) ٥٤(َوَزوَّْجنَاُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ 

) ٥٨(سَّْرنَاُه بِِلسَانَِك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ فَإِنََّما َي) ٥٧(فَْضلًا ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم ) ٥٦(َعذَاَب الَْجِحيمِ 
  ) ٥٩(فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم ُمْرَتِقُبونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ { : قوله عز وجل 
  .أمني من الشيطان واألحزان ، قاله قتادة : أحدها 
  . أمني من العذاب ، قاله الكليب: الثاين 

  .من املوت ، قاله مقاتل : الثالث 
  :فيهما ثالثة أوجه } َيلَْبُسونَ ِمن ُسنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ { : قوله عز وجل 

  .أن السندس احلرير الرقيق ، واالستربق الديباج الغليظ ، قاله عكرمة : أحدها 
ق الديباج مسي استربقاً لشدة بريقه ، السندس يعمل بسوق العراق وهو أفخر الرقم ، قاله حيىي ، واالسترب: الثاين 

  .قاله الزجاج 
  .أن السندس ما يلبسونه ، واالستربق ما يفترشونه : الثالث 

  :وجهان } مَُّتقَابِلَني { ويف 
  .متقابلني باحملبة ال متدابرين بالبغضة ، قاله علي بن عيسى : أحدمها 

  .، قاله جماهد متقابلني يف اجملالس ال ينظر بعضهم قفا بعض : الثاين 



  :يعين القرآن ، وفيه وجهان } فَإِنََّما َيسَّْرَناُه بِِلَسانَِك { : قوله عز وجل 
  .معناه جعلناه بلسانك عربياً : أحدمها 

  .أطلقنا به لسانك تيسرياً : الثاين 
  :حيتمل وجهني } لََعلَُّهم َيَتذَكَُّرونَ { 

  .يرجعون : أحدمها 
  .يعتربون : الثاين 

  :فيه وجهان } تَِقْب إِنَُّهم مُّْرَتِقُبونَ فَاْر{ 
  .إهنم منتظرون بك املوت ، حكاه النقاش . فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم : أحدمها 

  .وانتظر ما وعدتك من الثواب فإهنم من املنتظرين ملا وعدهتم من العقاب ، واهللا أعلم : الثاين 

َوِفي َخلِْقكُمْ ) ٣(إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِللُْمْؤِمنَِني ) ٢(الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ  َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه) ١(حم 
أَحَْيا بِِه الْأَْرضَ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَ) ٤(َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

  ) ٥(َبْعَد َمْوتَِها َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ آَياٌت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

  .يعين القرآن } َتنزِيلُ الْكَِتابِ * حم { : قوله عز وجل 
  :ويف إضافة التنزيل إليه يف هذا املوضع ويف أمثاله وجهان } ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ { 

  .افتتاح كتابه منه كما يفتتح الكاتب كتابه به : أحدمها 
  .تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه يف االبتداء بإضافته إليه : الثاين 

  :حيتمل وجهني } وَاخِْتالَِف اللْيلِ َوالنََّهارِ { : قوله عز وجل 
  .يعين اختالفهما بالطول والقصر : أحدمها 

  .جميء اآلخر اختالفهما بذهاب أحدمها و: الثاين 
  :حيتمل وجهني } َوَما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّمآِء ِمن رِّْزقٍ { 

  .املطر الذي ينبت به الزرع وحتيا به األرض : أحدمها 
  .ما قضاه يف السماء من أرزاق العباد : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ { 
  .تصريفها بإرساهلا حيث يشاء : أحدها 
  .ينقل الشمال جنوباً واجلنوب مشاالً ، قاله احلسن : الثاين 

  .أن جيعلها تارة رمحة وتارة نقمة؛ قاله قتادة : الثالث 

َيْسَمُع آيَاِت ) ٧( وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ) ٦(ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيؤِْمُنونَ 
َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشْيئًا اتََّخذََها ُهزًُوا ) ٨(اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

لَا ُيغْنِي َعْنُهْم َما كََسُبوا َشْيئًا وَلَا َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء ِمْن َورَاِئهِمْ َجهَنَُّم َو) ٩(أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 
  ) ١١(َهذَا ُهًدى وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت َربِّهِمْ لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِليٌم ) ١٠(َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 



  :فيه ثالثة أوجه } أَِثيمٍ  وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك{ : قوله عز وجل 
  .الكذاب ، قاله ابن جريج : أن األفاك : أحدها 
  .أنه املكذب بربه : الثاين 

  .أنه الكاهن ، قاله قتادة : الثالث 
  .يعين القرآن } َيْسَمُع َءآيَاِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَيِه { 
  :فيه تأويالن } ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبِراً { 

  .لى شركه مستكرباً عن طاعة ربه ، وهو معىن قول حيىي بن سالم يقيم ع: أحدها 
  .أن اإلصرار على الشيء العقد بالعزم عليه ، وهو مأخوذ من َصرَّ الصُّرَّةَ إذا شدها ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .يف عدم االتعاظ هبا والقبول هلا } كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها { 
  .قال ابن جريج نزلت هذه اآلية يف النضر بن احلارث } مٍ فَبِشَّْرهُ بَِعذَابٍ أَِلي{ 

َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي ) ١٢(كُُرونَ اللَُّه الَِّذي َسخَّرَ لَكُُم الَْبْحَر لَِتْجرِيَ الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْش
قُلْ ِللَِّذيَن آَمنُوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن لَا ) ١٣(يًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِم

مَّ إِلَى َربِّكُْم َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُ) ١٤(َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوًما بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ 
  ) ١٥(ُتْرَجُعونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } قُلْ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .ال ينالون نعم اهللا ، قاله جماهد : أحدها 
  .ال خيشون عذاب اهللا ، قاله الكليب ومقاتل : الثاين 

  .ال يطمعون يف نصر اهللا يف الدنيا وال يف اآلخرة ، قاله ابن حبر  :الثالث 
  :ويف املراد بأيام اهللا وجهان 

  .أيام إنعامه وانتقامه يف الدنيا ، ألنه ليس يف اآلخرة ، وتكون األيام وقتاً وإن تكن أياماً على احلقيقة : أحدمها 
الغفران ها هنا العفو . ا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا قل للذين آمنوا إغفرو: ويف الكالم أمر حمذوف فتقديره 

  .وترك اجملازاة على األذى 
وحكى الكليب أن هذه اآلية نزلت يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد شتمه رجل من املشركني فهمَّ أن يبطش 

  .به ، فلما نزل ذلك فيه كف عنه 
  :ويف نسخ هذه اآلية قوالن 

  .تة يف العفو عن األذى يف غري الدين أهنا ثاب: أحدمها 
  :أهنا منسوخة وفيما نسخها قوالن : الثاين 

  .قاله قتادة } فَاقُْتلُواْ الُْمشْرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم { بقوله سبحانه : أحدمها 
  .قاله أبو صاحل } أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهم ظُِلُمواْ { بقوله : الثاين 

َوآَتْيَناُهْم ) ١٦(َعلَى الَْعالَِمَني لَقَْد آتَْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُهْم َو
ًيا َبْينَُهْم إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيهِ َبيِّنَاٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلْمُ َبْغ



كَ إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْن) ١٨(ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ) ١٧(َيْخَتِلفُونَ 
َهذَا َبصَاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ) ١٩(ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َواللَُّه وَِليُّ الُْمتَِّقَني 

  ) ٢٠(ُيوِقُنونَ 

  :فيه وجهان } َوءَاَتيَناُهم َبيَِّناٍت ِمَن األَْمرِ { : قوله عز وجل 
  .ذكر الرسول وشواهد نبوته : دمها أح

  .بيان احلالل واحلرام ، قاله السدي : الثاين 
  :فيه قوالن } فََما اْخَتلَفُوا إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجآَءُهُم الِْعلُْم { 

  .من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهم ، حكاه النقاش : أحدمها 
  .وراة بعدما أعلمهم اهللا ما يف الت: الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َبْغياً َبْينَُهْم { 
  .طلباً للرسالة وأنفة من اإلذعان للصواب ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .بغياً على رسول اهللا صلى عليه وسلم يف جحود ما يف كتاهبم من نبوة وصفته ، قاله الضحاك : الثاين 
  .أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما شاؤوا ، قاله حيىي بن آدم أهنم أرادوا الدنيا ورخاءها فغريوا كتاهبم و: الثاين 

أي على طريقة من الدين كالشريعة اليت هي طريق إىل املاء ، } ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى َشرِيَعٍة مَِّن األَْمرِ { : قوله عز وجل 
  .ومنه الشارع ألنه طريق إىل القصد 

  :ويف املراد بالشريعة أربعة أقاويل 
  .أهنا الدين ، قاله ابن زيد ، ألنه طريق للنجاة : احدها 
  .أهنا الفرائض واحلدود واألمر والنهي ، قاله قتادة ألهنا طريق إىل الدين : الثاين 

  .ألهنا طريق احلق : أهنا البينة ، قاله مقاتل : الثالث 
  .السنة ، حكاه الكليب ألنه يسنتّ بطريقة من قبله من األنبياء : الرابع 

َمَماُتُهْم َساَء َما ِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َسَواًء َمْحَياُهْم َوأَْم َح
) ٢٢(ْت وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوَخلََق اللَُّه السََّماَواِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ َولُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَب) ٢١(َيْحكُُمونَ 

ى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمْن َيْهِديِه ِمْن أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهوَاُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَ
  ) ٢٣(َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

الذين أريد هبم هذه : قال الكليب . أي اكتسبوا الشرك } أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُواْ السَّيِّئَاتِ { : قوله عز وجل 
  .اآلية عتبه وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 

ومحزة بن عبد املطلب  قال الكليب أريد هبم علي بن أيب طالب} أَن نَّْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت { 
  .وعبيدة بن احلارث حني برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم 

  :فيه ثالثة أقاويل } أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهوَاُه { : قوله عز وجل 
  .أفرأيت من اختذ دينه ما يهواه ، فال يهوى شيئاً إال ركبه ، قاله ابن عباس : أحدها 
إهله الذي يعبده ما يهواه ويستحسنه ، فإذا استحسن شيئاً وهو به اختذه إهلاً ، قاله عكرمة  أفرأيت من جعل: الثاين 



  .فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد اآلخر . كان أحدهم يعبد احلجر : ، قاله سعيد بن جبري 
  .جلهل أفرأيت من ينقاد هلواه انقياده إلهله ومعبوده تعجباً لذوي العقول من هذا ا: الثالث 

  :فيه تأويالن } وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ { 
  .وجده ضاالً ، حكاه ابن حبر : أحدمها 

  :ومنه قول الشاعر . معناه ضل عن اهللا : الثاين 
  له ذمة إن الذمام كثري... هبوين امرأً منكم اضلَّ بعريه 

  .أي ضل عنه بعريه 
  :وجهان } َعلَى ِعلْمٍ { : ويف قوله 
  .على علم منه أنه ضال ، قاله مقاتل :  أحدمها
أي طبع على مسعه حىت ال يسمع } َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه { . قاله ابن عباس أي يف سابق علمه أنه سيضل : الثاين 

  .الوعظ وطبع على قلبه حىت ال يفقه اهلدى 
  .حىت ال يبصرالرشد } َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه غََشاَوةً { 

  : هذا الكالم وجهان مث يف
  .أنه خارج خمرج اخلرب عن أحواهلم : أحدمها 

  .أنه خارج خمرج الدعاء بذلك عليهم : الثاين 
وحكى ابن جريج أهنا نزلت يف احلارث بن قيس من الغياطلة ، وحكى الضحاك أهنا نزلت يف احلارث بن نوفل بن 

  .عبد مناف 

) ٢٤(ْنَيا َنُموُت وََنحَْيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا يَظُنُّونَ َوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا حََياتَُنا الدُّ
قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ) ٢٥(ِقَني اِدَوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َص

  ) ٢٦(ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

آلخرة وتكذيب بالبعث وإبطال وهذا القول منهم إنكار ل} َوقَالُواْ َما ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا { : قوله عز وجل 
  .للجزاء 

  :فيه وجهان } َنُموُت وََنحَْيا { 
  .وهي كذلك يف قراءة ابن مسعود . حنيا منوت : أنه مقدم ومؤخر ، وتقديره : أحدمها 

  :أنه على تربيته ، ويف تأويله وجهان : الثاين 
  .منوت حنن وحييا أوالدنا ، قاله الكليب : أحدمها 

  .عضنا ميوت ب: الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر { 

  :وأنشد قول الشاعر . وما يهلكنا إال العمر ، قاله قتادة : أحدها 
  والدهر فيه ويف تصريفه عجب... لكل أمر أتى يوماً له سبب 

  .وما يهلكنا إال الزمان ، قاله جماهد : الثاين 
اجلاهلية يقولون إمنا يهلكنا الليل والنهار ، والذي يهلكنا مييتنا وحييينا ، فنزلت كان أهل : وروى أبو هريرة قال 



  .هذه اآلية 
  :وما يهلكنا إال املوت ، قاله قطرب ، وأنشد أليب ذؤيب : الثالث 

  والدهر ليس مبعتب من جيزع... أمن املنون وريبها تتوجع 
  .وما يهلكنا إال اهللا ، قاله عكرمة : الرابع 
يا خيبة الدهر ، يا بؤس الدهر ، ال : رجال يقولون « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلسن قال وروى 

  .» تسبوا الدهر فإن اهللا عز وجل هو الدهر ، وإنه يقبض األيام ويبسطها 

َوتََرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ) ٢٧(الُْمْبِطلُونَ َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسرُ 
َهذَا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٢٨(إِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

)٢٩ (  

  :ويف اجلاثية مخسة تأويالت . األمة أهل كل ملة } وََتَرى كُلَّ أُمَّةٍ َجاِثَيةً { : وجل قوله عز 
  .املستوفز الذي ال يصيب منه األرض إال ركبتاه وأطراف أنامله : وقال سفيان . مستوفزة ، قاله جماهد : أحدها 
  .جمتمعة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .متميزة ، قاله عكرمة : الثالث 
  .خاضعة بلغة قريش ، قاله مؤرج : الرابع 

  .باركة على الركب ، قاله احلسن : اخلامس 
  :ويف اجلثاة قوالن 

  .أنه للكفار خاصة ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
  .أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب : الثاين 

كأين أراكم بالكوم : صلى اهللا عليه وسلم قال وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد اهللا بن باباه أن النيب 
  .جاثني دون جهنم 

  :فيه ثالثة أوجه } كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى إِلَى كَِتابَِها { 
  .إىل حساهبا ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .إىل كتاهبا الذي كان يستنسخ هلا فيه ما عملت من خري وشر ، قاله الكليب : الثاين 

  .هبا الذي أنزل على رسوهلا ، حكاه اجلاحظ إىل كتا: الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } َهذَا ِكتَاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 

  .أنه القرآن يدلكم على ما فيه من احلق ، فكأنه شاهد عليكم ، قاله ابن قتيبة : أحدها 
  .ادة وشقاء ، خري وشر ، قاله مقاتل ، وهو معىن قول جماهد أنه اللوح احملفوظ يشهد مبا قضي فيه من سع: الثاين 

أنه كتاب األعمال الذي يكتب احلفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم مبا تضمنه من صدق أعمالكم ، : الثالث 
  .قاله الكليب 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّا كُنَّا َنْسَتنِسُخ َما كُنُتم َتْعَملُونَ { 
  .احلفظة ما كنتم تعملون يف الدنيا ، قاله علي رضي اهللا عنه ومن زعم أنه كتاب األعمال  يعين يكتب: أحدها 
أنه احلفظة تستنسخ اخلزنة ما هو مدوَّن عندها من أحوال العباد ، قاله ابن عباس ومن زعم أن الكتاب هو : الثاين 



  .اللوح احملفوظ 
  .ه احلسن ألن احلفظة ترفع إىل اخلزنة صحائف األعمال نستنسخ ما كتب عليكم املالئكة احلفظة ، قال: الثالث 

َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَْم ) ٣٠(فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيْدِخلُُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني 
َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ لَا َرْيَب ِفيَها قُلُْتمْ ) ٣١(َتكَْبرُْتْم َوكُْنُتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاْس

وا َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُ) ٣٢(َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنَِني 
ذَِلكُمْ ) ٣٤(َوقِيلَ الَْيْوَم َنْنَساكُْم كََما َنِسيُتمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاصِرِيَن ) ٣٣(َيْستَْهزِئُونَ 

فَِللَِّه الَْحْمدُ ) ٣٥(الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم لَا ُيخَْرُجونَ ِمْنَها وَلَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم آيَاِت اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّْتكُُم 
  ) ٣٧(َولَهُ الِْكبْرَِياُء ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ) ٣٦(َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الَْعالَِمَني 

  :فيه ثالثة أوجه } َوِقيلَ الَْيْوَم َننَساكُْم كََما َنسِيُتْم لِقَآَء َيْوِمكُْم َهذَا { : قوله عز وجل 
  .اليوم نترككم يف النار كما تركتم أمري ، قاله الضحاك : أحدها 
  اليوم نترككم من الرمحة كما تركتم الطاعة ، وهو حمتمل: الثاين 

  .اخلري كما تركتمونا من العمل ، قاله سعيد بن جبري اليوم نترككم من : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } َولَهُ الِْكبْرَِياُء ِفي السََّمواِت َواَألْرضِ { : قوله عز وجل 

  .أن الكربياء العظمة ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .أنه السلطان ، قاله جماهد : الثاين 

  .الشرف ، قاله ابن زياد : الثالث 
  .البقاء واخللود : بع الرا
  .يف تدبريه } الَْحِكيمُ { يف انتقامه } َوُهَو الْعَزِيُز { 

َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمَسمى ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
قُلْ أَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهمْ ) ٣(فَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا ُمعْرُِضونَ َوالَِّذيَن كَ

َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ) ٤(َني ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ائْتُونِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِق
َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا ) ٥(ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيسَْتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة وَُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ 

  ) ٦(بِِعَباَدِتهِْم كَافِرِيَن 

  :فيه وجهان } َتنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ * حم { : قوله عز وجل 
  .معناه قُِضي نزول الكتاب من اهللا العزيز احلكيم ، قاله النقاش : أحدمها 

  .هذا الكتاب يعين القرآن تنزيل من اهللا العزيز احلكيم ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } اواِت َواَألْرَض َوَما َبيَنُهَما إِالَّ بِالَْحقِّ َما َخلَقَْنا السَّم{ : قوله عز وجل 

  .إال بالصدق ، قاله ابن إسحاق : أحدها 
  .إال بالعدل ، وهو مأثور : الثاين 

  .إال للحق ، قاله الكليب : الثالث 
  .إال للبعث ، قاله حيىي : الرابع 



  :فيه وجهان } َوأََجلٍ مَُّسمى { 
  .ه أجل القيامة ، قاله ابن عباس أن: أحدمها 

  .أنه األجل املقدور لكل خملوق ، وهو حمتمل : الثاين 
وهي قراءة } أَوْ أَثَاَرٍة { ويف تأويل } أَْو أَثََرةٍ { قرأ احلسن وطائفة معه } أَوْ أَثَاَرٍة مِّْن ِعلْمٍ { : قوله عز وجل 

  :اجلمهور ثالثة أوجه 
  .حيىي رواية من علم ، قاله : أحدها 
  :بقية ، قاله أبو بكر بن عياش ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  نباتاً يف أكمته قفارا... وذات أثارة أكلت عليها 
  .أي بقية من شحم 

  .أو علم تأثرونه عن غريكم ، قاله جماهد : الثالث 
  .أو اجتهاد بعلم ، ألن أثارة العلم االجتهاد : وحيتمل رابعاً 

  .مناظرة بعلم ألن املناظر يف العلم مثري ملعانيه أو : وحيتمل خامساً 
  :ففي تأويله مخسة أوجه } أَْو أَثََرٍة مِّْن ِعلْمٍ { ومن قرأ 
  .أنه اخلط ، وقد رواه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .مرياث من علم ، قاله عكرمة : الثاين 

  .خاصة من علم ، قاله قتادة : الثالث 
  .أو بقية من علم ، قاله عطية :  الرابع

  .أثرة يستخرجه فيثريه ، قاله احلسن : اخلامس 

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ ) ٧(َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 
) ٨(لَْغفُورُ الرَّحِيُم ا َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه َشيْئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه َشهِيًدا َبيْنِي َوَبيَْنكُْم َوُهَو اافَْتَرْيُتُه فَلَ

  ) ٩(ا يُوَحى إِلَيَّ َوَما أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني قُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َولَا بِكُْم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َم

. والبدع األول . معناه لست بأول الرسل : قال ابن عباس } قُلْ َما كُنتُ بِْدعاً مَِّن الرُُّسلِ { : قوله عز وجل 
  :والبديع من كل شيء املبتدع ، وأنشد قطرب لعدي بن زيد 

   غدت من بعد بؤسي بأسعدرجاالً... فال أنا بدع من حوادث تعتري 
  :فيه أربعة تأويالت } َوَمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُْم { 

يعين ال أدري ما يفعل يب وال بكم يف الدنيا ال يف اآلخرة ، فال أدري ما يفعل يب أخرج كما أخرجت : أحدها 
ا يفعل بكم ، إنكم مصدقون أو مكذبون ، أو األنبياء من قبلي ، أو أُقتل كما قتل األنبياء من قبلي وال أدري م

  :معذبون أو مؤخرون ، قاله احلسن 
} ِلَيْغِفر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخَّرَ { وهذا قبل نزول . ال أدري ما يفعل يب وال بكم يف اآلخرة : الثاين 
لَقَدْ أَنَْزلَ َعلَيَّ آَيةً ِهَي أََحبُّ « : يف اآلخرة وقال ألصحابه  فلما نزل عليه ذلك عام احلديبية علم ما يفعل به. اآلية 

هنيئاً يا رسول اهللا ، قد بني اهللا ما يفعل بك ، فماذا يفعل : فلما تالها قال رجل من القوم » إِلَيَّ ِمَن الدُّْنَيا َجِميِعَها 
  .قاله قتادة . اآلية } ِمنَاِت َجنَّاٍت َتجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنَهارُ ِلُيْدِخلَ الُْمؤِمنَِني وَالُْمْؤ{ : بنا؟ فأنزل اهللا تعاىل 



فلما » لَقَْد َرأَْيُت ِفي مََناِمي أَْرضاً أَْخُرُج إِلَيَْها ِمن َمكَّةَ « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قبل اهلجرة : الثالث 
ىت نلقى هذا البالء؟ ومىت خترج إىل األرض اليت رأيت؟ يا رسول اهللا حىت م: اشتد البالء على أصحابه مبكة قالوا 

  .قال الكليب » َما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُم ، أََنُموُت بَِمكَّةَ أَْم َنْخُرُج ِمنَها « : فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .معناه قل ال أدري ما أؤمر به وال ما تؤمرون به ، قاله الضحاك : الرابع 

سَْتكْبَْرُتمْ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي أَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَْرُتْم بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن َواقُلْ أََر
ًرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم يَْهَتدُوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهذَا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ َخْي) ١٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ا َوُبْشَرى َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصدٌِّق ِلسَاًنا َعَربِيا ِليُْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُمو) ١١(إِفٌْك قَِدٌمي 
أُولَِئَك أَْصَحابُ ) ١٣(إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ ) ١٢(ِللُْمْحِسنَِني 

  ) ١٤(الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  :فيه قوالن } اللَِّه َوكَفَرُْتم بِِه قُلْ أَرَأَيُْتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد { : قوله عز وجل 
  .إن كان القرآن من عند اهللا وكفرمت به ، قاله حيىي : أحدمها 

  .إن كان حممد صلى اهللا عليه وسلم نبياً من عند اهللا وكفرمت به ، قاله الشعيب : الثاين 
  :ل فيه مخسة أقاوي} َوشَهَِد َشاِهٌد مِّْن َبين إِْسرَآِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه { 

أنه عبد اهللا بن سالم شهد على اليهود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مذكور يف التوراة ، قاله ابن : أحدها 
  .عباس ، وعكرمة ، وقتادة ، وجماهد 

  .أنا شاهد مثل شهادته ومؤمن كإميانه ، قاله السدي : أنه آمني بن يامني ، قال ملا أسلم عبد اهللا بن سالم : الثاين 
أن موسى مثل حممد صلى اهللا عليه وسلم يشهد بنبوته ، والتوراة مثل القرآن يشهد بصحته ، قاله : لث الثا

  .ومل يكن يف عبد اهللا بن سالم ألنه أسلم باملدينة واآلية مكية . مسروق 
  .هو من آمن من بين إسرائيل مبوسى والتوراة ، قاله الشعيب : الرابع 

اليت هي مثل القرآن ، حكاه ابن . حممد صلى اهللا عليهما شهد على التوراة  أنه موسى الذي هو مثل: اخلامس 
  .عيسى 

  .أنتم عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله مسروق } فَآَمَن َواسَْتكْبَْرُتمْ { 
  :ويف قوالن 

اقون عن اإلميان ، قاله ابن فآمن عبد اهللا بن سالم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبالقرآن واستكرب الب: أحدمها 
  .عباس 
فآَمن َمن آمن مبوسى وبالتوراة واستكربمت أنتم عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن ، قاله : الثاين 

قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وشهد شاهد من بين : وحكى النقاش أن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً تقديره . مسروق 
  .ثله فآمن هو وكفرمت إسرائيل على م

  :الكالم على سياقه ولكن حذف منه جواب إن كان من عند اهللا ويف احملذوف ثالثة أوجه : وقال ابن عيسى 
  .وشهد شاهد من بين إسرائيل فآمن ، أتؤمنون؟ قاله الزجاج : تقديره : أحدها 
  .فآمن واستكربمت أفما هتلكون ، قاله مذكور : تقدير احملذوف : الثاين 

  .فمن أضل منكم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني : تقدير احملذوف من جوابه : لثالث ا



ويف سبب نزول هذه اآلية أربعة } َوقَالَ الِِّذيَن كَفَُرواْ ِللِِّذيَن َءاَمنُواْ لَْو كَانَ خَرياً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه { : قوله عز وجل 
  :أقاويل 
اه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم مبكة فأجاب واستجاب به قومه فأتاه أن أبا ذر الغفاري دع: أحدها 

. غفار اخللفاء لو كان خرياً ما سبقونا إليه : زعيمهم فأسلم ، مث دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشاً فقالوا 
  .فنزلت ، قاله أبو املتوكل 

أصابك الالت والعزى ، فرد اهللا عليها بصرها ، فقال عظماء : أن زنرية أسلمت فأصيب بصرها ، فقالوا هلا : الثاين 
  .لو كان ما جاء به حممد خري ما سبقتنا إليه زنرية فنزلت ، قاله عروة بن الزبري : قريش 

أن الذين كفروا هم عامر وغطفان وأسد وحنظلة قالوا ملن أسلم من غفار وأسلم وغطفان وجهينة ومزينة : الثالث 
  .فنزلت ، قاله الكليب . ما جاء به حممد خرياً ما سبقتنا إليه رعاة البهم  لو كان: وأشجع 

  .لو كان خرياً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه اآلية ، قاله مسروق : أن الكفار قالوا : الرابع 
يهم لكل من من وهذه املعارضة من الكفار يف قوهلم لو كان خرياً ما سبقونا إليه من أقبح املعارضات النقالهبا عل

لو كان ما أنتم عليه خرياً ما عدنا عنه ، ولو كان تكذيبكم للرسول خرياً ما سبقتمونا إليه : خالفهم حىت يقال هلم 
.  

  :وفيه وجهان . يعين إىل اإلميان } َوإِذْ لَْم يَْهَتدُواْ بِِه { 
  .وإذا مل يهتدوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .بالقرآن : اين الث
  :حيتمل وجهني } فََسَيقُولُونَ َهذَآ إِفٌْك قَِدٌمي { 

  .فسيقولون هذا القرآن كذب قدمي ، تشبيهاً بدين موسى القدمي ، تكذيباً هبما جيمعاً : أحدمها 
  :فيه مخسة أوجه } إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ { : قوله عز وجل 

  .مث استقاموا على أن اهللا رهبم ، قاله أَبو بكر الصديق رضي اهللا عنه : حدها أ
  .مث استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .على أداء فرائض اهللا ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس : الثالث 
  .لعالية على أن أخلصوا له الدين والعمل ، قاله أبو ا: الرابع 

  .مث استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إىل موهتم ، رواه أنس مرفوعاً : اخلامس 
  .يعين يف اآلخرة } فَالَ َخْوٌف َعلَيهِم { 
  .يعين عند املوت ، قاله سعيد بن جبري } َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ { 

كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَلَاثُونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ  َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه
اهُ أَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضَوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َو

أُولَِئكَ الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوزُ ) ١٥(َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني 
  ) ١٦(نَ َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِفي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدو



يعين : قال السدي . يف قراءة أهل الكوفة وقرأ الباقون حسناً } وََوصَّْيَنا اإلْنَسانَ بَِواِلَدْيه إْحَساناً { : قوله عز وجل 
  .براً 
ائي قال الكس. وقرىء كرهاً بالضم والفتح . أي محلته مبشقة ووضعته مبشقة } َحَملْْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْرهاً { 

  .والفراء يف الفرق بينهما أن الكره بالضم ما محل اإلنسان على نفسه ، وبالفتح ما محل على غريه 
الفصال مدة الرضاع ، فقدر مدة احلمل والرضاع ثالثون شهراً ، وكان يف هذا } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَ ثُونُ َشْهراً { 

  :التقدير قوالن 
{ : احلمل وأكثر الرضاع ، فلما كان أكثر الرضاع أربعة وعشرين شهراً لقوله تعاىل أهنا مدة قدرت ألقل : أحدمها 

دل ذلك على أن مدة أقل احلمل ما بقي وهو ستة ]  ٢٣٣: البقرة [ } َحولَنيِ كَاِملَنيِ ِلَمْن أَراَد أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ 
  .لرضاع ، قاله الشافعي ومجهور الفقهاء أشهر ، فإن ولدته لتسعة أشهر مل يوجب ذلك نقصان احلولني يف ا

أهنا مدة مجعت زمان احلمل ومدة الرضاع ، فإن كانت محلته تسعة أشهر؛ أرضعته أحداً وعشرين شهراً ، : الثاين 
  .وإن كانت محلته عشرة أشهر أرضعته شهراً لئال تزيد املدة فيهما عن ثالثني شهراً ، قاله ابن عباس 

  :ويف األشد تسعة أقاويل } ُشدَّهُ حَتَّى إذَا َبلَغَ أَ{ 
  .أنه البلوغ ، قاله ابن مالك والشعيب وزيد بن أسلم : أحدها 
  .مخسة عشر سنة ، قاله حممد بن أويس : الثاين 

  .مثاين عشرة سنة ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .عشرون سنة ، قاله سنان : الرابع 

  .مخسة وعشرون سنة ، قاله عكرمة : اخلامس 
  .ثالثون سنة ، قاله السدي : دس السا

  .ثالثة وثالثون سنة ، قاله ابن عباس : السابع 
  .أربعة وثالثون سنة ، قاله سفيان الثوري : الثامن 
  .أربعون سنة ، وهو قول عائشة ، واحلسن : التاسع 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً { 
  .ل من ذكرنا ألهنا زمان األشد ، وهو قو: أحدها 
  .مل يبعث اهللا نبياً حىت يبلغ األربعني : ألهنا زمان االستواء ، قال زيد بن أسلم : الثاين 

يثغر الغالم لسبع وحيتلم : وقال الشعيب . قال بلغ أربعني سنة } َواْستََوى { وقوله تعاىل ملوسى : وقال ابن زيد 
هي عقله لثمان وعشرين ، فما زاد بعد ذلك فهو جتربة ألربع عشرة ، وينتهي طوله إلحدى وعشرين سنة ، وينت

  .ويبلغ أشده لثالث وثالثني 
  .ألهنا أول عمر بعد متام عمر ، قال ابن قيس : الثالث 

  .قال سفيان معناه أهلمين } َربِّ أَْوزِعْنِي { 
  .ع به واألصل يف اإليزاع هو اإلغراء بالشيء ، ويقال فالن موزع بكذا أي مول: قال ابن قتيبة 

  :حيتمل وجهني } أَن أَْشكُر نِْعَمَتَك الَّيت أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ { 
  .أنعمت علي بالرب والطاعة ، وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة : أحدمها 

نهما نعمة على أنعمت عليَّ بالعافية والصحة ، وعلى والديَّ بالغىن والثروة ، ويف النعمة على كل واحد م: الثاين 



  .اآلخر ملا بينهما من املمازجة واحلقوق امللتزمة 
يأتيه رزقه وهو يف بطن أمه : مسعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من أربع خالل : وحكى أبو زهري عن األعمش قال 

يهتم للرزق  ، مث يولد فيكون رزقه يف ثدي أمه ، فإذا حترك كان رزقه على أبويه ، فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس
ويقول من أين يأتيين رزقي ، فاختصت األم خبلتني من خالل رزقه ، واشترك أبوه يف الثالثة ، وتفرد هو بالرابعة ، 

فذهب عنه اهلم ملا كان موكالً إىل غريه ، واهتم ملا صار موكالً إىل نفسه ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه 
رزقه ، وليعلم أن ألمه عليه حقاً يعجز عن أدائه ملا عانت من موارد رزقه ما ليكون نقى هلمته وأقل حلريته وأدّر ل

  .عجز اخللق عن معاناته 

  :حيتمل وجهني } َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً تَْرَضاُه { 
  .يف بر الوالدين : أحدمها 

  .يف ديين : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وَأَْصِلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِتي { 

  .و بإصالحهم لربه وطاعته إلضافته ذلك إىل نفسه أن يدع: أحدمها 
أن يدعو بإصالحهم لطاعة اهللا وعبادته وهو األشبه ، ألن طاعتهم هللا من بره ، وألنه قد دعا بصالح ذرية : الثاين 

  .قد تكون من بعده 
  :وفيه ألصحاب اخلواطر أربعة أوجه 

  .اجعلهم يل خلف صدق ولك عبيد حق : قاله سهل : أحدها 
  .اجعلهم أبراراً ، أي مطيعني لك : قاله أبو عثمان : ثاين ال

  .قاله ابن عطاء وفقهم لصاحل أعمال ترضى هبا عنهم : الثالث 
  .ال جتعل للشيطان والنفس واهلوى عليهم سبيالً : قاله حممد الباقر رضي اهللا عنه : الرابع 

  .ذي كنت عليه رجعت عن األمر ال: قال ابن عباس } إنِّي تُْبُت إِِلَيَك { 
  :ويف هذه اآلية قوالن 

  .أهنا نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، قاله مقاتل والكليب : أحدمها 
  .مرسلة نزلت على العموم ، قاله احلسن : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } أُْولَئَك الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ { : قوله عز وجل 
  .أهنم إذا أسلموا قبلت حسناهتم وغفرت سيئاهتم ، قاله زيد بن أسلم حيكيه مرفوعاً : دها أح

  .هو إعطاؤهم باحلسنة عشراً رواه أبو هالل : الثاين 
هي الطاعات ألهنا األحسن من أعماله اليت يثاب عليها وليس يف املباح ثواب وال عقاب ، حكاه ابن : الثالث 
  .عيسى 

  :فيه ثالثة أوجه } َعن َسيِّئَاتِهِم ِفي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َونََتَجاَوُز { 
  .نتجاوز عن سيئاهتم بالرمحة : أحدها 
  .نتجاوز عن صغائرهم باملغفرة : الثاين 

  .نتجاوز عن كبائرهم بالتوبة : الثالث 
  .ن يف الدنيا على ألسنة الرسل وعد الصدق اجلنة ، الذي كانوا يوعدو} َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَانُواْ ُيوَعُدونَ { 



غِيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَت
أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن ) ١٧(وَِّلَني اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهذَا إِلَّا أَسَاِطُري الْأَ
َوَيْوَم  )١٩(َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفَِّيُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ ) ١٨(الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا خَاسِرِيَن 

لَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَابَ الُْهونِ بَِما ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّنَْيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بَِها فَا
  ) ٢٠(ُسقُونَ كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُْتْم تَفْ

  .أي أبعث : } وَالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لكَُما أََتِعَداَننِي أَنْ أُخَْرَج { : قوله عز وجل 
  :وفيه ثالثة أقاويل . فلم يبعثوا } َوقَْد َخلَْت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلي { 

يدعوانه إىل اإلسالم ويعدانه بالبعث فريد . أهنا نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق وأمه أم رومان : أحدها 
  .عليهما مبا حكاه اهللا عنه ، وكان هذا منه قبل إسالمه ، قاله السدي 

فلقد رأيت عبد الرمحن بن أيب بكر باملدينة ، وما باملدينة أَعَْبُد منه ، ولقد استجاب اهللا فيه دعوة أيب : قال السدي 
  .} َوِلكُلِّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُواْ { مه ، نزلت توبته يف هذه اآلية بكر رضي اهللا عنه ، وملا أسلم وحسن إسال

  .أهنا نزلت يف عبد اهللا بن أيب بكر ، وكان يدعوه أبواه إىل اإلسالم فيجيبهما مبا أخرب اهللا تعاىل ، قاله جماهد : الثاين 
} أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَيهِم الْقَْولُ { : أهنا نزلت يف مجاعة من الكفار قالوا ذلك آلبائهم ولذلك قال : الثالث 

فهي كلمة تربم يقصد هبا } أُفٍّ { فأما ال . والعرب قد تذكر الواحد وتريد به اجلمع وهذا معىن قول احلسن 
  :قال الشاعر . إظهار السخط وقبح الرد 

  إذا لقيتك لوال قال يل القي... ما يذكر الدهر إال قلت أف له 
  :ألف والتف ثالثة أوجه ويف أصل ا

  .أن األف وسخ األذن ، والتف وسخ األنف : أحدها 
  .األف وسخ األظفار ، والتف الذي يكون يف أصول األظافر : الثاين 

  .أن األف العليل األنف ، والتف اإلبعاد : الثالث 
  .لبه ، اللهم اغفر له اللهم اهده ، اللهم اقبل بق: أي يدعوان اهللا } َوُهَما َيْستَِغيثَاِن اللَّه { 
  .يف الثواب على اإلميان ، والعقاب على الكفر } َوْيلََك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ { 

  :حيتمل أربعة أوجه } َوَيْوَم يُْعَرضُ الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَذْهَْبُتْم طَيَِّباِتكُمْ يف َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا { : قوله عز وجل 
  .معناه أذهبتم طيباتكم يف اآلخرة مبعاصيكم يف الدنيا : أحدها 
  .أهلتكم الشهوات عن األعمال الصاحلة : الثاين 

  .أذهبتم لذة طيباتكم يف الدنيا مبا استوجبتموه من عقاب معاصيكم يف اآلخرة : الثالث 
  .يف اآلخرة معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات يف الدنيا بدالً من آجل الطيبات : الرابع 

ألنا أعلم خبفض العيش ، ولو شئت جلعلت : وروى احلسن عن األحنف بن قيس أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول 
أَذَْهبُْتْم { : أكباداً وأسنمة وصالء وصناباً وسالئق ، ولكن أستبقي حسنايت ، فإن اهللا تعاىل وصف قوماً فقال 

  .والصالء ، والشواء ، والصناب األصبغة والسالئق الرقاق العريض } اْسَتْمَتْعُتم بَِها طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا َو
. ذهب أطيباه أي شبابه وقوته : الشباب والقوة ، مأخوذ من قوهلم : أن الطيبات : وقال ابن حبر فيه تأويل خامس 

  .ووجدت الضحاك قاله أيضاً 
  :حيتمل وجهني } َواْسَتْمَتْعُتم بَِها { 



  .بالدنيا : حدمها أ
  .بالطيبات : الثاين 

  .قال قتادة بلغة قريش . اهلون اهلوان : قال جماهد } فَالَْيْوَم ُتْجَزونَ َعذَاَب الُْهوِن { 
  :حيتمل ثالثة أوجه } بَِما كُنُْتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغريِ الَْحقِّ { 

  .تستعلون على أهلها بغري استحقاق : أحدها 
  .تتغلبون على أهلها بغري دين : لثاين ا

  .تعصون اهللا فيها بغري طاعة : الثالث 
  :حيتمل وجهني } َوبَِما كُنُتْم َتفُْسقُونَ { 

  .تفسقون يف أعمالكم بغياً وظلماً : أحدمها 
  .يف اعتقادكم كفراً وشركاً : الثاين 

َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخافُ  َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف
قَالَ إِنََّما ) ٢٢( قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَأْتَِنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني) ٢١(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُوا ) ٢٣(الِْعلُْم ِعْندَ اللَِّه وَأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلْتُ بِِه َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها فَأَْصَبحُوا لَا ُيَرى ) ٢٤(ِفيَها َعذَاٌب أَِليٌم  َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتْم بِِه رِيٌح

  ) ٢٥(إِلَّا َمَساِكنُُهْم كَذَِلَك َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني 

د ، وكان أخاهم يف النسب ال وهو هود بعث إىل عا} وَاذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاألْحقَافِ { : قوله عز وجل 
  .يف الدين ألنه مناسب وإن مل يكن أخا أحد منهم 

وهي مجع حقف ، وهو ما استطال واعوج من الرمل العظيم ، وال يبلغ أن يكون جبالً } إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاألْحقَافِ { 
  :ومنه قول العجاج . 

  . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .بات إىل أرطاة حقف أحقفا 
  .أي رمل مستطيل مشرق 

  :وفيما أريد باألحقاف هنا مخسة أقاويل 
أن األحقاف رمال مشرقة كاجلبال ، قاله ابن زيد ، وشاهده ما تقدم ، وقال هي رمال مشرقة على البحر : أحدها 

  .بالسحر يف اليمن 
  .أن األحقاف أرض من حسمي تسمى األحقاف ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه جبل بالشام يسمى األحقاف ، قاله الضحاك : الثالث 
  .هو ما بني عمان وحضرموت ، قاله ابن إسحاق : الرابع 

  .هو واد بني ُعمان ومهرة ، قاله ابن عباس : اخلامس 
هلند خري واد بني يف الناس واد مبكة ، وواد نزل به آدم بأرض ا: وروى أبو الطفيل عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال 

، وشر واديني يف الناس وادي األحقاف ، وواٍد حبضرموت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار ، وخري بئر يف 
  .الناس بئر زمزم ، وشر بئر يف الناس بئر برهوت وهي ذلك الوادي حضرموت 

ل هود ومن بعده ، قال الفراء ، من بني يديه أي قد بعث الرسل من قب} َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه { 



  .} ِمْن َبْيَن َيَدْيِه َوِمْن َبعِدهِ { : من قبله ، ومن خلفه من بعده وهي يف قراءة ابن مسعود 
  :فيه وجهان } قَالُواْ أَجِئَْتَنا ِلَتأِفكََنا َعْن َءاِلَهِتَنا { : قوله عز وجل 

  .لتزيلنا عن عبادهتا باإلفك : أحدمها 
  .لتصدنا عن آهلتنا باملنع ، قاله الضحاك : لثاين ا

  :وأنشد األخفش أليب كبري اهلذيل . يعين السحاب } فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً ُمْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتهِْم { : قوله عز وجل 
  برقت كربق العارض املنهال... وإذا نظرت إىل أسرة وجهه 

  :ويف تسميته عارضاً ثالثة أقاويل 
  .ألنه أخذ يف عرض السماء ، قال ابن عيسى : ا أحده
  .ألنه ميأل آفاق السماء ، قال النقاش : الثاين 

  .والعارض هو املار الذي ال يلبث وهذا أشبه . ألنه مار من السماء : الثالث 
  .حسبوه سحاباً ميطرهم ، وكان املطر قد أبطأ عليهم } قَاُلواْ َهذا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { 
كانوا حني أوعدهم هود استعجلوه استهزاء منهم بوعيده ، فلما } ُهَو َما اْستَْعَجلُْتم بِهِ رِيٌح ِفيَها َعذاٌب أَلِيٌم  َبلْ{ 

  .هذا عارض ممطرنا : رأوا السحاب بعد طول اجلدب أكذبوا هوداً وقالوا 
بل هو ما استعجلتم به ، أي : ل فلما نظر هود إىل السحاب قا. ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد ، بكر بن معاوية 

  .الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي الدبور 
  »ُنصِْرُت بِالصَبا َوأُْهِلكَْت َعاٌد بِالدَّبُورِ « : وروي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فذكر عمرو بن ميمون . من َعاٍد أحداً  إين ألرى سحاباً ُمْرِمداً ، ال يدع: فنظر بكر بن معاوية إىل السحاب فقال 
  .أهنا كانت تأتيهم بالرجل الغائب حىت تقذفه يف ناديهم 

واعتزل هود ومن معه من املؤمنني يف حظرية ما يصيبه هو ومن معه فيها إال ما يلني على اجللود : قال ابن اسحاق 
  .وتلتذ األنفس به ، وإهنا لتمر من عاد بالظعن بني السماء واألرض 

  :وحكى الكليب أن شاعرهم قال يف ذلك 
  دعوة أضحوا مهودا... فدعا هود عليهم 

  تركت عاداً مخودا... عصفت ريح عليهم 
  مل تدع يف األرض عودا... سخرت سبع ليال 

  وعمَّر هود يف قومه بعدهم مائة ومخسني سنة
.  

لَُهْم َسْمًعا َوأَْبَصاًرا َوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْنُهمْ َسْمُعُهْم وَلَا أَْبصَاُرُهْم وَلَا  َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا
ْم َولَقَْد أَهْلَكَْنا َما حَْولَكُ) ٢٦(أَفِْئدَُتُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَانُوا َيْجَحُدونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

فَلَْولَا َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْرَباًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّوا ) ٢٧(ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآَياتِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 
  ) ٢٨(َعْنُهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَما كَانُوا َيفَْتُرونَ 



  :فيه وجهان } اُهْم ِفيَمآ إِن مَّكنَّاكُْم ِفيِه َولَقَْد مََّكنَّ{ : قوله عز وجل 
  .فيما مل منكنكم فيه ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة : الثاين 
ولقد مكناهم فيما إن : وهو أن تكون ثابتة غري زائدة ويكون جواهبا مضمراً حمذوفاً ويكون تقديره : وحيتمل ثالثاً 

  .فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد مكناكم 
  :حيتمل وجهني . اآلية } َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأْبصَاراً َوأَفِْئَدةً { : مث ابتدأ فقال 

  .أننا جعلنا هلم من حواس اهلداية ما مل يهتدوا به : أحدمها 
  .معناه جعلنا هلم أسباب الدفع ما مل يدفعوا به عن أنفسهم : الثاين 

ْوا إِلَى قَْوِمهِْم مُْنِذرِيَن َصَرفَْنا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي َولَّ َوإِذْ
َبْيَن َيَدْيهِ َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْسَتقِيمٍ  قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى ُمَصدِّقًا ِلَما) ٢٩(
َوَمْن لَا ُيجِبْ ) ٣١(َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ ) ٣٠(

  ) ٣٢(ي الْأَْرضِ َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياُء أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِف

  :فيه قوالن } وَإذ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ القُرَْءانَ { : قوله عز وجل 
عيسى صرفوا عنه إال عند مبعث النيب  أهنم صرفوا عن استراق مسع السماء برجوم الشهب ومل يكونوا بعد: أحدمها 

ما هذا الذي حدث يف األرض؟ فضربوا يف اَألرض حىت وقفوا على النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
عليه وسلم ببطن خنلة عائداً إىل عكاظ وهو يصلي الفجر ، فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي ويقتدي به 

  .م فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجباً ، قاله ابن عباس أصحابه ، فرجعوا إىل قومه
وحكى ابن عباس كان ]  ١: العلق [ } اقرأْ بِاِسمِ رَبَِّك { وحكى عكرم أن السورة اليت كان يقرأها ببطن خنلة 

  .} كَادوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً { يقرأ يف العشاء 
  .اهللا هلم حىت أتوا نيب اهللا ببطن خنلة  أهنم صرفوا عن بالدهم بالتوفيق هداية من: الثاين 

  :وفيهم أربعة أقاويل 
  .أهنم جن من أهل نصيبني ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنم من أهل نينوى ، قاله قتادة : الثاين 

  .أهنم من جزيرة املوصل ، قاله عكرمة : الثالث 
  .من أهل جنران ، قاله جماهد : الرابع 

  :ثة أقاويل واختلف يف عددهم على ثال
  .أهنم كانوا اثين عشر ألفاً من جزيرة املوصل ، قاله عكرمة : أحدها 
  .أهنم كانوا تسعة أحدهم زوبعة ، قاله زر بن حبيش : الثاين 

ثالثة من أهل جنران وأربعة من أهل نصيبني ، وكانت أمساؤهم حسى ومسى وشاصر : أهنم كانوا سبعة : الثالث 
  .حقم ، قاله جماهد وناصر واألردن وأنيان األ

  :واختلف يف علم النيب صلى اهللا عليه وسلم على قولني 
أنه ما شعر هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أوحى اهللا إليه فيهم وأخربه عنهم ، قاله ابن عباس ، : أحدمها 



  .واحلسن 
إِنِّي « :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال روى شعبة عن قتادة أن نيب. أن اهللا قد كان أعلمه هبم قبل جميئهم : الثاين 

؟فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود فدخل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعباً يقال » أِمْرُت أَنْ أَقَْرأَ َعلَى الْجِنِّ فَأَيُّكُمْ َيْتَبعُنِي 
الَ َتْبَرحْ « :  وقال البن مسعود: له شعب احلجون وخط عليه وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك ، قال عكرمة 

فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يربح ، فقال له » َحتَّى آِتيَك 
  »لَْو ذَهَْبَت َما التَقَْيَنا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وروى قتادة عن ابن . عليهم القرآن وقضى بينهم يف قتيل منهم وملا توجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم تال 
فقالوا يا رسول اهللا يقذرها » كُلُّ َعظْمٍ لَكُم عِْرٌق ، َوكُلٌّ رََوثٍَة لَكُم َخِضَرةٌ « : مسعود أهنم سألوه الزاد فقال 

  .الناس علينا ، فنهى سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستنجى بأحدمها 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  بن عمرو بن غيالن عن ابن مسعود قال روى عبد اهللا

يا رسول : فقلت » فََمتَّْعُتُهم بِكُلِّ َعظْمٍ حَاِئلٍ َوبَْعَرٍة أَْو رََوثٍَة  -الزَّادُ : َواملَتَاُع  -إِنَّ َوفَْد اِجلنَّ سَأَلُونِي املَتَاع ، « 
إهنم ال جيدون عظماً إال وجدوا عليه حلمه يوم أكل ، وال روثة وال بعرة إال « :  اهللا وما يغين عن ذلك عنهم؟ فقال

  .» وجدوا فيها حبها يوم أكلت ، فال يستنجني أحدكم إذا خرج من اخلالء بعظم وال بعرة وال روثة 
  :حيتمل وجهني } فَلَمَّا َحَضُروه قَالُواْ أنِصتُواْ { 

  .ال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن فلما حضروا قراءة القرآن ق: أحدمها 
  .ملا حضروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا أنصتوا لسماع قوله : الثاين 

  :فيه وجهان } فَلَمَّا قُِضَي َولَّْواْ إِلَى قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن { 
: خموفني : سلم ، قال الكليب فلما فرغ من الصالة ولوا إىل قومهم منذرين برسول اهللا صلى اهللا عليه و: أحدمها 

  .قاله الضحاك 
  .فلما فرغ من قرءاة القرآن ولوا إىل قومهم منذرين ، حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت : الثاين 

  .أي نيب اهللا يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َيا قَْوَمَنا أَجِيُبواْ َداِعَي اللَِّه { : قوله عز وجل 
أي سابق } فَليَس بِمُْعجِزٍ ِفي اَألْرضِ { . أي نيب اهللا يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } اِعيَ اللَِّه َوَمن الَّ ُيجِْب َد{ 

  .هللا فيفوته هرباً 

مَْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ يَِي الْأَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَمْ َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْح
اَب بَِما َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَ) ٣٣(َشْيٍء قَدِيٌر 

ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُوا فَاْصبِْر كََما صََبَر أُولُو الَْعْزمِ ) ٣٤(كُْنُتْم َتكْفُُرونَ 
  ) ٣٥(إِلَّا َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبلَاغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ 

  :فيهم ستة أوجه } لِ فَاْصبِر كََما صََبَر أُْولُوا الَْعْزمِ ِمن الرُُّس{ : قوله عز وجل 
  .أن أويل العزم من الرسل الذين أمروا بالقتال من األنبياء ، قاله السدي والكليب : أحدها 
  .أهنم العرب من األنبياء ، قاله جماهد والشعيب : الثاين 

  .من مل تصبه فتنة من األنبياء ، قاله احلسن : الثالث 



  .له ابن جريج من أصابه منهم بالء بغري ذنب ، قا: الرابع 
  .أهنم أولوا العزم ، حكاه حيىي : اخلامس 
  .أهنم أولوا الصرب الذين صربوا على أذى قومهم فلم جيزعوا : السادس 

إن اهللا عز وجل مل يرض عن أويل العزم من الرسل إال بالصرب « : وروت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» على مكروهها والصرب على خمبوئها 

  :ويف أويل العزم منهم ستة أقاويل 
فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه . أن مجيع األنبياء أولوا العزم ، ومل يبعث اهللا رسوالً إال كان من أويل العزم : أحدها 

  .وسلم أن يصرب كما صربوا ، قاله ابن زيد 
  .ون رابعهم ، قاله أبو العالية أن أويل العزم منهم نوح وهود وإبراهيم ، فأمر اهللا رسوله أن يك: الثاين 

  .أهنم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أهنم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى ، قاله عبد العزيز : الرابع 

  .أهنم إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم ، قاله السدي : اخلامس 
  .مساعيل ويعقوب وأيوب ، وليس منهم يونس وال سليمان وال آدم ، قاله ابن جريج أن منهم إ: السادس 

  :فيه وجهان } َوالَ َتْستَْعجِلَ لَُّهْم { 
  .بالدعاء عليهم ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .بالعذاب وهذا وعيد : الثاين 
  :فيه وجهان } كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ { 

  .لعذاب ، قاله حيىي من ا: أحدمها 
  .من اآلخرة ، قاله النقاش : الثاين 

  :فيه وجهان } لَمْ َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً ِمن نَّهَارٍ { 
  .يف الدنيا حىت جاءهم العذاب ، وهو مقتضى قول حيىي : أحدمها 

  .يف قبورهم حىت بعثوا للحساب ، وهو مقتضى قول النقاش : الثاين 
  :ة أوجه فيه ثالث} َبالَغٌ { 

  .أن ذلك اللبث بالغ ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .أن هذا القرآن بالغ ، قاله احلسن : الثاين 

أن هذا الذي وصفه اهللا بالغ ، وهو حلول ما وعده إما من اهلالك يف الدنيا أو العذاب يف اآلخرة على ما : الثالث 
  :تقدم من الوجهني 

  .الغ يعين بعد هذا الب} فََهلْ ُيهْلَُك { 
  .املشركون : قال حيىي } إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ { 

وذكر مقاتل أن هذه اآلية نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ، فأمره اهللا أن يصرب على ما أصابه 
  .كما صرب أولوا العزم من الرسل تسهيالً عليه وتثبيتاً له ، واهللا أعلم 



َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ) ١(َصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم الَِّذيَن كَفَُروا َو
فَُروا اتََّبعُوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَ) ٢(ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم وَأَْصلََح بَالَُهْم 
  ) ٣(آَمُنوا اتََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهْم 

  .يعين كفروا بتوحيد اهللا } الَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } َوَصدُّواْ َعن َسبيلِ اللَِّه { 
  .عن اهللا وهو اإلسالم بنهيهم عن الدخول فيه ، قاله السدي : دمها أح

عليهم اإلسالم أن يدخلوا فيه ، قاله  -عن بيت اهللا مينع قاصديه إذا عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .الضحاك 

  :حيتمل ثالثة أوجه } أََضلَّ أَْعمَالَُهمْ { 
  .ا أقاموا عليه من الكفر أحبط ما فعلوه من اخلري مب: أحدها 
  .أبطل ما أنفقوا ببدر ملا ناهلم من القتل : الثاين 

  .أضلهم عن اهلدى مبا صرفهم عن التوفيق : الثالث 
وحكى مقاتل بن حيان أن هذه اآلية نزلت يف اثين عشر رجالً من كفار مكة ، ذكر النقاش أهنم أبو جهل وعتبة 

عقبة بن أيب معيط وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا احلجاج وأبو البختري وزمعة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة و
  .بن األسود وحكيم بن حزام واحلارث بن عامر بن نوفل 

  :فيهم قوالن } وَالَِّذيَن َءاَمنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ { : قوله عز وجل 
  .أهنم األنصار ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .نزلت خاصة يف ناس من قريش ، قاله مقاتل أهنا : الثاين 
  :فيه قوالن } َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت { : ويف قوله 
  .املواساة مبساكنهم وأمواهلم ، وهذا قول من زعم أهنم األنصار : أحدمها 

  .اهلجرة وهذا قول من زعم أهنم قريش : الثاين 
  .أي آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنزل عليه من القرآن }  َوَءاَمُنواْ بَِما نُزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد{ 
  :حيتمل وجهني } َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم { 

  .أن إمياهنم هو احلق من رهبم : أحدمها 
  .أن القرآن هو احلق من رهبم : الثاين 

  :فيه وجهان } كَفََّر َعْنُهْم َسّيئَاِتهِمْ { 
  .سترها عليهم : أحدمها 

  .غفرها بإمياهنم : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } وَأَْصلََح َبالَُهْم { 

  .أصلح شأهنم ، قاله جماهد : أحدها 
  .أصلح حاهلم ، قاله قتادة : الثاين 

  .أصلح أمرهم ، قاله ابن عباس ، والثالثة متقاربة وهي متأولة على إصالح ما تعلق بدنياهم : الثالث 
  :حكاه النقاش ، ومنه قول الشاعر . أصلح نياهتم : الرابع 



  وإن تدبري أذهب إىل حال باليا... فإن تقبلي بالود أقبل مبثله 
  .وهو على هذا التأويل حممول على إصالح دينهم ، والبال ال جيمع ألنه أهبم إخوانه من الشأن واحلال واألمر 

  :فيه قوالن } لَْباِطلَ ذِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ اتََّبعُواْ ا{ : قوله عز وجل 
  .أن الباطل الشيطان ، قاله جماهد : أحدمها 

  .إبليس ، قاله قتادة ، وسُمِّي بالباطل ألنه يدعو إىل الباطل : الثاين 
  .أنه اهلوى : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } َوأَنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّبعُواْ الَْحقَّ ِمن رَّبِهِْم { 
  .الرسول ، ألنه دعاهم إىل احلق وهو اإلسالم  اتبعوا: أحدمها 

  .يعين القرآن مسي حقاً جمليئه باحلق : الثاين 
  :صفات أعماهلم ، ويف الناس هنا قوالن : قال حيىي } كَذَِلَك َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ أَمْثَالَُهْم { 

  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله الكليب : أحدمها 
  .ع الناس ، قاله مقاتل مجي: الثاين 

َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضَع فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الْوَثَاَق فَإِمَّا َمنا 
ْم َولَِكْن لَِيْبلَُو َبْعَضكُْم بِبَْعضٍ وَالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْن ُيِضلَّ الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر ِمْنُه

َه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتْنُصُروا اللَّ) ٦(وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم ) ٥(َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم ) ٤(أَْعَمالَُهْم 
ذَِلكَ بِأَنَُّهْم كَرِهُوا َما أَنَْزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ ) ٨(وَالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُهْم َوأََضلَّ أَْعمَالَُهْم ) ٧(َيْنُصْركُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمكُْم 

  ) ٩(أَْعَمالَُهْم 

  :قوالن فيهم هنا } فَإذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَرُواْ { : قوله عز وجل 
  .أهنم عبدة األوثان ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .كل من خالف دين اإلسالم من مشرك أو كتايب إذا مل يكن صاحب عهد وال ذمة : الثاين 
  :وجهان } فَضَْرَب الرِّقَابِ { : ويف قوله 
  .ضرب أعناقهم صرباً عند القدرة عليهم : أحدمها 

  .، قاله السدي أنه قتلهم بالسالح واليدين : الثاين 
  .يعين باإلثخان الظفر ، وبشد الوثاق األسر } حَتَّى إِذَآ أَثَخُنُتموُهْم فَُشدُّواْ الْوَثَاقَ { 
أنه العفو واإلطالق كما من رسول اهللا صلى اهللا عليه على : أحدمها : يف املَنِّ هنا قوالن } فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء { 

  .بعد أسره مثامة بن أثال 
  .أنه العتق ، قاله مقاتل : الثاين 

  :فأما الفداء ففيه وجهان 
أنه املفاداة على مال يؤخذ من أسري يطلق ، كما فادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بدر كل أسري : أحدمها 

  .بأربعة آالف درهم ، وفادى يف بعض املواطن رجالً برجلني 
  .اتل أنه البيع ، قاله مق: الثاين 

  :فيه مخسة أوجه } حَتَّى َتَضَع الْحَْرُب أَْوزَاَرَها { 



  .أن أوزار احلرب أثقاهلا ، والوزر الثقل ومنه وزير امللك ألنه يتحمل عنه األثقال ، وأثقاهلا السالح : أحدها 
  :سالحهم باهلزمية أو املوادعة ، قال الشاعر ] وضع [ هو : الثاين 

  رماحا طواالً وخيالً ذكوراً... وأعددت للحرب أوزارها 
  .حىت تضع احلرب أوزار كفرهم باإلسالم ، قاله الفراء : الثالث 
  .حىت يظهر اإلسالم على الدين كله ، وهو قول الكليب : الرابع 

  .حىت ينزل عيسى ابن مرمي ، قاله جماهد : اخلامس 
  :مث يف هذه اآلية قوالن 

 ٥٧: األنفال [ } َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فََشرِّْد بِهِم مِّْن َخلِْفهِم لََعلَُّهْم َيذَّكُُرونَ  فَإِمَّا{ : أهنا منسوخة بقوله : أحدمها 
  .قاله قتادة ] 

فَضَْربَ { : أن يقتل لقوله تعاىل : أهنا ثابتة احلكم ، وأن اإلمام خمري يف من أسره منهم بني أربعة أمور : الثاين 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استرق العقيلي ، أو َيُمنُّ كما َمنَّ على مثامة ، أو يفادي ، أو يسترق أل} الرِّقَابِ 

  .مبال أو أَسرى ، فإذا أسلموا أسقط القتل عنهم وكان يف الثالثة الباقية ، على خياره ، وهذا قول الشافعي 
  :فيه وجهان } ذِلك َولَْو َيَشآُء اللَُّه ال َنتَصَر ِمنُهمْ { 
  .باملالئكة ، قاله الكليب : مها أحد

  .بغري قتال ، قاله الفراء : الثاين 
وقرأ الباقون . هم قتلى أحد : قراءة أيب عمرو وحفص ، قال قتادة } وَالَِّذيَن قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه { : قوله عز وجل 

  .} قَاَتلُواْ { 
  :فيه ثالثة تأويالت } َسيَْهدِيهِْم { 

  .م اهلداية ، قاله احلسن حيق هل: أحدها 
  .يهديهم إىل حماجة منكر ونكري يف القرب ، قاله زياد : الثاين 

  .يهديهم إىل طريق اجلنة ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  :فيه أربعة تأويالت } وَُيْدِخلُُهُم اجلَنَّةَ َعرَّفََها لَُهمْ { : قوله عز وجل 

  .حكاه ابن عيسى  عرفها بوصفها على ما يشوق إليها ،: أحدها 
  .عرفهم ما هلم فيها من الكرامة ، قاله مقاتل : الثاين 

  .معىن عرفها أي طيبها بأنواع املالذ ، مأخوذ من العرف وهي الرائحة الطيبة ، قاله بعض أهل اللغة : الثالث 

هلم يف الدنيا فلما وصف اجلنة : قال احلسن . عرفهم مساكنهم فيها حىت ال يسألون عنها ، قاله جماهد : الرابع 
  .دخلوها عرفوها بصفتها 

  .أنه عرف أهل السماء اهنا هلم إظهاراً لكرامتهم فيها : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِن تَنُصرواْ اللََّه يَْنُصرْكُْم { : قوله عز وجل 

  .إن تنصروا نيب اهللا ينصركم اهللا ، قاله قطرب : الثاين . إن تنصروا دين اهللا ينصركم اهللا : أحدمها 
  :حيتمل وجهني } َوُيثَبِّْت أَقَْدامكُْم { 

  .ويثبت أقدامكم يف نصره : أحدمها 
  .عند لقاء عدوه : الثاين 



  :مث فيه وجهان 
  .يعين تثبيت األقدام بالنصر : أحدمها 

  .يريد تثبيت القلوب باألمن : الثاين 
  :فيه تسعة تأويالت } ِذيَن كَفَُرواْ فََتْعساً لَُّهمْ وَالَّ{ : قوله عز وجل 

  .خزياً هلم ، قاله السدي : أحدها 
  .شقاء هلم ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .شتماً هلم من اهللا ، قاله احلسن : الثالث 
  .هالكاً هلم ، قال ثعلب : الرابع 

  .خيبة هلم ، قاله ابن زياد : اخلامس 
  .حكاه النقاش  قبحاً هلم ،: السادس 
  .بعدائهم ، قاله ابن جريج : السابع 
  .رغماً هلم ، قاله الضحاك : الثامن 
  .أن التعس االحنطاط والعثار ، حكاه ابن عيسى : التاسع 

ذَِلَك بِأَنَّ ) ١٠(ْم َولِلْكَاِفرِيَن أَمْثَالَُها أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِ
إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاتٍ ) ١١(اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا وَأَنَّ الْكَاِفرِيَن لَا َمْولَى لَُهْم 

َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيةٍ ) ١٢(كَفَُروا َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم وَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم  َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر وَالَِّذيَن
  ) ١٣(ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم فَلَا نَاِصَر لَُهْم 

  :أي وكم من قرية ، وأنشد األخفش للبيد } ْرَيٍة َوكَأّين مِّن قَ{ : قوله عز وجل 
  ومفتاح قيد لألسري املكبل... وكائن رأينا من ملوك وسوقة 

  .وكم من أهل قرية : فيكون معناه 
  .أي أهلها أشد قوة } ِهَي أََشدُّ قُوَّةً { 
  .يعين مكة } مِّن قَْرَيِتَك { 
  .رتك منها أي أخرجك أهلها عند هج} الَِّتي أَخَْرَجْتكَ { 
  .يعين بالعذاب } أَْهلكَْناُهْم { 
  .يعين فال مانع هلم منا ، وهذا وعيد } فَالَ نَاِصرَ لَُهمْ { 

قُونَ ِفيَها أَنَْهارٌ َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّ) ١٤(أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم 
ْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنَهاٌر ِمْن لََبنٍ لَمْ َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذَّةٍ ِللشَّارِبَِني وَأَ

  ) ١٥(َو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم كُلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُه

  :فيه أربعة أقاويل } أَفََمن كَان َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّّبِه { : قوله عز وجل 
  .أنه القرآن ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .نة الوحي أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله أبو العالية ، والبي: الثاين 



  .أهنم املؤمنون ، قاله احلسن ، والبينة معجزة الرسول : الثالث 
  .أنه الدين ، قاله الكليب : الرابع 

  :فيه قوالن } كََمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه { 
  .عبادهتم األوثان ، قاله الضحاك : أحدمها 

  :شركهم ، قاله قتادة ، وفيهم قوالن : الثاين 
  .كافة املشركني أهنم : أحدمها 

  .أهنم اإلثنا عشر رجالً من قريش : الثاين 
  :وفيمن زينه هلم قوالن 

  .الشيطان : أحدمها 
  .أنفسهم : الثاين 

  :فيه قوالن } َواتََّبُعواْ أَْهَوآءَُهم { 
  .أنه نعت ملن زين له سوء عمله : أحدمها 

  .أهنم املنافقون ، قاله ابن زيد : الثاين 

ِذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آنِفًا أُولَِئكَ الََّوِمْنُهْم َمْن 
فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهمْ ) ١٧(ْم َوالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتقَْواُه) ١٦(قُلُوبِهِْم َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم 

فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواْسَتغِْفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني ) ١٨(َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاءَْتُهْم ِذكَْراُهْم 
  ) ١٩(اللَُّه َيعْلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم َوالُْمْؤِمنَاِت َو

عبد اهللا بن أُّيب بن سلول ، ورفاعة بن التابوت ، وزيد : هم املنافقون } َوِمنُْهم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك { : قوله عز وجل 
  :وفيما يستمعونه قوالن . بن الصليت ، واحلارث بن عمرو ، ومالك بن الدخشم 

م كانوا حيضرون اخلطبة يوم اجلمعة فإذا مسعوا ذكر املنافقني فيها أعرضوا عنه ، فإذا خرجوا سألوا عنه أهن: أحدمها 
  .، قاله الكليب ومقاتل 

أهنم كانوا حيضرون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع املؤمنني ، فيسمعون منه ما يقول ، فيعيه املؤمن : الثاين 
  .وال يعيه املنافق 

  .أي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ى إِذا خََرُجواْ ِمن ِعنِدَك حَتَّ{ 
  :فيهم أربعة أقاويل } قَالُواْ ِللَِّذيَن أوُتواْ الِْعلْمَ { 

  .أنه عبد اهللا بن عباس ، قاله عكرمة : أحدها 
  .عبد اهللا بن مسعود ، قاله عبد اهللا بن بريدة : الثاين 

  .اله القاسم بن عبد الرمحن أبو الدرداء ، ق: الثالث 
  .أهنم الصحابة ، قاله ابن زيد : الرابع 

وفيه . هذا سؤال املنافقني للذين أُوتوا العلم إذا خرجوا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم } َماذَا قَالَ ءَانِفاً { 
  :وجهان 
  .يعين قريباً : أحدمها 



  .مبتدئاً : الثاين 
  :ان ويف مقصودهم هبذا السؤال وجه

  .اإلستهزاء مبا مسعوه : أحدمها 
  .البحث عما جهلوه : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } وَالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى { : قوله عز وجل 
  .أن اإلستهزاء زاد املؤمنني هدى ، قاله الفراء : أحدها 
  .أن القرآن زادهم هدى ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .واملنسوخ زادهم هدى ، قاله عطية  أن الناسخ: الثالث 
  :ويف اهلدى الذي زادهم أربعة أقاويل 

  .زادهم علماً ، قاله الربيع بن أنس : أحدها 
  .علموا ما مسعوا ، وعلموا مبا عملوا ، قاله الضحاك : الثاين 

  .زادهم بصرية يف دينهم وتصديقاً لنبيهم ، قاله الكليب : الثالث 
  .ا هم عليه من اإلميان شرح صدورهم مب: الرابع 

  .والذين اهتدوا باحلق زادهم هدى للحق : وحيتمل خامساً 
  :فيه مخسة أوجه } َوَءاَتاُهْم َتقَْواُهْم { 

  .آتاهم اخلشية ، قاله الربيع : أحدها 
  .ثواب تقواهم يف اآلخرة ، قاله السدي : الثاين 

  .وفقهم للعمل الذي فرض عليهم ، قاله مقاتل : الثالث 
  .بني هلم ما يتقون ، قاله ابن زياد : لرابع ا

  .أنه ترك املنسوخ والعمل بالناسخ ، قاله عطية : اخلامس 
  .أي فجأة } فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ أَن َتأتَِيُهم بَْغَتةً { : قوله عز وجل 

  :فيه أربعة أقاويل } فَقَْد َجآَء أَشَْراطَُها { 
  .، قاله ابن زيد  أشراطها آياهتا: أحدها 
  .أوائلها ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه انشقاق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن : الثالث 
قال الضحاك ألنه آخر الرسل وأمته آخر األمم ، وقد قال رسول اهللا صلى . ظهور النيب ، قاله الضحاك : الرابع 

  .وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى » ثُْت وَالسَّاَعة كَهَاِتنيِ بُِع« : اهللا عليه وسلم 
  .معناه فكيف هلم النجاة : قال السدي } فَأَنَّى لَُهمْ { 
  :فيه وجهان } إذَا َجآَءْتُهْم ذِكَراُهْم { 

  .إذا جاءهتم الساعة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .ن زيد إذا جاءهتم الذكرى عند جميء الساعة ، قاله اب: الثاين 

  :ويف الذكرى وجهان 
  .تذكريهم مبا عملوه من خري أو شر : أحدمها 



« : روى أبان عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . هو دعاؤهم بأمسائهم تبشرياً أو ختويفاً : الثاين 
  .» نُ قُْم إِلَى ُنورَِك ، َيا فُالَنُ قُْم فَالَ ُنوَر لََك أَْحِسُنواْ أَْسَمآءَكُم فَإِنَّكُم ُتْدَعْونَ بَِها َيْوَم الِقَياَمِة ، َيا فُالَ

  :ثالثة أوجه  -وإن كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم عاملاً به  -ويف } فَاعلَْم أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ اللَُّه { : قوله عز وجل 
  .يعين اعلم أن اهللا أعلمك أن ال إله إال اهللا : أحدها 
  .ه استدالالً فاعلمه خرباً يقيناً ما علمت: الثاين 

  .يعين فاذكر أن ال إله إال اهللا ، فعرب عن الذكر بالعلم حلدوثه عنه : الثالث 
  :حيتمل وجهني } َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك { 

  .يعين استغفر اهللا أن يقع منك ذنب : أحدمها 
  .استغفر اهللا ليعصمك من الذنوب : الثاين 

  .أي استغفر هلم ذنوهبم } الُْمْؤمَِناِت َوِللُْمؤِمنَِني َو{ 
  :حيتمل وجهني } َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُمْ { 

  .متقلبكم يف أسفاركم ، ومثواكم يف أوطانكم : أحدمها 
  .متقلبكم يف أعمالكم هناراً ومثواكم يف ليلكم نياماً : الثاين 

زِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ َرأَْيتَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرضٌ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْولَا ُن
أَْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللََّه طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم الْ) ٢٠(َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَوْلَى لَُهْم 

أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ ) ٢٢(فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم أَنْ تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطِّعُوا أَْرَحاَمكُْم ) ٢١(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم 
  ) ٢٣(اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبصَاَرُهْم 

كان املؤمنون إذا تأخر نزول القرآن اشتاقوا إليه ومتنوه } َوَيقُولُ الَِّذيَن َءاَمُنواْ لَْوالَ نُزَِّلْت سُوَرةٌ { : قوله عز وجل 
  .ليعلموا أوامر اهللا وتعبده هلم 

  .} الُ َوذُِكَر ِفيَها الِْقَت{ فإذا أنزلت سورة حمدثة : ويف قراءة ابن مسعود } فَإِذَآ أُنزِلَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ { 
  :يف السورة احملكمة قوالن 

  .أهنا اليت يذكر فيها احلالل واحلرام ، قاله ابن زياد النقاش : أحدمها 
  .وهي أشد القرآن على املنافقني ، قاله قتادة : أهنا اليت يذكر فيها القتال : الثاين 

  :وحيتمل 
  :ا تأويل أهنا اليت تضمنت نصوصاً مل يتعقبها ناسخ ومل خيتلف فيه: ثالثاً 

فإذا أنزلت السورة احملكمة سر هبا . هم املنافقون ، ألن قلوهبم كاملريضة بالشك } رَأَْيَت الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض { 
  .املؤمنون وسارعوا إىل العمل مبا فيها ، واغتم املنافقون ونظروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .غماً هبا وفزعاً منها } ْيِه ِمَن الَْموِت َنظََر الَْمْغشِّيِّ َعلَ{ 
  :فيه وجهان } فَأَْولَى لَُهمْ { 

  .العقاب أوىل هلم ، قاله قتادة : أنه وعيد ، كأنه قال : أحدمها 
  .من أن جيزعوا من فرض اجلهاد عليهم ، قاله احلسن } طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف { أوىل هلم ، : الثاين 

حكاية من اهللا عنهم قبل فرض اجلهاد عليهم ، ذكره ابن عيسى } طَاَعةٌ َوقُْولٌ َمْعُروٌف { قوله  أن: وفيه وجه ثالث 



.  
  :ويف القول املعروف وجهان . والطاعة هي الطاعة هللا ورسوله يف األوامر والنواهي 

  .هو الصدق والقبول : أحدمها 
  .اإلجابة بالسمع والطاعة : الثاين 

  .أي جد األمر يف القتال } ُر فَإِذَا َعَزَم األْم{ 
  .من نفاقهم } لَكَانَ َخْيراً لَُّهمْ { بأعماهلم } فَلَْو َصَدقُواْ اللَّه { 

  :فيه أربعة أوجه } فََهلْ َعَسْيُتمْ إِن َتوَلَّْيُتمْ أَن ُتفِْسُدواْ ِفي األْرضِ { : قوله عز وجل 
  .األرض بالظلم ، قاله الكليب  فهل عسيتم إن توليتم أمور األمة أن تفسدوا يف: أحدها 
  .فهل عسيتم إن توليتم احلكم فجعلتم حكاماً أن تفسدوا يف األرض بأخذ الرشا ، قاله أبو العالية : الثاين 

} َوُتقَطِّعُواْ أَْرَحاَمكُمْ { . فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب اهللا أن تفسدوا يف األرض بسفك الدماء احلرام : الثالث 
  .ة ، قاله قتاد

  .فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا يف األرض باملعاصي وقطع األرحام ، قاله ابن جريج : الرابع 
  :ويف هذه اآلية ثالثة أقاويل 

  .أنه عىن هبا املنافقني وهو الظاهر : أحدها 
  .قريشاً ، قاله أبو حيان : الثاين 

  .اهللا املزين أهنا نزلت يف اخلوارج ، قاله بكر بن عبد : الثالث 

إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى ) ٢٤(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها 
ِذيَن كَرِهُوا َما نَزَّلَ اللَُّه َسنُِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ َواللَّهُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَّ) ٢٥(الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم 

ذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبعُوا َما أَْسَخطَ ) ٢٧(فَكَْيَف إِذَا َتَوفَّتُْهُم الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَدَْبارَُهْم ) ٢٦(َيْعلَُم إِْسرَاَرُهْم 
  ) ٢٨(وا رِضَْواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم اللََّه َوكَرُِه

  :فيهم قوالن } إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدَبارِِهم مِّن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الُْهَدى { : قوله عز وجل 
ه قتادة وابن جريج أهنم اليهود كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم من بعدما علموا يف التوراة أنه نيب ، قال: أحدمها 

.  
  .املنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه يف القرآن ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه وجهان } الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم { 
  .أعطاهم سؤاهلم ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .زين هلم خطاياهم ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه وجهان } َوأَْملَى لَُهْم { 

  .أمهلهم ، قاله الكليب ومقاتل فعلى هذا يكون اهللا تعاىل هو الذي أملى هلم باإلمهال يف عذاهبم : ا أحدمه
  :أن معىن أملى هلم أي مد هلم يف األمل فعلى هذا فيه وجهان : والوجه الثاين 

  .أن اهللا تعاىل هو الذي أملى هلم يف األمل ، قاله الفراء واملفضل : أحدمها 
  .شيطان هو الذي أملى هلم يف مد األمل بالتسويف ، قاله احلسن أن ال: الثاين 



  :ويف قائل ذلك قوالن } ذِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ ِللَِّذيَن كَرُِهواْ َما َنزَّلَ اللَُّه َسُنِطيعكُْم ِفي بَْعضِ األْمرِ { 
  :بذلك وجهان  وفيما أرادوا. أهنم اليهود قالوا للمنافقني سنطيعكم يف بعض األمر : أحدمها 
  .سنطيعكم يف أال نصدق بشيء ، من مقالته ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .سنطيعكم يف كتم ما علمنا من نبوته ، قاله ابن جريج : الثاين 
  :أهنم املنافقون قالوا لليهود سنطيعكم يف بعض األمر وفيما أرادوه بذلك ثالثة أوجه : القول الثاين 

  .لقتال من بغض حممد صلى اهللا عليه وسلم والقعود عن نصرته ، قال السدي سنطيعكم يف غري ا: أحدمها 
  .سنطيعكم يف امليل إليكم واملظاهر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

  .سنطيعكم يف االرتداد بعد اإلميان : الثالث 
  :حيتمل وجهني } َواللَُّه َيْعلَمُ إِسَْرارَُهْم { 

  .ضهم إىل بعض من هذا القول ما اسر بع: أحدمها 
  .ما أسروه يف أنفسهم من هذا االعتقاد : الثاين 

  :حيتمل وجهني } فَكَْيفَ إِذَا َتَوفَّْتُهمُ الَْمالَِئكَةُ { : قوله عز وجل 
  .بالقتال نصرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 

  .بقبض األرواح عند املوت : الثاين 
  :يكون على احتمال وجهني } َهُهْم وَأَْدبَاُرُهمْ َيْضرُِبونَ ُوُجو{ 

  .يضربون وجوههم يف القتال عند الطلب وأدبارهم عند اهلرب : أحدمها 
  .يضربون وجوههم عند املوت بصحائف كفرهم ، وأدبارهم يف القيامة عند سوقهم إىل النار : الثاين 

َولَْو َنَشاُء لَأََريَْناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهمْ بِِسيَماُهمْ ) ٢٩(ُيخْرَِج اللَُّه أَْضغَانَُهْم  أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَنْ لَْن
وََنْبلَُو  وَلََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنْعلَمَ الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن) ٣٠(َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ َواللَُّه َيعْلَُم أَْعَمالَكُْم 

  ) ٣١(أَْخبَاَركُْم 

  :فيه وجهان } أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : قوله عز وجل 
  .شك ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .نفاق ، قاله الكليب : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } أَن لن ُيخْرَِج أَْضَغانَُهْم { 

  .غشهم ، قاله السدي : أحدها 
  .م ، قاله ابن عباس حسده: الثاين 

  .حقدهم ، قاله ابن عيسى : الثالث 
  :عدواهنم ، قاله قطرب وأنشد : الرابع 

  ساء الصديق وسر ذا األضغان... قل البن هند ما أردت مبنطق 
  :فيه وجهان } وَلََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ { : قوله عز وجل 

  .يف كذب القول ، قاله الكليب : أحدمها 
يف فحوى كالمهم ، واللحن هو الذهاب بالكالم يف غري جهته ، مأخوذ من اللحن يف اإلعراب وهو : لثاين ا



إِنَّكُم لََتحَْتِكُمونَ إِيلَّ ، أََحدَكُْم أَن َيكُونَ أَلَْحنُ « : الذهاب عن الصواب ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :قال مرار األسدي . على تصريف الكالم  أي أذهب هبا يف اجلهات لقوته» بُِحجَِّتِه 

  صدودك ترصني الوشاة األعاديا... وحلنت حلناً فيه غش ورابين 
  .فلم يتكلم بعد نزوهلا منافق عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إال عرفه : قال الكليب 

  :فيه وجهان } َواللَُّه َيْعلَمُ أَْعَمالُكُم { 
  .اجملاهدين يف سبيل اهللا : أحدمها 

  .الزاهدين يف الدنيا : الثاين 
  :فيه وجهان } َوالصَّابِرِيَن { 

  .على اجلهاد : أحدمها 
  .عن الدنيا : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَنْبلَُوا أَْخبَارَكُْم { 
  .خنترب أسراركم : أحدمها 

  .ما تستقبلونه من أفعالكم : الثاين 

لِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشيْئًا َوسَُيْحبِطُ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِي
ِذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا إِنَّ الَّ) ٣٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َولَا ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم ) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

فَلَا تَهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم ) ٣٤(َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم 
  ) ٣٥(َولَْن َيِتَركُمْ أَْعَمالَكُْم 

  :فيه وجهان } َن َءاَمُنواْ أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ يَأَيَُّها الَِّذي{ 
  .أطيعوا اهللا بتوحيده ، وأطيعوا الرسول بتصديقه : أحدمها 

  .أطيعوا اهللا يف حرمة الرسول ، وأطيعوا الرسول يف تعظيم اهللا : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َوالَ ُتْبِطلُواْ أَْعَمالَكُم { 

  .ال تبطلوا حسناتكم باملعاصي ، قاله احلسن : أحدها 
  .ال تبطلوها بالكبائر ، قاله الزهري : الثاين 

  .ال تبطلوها بالرياء والسمعة ، وأخلصوها هللا ، قاله ابن جريج والكليب : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } َولَن َيِتَركُم أَعَمالَكْم { : قوله عز وجل 

  :وأنشد قول الشاعر . اله جماهد وقطرب لن ينقصكم أعمالكم ، ق: أحدها 
  ال يفتين على الصراط حبقي... إن تترين من اإلجارة شيئاً 

  .لن يظلمكم ، قاله قتادة ، يعين أجور أعمالكم : الثاين 
من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله « : وال يستلبكم أعمالكم ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
  .»  وماله



إِنْ َيسْأَلْكُُموَها فَُيْحِفكُْم ) ٣٦(الَكُْم إِنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمُنوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُْم أُُجورَكُْم َولَا َيسْأَلْكُْم أَْمَو
ْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن َيْبَخلُ َوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُت) ٣٧(َتْبَخلُوا وَُيْخرِجْ أَضَْغاَنكُْم 

  ) ٣٨(ونُوا أَْمثَالَكُْم َعْن َنفِْسِه َواللَُّه الَْغنِيُّ وَأَنُْتُم الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيسَْتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُ

  :فيه ثالثة أوجه } َوالَ َيسْأَلْكُْم أَمَْوالَكُم { : قوله عز وجل 
  .ال يسألكم أموالكم لنفسه : أحدها 
  .ال يسألكم مجيع أموالكم يف الزكاة ولكن بعضها : الثاين 

  .ال يسألكم أموالكم وإمنا يسألكم أمواله ، ألنه أملك هبا وهو املنعم بإعطائها : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } ِفكُْم َتْبَخلُواْ إِن َيْسأَلْكُُموَها فَُيْح{ 

  .أن اإلخفاء أخذ اجلميع ، قاله ابن زيد وقطرب : أحدها 
  .أنه اإلحلاح وإكثار السؤال ، مأخوذ من احلفاء وهو املشي بغري حذاء ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .أن معىن فيحفكم أي فيجدكم تبخلوا ، قاله ابن عيينة : الثالث 
  :حيتمل وجهني } ضَْغاَنكُْم وَُيْخرِجْ أَ{ 

  .يظهر بامتناعكم ما أضمرمتوه من عدوانكم : أحدمها 
  .تظهرون عند مسألتكم ما أضمرمتوه من عداوتكم : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َوإِن َتَتَولَّْواْ َيستَْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُمْ { : قوله عز وجل 
  .ة وإن تتولوا عن كتايب ، قاله قتاد: أحدها 
  .عن طاعيت ، حكاه ابن أيب حامت : الثاين 

  .عن الصدقة اليت أُمرمت هبا ، قاله الكليب : الثالث 
  .عن هذا األمر فال تقبلونه ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :فيه ثالثة أقاويل } َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم { 
  .أهنم أهل اليمن وهم األنصار ، قاله شريح بن عبيد : أحدها 
كان } َوإِن َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُم ثُمَّ الَ َيكُوُنوآ أْمثَالَكُم { ملا نزل : روى أبو هريرة قال . أهنم الفرس : الثاين 

يا رسول اهللا من هؤالء الذين إن تولينا يستبدلوا بنا؟ : سلمان إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
هذا َوقَوُمُه ، والَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لَْو أَنَّ الدِّيَن « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم على منكب سلمان وقال  فضرب رسول

  .» ُمَعلٌَّق بِالثُّرَيَّا لَنالَُه رََِجالٌ ِمن أَْبَناِء فَارِس 
  .أهنم من شاء من سائر الناس ، قاله جماهد : الثالث 

  :فيه وجهان } الَكُم ثُمَّ الَ َيكُوُنوا أَْمثَ{ 
  .يعين يف البخل باإلنفاق يف سبيل اهللا ، قاله الطربي : أحدمها 

  .يف املعصية وترك الطاعة : الثاين 
ِهَي أََحبُّ « : وحكي عن أيب موسى األشعري أنه ملا نزلت هذه اآلية فرح هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  .» إِلَيَّ ِمن الدُّْنَيا 



ِقيًما ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وََيْهِدَيكَ ِصرَاطًا ُمْسَت) ١(فََتْحَنا لََك فَْتًحا مُبِيًنا  إِنَّا
  ) ٣(َوَيْنُصَرَك اللَُّه َنصًْرا َعزِيًزا ) ٢(

  :فيه قوالن } ْتحاً مُّبِيناً إِنَّا فَتْحَنا لََك فَ{ : قوله عز وجل 
وقد يعرب عن العلم بالفتح . إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من الدين : أحدمها 
قَْد إِن َتْسَتفِْتحُواْ فَ{ وكقوله . أي علم الغيب ، قاله ابن حبر ]  ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الْغَْيبِ { كقوله 

  .أي إن أردمت العلم فقد جاءكم العلم ]  ١٩: األنفال [ } َجآَءكُمُ الْفَْتُح 
  .إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من البالد : الثاين 

  :ويف املراد هبذا الفتح قوالن 
  .فتح مكة ، وعده اهللا عام احلديبية عند انكفائه منها : أحدمها 

يف وقت ]  ١: الفتح [ } إِنَّا فََتحَْنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { نزلت : قال الشعيب . أمره باحلديبية هو ما كان من : الثاين 
بويع بيعة الرضوان ، وأطعموا خنل خيرب ، وظهرت الروم على فارس . احلديبية أصاب فيها ما مل يصب يف غريها 

ما كنا نعد فتح مكة : بالفتح يوم احلديبية ، قال جابر  تصديقاً خلربه ، وبلغ اهلدي حمله ، فعلى هذا يف الذي أراده
  .إال يوم احلديبية 

انتم تعدون الفتح فتح مكة وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم : قال الرباء بن عازب . أنه بيعة الرضوان : الثاين 
  .احلديبية 
  .أنه حنره وحلقه يوم احلديبية حىت بلغ اهلدي حمله بالنحر : الثالث 

  .حلديبية بئر ، وفيها متضمض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد غارت فجاشت بالرواء وا
  :فيه وجهان } ِلَيْغِفرَ لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما َتأَخََّر { 

  .ليغفر لك اهللا استكماالً لنعمه عندك : أحدمها 
  .يصربك على أذى قومك : الثاين 

  :ل وفيه ثالثة أقاوي
  .ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح : أحدها 
  .ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة : الثاين 

  .ما وقع وما مل يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان : الثالث 
  .ما تقدم قبل نزول هذه اآلية وما تأخر بعدها : وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك { 
  .بفتح مكة والطائف وخيرب : أحدمها 

  .وطاعة من جترب . خبضوع من استكرب : الثاين 
  :حيتمل وجهني } َويَْهدَِيَك صَِراطاً مُّْسَتِقيماً َويَنُصَركَ اللَُّه َنْصراً عَزِيزاً { 

  .أنه األسر والغنيمة كما كان يوم بدر : أحدمها 
  .وفتح مكة أنه الظفر واإلسالم : الثاين 

} َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُمْ { : وسبب نزول هذه اآلية ، ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه ملا نزل قوله 
يا حممد كيف ندخل يف دينك وأنت ال تدري ما يفعل بك وال مبن اتبعك فهال أخربك مبا يفعل بك : قال أهل مكة 



مرمي؟ فاشتد ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى أصحابه حىت قدم املدينة ومبن اتبعك كما أخرب عيسى ابن 
كيف تدخلون يف دين رجل ال يدري ما يفعل به وال : لألنصار  -رأس املنافقني  -، فقال عبد اهللا بن أيب بن سلول 

اهللا أال تسأل ربك خيربك مبا  فقال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، يا رسول. مبن اتبعه؟ هذا واهللا الضالل املبني 
إىل أن نزلت عليه هذه اآلي وهو يف دار . إن له أجالً فأبشرا مبا يقر اهللا به أعينكما : يفعل بك ومبن اتبعك؟ فقال 

هنيئاً مريئاً يا رسول اهللا : أيب الدحداح على طعام مع أيب بكر وعمر فخرج وقرأها على أصحابه ، قال قائل منهم 
ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها { نا ما يفعل بك ، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل اهللا قد بني اهللا ل

  .اآلية } اَألْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َوُيكَفَِّر َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم 

ِليَْزَدادُوا إَِمياًنا َمعَ إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَّهُ  ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني
ئَاتِهِْم  َسيِّلُِيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها وَُيكَفَِّر َعْنُهْم) ٤(َعِليًما َحِكيًما 

َويَُعذِّبَ الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ ) ٥(َوكَانَ ذَِلَك ِعْندَ اللَِّه فَْوًزا َعِظيًما 
َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواتِ ) ٦(َعدَّ لَُهمْ َجهَنََّم َوَساَءْت َمِصًريا السَّْوِء َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأَ

  ) ٧(َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

  :فيها ثالثة أوجه } ُهَوا الَِّذي أَنَزلَ السَّكِيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني { : قوله عز وجل 
  . أنه الصرب على أمر اهللا: أحدها 
  .أهنا الثقة بوعد اهللا : الثاين 

  .أهنا الرمحة لعباد اهللا : الثالث 
  :حيتمل ثالثة أوجه } ِليَْزَدادُوا إَِمياناً مَّعَ إِميَانِهِْم { 

  .ليزدادوا عمالً مع تصديقهم : أحدها 
  .ليزدادوا صرباً مع اجتهادهم : الثاين 

  .اء ليزدادوا ثقة بالنصر مع إمياهنم باجلز: الثالث 
  :حيتمل وجهني } َوِللَِّه ُجُنودُ السَّمَواِت َواَألْرضِ { 

  .وهللا ملك السموات واألرض ترغيباً للمؤمنني يف خري الدنيا وثواب اآلخرة : أن يكون معناه : أحدمها 
  . وهللا جنود السموات واألرض إشعاراً للمؤمنني أن هلم يف جهادهم أعواناً على طاعة رهبم: معناه : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } الظَّآنَِّني باللَِّه ظَنَّ السَّْوءِ { : قوله عز وجل 
  .هو ظنهم أن هللا شريكاً : أحدها 
  .هو ظنهم أنه لن يبعث اهللا أحداً : الثاين 

  .هو ظنهم أن جيعلهم اهللا كرسوله : الثالث 
  .أن سينصرهم على رسوله : الرابع 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خرج إىل احلديبية أنه سيقتل أو ينهزم ظنت أسد وغطفان يف رس: قال الضحاك 
  .وال يعود إىل املدينة ساملاً ، فعاد ظافراً 

  :حيتمل وجهني } َعلَْيهِْم َدآئَرُه السَّْوِء { 



  .عليهم يدور سوء اعتقادهم : أحدمها 
  .عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه يف نبيهم : الثاين 

إِنَّ ) ٩(ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٨(َناَك َشاِهًدا َومَُبشًِّرا َوَنِذيًرا إِنَّا أَْرَسلْ
إِنََّما َيْنكُثُ َعلَى نَفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيُه الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم فََمْن َنكَثَ فَ

  ) ١٠(اللََّه فََسُيؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً { : قوله عز وجل 
  .شاهداًعلى أمتك بالبالغ ، قاله قتادة : أحدها 
  .هلم من طاعة أو معصية شاهداًعلى أمتك بأعما: الثاين 

  .مبيناً ما أرسلناك به إليهم : الثالث 
  :فيه وجهان } َوُمَبشِّراً وََنِذيراً { 

  .مبشراً للمؤمنني ونذيراً للكافرين : أحدمها 
مر مبشراً باجلنة ملن أطاع ونذيراً بالنار ملن عصى ، قاله قتادة ، والبشارة واإلنذار معاً خري ألن املخرب باأل: الثاين 

  :قال النابغة الذبياين . السار مبشر واحملذر من األمر املكروه منذر 
  تطلقها طوراً وطوراً تراجع... تناذرها الراقون من سوء سعيها 

  :فيه ثالثة أوجه } َوتَُعزُِّروهُ { : قوله عز وجل 
  .تطيعوه ، قاله بعض أهل اللغة : أحدها 
  .تعظموه ، قاله احلسن والكليب : الثاين 

  :تنصروه ومتنعوا منه ، ومنه التعزير يف احلدود ألنه مانع ، قاله القطامي : الثالث 
  تعاتب واملودود ينفعه العزر... أال بكرت مي بغري سفاهة 

  :وجهان } َوُتَوقِّرُوُه { ويف 
  .تسودوه ، قاله السدي : أحدمها 

َوُتعَزُِّروهُ { : فمنهم من قال أن املراد بقوله : لذكر أن تأويله خمتلف حبسب اختالفهم فيمن أشري إليه هبذا ا: الثاين 
راجع إىل اهللا وكذلك ما تقدمه ، فعلى هذا يكون } وَُتسَبُِّحوُه { : أي تعزروا اهللا وتوقروه ألن قوله } َوَتَوقُِّروُه 

  .شريك  أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو} َوُتَوقِّرُوُه { : تأويل قوله 
املراد به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعزروه ويوقروه ألنه قد تقدم ذكرها ، فجاز أن يكون : ومنهم من قال 

أي تدعوه } ُتَوقُِّروُه { فعلى هذا يكون تأويل . بعض الكالم راجعاً إىل اهللا وبعضه راجعاً إىل رسوله ، قاله الضحاك 
  .كنية بالرسالة والنبوة ال باالسم وال

  :فيه وجهان } وُتَسبِّحُوُه { 
  .تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح : أحدمها 

  .هو فعل الصالة اليت فيها التسبيح : الثاين 
  :قال الشاعر . أي غدوة وعشياً } ُبكَْرةً وَأصِيالً { 

  وأجلس يف أفيائه باألصائل... لعمري ألنت البيت أكرم أهله 



لُوبِهِْم قُلْ فََمْن ونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َشَغلَْتَنا أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم َما لَْيَس ِفي قَُسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُ
َبلْ ظَنَْنُتْم أَنْ لَْن ) ١١(ُه بَِما َتْعَملُونَ خَبًِريا َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَرا أَْو أََرادَ بِكُْم َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَّ

َوَمْن ) ١٢( َوكُْنُتْم قَْوًما ُبوًرا َيْنقَِلَب الرَّسُولُ َوالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم وَظََننُْتْم ظَنَّ السَّْوِء
َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن ) ١٣(وِلِه فَإِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسِعًريا لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرُس

  ) ١٤(َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

  :فيه ثالثة تأويالت } َوكُنُتْم قَْوماً ُبوراً { : قوله عز وجل 
  .فاسدين قاله قتادة :  أحدها
  :قال عبد اهللا بن الزبعرى . هالكني ، قاله جماهد : الثاين 

  راتق ما فتقت إذ أنا بور... يا رسول املليك إن لساين 
  :وقال حسان بن ثابت . أشرار ، قاله ابن حبر : الثالث 

  يهدي اإلله سبيل املعشر البور... ال ينفع الطول من نوك الرجال وقد 

اَم اللَِّه قُلْ لَْن َتتَّبِعُوَنا كَذَِلكُمْ لُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتمْ إِلَى َمَغانِمَ ِلتَأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ أَنْ يَُبدِّلُوا كَلََسَيقُو
  ) ١٥(ُهونَ إِلَّا قَِليلًا قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا لَا َيفْقَ

  :فيه وجهان } ُيرِيُدونَ أَن يَُبدِّلُواْ كَالََم اللَِّه { : قوله عز وجل 
  .ما وعد اهللا نبّيه من النصرة والفتح حني ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو ال يظفر ، قاله جماهد وقتادة : أحدمها 

حني سألوه اخلروج معه ألجل املغامن بعد امتناعهم } َولَن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعدُّواً لَن َتْخُرجُواْ َمِعَي أََبداً { : قوله : الثاين 
  .منه وظن السوء ، قاله ابن زيد 

ِتكُُم اللَُّه أَجًْرا نْ ُتِطيُعوا يُْؤقُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعرَابِ سَُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد تُقَاِتلُوَنُهْم أَوْ ُيْسِلُمونَ فَإِ
لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا ) ١٦(َحَسًنا َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما 

َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمْن َيتََولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما  َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ ُيْدِخلُْه
)١٧ (  

وهؤالء املخلفون هم أحد أصناف املنافقني ، ألن اهللا تعاىل صنف } قُل لّلُْمَخلَِّفَني ِمَن اَألْعرَابِ { : قوله عز وجل 
عراب ثالثة أصناف ، منهم من أعلم أنه ال يؤمن وأوعدهم العذاب يف املنافقني من أهل املدينة ومن حوهلم من األ

َوِممَّْن َحْولَكُْم مَِّن اَألعََرابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ { الدنيا مرتني مث العذاب العظيم يف اآلخرة وذلك قوله 
{ : اعترف بذنبه وتاب ، وهم من قال اهللا فيهم  ومنهم من. اآلية ]  ١٠١: التوبة [ } َمَرُدواْ َعلَى النِّفَاقِ 

ومنهم من وقفوا بني . اآلية ]  ١٠٢: التوبة [ } َوَءاَخُرونَ اعَْتَرفُواْ بِذُنُبِهِم َخلَطُواْ َعَمالً صَاِلحاً َوءاَخرَ َسيِّئاً 
: التوبة [ } مَّا يَُعذِّبُُهْم َوإمَّا َيَتوُب َعلَْيهِمْ َوءَاَخُرونَ مُْرَجْونَ َألِمْر اللَِّه إِ{ : الرجاء هلم واخلوف عليهم بقوله تعاىل 

دون الصنفني املتقدمني لترددهم بني } َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد { : فهؤالء املخاطبون بقوله ]  ١٠٦
  .أمرين 

  :فيهم مخسة أوجه . اآلية } . . . َسُتْدُعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد { : قوله عز وجل 



  .أهنم أهل فارس ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الروم ، قاله احلسن وعبد الرمحن بن أيب ليلى : الثاين 

  .هوازن وغطفان حبنني ، قاله سعيد بن جبري وقتادة : الثالث 
  .بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب ، قاله الزهري : الرابع 

  .عد ، قاله أبو هريرة أهنم قوم مل يأتوا ب: اخلامس 

ِكيَنةَ َعلَْيهِْم َوأَثَابَُهْم فَْتًحا قَرِيبًا لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَّ
  ) ١٩(َعزِيًزا َحِكيًما َوَمَغانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنَها َوكَانَ اللَُّه ) ١٨(

كانت سبب هذه البيعة وهي بيعة } لَقَْد رِِضي اللَُّه َعنِ الُْمؤِمنَِني إِذْ ُيَبايِعُوَنكَ َتْحَت الشَّجَرِة { : قوله عز وجل 
الرضوان تأخر عثمان رضي اهللا عنه مبكة حني أنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية رسوالً إىل اإلسالم 

فأبطأ وأرجف بقتله ، فبايع أصحابه وبايعوه على الصرب واجلهاد ، وكانوا فيما رواه ابن عباس ألفاً ومخسمائة ، 
  .ألفاً وثالمثائةً : كانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبد اهللا بن أيب أوىف : وقال جابر 

لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ { : قوله تعاىل ومسيت بيعة الرضوان ، ل. وكانت البيعة حتت الشجرة باحلديبية والشجرة مسرة 
  :فيه وجهان } الُْمْؤِمنَِني إذْ ُيبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة ، فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِمْ 

  .من صدق النية ، قاله الفراء : أحدمها 
  .من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على املوت ، قاله مقاتل : الثاين 

  :فيه وجهان } السَِّكيَنة َعلَْيهِْم  فَأَنَزلَ{ 
  .فتح خيرب لقرهبا من احلديبية ، قاله قتادة : أحدمها 

  .فتح مكة : الثاين 

َوَيْهِدَيكُْم  آَيةً ِللُْمْؤِمنَِنيَوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم وَِلَتكُونَ 
َولَوْ ) ٢١(وَأُْخَرى لَْم َتقِْدُروا َعلَْيَها قَدْ أَحَاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديًرا ) ٢٠(صَِراطًا ُمْستَِقيًما 

ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ) ٢٢(ًريا قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا َيجُِدونَ َوِليا َولَا َنِص
َوكَانَ َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم ) ٢٣(ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا 

  ) ٢٤(َملُونَ َبصًِريا اللَُّه بَِما َتْع

  :فيه قوالن } وَََعدَكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُونََها { : قوله عز وجل 
  .هي مغامن خيرب ، قاله ابن زيد : أحدمها 

  .هو كل مغنم غنمه املسلمون ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه قوالن } فََعجَّلَ لَكُْم َهِذهِ { 

  . ، قاله جماهد مغامن خيرب: أحدمها 
  .صلح احلديبية ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوكَفَّ أْيِدَي النَّاسِ َعنكُْم { 
  .اليهود كف أيديهم عن املدينة عند خروجهم إىل احلديبية : أحدها 



  .قريش كف أيديهم عن املدينة عند خروجهم إىل احلديبية : الثاين 
احلليفان عليهم عيينة بن حصن ومالك بن عوف جاءوا لينصروا أهل خيرب ، فألقى اهللا يف أسد وغطفان : الثالث 

  .قلوهبم الرعب فاهنزموا 
  :فيه وجهان } َولَِتكُونَ َءاَيةً لِّلُْمؤِمنَِني { 

  .ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنني : أحدمها 
قيل لتكون البيعة آية هلم . وعده وصدق رسوله يف خربه  ليكون فتح خيرب آية أي عالمة لصدق اهللا تعاىل يف: الثاين 

.  
  :فيها ثالثة أقاويل } وَأُْخَرى لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها قَْد أَحاطَ اللَُّه بَِها { : قوله عز وجل 

  .هي أرض فارس والروم ومجيع ما فتحه املسلمون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .هي مكة ، قاله قتادة : الثاين 

  .هي أرض خيرب ، قاله الضحاك : ثالث ال
  :وجهان } قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها { : يف قوله 
  .قدر اهللا عليها ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .حفظها عليكم ليكون فتحها لكم : الثاين 
يعين طريقة اهللا وعادته السالفة نصر } َتْبِديالً  ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَدْ َخلَْت ِمن قَْبلُ َولَن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه{ : قوله عز وجل 

  .رسله وأوليائه على أعدائه 
  :وجهان } َولَن َتجِدَ ِلُسنَّةِ اللَِّه تَْبدِيالً { : ويف قوله 
  .ولن تتغري سنة اهللا وعادته يف نصرك على أعدائك وأعدائه : أحدمها 

  .لظفر بأعدائه وهو حمتمل لن جتد لعادة اهللا يف نصر رسله مانعاً من ا: الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهم بَِبطْنِ َمكَّةَ { : قوله عز وجل 

  .كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي : أحدها 
  .مه حبال من يسلم منهم كف أيديهم عنكم باخلذالن ، وأيديكم عنهم باالستبقاء لعل: الثاين 

  .كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بالصلح عام احلديبية : الثالث 
  :فيه قوالن } بَِبطْنِ َمكَّةَ { 

  .يريد به مكة : أحدمها 
  .يريد به احلديبية ألن بعضها مضاف إىل احلرام : الثاين 

  :يل ثالثة أقاو} ِمن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَيهِْم { : ويف قوله 
أظفركم عليهم بفتح مكة وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة ، وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحاً لقوله : أحدها 

  .} كَفَّ أَْيِديَُهْم َعنكُْم وأَْيدَِيكُْم َعنُهم { 
  .أظفركم عليهم بقضاء العمرة اليت صدوكم عنها : الثاين 

انني رجالً من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه أظفركم عليهم مبا روي ثابت عن أنس أن مث: الثالث 
وسلم وعلى أصحابه من قبل التنعيم عند صالة الفجر ليقتلوا من ظفروا به ، فأخذهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم فأعتقهم ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، فكان هذا هو الظفر 



الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوالَْهْدَي َمْعكُوفًا أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْولَا رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاتٌ  ُهُم الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم َعنِ
ْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذينَ َشاُء لَلَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َي

إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهِمُ الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى ) ٢٥(كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 
  ) ٢٦(ةَ التَّقَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَلَْزمَُهْم كَِلَم

  .يعين قريشاً } ُهمُ الَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله عز وجل 
صلى اهللا علي يعين منعوكم عن املسجد احلرام عام احلديبية حني أحرم النيب } َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ { 

  .وسلم مع أصحابه بعمرة 
  :فيه ثالثة أوجه } َوالَْهْدَي مَْعكُوفاً { 

  .حمبوساً : أحدها 
  .واقفاً : الثاين 

  .جمموعاً ، قاله أبو عمرو بن العالء : الثالث 
  :فيه قوالن } أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه { 

  .منحره ، قاله الفراء : أحدمها 
فعي ، واِحملل بكسر احلاء هو غاية الشيء ، وبالفتح هو املوضع الذي حيله الناس ، وكان احلرم ، قال الشا: الثاين 

  .اهلدي سبعني بدنة 
  .أي مل تعلموا إمياهنم } َولَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ وَنَِساٌء مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعلَْموُهْم { 
  :فيه قوالن } أَن َتطَئُوُهْم { 

  .لكم وأرجلكم فتقتلوهم ، قاله ابن عباس أن تطئوهم خبي: أحدمها 
لوال من يف أصالب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنني ونساء مؤمنات مل يعلموهم أن يطئوا آباءهم : الثاين 

  .فيهلك أبناؤهم ، قاله الضحاك 
  :فيها ستة أقاويل } فَُتِصيَبكُم مِّْنُهم مََّعرَّةٌ { 

  .اإلمث ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .غرم الدية ، قاله ابن إسحاق : الثاين 

  .كفارة قتل اخلطأ ، قاله الكليب : الثالث 
  .الشدة ، قاله قطرب : الرابع 

  .العيب : اخلامس 
  .الغم : السادس 

  :فيه ثالثة أوجه } لَوْ َتَزيَّلُواْ { : قوله عز وجل 
  .لو متيزوا ، قاله ابن قتيبة : أحدها 
  .ه الكليب لو تفرقوا ، قال: الثاين 

  .لو أزيلوا ، قاله الضحاك حىت ال خيتلط مبشركي مكة مسلم : الثالث 
  .وهو القتل بالسيف لكن اهللا يدفع باملؤمنني عن الكفار } لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَاباً أِليماً { 

ويف محية اجلاهلية قوالن . يعين قريشاً } َحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة إذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي قُلُوبِهُِم الْ{ : قوله عز وجل 



:  
  .العصبية آلهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا ، واألنفة من أن يعبدوا غريها ، قاله ابن حبر : أحدمها 

على عادته يف الفاحتة ، ومنعهم له من أنفتهم من اإلقرار له بالرسالة واالستفتاح ببسم اهللا الرمحن الرحيم : الثاين 
  .دخول مكة ، قال الزهري 

إِنَّا { هو االقتداء بآبائهم ، وأال خيالفوا هلم عادة ، وال يلتزموا لغريهم طاعة كما أخرب اهللا عنهم : وحيتمل ثالثاً 
  ] . ٢٣: ف الزخر[ } َوَجْدَنا أََباءنا َعلَى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى َءاثَارِِهم مُّقَْتُدونَ 

يعين الصرب الذي صربوا واإلجابة إىل ما سألوا ، والصلح الذي } فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمؤِمنَِني { 
  .عقدوه حىت عاد إليهم يف مثل ذلك الشهر من السنة الثانية قاضياً لعمرته ظافراً بطلبته 

  :فيها أربعة أوجه } قَْوى َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّ{ 
  .قول ال إله إال اهللا ، قاله ابن عباس ، وهو يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .اإلخالص ، قاله جماهد : الثاين 

  .قول بسم اهللا الرمحن الرحيم ، قاله الزهري : الثالث 
  .م يتقون هبا غضب اهللا ومسيت كلمة التقوى ألهن. قوهلم مسعنا وأطعنا بعد خوضهم : الرابع 

  :حيتمل وجهني } َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها { 
  .وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها : أحدمها 

  .وكانوا أحق مبكة أن يدخلوها : الثاين 
  :ويف من كان أحق بكلمة التقوى قوالن 

  .نذارهم لوال ما سلبوه من التوفيق أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إ: أحدمها 
  .أهل املدينة أحق بكلمة التقوى حني قالوها ، لتقدم إمياهنم حني صحبهم التوفيق : الثاين 

َسكُْم َوُمقَصِّرِيَن لَا ِقَني ُرُءولَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِّ
ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ) ٢٧(َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتًحا قَرِيًبا 

  ) ٢٨(ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا 

قَني لَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجِدَ الْحََراَم إِن َشاَء اللَُّه َءاِمنَني ُمَحلِّ{ : قوله عز وجل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رأى يف املنام ، أنه يدخل مكة على هذه : قال قتادة } ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن 

فََما َرأَْيُت ِفي هذَا الَعامِ « : فلما صاحل قريشاً باحلديبية ، ارتاب املنافقون ، حىت قال صلى اهللا عليه وسلم الصفة ، 
«  

  :فيه قوالن } فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُمواْ { : مث قال 
  .علم أن دخوهلا إىل سنة ومل تعلموه أنتم ، قاله الكليب : أحدمها 

  .مؤمنني ونساء مؤمنات مل تعلموهم؛ اآلية  علم أن مبكة رجاالً: الثاين 
  :فيه قوالن } فََجَعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباً { : ثُمَّ قَالَ 
  .أنه الصلح الذي جرى بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقريش باحلديبية ، قاله جماهد : أحدمها 

  .فتح مكة ، قاله ابن زيد والضحاك : الثاين 



  :ثالثة أوجه } لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِن َشآَء اللَُّه { : ه ويف قول
  .أنه خارج خمرج الشرط واالستثناء : أحدها 
  .أنه ليس بشرط وإمنا خرج خمرج احلكاية على عادة أهل الدين ، ومعناه لتدخلونه مبشيئة اهللا : الثاين 

  .م ، وألنه علم أن بعضهم ميوت إن شاء اهللا يف دخول مجيعكم أو بعضك: الثالث 

ْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنا ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركًَّعا ُسجًَّدا َي
َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْإِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَخَْرَج َشطْأَُه فَآَزَرهُ ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك 

ِملُوا الصَّاِلَحاِت مِْنُهمْ فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَع
  ) ٢٩(َرةً َوأَجًْرا َعِظيًما َمْغِف

  :فيه ستة تأويالت } ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِم مِّْن أَثَرِ السُّجُوِد { : قوله عز وجل 
  .أنه ثرى األرض وندى الطهور ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .أهنا صالهتم تبدوا يف وجوههم ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .سن أنه السمت ، قاله احل: الثالث 
  .اخلشوع ، قاله جماهد : الرابع 

  .هو أن يسهر الليل فيصبح مصفراً ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة ، قاله عطية العويف : السادس 

  :والن فيه ق} ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي اإلِِجنيلِ كََزْرعٍ أَخَْرَج َشطَأَُه { 
  .ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه . أن مثلهم يف التوراة بأن سيماهم يف وجوههم : أحدمها 

  .أن كال األمرين مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه { : وقوله 
  .تسميه السفا والبهمي ، قاله قطرب أن الشطأ شوك السنبل ، والعرب أيضاً : أحدها 
  .أنه السنبل ، فيخرج من احلبة عشر سنبالت وتسع ومثان ، قاله الكليب والفراء : الثاين 

  .أنه فراخه اليت خترج من جوانبه ، ومنه شاطىء النهر جانبه ، قاله األخفش : الثالث 
  :فيه قوالن } فَآَزَرُه { 

  .اله السدي فساواه فصار مثل األم ، ق: أحدمها 
  .فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها : الثاين 

  .يعين اجتماع الفراخ مع األصول } فَاْسَتْغلَظَ { 
  .أي على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له } فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه { 
 عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم ، ألن ما أعجب يعين النيب صلى اهللا} يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُفَّارَ { 

  .املؤمنني من قوهتم كإعجاب الزراع بقوة رزعهم هو الذي غاظ الكفار منهم 
ووجه ضرب املثل هبذا الزرع الذي أخرج شطأه ، هو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني بدأ بالدعاء إىل دينه كان 

ىت كثر مجعه وقوي أمره ، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حاال بعد ضعيفاً ، فأجابه الواحد بعد الواحد ح
  .حال يغلظ ساقه وأفراخه فكان هذا من أصح مثل وأوضح بيان ، واهللا أعلم 



َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَعُوا ) ١(َعِليٌم  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع
) ٢(كُْم وَأَْنُتمْ لَا َتشُْعُرونَ أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ وَلَا َتْجَهرُوا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُ

َت   ) ٣(ُهْم ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَا

  :فيه مخسة أقاويل } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ تُقَدُِّمواْ َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِه { : قوله عز وجل 
  .لو أنزل يفَّ كذا ، لو أنزل يفَّ كذا ، فنزلت هذه اآلية ، قاله قتادة : أن ناساً كانوا يقولون : أحدها 
  .أهنم هنوا أن يتكلموا بني يدي كالمه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .معناه أال يقتاتوا على اهللا ورسوله ، حىت يقضي اهللا على لسان رسوله ، قاله جماهد : الثالث 
هنا نزلت يف قوم ضحوا قبل أن يصلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمرهم أن يعيدوا الذبح ، أ: الرابع 

  .قاله احلسن 
  .ال تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر به اهللا تعاىل ورسوله ، قال الزجاج : اخلامس 

وسلم أنفذ أربعة وعشرين رجالً من أصحابه وسبب نزوهلا ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه 
إىل بين عامر فقتلوهم إال ثالثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفئوا إىل املدينة فلقوا رجلني من بين سليم فسألومها عن 

إن بيننا وبينك : من بين عامر فقتلومها ، فجاء بنو سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا : نسبهما فقاال 
هداً وقد قتل منا رجالن فودامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبائة بعري ونزلت عليه هذه اآلية يف قتلة الرجلني ع
.  

  .يعين يف التقدم املنهي عنه } َواتَّقُواْ اللََّه { 
  .بفعلكم } َعِليٌم { لقولكم } إِنَّ اللََّه َسِميٌع { 

قيل إن رجلني من الصحابة متاريا } َمنُواْ الَ َتْرفَعُواْ أَْصوَاَتكُْم فَْوَق صَوِت النَّبِّيِ َيأَيَُّها الَِّذيَن َءا{ : قوله عز وجل 
والذي بعثك باحلق ال أكلمك : عنده فارتفعت أصوهتما ، فنزلت هذه اآلية ، فقال أبو بكر رضي اهللا عنه عند ذلك 

  .بعدها إال كأخي السرار 
  :فيه وجهان } لِ كََجْهرِ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ َوالَ َتْجَهرُواْ لَُه بِالْقَْو{ 

يا نيب اهللا واهللا لقد خشيت أن أكون قد : روي أن ثابت بن قيس بن مشاس قال . أنه اجلهر بالصوت : أحدمها 
َيا ثَابِتَ أََمأ « : هلكت ، هنانا اهللا عن اجلهر بالقول وأنا امرؤ جهري الصوت ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .؟ فعاش محيداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة » ْرَضى أَن تَِعيشَ َحِميداً وُتقَْتلَ َشهِيداً وََتْدُخلَ الَْجنَّةَ َت
أن النهي عن هذا اجلهر هو املنع من دعائه بامسه أو كنيته كما يدعو بعضهم بعضاً باالسم والكنية ، وهو : الثاين 

الَ َتْجَعلُواْ ُدَعآَء الرَّسُولِ { ، ولكْن دعاؤه بالنبوة والرسالة كما قال تعاىل } كََجْهرِ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ { معىن قوله 
  ] . ٦٣: النور [ } َبْيَنكُْم كَدَُعآِء َبْعِضكُم بَْعضاً 

  :فيه وجهان } أن َتْحَبطَ أَْعمَالُكُْم { 
  .أن معناه فتحبط أعمالكم : أحدمها 

  .لئال حتبط أعمالكم : الثاين 
  .حببط أعمالكم } ْم الَ َتْشُعُرونَ َوأَنُت{ 

  :فيه تأويالن } أُولَِئكَ الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى . . . { : قوله عز وجل 



  .معناه أخلصها للتقوى ، قاله الفراء : أحدمها 
  .معناه اختصها للتقوى ، قاله األخفش : الثاين 

َولَوْ أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتخُْرَج إِلَيْهِْم لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم ) ٤(ْن َوَراِء الُْحجَُراتِ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِم
  ) ٥(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ب نزوهلا ، فروى معمر عن قتادة اختلف يف سب. اآلية } إِنَّ الَِّذيَن ُينَاُدوَنَك ِمن َوَرآِء الُْحُجرَاِت { : قوله عز وجل 
يا حممد ، إن مدحي زين وشتمي شني ، : أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فناداه من وراء احلجرة 

وروى . فأنزل اهللا هذه اآلية ، فهذا قول » َويْلَُك ذَاَك اللَُّه ، ذَاكَ اللَُّه « : فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
انطلقوا بنا إىل هذا الرجل ، فإن يكن نبياً فنحن : أتى ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا : رقم قال زيد بن أ

أسعد الناس باتباعه وإن يكن ملكاً نعش يف جنابه ، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا ينادونه ، وهو يف 
قيس بن : كانوا تسعة نفر : قال مقاتل . ا من بين متيم إهنم كانو: قيل . حجرته يا حممد ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

عاصم ، والزبرقان بن بدر ، واألقرع بن حابس ، وسويد بن هشام ، وخالد بن مالك ، وعطاء بن حابس ، 
  .والقعقاع بن معبد ، ووكيع بن وكيع ، وعيينة بن حصن 

  :وجهان } أَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ { : ويف قوله 
  .ال يعلمون ، فعرب عن العلم بالعقل ألنه من نتائجه ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .ال يعقلون أفعال العقالء لتهورهم وقلة أناهتم ، وهو حمتمل : الثاين 
  .واحلجرات مجع حجر؛ واحلجر مجع حجرة 

  :هان فيه وج} َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُواْ حَتَّى َتخُْرَج إِلَْيهِْم لَكَانَ َخْيراً لَُّهمْ { 
  .لكان أحسن ألدهبم يف طاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 

ألطلقت أسراهم بغري فداء ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان سىب قوماً من بين العنرب ، فجاءوا يف : الثاين 
  .فداء سبيهم وأسراهم 

َواْعلَُموا ) ٦(ِسٌق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُتصْبِحُوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَا
نَ َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرَّهَ إَِمياأَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو يُِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لََعنِتُّْم َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم الْ

  ) ٨(فَْضلًا ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ٧(إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُسُوَق َوالِْعْصَيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

نزلت هذه اآلية يف الوليد بن عقبة بن . اآلية } َنَبإِ فََتَبيَّنُواْ َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِن َجآَءكُْم فَاِسق بِ{ : قوله عز وجل 
أيب معيط ، وسبب نزوهلا ما رواه سعيد عن قتادة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث الوليد ابن عقبة مصدقاً لبين 

فأخربه أهنم قد ارتدوا عن املصطلق ، فلما أبصروه أقبلوا حنوه ، فهاهبم فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 
اإلسالم ، فبعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يثبت وال يعجل ، فانطلق خالد حىت أتاهم 
ليالً فبعث عيونه ، فلما جاءوا أخربوا خالداً أهنم متمسكون باإلسالم ، ومسعوا أذاهنم وصالهتم ، فلما أصبحوا ، 

فكان . ما ذكروه ، فعادوا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه ، فنزلت هذه اآلية أتاهم خالد ورأى صحة 
ويف هذه اآلية دليل على أن خرب الواحد » التأين من اهللا والعجلة من الشيطان « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .مقبول إذا كان عدالً 



  :فيه مخسة تأويالت } ُسولَ اللَِّه لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ مَِّن األْمرِ لَعَنِتَُّم َواْعلَُمواْ أَنَّ فِيكُْم َر{ : قوله عز وجل 
  .ألمثتم ، قاله مقاتل : أحدها 
  .الهتمتم ، قاله الكليب : الثاين 

  .لغويتم : الثالث 
  .هللكتم : الرابع 

  .لنالتكم شدة ومشقة : اخلامس 
 عليه وسلم لو أطاعهم يف كثري من األمر لعنتوا ، فأنتم واهللا أسخف رأياً هؤالء أصحاب النيب صلى اهللا: قال قتادة 

  .وأطيش عقوال 
  :فيه وجهان } َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُْم اِإلَميانَ { 

  .حسنه عندكم ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .مبا وصف من الثواب عليه . قاله احلسن : الثاين 

  :فيه وجهان } بِكُمْ َوزَيََّنةُ ِفي قُلُو{ 
  .مبا وعد عليه يف الدنيا من النصر ويف اآلخرة من الثواب ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .بالدالالت على صحته : الثاين 
  :فيه وجهان } َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُُسوَق َوالِْعْصَيانَ { 

  .أنه الكذب خاصة ، قاله ابن زيد : أحدمها 
  .ل ما خرج عن الطاعة ك: الثاين 

اِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَ
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَْصِلحُوا ) ٩(َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني  أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ

  ) ١٠(َبْيَن أَخََوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

  :اختلف يف سبب نزوهلا على أربعة أقاويل } َنُهَما َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَصِْلُحواْ َبْي{ : قوله عز وجل 
ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري أن األوس واخلزرج كان بينهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا : أحدها 

ما رواه سعيد عن قتادة أهنا نزلت يف : الثاين . عليه وسلم قتال بالسعف والنعال وحنوه فنزلت هذه اآلية فيهم 
آلخذنه عنوة لكثرة عشريته ، وأن : ني من األنصار كانت بينهما مدارأة يف حق بينهما ، فقال أحدمها لآلخر رجل

اآلخر دعاه ليحاكمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأىب أن يتبعه ، فلم يزل هبما األمر حىت تواقعوا وتناول 
  .بعضهم بعضاً باأليدي والنعال ، فنزلت فيهم 

ما رواه أسباط عن السدي أن رجالً من األنصار كانت له امرأة تدعى أم زيد وأن املرأة أرادت أن تزور  :الثالث 
أهلها فحبسها زوجها وجعلها يف علية له ال يدخل عليها أحد من أهلها ، وأن املرأة بعثت إىل أهلها ، فجاء قومها 

نو عمه ليحولوا بني املرأة وأهلها فتدافعوا واجتلدوا وأنزلوها لينطلقوا هبا ، فخرج الرجل فاستعان أهله ، فجاء ب
  .بالنعال ، فنزلت هذه اآلية فيهم 

ما حكاه الكليب ومقاتل والفراء أهنا نزلت يف رهط عبد اهللا بن أيب بن سلول من اخلزرج ورهط عبد اهللا بن : الرابع 
ه على عبد اهللا بن أيب ، وهو يف جملس رواحة من األوس ، وسببه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف على محار ل



إليك محارك ، فغضب عبد اهللا بن : قومه ، فراث محار النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأمسك عبد اهللا أنفه وقال 
أتقول هذا حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فواهللا هو أطيب رحياً منك ومن أبيك ، فغضب : رواحة ، وقال 

رواحة قومه حىت اقتتلوا باأليدي والنعال فنزلت هذه اآلية فيهم ، فأصلح رسول اهللا صلى اهللا  قومه ، وأعان ابن
  .عليه وسلم بينهم 

  .البغي التعدي بالقوة إىل طلب ما ليس مبستحق } فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى { 
  :فيه وجهان } فَقَاِتلُواْ الَِّتي َتْبِغي { 

  . التعدي يف القتال تبغي يف: أحدمها 
  .يف العدول عن الصلح ، قاله الفراء : الثاين 

  :فيه وجهان } حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَّهِ { 
  .ترجع إىل الصلح الذي أمر اهللا به ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  .ترجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله فيما هلم وعليهم ، قاله قتادة : الثاين 
  .أي رجعت } ن فَآَءْت فَإِ{ 
  :فيه وجهان } فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ { 

  .يعين باحلق : أحدمها 
  .بكتاب اهللا ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .معناه واعدلوا } َوأَقِْسطُواْ { 
  :وحيتمل وجهني 

  .اعدلوا يف ترك اهلوى واملمايلة : أحدمها 
  .ملؤاخذة يف ترك العقوبة وا: الثاين 

  .يف القول والفعل : أي العادلني قال أبو مالك } إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقْسِِطَني { 

نَّ ٍء َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخيًْرا ِمْنُهَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخْيًرا مِْنُهْم َولَا نَِساٌء ِمْن نَِسا
  ) ١١(ْب فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ َولَا َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُْم َولَا َتنَاَبزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق بَْعَد الْإَِمياِن َوَمْن لَمْ َيُت

أما القوم فهم الرجال خاصة ، لذلك ذكر . ية اآل} َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َيْسَخْر قَْوٌم مَِّن قَْومٍ { : قوله عز وجل 
ويسمى الرجال قوماً لقيام بعضهم مع بعض يف األمور ، وألهنم يقومون باألمور دون النساء ، ومنه . بعدهم النساء 
  :قول الشاعر 

  أقوم آل حصن أم نساء... وما أدري وسوف إخال أدري 
  :ويف هذه السخرية املنهي عنها قوالن 

  .استهزاء الغين بالفقري إذا سأله ، قاله جماهد  أنه: أحدمها 
  .أنه استهزاء املسلم مبن أعلن فسقه ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .أنه استهزاء الدهاة بأهل السالمة : وحيتمل ثالثاً 
َوالَ نَِسآٌء مِّن نِّسآٍء { .  خرياً منهم معتقداً وأسلم باطناً: وحيتمل . عند اهللا تعاىل } َعَسى أَن َيكُوُنواْ َخْيراً مِّنُْهْم { 

  .} َعَسى أَن َيكُنَّ َخيُْرا مِّْنُهنَّ 



  :فيه وجهان } َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم { 
  .وال تلمزوا أهل دينكم : أحدمها 

  .العيب : واللمز : ال تلمزوا بعضكم بعضاً : الثاين 
  :ويف املراد به هنا ثالثة أوجه 

  .ى بعض ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة وسعيد ابن جبري ال يطعن بعضكم عل: أحدها 
  .ال ختتالوا فيخون بعضكم بعضاً ، قاله احلسن : الثاين 

  .ال يلعن بعضكم بعضاً ، قاله الضحاك : الثالث 
  :يف النبز وجهان } َوالَ تََناَبزُوا بِاَأللْقَابِ { 

  .أنه اللقب الثابت ، قاله املربد : أحدمها 
  :ن النبز القول القبيح ، وفيه هنا أربعة أوجه أ: الثاين 

روي أن وفد بين سليم قدموا على النيب : قال الشعيب . أنه وضع اللقب املكروه على الرجل ودعاؤه به : أحدها 
صلى اهللا عليه وسلم وللرجل منهم امسان وثالثة فكان يدعوا الرجل باالسم فيقال إنه يكره هذا ، فنزلت هذه اآلية 

.  
  .يا سارق ، يا زاين ، قاله ابن زيد . . . يا فاسق . . . أنه تسمية الرجل باألعمال السيئة بعد اإلسالم : اين الث

  .أنه يعريه بعد اإلسالم مبا سلف من شركه ، قاله عكرمة : الثالث 
. . . ومن النصارى  يا يهودي ،. . . أن يسميه بعد اإلسالم باسم دينه قبل اإلسالم ، ملن أسلم من اليهود : الرابع 

فأما مستحب األلقاب ومستحسنها فال يكره ، وقد وصف النيب صلى اهللا . يا نصراين ، قاله ابن عباس ، واحلسن 
  .عليه وسلم عدداً من أصحابه بأوصاف فصارت هلم من أمجل األلقاب 

  :واختلف يف من نزلت فيه هذه اآلية على أربعة أقاويل 
بن قيس بن مشسان وكان يف أذنه ثقل فكان يدنو من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أهنا نزلت يف ثابت: أحدها 

ففعلوا إال رجالً كان بني يدي » َتفَسَّحُواْ « : حىت يسمع حديثه ، فجاء ذات يوم وقد أخذ الناس جمالسهم فقال 
بذه ثابت ، بلقب كان ألمه مكروهاً ، فن» قَْد أَصَْبَت َمْوِضعاً « : النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل يفسح وقال 

  .فنزلت ، قاله الكليب والفراء 
يا أعرايب ، فقال له : أنا نزلت يف كعب بن مالك األنصاري ، وكان على املغنم فقال لعبد اهللا بن أيب حدرد : الثاين 

  .حكاه مقاتل  يا يهودي ، فتشاكيا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنزلت فيهما ،: عبد اهللا 
أهنا نزلت يف الذين نادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وراء احلجرات عند استهزائهم مبن مع رسول : الثالث 

  .اهللا من الفقراء واملوايل فنزل ذلك فيهم 
  .أنا نزلت يف عائشة وقد عابت أم سلمة : الرابع 

  .عابتها بلباس تشهرت به : قصر ، وقال غريه عابتها بال: واختلفوا يف الذي عابتها به فقال مقاتل 

ْب بَْعُضكُْم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحدُكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنِبُوا كَِثًريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َولَا َتَجسَّسُوا َولَا يَْغَت
  ) ١٢(ُموُه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ َرحِيٌم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فَكَرِْهُت



  .باملسلم تومهاً من غري تعلمه يقيناً . يعين ظن السوء } َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اْجَتنِبُواْ كَِثرياً مَِّن الظَّنِّ { : قوله عز وجل 
  :فيه وجهان } إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثْمٌ { 

  .يعين ظن السوء  :أحدمها 
  .أن يتكلم مبا ظنه فيكون إمثاً ، فإن مل يتكلم به مل يكن إمثاً ، قاله مقاتل بن حيان : الثاين 

  :فيه وجهان } َوالَ َتَجسَُّسوا { 
  .هو أن يتبع عثرات املؤمن ، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة : أحدمها 

  .ي هو البحث عم خفي حىت يظهر ، قاله األوزاع: الثاين 
  :ويف التجسس والتحسس وجهان 

  :وقال الشاعر . أن معنامها واحد ، قاله ابن عباس وقرأ احلسن باحلاء : أحدمها 
  إذا زرت سعدى الكاشح املتحسس... جتنبت سعدى أن تشيد بذكرها 

  .صاحب سر الشر ، والناموس صاحب سر اخلري : اجلاسوس : وقال أبو عمرو الشيباين 
  :ويف الفرق بينهما وجهان . هنما خمتلفان أ: والوجه الثاين 

أن التجسس باجليم هو البحث ، ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان يبحث عن األمور وباحلاء هو ما أدركه : أحدمها 
  .اإلنسان ببعض حواسه 

  .لغريه والتجسس أن جيس األخبار لنفسه و. أنه باحلاء أن يطلبه لنفسه وباجليم أن يكون رسوالً لغريه : الثاين 
: الغيبة ثالثة كلها يف كتاب اهللا : ذكر العيب بظهر الغيب ، قال احلسن : والغيبة } َوالَ َيغَْتب بَّْعُضكُم َبْعضاً { 

. وإما اإلفك ، فأن تقول فيه ما بلغك عنه . الغيبة واإلفك والبهتان ، فأما الغيبة ، فأن تقول يف أخيك ما هو فيه 
  .ما ليس فيه  وأما البهتان فأن تقول فيه

« : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الغيبة قال : وروى العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 
  .» ُهَو أَن َتقُولَ َألِخيَك َما ِفيِه فَإِن كُنَت َصاِدقَاً فَقَِد اغَْتْبَتُه ، َوإِن كُنَت كَاِذباً فَقَْد َبهَّتَّهُ 

  :فيه وجهان } ُدكُْم أَن َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً أَُيِحبُّ أََح{ 
  .أي كما حيرم أكل حلمه ميتاً حيرم غيبته حياً : أحدمها 

واستعمل أكل . كما ميتنع أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً كذلك جيب أن ميتنع عن غيبته حياً ، قاله قتادة : الثاين 
  :جارية قال الشاعر اللحم مكان الغيبة ألن عادة العرب بذلك 

  وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمدا... فإن أكلوا حلمي وفرت حلومهم 
  :فيه وجهان } فَكَرِْهُتُموهُ { 

  .فكرهتم أكل امليتة ، كذلك فاكرهوا الغيبة : أحدمها 
  .فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس : الثاين 

 اللََّه َعِليٌم ْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتعَاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنََّيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُ
  ) ١٣(َخبٌِري 

النهي عن التفاخر باألنساب ، وبني . قصد هبذه اآلية } َيأَيَُّها النَّاسُ إِنَّا َخلَقَْناكُْم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى { : قوله عز وجل 
  .التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنثى يعين آدم وحواء 



  :فبني أن الشعوب والقبائل للتعارف ال لالفتخار ، وفيها ثالثة أوجه } َوَجَعلَْناكُم ُشُعوباً َوقََبآِئلَ ِلَتَعَرفُواْ { : مث قال 
  :وقال الشاعر . نسب األقرب ، قاله جماهد ، وقتادة أن الشعوب النسب األبعد والقبائل ال: أحدها 

  كرمي قد يعد وال جنيب... قبائل من شعوب ليس فيهم 
  .ومسوا شعوباً ألن القبائل تشعبت منها 

  .أن الشعوب عرب اليمن من قحطان ، والقبيلة ربيعة ومضر وسائر عدنان : الثاين 
  .لعرب أن الشعوب بطون العجم ، والقبائل بطون ا: الثالث 

أن الشعوب هم املضافون إىل النواحي والشعاب ، والقبائل هم املشتركون يف األنساب ، قال : وحيتمل رابعاً 
  :الشاعر 

  فيها أمري املؤمنني ومنرب... وتفرقوا شعباً فكل جزيرة 
معني مع والشعوب مجع َشعب بفتح الشني ، والشِّعب بكسر الشني هو الطريق ومجعه شعاب ، فكان اختالف اجل

  .اتفاق اللفظني تنبيهاً على اختالف املعنيني 
  .إن أفضلكم ، والكرم بالعمل والتقوى ال بالنسب } إِنَّ أَكْرََمكُْم عِنَد اللَِّه أَْتقَاكُم { 

ي قُلُوبِكُْم َوإِنْ ُتِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه لَا قَالَِت الْأَْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِف
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبوا َوَجاَهدُوا ) ١٤(َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئًا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِدِينِكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت ) ١٥(ْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِ
إِْسلَاَمكُمْ َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم  َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ لَا َتمُنُّوا َعلَيَّ) ١٦(َوَما ِفي الْأَْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  ) ١٨(إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيبَ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ ) ١٧(أَنْ َهَداكُْم ِللْإَِمياِن إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  :فيه ثالثة أوجه } . . . ْم ُتْؤِمُنواْ َولَِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا قَالَِت اَألعَْراُب َءاَمنَّا قُل لَّ{ : قوله عز وجل 
  .أهنم أقروا ومل يعملوا ، فاإلسالم قول واإلميان عمل ، قاله الزهري : أحدها 
  .أهنم أرادوا أن يتسموا باسم اهلجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن امسهم أعراب ، قاله ابن عباس : الثاين 

مل : قل هلم : م َمنُّوا على رسول اهللا صلى اهللا بإسالمهم فقالوا أسلمنا ، مل نقاتلك ، فقال اهللا تعاىل لنبيه أهن: الثالث 
ألناهم آمنوا بألسنتهم دون قلوهبم ، فلم يكونوا مؤمنني ، . تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف ، قاله قتادة 
  :ون مأخوذاً من االستسالم ال من اإلسالم كما قال الشاعر وتركوا القتال فصاروا مستسلمني ال مسلمني ، فيك

  إال اهلدية أو ترك بإسالم... طال النهار على من ال لقاح له 
ويكون اإلسالم واإلميان يف حكم الدين على هذا التأويل واحداً وهو مذهب الفقهاء ، ألن كل واحد منهما تصديق 

  .وعمل 
  :وإمنا خيتلفان من وجهني 

  .من أصل االمسني ألن اإلميان مشتق من األمن ، واإلسالم مشتق من السلم : أحدمها 
أن اإلسالم علم لدين حممد صلى اهللا عليه وسلم واإلميان جلميع األديان ، ولذلك امتنع اليهود والنصارى : الثاين 

  .ية يف أعراب بين أسد ونزلت هذه اآل: قال الفراء . أن يتسموا باملسلمني ، ومل ميتنعوا أن يتسموا باملؤمنني 
  :فيه وجهان } الَ َيلِْتكُم مِّْن أَْعَماِلكُمْ َشيئاً . . . { : قوله عز وجل 

  :ال مينعكم من ثواب عملكم شيئاً ، قال رؤبة : أحدمها 



  ومل يلتين عن سراها ليت... وليلة ذات سرى سريت 
  .أي مل مينعين عن سراها 

  :شيئاً ، قال احلطيئة  وال ينقصكم من ثواب أعمالكم: الثاين 
  جهد الرسالة ال ألتاً وال كذباً... أبلغ سراة بين سعد مغلغلة 

  .أي ال نقصاً وال كذباً 
  :وفيها وجهان } يألتكم { و } َيلِْتكم { : وفيه قراءتان 

  .لغتان معنامها واحد ] أهنما : [ أحدها 
  .يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم : الثاين 

هؤالء أعراب حول املدينة أظهروا اإلسالم خوفاً ، وأبطنوا . اآلية } لْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُم قُ{ : قوله عز وجل 
الشرك اعتقاداً فأظهر اهللا ما أبطنوه وكشف ما كتموه ، ودهلم بعلمه مبا يف السموات واألرض علم علمه مبا 

 عليه وسلم ، وقالوا فضلنا على غرينا بإسالمنا طوعاً اعتقدوه ، وكانوا قد منوا بإسالمهم على رسول اهللا صلى اهللا
.  

وهذا صحيح ألنه إن كان إسالمهم حقاً فهو } َيُمنُّونَ َعلَْيكَ أَنْ أَْسلَُمواْ قُل الَّ َتُمونُّوا َعلَيَّ إِْسالََمكُْم { : فقال تعاىل 
  .فاملنة فيه عليهم  خلالص أنفسهم فال ِمنَّةَ فيه هلم ، وإن كان نفاقاً فهو للدفع عنهم ،

  :حيتمل وجهني } بِلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أن َهَداكُمْ ِلِإلَمياِن { : مث قال 
  .وتكون املنة هي التحمد بالنعمة . أن اهللا أحق أن مين عليكم أن هداكم لإلميان حىت آمنتم : أحدمها 

وقد يعرب باملنة عن النعمة تارة وعن التحمد . نة هي النعمة أن اهللا تعاىل ينعم عليكم هبدايته لكم ، وتكون امل: الثاين 
  .هبا أخرى 

  .يعين فيما قلتم من اإلميان } إِن كُنُْتْم َصاِدِقنيَ { 

مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا أَإِذَا ) ٢(َبلْ َعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر مِْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب ) ١(ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد 
َبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَُهْم ِفي ) ٤(قَْد َعِلْمَنا َما َتنْقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوعِْنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ ) ٣(ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد 

  ) ٥(أَْمرٍ َمرِيجٍ 

  :فيه أربعة أوجه } ق { : قوله عز وجل 
  .م من أمساء اهللا تعاىل أقسم هبا ، قاله ابن عباس أنه اس: أحدها 
  .أنه اسم من أمساء القرآن ، قاله قتادة : الثاين 

  .حم واهللا ، وهذا معىن قول جماهد : أن معناه قضى واهللا ، كما قيل يف حم : الثالث 
  .أنه اسم اجلبل احمليط بالدنيا ، قاله الضحاك : الرابع 

  .لها منه وعروق اجلبال ك: قال مقاتل 
  :أن يكون معناه قف؛ كما قال الشاعر : وحيتمل خامساً 

  ... . . . . . . . . . . . .قلت هلا قفي فقالت قاف 
  :وحيتمل ما أريد بوقفه عليه وجهني . أي وقفت 

  .قف على إبالغ الرسالة لئال تضجر بالتكذيب : أحدمها 



  .ما مل تؤمر به قف على العمل مبا يوحى إليك لئال تعجل على : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } َوالْقُْرَءاِن الَْمجِيِد { 

  .أنه الكرمي ، قاله احلسن : أحدها 
أنه مأخوذ من كثرة القدرة واملنزلة ، ال من كثرة العدد من قوهلم فالن كثري يف النفوس ، ومنه قول العرب : الثاين 

رخ والعفار ، أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على هلا يف كل الشجر نار ، واستجمد امل: يف املثل السائر 
  .سائر الشجر ، قاله ابن حبر 

} والْقُْرَءاِن املَجِيدِ { . أنه العظيم ، مأخوذ من قوهلم قد جمدت اإلبل إذا أعظمت بطوهنا من كأل الربيع : الثالث 
وجواب القسم . لقسم أال يكون إال باملعظم قسم أقسم اهللا به تشريفاً له وتعظيماً خلطره ألن عادة جارية يف ا

  :حمذوف وحيتمل وجهني 
  .} َبلْ َعجِبُواْ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّنُهْم { : هو أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدليل قوله تعاىل : أحدمها 

  .} إِِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً { : أنكم مبعوثون بدليل قوله : الثاين 
  .يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َبلْ َعجِبُواْ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّنُهْم { : قوله عز وجل 

  :فيه ثالثة أوجه } فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشيٌء َعجِيبٌ { 
  .أهنم عجبوا أن دعوا إىل إله واحد ، قاله قتادة : أحدها 
  .قبل اهللا تعاىل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، من : الثاين 

  .أهنم عجبوا من إنذارهم بالبعث والنشور : الثالث 
  :فيه وجهان } قَْد َعلْمَنا َما َتنقُصُ اَألْرُض مِْنُهم { : قوله عز وجل 

  .من ميوت منهم ، قاله قتادة : أحدمها 
  .يعين ما تأكله األرض من حلومهم وتبليه من عظامهم ، قاله الضحاك : الثاين 

  :ويف حفيظ وجهان . يعين اللوح احملفوظ } َنا ِكَتاٌب حَِفيظٌ َوِعنَد{ 
  .حفيظ ألعماهلم : أحدمها 

  .ملا يأكله التراب من حلومهم وأبداهنم وهو الذي تنقصه األرض منهم : الثاين 
  .ل اجلميع احلق يعين القرآن يف قو. اآلية } . . . َبلْ كَذَُّبواْ بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم { : قوله عز وجل 

  :فيه أربعة أوجه } َمرِيجٍ { 
  .قاله الضحاك . أن املريج املختلط : أحدها 
  .املختلف ، قاله قتادة : الثاين 

  .امللتبس ، قاله احلسن : الثالث 
  :ومنه قول أيب دؤاد . الفاسد ، قاله أبو هريرة : الرابع 

  مشرف احلارك حمبوك الكتد... مرج الدين فأعددت له 

وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسيَ ) ٦(َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ  أَفَلَْم
َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكًا فَأَْنبَْتَنا بِهِ ) ٨(َتْبصَِرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ ) ٧(َوأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 

رِْزقًا ِللِْعَباِد َوأَحَْيْيَنا بِِه بَلَْدةً َمْيًتا كَذَِلكَ الُْخرُوُج ) ١٠(وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت لََها طَلْعٌ َنضِيٌد ) ٩(َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد 
)١١ (  



  :فيه وجهان } َها ِمن فُُروجٍ َوَما لَ{ : قوله عز وجل 
  .من شقوق : أحدمها 

  .من فتوق ، قاله ابن عيسى إال أن امللك تفتح له أبواب السماء عند العروج : الثاين 
  .أي بسطناها } وَاَألْرَض َمَدْدَناَها { : قوله عز وجل 

  :اسية قال الشاعر يعين اجلبال الرواسي الثوابت ، واحدها ر} َوألْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي { 
  إىل النجم فرع ال ينال طويل... رسا أصله حتت الثرى ومسا به 

  .أي من كل نوع } ِمن كُلِّ َزْوجٍ { 
  :فيه وجهان } َبهِيجٍ { 

  .حسن ، مأخوذ من البهجة وهي احلسن : أحدمها 
الوجه من اإلسفار واحلمرة ما  ساّر مأخوذ من قوهلم قد أهبجين هذا األمر أي سرين ، ألن السرور حيدث يف: الثاين 

  .الناس نبات األرض فمن دخل اجلنة فهو كرمي ، ومن دخل النار فهو لئيم : قال الشعيب . يصري به حسناً 
  :فيها ثالثة أوجه } َتْبصَِرةً { : قوله عز وجل 

  .يعين بصرية لإلنسان ، قاله جماهد : أحدها 
  .تادة نعماً بصر اهللا هبا عباده ، قاله ق: الثاين 

  .يعين داللة وبرهاناً : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } َوِذكَْرى ِلكُلِّ عَْبٍد ُمنِيبٍ { 

  .أن املنيب املخلص ، قاله السدي : أحدها 
  .أنه التائب إىل ربه ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه الراجع املتذكر ، قاله ابن حبر : الثالث 
  .خص باخلطاب كل عبد منيب النتفاعه هبا واهتدائه إليها  وقد عم اهللا هبذه التبصرة والذكرى وإن

  .يعين املطر ، ألنه به حييا النبات واحليوان } وََنزَّلَْنا ِمَن السََّمآِء مََآًء مَُّباَركاً { : قوله عز وجل 
  :فيها هنا وجهان } فَأَنبَْتَنا بِِه جَنَّاٍت { 

  .أهنا البساتني ، قاله اجلمهور : أحدمها 
  .الشجر ، قاله ابن حبر : ين الثا
يعين الرب والشعري ، وكل ما حيصد من احلبوب ، إذا تكامل واستحصد مسي حصيداً ، قال } َوَحبَّ الَْحصِيِد { 

  :األعشى 
  تكريث ينظر حبه أن حيصدا... لسنا كما إياد دارها 

  :فيها وجهان } وَالنَّْخلَ بِاسَقَاٍت { : قوله عز وجل 
  :قاله الشاعر . لطوال ، قاله ابن عباس وجماهد أهنا ا: أحدمها 

  بسقت على قيس فزاره... يا ابن الذين بفضلهم 
  .أي طالت عليهم 

  :وقال الشاعر . أهنا اليت قد ثقلت من احلمل ، قاله عكرمة ) الثاين ( 
  بقران فيه الباسقات املواقر... فلما تركنا الدار ظلت منيفة 



  :ثالثة أقاويل أي منضود ، فيه } َنِضيٌد { 
  .أن النضيد املتراكم املتراكب ، قاله ابن عباس يف رواية عكرمة عنه : أحدها 
  .أنه املنظوم ، وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً : الثاين 

  .أنه القائم املعتدل ، قاله ابن اهلاد : الثالث 
مبارك ، وما أخرجه من األرض باملاء من نبات  يعين ما أنزله من السماء من ماء} رِْزقاً ِللِْعَبادِ { : قوله عز وجل 

  .وحب احلصيد وطلع نضيد 
  :جعل هذا كله دليالً على البعث والنشور من وجهني } َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً مِّيتاً كَذِلَك الُْخرُوُج { 

  .أهون  أن النشأة األوىل إذا خلقها من غري أصل كانت النشأة الثانية بإعادة ما له أصل: أحدمها 
أنه ملا شوهد من قدرته ، إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من مات من العباد أوىل للتكليف : الثاين 

  .املوجب للجزاء 

كَِة َوقَْوُم َوأَْصحَاُب الْأَْي) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصحَاُب الرَّسِّ َوثَُموُد 
  ) ١٥(أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ الْأَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٤(ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد 

  :يف الرس وجهان } كَذََّبْت قَْبلَُهم قَْوُم ُنوحٍ وَأَْصحَاُب الرَّسِّ { : قوله عز وجل 
  .رة يف األرض من بئر وقرب أنه كل حف: أحدمها 

  .أهنا البئر اليت مل تطو حبجر وال غريه : الثاين 
  :وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل 

  .أهنا بئر قتل فيها صاحب ياسني ورسوه ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أهنم أهل بئر بأذربيجان ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :قال الزهري . بار ، قاله قتادة أهنم قوم باليمامة كان هلم آ: الثالث 
  فهن ووادي الرس كاليد يف الفم... بكرن بكوراً واستحرن بسحرة 

  .أهنم أصحاب األخدود : الرابع 
ومثود مأخوذ من الثمد وهو املاء القليل الكدر . وهم قوم صاحل ، وكانوا عرباً بوادي القرى وما حوهلا } َوثَُموُد { 

  :، قال النابغة 
  إىل محام سراع وارد الثمد... م فتاة احلي إذ نظرت واحكم حبك

وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولده ، فصاروا قبائل وكانوا باليمن باألحقاف ، واألحقاف الرمال } َوَعاٌد { 
  .، وهم قوم هود 

كان من : هليعة  وقال ابن. وقد اختلف يف أصله فحكي عن جماهد أنه كان فارسياً من أهل إصطخر } ِفْرَعْونَ { 
أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثالمثائة سنة منها مائتان وعشرون سنة ال يرى ما يقذي عينه ، فدعاه 

  .وحكى غريه أنه عاش أربعمائة سنة . موسى مثانني سنة 
  .واختلف يف نسبه فقال بعضهم هو من خلم ، وقال آخرون هو من تبَّع 

كانوا أربعمائة ألف بيت ، يف كل بيت عشرة مردة ، فكانوا : مه وأتباعه ، قال جماهد يعين قو} َوإِخَْوانُ لُوطٍ { 
  .أربعة آالف ألف 



  .ما من أحد من األنبياء إال وقد يقوم معه قوم إال لوط فإنه يقوم وحده : وقال عطاء 
  :ادي واأليكة الغيضة ذات الشجر امللتف كما قال أبو داود اإلي} وَأََصَحاُب األَْيكَِة { 

  هبا مجعان من نبط وروم... كأن عرين أيكته تالقى 
وكان عامة شجرها الدوم ، وكان رسوهلم شعيباً ، وأرسل إليهم ، وإىل أهل مدين ، أرسل إىل أمتني من : قال قتادة 

  .الناس ، وعذبتا بعذابني ، أما أهل مدين فأخذهتم الصيحة ، وأما أصحاب األيكة فكانوا أهل شجر متكاوس 
إن تبعاً أسلم : قال وهب . وتبع كان رجالً من ملوك العرب من ِحمري ، ُسّمي تبعاً لكثرة من تبعه } َوقَْوُم ُتبَّعٍ  {

قال قتادة وهو الذي حري احلرية وفتح مسرقند حىت أخرهبا ، وكان . وكفر قومه ، فلذلك ذكر قومه ، ومل يذكر تبع 
  .ك براً وحبراً وضحى ورحياً بسم اهللا الذي َتسمَّى ومل: يكتب إذا كتب 

. يعين أن كل هؤالء كذبوا من أرسل إليهم ، فحق عليهم وعيد اهللا وعذابه } كُلٌّ كَذََّب الرََّسلَ فََحقَّ َوِعيِد { 
فذكر اهللا قصص هؤالء هلذه األمة ، ليعلم املكذبون منهم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم كغريهم من مكذيب الرسل 

  .على التكذيب فلم يأمنوا ، حىت أرشد اهللا منهم من أرشد وتبعهم رغباً ورهباً من تبع إن أقاموا 

أما اللبس فهو اكتساب الشك ، ومنه } أَفَعِيِيَنا بِالَْخلْقِ اَألوَّلِ َبلْ َهْم ِفي لَْبسٍ مِّْن َخلْقٍ َجِديدٍ { : قوله عز وجل 
  :قول اخلنساء 

  عليه بشك مثل ما لبسا والبس... صدق مقالته واحذر عداوته 
  :ويف معىن الكالم تأويالن . واخللق اجلديد هو إعادة خلق ثان بعد اخللق األول 

أفعجزنا عن إهالك اخللق األول ، يعين من تقدم ذكره حني كذبوا رسلي مع قوهتم ، حىت تشكوا يف : أحدمها 
  .يد إهالكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم ، فيكون هذا خارجاً منه خمرج الوع

معناه أننا مل نعجز عن إنشاء اخللق األول ، فكيف تشكون يف إنشاء خلق جديد ، يعين بالبعث بعد املوت ، : الثاين 
  .فيكون هذا خارجاً خمرج الربهان والدليل 

إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ ) ١٦(ْبلِ الَْورِيِد َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوْسوِسُ بِِه َنفُْسُه وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َح
َوَجاَءْت َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما ) ١٨(َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد ) ١٧(الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ قَِعيٌد 

لَقَدْ ) ٢١(َوَجاَءْت كُلُّ َنفْسٍ َمَعَها َساِئٌق َوَشهِيٌد ) ٢٠(الصُّورِ ذَِلَك َيْوُم الَْوِعيِد َوُنِفَخ ِفي ) ١٩(كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد 
  ) ٢٢(كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُركَ الَْيْوَم َحدِيٌد 

الوسوسة كثرة حديث النفس مبا ال يتحصل يف } ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ َوَنعْلَُم َما { : قوله عز وجل 
  :حفاء وإسرار ، ومنه قول رؤبة 
  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسوس يدعو خملصاً رب الفلق 

  :فيه ثالثة أوجه } وََنْحُن أَقَْرٌب إِلَيِه ِمن حَْبلِ الَْورِيِد { 
  .واألصم وهو الوتني . أنه حبل معلق به القلب ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه عرق يف احللق ، قاله أبو عبيدة : الثاين 

ما قاله ابن عباس ، عرق العنق ويسمى حبل العاتق ، ومها وريدان عن ميني ومشال ، ومسي وريداً ، ألنه : الثالث 
  .العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 



  :تأويالن } وََنْحُن أَقَْرُب إِلَيِه ِمن َحْبلِ الَْورِيدِ { ويف قوله 
  .وحنن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه : أحدمها 

  .وحنن أملك به من حبل وريده ، مع استيالئه عليه : الثاين 
لط القلب ، فعلم وحنن أعلم مبا توسوس به نفسه من حبل وريده ، الذي هو من نفسه ، ألنه عرق خيا: وحيتمل ثالثاً 

  .الرب أقرب إليه من علم القلب 
املتلقيان ملكان يتلقيان عملك ، : قال احلسن وجماهد وقتادة . اآلية } . . إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن { : قوله عز وجل 

  .أحدمها عن ميينك ، يكتب حسناتك ، واآلخر عن مشالك يكتب سيئاتك 
اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك { : صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة  حىت إذا مت طويت: قال احلسن 

  .عدل واهللا عليك من جعلك حسيب نفسك } َحِسيباً 
  :وجهان } قَِعيدٌ { ويف 

  .أنه القاعدة ، قاله املفضل : أحدمها 
  .وهو مأخوذ من القعود . املرصد احلافظ ، قاله جماهد : الثاين 

  .ملكان بالنهار وملكان بالليل : احلفظة أربعة : قال احلسن 
  .أي ما يتكلم بشيء ، مأخوذ من لفظ الطعام ، وهو إخراجه من الفم } َما َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ { : قوله عز وجل 

  :فيه ثالثة أوجه } إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب { 
  .أنه املتتبع لألمور : أحدها 
  .، قاله السدي أنه احلافظ : الثاين 

  .أنه الشاهد ، قاله الضحاك : الثالث 
  :وجهان } َعتِيٌد { ويف 

  .أنه احلاضر الذي ال يغيب : أحدمها 
  .أنه احلافظ املعد إما للحفظ وإما للشهادة : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَجآَءْت َسكَْرةُ الَْمْوتِ بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 
  .عاينة من ظهور احلق فيما كان اهللا قد أوعده ما يراه عند امل: أحدمها 

فعلى هذا يكون يف . أن يكون احلق هو املوت ، مسي حقاً ، إما السحقاقه ، وإما النتقاله إىل دار احلق : الثاين 
  .وجاءت سكرة احلق باملوت ، ووجدهتا يف قراءة ابن مسعود كذلك : وتقديره . الكالم تقدمي وتأخري 

  :حيتمل وجهني } َت ِمْنُه َتِحيدُ ذِلَك َما كُن{ 
  .أنه كان حييد من املوت ، فجاءه املوت : أحدمها 

  .أنه حييد من احلق ، فجاءه احلق عند املعاينة : الثاين 
  :ويف معىن التحيد وجهان 

  .أنه الفرار ، قاله الضحاك : أحدمها 
  :ومنه قول الشاعر . العدول ، قاله السدي ) : الثاين ( 

  يل وال للرجال عنه حميد... حني مل يك عنه  ولقد قلت
  :فروى عاصم بن أيب هبدلة ، عن أيب وائل ، أن عائشة قالت عند أبيها وهو يقضي 



  إذا حشرجت يوماً ، وضاق هبا الصدر... لعمرك ما يغين الثراء عن الفىت 
  .} الَْحقِّ ذِلَك َما كُنَت ِمْنُه َتِحيدُ َوَجآَءْت َسكَْرتُ الَْمْوتِ بِ] : هال قلت كما قال اهللا « : فقال أبو بكر 
  :أما السائق ففيه قوالن } َوَجآَءْت كُلُّ َنفْسٍ مََّعَها سَآِئٌق َوَشهِيٌد { : قوله عز وجل 

  .أنه ملك يسوقه إىل احملشر ، قاله أبو هريرة وابن زيد : أحدمها 
  .اك أنه أمر من اهللا يسوقه إىل موضع احلساب ، قاله الضح: الثاين 

  :وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل 
  .أنه ملك يشهد عليه بعمله ، وهذا قول عثمان بن عفان واحلسن : أحدها 
  .أنه اإلنسان ، يشهد على نفسه بعمله ، رواه أبو صاحل : الثاين 

  .أهنا األيدي واألرجل تشهد عليه بعمله بنفسه ، قاله أبو هريرة : الثالث 
  :مث يف اآلية قوالن 

  .أهنا عامة يف املسلم والكافر ، وهو قول اجلمهور : دمها أح
  .أهنا خاصة يف الكافر ، قاله الضحاك : الثاين 

  :فيه وجهان } لَقَْد كُنَت ِفي غَفْلٍَة مِّن َهذَا { : قوله عز وجل 
  .أحدمها أنه الكافر ، كان يف غفلة من عواقب كفره ، قاله ابن عباس 

 عليه وسلم ، كان يف غفلة عن الرسالة مع قريش يف جاهليتهم ، قاله عبد الرمحن بن زيد أنه النيب صلى اهللا: الثاين 
.  

لقد كنت أيها اإلنسان يف غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد ألن هذا ال يعرف إال بالنصوص : وحيتمل ثالثاً 
  .اإلهلية 

  :فيه أربعة أوجه } فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَآَءَك { 
  .ه إذا كان يف بطن أمه فولد ، قاله السدي أن: أحدها 
  .إذا كان يف القرب فنشر ، وهذا معىن قول ابن عباس : الثاين 

  .أنه وقت العرض يف القيامة ، قاله جماهد : الثالث 
  .أنه نزول الوحي وحتمل الرسالة ، وهذا معىن قول ابن زيد : الرابع 

  :بالبصر هنا وجهان ويف املراد } فََبَصُركَ الَْيْوَم َحدِيٌد { 
بصرية القلب ألنه يبصر هبا من شواهد األفكار ، ونتائج االعتبار ما تبصر العني ما قابلها من قبلها من : أحدمها 

  :تأويالن } َحِديٌد { : األشخاص واألجسام ، فعلى هذا يف قوله 
  .سريع كسرعة مور احلديد : أحدمها 

  .صحيح كصحة قطع احلديد : الثاين 
  :تأويالن } َحِديدٌ { : أن املراد به بصر العني وهو الظاهر ، فعلى هذا يف قوله : الثاين الوجه 

  .شديد ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .بصري ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :وماذا يدرك البصر؟ فيه مخسة أوجه 
  .يعاين اآلخرة ، قاله قتادة : أحدها 



  .لسان امليزان ، قاله الضحاك : الثاين 
  .ما يصري إليه من ثواب أو عقاب ، وهو معىن قول ابن عباس : الثالث 
  .ما أمر به من طاعة وحذره من معصية ، وهو معىن قول ابن زيد : الرابع 

  .العمل الذي كان يعمله يف الدنيا ، قاله احلسن : اخلامس 

الَِّذي ) ٢٥(َمنَّاعٍ ِللَْخْيرِ ُمْعَتٍد مُرِيبٍ ) ٢٤(َم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد أَلِْقَيا ِفي َجَهنَّ) ٢٣(َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد 
) ٢٧(قَالَ قَرِيُنُه رَبََّنا َما أَطْغَْيُتُه َولَِكْن كَانَ ِفي َضلَالٍ َبعِيٍد ) ٢٦(َجَعلَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَأَلْقَِياُه ِفي الَْعذَابِ الشَّدِيِد 

  ) ٢٩(َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ) ٢٨(َتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوِعيِد قَالَ لَا َتْخ

  :أما قرينه ففيه ثالثة أقاويل } َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ َعتِيٌد { : قوله عز وجل 
  .ه ، قاله احلسن وقتادة أنه امللك الشهيد علي: أحدها 
  .أنه قرينه الذي قيض له من الشياطني ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه قرينه من اإلنس ، قاله ابن زيد يف رواية ابن وهب عنه : الثالث 
  :وجهان } َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد { : ويف قوله 
  .هذا الذي وكلت به أحضرته ، قاله جماهد : أحدمها 

  .ا الذي كنت أحبه وحيبين قد حضر ، قاله ابن زيد هذ: الثاين 
  :يف ألقيا ثالثة أقاويل } أَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارِ َعنِيٍد { : قوله عز وجل 

  .أن املأمور بألقيا كل كافر يف النار ملكان : أحدها 
  :جيوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ االثنني كقول الشاعر : الثاين 

  وإن تدعاين أحم عرضاً ممنعاً... ين يابن عفان أنزجر فإن تزجرا
بفتح الكاف [ والكفار . أنه خارج خمرج تثنية القول على معىن قولك ألق ألق ، قف قف ، تأكيداً لألمر : الثالث 

  .أشد مبالغة من الكافر ] 
  .يشكره أنه الكافر الذي كفر باهللا ومل يطعه ، وكفر بنعمه ومل : أحدمها : وحيتمل وجهني 

  .أنه الذي كفر بنفسه وكفر غريه بإغوائه : الثاين 
  :وأما العنيد ففيه مخسة أوجه 

  .أنه املعاند للحق ، قاله بعض املتأخرين : أحدها 
  .أنه املنحرف عن الطاعة ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه اجلاحد املتمرد ، قاله احلسن : الثالث 
  .أنه املشاق ، قاله السدي : الرابع 

  .أنه املعجب مبا عنده املقيم على العمل به ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  :فأما العاند ففيه وجهان 

  .أنه الذي يعرف باحلق مث جيحده : أحدمها 
  .أنه الذي يدعى إىل احلق فيأباه : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َمنَّاعٍ لِّلْخري { : قوله عز وجل 



  .ة ، قاله قتادة أنه منع الزكاة املفروض: أحدها 
  .أن اخلري املال كله ، ومنعه حبسه عن النفقه يف طاعة اهللا ، قاله بعض املتأخرين : الثاين 

  .حممول على عموم اخلري من قول وعمل : الثالث 
  :يف املريب ثالثة أوجه } ُمْعَتٍد مُرِيبٍ { 

  .أنه الشاك يف اهللا ، قاله السدي : أحدها 
  .لبعث ، قاله قتادة أنه الشاك يف ا: الثاين 

  :قال الشاعر . أنه املتهم : الثالث 
  فقلت كالنا يا بثني مريب... بثينة قالت يا مجيل أربتنا 
  وال حيفظ األسرار حني يغيب... وأريبنا من ال يؤدي أمانة 

  .م فمنعهم هذه اآلية يف الوليد بن املغرية املخزومي حني استشاره بنو أخيه يف الدخول يف اإلسال: قال الضحاك 
  :فيه وجهان } قَالَ الَ َتْخَتِصمُواْ لََديَّ { : قوله عز وجل 

  .أن اختصامهم هو اعتذار كل واحد منهم فيما قدم من معاصيه ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أنه ختاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه يف الكفر ، قاله أبو العالية : الثاين 

  .لدنيا ، فال جيوز أن يضاع ألنه يوم التناصف فأما اختصامهم يف مظامل ا
  .أن الوعيد الرسول ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه القرآن ، قاله جعفر بن سليمان : الثاين 

  .أنه األمر والنهي ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .أنه الوعد بالثواب والعقاب : وحيتمل رابعاً 

  :فيه أربعة أوجه } لََديَّ  َما يَُبدَّلُ الْقَولُ{ : قوله عز وجل 
  .فيما أوجه من أمر وهني ، وهذا معىن قول ابن زيد : أحدها 
  .فيما وعد به من طاعة ومعصية ، وهو حمتمل : الثاين 
  .يف أن باحلسنة عشر أمثاهلا وخبمس الصلوات مخسني صالة ، قاله قتادة : الرابع 

  :ن فيه وجها} َوَمآ أََنا بِظَالَّمٍ ِللَْعبِيدِ { 
  .ما أنا مبعذب من مل جيرم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .ما أزيد يف عقاب مسيء وال أنقص من ثواب حمسن ، وهو حمتمل : الثاين 

َهذَا َما ُتوَعُدونَ  )٣١(وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبعِيٍد ) ٣٠(َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتلَأِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد 
اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُودِ ) ٣٣(َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ ) ٣٢(ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ 

  ) ٣٥(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها وَلَدَْيَنا َمزِيٌد ) ٣٤(

  :فيه ثالثة أوجه } ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتَألِت َوَتقُولُ َهلْ ِمَن مَّزِيدٍ َيْوَم ُنقُولُ { : قوله عز وجل 
  .هل يزاد إىل من ألقي غريهم؟ فاالستخبار عمن بقي ، قاله زيد بن أسلم : أحدها 
  .معناه إين قد امتألت ، ممن ألقي يف ، فهل أسع غريهم؟ قاله مقاتل : الثاين 

  .إللقاء غري من ألقي يف ، قاله معاذ معناه هل يزاد يف سعيت؟ : الثالث 



  :وجهان } َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيٍد { : ويف قوله 
  .أن زبانية جهنم قالوا هذا : أحدمها 

  :أن حاهلا كاملناطقة هبذا القول ، كما قال الشاعر : الثاين 
  مهالً رويداً قد مألت بطين... امتأل احلوض وقال قطين 

  :يف األواب احلفيظ ثالثة أوجه } ا ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيظٍ َهذَا َم{ : قوله عز وجل 
  .أنه الذاكر ذنبه يف اخلالء ، قاله احلكم : أحدها 
  .أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر اهللا منه ، قاله ابن مسعود وجماهد والشعيب : الثاين 

  .اهللا فيه ، قاله عبيد بن عمري  أنه الذي ال جيلس جملساً فيقوم حىت يستغفر: الثالث 
  :وأما احلفيظ هنا ففيه ثالثة أوجه 

  .أنه املطيع فيما أمر ، وهو معىن قول السدي : أحدها 
  .احلافظ لوصية اهللا بالقبول ، وهو معىن قول الضحاك : الثاين 

مكحول عن أيب هريرة قال  وروى. أنه احلافظ حلق اهللا باالعتراف ولنعمه بالشكر ، وهو معىن قول جماهد : الثالث 
  .» َمْن َحافَظَ َعلَى أَْربعِ َركََعاٍت ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ كَانَ أَوَّاباً َحِفيظاً « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  :فيه وجهان } َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ { : قوله عز وجل 
  .يف السر كما حيفظها يف اجلهر  أنه الذي حيفظ نفسه من الذنوب: أحدمها 

  .أنه التائب يف السر من ذنوبه إذا ذكرها ، كما فعلها سراً : الثاين 
  .ووجدت فيه لبعض املتكلمني . أنه الذي يستتر بطاعته لئال يداخلها يف الظاهر رياء : وحيتمل ثالثاً 

  .أنه الذي أطاع اهللا باألدلة ومل يره : رابعاً 
  :فيه ثالثة أوجه } مُّنِيبٍ  َوَجآَء بِقَلْبٍ{ 

  .أنه املنيب املخلص ، قاله السدي : أحدها 
  .أنه املقبل على اهللا ، قاله سفيان : الثاين 

  .أنه التائب ، قاله قتادة : الثالث 
  .يعين ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم } لَُهم مَّا َيَشاُءونَ { 
  :فيه وجهان } َولََديَنا مَزِيدٍ { 

  .املزيد من يزوج هبن من احلور العني ، رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعاً  أن: أحدمها 
  .أهنا الزيادة اليت ضاعفها اهللا من ثوابه باحلسنة عشر أمثاهلا : الثاين 

وفيه . أن يوم اجلمعة يدعى يف اآلخرة يوم املزيد : وروى أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جربيل أخربه 
  :وجهان 
  .لزيادة ثواب العمل فيه : أحدمها 

  .ملا روي أن اهللا تعاىل يقضي فيه بني خلقه يوم القيامة : الثاين 

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَذِكَْرى ِلَمْن ) ٣٦(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهْم بَطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الْبِلَاِد َهلْ ِمْن َمِحيصٍ 
َولَقَدْ َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن ) ٣٧(لٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد كَانَ لَُه قَ



َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحهُ ) ٣٩(الُْغُروبِ  فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ) ٣٨(لُُغوبٍ 
  ) ٤٠(َوأَْدبَاَر السُُّجوِد 

  :فيه أربعة أوجه } فََنقَّبُواْ ِفي الْبِالَِد { : قوله عز وجل 
  .أثروا يف البالد ، قاله ابن عباس : احدها 
  .أهنم ملكوا يف البالد ، قاله احلسن : الثاين 

  :، قاله قتادة ، ومنه قول امرىء القيس  ساروا يف البالد وطافوا: الثالث 
  رضيت من الغنيمة باإلياب... وقد نقبت يف اآلفاق حىت 

  .أهنم اختذوا فيها طرقاً ومسالك ، قاله ابن جريج : الرابع 
  .أنه اختاذ احلصون والقالع : وحيتمل خامساً 

  :فيه ثالثة أوجه } َهلْ ِمن مَّحِيصٍ { 
  .، قاله ابن زيد  هل من منجٍ من املوت: أحدها 
  .حاص أعداء اهللا فوجدوا أمر اهللا تعاىل هلم مدركاً : هل من مهرب ، قال معمر عن قتادة : الثاين 

  .حاص الفجرة ، فوجدوا أمر اهللا منيعاً : هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة : الثالث 
  :فيه وجهان  }إِنَّ ِفي ذِلكَ لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب { : قوله عز وجل 

  .ملن كان له عقل ، قاله جماهد ، ألن القلب حمل العقل : أحدمها 
كما قال امرؤ . ملن كانت له حياة ونفس مميزة ، فعرب عن النفس احلية بالقلب ألنه وطنها ومعدن حياهتا : الثاين 

  :القيس 
  وأنك مهما تأمري القلب يفعل... أغرك مين أن حبك قاتلي 

  :فيه ثالثة أوجه } سَّْمَع َوُهَو َشهِيدٌ أْو أَلْقَى ال{ 
  .ألقى السمع فيما غاب عنه باألخبار ، وهو شهيد فيما عاينه باحلضور : أحدها 
  .معناه مسع ما أنزل اهللا من الكتب وهو شهيد بصحته : الثاين 

  .مسع ما أنذر به من ثواب وعقاب ، وهو شهيد على نفسه مبا عمل من طاعة أو معصية : الثالث 
  :ويف اآلية ثالثة أقاويل 

  .أهنا يف مجيع أهل الكتب ، قاله قتادة : أحدها 
  .أهنا يف اليهود والنصارى خاصة ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهنا يف أهل القرآن خاصة ، قاله حممد بن كعب وأبو صاحل : الثالث 
  :قال الراجز .  واللغوب التعب والنصب} َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ { : قوله عز وجل 

  وانتعل الظل فصار جوربا... إذا رقى احلادي املطي اللغبا 
نزلت هذه اآلية يف يهود املدينة ، زعموا أن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام أوهلا يوم : قال قتادة والكليب 

  .ذهبم اهللا يف ذلك األحد ، وآخرها يوم اجلمعة ، واستراح يف يوم السبت ، ولذلك جعلوه يوم راحة ، فأك
هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، أمر فيه بالصرب على ما يقوله } فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ { : قوله عز وجل 

  .املشركون ، إما من تكذيب أو وعيد 
ن كان خطاباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا وإ. اآلية } َوسَّبْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ { 



  .، فهو عام له وألمته 
  :ويف هذا التسبيح وجهان 

  .أنه تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، قاله أبو األحوص : أحدمها 
، يعين صالة أهنا الصالة ومعناه فصلِّ بأمر ربك قبل طلوع الشمس ، يعين صالة الصبح ، وقبل الغروب : الثاين 

  .العصر ، قاله أبو صاحل ورواه جرير بن عبد اهللا مرفوعاً 

  :فيه أربعة أوجه } َوِمَن اللَّيلِ فَسَبِّْحُه { : قوله عز وجل 
  .أنه تسبيح اهللا تعاىل قوالً يف الليل ، قاله أبو األحوص : أحدها 
  .أهنا صالة الليل ، قاله جماهد : الثاين 

  .فجر ، قاله ابن عباس أهنا ركعتا ال: الثالث 
  .أهنا صالة العشاء اآلخرة ، قاله ابن زيد : الرابع 
  :فيه ثالثة أوجه } َوأَْدَباَر السُُّجودِ { مث قال 
  .أنه التسبيح يف أدبار الصلوات ، قاله أبو األحوص : أحدها 
  .أهنا النوافل بعد املفروضات ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .د املغرب ، قاله علي رضي اهللا عنه وأبو هريرة أهنا ركعتان بع: الثالث 
بت ليلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فصلى ركعتني قبل الفجر ، مث خرج إىل : وروى ابن عباس قال 

  .» أَْدَبارَ السُّجُوِد  يا ابن عباس َركَْعَتاِن قَْبلَ الْفَْجرِ أَْدبَاَر النُُّجومِ ، َوَركَْعَتاِن بَْعَد الِْمغْرِبِ« : الصالة فقال 

إِنَّا َنْحنُ ) ٤٢(َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ ) ٤١(َواْسَتِمعْ َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 
َنْحُن أَْعلَُم بَِما ) ٤٤(ِسَراًعا ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري  َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعْنُهْم) ٤٣(ُنحْيِي َوُنِميُت َوإِلَْيَنا الَْمِصُري 

  ) ٤٥(َيقُولُونَ َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد 

ن مكان قريب هي النفخة الثانية هذه الصيحة اليت ينادي هبا املنادي م} وَاْسَتِمْع َيْوَم ُيناِد الُْمَنادِ { : قوله عز وجل 
  .اليت للبعث إىل أرض احملشر 

  .وحيتمل وجهاً آخر ، أنه نداؤه يف احملشر للعرض واحلساب 
  :وجهان } ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ { : ويف قوله 
  .أنه يسمعها كل قريب وبعيد ، قاله ابن جريج : أحدمها 

نا حندث أنه ينادي من بيت املقدس من الصخرة وهي أوسط ك: قال قتادة . أن الصيحة من مكان قريب : الثاين 
هي أقرب : وحدثنا ، أن كعباً قال . يا أيتها العظام البالية ، قومي لفصل القضاء وما أعد من اجلزاء : األرض 

  .األرض إىل السماء بثمانية عشر ميالً 
  :جهان فيه و} َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ { : قوله عز وجل 

  .يعين بقول احلق : أحدمها 
  .بالبعث الذي هو حق : الثاين 

  :فيه وجهان } ذِلَك َيْوُم الُْخرُوجِ { 



  .اخلروج من القبور : أحدمها 
  :قال العجاج . أن اخلروج من أمساء القيامة : الثاين 

  أعظم يوم رجه رجوجا... وليس يوم مسي اخلروجا 
  :حيتمل وجهني } بَِما َيقُولُونَ  َنْحُن أَْعلَُم{ : قوله عز وجل 

  .حنن أعلم مبا جييبونك من تصديق أو تكذيب : أحدمها 
  .مبا يسرونه من إميان أو نفاق : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَما أَنَت َعلَْيهِم بَِجبَّارٍ { 
  .يعين برب ، قاله الضحاك ، ألن اجلبار هو اهللا تعاىل سلطانه : أحدها 
  :قال الشاعر . ولذلك قيل لكل متسلط جبار . رب عليهم متسلط ، قاله جماهد متج: الثاين 

  أقمنا له من صعره فتقوما... وكنا إذا اجلبار صعر خده 
  .وهو من صفات املخلوقني ذم 

  .أنك ال جتربهم على اإلسالم من قوهلم قد جربته على األمر إذا قهرته على أمر ، قاله الكليب : الثالث 
  :قال الشاعر . الوعيد العذاب ، والوعد الثواب } بِالْقُْرَءاِن َمن َيَخاُف َوِعيدِ  فَذَكِّْر{ 

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإين وإن أوعدته أو وعدته 
{ يا رسول اهللا لو خوفتنا فنزلت : وروي أنه قيل . اللهم اجعلنا ممن خياف وعيدك ويرجو موعدك : قال قتادة 
  .} َءاِن َمن َيَخاُف َوِعيِد فَذَكِّْر بِالْقُر

) ٥(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا ) ٣(فَالْجَارِيَاِت ُيْسًرا ) ٢(فَالَْحاِملَاِت وِقًْرا ) ١(َوالذَّارِيَاِت ذَرًْوا 
قُِتلَ ) ٩(ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) ٨(ي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف إِنَّكُْم لَِف) ٧(وَالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك ) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع 

) ١٣(َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ ) ١٢(َيسْأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ ) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(الْخَرَّاُصونَ 
  ) ١٤(ِه َتْسَتْعجِلُونَ ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِ

الرياح ، واحدهتا ذارية ألهنا تذرو التراب والتنب أي تفرقه يف اهلواء ، : الذاريات } وَالذَّارَِياِت ذَْرواً { : قوله تعاىل 
  :وجهان } ذَرْواً { ويف قوله } فَأَْصَبَح َهِشيماً َتذُْروُه الرَِّياحُ { : كما قال تعاىل 

  .مصدر : أحدمها 
  .فكأمنا أقسم بالرياح وما ذرت الرياح . أنه مبعىن ما ذرت ، قاله الكليب : اين الث

أن الذاريات النساء الولودات ألن يف ترائبهن ذرو اخللق ، ألهنن يذرين األوالد فصرن ذاريات : وحيتمل قوالً ثالثاً 
الرجال وإن كان كل واحد منهما  ، وأقسم هبن ملا يف ترائبهن من خرية عباده الصاحلني ، وخص النساء بذلك دون

  .ذارياً ألمرين 
  .ألهنن اوعية دون الرجال فالجتماع الذروين خصصن بالذكر : أحدمها 

  .أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن باملباشرة أقرب عهداً : الثاين 
  :فيها قوالن } فَالَْحاِمالَِت وِقْراً { 

  . وِقْراً باملطر] حيملن [ أهنا السحب : أحدمها 
وِقْراً بالسحاب ، فتكون الريح األوىل مقدمة السحاب ألن أمام كل سحابة رحياً ، ] حيملن [ الثاين أهنا الرياح 



وتكون الريح الثانية تابعة للريح . ألن السحاب ال يستقل وال يسري إال بريح . والريح الثانية حاملة السحاب 
  .األوىل من غري توسط ، قاله ابن حبر 

  :احتمال قول وجيري فيه 
  .أهنن احلامالت من النساء إذا ثقلن باحلمل ، والوقر ثقل احلمل على ظهر أو يف بطن ، وبالفتح ثقل األذن : ثالث 

  :فيها قوالن } فَالَْجارَِياتِ ُيسْراً { 
  .السفن جتري بالريح يسراً إىل حيث سريت : أحدمها 

  :قول وجهان أنه السحاب ، ويف جريها يسراً على هذا ال: الثاين 
  .إىل حيث يسريها اهللا تعاىل من البقاع والبالد : أحدمها 

  :هو سهولة تسيريها ، وذلك معروف عند العرب كما قال األعشى : الثاين 
  مشي السحابة وال ريث ال عجل... كأن مشيتها من بيت جارهتا 

  :فيه قوالن } فَالُْمقَسِّمَاِت أَمْراً { 
  .اهللا به احلظوظ بني الناس أنه السحاب يقسم : أحدمها 

جربيل وهو صاحب الوحي والغلظة ، وميكائيل : وهم . املالئكة اليت تقسم أمر اهللا يف خلقه ، قاله الكليب : الثاين 
وهو صاحب الرزق والرمحة ، وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح ، وعزرائيل وهو ملك املوت وقابض األرواح 

  .، عليهم السالم 
  . فيها واو القسم ، أقسم اهللا هبا ملا فيها من اآليات واملنافع والواو اليت

  :فيه وجهان } إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق { 
  .إن يوم القيامة لكائن ، قاله جماهد : أحدمها 

: وجهان  فيه} َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع { . ما توعدون من اجلزاء بالثواب والعقاب حق ، وهذا جواب القسم : الثاين 
الدين اجلزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب ] أن : [ الثاين . إن احلساب لواجب ، قاله جماهد : أحدمها 

  .والعقاب لكائن ، وهو معىن قول قتادة ، ومنه قول لبيد 
  بالسوء سوء وباإلحسان إحسانا... قوم يدينون بالنوعني مثلهما 

  :السماء ها هنا وجهان  يف} َوالسََّمآِء ذَاِت الُْحُبِك { 
  .أهنا السحاب الذي يظل األرض : أحدمها 

  .هي السماء السابعة : وهو املشهور أهنا السماء املرفوعة ، قال عبد اهللا بن عمر : الثاين 
  :سبعة أقاويل } الُْحُبكِ { ويف 

  .أن احلبك االستواء ، وهو مروي عن ابن عباس على اختالف : أحدها 

  .لشدة ، وهو قول أيب صاحل أهنا ا: الثاين 
  .الصفاقة ، قاله خصيف : الثالث 
  .أهنا الطرق ، مأخوذ من حبك احلمام طرائق على جناحه ، قاله األخفش ، وأبو عبيدة : الرابع 

  :أنه احلسن والزينة ، قاله علي وقتادة وجماهد وسعيد بن جبري ومنه قول الراجز : اخلامس 
  يف وشيها حباك كنقشة... كأمنا جللها احلواك 

  :قال زهري . أنه مثل حبك املاء إذا ضربته الريح ، قاله الضحاك : السادس 



  ريح الشمال لضاحي مائة حبك... مكلل بأصول النجم تنسجه 
  .وهذا قسم ثان . ألهنا حبكت بالنجوم ، قاله احلسن : السابع 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ مُّْخَتِلٍف { 
  .يعين يف أمر خمتلف ، فمطيع وعاص ، ومؤمن وكافر ، قاله السدي : ا أحده
  .أنه القرآن فمصدق له ومكذب به ، قاله قتادة : الثاين 

  .اهنم أهل الشرك خمتلف عليهم بالباطل ، قاله ابن جريج : الثالث 
  .وهذا جواب القسم الثاين .  أهنم عبدة األوثان واألصنام يقرون بأن اهللا خالقهم ويعبدون غريه: وحيتمل رابعاً 

  :فيه ستة تأويالت } ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك { 
  .يضل عنه من ضل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يصرف عنه من صرف ، قاله احلسن : الثاين 

  .يؤفن عنه من أفن ، قاله جماهد ، واألفن فساد العقل : الثالث 
  .خيدع عنه من خدع ، قاله قطرب : الرابع 

  .يكذب فيه من كذب ، قاله مقاتل : اخلامس 
  .يدفع عنه من دفع ، قاله اليزيدي : السادس 

  :فيه أربعة تأويالت } قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ { 
  .لعن املرتابون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .لعن الكذابون ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهنم أهل الظنون والفرية ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنم املنهمكون ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : رابع ال

ويف اخلرص ها هنا وجهان . وأما اخلراصون فهو مجع خارص . ها هنا ، مبعىن لعن ، والقتل اللعن } قُِتلَ { : وقوله 
:  

  .أنه تعمد الكذب ، قاله األصم : أحدمها 
  .ثمار ظن الكذب ، ألن اخلرص حزر وظن ، ومنه أخذ خرص ال: الثاين 

  :وفيما خيرصونه وجهان 
  .تكذيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 

فيه } الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ { ويف معىن األربع تأويالت وقد تقدم ذكرها يف أوهلا . التكذيب بالبعث : الثاين 
  :ثالثة أوجه 

  .يف غفلة الهون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ضالالهتم متمادون ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً يف : الثاين 

  .يف عمى وشبهة يترددون ، قاله قتادة : الثالث 
  .الذين هم يف مأمث املعاصي ساهون عن أداء الفرائض : وحيتمل رابعاً 

  .إن أيان كلمة مركبة من أي وآن : وقيل . أي مىت يوم اجلزاء } َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ { 
  :ثالثة أوجه } يُفَْتُنونَ { يف } َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ { 



  :أي يعذبون ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  ببطن مكة مقهور مفتون... كل امرىء من عباد اهللا مضطهد 

  .حاك يطبخون وحيرقون ، كما يفنت الذهب بالنار ، وهو معىن قول عكرمة والض: الثاين 
  .يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة يف عذاهبم : الثالث 

  :فيه ثالثة أوجه . اآلية } ذُوقُواْ ِفْتنََتكُْم { 
  .معىن فتنتكم أي عذابكم ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .حريقكم ، قاله جماهد : الثاين 

  .تكذبيكم ، قاله ابن عباس : الثالث 

كَاُنوا قَِليلًا ِمَن ) ١٦(آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني ) ١٥(ُعُيوٍن إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َو
أَْرضِ َوِفي الْ) ١٩(َوِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ ِللسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ ) ١٨(َوبِالْأَْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ) ١٧(اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ 

فََوَربِّ السََّماءِ ) ٢٢(َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ ) ٢١(َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَلَا ُتْبِصُرونَ ) ٢٠(آَياٌت ِللُْموِقنَِني 
  ) ٢٣(َوالْأَْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ 

  :فيه وجهان } َءآِخِذيَن َمآَ اَتاُهْم َربُُّهمْ { 
  .من الفرائض ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .من الثواب ، قاله الضحاك : الثاين 
  .أي قبل الفرائض حمسنني باإلجابة ، قاله ابن عباس } إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذِلَك ُمحِسنَِني { 

  .قبل يوم القيامة حمسنني بالفرائض ، قاله الضحاك : الثاين 
  :فيه وجهان } مَِّن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ  كَانُواْ قَلْيالً{ 

مبعىن أن احملسنني كانوا قليالً ، } إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذِلَك ُمْحِسنَِني كَانُواْ قَِليالً { راجع على ما تقدم من قوله : أحدمها 
  .من الليل ما يهجعون ، قاله الضحاك : مث استأنف 

  :النوم ، قال الشاعر : واهلجوع . متام ما تقدمه ، ابتداؤه كانوا قليالً ، اآلية أنه خطاب مستأنف بعد : الثاين 
  بليل وأحداق األنام هجوع... أزالكم الومسي أحدث روضه 
  :ويف تأويل ذلك أربعة أوجه 

  . أي يستيقظون فيه فيصلون وال ينامون إال قليالً ، قاله احلسن} كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { أحدها 
  .أن منهم قليالً ما يهجعون للصالة يف الليل وإن كان أكثرهم هجوعاً ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أهنم كانوا يف قليل من الليل ما يهجعون حىت يصلوا صالة املغرب وعشاء اآلخرة ، قاله أبو مالك : الثالث 
وكان أبو ذر حيتجن يأخذ . ن قيام الليل فرضاً صلة زائدة ، وهذا ملا كا: أهنم كانوا قليالً يهجعون ، وما : الرابع 

  .} قُمِ اللَّْيلَ إِالَّ قَِليالً { العصا فيعتمد عليها حىت نزلت الرخصة 
  :فيه وجهان } َوبِاَألْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { 

  .وباألسحار هم يصلون ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .هبم إىل السحر ليستغفروا فيه ، قاله احلسن أهنم كانوا يؤخرون االستغفار من ذنو: الثاين 

َسْوَف أَْسَتْغِفرُ لَكُْم { وهو الوقت الذي أخر يعقوب االستغفار لبنيه حىت استغفر هلم فيه حني قال هلم : قال ابن زيد 



بني  وقيل إمنا مسي سحراً الشتباهه. والسحر السدس األخري من الليل : قال ابن زيد ] .  ٩٨: يوسف [ } رَبِّي 
  .النور والظلمة 

  :فيه وجهان } َوِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ { 
  .أهنا الزكاة ، قاله ابن سريين وقتادة وابن أيب مرمي : أحدمها 

  .أنه حق سوى الزكاة تصل له رمحاً أو تقري به ضيفاً أو حتمل به كالًّ أو تغين به حمروماً ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :أما السائل فهو َمن يسأل الناس لفاقته ، وأما احملروم ، ففيه مثانية أقوال } ْحُرومِ ِللسَّاِئلِ َوالَْم{ 

  .املتعفف الذي يسأل الناس شيئاً وال يعلم حباجته ، قاله قتادة : أحدها 
هللا وروي أن النيب صلى ا. أنه الذي جييء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم ، قاله احلسن وحممد بن احلنفية : الثاين 

  .عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا ، فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت اآلية 
  .أنه من ليس له سهم يف اإلسالم ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .احملارف الذي ال يكاد يتيسر له مكسبه ، وهذا قول عائشة : الرابع 

  .س أيضاً أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ، وهو مروي عن ابن عبا: اخلامس 
  :أنه املصاب بثمره وزرعه يعينه من مل يصب ، قاله ابن زيد : السادس 
  .أنه اململوك ، قاله عبد الرمحن بن محيد : السابع 

أنه الكلب ، روي أن عمر بن عبد العزيز كان يف طريق مكة فجاء كلب فاحتز عمر كتف شاة فرمى هبا : الثامن 
  .يقولون إنه احملروم : إليه وقال 

أنه من وجبت نفقته من ذوي األنساب ألنه قد حرم كسب نفسه ، حىت وجبت نفقته يف مال غريه : حيتمل تاسعاً و
.  

  :يعين عظات للمعتربين من أهل اليقني وفيها وجهان } َوِفي اَألْرضِ َءآَياٌت لِّلُْموِقنَِني { 
  .ما فيها من اجلبال والبحار واألهنار ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .من أهلك من األمم السالفة وأباد من القرون اخلالية ، قاله الكليب :  الثاين

  :فيه مخسة تأويالت } َوِفي أَنفُِسكُْم أَفَالَ تُْبِصُرونَ { 
  .أنه سبيل الغائط والبول ، قاله ابن الزبري وجماهد : أحدها 
  .ادته ، قاله قتادة تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوارحكم دليل على أنكم خلقتم لعب: الثاين 

  .يف خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .يف حياتكم وموتكم وفيما يدخل وخيرج من طعامكم ، قاله السدي : الرابع 

  .يف الكرب بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، والشيب بعد السواد ، قاله احلسن : اخلامس 
  .ه جنح العاجز وحرمان احلازم أن: وحيتمل سادساً 

  :فيه تأويالن } َوِفي السََّمآِء رِزْقُكُمْ { : } َوِفي السََّمآِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ { 
ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع وحييا به اخللق فهو رزق هلم من السماء ، قاله سعيد بن : أحدمها 

  .جبري والضحاك 
  .عين أن من عند اهللا الذي يف السماء رزقكم ي: الثاين 

  .ويف السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب يف أم الكتاب : وحيتمل وجهاً ثالثاً 



  :ففيه ثالثة أوجه } َوَما ُتوَعُدونَ { وأما قوله 
  .من خري وشر ، قاله جماهد : أحدها 
  .من جنة ونار ، قاله الضحاك : الثاين 

  .الساعة ، قاله الربيع  من أمر: الثالث 
  :فيه وجهان } فََوَربِّ السََّمآِء َواَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُمْ َتنِطقُونَ { 

  .ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة : أحدمها 
ن رسول اهللا صلى اهللا بلغين أ: قال احلسن . ما عد اهللا عليهم يف هذه السورة من آياته وذكره من عظاته : الثاين 

  .» ثُمَّ لَْم ُيَصدِّقُوُه ] بَِنفِْسِه [ قَاَتلَ اللَُّه أَقَْواماً أَقَْسَم لَُهْم َربُُّهْم « : عليه وسلم قال 
وقد كان قس بن ساعدة يف جاهليته ينبه بعقله على هذه العرب فاتعظ واعترب ، فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أَيَُّها النَّاُس اْسَمُعواْ َوُعوا ، ِمْن َعاَش َماَت ، َوَمن مَّاَت فَاَت ، : ُتُه َعلَى َجَملٍ لَُه بُِعكَاظَ َوُهَو َيقُولُ رَأَي« : أنه قال 
ُترِكُوا فََناموا؟ إِنَّ ِفي ْم َوكُلُّ َما ُهَوا َءآٍت ءآٍت ، َما ِلي أََرى النَّاَس َيذَْهُبونَ فَالَ َيْرجُِعونَ؟ أََرضُواْ بِاِإلقَاَمِة فَأَقَاُمواْ؟ أَ

حُوُر ثُمَّ تَُغوُر ، السََّمآِء لََخَبراً ، َوإِنَّ ِفي اَألْرضِ لَِعبَراً ، َسقٌْف َمْرفُوٌع ، َولَيلٌ َموضُوٌع ، وَبَِحارٌ َتثُوٌر ، َوُنُجوٌم َت
  »ثُمَّ َتكَلََّم بِأَْبيَاِت ِشْعرٍ َمأ أَْدرِي َما ِهيَ . ن ِدينٍ أَنُتم َعلَيِه أُقِْسُم بِاللَِّه قََسماً َما َءاثَُم ِفيِه ، إِنَّ ِهللا دِيناً ُهَو أَْرَضى ِم

  :كنت حاضراً إذ ذاك واألبيات عندي وأنشد : فقال أبو بكر 
  من القرون لنا بصائر... يف الذاهبني األولني 

  للموت ليس هلا مصادر... ملا رأيت موارداً 
  ر واألصاغرميضي األكاب... ورأيت قومي حنوها 
  وال من الباقني غابر... ال يرجع املاضي إيلَّ 

  له حيث صار القوم صائر... أيقنت أين الحما 
وحنن نسأل اهللا تعاىل مع زاجر العقل ورادع . » ُيْبَعثُ َيْوَم الِقَياَمِة أُمَّةً َوْحَدُه « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فال عذر مع اإلنذار ، وال دالة مع االعتبار ، وأن تفقهن الرشد . لبلوى السمع أن يصرف نوازع اهلوى ومواقع ا
  .تدرك فوزاً منه وتكرمة 

فََراغَ ) ٢٥(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٢٤(َهلْ أََتاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكَْرِمَني 
فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف َوَبشَُّروهُ ) ٢٧(فَقَرََّبُه إِلَْيهِْم قَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٢٦(فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ إِلَى أَْهِلِه 

لُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو قَا) ٢٩(فَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َصرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم ) ٢٨(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 
  ) ٣٠(الَْحِكيُم الَْعِليُم 

جربيل وميكائيل : كانوا أربعة من املالئكة : قال عثمان بن حمسن } َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم الُْمكَْرِمَني { 
  .وإسرافيل ورفائيل 

  :وجهان } الُْمكَْرِمنيَ { ويف قوله 
  .م عند اهللا املعظمون أهن: أحدمها 

  .مكرمون إلكرام إبراهيم هلم حني خدمهم بنفسه ، قاله جماهد : الثاين 



  .وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغذى ، أو يتعشى خرج امليل وامليلني والثالثة ، فيطلب من يأكل معه : قال عطاء 
  .اب لكي ال يفوته أحد وكان إبراهيم يكىن أبا الضيفان ، وكان لقصره أربعة أبو: قال عكرمة 

  .ومسي الضيف ضيفاً ، إلضافته إليك وإنزاله عليك 
  :فيه وجهان } إِذْ َدَخلُواْ َعلَيِه فَقَالُواْ َسالَماً { 

  .قاله األخفش ، أي مساملني غري حماربني لتسكن نفسه : أحدمها 
  :تقتضي السكون واألمان ، قال الشاعر أنه دعا هلم بالسالمة ، وهو قول اجلمهور ، ألن التحية بالسالم : الثاين 

  أهدى السالم حتية ظلم... أظلوم إن مصابكم رجالً 
  :فأجاهبم إبراهيم عن سالمتهم مبثله 

ألنه رآهم على غري صورة البشر وعلى غري صورة املالئكة الذين كان يعرفهم ، } قَالَ َسالٌَم قَْوٌم َمنكَُرونَ { 
  :وفيه وجهان }  قَْوٌم َمنكَُرونَ{ فنكرهم وقال 

  .أي قوم ال يعرفون : أحدمها 
  :أي قوم خيافون ، يقال أنكرته إذا خفته ، قال الشاعر : الثاين 

  من احلوادث إال الشيب والصلعا... فأنكرتين وما كان الذي نكرت 
  :فيه وجهان } فَرَاغَ إِىل أَْهِلِه { 

  .فعدل إىل أهله ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .خفى ميله إىل أهله أنه أ: الثاين 

  :أما العجل ففي تسميته بذلك وجهان } فََجآَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ { 
  .ألن بين إسرائيل عجلوا بعبادته : أحدمها 

  .ألنه عجل يف اتباع أمه : الثاين 
به مشوياً جاءهم بعجل ألن كان عامة مال إبراهيم البقر ، واختاره هلم مسيناً زيادة يف إكرامهم ، وجاء : قال قتادة 

  .، وهو حمذوف من الكالم ملا فيه من الدليل عليه 
  .فروى عون ابن أيب شداد أن جربيل مسح العجل جبناحه فقام يدرج ، حىت حلق بأمه ، وأم العجل يف الدار 

بون ، فروى مكحول أهنم ألهنم امتنعوا من األكل ألن املالئكة ال يأكلون وال يشر} فَقَرََّبُه إِلَيهِم قَالَ أَالَ َتأَْكُلُونَ { 
بسم اهللا ، وإذا : إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا : قالوا ال نأكله إال بثمن ، قال كلوا فإن له مثناً ، قالوا وما مثنه؟ قال 

  .هبذا اختارك اهللا يا إبراهيم : احلمد هللا ، قالوا : فرغتم أن تقولوا 
  .اف أن يكون جميئهم إليه لشر يريدونه به ألهنم مل يأكلوا ، خ} فَأْوَجَس مِنُهْم ِخيفَةً { 
  :فيه قوالن } قَالُواْ الَ َتَخْف َوَبشَُّروُه بُِغالَمٍ َعِليمٍ { 

  ] . ١١٢: الصافات [ } وََبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق { أنه إسحاق من سارة ، استشهاداً بقوله تعاىل يف آية أخرى : أحدمها 
  .جماهد  أنه إمساعيل من هاجر ، قاله: الثاين 

  .أي يرزقه اهللا علماً إذا كرب } َعِليمٍ { 
  :فيها ثالثة أقاويل } فَأَقَْبلَِت اْمرَأُتُه ِفي صَرٍَّة { 

  :الرنة والتأوه ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  يف صرة من ختوم الصيف وهاج... وشربة من شراب غري ذي نفس 



  :س وجماهد ، ومنه أخذ صرير الباب ، ومنه قول امرىء القيس أهنا الصيحة ، قاله ابن عبا: الثاين 
  جواحرها يف صرة مل تزيل... فأحلقه باهلاديات ودونه 

ومسيت صرة الدراهم فيها ، . أهنا اجلماعة ، قاله ابن حبر ، ومنه املصراة من الغنم جلمع اللنب يف ضرعها : الثالث 
  :قال الشاعر 

  اء الشباب عنفوان سنبتهم... رب غالم قد صرى يف فقرته 
  :ففيه قوالن } فََصكَّْت َوجَْهَها { وأما قوله 

  .معناه لطخت وجهها ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أهنا ضربت جبينها تعجباً : الثاين 

  .أي ، أتلد عجوز عقيم؟ قاله جماهد والسدي } َوقَالَْت َعجُوٌز َعِقيٌم { 

) ٣٣(لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ ) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(ْرَسلُونَ قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الُْم
َبْيٍت ِمَن فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر ) ٣٥(فَأَْخَرجَْنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ٣٤(ُمَسوََّمةً ِعْنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِِفَني 

َوِفي مُوَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ) ٣٧(َوَترَكَْنا ِفيَها آَيةً لِلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٣٦(الُْمْسِلِمَني 
َوِفي َعادٍ ) ٤٠(نُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم فَأََخذَْناُه َوُج) ٣٩(فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(ُمبِنيٍ 

َوِفي ثَُمودَ إِذْ ِقيلَ لَُهمْ ) ٤٢(َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ ) ٤١(إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيَح الَْعقِيَم 
فََما اْستَطَاُعوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ) ٤٤(فََعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْنظُُرونَ ) ٤٣(َتَمتَُّعوا حَتَّى ِحنيٍ 

  ) ٤٦(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني ) ٤٥(ُمْنَتصِرِيَن 

  :ليه وجهان يعين فرعون ، ويف تو} فََتَولَّى { 
  .أدبر : أحدمها 

  .أقبل ، وهو من األضداد : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } بُِركْنِهِ { 

  .جبموعه وأجناده ، قاله ابن زيد : أحدها 
  :بقوته ، قاله ابن عباس ، ومنه قول عنترة : الثاين 

  .ولكن ما تقادم من زماين ... فما أوهى مراس احلرب ركين 
  .اله األخفش جبانبه ، ق: الثالث 
  .مبيله عن احلق وعناده بالكفر ، قاله مقاتل : الرابع 

  .وحيتمل خامساً مباله ألنه يركن إليه ويتقوى به 
  :فيه أربعة أقاويل } َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم الرِّيَح الْعَِقيمَ { 

  .أن العقيم هي الريح اليت ال تلقح ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .هي اليت ال تنبث ، قاله قتادة : اين الث

  .هي اليت ليس فيها رمحة ، قاله جماهد : الثالث 
  .هي اليت ليس فيها منفعة ، قاله ابن عباس : الرابع 

  :ويف الريح اليت هي عقيم ثالثة أقاويل 



الريح « : قال اجلنوب ، روى ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .» العقيم اجلنوب 

  »نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور « : قال عليه السالم . الثاين الدبور ، قاله مقاتل 
  .هي ريح الصبا ، رواه ابن أيب جنيح عن جماهد : الثالث 

  :فيه أربعة أوجه } إِالَّ َجَعلْْتُه كَالرَّمِيمِ { 
  . أن الرميم التراب ، قاله السدي: أحدها 
  .أنه الذي ديس من يابس النبات ، وهذا معىن قول قتادة : الثاين 

  .الرماد ، قاله قطرب : الثالث أن الرميم 
  :أنه الشيء البايل اهلالك ، قاله جماهد ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  وإذ بقيت كعظم الرمة البايل... تركتين حني كف الدهر من بصري 

َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ ) ٤٨(َوالْأَْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ ) ٤٧(أَْيٍد وَإِنَّا لَُموِسُعونَ َوالسََّماَء َبَنْيَناَها بِ
لًَها آَخَر إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنذِيٌر وَلَا َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِ) ٥٠(فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٤٩(لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

  ) ٥١(ُمبٌِني 

  .أي بقوة } َوالسََّمآِء بََنْيَناَها بِأْيٍد { 
  :فيه مخسة أوجه } َوإِنَّا لَُموِسُعونَ { 

  .ملوسعون يف الرزق باملطر ، قاله احلسن : أحدها 
  .ملوسعون السماء ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .التساع بأكثر من اتساع السماء لقادرون على ا: الثالث 
  .ملوسعون خبلق مساء ملثها ، قاله جماهد : الرابع 

  .لذوو سعة ال يضيق علينا شيء نريده : اخلامس 
  :فيه وجهان } َوِمن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ { 

  .أنه خلق كل جنس نوعني : أحدمها 
.  وفقر ، وموت وحياة ، وفرح وحزن ، وضحك وبكاء أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقم ، وغىن: الثاين 

  .وإمنا جعل بينكم ما خلق وقضى زوجني ليكون بالوحدانية متفرداً 
  :حيتمل وجهني } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { 

  .تعلمون بأنه واحد : أحدمها 
  .تعلمون أنه خالق : الثاين 

  .أي فتوبوا إىل اهللا } فَِفرُّْوا إِلّى اللَِّه { 

) ٥٣(أَتََواصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ ) ٥٢(كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ 
َما َخلَقْتُ الْجِنَّ َوالْإِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن َو) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَعُ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنتَ بَِملُومٍ 



فَإِنَّ ِللَِّذينَ ) ٥٨(إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني ) ٥٧(َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيدُ أَنْ ُيطِْعُموِن ) ٥٦(
  ) ٦٠(فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َيْوِمهِمُ الَِّذي ُيوَعُدونَ ) ٥٩(فَلَا َيْستَْعجِلُوِن  ظَلَُموا ذَُنوًبا مِثْلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم

  :فيه وجهان } َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكْرى َتنفَُع الُْمْؤِمنَِني { 
  .فذكر بالقرآن ، قاله قتادة : أحدمها 

  .اهد فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع املؤمنني ، قاله جم: الثاين 
  .وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع املؤمنني : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه مخسة تأويالت } َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاِإل َواإلِنَس إالَّ لََيْعُبُدونِ { 
  .إال ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .اله جماهد إال آلمرهم وأهناهم ، ق: الثاين 

  .إال ألجبلهم على الشقاء والسعادة ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  .إال ليعرفوين ، قاله الضحاك : الرابع 

  .إال للعبادة ، وهو الظاهر ، وبه قال الربيع بن انس : اخلامس 
  :فيه ثالثة أوجه } َمآ أُرِيُد ِمْنُهْم مَّْن رِّْزقٍ َوَما أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { 

  .ما أريد أن يرزقوا عبادي وال أن يطعموهم : أحدها 
  .ما أنفسهم ، قاله أبو اجلوزاء : الثاين 

  .ما أريد منهم معونة وال فضالً : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذَنُوباً مِّثلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم { 

  .ه عطاء عذاباً مثل عذاب أصحاهبم ، قال: أحدها 
  .يعين سبيالً ، قاله جماهد : الثاين 

  :يعين بالذنوب الدلو ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر : الثالث 
  فإن أبيتم فلنا القليب... لنا ذنوب ولكم ذنوب 

  .وال يسمى الذنوب دلواً حىت يكون فيه ماء 
  :يعين بالذنوب النصيب ، قال الشاعر : الرابع 

  فحق لشاس من نداك ذنوب... مة ويف كل يوم قد خبطت بنع
  .ويعين بأصحاهبم من كذب بالرسل من األمم السالفة ليعتربوا هبالكهم 

اآلية ، فنزل هبم } يا ُمحَمَُّد ائِْتَنا بَِما تَِعُدَنا { : أي فال يستعجلوا نزول العذاب هبم ألهنم قالوا } فَالَ َيْستَْعجِلُوِن { 
  .جل به انتقامه يوم بدر ، ما حقق اهللا وعده ، وع

َوالَْبْحرِ ) ٥(وَالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ ) ٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ِفي َرقٍّ مَْنُشورٍ ) ٢(َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ 
َوَتِسريُ الْجِبَالُ سَْيًرا ) ٩(ْوًرا َيْوَم َتُموُر السََّماُء َم) ٨(َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ) ٧(إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع ) ٦(الَْمْسجُورِ 

َهِذهِ ) ١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعا ) ١٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(فََوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٠(
اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو لَا َتْصبِرُوا سََواٌء ) ١٥(ْم أَْنُتْم لَا تُْبِصُرونَ أَفَِسْحٌر َهذَا أَ) ١٤(النَّاُر الَِّتي كُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ 

  ) ١٦(َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 



  :فيه وجهان } وَالطُّورِ { قوله تعاىل 
  .لطور زبري يسمى هذا ا: قال مقاتل . أنه اسم للجبل بالسريانية ، قاله جماهد : أحدمها 

  :أن الطور ما أنبت ، وما ال ينبت فليس بطور ، قاله ابن عباس ، وقال الشاعر : الثاين 
  ما أنبت الطور فوقه ورقة... لو مر بالطور بعض ناعقة 

  :مث يف هذا الطور الذي أقسم اهللا به ثالثة أقاويل 
  .أنه طور سيناء ، قاله السدي : أحدها 
  .لم اهللا عليه موسى ، قاله ابن قتيبة أنه الطور الذي ك: الثاين 

  .وأقسم اهللا به تذكرياً مبا فيه من الدالئل . أنه جبل مبهم ، قاله الكليب : الثالث 
  .إن الطور ما يطوى على قلوب اخلائفني : وقال بعض املتعمقة 

  :أي مكتوب ، ويف أربعة أقاويل } َوِكَتابٍ مَّْسطُورٍ { 
  .ب اهللا ملالئكته يف السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون أنه الكتاب الذي كت: أحدها 
  .أنه القرآن مكتوب عند اهللا يف اللوح احملفوظ : الثاين 

  .هي صحائف األعمال فمن أخذ كتابه بيمينه ، ومن آخذ كتابه بشماله ، قاله الفراء : الثالث 
  .التوراة قاله ابن حبر : الرابع 

  :الثة أوجه فيه ث} ِفي َرقٍّ مَّنشُورٍ { 
  :الصحيفة املبسوطة وهي اليت خترج للناس أعماهلم ، وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها ، قال املتلمس : أحدها 

  رق أتيح كتاهبا مسطور... فكأمنا هي من تقادم عهدها 
  .هو ورق مكتوب ، قاله أبو عبيدة : الثاين 

  .هو ما بني املشرق واملغرب ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ { 

أُِتيَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما روى قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال : أحدها 
َعلَيَها ، َيْدُخلُُه كُلَّ َيومٍ َسْبُعونَ أَلْفَ  بَِي إِلَى السََّماِء فَُرِفَع لََنا الَْبيُت املَْعُموُر ، فَإِذَا ُهَو ِحيالُ الكَْعَبِة ، لَْو َخرَّ َخرَّ

  .قاله علي وابن عباس » َملٍَك ، إِذَا َخَرجُوا ِمنُه لَْم َيعُوُدوا إِلَيِه 
أن البيت املعمور ، هو بيت فوق ست مسوات ، ودون السابعة ، يدعى الضراح ، يصلي : ما قاله السدي : الثاين 

  .ن قبيلة إبليس ال يرجعون إليه أبداً ، وهو حبذاء البيت العتيق فيه كل يوم سبعون ألف ملك م
ما قاله الربيع بن أنس ، أن البيت املعمور كان يف األرض يف موضع الكعبة يف زمان آدم ، حىت إذا كان : الثالث 

ا ، فيعمره ، فبوأ زمان نوح أمرهم أن حيجوا ، فأبوا عليه وعصوه ، فما طغى املاء رفع فجعل حبذائه يف السماء الدني
  .اآلية } َوإِِذْ بَوَّأَْنا ِإلبَْراهِْيَم َمكَانَ الْبَْيِت { : اهللا إلبراهيم الكعبة البيت احلرام حيث كان ، قاله اهللا تعاىل 

  .ما قاله احلسن أن البيت املعمور هو البيت احلرام : الرابع 
  :وجهان } الَْمْعُمورِ { ويف 

  .إليه  أنه معمور بالقصد: أحدمها 
  :باملقام عليه ، قال الشاعر : الثاين 

  إذ أتته جآذر... عمر البيت عامر 



  وظباء تباكر... من ظباء روائح 
  .وتأول سهل أنه القلب ، عمارته إخالصه ، وهو بعيد 

  :فيه وجهان } َوالسَّقِْف املَْرفُوعِ { 
  .أنه السماء ، قاله علي : أحدمها 

  .لربيع أنه العرش ، قاله ا: الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوالَْبْحرِ الَْمْسجُورِ { 

  .أنه جهنم ، رواه صفوان بن يعلى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .هو حبر حتت العرش ، رواه أبو صاحل عن علي رضي اهللا عنه : الثاين 

  .هو حبر األرض ، وهو الظاهر : الثالث 
  :ة تأويالت سبع} الَْمْسُجورِ { : ويف قوله 

  .احملبوس ، قاله ابن عباس والسدي : أحدها 
  .أنه املرسل ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .املوقد ناراً ، قاله جماهد : الثالث 
  .أنه املمتلىء ، قاله قتادة : الرابع 

  .أنه املختلط ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  .وحشية عن سعيد بن جبري  أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس ، رواه ابن أيب: السادس 
  .هو الذي ال يشرب من مائه وال يسقى به زرع ، قاله العالء بن زيد : السابع 

أن جبري بن مطعم قدم املدينة ليفدي حريفاً : روى الكليب } إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لَواِقٌع { : هذا آخر القسم ، وجوابه 
} َوالطُّورِ { يقرأ ] املغرب [ صلى اهللا عليه وسلم يف صالة له يقال له مالك أسر يوم بدر ، فوجد رسول اهللا 

ما : فأسلم جبري خوفاً من العذاب ، وجعل يقول } إِنَّ َعذَابَ رَبَِّك لََواِقعٌ { : فجلس مستمعاً ، حىت بلغ قوله تعاىل 
  .كنت أظن أن أقوم من مقامي ، حىت يقع يب العذاب 

  :فيه سبعة تأويالت }  َيْوَم َتُموُر السََّمآُء َمْوراً{ 
  :معناه تدور دوراً ، قاله جماهد ، قال طرفة بن العبد : أحدها 

  .بعيدة وخد الرجل موارة اليد ... صهابية العثنون موجدة القرا 
  .متوج موجاً ، قاله الضحاك : الثاين 

  .اآلية } َبّساً فَإِذَا ُبسَِّت الْجَِبالُ { تشقق السماء ، قاله ابن عباس لقوله تعاىل : الثالث 
  :جتري السماء جرياً ، ومنه قول جرير : الرابع 

  بدجلة حىت ماء دجلة أشكل... وما زالت القتلى متور دماؤها 
  :تتكفأ بأهلها ، قاله أبو عبيدة وأنشد بيت األعشى : اخلامس 

  مور السحابة ال ريث وال عجل... كأن مشيتها من بيت جارهتا 
  .تنقلب انقالباً : السادس 
  .أن السماء ها هنا الفلك ، وموره اضطراب نظمه واختالف سريه ، قاله ابن حبر : السابع 

  :فيه تأويالن } َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدّعاً { 



  :يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز : أحدمها 
  دع الوصي جانيب يتيمه... يدعه بصفحيت حيزومه 

  .اهد والضحاك والسدي وابن زيد قاله ابن عباس وجم
  .يزعجون إزعاجاً ، قاله قتادة : الثاين 

  .أن يدعهم زبانيتها بالدعاء عليهم : وحيتمل ثالثاً 

َواْشَربُوا َهنِيئًا  كُلُوا) ١٨(فَاِكهَِني بَِما آَتاُهمْ َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ 
  ) ٢٠(مُتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة َوَزوَّجَْناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ ) ١٩(بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  :فيه مخسة أوجه } فَاِكهَِني بَِمآ ءاَتاُهْم َربُُّهْم { 
  .معجبني ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ناعمني ، قاله قتادة : الثاين 
  .فرحني ، قاله السدي :  الثالث
  .املتقابلني باحلديث الذي يسر ويؤنس ، مأخوذ من الفكاهة ، قاله ابن حبر : الرابع 

البن وتامر ، أي ذو لنب ومتر ، قاله عبيدة ، ومعىن ذلك ، أهنم ذوو بساتني فيها : ذوي فاكهة كما قيل : اخلامس 
  .فواكه 

  :والسرر الوسائد ، ويف املصفوفة ثالثة أوجه }  ُمتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ مَّْصفُوفٍَة{ 
  .املصفوفة بني العرش ، قاله عكرمة : أحدها 
  .هي املوصولة بالذهب : الثاين 

  .أهنا املوصولة بعضها إىل بعض حىت تصري صفاً ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :هو مجع عيناء ، ومنه قول الشاعر والعني الواسعة األعني يف صفائها ، و} َوَزوَّْجَناُهمْ بِحُورٍ ِعنيٍ { 

  نواعم يف املروط ويف الرياط... فُحور قد هلون وهن عني 
  :ويف تسميتهن حوراً وجهان 

  .ألنه حيار فيهن الطرف ، قاله جماهد : أحدمها 
  .لبياضهن ، قاله الضحاك ، ومنه قيل للخبز حوار لبياضه : الثاين 

ا كََسَب َرِهنيٌ ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّتَُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِمَوالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهْم 
َوَيطُوُف َعلَيْهِْم ) ٢٣(ا َولَا تَأْثِيٌم يََتَناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغٌو ِفيَه) ٢٢(َوأَْمدَْدَناُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحمٍ ِممَّا َيشَْتُهونَ ) ٢١(

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ ) ٢٥(َوأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ ) ٢٤(ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ 
  ) ٢٨(إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيُم ) ٢٧(السَُّمومِ  فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب) ٢٦(

  :فيه أربعة تأويالت } َوالَِّذيَن َءآَمُنواْ وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَُّتُهم بِإَِميانِ { 
  .أن اهللا يدخل الذرية بإميان األباء اجلنة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن اهللا تعاىل يعطي الذرية مثل أجور اآلباء من غري أن ينقص اآلباء من أجورهم شيئاً ، قاله إبراهيم  :الثاين 

  .أهنم البالغون عملوا بطاعة اهللا مع آبائهم فأحلقهم اهللا بآبائهم ، قاله قتادة : الثالث 



  .لهم فيها ، قاله ابن زيد أنه ملا أدرك أبناؤهم األعمال اليت عملوها تبعوهم عليها فصاروا مث: الرابع 
  :فيه تأويالن } َومآ أَلَْتَناُهم مِّْن َعَمِلهِمِ مِّن َشْيٍء { 

  :ما نقصناهم ، قاله ابن عباس ، قال رؤبة : أحدمها 
  ومل يلتين عن سراها ليت... وليلة ذات سرى سريت 

  .ومل ينقص اآلباء مبا أعطينا األبناء : أي مل ينقصين ، ومعىن الكالم 
  :معناه وما ظلمناهم ، قاله ابن جبري ، قال احلطيئة : اين الث

  جهد الرسالة ال ألتاً وال كذباً... أبلغ سراة بين سعد مغلغلة 
مل نظلم اآلباء مبا أعطينا األبناء ، وإمنا فعل تعاىل ذلك باألبناء كرمة لآلباء : ومعىن الكالم . أي ال ظلماً ، وال كذباً 

.  
  :فيه وجهان } ا كََسَب َرِهنيٌ كُلُّ امْرِىٍء بَِم{ 

  .مؤاخذة كما تؤخذ احلقوق من الرهون : أحدمها 
  :أنه حيبس ، ومنه الرهن الحتباسه باحلق قال الشاعر : الثاين 

  ألمحر قبطي من القوم معتق... وما كنت أخشى أن يكون رهينة 
. بضعهم بعضاً ، وهو املؤمن وزوجاته وخدمه يف اجلنة  أي ، يتعاطون ويتساقون بأن يناول} َيتََناَزُعونَ ِفيَها كَأْساً { 

والكأس إناء مملوء من شراب وغريه فهو كأس ، فإذا فرغ مل يسم كاساً ، وشاهد التنازع والكأس يف اللغة قول 
  :األخطل 

  ال باحلضور وال فيها بسوار... وشارب مربح بالكأس نادمين 
  .ج وحانت وقعه الساري صاح الدجا... نازعته طيب الراح السمول وقد 

  :فيها أربعة أوجه } الَّ لَْغٌو ِفيَها َوالَ َتأِْثيٌم { 
  .ال باطل يف اخلمر وال مأمث ، قاله ابن عباس وقتادة ، وإمنا ذلك يف الدنيا من الشيطان : أحدها 
  .ال كذب فيها وال خلف ، قاله الضحاك : الثاين 

  .بعضاً ، قاله جماهد  ال يتسابون عليها وال يؤمث بعضهم: الثالث 
واللغو ها هنا فحش الكالم كما قال ذو . ال لغو يف اجلنة وال كذب ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الرابع 
  :الرمة 

  عليهم ولكن هيبة هي ما هيا... فال الفحش فيه يرهبون وال اخلنا 
  من القوم ال يهوى الكالم اللواغيا... مبستحكم جزل املروءة مؤمن 

  :ذكر ابن حبر فيه وجهني } َوَيطُوُف َعلَْيُهْم ِغلَُمانٌ لَُّهمْ { 
  .ان يكون األطفال من أوالدهم الذين سبقوهم ، فأقَرَّ اهللا هبم أعينهم : أحدمها 

  .أهنم من أخدمهم اهللا إياهم من أوالد غريهم : الثاين 
  :نه قول الشاعر أي مصون بالكن والغطاء ، وم} كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ مَّكُْنونٌ { 

  عرضي ، وودهم يف الصدر مكنون... قد كنت أعطيهم ماالً وأمنعهم 
  :بلغين أنه قيل يا رسول اهللا هذا اخلدم مثل اللؤلؤ املكنون فكيف املخدوم؟ قال : قال قتادة 



  .» والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم ، كفضل القمر ليلة البدر على النجوم « 
  :حيتمل وجهني } ْيَنا فََمنَّ اللَُّه َعلَ{ 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَوقَاَنا َعذَابَ السَُّمومِ { . بالتوفيق واهلداية : الثاين . باجلنة والنعيم : أحدمها 
  .السموم اسم من أمساء جهنم : وقال األصم . أنه عذاب النار ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .أنه وهج جهنم ، وهو معىن قول ابن جريج : الثاين 

  :لفح الشمس واحلر ، وقد يستعمل يف لفح الربد ، كما قال الراجز : الثالث 
  من جزع اليوم فال نلومه... اليوم يوم بارد مسومه 

  :فيه ثالثة تأويالت } إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيمُ { 
  .أن الرب الصادق ، قاله ابن جريج : أحدها 
  .اللطيف ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أنه فاعل الرب املعروف به ، قاله ابن حبر : ث الثال

قُلْ تََربَّصُوا ) ٣٠(أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنوِن ) ٢٩(فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمتِ رَبَِّك بِكَاِهنٍ َولَا َمْجُنوٍن 
أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَهُ َبلْ لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٣٢(ُرُهمْ أَْحلَامُُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ أَْم َتأُْم) ٣١(فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني 

  ) ٣٥(أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ ) ٣٤(فَلَْيأُْتوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدِقَني ) ٣٣(

  . بالقرآن يعين} فَذَكِّْر { 
  .يعين برسالة ربك } فََمآ أَنتَ بِنِْعَمِت َربَِّك { 
إنه : تكذيباً لعتبة بن ربيعة حيث قال إنه ساحر ، وتكذيباً لعقبة بن معيط ، حيث قال } بِكَاِهنٍ َوالَ َمْجُنونٍ { 

  .جمنون 
تربصوا مبحمد املوت يكفيكموه ، : قال ناس من الكفار : ة قال قتاد} أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََّترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنونِ { 

  .هؤالء بنو عبد الدار ، نسبوه إال أنه شاعر : كما كفاكم شاعر بين فالن ، وشاعر بين فالن ، قال الضحاك 
  :وجهان } ريب املنون { ويف 

  .املوت ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  :الدهر ، قال أبو ذؤيب : املنون . حوادث الدهر ، قاله جماهد : الثاين 

  والدهر ليس مبعتب من جيزع... أمن املنون وريبها تتوجع 

أَْم لَُهْم ُسلَّمٌ ) ٣٧(أَْم ِعْنَدُهمْ َخزَاِئُن رَبَِّك أَْم ُهُم الُْمَصيِْطُرونَ ) ٣٦(أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ 
أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ) ٣٩(أَْم لَُه الَْبنَاُت َولَكُُم الَْبُنونَ ) ٣٨(ِت ُمْسَتِمعُُهْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأْ

أَْم لَُهْم إِلَهٌ ) ٤٢(َمِكيُدونَ أَْم يُرِيُدونَ كَْيًدا فَالَِّذيَن كَفَُروا ُهُم الْ) ٤١(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٠(ُمثْقَلُونَ 
  ) ٤٣(غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  :فيه وجهان } أَْم ِعنَدُهمْ َخَزآِئُن َربِّكَ { 
  .مفاتيح الرمحة : أحدمها 

  .خزائن الرزق : الثاين 



  :فيه أربعة أوجه } أَْم ُهْم الُْمَصْيِطُرونَ { 
  .، قاله ابن عباس والضحاك املسلطون : أحدها 
  .أهنم األرباب ، قاله احلسن وأبو عبيد : الثاين 

  .أم هم املتولون ، وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً : معناه : الثالث 
أهنم احلفظة ، مأخوذ من تسطري الكتاب ، الذي حيفظ ما كتب فيه فصار املسيطر هنا حافظاً ما كتبه اهللا يف : الرابع 

  .فوظ ، قاله ابن حبر اللوح احمل
  :فيه وجهان } أَْم لَُهْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه { 

  :أن السلم املرتقى إىل السماء ، ومنه قول ابن مقبل : أحدمها 
  يبىن له يف السموات السالليم... ال حترز املرء أحجاء البالد وال 

  :الشاعر  أنه السبب الذي يتوصل به إىل عوايل األشياء ، قال: الثاين 
  لتتخذي عذراً إىل اهلجر سلماً... جتنيت يل ذنباً وما إن جنيته 

  :حيتمل وجهني } َيْسَتِمُعونَ ِفيِه { وقوله 
  .يستمعون من السماء ما يقضيه اهللا على خلقه : أحدمها 

  .يستمعون منها ما ينزل اهللا على رسله من وحيه : الثاين 
  :فيه وجهان } اٍن مُّبِنيٍ فلَْيأِْت ْمْسَتِمعُُهْم بُِسلْطَ{ 

  .فليأت صاحبهم حبجة ظاهرة تدل على صدقه : أحدمها 
  .فليأت بقوة تتسلط على األمساع وتدل على قدرته : الثاين 

) ٤٥(ي ِفيِه ُيْصَعقُونَ فَذَرُْهْم َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذ) ٤٤(َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم 
َوإِنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاًبا ُدونَ ذَِلَك وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ ) ٤٦(َيْوَم لَا ُيغْنِي َعْنُهْم كَْيُدُهْم َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ 

  ) ٤٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوإِْدَبارَ النُُّجومِ ) ٤٨(َحْمدِ رَبَِّك ِحَني َتقُوُم َواْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا َوسَبِّْح بِ) ٤٧(

  :فيه ثالثة أوجه } َوإِن َيرَواْ ِكْسفاً مَِّن السََّمآِء َساِقطاً { 
  .يعين قطعاً من السماء ، قاله قتادة : أحدها 
  .جانباً من السماء : الثاين 

  :ومسي كسفاً لتغطيته ، والكسف . ماء ، قاله املفضل عذاباً من الس: الثالث 
  .التغطية ، ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر 

  :يف مركوم وجهان } َيقُولُواْ َسحَاٌب مَّْركُوٌم { 
  .أنه الغليظ ، قاله ابن حبر : أحدمها 

من السماء عليهم عقاباً هلم مل  أهنم لو رأو سقوط كسف: ومعىن اآلية . أنه الكثري املتراكب ، قاله الضحاك : الثاين 
  .يؤمنوا ولقالوا إنه سحاب مركوم بعضه على بعضه 

  :فيه ثالثة تأويالت } فَذَرُْهْم حَتَّى ُيالَقُواْ َيْومَُهُم { 
  .يوم ميوتون ، قاله قتادة : أحدها 
  .النفخة األوىل ، حكاه ابن عيسى : الثاين 



  :ا يشاهدونه ، ومنه قوله تعاىل يوم القيامة يغشى عليهم من هول م: الثالث 
  .أي مغشياً عليه } َوَخرَّ ُمْوَسى َصعِقاً { 
  .أي مغشياً عليه } َوإِنَّ ِللَِّذيَن َصِعقاً { 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ َعذَاباً ُدونَ ذَِلَك { 

  .عذاب القرب ، قاله علي : أحدها 
  .د اجلوع ، قاله جماه: الثاين 

  .مصاهبم يف الدنيا ، قاله احلسن : الثالث 
  :ويف املراد بالذين ظلموا ها هنا قوالن 

  .أهنم أهل الصغائر من املسلمني : أحدمها 
  .أهنم مرتكبو احلدود منهم : الثاين 

  :فيه وجهان } وَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربِّكَ { 
  .لقضائه فيما محلك من رسالته : أحدمها 

  .فيما ابتالك به من قومك لبالئه : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } فَإِنَّكَ بأَْعُينَِنا { 

  .بعلمنا ، قاله السدي : أحدها 
  .مبرأى منا ، حكاه ابن عيسى : الثاين 

حبفظي وحراسيت ، قاله ]  ٣٩: طه [ } َولُتصَنَع َعلَى َعْينِي { : حبفظنا وحراستنا ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : الثالث 
  .الضحاك 

  :فيه أربعة أقاويل } َوسَّبْح بَِحْمِد َربِّكَ ِحَني َتقُوُم { 
  .أن يسبح اهللا إذا قام من جملسه ، قاله أبو األحوص ، ليكون تكفرياً ملا أجرى يف يومه : أحدها 
  .حني تقوم من منامك ، ليكون مفتتحاً لعمله بذكر اهللا ، قاله حسان بن عطية : الثاين 

  .ن نوم القائلة لصالة الظهر ، قاله زيد بن أسلم حني تقوم م: الثالث 
  .أنه التسبيح يف الصالة ، إذا قام إليها : الرابع 

  :ويف هذا التسبيح قوالن 
  .سبحان ريب العظيم ، يف الركوع ، وسبحان ريب األعلى ، يف السجود : هو قول : أحدمها 

، قاله ] وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك  [سبحانك اللهم وحبمدك : التوجه يف الصالة بقوله : الثاين 
  .الضحاك 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوِمَن الِّْيلِ فَسَبِّْحُه َوإِْدَبارَ النُُّجومِ { 
  .أهنا صالة الليل : أحدها 
  .التسبيح فيها : الثاين 

  .أنه التسبيح يف صالة وغري صالة : الثالث 
  :ثالثة أقاويل فيه } وَإِْدبَاَر النُُّجومِ { وأما 

َركَْعَتاِن قَْبلَ الْفَْجرِ ، « : أهنا ركعتان قبل الفجر ، رواه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : أحدها 



  .» إِْدبَاُر النُّجومِ ، َوَركَْعَتاِن بَْعَد املَغْرِبِ إِدَْباُر السُُّجودِ 
  .أهنا ركعتا الفجر قبل الغداة : الثاين 
ال : أنه التسبيح بعد الصالة ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ، وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال :  الثالث

  .صالة بعد الفجر إال ركعيت الفجر 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
لبغدادي: املؤلف  ا لبصري  بن حبيب ا بن حممد  بن حممد  بو احلسن علي   أ

  ) ٤(إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحيٌ ُيوَحى ) ٣(َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى ) ٢(َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى 

  :فيه مخسة أقاويل } ى وَالنَّْجمِ إِذَا َهَو{ : قوله تعاىل 
  .جنوم القرآن إذا نزلت ألنه كان ينزل جنوماً ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنا الثريا ، رواه ابن أيب جنيح ، ألهنم كانوا خيافون األمراض عند طلوعها : الثاين 

  .أهنا الزهرة ، قاله السدي ، ألن قوماً من العرب كانوا يعبدوهنا : الثالث 
  :مجاعة النجوم ، قاله احلسن ، وليس مبمتنع أن يعرب عنها بلفظ الواحد كما قال عمر بن أيب ربيعة أهنا : الرابع 

  والثريا يف األرض زين النساء... أحسن النجم يف السماء الثريا 
ضاض أهنا النجوم املنقضة ، وسببه أن اهللا تعاىل ملا أراد بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً ، كثر انق: اخلامس 

الكواكب قبل مولده ، فذعر أكثر العرب منها ، وفزعوا إىل كاهن هلم ضرير كان خيربهم باحلوادث ، فسألوه عنها 
، فقال انظروا الربوج االثين عشر ، فإن انقض منها شيء ، فهو ذهاب الدنيا ، وإن مل ينقض منها شيء ، 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان هو األمر فسيحدث يف الدنيا أمر عظيم ، فاستشعروا ذلك ، فلما بعث رس
أي ذلك النجم الذي هوى ، هو هلذه النبوة اليت } َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى { : العظيم الذي استشعروه ، فأنزل اهللا تعاىل 

  .حدثت 
  :ستة أقاويل } إِذَا َهوى { ويف قوله تعاىل 

  .ك النجوم إذا رقي إليها الشياطني ، قاله الضحا: أحدها 
  .إذا سقط : الثاين 

  .إذا غاب : الثالث 
  .إذا ارتفع : الرابع 

  .إذا نزل : اخلامس 
  .إذا جرى ، ومهواها جريها ، ألهنا ال تفتر يف جريها يف طلوعها وغروهبا ، وهذا قول أكثر املفسرين : السادس 

  .وهذا قسم ، وعلى القول اخلامس يف انقضاض النجوم خرب 
  :حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه وجهان : يعين } كُْم َوَما غََوى َما َضلَّ صَاحُِب{ 

  .ما ضل عن قصد احلق وال غوى يف اتباع الباطل : أحدمها 
  :ما ضل بارتكاب الضالل ، وما غوى بأن خاب سعيه ، وألفى اخليبة كما قال الشاعر : الثاين 

  لى الغي الئماًومن يغو ال يعدم ع... فمن يلق خرياً حيمد الناس أمره 
وهي أول سورة أعلنها : من خاب يف طلبه المه الناس ، وهذا جواب القسم على قول األكثرين ، قال مقاتل : أي 

  .رسول اهللا مبكة 
  :فيه وجهان } َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى { 

  .وما ينطق عن هواه ، وهو ينطق عن أمر اهللا ، قاله قتادة : أحدمها 



  .باهلوى والشهوة ، إن هو إال وحي يوحى بأمر وهني من اهللا تعاىل له  ما ينطق: الثاين 
  .أي يوحيه اهللا إىل جربيل ويوحيه جربيل إليه } إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى { 

فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى ) ٨(ى ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّ) ٧(َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى 
َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً ) ١٢(أَفَُتَمارُوَنُه َعلَى َما َيَرى ) ١١(َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى ) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى ) ٩(

َما زَاغَ الَْبَصرُ ) ١٦(إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى ) ١٥(الَْمأَْوى عِْنَدَها َجنَّةُ ) ١٤(ِعْنَد ِسْدَرةِ الُْمنَْتَهى ) ١٣(أُخَْرى 
  ) ١٨(لَقَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُبَْرى ) ١٧(َوَما طََغى 

  .جربيل يف قول اجلميع : يعين } َعلََّمُه َشِديدٌ الْقَُوى { 
  :فيه مخسة أوجه } ذو ِمرٍَّة فَاْستََوى { 

  .و منظر حسن ، قاله ابن عباس ذ: أحدها 
  .ذو غناء ، قاله احلسن : الثاين 

  :ذو قوة ، قاله جماهد وقتادة ، ومن قول خفاف بن ندبة : الثالث 
  فيما ينوب من اخلطوب صليب... إين امرؤ ذو مرة فاستبقين 

  :ذو صحة يف اجلسم وسالمة من اآلفات ، ومن قول امرىء القيس : الرابع 
  حمكم املرة مأمون العقد... ذا حيلة  كنت فيهم أبداً

  :ذو عقل ، قاله ابن األنباري ، قال الشاعر : اخلامس 
  عندي لكل خماصم ميزانه... قد كنت عند لقاكم ذا مرة 

  :مخسة أوجه } فَاْسَتَوى { ويف قوله 
  .فاستوى جربيل يف مكانه ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
حكى ابن مسعود . يت خلق عليها ألنه كان يظهر له قبل ذلك يف صورة ال رجل قام جربيل على صورته ال: الثاين 

أما واحدة ، فإنه سأله أن يراه يف صورته فسد : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير جربيل على صورته إال مرتني 
  .} لَى َوُهَو بِاُْألفُقِ اَألْع{ وأما الثانية ، فإنه كان معه حني صعد ، وذلك قوله . األفق 

  :فاستوى القرآن يف صدره ، وفيه على هذا وجهان : الثالث 
  .فاعتدل يف قوته : أحدمها 

  .يف رسالته : الثاين 
  :فارتفع ، وفيه على هذا وجهان : يعين : الرابع 

  .أنه جربيل ارتفع إىل مكانه : أحدمها 
  .أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ارتفع باملعراج : الثاين 

  :فيه قوالن } َو بُِألفُقِ اَألْعلَى َوُه{ 
  .أنه جربيل حني رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم باألفق األعلى ، قاله السدي : أحدمها 

  :ويف األفق األعلى ثالثة أقاويل . أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل باألفق األعلى ، قاله عكرمة : الثاين 
  .جماهد هو مطلع الشمس ، قاله : أحدها 
  .هو األفق الذي يأيت منه النهار ، قاله قتادة ، يعين طلوع الفجر : الثاين 



  :هو أفق السماء وهو جانب من جوانبها ، قاله ابن زيد ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  لنا قمراها والنجوم والطوالع... أخذنا بآفاق السماء عليكم 

  :فيه قوالن } ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى { 
  .أنه جربيل ، قاله قتادة : دمها أح

  .أنه الرب ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :فيه وجهان } فََتدَلَّى { وقوله 

  .تعلق فيما بني والسفل ألنه رآه منتصباً مرتفعاً مث رآه متدلياً ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  :أي تقربوها إليهم ، وقال الشاعر } كَّامِ َوُتدلُواْ بَِها إِلَى الُْح{ : معناه قرب ، ومنه قوله تعاىل : الثاين 

  إليك ولكين جبودك واثق... أتيتك ال أديل بقرىب قريبة 
  .مث تدىل فدنا ، قاله ابن األنباري : وقيل فيه تقدمي وتأخري ، وتقديره 

  :فيه أربعة أقاويل } فَكَانَ قَاَب قَْوَسنيِ أَْو أَدَْنى { 
  .احلسن قيد قوسني ، قاله قتادة و: أحدها 
  .أنه حبيث الوتر من القوس ، قاله جماهد : الثاين 

  .من مقبضها إىل طرفها ، قاله عبد احلارث : الثالث 
  .قدر ذراعني ، قاله السدي ، فيكون القاب عبارة عن القدر ، والقوس عبارة عن الذراع : الرابع 

  :مث اختلفوا يف املعىن هبذا الداين على ثالثة أوجه 
  .جربيل من ربه ، قاله جماهد وهو قول ابن عباس أنه : أحدها 
  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم من ربه ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .أنه جربيل من حممد صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
  :يف عبده املوحى إليه قوالن } فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َمآ أَْوَحى { 

م أوحى إليه ما يوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالته عائشة ، واحلسن ، أنه جربيل عليه السال: أحدمها 
  .وقتادة 
  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم أوحي إليه على لسان جربيل ، قاله ابن عباس والسدي : الثاين 

  :يف الفؤاد قوالن } َما كَذََب الْفَُؤاُد َما رَأَى { 
  .د فعرب عنه بالفؤاد ألنه قطب اجلسد وقوام احلياة أنه أراد صاحب الفؤا: أحدمها 

  :أنه أرد نفس الفؤاد ألنه حمل االعتقاد وفيه قوالن : الثاين 
معناه ما أومهه فؤداه ما هو خبالفه كتوهم السراب ماء ، فيصري فؤاده بتوهم احملال كالكاذب له ، وهو : أحدمها 

  .فيف بالتخ} َما كَذَبَ الْفَُؤاُد { تأويل من قرأ 
  .بالتشديد } كَذََّب { معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه ، وهو تأويل من قرأ : الثاين 

  :ويف الذي رأى مخسة أقاويل 
  .رأى ربه بعينه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يف املنام ، قاله السدي : الثاين 

َرأَْيُتهُ بِفَُؤاِدي َمرََّتْينِ « : ؟ قال ] يت ربك هل رأ[ قلنا يا رسول اهللا : أنه بقلبه روى حممد بن كعب قال : الثالث 



  .} َما كَذَبَ الْفَُؤاُد َما رَأَى { : مث قرأ » 
َرأَيُت « : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أنه رأى جالله ، قاله احلسن ، وروى أبو العالية قال : الرابع 

  .» وَرأَيُت َوَراَء اِحلَجابِ ُنوراً لَمْ أََر غََيَر ذَِلَك  َنهَْراً َورَأَيُت َوَراَء النَّْهرِ َحجَاباً
  .أنه رأى جربيل على صورته مرتني ، قاله ابن مسعود : اخلامس 

  :فيه ثالثة أوجه } أَفَُتَمارُوَنُه َعلَى َما َيَرى { 
  .أفتجادلونه على ما يرى ، قاله إبراهيم : أحدها 
  .وهو مأثور أفتجادلونه على ما يرى ، : الثاين 

  .أفتشككونه على ما يرى ، قاله مقاتل : الثالث 
إن اهللا تعاىل قسم كالمه ورؤيته بني : يعين أنه رأى ما رآه ثانية بعد أُوىل ، قال كعب } َولَقَدْ َرَءاُه َنْزلَةً أُْخَرى { 

  .حممد وموسى عليهما السالم ، فرآه حممد مرتني ، وكلمه موسى مرتني 
  .روي فيها خربان } ةِ الُْمنَتَهى ِعنَد ِسْدَر{ 

ملا أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل : ما روى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود قال : أحدمها 
سدرة املنتهى وهي يف السماء السادسة ، وإليها ينتهي ما يعرج من األرواح فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط به 

  .نها اخلرب من فوقها فيقبض م
ُرِفَعتْ ِلَي ِسْدَرةُ الْمُنَتَهى ِفي السََّماءِ « : ما رواه معمر عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : الثاين 

ظَاِهَراِن َوَنهَْراِن بِاِطَناِن ، قُلُْت السَّابَِعِة ، ثََمرَُها ِمثْلُ ِقالَلِ َهْجرٍ ، َوَوَرقَُها مِثْلُ آذَاِن الِفَيلَِة ، َيْخُرُج ِمن َساِقَها َنهَْراِن 
  .» أَمَّا النَّْهَرانِ البَاِطَناِن فَِفي اجلَنَِّة ، َوأَمَّا النَّهْراِن الظَّاهَِراِن فَالنِّيلُ وَالفُرَاُت : َيا جِبْرِيلُ َما َهذَا؟ قَالَ : 

  :ويف سبب تسميتها سدرة املنتهى مخسة أوجه 
  .ألنبياء إليها ، ويعزب علمهم عما وراءها ، قاله ابن عباس النه ينتهي علم ا: أحدها 
  .ألن األعمال تنتهي إليها وتقبض منها ، قاله الضحاك : الثاين 

  .النتهاء املالئكة والنبيني إليها ووقوفهم عندها ، قاله كعب : الثالث 
  .م ومنهاجه ، قاله الربيع بن أنس ألنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: الرابع 

  .ألنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من حتتها ، قاله ابن مسعود : اخلامس 
  :فيه قوالن } ِعنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى { 

  .جنة املبيت واإلقامة ، قاله علي ، وأبو هريرة : أحدمها 
وهي عن ميني العرش ويف ذكر جنة املأوى وجهان على ما قدمناه يف  أهنا منزل الشهداء ، قاله ابن عباس ،: الثاين 

  :سدرة املنتهى 
  .أن املقصود بذكرها تعريف موضعها بأنه عند سدرة املنتهى ، قاله اجلمهور : أحدمها 

  :فيه ثالثة أقاويل } إِذْ يَْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى { 
  .ابن مسعود ورواه مرفوعاً  أن الذي يغشاها فراش من ذهب ، قاله: أحدها 
  .أهنم املالئكة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أنه نور رب العزة ، قاله الضحاك : الثالث 
ظل مديد : ألن السدرة ختتص بثالثة أوصاف : فإن قيل مل اختريت السدرة هلذا األمر دون غريها من الشجر؟ قيل 



ذي جيمع قوالً وعمالً ونية ، فظلها مبنزلة العمل لتجاوزه ، ، وطعم لذيذ ، ورائحة ذكية ، فشاهبت اإلميان ال
  .وطعمها مبنزلة النية لكمونه ، ورائحتها مبنزلة القول لظهوره 

  .احنرافه : يف زيغ البصر ثالثة أوجه؛ أحدها } َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى { 
  .ذهابه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .حبر نقصانه ، قاله ابن : الثالث 
  :ويف طغيانه ثالثة أوجه 

  .ارتفاعه عن احلق : أحدها 
  .جتاوزه للحق ، قاله ابن عباس : الثاين 

زيادته ، ويكون معىن الكالم أنه رأى ذلك على حقه وصدقه من غري نقصان عجز عن إدراكه ، وال زيادة : الثالث 
  .تومهها يف ختليه ، قاله ابن حبر 

  :فيه ثالثة أقاويل } َربِِّه الْكُبَْرى  لَقَدْ َرأَى ِمْن َءايَاِت{ 
  .ما غشي السدرة من فراش الذهب ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .أنه قد رأى جربيل وقد سد األفق بأجنحته ، قاله ابن مسعود أيضاً : الثاين 

  .ما رأه حني نامت عيناه ونظر بفؤاده ، قاله الضحاك : الثالث 

ِتلْكَ إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ) ٢١(أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه الْأُنْثَى ) ٢٠(َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى ) ١٩(عُزَّى أَفَرَأَْيُتُم اللَّاَت َوالْ
ا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى الْأَنْفُسُ إِلَّإِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ ) ٢٢(

َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي ) ٢٥(فَِللَِّه الْآِخَرةُ َوالْأُولَى ) ٢٤(أَْم ِللْإِْنَساِن َما َتَمنَّى ) ٢٣(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى 
  ) ٢٦(َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َويَْرَضى  السََّماَواتِ لَا ُتغْنِي َشفَاعَُتُهْم شَْيئًا إِلَّا ِمْن َبْعِد أَنْ

أما الالت فقد كان األعمش يشددها ، وسائر القراء على ختفيفها ، فمن خففها فلهم } أَفََرءيُْتُم الالَّت وَالُْعزَّى { 
  :فيها قوالن 

  .السدي  أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق ألصحابه ، قاله: أحدمها 
  :وأما من شددها فلهم فيها قوالن . أنه صخرة يلت عليها السويق بني مكة والطائف ، قاله عكرمة : الثاين 

أنه كان رجالً يلت السويق على احلجر فال يشرب منه أحد إال مسن معبوده ، مث مات فقلبوه على قربه ، : أحدمها 
  .قاله ابن عباس ، وجماهد 

يقوم على آهلتهم ويلت هلم السويق بالطائف قاله السدي ، وقيل إنه عامر بن ظرب العدواين  أنه كان رجالً: الثاين 
  :مث اختذوا قربه وثناً معبوداً ، قال الشاعر 

  .وكيف ينصركم من ليس ينتصر ... ال تنصروا الالت إن اهللا مهلكها 
  :ففيه قوالن } الُْعزَّى { وأما 

  .قاله اجلمهور أنه صنم كانوا يعبدونه ، : أحدمها 
وهي مسرة ، قاله : أهنا شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم ، وغطفان ، وجشم ، قال مقاتل : الثاين 

بل : هي اليت بعث إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد حىت قطعها ، وقال أبو صاحل : الكليب 
  .كانت خنلة يعلق عليها الستور والعهن 



أهنما كانا بيتني يعبدمها املشركون يف اجلاهلية ، فالالت بيت كان بنخلة يعبده : وقيل يف الالت والعزى قول ثالث 
  .كفار قريش ، والعزى بيت كان بالطائف يعبده أهل مكة والطائف 

  :فيه أربعة أقاويل } َوَمَنوةَ الثَّاِلثَةَ اَألْخَرى { 
  .مكة واملدينة ، قاله أبو صاحل أنه كان صنماً بقديد بني : أحدها 
  .أنه بيت كان باملسلك يعبده بنو كعب : الثاين 

  .أهنا أصنام من حجارة كانت يف الكعبة يعبدوهنا : الثالث 
  .أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه ، وبذلك مسيت مىن لكثرة ما يراق هبا من الدماء : الرابع 

لثالثة األخرى ، ألهنا كانت مرتبة عند املشركني يف التعظيم بعد الالت والعزى ، وروى سعيد بن مناة ا: وإمنا قال 
. اآلية } أَفََرأَيُْتُم الالََّت َوالُْعزَّى { جبري وأبو العالية الرياحي أنه ملا نزلت هذه اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وشفاعتهم ترتضى : وإن شفاعتهم ترجتى ، ويف رواية أيب العالية  ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العال
أعرض علّي ما جئتك به فعرض : قد ذكر آهلتنا ، فنزل جربيل فقال : ومثلهم ال ينسى ، ففرح املشركون وقالوا 

ن رَُّسْولٍ َوالَ َنبِّيٍ إالَّ إذا وََمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِم{ : مل آتك أنا هبذا وهذا من الشيطان ، فأنزل اهللا : عليه ، فقال 
  .} تَََمنَّى ألْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُمْنِيَِّتِه 

  .حيث جعلوا املالئكة بنات اهللا } أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه األُْنثَى { 
  :فيه أربعة أقاويل } ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ضِيَزى { 

  .قسمة عوجاء ، قاله جماهد : أحدها 
  .مة جائرة ، قاله قتادة قس: الثاين 

  :قسمة منقوصة ، قاله سفيان وأكثر أهل اللغة ، قال الشاعر : الثالث 
  فقسمك مضئوز وأنفك راغم... فإن تنأى عنا ننتقصك وإن تقم 

  .ومعىن مضئوز أي منقوص 
  .قسمة خمالفة ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :فيه وجهان } أَْم ِلإلِْنَساِن َما َتَمنَّى { 
  .من البنني أن يكونوا له دون البنات : ا أحدمه
  .من النبوة أن تكون فيه دون غريه : الثاين 

  :فيه وجهان } فَِللَِّه األِخَرةُ وَاألُولَى { 
كما نسبه إليه املشركون حني جعلوا له البنات دون  -يعين أنه أقدر من خلقه ، فلو جاز أن يكون له ولد : أحدمها 

  .لكان بالبنني أحق منهم  -علواً كبرياً البنني وتعاىل عن ذلك 
  .أنه ال يعطي النبوة من متناها ، وإمنا يعطيها من اختاره هلا ألنه مالك السموات واألرض : الثاين 

ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َوَما لَُهمْ بِِه ِمْن ) ٢٧(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى 
ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن ) ٢٩(فَأَعْرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم ُيرِدْ إِلَّا الَْحَياةَ الدُّنَْيا ) ٢٨(لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا 

َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ٣٠(ْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِم
الْفََواِحَش إِلَّا الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ الْإِثْمِ َو) ٣١(ِلَيْجزَِي الَِّذيَن أََساءُوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَنى 



ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم فَلَا ُتَزكُّوا  اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسعُ الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَمُ بِكُْم إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َوإِذْ أَْنُتمْ أَجِنَّةٌ
  ) ٣٢(أَْنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 

  مخسة أقاويل؛. أما كبائر اإلمث ففيها } ُبونَ كَبَآِئَر اإلِثْمِ َوالْفَوَاِحَش إِالَّ الَّلَمَم الَِّذيَن َيجَْتنِ{ 
  .أنه الشرك باهللا ، حكاه الطربي : أحدها 
  .أنه ما زجر عنه باحلد ، حكاه بعض الفقهاء : الثاين 

  .ما ال يكفر إال بالتوبة ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
أن « : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكبائر فقال : رحبيل عن ابن مسعود قال ما حكاه ش: الرابع 

  »تدعو هللا نداً وهو خلقك وأن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك وأن تزاين حليلة جارك 
ا إىل إىل سبعمائة أقرب منه: ما روى سعيد بن جبري أن رجالً سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال : اخلامس 

  .سبعة ، ال كبرية مع استغفار وال صغرية مع إصرار ، فكأنه يذكر أن كبائر اإلمث ما مل يستغفر منه 
  :وأما الفواحش ففيها قوالن 

  .أهنا مجيع املعاصي : أحدمها 
  :وأما اللمم املستثىن ففيه مثانية أقاويل . أهنا الزىن : الثاين 

  .اهلية من اإلمث والفواحش فإنه معفو عنه يف اإلسالم ، قاله ابن زيد بن ثابت إال اللمم الذي أملوا به يف اجل: أحدها 
  .هو أن يلم هبا ويفعلها مث يتوب منها ، قاله احلسن وجماهد : الثاين 

هو أن يعزم على املواقعة مث يرجع عنها مقلعاً وقد روى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النيب : الثالث 
  :ه وسلم قال صلى اهللا علي

  وَأَي َعْبٍد لََّك الَ أَلَمَّا... إِنْ َتْغِفرِ اللَُّهْم تغفر َجمَّاً 
أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة واملضاجعة ، قاله ابن مسعود ، روى طاووس عن ابن : الرابع 

كََتَب اللَُّه َعلَى كلِّ َنفْسٍ « : ليه وسلم ما رأيت أشبه باللمم من قول أيب هريرة عن النيب صلى اهللا ع: عباس قال 
فُْس ُتمَّني وََتْشتَهِى ، َوالْفَْرجُ َخطََّها ِمن الّزَنى أَْدَرَك ذَِلَك الَ َمَحالَةَ ، فَزَِنى الَْعْيَننيِ النَّظَُر َوزَِنى اِللََّسانِ املَنِطُق َوِهَي النَّ

  »ُيَصدُِّق ذَِلَك أَوُ ُيكَذُِّبه 
  .ن اللمم الصغائر من الذنوب أ: اخلامس 
  .أن اللمم ما مل جيب عليه حد يف الدنيا ومل يستحق عليه يف اآلخرة عذاب ، قاله ابن عباس ، وقتادة : السادس 
أن اللمم النظرة األوىل فإن عاد فليس بلمم ، قاله بعض التابعني ، فجعله ما مل يتكرر من الذنوب ، : السابع 

  :واستشهد بقول الشاعر 
  ومن هو ناو غريها ال يرميها... ما يستوي من ال يرى غري ملة و

  .أن اللمم النكاح ، وهذا قول أيب هريرة : والثامن 
وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه اآلية نزلت يف رجل كان يسمى نبهان التمار كان له حانوت يبيع فيه متراً ، فجاءته 

الدكان ما هو خري من هذا ، فلما دخلت راودها عن نفسها ، فأبت إن بداخل : امرأة تشتري منه متراً ، فقال هلا 
يا رسول اهللا ما من شيء يصنعه الرجل إال : وانصرفت ، فندم نبهان وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  :وقد فعلته إال اجلماع ، فقال 



  .فنزلت هذه اآلية » لََعلَّ َزْوجََها غَازٍ « 
  .يعين أنشأ آدم } كُْم إِذْ أَنَشأَكُم مَِّن اَألْرضِ َوُهَو أَْعلَُم بِ{ 
يف بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط ، وكنا فيمن بقي ، مث : قال مكحول } َوإذْ أَنُْتْم أَجِنَّةٌ يف ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ { 

من بقي ، مث صرنا صرنا يفعة فهلك منا من هلك ، وكنا فيمن بقي ، مث صرنا شباباً فهلك منا من هلك وكنا في
  شيوخاً ال أبالك فما بعد هذا تنتظر؟

  :فيه ثالثة أوجه } فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم { 
  .يعين ال متادحوا ، قاله ابن شوذب : أحدها 
إذا عملت خرياً فال تقل عملت كذا : الثالث . ال تعملوا باملعاصي وتقولوا نعمل بالطاعة ، قاله ابن جريج : الثاين 
  . وكذا

  .ال تبادلوا قبحكم حسناً ومنكركم معروفاً : وحيتمل رابعاً 
  .ال تراؤوا بعملكم املخلوقني لتكونوا عندهم أزكياء : وحيتمل خامساً 

  .قد علم اهللا كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإىل ما هي صائرة : قال احلسن } ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى { 

أَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحفِ ) ٣٥(أَِعْنَدُه ِعلُْم الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى ) ٣٤(َوأَْعطَى قَِليلًا َوأَكَْدى ) ٣٣(وَلَّى أَفَرَأَْيَت الَِّذي َت
َوأَنَّ ) ٣٩(َما سََعى َوأَنْ لَْيَس ِللْإِْنَساِن إِلَّا ) ٣٨(أَلَّا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ) ٣٧(وَإِبَْراِهيمَ الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(ُموَسى 

  ) ٤١(ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزاَء الْأَْوفَى ) ٤٠(َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى 

  :فيه ثالثة أقاويل } أَفََرَءْيتَ الَِّذي تَولَّى { 
  .أنه العاص بن وائل السهمي ، قاله السدي : أحدها 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر رضي اهللا عنه أنه الوليد بن املغرية املخزومي ، قاله جماهد ، كان يأيت: الثاين 

  .يسمع ما يقوالن مث يتوىل عنهما 
أنه النضر بن احلارث أعطى مخس قالئص لفقري من املهاجرين حني ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأمث : الثالث 

  .رجوعه ، قاله الضحاك 
  :فيه أربعة أوجه } َوأْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى { 
  .أنه أعطى قليالً من نفسه باالستمتاع مث أكدى باالنقطاع ، قاله جماهد : دها أح

  .أطاع قليالً مث عصى ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أعطى قليالً من ماله مث منع ، قاله الضحاك : الثالث 
  .أعطى بلسانه وأكدى بقلبه ، قاله مقاتل : الرابع 

  :وجهان } أَكَْدى { ويف 
  .، قاله األخفش  قطع: أحدمها 

  .منع ، قاله قطرب : الثاين 
  :فيه وجهان } أَِعنَدُه ِعلُْم الْغَيبِ فَُهَو َيَرى { 

  .معناه أعلم الغيب فرأى أن ما مسعه باطل : أحدمها 
  .أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً ، قاله الكليب : الثاين 



  .زاء أعلم أن ال بعث ، فهو يرى أن ال ج: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه سبعة أقاويل } َوإِْبَراهِيَم الَِّذي َوفَّى { 

وفّى عمل كل يوم بأربع ركعات يف أول النهار ، رواه اهليثم عن أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحدها 
  .وسلم 
رواه سهل بن معاذ . اآلية } حُونَ فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحْيَن تُْمُسونَ َوِحْيَن ُتْصبِ{ أن يقول كلما أصبح وأمسى : الثاين 

  .عن أنس عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وفيما أمر به من طاعة ربه ، قاله ابن عباس : الثالث 

ألنه كان بني نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل جبريرة ابنه وأبيه فأول من } أَالَّ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُخَْرى { : اخلامس 
  .هيم ، قاله اهلذيل خالفهم إبرا

  .أنه ما أُمر بأمر إال أداه وال نذر إال وفاه ، وهذا معىن قول احلسن : السادس 
  .وفَّى ما امتحن به من ذبح ابنه وإلقائة يف النار وتكذيبه : السابع 

وَأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر ) ٤٤(أَمَاَت وَأَْحَيا َوأَنَُّه ُهَو ) ٤٣(وَأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى ) ٤٢(َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمْنتََهى 
وَأَنَُّه ُهَو َربُّ ) ٤٨(وَأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى ) ٤٧(َوأَنَّ َعلَْيِه النَّشْأَةَ الْأُخَْرى ) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا تُْمَنى ) ٤٥(َوالْأُْنثَى 

َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ُهمْ أَظْلَمَ ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَبْقَى ) ٥٠(اًدا الْأُولَى وَأَنَُّه أَْهلََك َع) ٤٩(الشِّْعَرى 
  ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء َربَِّك َتَتَماَرى ) ٥٤(فََغشَّاَها َما غَشَّى ) ٥٣(َوالُْمْؤتَِفكَةَ أَهَْوى ) ٥٢(َوأَطَْغى 

  :حيتمل وجهني } ى َوأَنَّ إِلَى َربِّكَ الْمنَتَه{ 
  .إىل إعادتكم لربكم بعد موتكم يكون منتهاكم : أحدمها 

  :فيه ثالثة أوجه } َوأَنَُّه ُهَو أْضَحَك َوأَْبكَى { 
  .قضى أسباب الضحك والبكاء : أحدها 
  .أنه أراد بالضحك السرور ، وبالبكاء احلزن : الثاين 

 ميز اإلنسان بالضحك والبكاء من بني سائر احليوان ، فليس يف أىن خلق قويت الضحك والبكاء ، فإن اهللا: والثالث 
سائر احليوان ما ضحك ويبكي غري اإلنسان ، وقيل إن القرد وحده يضحك وال يبكي ، وإن اإلبل وحدها تبكي 

  .وال تضحك 
  .أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم : وحيتمل وجهاً رابعاً 

  :فيه مخسة أوجه } َيا َوأَنَُّه ُهَو أََماَت وَأَْح{ 
  .قضى أسباب املوت واحلياة : أحدها 
  .قاله ابن حبر } ُهَو الَِّذي َخلََق الَْموَت وَالَْحَياةَ { : خلق املوت واحلياة كما قال تعاىل : الثاين 

  .أن يريد باحلياة اخلصب وباملوت اجلدب : الثالث 
  .أمات باملعصية وأحيا بالطاعة : الرابع 

  .أمات اآلباء وأحيا األبناء : اخلامس 
  .أن يريد به أنام وأيقظ : وحيتمل سادساً 

  :وجهان } ِمن نُّطْفٍَة إِذَا تُْمَنى { 



  .إذا ختلق وتقدر ، قاله األخفش : أحدمها 
  .إذا نزلت يف الرحم ، قاله الكليب : الثاين 

  :فيه مثانية تأويالت } َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى { 
  .أغىن بالكفاية وأقىن بالزيادة ، وهو معىن قول ابن عباس  :أحدها 
  .أغىن باملعيشة وأقىن باملال ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أغىن باملال وأقىن بأن جعل هلم قنية ، وهي أصول األموال ، قاله أبو صاحل : الثالث 
  .أغىن بأن َمّول وأقىن بأن حرم ، قاله جماهد : الرابع 

  .نفسه وأفقر خلقه إليه ، قاله سليمان التيمي أغىن : اخلامس 
  .أغىن من شاء وأفقر من شاء ، قاله ابن زيد : السادس 
  .أغىن بالقناعة وأقىن بالرضا ، قاله سفيان : السابع 
  .أغىن عن أن خيدم وأقىن أن يستخدم ، وهذا معىن قول السدي : الثامن 

احلياة وأقىن مبا خلفه بعد الوفاة مأخوذ من اقتناء املال وهو استبقاؤه يف ] اإلنسان [ أغىن مبا كسبه : وحيتمل تاسعاً 
.  

تسمى هوزم اجلوزاء ، ويقال إنه : والشعرى جنم يضيء وراء اجلوزاء ، قال جماهد } َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّعَْرى { 
لموا أن الشعرى مربوب وليس الوقاد ، وإمنا ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رباً لغريه ألن العرب كانت تعبده فأع

  .برب 
أول من عبده أبو كبشة ، وقد : كانت تعبده محري وخزاعة وقال غريه : واختلف فيمن كان يعبده فقال السدي 

  :كان من ال يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثريها يف العامل ، قال الشاعر 
  وأخبت نارها الشعرى العبور... مضى أيلول وارتفع احلرور 

  :فيهم قوالن } َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً اُألولَى { 
  .أن عاد األوىل عاد بن إرم ، وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية ، وعاداً اآلخرة قوم هود : أحدمها 

  .أن عاداً األوىل قوم هود واآلخرة قوم كانوا حبضرموت ، قاله قتادة : الثاين 
صبغة : هي مدائن قوم لوط وهي مخسة : تفكة املنقلبة باخلسف ، قاله حممد بن كعب واملؤ} َوالْمُْؤَتِفكَةَ أَهَْوى { 

وصغرية وعمرة ودوماً وسدوم وهي العظمى ، فبعث اهللا عليهم جربيل فاحتملها جبناحه مث صعد هبا حىت أن أهل 
{ : قال تعاىل السماء يسمعون نباح كالهبم وأصوات دجاجهم مث كفأها على وجهها مث أتبعها باحلجارة كما 

  .كانوا أربعة آالف ألف : قال قتادة } َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها َحَجارةً ِمن ِسجِّْيلٍ 

  .أن جربيل أهوى هبا حني احتملها حىت جعل عاليها سافلها : أحدمها : حيتمل وجهني } أَْهَوى { 
  .أهنم أكثر ارتكاباً للهوى حىت حل هبم ما حل من البالء : الثاين 

  :يعين املؤتفكة ، وفيما غشاها قوالن } شَّاَها َما غَشَّى فََع{ 
  .جربيل حني قلبها : أحدمها 

  .احلجارة حىت أهلكها : الثاين 
  .وهذا خطاب للمكذب أي فبأي نعم ربك تشك فيما أوالك وفيما كفاك } فَبِأَيِّ َءاآلِء َربَِّك َتَتَماَرى { 

  :وجهان } فََغشَّاَها { : ويف قوله 



  .ألقاها : ا أحدمه
  .غطاها : الثاين 

أَفَِمْن َهذَا الَْحدِيِث ) ٥٨(لَْيسَ لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) ٥٧(أَزِفَِت الْآزِفَةُ ) ٥٦(َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ الْأُولَى 
  ) ٦٢(ُجدُوا ِللَِّه َواعُْبُدوا فَاْس) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(َوَتْضَحكُونَ َولَا َتْبكُونَ ) ٥٩(َتْعجَُبونَ 

  :فيه قوالن } َهذا َنِذيٌر مَِّن النُّذُرِ اُألولَى { 
  .أن حممداً نذير احلق أنذر به األنبياء قبله ، قاله ابن جريج : أحدمها 

  .أن القرآن نذير مبا أنذرت به الكتب األوىل ، قاله قتادة : الثاين 
  .دم ذكره من األمم األوىل نذير لكم أن هالك من تق: وحيتمل قوالً ثالثاً 

  .أي اقتربت الساعة ودنت القيامة ، ومساها آزفة لقرب قيامها عنده } أَزِفَتِ األزِفَةُ { 
  .أي من يكشف ضررها } لَْيَس لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ { 
  :فيه وجهان } أَفَِمَن َهذا الَْحدِيِث تَْعَجُبونَ { 

  .يف نزوله من عند اهللا  من القرآن: أحدمها 
  .من البعث واجلزاء وهو حمتمل : الثاين 

  :فيها وجهان } َوَتْضَحكُونَ َوالَ تَْبكُونَ { 
  .تضحكون استهزاء وال تبكون انزجاراً : أحدمها 

  .تفرحون وال حتزنون ، وهو حمتمل : الثاين 
  :فيه تسعة تأويالت } َوأَْنُتم َساِمُدونَ { 

  .ا خيطر البعري شاخماً ، قاله ابن عباس شاخمون كم: أحدها 
  .غافلون ، قاله قتادة : الثاين 

  .معرضون ، قاله جماهد : الثالث 
  .مستكربون ، قاله السدي : الرابع 

  .الهون العبون ، قاله عكرمة : اخلامس 
  .هو الغناء ، كانوا إذا مسعوا القرآن تغنوا ، وهي لغة محري ، قاله أبو عبيدة : السادس 

  .أن جيلسوا غري مصلني وال منتظرين قاله علي رضي اهللا عنه : لسابع ا
واقفون للصالة قبل وقوف اإلمام ، قاله احلسن ، وفيه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج : الثامن 

  .ما يل أراكم سامدين : والناس ينتظرونه قياماً فقال 
  : التاسع؛ خامدون قاله املربد ، قال الشاعر

  مبقد مسدن له مسوداً... رمى احلدثان نسوة آل حرب 
  :فيه وجهان } فَاْسُجدُواْ ِللَِّه َوأْعُبدُواْ { 

  .أنه سجود تالوة القرآن ، قال ابن مسعود ، وفيه دليل على أن يف املفصل سجوداً : أحدمها 
  .أنه سجود الفرض يف الصالة : الثاين 



َوكَذَُّبوا وَاتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم َوكُلُّ ) ٢(َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ) ١(الْقََمُر اقَْترََبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ 
  ) ٥(ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر ) ٤(َولَقَدْ َجاَءُهْم ِمَن الْأَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر ) ٣(أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ 

  :أي دنت وقربت ، قال الشاعر } اقْتََرَبِت السَّاَعةُ { : قوله تعاىل 
  جداء ولكن قد تضر وتنفع... قد اقتربت لو كان يف قرب دارها 

  :واملراد بالساعة القيامة ، ويف تسميتها بالساعة وجهان 
  .لسرعة األمر فيها : أحدمها 

  .جمليئها يف ساعة من يومها : الثاين 
اقْتََرَبِت السَّاَعةُ َوالَ َيزَْدادُ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن شهاب عن ابن مسعود قال  وروى طارق

  .» النَّاُس َعلَى الدُّْنَيا إالَّ حِْرصاً َوالَ َتزَْداُد ِمنُْهْم إِالَّ ُبْعداً 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوانَشقَّ الْقََمرُ { 

  :ظهر والعرب تضرب مثالً فيما وضح أمره ، قال الشاعر معناه وضح األمر و: أحدها 
  فإين إىل قوم سواكم ألميل... أقيموا بين أمي صدور مطيكم 

  وشدت لطيات مطايا وأرحل... فقد محت احلاجات والليل مقمر 
لظلمة عنه ، أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه يف أثنائها كما يسمى الصبح فلقاً النفالق ا: والثاين 

  :وقد يعرب عن انفالقه بانشقاقه ، كما قال النابغة اجلعدي 
  دعانا عند شق الصبح داعي... فلما أدبروا وهلم دوي 

  .أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه : الثالث 
  :وفيه على هذا التأويل قوالن 

ألنه لو انشق ما بقي أحد إال رأه : ن ، قال أنه ينشق بعد جميء الساعة وهي النفخة الثانية ، قاله احلس: أحدمها 
  .ألهنا آية والناس يف اآليات سواء 

وهو قول اجلمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن سأله : الثاين 
اد هبا يقيناً يف إميانه ، وروى عمه محزة بن عبد املطلب حني أسلم غضباً لسب أيب جهل لرسول اهللا ، أن يريه آية يزد

رأيت القمر منشقاً شقتني مبكة قبل خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : جماهد عن أيب معمر عن أيب مسعود قال 
} اقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ َوانَشَق الْقََمرُ { سحر القمر ، فنزلت : املدينة ، شقة على أيب قبيس ، وشقة على السويدا فقالوا 

.  
  :فيه وجهان } َوإِن َيرَْواْ َءاَيةً ُيعْرُِضواْ { 

أنه أراد أي آية روأها أعرضوا عنها ومل يعتربوا هبا ، وكذلك ذكرها بلفظ التنكري دون التعريف ، قاله ابن : أحدمها 
  .حبر 

  .أنه عىن باآلية انشقاق القمر حني رأوه : الثاين 
  :سة أوجه فيه مخ} َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ { 

  .أن معىن مستمر ذاهب ، قاله أنس وأبو عبيدة : أحدها 
  .شديد ، مأخوذ من إمرار احلبل ، وهو شدة فتله ، قاله األخفش والفراء : الثاين 

  .أنه يشبه بعضه بعضاً : الثالث 



  :أن املستمر الدائم ، قال امرؤ القيس : الرابع 
  يء قومي مبستمروليس على ش... أال إمنا الدنيا ليال وأعصر 

  .أي بدائم 
  .أي قد استمر من األرض إىل السماء ، قاله جماهد : اخلامس 

  :فيه أربعة أوجه } َوكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { 
  .يوم القيامة : أحدها 
  .كل أمر مستقر يف أن اخلري ألهل اخلري ، والشر ألهل الشر ، قاله قتادة : الثاين 

  .حقه من باطله أن كل أمر مستقر : الثالث 

  .أن لكل شيء غاية وهناية يف وقوعه وحلوله ، قاله السدي : الرابع 
  .وحيتمل خامساً ، أن يريد به دوام ثواب املؤمن وعقاب الكافر 

  :فيه وجهان } َولَقْدْ َجآَءُهم مَِّن اَألنَْبآِء { 
  .أحاديث األمم اخلالية ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .القرآن : الثاين 
  .أي مانع من املعاصي } ا ِفيِه ُمْزَدَجرٌ َم{ 

  :وحيتمل وجهني 
  .أنه النهي : أحدمها 

  .أنه الوعيد : الثاين 
  .هي الرسالة والكتاب : قاله السدي } ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ { 

  .وحيتمل أن يكون الوعد والوعيد 
  :وجهني } بَاِلَغةٌ { : وحيتمل قوله 

  .بالغة يف زجركم : أحدمها 
  .بالغة من اهللا إليكم ، فيكون على الوجه األول من املَُبالََغِة ، وعلى الوجه الثاين من اإلْبالَغ :  الثاين

  .أي فما مينعهم التحذير من التكذيب } فََما ُتْغنِ النُّذُُر { 

) ٧(ُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهمْ َجرَاٌد ُمْنَتِشٌر ُخشًَّعا أَْبصَاُرُهْم َيخُْر) ٦(فََتَولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدعُ الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ 
  ) ٨(ُمْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم َعِسٌر 

  :فيه ستة تأويالت } ّمْهِطِعَني إلَى الدَّاعِ { 
  :مسرعني ، قاله أبو عبيدة ، ومنه قول الشاعر : معناه : أحدها 

  بدجلة مهطعني إىل السماع... قد أراهم بدجلة دارهم ول
  .مقبلني ، قاله الضحاك : معناه : الثاين 

  .عامدين ، قاله قتادة : الثالث 
  .ناظرين ، قاله ابن عباس : الرابع 



  .فاحتني آذاهنم إىل الصوت ، قاله عكرمة : اخلامس 
  .قابضني ما بني أعينهم ، قاله متيم : السادس 

  .يعين يوم القيامة ، ملا يناهلم فيه من الشدة } َهذَا َيْوٌم َعِسٌر  َيقُولُ الْكَاِفُرونَ{ 

فَفََتْحَنا أَْبوَابَ ) ١٠(فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر ) ٩(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَّبُوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ وَازُْدجَِر 
َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ ) ١٢(َوفَجَّْرَنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر ) ١١(َهِمرٍ السََّماِء بَِماٍء ُمْن

كَْيَف كَانَ َعذَابِي فَ) ١٥(َولَقَْد َتَركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٤(َتجْرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َوُدُسرٍ 
  ) ١٧(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٦(َوُنذُرِ 

  :فيه وجهان } فَفََتحَْنآ أَْبوَاَب السََّمآِء بَِماٍء مُّْنَهِمرٍ { 
  :أن املنهمر الكثري ، قاله السدي ، قال الشاعر : أحدمها 

  على خري باد من معد وحاضر...  أعيين جودا بالدموع اهلوامر
  :أنه املنصب املتدفق ، قاله املربد ، ومنه قول امرىء القيس : الثاين 

  فيه شؤبوب جنوب منهمر... راح مترية الصبا مث انتحى 
  :ويف فتح أبواب السماء قوالن 

  .أنه فتح رتاجها وسعة مسالكها : أحدمها 
  .فتحت مباء منهمر ، قاله علي  أهنا اجملرة وهي شرج السماء ومنها: الثاين 

  :فيه وجهان } فَالْتَقَى الَْمآُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر { 
  .فالتقى ماء السماء وماء األرض على مقدار مل يزد أحدمها على اآلخر ، حكاه ، ابن قتيبة : أحدمها 

  . قدر مبعىن قضي عليهم ، قاله قتادة ، وقدر هلم إذا كفروا أن يغرقوا: الثاين 
  :أي السفينة ، ويف الدسر أربعة أقاويل } َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحِ وَُدُسرٍ { 

  .املعاريض اليت يشد هبا عرض السفينة ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنا املسامري دسرت هبا السفينة ، أي شدت ، قاله ابن جبري وابن زيد : الثاين 

  .وج ، قاله عكرمة ، ألهنا تدسر املاء بصدرها ، أي تدفعه صدر السفينة الذي يضرب امل: الثالث 
  .أهنا طرفاها ، وأصلها ، قاله الضحاك : الرابع 

  :فيه أربعة أوجه } َتْجرِي بِأَْعُينَِنا { 
  .مبرأى منا : أحدها 
  .بأمرنا ، قاله الضحاك : الثاين 

  .بأعني أوليائنا من املالئكة املوكلني حبفظها : الثالث 
إهنا جتري بني ماء األرض والسماء ، : ، وقيل } َوفَجَّْرَنا األْرَض ُعُيوناً { : بأعني املاء اليت أتبعناها يف قوله : ع الراب

  .وقد كان غطاها عن أمر اهللا سبحانه 
  :فيه ثالثة أوجه } َجَزآًء ِلَمن كَانَ كُِفَر { 

  .لكفرهم باهللا ، قاله جماهد ، وابن زيد : أحدها 
  .جزاء لتكذيبهم ، قاله السدي  :والثاين 



  .مكافأة لنوح حني كفره قومه أن محل ذات ألواح ودسر : الثالث 
  :فيها وجهان } َولَقَدْ ّتَركَْناَهآ َءاَيةً { 

  .الغرق : أحدها 
هذه السفينة روى سعيد عن قتادة أن اهللا أبقاها بباقردي من أرض اجلزيرة عربة وآية حىت نظرت إليها أوائل : الثاين 
  .األمة 

  :ثالثة أقاويل } فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { : ويف قوله 
  .يعين فهل من متذكر ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .فهل من طالب خري فيعان عليه ، قاله قتادة : الثاين 

  .فهل من مزدجر عن معاصي اهللا ، قاله حممد بن كعب : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } كْرِ َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرَءانَ لِلذِّ{ 

  .معناه سهلنا تالوته على إهل كل لسان ، وهذا أحد معجزاته ، ألن األعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعريب : أحدها 
  .سهلنا علم ما فيه واستنباط معانيه ، قاله مقاتل : الثاين 

  .هونا حفظه فأيسر كتاب حيفظ هو كتاب اهللا ، قاله الفراء : الثالث 

َتنْزُِع النَّاسَ ) ١٩(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ ) ١٨(َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ  كَذََّبْت
  ) ٢٢(نَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآ) ٢١(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٠(كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ رِحياً َصْرَصراً { 
  .باردة ، قاله قتادة ، والضحاك : أحدها 
  .شديدة اهلبوب ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :اليت يسمع هلبوهبا كالصوت ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
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  :فيه ثالثة أوجه } ِفي َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتمِّرٍ { 
  .يوم عذاب وهالك : أحدها 
  .ألنه كان يوم األربعاء : الثاين 

  :ألنه كان يوماً بارداً ، قال الشنفرى : الثالث 
  بلوأقطعه الاليت هبا ين... وليلة حنس يصطلي القوس رهبا 

  :وجهان } ُمْسَتِمرٍ { ويف . يعين أنه لشدة بردها يصطلي بقوسه وسهامه اليت يدفع هبا عن نفسه 
  .الذاهب : أحدمها 

  .الدائم : الثاين 

لِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا أَأُ) ٢٤(فَقَالُوا أََبشًَرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ ) ٢٣(كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ 
إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم وَاصْطَبِْر ) ٢٦(َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الْأَِشُر ) ٢٥(َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر 

فَكَْيَف كَانَ ) ٢٩(فََناَدْوا صَاِحبَُهْم فََتَعاطَى فََعقََر ) ٢٨(ِشْربٍ ُمْحَتَضٌر  َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم كُلُّ) ٢٧(



َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ) ٣١(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُوا كََهشِيمِ الُْمْحتَِظرِ ) ٣٠(َعذَابِي وَُنذُرِ 
  ) ٣٢(ِكرٍ ِمْن ُمدَّ

  :فيه مخسة تأويالت } إِنَّا إِذاً لَِّفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { 
  .أن السعر اجلنون ، قاله ابن كامل : أحدها 
  .العناء ، قاله قتادة : الثاين 

  .االفتراق ، قاله السدي : الثالث 
  .التيه ، قاله الضحاك : الرابع 

  .حبر وابن عيسى أنه مجع سعر وهو وقود النار ، قاله ابن : اخلامس 
  :وعلى هذا التأويل يف قوهلم ذلك وجهان 

أنا يف : أهنم قالوه لعظم ما ناهلم أن يتبعوا رجالً واحداً منهم ، كما يقول الرجل إذا ناله خطب عظيم : أحدمها 
  .النار 
جالً مثلنا واحداً كنا إذاً يف أهنم ملا أوعدوا على تكذيبه وخمالفته بالنار ردوا مثل ما قيل هلم إّنا لو اتبعنا ر: الثاين 
  .النار 

  :فيه ثالثة أقاويل } َبلْ ُهَو كَذَّابٌ أَِشرٌ { 
  .أن األشر هو العظيم الكذب ، قاله السدي : أحدها 
  :أنه البطر ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ومن قبل ال تدرون من فتح القرى... أشرمت بلبس اخلز ملا لبستم 
أما االصطبار فهو } إِنَّا مُْرِسلُوا النَّاقَة ِفْتَنةً لَُّهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواصْطَبِْر { . ىل منزلة ال يستحقها أنه املتعدي إ: الثالث 

وروى أبو الزبري عن . االفتعال من الصرب وأصل الطاء تاء أبدلت بطاء ليكون اللفظ أسهل خمرجاً ويعذب مسمعاً 
أَيَُّها النَّاُس الَ َتْسأَلُوا َعن َهِذِه « : هللا صلى اهللا عليه وسلم تبوك ، قال ملا نزلنا احلجر فغزا رسول ا: جابر قال 

ِك الفَجَ قَْوُم َصاِلحٍ سَأَلُوا َنبِيَُّهم أَن َيبَْعثَ اللَُّه لَُهم آَيةً ، فََبَعثَ اللَُّه لَُهم َناقَةً فَكَاَنْت َترُِد ِمن ذَلَ] هؤالء [ اآلياِت 
َوُهَو َمعَْنى  َيْوَم ُوُروِدَها وََيْحِلُبونَ ِمْنَها مِثْلَ الَِّذي كَاُنوا َيشَْرُبونَ ِمْنَها َيْوَم ِغبَِّها َوَيْصِدُرونَ َعن ذَِلَك ،فََتْشَرُب َماَءُهم 

  .اآلية » } َونَبِئُّهمْ أَنَّ الَْمآَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهم { : قَْوِلِه َتَعالَى 
  :وفيه وجهان 

  .ضر املاء يوم ورودهم ، وتغيب عنهم يوم ورودها ، قاله مقاتل أن الناقة حت: أحدمها 
  .أن مثود حيضرون املاء يوم غبها فيشربون ، وحيضرون اللنب يوم وردها فيحلبون : الثاين 

  :فيه قوالن } فََناَدْوا صَاِحَبُهمْ { 
  :انه أمحر إرم وشقيها ، قاله قتادة ، وقد ذكره زهري يف شعره فقال : أحدمها 

  كأمحر عاد مث ترضع فتفطم... نتج لكم غلمان أشأم كلهم فت
  :أنه قدار بن سالف ، قاله حممد بن إسحاق ، وقد ذكره األفوه يف شعره : الثاين 

  على الغاوية أقوام فقد بادوا... أو بعده كقدار حني تابعه 
  :فيه وجهان } فََتَعاطَى { 

  .أن معناه بطش بيده ، قاله ابن عباس : أحدمها 



  :معناه تناوهلا وأخذها ، ومنه قول حسان بن ثابت : لثاين ا
  بزجاجة أرخامها للمفصل... كلتامها حلب العصري فعاطين 

كََمَن هلا قدار يف أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ، : قال حممد بن إسحاق } فََعقََر { 
حىت ] من بطنها وانطلق سقبها [ رغاءة واحدة حتدر سقبها مث شد عليها بالسيف فكشف عرقوهبا فخرت ورغت 

انتهكتم حرمة : اتى صخرة يف رأس اجلبل فرغا مث الذ هبا ، فأتاهم صاحل ، فلما رأى الناقة قد عقروها بكى مث قال 
  .اهللا فأبشروا بعذاب اهللا 

  .وكان الذي عقرها رجل أمحر أزرق أشقر أكشف أقفى : قال ابن عباس 
  :فيه مخسة أقاويل } وا كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ فَكَاُن{ 

  .يعين العظام احملترقة ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أنه التراب الذي يتناثر من احلائط وتصيبه الريح ، فيحتظر مستديراً ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  :شاعر أهنا احلظار البالية من اخلشب إذا صار هشيماً ، ومنه قول ال: الثالث 
  تشب بغرقد بال هشيم... أثرت عجاجة كدخان نار 

  .قاله الضحاك 
  أنه حشيش قد حظرته الغنم فأكلته ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً: الرابع 

أن اهلشيم اليابس من الشجر الذي فيه شوك واحملتظر الذي حتظر به العرب حول ماشيتها من السباع ، : اخلامس 
  :شاعر قاله ابن زيد ، وقال ال

  كان عظامها خشب اهلشيم... ترى جيف املطي جبانبيه 

نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلَك ) ٣٤(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصًبا إِلَّا آلَ لُوٍط َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ ) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 
َولَقَدْ َراوَُدوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم فَذُوقُوا ) ٣٦(مْ َبطْشََتَنا فََتَماَرْوا بِالنُّذُرِ َولَقَْد أَْنذََرُه) ٣٥(َنْجزِي َمْن َشكََر 

ِللذِّكْرِ  َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ) ٣٩(فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ ) ٣٨(َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ ) ٣٧(َعذَابِي وَُنذُرِ 
  ) ٤٠(فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

  :فيه مخسة أوجه } إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ حَاِصباً { 
  .أن احلصب احلجارة اليت رموا هبا من السماء ، واحلصباء هي احلصى وصغار األحجار : أحدها 
  :ريح حاصباً ، قال الفرزدق أن احلاصب الرمي باألحجار وغريها ، ولذلك تقول العرب ملا تسفيه ال: الثاين 

  حباصب كنديف القطن منثور... مستقبلني مشال الشام تضربنا 
  .أن احلاصب السحاب الذي حصبهم : الثالث 
  .أن احلاصب املالئكة الذين حصبوهم : الرابع 

  .أن احلاصب الريح اليت محلت عليهم احلصباء : اخلامس 
  .به يعين ولده ومن آمن } إِالَّ ءَالَ لُوطٍ { 
والسحر هو ما بني آخر الليل وطلوع الفجر ، وهو يف كالم العرب اختالط سواد آخر الليل } نَّجَّْيَناُهم بَِسَحرٍ { 

  .ببياض أول النهار ألن هذا الوقت يكون خماييل الليل وخماييل النهار 



ليه يف صورة الرجال ، وكانوا على أحسن يعين ضيف لوط وهم املالئكة الذين نزلوا ع} َولَقَدْ َراَودُوُه َعن َضْيِفِه { 
  .صورهم ، فراودوا لوطاً عليهم طلباً للفاحشة 

  :والطمس حمو األثر ومنه طمس الكتاب إذا حمي ، ويف طمس أعينهم وجهان } فَطََمْسَنآ أَعُْيَنُهمْ { 
  .أهنم اختفوا عن أبصارهم حىت مل يروهم ، مع بقاء أعينهم ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .أعينهم طمست حىت ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم ، قاله احلسن ، وقتادة : ثاين ال
  :فيه وجهان } فَذُوقُواْ َعذَابِي َوُنذُرِ { 

  .أنه وعيد بالعذاب األدىن ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .أنه تقريع مبا ناهلم من عذاب العمى احلال ، وهو معىن قول احلسن ، وقتادة : الثاين 

أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم ) ٤٢(كَذَُّبوا بِآَياتَِنا كُلَِّها فَأََخذَْناُهمْ أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ ) ٤١(ْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر َولَقَ
َبلِ السَّاَعةُ ) ٤٥(الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر َسُيْهَزُم ) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر ) ٤٣(أَْم لَكُمْ َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ 

  ) ٤٦(َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأََمرُّ 

  .يعين أكفاركم خري من كفار من تقدم من األمم الذين أهلكوا بكفرهم } أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر مِّْن أُْولَِئكُمْ { 
يف الكتب السالفة براءة من اهللا تعاىل أنكم ليس هتلكون كما أهلكوا ، ومنه قول  يعين} أَْم لَكُم َبَرآَءةٌ ِفي الزُُّبرِ { 

  :الشاعر 
  مثل خط الالم يف وحي الزبر... وترى منها رسوماً قد عفت 

ل يعين بالعدد والعدة ، وقد كان من هلك قبلهم أكثر عدداً وأقوى يداً ، وحيتم} أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجمِيٌع مُّنَتِصٌر { 
  :انتصارهم وجهني 

  ] .ألنفسهم بالظهور : [ أحدمها 
  .آلهلتهم بالعبادة : الثاين 

يعين كفار قريش وذلك يوم بدر ، وهذه معجزة أوعدهم } سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَْولُّونَ الدُُّبَر { : فرد اهللا عليهم فقال 
  :اهللا هبا فحققها ، ويف ذلك يقول حسان 

  حني سال املوت من رأس اجلبل.. .ولقد وليتم الدبر لنا 
  .يعين القيامة } َبلِ الْسَّاَعةُ َمْوِعُدُهمْ { 
  :حيتمل وجهني } َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأََمرُّ { 

  .أن موقف الساعة أدهى وأمر من موقف الدنيا يف احلرب اليت تولون فيها الدبر : أحدمها 
  .ف يف الدنيا أن عذاب الساعة أدهى وأمر من عذاب السي: الثاين 

  :وجهان } أْدَهى { ويف قوله 
  .أخبث : أحدمها 

  .أعظم : الثاين 
  :فيه وجهان } َوأََمرُّ { 

  .معناه أشد ألن املرارة أشد الطعوم : أحدمها 
  .معناه أنفذ ، مأخوذ من نفوذ املرارة فيما خالطته : الثاين 



إِنَّا كُلَّ َشْيٍء ) ٤٨(ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ سَقََر َيْوَم ) ٤٧(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ 
َوكُلُّ ) ٥١(َولَقَْد أَْهلَكَْنا أَشَْياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٥٠(َوَما أَْمُرَنا إِلَّا َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ ) ٤٩(َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 

ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ ) ٥٤(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي جَنَّاٍت وََنَهرٍ ) ٥٣(َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر ) ٥٢(وُه ِفي الزُُّبرِ َشْيٍء فََعلُ
  ) ٥٥(ِعْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ 

رة أن مشركي قريش أتوا النيب روى إمساعيل بن زياد عن حممد بن عباد عن أيب هري} إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ { 
  .صلى اهللا عليه وسلم خياصمونه يف القدر ، فنزلت 

  :فيه وجهان } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ { 
  .على قدر ما أردنا من غري زيادة وال نقصان ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  :حبكم سابق وقضاء حمتوم ، ومنه قول الراجز : الثاين 
يعين أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة واحدة } َوَمآ أَْمرُْنآ إِالَّ َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بَالَْبَصرِ { . ... قدر األقدارا وقدر امل

  .ومل حنتج فيه إىل ثانية ، فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر يف سرعته من غري إبطاء وال تأخري 
  :فيه وجهان } رٌ َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْسَتطَ{ 

  .أن املستطر املكتوب ، قاله احلسن وعكرمة وابن زيد ، ألنه مسطور : أحدمها 
  .أنه احملفوظ ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ { 
  .جريج أن النهر أهنار املاء ، واخلمر ، والعسل ، واللنب ، قاله ابن : أحدها 
  :أن النهر الضياء والنور ، ومنه النهار ، قاله حممد بن إسحاق ، ومنه قول الراجز : الثاين 

  ثريد ليل وثريد بالنهر... لوال الثريدان هلكنا بالضمر 
  .أنه سعة العيش وكثرة النعيم ، ومنه اسم هنر املاء ، قاله قطرب : الثالث 

  :فيه وجهان } َتِدرِ ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعند َمِليٍك ّمقْ{ 
  .مقعد حق ال لغو فيه وال تأثيم : أحدمها 

  :مقعد صدق هللا وعد أولياءه به ، واملليك وامللك واحد ، وهو اهللا كما قال ابن الزبعري : الثاين 
  راتق ما فتقت إذا أنابوا... يا رسول املليك إن لساين 

  .ائم بامللك واملقتدر مبعىن القادر أن املليك مستحق امللك ، وامللك الق: وحيتمل ثالثاً 
  :وحيتمل وصف نفسه باالقتدار ها هنا وجهني 

  .لتعظيم شأن من عنده من املتقني ألهنم عند املقتدر أعظم قدراً ، وأعلى جمزاً : أحدمها 
  .ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه هلم ، واهللا أعلم : الثاين 

وَالنَّْجُم َوالشََّجُر ) ٥(الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن ) ٤(َعلََّمُه الْبََيانَ ) ٣(َخلََق الْإِْنَسانَ ) ٢(َم الْقُْرآنَ َعلَّ) ١(الرَّْحَمُن 
الِْقْسِط وَلَا ُتْخِسرُوا َوأَِقيمُوا الَْوْزنَ بِ) ٨(أَلَّا َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن ) ٧(وَالسََّماَء َرفََعَها وََوَضَع الِْميَزانَ ) ٦(َيْسُجَداِن 
وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ وَالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ ) ١٠(وَالْأَْرَض َوَضَعَها ِللْأََنامِ ) ٩(الِْميَزانَ 

  ) ١٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٢(



  :ه قوالن في} الرَّْحَمُن { قوله تعاىل 
  .أنه اسم ممنوع ال يستطيع الناس أن ينتحلوه ، قاله احلسن ، وقطرب : أحدمها 

فيكون جمموع هذه } ن { و } حم { و } الر { : أنه فاحتة ثالث سور إذا مجعن كن امساً من أمساء اهللا تعاىل : الثاين 
  .، قاله سعيد بن جبري ، وابن عباس } الرَّْحَمُن { 
  :فيه وجهان } رْءانَ َعلََّم الْقُ{ 

  .علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أداه إىل مجيع الناس : أحدمها 
  .سهل تعلمه على مجيع الناس : الثاين 

  :فيه قوالن } َخلََق اِإلنَسانَ { 
  .يعين آدم ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 

  .كثرين أنه أراد مجيع الناس وإن كان بلفظ واحد ، وهو قول األ: الثاين 
  :ألنه بالبيان فُضِّل على مجيع احليوان ، وفيه ستة تأويالت } َعلََّمُه الَْبَيانَ { 

  .أن البيان احلالل واحلرام ، قاله قتادة : أحدها 
  .اخلري والشر ، قاله الضحاك ، والربيع بن أنس : الثاين 

  .املنطق والكالم ، قاله احلسن : الثالث 
  .ور اخلط ، وهو مأث: الرابع 

  .اهلداية ، قاله ابن جريج : اخلامس 
  .العقل ألن بيان اللسان مترجم عنه : السادس 

  .إبانة ما يف نفسه ومعرفة ما بني له : أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين : وحيتمل سابعاً 
  .خلق اإلنسان جاهالً به ، فعلمه السبيل إليه : وقول ثامن لبعض أصحاب اخلواطر 

  :فيه مخسة أوجه } وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن  الشَّْمُس{ 
  .مجعه : يعين حبساب ، قاله ابن عباس ، واحلسبان مصدر احلساب ، وقيل : أحدها 
  .معىن احلسبان هذه آجاهلا ، فإذا انقضى األجل كانت القيامة ، قاله السدي : الثاين 

بالقمر ولو استمر أحدمها فكان الزمان ليالً كله أو  أنه يقدر هبما الزمان المتياز النهار بالشمس والليل: الثالث 
  .هناراً كله ملا عرف قدر الزمان ، قاله ابن زيد 

  .يدوران ، وقيل إهنما يدوران يف مثل قطب الرحى ، قاله جماهد : الرابع 
  .معناه جيريان بقدر : اخلامس 

  :يف النجم قوالن } َوالنَّْجُم وَالْشََّجُر َيْسُجَداِن { 
  .جنم السماء ، وهو موحد واملراد به مجيع النجوم ، قاله جماهد : ا أحدمه
أن النجم النبات الذي قد جنم يف األرض وانبسط فيها ، ليس له ساق ، والشجر ما كان على ساق ، قاله : الثاين 

  .ابن عباس 
  :ويف سجودمها مخسة أقاويل 

فيهما من الصنعة والقدرة اليت توجب السجود  هو ما: الثاين . هو سجود ظلهما ، قاله الضحاك : أحدها 
  .واخلضوع ، قاله ابن حبر 



  .، قاله الزجاج } يتفيأ ظالله { : أن سجودمها دوران الظل معهما ، كما قال تعاىل : الثالث 
  .أن سجود النجم أفوله ، وسجود الشجر إمكان اإلجتناء لثمارها : الرابع 

  .الشمس إذا أشرقت مث مييالن معها إذا انكسر الفيء ، قاله الفراء  أن سجودمها أهنما يستقبالن: اخلامس 
  .يعين على األرض } َوالسََّمآَء َرفََعَها { 
  :فيه ثالثة أقاويل } َوَوَضعَ الِْميَزانَ { 

  .أنه امليزان ذو اللسان ليتناصف به الناس يف احلقوق ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أن امليزان احلكم : الثاين 
  :أنه العدل ، ومنه قول حسان : قاله قتادة ، وجماهد ، والسدي : الث الث

  إذا التبس األمر ميزاهنا... ويثرب تعلم أنا هبا 

  :ويف امليزان ما ذكرناه من األقاويل } أَالَّ َتطُْغواْ ِفي الِْميَزاِن { 
  .أنه العدل وطغيانه اجلور ، قاله جماهد : أحدها 
يا معشر املوايل وليتم أمرين : اء املوزونات وطغيانه البخس ، قاله مقاتل ، وقال ابن عباس أنه ميزان األشي: الثاين 

  .املكيال وامليزان : هبما هلك الناس قبلكم 
  .أنه احلكم ، وطغيانه التحريف : الثالث 

  .العدل : القسط : أي بالعدل ، قال جماهد } َوأِقيُمواْ الَْوْزنَ َبالِْقْسِط { 
إنه العدل ، والتحريف إن قيل : فاجلور إن قيل : إنه املقدار : أي ال تنقصوه بالبخس قيل } ِسُرواْ الِْميَزانَ َوالَ ُتْخ{ 
  .احلكم : 

  .أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة : ويف وجه رابع 
  .أي بسطها ووطأها لألنام ليستقروا عليها ويقتاتوا منها } َواألْرَض َوَضعََها ِلَألَنامِ { 
  :األنام ثالثة أقاويل  ويف

  :أهنم الناس ، قاله ابن عباس ، وفيه قول بعض الشعراء يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  ما يف األنام له عدل وال خطر... مبارك الوجه يستسقى الغمام به 

  .أن األنام اإلنس واجلن ، قاله احلسن : الثاين 
ل ذي روح ، قاله جماهد ، وقتادة والسدي ، مسي بذلك ألنه ينام ، قال الشاعر أن األنام مجيع اخللق من ك: الثالث 

:  
  رب األنام وخصه بسالم... جاد اإلله أبا الوليد ورهطه 

  :فيه أربعة أقاويل } ِفيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخلُ ذَاُت اَألكَمامِ { 
  .، قاله احلسن  أن ذات األكمام النخل ، وأكمامها ليفها الذي يف أعناقها: أحدها 
  :أنه رقبة النخل اليت تكمم فيه طلعاً ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  نباتاً يف أكمتة قفار... وذات أثارة أكلت عليها 
  .أنه الطلع املكمم الذي هو كمام الثمرة ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .اس أن معىن ذات األكمام أي ذوات فضول على كل شيء ، قاله ابن عب: الرابع 

  .أما احلب فهو كل حب خرج من أكمامها كالرب والشعري } َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف َوالْرَّْيَحانُ { 



  :وأما العصف ففيه ثالثة أقاويل 
  .تنب الزرع وورقه الذي تعصفه الريح ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه الزرع إذا اصفر ويبس : الثاين 

  .} كََعْصٍف َمأكُولٍ { : اله الضحاك ، كما قال تعاىل أنه حب املأكول منه ، ق: الثالث 
  :وأما الرحيان ففيه مخسة أوجه 

خرجنا نطلب رحيان اهللا أي رزقه ، : أنه الرزق ، قاله جماهد ، وسعيد بن جبري ، والسدي ، والعرب تقول : أحدها 
  :ويقال سبحانك ورحيانك أي رزقك ، وقال النمر بن تولب 

  ورخيته ومساء درر... ه سالم اإلله ورحيان
  .قاله الضحاك ، ورخيته هي لغة ِحْمَير 

  .أن الرحيان الزرع األخضر الذي مل يسنبل ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أنه الرحيان الذي يشم ، قاله احلسن ، والضحاك ، وابن زيد : الثالث 
  .قاله الكليب أن العصف الورق الذي ال يؤكل والرحيان هو احلب املأكول ، : الرابع 

  :يف اآلالء قوالن } فَبِأَيِّ َءاآلِء َربِّكُْما ُتكّذَِّبانِ { 
  :أهنا النعم ، وتقديره فبأي نعم ربكما تكذبان ، قاله ابن عباس ، ومنه قول طرفة : أحدمها 

  بيديه سيد السادات خصم... كامل جيمع اآلالء الفىت 
  .درة ربكما تكذبان ، قاله ابن زيد ، والكليب أهنا القدرة ، وتقدير الكالم فبأي ق: الثاين 

  .ويف قوله ربكما إشارة إىل الثقلني اإلنس واجلن يف قول اجلميع 

قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة الرمحن حىت ختمها مث : وقد روى حممد بن املنكدر عن جابر قال 
فََبأَيِّ ءَاآلِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ { ُن ِمنكُم َرداً ، كُنُت كُلََّما قَرأَُت َعلَيهِم اَأليةَ اِجلنُّ أَْحَس! ِما ِلي أََراكُم ُسكُوتاً؟« : قال 

  .» َوالَ بَِشيٍء ِمن نَِّعِمَك َربََّنا ُنكّذُِّب فَلََك الْحَْمُد : قَالُوا } 
، كما تقول للرجل أما أحسنت وتكرارها يف هذه السورة لتقرير النعم اليت عددها ، فقررهم عند كل نعمة منها 

  :إليك حني وهبت إليك ماالً؟ أما أحسنت إليك حني بنيت لك داراً ، ومنه قول مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليباً 
  إذا ما ضيم جريان اجملري... على أن ليس عدالً من كليب 
  إذا خرجت خمبأة اخلدور... على أن ليس عدالً من كليب 

) ١٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٥(َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ ) ١٤(ْن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ َخلََق الْإِْنَسانَ ِم
َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لَا ) ١٩(ِن َمَرَج الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَيا) ١٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ١٧(َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ 

) ٢٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٢(َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ ) ٢١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٠(َيْبِغَياِن 
  ) ٢٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٤(َولَُه الَْجوَارِ الُْمْنَشآُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 

  :فيه مخسة أقاويل } َخلََق اِإلنَسانَ ِمن َصلَْصالٍ كَاْلْفَخَّارِ { 
  .أنه الطني املختلط برمل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  . انه الطني الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج املاء من بني أصابعك ، وهذا مروي عن عكرمة: الثاين 



  .أنه الطني اليابس الذي تسمع له صلصلة ، قاله قتادة : الثالث 
  .انه الطني األجوف الذي إذا ضرب بشيء صلّ وُسِمع له صوت : الرابع 

  .أنه الطني املننت ، قاله الضحاك ، مأخوذ من قوهلم صلَّ اللحم إذا أننت : اخلامس 
  .واملخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السالم 

خلق اهللا آدم من تراب من طني الزب ، فتركه كذلك أربعني سنة ، مث صلصله كالفخار : عبد اهللا بن سالم  قال
أربعني سنة ، مث صوره فتركه جسداً ال روح فيه أربعني سنة ، فذلك مائة وعشرون سنة ، كل ذلك واملالئكة تقول 

  .سبحان الذي خلقك ، ألمر ما خلقك 
  :فيه مخسة أقاويل } مَّارِجٍ مِّن نَّارِ َوَخلََق الَْجآنَّ ِمن { 

  .أنه هلب النار ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .خلط النار ، قاله أبو عبيدة : الثاين 

الذي يعلو النار إذا أوقدت ويكون بينها وبني الدخان ، قاله ] واألمحر [ األخضر واألصفر ] اللهب [ أنه : الثالث 
  .جماهد 
  .رسلة اليت ال متتنع ، قاله املربد أهنا النار امل: الرابع 

  .أهنا النار املضطربة اليت تذهب وجتيء ، ومسي مارجاً الضطرابه وسرعة حركته : اخلامس 
  :ويف اجلان املخلوق من مارج من نار قوالن 

  .أنه أبواجلن ، قاله أبو فروة يعقوب عن جماهد : أحدمها 
  .أنه إبليس ، وهو قول مأثور : الثاين 
  :نار اليت خلق من مارجها ثالثة أقاويل ويف ال

  .أهنا من النار الظاهرة بني اخللق ، قاله األكثرون : أحدها 
  .من نار تكون بني اجلبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة ، قاله الكليب : الثاين 

  . من نار دون احلجاب ومنها هذه الصواعق وترى خلق السماء منها ، قاله الفراء: الثالث 
  :فيها ثالثة أقاويل } َربُّ الَْمْشرِقْنيِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ { 

أن املشرقني مشرق املشس يف الشتاء والصيف ، واملغربني مغرب الشمس يف الشتاء والصيف ، قاله ابن : أحدها 
  .عباس 
  .أن املشرقني مشرق الشمس والقمر ، واملغربني مغرهبما : الثاين 

ان : قني الفجر والشمس ، واملغربني الشمس والغسق وأغمض سهل بن عبد اهللا بقول رابع أن املشر: الثالث 
  .املشرقني مشرق القلب واللسان ، واملغربني مغرب القلب واللسان 

  :أما البحران ففيهما مخسة أوجه } َمَرَج الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن { 
  .عباس أنه حبر السماء وحبر األرض ، قاله ابن : أحدمها 

  .حبر فارس والروم ، قاله احلسن ، وقتادة : الثاين 
  .أنه البحر املاحل واألهنار العذبة ، قاله ابن جريج : الثالث 
  .أنه حبر املشرق وحبر املغرب يلتقي طرفامها : الرابع 

  .انه حبر اللؤلؤ وحبر املرجان : اخلامس 



  :ففيه ثالثة أقاويل } مََرَج الَْبحَْرْينِ { وأما 
  .تفريق البحرين ، قاله ابن صخر : أحدها 
  .إسالة البحرين ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .استواء البحرين ، قاله جماهد : الثالث 
  .وأصل املرج ، اإلمهال كما مترج الدابة يف املرج 

  :يف البزخ الذي بينهما أربعة أقاويل } َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ الَّ َيبِغَياِن { 
  .حاجز ، قاله ابن عباس  أنه: أحدها 

  .أنه عرض األرض ، قاله جماهد : الثاين 
  .أنه ما بني السماء واألرض ، قاله عطية ، والضحاك : الثالث 
  .أنه اجلزيرة اليت حنن عليها وهي جزيرة العرب ، قاله احلسن ، وقتادة : الرابع 

  :ثالثة أقاويل } الَّ َيْبِغَيانِ { : ويف قوله 
  .تلطان ال يسيل العذب على املاحل وال املاحل على العذب ، قاله الضحاك ال خي: أحدها 
  .ال يبغي أحدمها على صاحبه فيغلبه ، قاله جماهد ، وقتادة : الثاين 

ال يبغيان أن يلتقيا ، قاله ابن زيد ، وتقدير الكالم ، مرج البحرين يلتقيان لوال الربزخ الذي بينهما أن : الثالث 
  .يلتقيا 
  .البحران طريق اخلري وطريق الشر ، والربزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة : سهل وقال 

  :ويف املرجان أربعة أقاويل } َيْخُرُج مِْنُهَما الَّلؤلُؤ َوالْمَْرَجانُ { 
  :عظام اللؤلؤ وكباره ، وقاله علي وابن عباس ، ومنه قول األعشى : أحدها 

  رها ووقاها طينة الصدفتيا... من كل مرجانة يف البحر أخرجها 
  .أنه صغار اللؤلؤ ، قاله الضحاك وأبو رزين : الثاين 

  .أنه اخلرز األمحر كالقضبان ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  :وجهان } َيْخُرُج ِمْنُهَما { : أنه اجلوهر املختلط ، مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته ويف قوله : الرابع 

  .إن عطف بالكالم عليهما ان املراد أحدمها و: أحدمها 
أنه خارج منهما على قول ابن عباس أهنما حبر السماء وحبر األرض ، ألن ماء السماء إذا وقع على صدف : الثاين 

  .البحر انعقد لؤلؤاً ، فصار خرجاً منهما 
الولد إىل  أن العذب واملاحل قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للماحل فنسب إليهما كما نسب: وفيه وجه ثالث 

  .الذكر واألنثى وإن ولدته األنثى ، ولذلك قيل إنه ال خيرج اللؤلؤ إال من موضع يلتقي فيه العذب واملاحل 
أما اجلواري فهي السفن واحدهتا جارية مسيت بذلك ألهنا جتري يف } َولَُه الْجََوارِ الْمُنَشئَاُت ِفي الَْبْحرِ كَاَألْعالَمِ { 

  .، واجلارية هي املرأة الشابة أيضاً مسيت بذلك ألنه جيري فيها ماء الشباب  املاء بإذن اهللا تعاىل
  :وأما املنشآت ففيها مخسة أوجه 

  .أهنا املخلوقات ، قاله قتادة مأخوذ من اإلنشاء : أحدها 
  .أهنا احملمالت ، قاله جماهد : الثاين 

  .أهنا املرسالت ، ذكره ابن كامل : الثالث 



  .، قاله األخفش اجملريات : الرابع 
  .أهنا ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة ، وما مل يرفع ليست مبنشأة ، قاله الكليب : اخلامس 

  :بكسر الشني ، ويف معناه على هذه القراءة وجهان } الُْمنَشئَاتُ { وقرأ محزة 
  .البادئات ، قاله ابن إسحاق واجلارود بن أيب سربة : أحدمها 

  .يكثر نشأً جبريها وسريها يف البحر كاألعالم ، قاله ابن حبر أهنا : الثاين 
  :وجهان } كَاألَْعالَمِ { : ويف قوله 
  :قالت اخلنساء . يعين اجلبال مسيت بذلك الرتفاعها كارتفاع األعالم ، قاله السدي : أحدمها 

  كأنه علم يف رأسه نار... وإن صخراً لتأمت اهلداة به 
  .قصور ، قاله الضحاك أن األعالم ال: الثاين 

  :فيه قوالن } َيْسأَلُُه َمن ِفي السََّمواِت َواَألْرضِ { 
يسألونه الرزق ألهل األرض فكانت املسألتان مجيعاً من أهل السماء وأهل األرض ، ألهل األرض ، قاله : أحدمها 

  .ابن جريج وروته عائشة مرفوعاً 
  .له ابن عطاء ، وقيل إهنم يسألونه ألنفسهم الرمحة ، قاله أبو صاحل أهنم يسألونه القوة على العبادة ، قا: الثاين 

وأهل السماء يسألونه املغفرة خاصة : ال استغىن عنه أهل السماء وال أهل األرض ، قال الكليب : قال قتادة 
  .ألنفسهم وال يسألونه الرزق ، وأهل األرض يسألونه املغفرة والرزق 

َيسْأَلُُه َمْن ِفي ) ٢٨(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٧(َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 
  ) ٣٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٩(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن 

  :فيه قوالن } ِفي َشأٍْن  كُلَّ َيْومٍ ُهَو{ 
مدة أيام الدنيا ، : أحدمها : الدهر كله يومان : أنه أراد شأنه يف يومي الدنيا واآلخرة ، قال ابن حبر : أحدمها 

واآلخر يوم القيامة ، فشأنه سبحانه يف أيام الدنيا االبتالء واالختبار باألمر ، والنهي ، واإلحياء ، واألمانة ، 
  .نع ، وشأنه يوم القيامة اجلزاء ، واحلساب ، والثواب ، والعقاب واإلعطاء ، وامل
  .أن املراد بذلك اإلخبار عن شأنه يف كل يوم من أيام الدنيا : والقول الثاين 

  :ويف هذا الشأن الذي أراده يف أيام الدنيا قوالن 
ن الشأن يف هذا املوضع هو من بعث من األنبياء يف كل زمان مبا شرعه ألمته من شرائع الدين وكا: أحدمها 

  .الشريعة اليت شرعها كل نيب يف زمانه ويكون اليوم عبارة عن املدة 
  .ما حيدثه اهللا يف خلقه من تبدل األحوال وإختالف األمور ، ويكون اليوم عبارة عن الوقت : القول الثاين 

طي سائالً ، ويفك عانياً ، ويتوب على كل يوم هو يف شأن ، جييب داعياً ، ويع: روى جماهد عن عبيد بن عمري قال 
  .قوم ، ويغفر لقوم 

  .كل يوم هو يف شأن ، هو يعتق رقاباً ، ويعطي رغاباً ، وحيرم عقاباً : وقال سويد بن غفلة 
َر ذَنباً ، ِمن َشأَنِِه أَن َيغِْف} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأْنٍ { « : وقد روى أبو الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  »َوَيفْرَِج كَْرباً ، َوَيَرفََع قَوماً ، وََيَضَع آخَرِيَن 



َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن ) ٣٢(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣١(َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّه الثَّقَلَاِن 
ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ) ٣٤(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٣(َواِت وَالْأَْرضِ فَاْنفُذُوا لَا َتنْفُذُونَ إِلَّا بُِسلْطَاٍن أَقْطَارِ السََّما

  ) ٣٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ٣٥(ُشَواظٌ ِمْن نَارٍ وَُنحَاٌس فَلَا َتْنَتصَِراِن 

  :فيه وجهان } أَيَُّها الثَّقَالَنِ  َسَنفُْرغُ لَكُْم{ 
  .أي لنقومن عليكم على وجه التهديد : أحدمها 

سنقصد إىل حسابكم وجمازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد ألن اهللا تعاىل ال يشغله شأن عن شأن ، وقال : الثاين 
  :جرير 

  فهذا حني كنت هلا عذاباً... اآلن وقد فرغت إىل منري 
  .ثقالن اإلنس واجلن مسوا بذلك ألهنم ثقل على األرض أي قصدت هلم ، وال

فيه } ونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن َيا َمْعَشرَ الْجِنِّ َواإلِنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقطَارِ السَّمَواِت َواَألْرضِ فَانفُذُواْ الَ َتنفُذُ{ 
  :وجهان 
  .ات واألرض فاعلموا ، لن تعلموه إال بسلطان ، قاله عطية العويف إن استطعتم أن تعلموا ما يف السمو: أحدمها 

  .إن استطعتم أن خترجوا من جوانب السموات واألرض هرباً من املوت فانفذوا ، قاله الضحاك : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } الَ َتنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَانٍ { 

  .واحلجة اإلميان : حبر يعين إال حبجة ، قاله جماهد ، قاله ابن : أحدها 
  .ال تنفذون إال ُمبلْك وليس لكم ُملْك ، قاله قتادة : الثاين 

  .معناه ال تنفذون إال يف سلطانه وملكه ، ألنه مالك السموات واألرض وما بينهما ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه أربعة أقاويل } يُْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ مِّن نَّارٍ { 

  :أن الشواظ هلب النار ، قاله ابن عباس ، ومنه قول أمية بن أيب الصلت يهجو حسان بن ثابت : أحدها 
  وينفخ دائباً هلب الشواظ... ميانياً يظل يشد كرياً 

  ] :فأجابه حسان فقال [ 
  بقافية تأجج كالشواظ... مهزتك فاختضعت بذل نفسٍ 

  .أنه قطعة من النار فيها خضرة ، قاله جماهد : الثاين 
  :أنه الدخان ، رواه سعيد بن جبري ، قال رؤبة بن العجاج : الثالث 

  ونار حرب تسعر الشواظا... إن هلم من وقعنا أقياظا 
  .أهنا طائفة من العذاب ، قاله احلسن : الرابع 

  :وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل 
  .أنه الصفر املذاب على رؤوسهم ، قاله جماهد ، وقتادة : أحدها 
  :أنه دخان النار ، قاله ابن عباس ، قال النابغة اجلعدي :  الثاين

  ط مل جيعل اهللا فيه حناساً... كضوء سراج السلي 
  .أنه القتل ، قاله عبد اهللا بن أيب بكرة : الثالث 
  .أنه حنس ألعماهلم ، قاله احلسن : الرابع 



فََيْوَمِئٍذ لَا ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنسٌ ) ٣٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٧(فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن 
فَبِأَيِّ ) ٤١(ُيعَْرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي وَالْأَقَْدامِ ) ٤٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٩(َولَا َجانٌّ 

فَبِأَيِّ ) ٤٤(َيطُوفُونَ بَْيَنَها وََبْيَن َحِميمٍ آٍن ) ٤٣(َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ ) ٤٢(اِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن آلَ
  ) ٤٥(آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  .يعين يوم القيامة } فَإِذَا انشَقَِّت السََّمآُء { 
  :فيه وجهان } َدةً فَكَاَنْت َوْر{ 

وردة البستان ، وهي محراء ، وقد ختتلف ألواهنا لكن األغلب من ألواهنا احلمرة ، وهبا يضرب املثل يف لون : أحدمها 
  :احلمرة ، قال عبد بين احلسحاس 

  ولكن ريب شانين بسواديا... فلو كنت ورداً لونه لعشقتين 
  .قاله ابن حبر كذلك تصري السماء يوم القيامة محراء كالورد ، 

أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون يف الربيع أصفر ويف الشتاء أغرب ، فشبه السماء يوم القيامة يف اختالف : الثاين 
  .ألواهنا بالفرس الورد ، الختالف ألوانه ، قاله الكليب والفراء 

  :مخسة أوجه } كَالدَِّهانِ { : ويف قوله 
  .حاك يعين خالصة ، قاله الض: أحدها 
  .صافية ، قاله األخفش : الثاين 

  .ذات ألوان ، قاله احلسن : الثالث 
  .صفراء كلون الدهن ، وهذا قول عطاء اخلراساين ، وأيب اجلوزاء : الرابع 

  :الدهان أدمي األرض األمحر ، قاله ابن عباس ، قال األعشى : اخلامس 
  كأن على شواكله دهانا... وأجرد من فحول اخليل طرف 

عم املتقدمون أن أصل لون السماء احلمرة ، وأهنا لكثرة احلوائل وبعد املسافة ترى هبذا اللون األزرق ، وشبهوا وز
ذلك بعروق البدن هي محراء كحمرة الدم وترى باحلائل زرقاء ، فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقرهبا من 

  .لوهنا النواظر يوم القيامة وارتفاع احلواجز ترى محراء ألنه أصل 
  :فيه مخسة أقاويل } فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْأَلُ َعن ذَْنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ { 

  .كانت املسألة قبل ، مث ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه ال يسأهلم هل عملتم كذا وكذا ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .ال يسأل املالئكة عنهم ألهنم قد رفعوا أعماهلم يف الدنيا ، قاله جماهد  :الثالث 
  .أنه ال يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغل كل واحد منهم بنفسه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الرابع 

  .اله الفراء أهنم يف يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألواهنم فلم يسأل عنهم ، ق: اخلامس 
يطوفون مرة بني احلميم ، ومرة بني اجلحيم ، واجلحيم النار ، : قال قتادة } َيطُوفَونَ َبيَْنَها َوَبْيَن َحمِيمٍ َءاٍن { 

  .واحلميم الشراب 
  :ثالثة أوجه } َءانٍ { : ويف قوله تعاىل 

  :ي ، ومنه قول النابغة الذبياين هو الذي انتهى حره ومحيمه ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري والسد: أحدها 
  بأمحر من جنيع اجلوف آن... وختضب حلية غدرت وخانت 



  .أي حار 
  .أنه احلاضر ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته ، قاله جماهد : الثالث 

فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ ) ٤٨(ذَوَاَتا أَفَْناٍن ) ٤٧(َما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكُ) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن 
فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجاِن ) ٥١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن ) ٤٩(

  ) ٥٣(اِن رَبِّكَُما ُتكَذَِّب

  :ويف اخلائف مقام ربه ثالثة أقاويل } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتانِ { 
  .من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه ، قاله جماهد : الثاين 

ة حني ذكر ذات يوم اجلنة حني أزلفت ، والنار حني برزت ، أن ذلك نزل يف أيب بكر رضي اهللا عنه خاص: الثالث 
  .قاله عطاء وابن شوذب 

بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه ، فسأل عنه فأُخْبِر أنه من غري حل ، فاستقاءه ورسول اهللا : قال الضحاك 
  .وتال عليه هذه اآلية » يَك آَيةٌ َرحَِمَك اللَُّه لَقَْد أُنزِلَْت ِف« : صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليه ، فقال 

  :ويف مقام ربه قوالن 
  .هو مقام بني يدي العرض واحلساب : أحدمها 

  .هو قيام اهللا تعاىل بإحصاء ما اكتسب من خري وشر : الثاين 
  :ويف هاتني اجلنتني أربعة أوجه 

  .جنة اإلنس وجنة اجلان ، قاله جماهد : أحدها 
  .عيم ، قاله مقاتل جنة عدن ، وجنة الن: الثاين 

  .أهنما بستانان من بساتني اجلنة ، وروي ذلك مرفوعاً ألن البستان يسمى جنة : الثالث 
  .أن إحدى اجلنتني منزله ، واألخرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله رؤساء الدنيا : الرابع 

  .أن إحدى اجلنتني مسكنه ، واألخرى بستانه : وحيتمل خامساً 
  .أن إحدى اجلنتني أسافل القصور ، واألخرى أعاليها : وحيتمل سادساً 

  :فيه أربعة تأويالت } ذَوَاَتا أَفَْنانٍ { 
  .ذواتا ألوان ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ذواتا أنواع من الفاكهة ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ذواتا أتا وَسَعٍة ، قاله الربيع بن أنس : الثالث 
  .ه األخفش وابن حبر ذواتا أغصان ، قال: الرابع 

  :واألفنان مجع واحده فنن كما قال الشاعر 
  تدعوا على فنن الغصون محاما... ما هاج سوقك من هديل محامة 
  ذا خملبني من الصقور قطاما... تدعو أبا فرخني صادف ضارياً 



ِفيهِنَّ قَاِصرَاتُ ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٤(اٍن ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َد
) ٥٨(كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ ) ٥٧(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٦(الطَّْرِف لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ 

  ) ٦١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٠(َهلْ َجَزاُء الْإِْحَساِن إِلَّا الْإِْحَسانُ ) ٥٩(ا ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُم

  :فيه وجهان } ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَآِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ { 
  .أن بطائنها يريد به ظواهرها ، قاله قتادة : أحدمها 

  .لبطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء والعرب جتعل ا
أنه أراد البطانة دون الظهارة ، ألن البطانة إذا كانت من إستربق وهي أدون من الظاهرة دل على أن : الثاين 

  .الظهارة فوق اإلستربق ، قاله الكليب 
  .أما الظواهر فال يعلمها إال اهللا إمنا وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم ف: وسئل عباس فما الظواهر؟ قال 

  :فأما اجلنا فهو الثمر ، ومنه قول الشاعر } َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن { 
  إذ كل جان يده إىل فيه... هذا جناي وخياره فيه 

  :وجهان } َداٍن { : ويف قوله 
  .داين ال يبعد على قائم وال على قاعد ، قاله جماهد : أحدمها 

  . يرد أيديهم عنها ُبعد وال شوك ، قاله قتادة أنه ال: الثاين 
قصر طرفهن على أزواجهن ، ال يسددن النظر إىل غريهم ، وال يبغني هبم : قال قتادة } ِفيهِنَّ قَاصَِراُت الطَّْرفِ { 

  .بدالً 
  :فيه ثالثة أوجه } لَمْ َيطَْمثهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ { 

  .الطمث املس ، وذلك يف كل شيء ميس : أبو عمرو  مل ميسسهن ، قال: أحدها 
  .التذليل ، قاله املربد : مل يذللهن إنس قبلهم وال جان ، والطمث : الثاين 

  :مل ُيدِْمُهنَّ يعين إنس وال جان ، وذلك قيل للحيض طمث ، قال الفرزدق : الثالث 
  وهن أصح من بيض النعام... دفعن إيلَّ مل يطمثن قبلي 

  دليل على أن اجلن تغشى كاإلنس ويف اآلية
  :فيه أربعة أوجه } َهلْ َجَزآُء اِإلْحَساِن إِالَّ اِإلْحَسانُ { . 

  .هل جزاء الطاعة إال الثواب : أحدها 
  .هل جزاء اإلحسان يف الدنيا إال اإلحسان يف اآلخرة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .نة ، قاله ابن عباس هل جزاء من شهد أن ال إله إال اهللا إال اجل: الثالث 
  .هل جزاء التوبة إال املغفرة ، قاله جعفر بن حممد الصادق : الرابع 

  .هل جزاء إحسان اهللا عليكم إال طاعتكم له : وحيتمل خامساً 

ِفيهَِما ) ٦٥(لَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آ) ٦٤(ُمدَْهامََّتاِن ) ٦٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٢(َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن 
فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ٦٨(ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ ) ٦٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٦(َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن 

فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٧٢(ُحوٌر مَقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ ) ٧١(َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن  فَبِأَيِّ آلَاِء) ٧٠(ِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ ) ٦٩(



ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرفٍ ) ٧٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٤(لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ ) ٧٣(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
  ) ٧٨(َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٧٧(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٦(ْبقَرِيٍّ ِحَساٍن ُخْضرٍ َوَع

  :فيه وجهان } َوِمن ُدونِهَِما جَنََّتاِن { 
  .أي أقرب منهما جنتان : أحدمها 

  .أي دون صفتهما جنتان : الثاين 
  :وفيها ثالثة أقاويل 

فيكون يف األوليني النخل والشجر ، ويف األخريني : أن اجلنات األربع ملن خاف مقام ربه ، قال ابن عباس : أحدها 
  .الزرع والنبات وما انبسط 

  .أن األوليني من ذهب للمقربني ، واألخريني من َورِقٍ ألصحاب اليمني ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .خريني للتابعني ، قاله احلسن أن األوليني للسابقني ، واأل: الثالث 

اجلنتان األوليان جنة عدن وجنة النعيم واألخريان جنة الفردوس وجنة املأوى ، ويف اجلنات األربع : قال مقاتل 
  .جنان كثرية 

أن يكون من دوهنما جنتان ألتباعه ، لقصور منزلتهم عن منزلته ، إحدمها للحور العني ، واألخرى : وحيتمل رابعاً 
  .دان املخلدين ، لتميز هبما الذكور عن اإلناث للول
  :فيه ثالثة أقاويل } ُمْدَهآمََّتاِن { 

  .أي خضراوان ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مسودتان ، قاله جماهد ، مأخوذ من الدمهة وهي السواد ، ومنه مسي سود اخليل دمهاً : الثاين 

  .دة ناعمتان ، قاله قتا] خضروان من الّري : [ الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّاخََتاِن { 

  .ممتلئتان ال تنقطعان ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .جاريتان ، قاله الفراء : الثاين 

فوّارتان ، وذكر يف اجلنتني األوليني عينني جتريان ، وذكر يف األخريني عينني نضاختني ، واجلري أكثر من : الثالث 
  .النضخ 

  :ومباذا مها نضاختان؟ فيه أربعة أوجه 
  .باملاء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .باملسك والعنرب ، قاله أنس : الثاين 

  .باخلري والربكة ، قاله احلسن ، والكليب : الثالث 
  .بأنواع الفاكهة ، قاله سعيد بن جبري : الرابع 

  : اخلريات قراءتان إحدامها بالتخفيف ، ويف املراد هبا قوالن يعين اجلنات األربع ، ويف} ِفيهِنَّ َخيَْراٌت ِحَسانٌ { 
  .اخلري والنعم املستحسنة : أحدمها 

  .خريات الفواكه والثمار ، وحسان يف املناظر واأللوان : الثاين 
  :والقرءة الثانية بالتشديد ، ويف املراد هبا قوالن 

  .خمتارات : أحدمها 



  :ذوات اخلري وفيهن قوالن : الثاين 
  .أهنن احلور املنشآت يف اآلخرة : أحدمها 

  .أهنن النساء املؤمنات الفاضالت من أهل الدنيا : الثاين 
  :ويف تسميتهن خريات أربعة أوجه 

  :ألهنن خريات األخالق حسان الوجوه ، قاله قتادة وروته أم سلمة مرفوعاً : أحدها 
  .ألهنن عذارى أبكاراً ، قاله أبو صاحل : الثاين 
  .ألهنن خمتارات : لث الثا

  .ألهنن خريات صاحلات ، قاله أبو عبيدة : الرابع 
  :فيه أربعة تأويالت } ُحْوٌر مَّقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ { 

مقصورات الطرف على أزواجهن فال يبغني هبم بدالً ، وال يرفعن طرفاً إىل غريهم من الرجال ، قاله جماهد : أحدها 
.  

  .احلجال لَْسَن بالطوافات يف الطرق ، قاله ابن عباس  احملبوسات يف: الثاين 
  .املخدرات املصونات ، وال متعطالت وال متشوِّفات ، قاله زيد بن احلارث ، وأبو عبيدة : الثالث 
  .أهنن املسكنات يف القصور ، قاله احلسن : الرابع 

ألبيض ، ألن وقوع الفرق بني أن يريد باملقصورات البيض ، مأخوذ من قصارة الثوب ا: وحيتمل خامساً 
  :املقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما يف التأويل 

  :ويف اخليام ثالثة أقاويل 
  .أن اخليام هي البيوت ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .أهنا خيام تضرب ألهل اجلنة خارج اجلنة كهيئة البداوة ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  .يف اجلنة تضاف إىل القصور أهنا خيام : الثالث 
  .» اِخلَياُم الدُّرُّ املَُجوَُّف « : روى ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

روي عن أمساء بنت يزيد األشهلية أهنا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا إننا معشر النساء 
َنَعم إِذَا « : ، فهل نشارككم يف األجر؟ فقال عليه السالم  حمصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أوالدكم

  .» أَْحَسْنُتنَّ َتبَعُّلَ أَزَوَاجِكُنَّ َوطَلَْبُتنَّ َمْرضاتُُهم 
  :فيه ستة تأويالت } ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ { 

  .أن الرفرف احملبس املطيف ببسطه ، قاله ابن كامل : أحدها 
  .فرش والبسط ، قاله ابن عباس فضول ال: الثاين 

  .أهنا الوسائد ، قاله احلسن وعاصم اجلحدري : الثالث 
  .أهنا الفرش املرتفعة ، مأخوذ من الرف : الرابع 

  .أهنا اجملالس يتكئون على فضوهلا : اخلامس 
  .رياض اجلنة ، قاله ابن جبري : السادس 

  :فيه أربعة أقاويل } َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن { 
  .أهنا الطنافس املخملية ، قاله احلسن : ا أحده



  .الديباج ، قاله جماهد : الثاين 
  ] .أيضاً [ أهنا ثياب يف اجلنة ال يعرفها أحد ، قاله جماهد : الثالث 
  .أهنا ثياب الدنيا تنسب إىل عبقر : الرابع 

  :ويف عبقري قوالن 
فَلَْم أََر َعْبقَرِياً ِمَن النَّاسِ « : لم يف عمر رضي اهللا عنه أنه سيد القوم ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وس: أحدمها 

  فنسبه إىل أرفع الثياب الختصاصه» َيفْري فَرِيَّةُ 
  .أرض عبقر : الثاين . 

  :ويف تسميتها بذلك قوالن 
  .لكثرة اجلن فيها : أحدمها 

ينسج بعبقر ال يكون يف اجلنة إذا قيل إن  لكثرة رملها ويكون املراد بذلك أهنا تكون مثل العبقري ألن ما: الثاين 
  .عبقر اسم أرض 

  :فيه وجهان } َتبَاَرَك اْسمُ رَبَِّك { 
  .معناه ثبت اسم ربك ودام : أحدمها 

  .أن ذكر امسه مين وبركة ، ترغيباً يف مداومة ذكره : الثاين 
  :وجهان } ِذي الَْجالَلِ { يف } ِذي الَْجالَلِ َواإلكَْرامِ { 

  .أنه اجلليل : أحدمها 
  .أنه املستحق لإلجالل واإلعظام : الثاين 
  :وجهان } اإلكَْرامِ { ويف 

  .الكرمي : أحدمها 
  .ذو اإلكرام ملن يطيعه : الثاين 

َوُبسَّتِ الْجِبَالُ َبسا ) ٤(إِذَا ُرجَِّت الْأَْرُض َرجا ) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ 
َوأَْصحَاُب الَْمْشأََمةِ ) ٨(فَأَْصَحابُ الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة ) ٧(َوكُنُْتْم أَْزوَاًجا ثَلَاثَةً ) ٦(فَكَاَنْت هََباًء ُمْنَبثًّا ) ٥(

  ) ١٢(ِفي جَنَّاِت النَّعِيمِ ) ١١(ولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ أُ) ١٠(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ٩(َما أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة 

  :فيها ثالثة أقاويل } إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ { قوله تعاىل 
  .الصيحة ، قاله الضحاك : أحدها 
  .الساعة وقعت حبق فلم تكذب ، قاله السدي : الثاين 

  .أهنا القيامة ، قاله ابن عباس ، واحلسن : الثالث 
  .الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد  ومسيت

  :فيها أربعة أوجه } لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاذََِبةٌ { 
  .ليس هلا مردود ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ال رجعة فيها وال مشورة ، قاله قتادة : الثاين 

  .ليس هلا مكذب من مؤمن وال من كافر ، قاله ابن كامل : الثالث 



  .رب عن وقوعها كذباً ليس اخل: الرابع 
  :فيه ثالثة أقاويل } َخاِفَضةٌ رَّاِفَعةٌ { 

  .ختفض رجاالً كانوا يف الدنيا مرتفعني ، وترفع رجاالً كانوا يف الدنيا خمفوضني ، قاله حممد بن كعب : أحدها 
  .خفضت أعداء اهللا يف النار ، ورفعت أولياء اهللا يف اجلنة ، قاله عمر بن اخلطاب : الثاين 

  .خفضت الصوت فأمسعت األدىن ، ورفعت فأمسعت األقصى ، قاله عكرمة : الثالث 
  .أهنا خفضت بالنفخة األوىل من أماتت ، ورفعت بالنفخة الثانية من أحيت : وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } إِذَا ُرجَِّت اَألْرُض َرّجاً { 
  :جاج رجفت وزلزلت ، قاله ابن عباس ، قاله رؤبة بن الع: أحدمها 

  أعظم يوم رجه رجوجاً... أليس يوم مسي اخلروجا 
أهنا ترج مبا فيها كما يرج الغربال مبا فيه ، قاله الربيع بن أنس فيكون تأويلها : الثاين ... يوماً يرى مرضعة خلوجاً 

إلخراج من يف  على القول األول أهنا ترج بإماتة ما على ظهرها من األحياء ، وتأويلها على القول الثاين أهنا ترج
  .بطنها من املوتى 

  :فيه مخسة أقاويل } َوُبسَِّت الْجَِبالَ َبّساً { 
  .سالت سيالً ، قاله جماهد : أحدها 
  هدت هداً ، قاله عكرمة ،: الثاين 

  :سريت سرياً ، قاله حممد بن كعب ، ومنه قول األغلب العجلي : الثالث 
  ساراأضاء مخساً مثت ... حنن بسسنا بأثر أطاراً 

  . .قطعت قطعاً ، قاله احلسن : الرابع 
  :إهنا بست كما يبس السويق أي بلت ، البسيسة هي الدقيق يلت ويتخذ زاداً ، قال لص من غطفان : اخلامس 

  وال تطيال مبناخ حبسا... ال ختبزا خبزاً وبسا بسا 
  :فيه أربعة أقاويل } فَكَاَنْت َهَبآًء مُّنَبثّاً { 

  .لغبار يسطع مث يذهب ، فجعل اهللا أعماهلم كذلك ، قاله علي أنه رهج ا: أحدها 
  .أهنا شعاع الشمس الذي من الكوة ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه اهلباء الذي يطري من النار إذا اضطربت ، فإذا وقع مل يكن شيئاً ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .تادة أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح ، قاله ق: الرابع 

  :ويف املنبث ثالثة أوجه 
  .املتفرق ، قاله السدي : أحدها 
  .املنتشر : الثاين 

  .املنثور : الثالث 
  .اثنان يف اجلنة وواحد يف النار : يعين أصنافاً ثالثة ، قال عمر بن اخلطاب } َوكُنُتمْ أَزَْواجاً ثَالَثَةً { 

  :وفيهما وجهان 
  .} ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا { : يت يف سورة املالئكة ما قاله ابن عباس أهنا ال: أحدمها 

  :ما رواه النعمان بن بشري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : الثاين 



  .اآلية » وكنتم أزوجاً ثالثة « 
  :وحيتمل جعلهم أزواجاً وجهني 

  .ومقصر ، فصار زوجاً  أن ذلك الصنف منهم مستكثر: أحدمها 
  .أن يف كل صنف منهم رجاالً ونساء ، فكان زوجاً : الثاين 

  :فيهم مخسة تأويالت } فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َمآ أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة { 
أن أصحاب امليمنة الذين أخذوا من شق آدم األمين ، وأصحاب املشأمة الذين أخذوا من شق آدم األيسر : أحدها 

  .قاله زيد بن أسلم  ،
  .أن أصحاب امليمنة من أويت كتابه بيمينه ، وأصحاب املشأمة من أويت كتابه بيساره ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .أن أصحاب امليمنة هم أهل احلسنات ، وأصحاب املشأمة هم أهل السيئات ، قاله ابن جريج : الثالث 
  .أنفسهم ، وأصحاب املشأمة املشائيم على أنفسهم ، قاله احلسن أن أصحاب امليمنة امليامني على : الرابع 

  .أن أصحاب امليمنة أهل اجلنة ، وأصحاب املشأمة أهل النار ، قاله السدي : اخلامس 
  .لتكثري ما هلم من العقاب } وَأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة َمآ أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة { : وقوله 

  :فيهم مخسة أقاويل } ونَ أُْولِِئَك الُْمقَرَُّبونَ َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُ{ 
  .أهنم األنبياء ، قاله حممد بن كعب : أحدها 
  .أهنم االسبقون إىل اإلميان من كل أمة ، قاله احلسن ، وقتادة : الثاين 

  .أهنم الذين صلوا إىل القبلتني ، قاله ابن سريين : الثالث 
  .ملساجد وأسرعهم خفوفاً يف سبيل اهللا ، قاله عثمان بن أيب سوادة هم أول الناس رواحاً إىل ا: الرابع 

منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون ، وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار : أهنم أربعة : اخلامس 
  .أبو بكر وعمر ، قاله ابن عباس : صاحب أنطاكية ، وسابقان من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومها 

أهنم الذي أسلموا مبكة قبل هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وباملدينة قبل هجرته إليهم ألهنم : تمل سادساً وحي
  .سبقوا باإلسالم قبل زمان الرغبة والرهبة 

  :قوالن } َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ { : ويف تكرار قوله تعاىل 
  .ن يف اآلخرة إىل اجلنة هم املقربون ، قاله الكليب السابقون يف الدنيا إىل اإلميان ، السابقو: أحدمها 

  .حيتمل أهنم املؤمنون باألنبياء يف زماهنم ، وسابقوهم باالميان هم املقربون املقدمون منهم : الثاين 

َيطُوُف ) ١٦(لَْيَها ُمَتقَابِِلَني مُتَِّكِئَني َع) ١٥(َعلَى سُُررٍ َمْوضُوَنٍة ) ١٤(َوقَِليلٌ ِمَن الْآِخرِيَن ) ١٣(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني 
َوفَاِكَهٍة ) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َولَا يُْنزِفُونَ ) ١٨(بِأَكَْوابٍ وَأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ١٧(َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ 

جََزاًء بَِما ) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن ) ٢٢(حُوٌر ِعٌني َو) ٢١(وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيشَْتُهونَ ) ٢٠(ِممَّا َيَتخَيَُّرونَ 
  ) ٢٦(إِلَّا ِقيلًا َسلَاًما َسلَاًما ) ٢٥(لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا َتأِْثيًما ) ٢٤(كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } ثُلَّةٌ مَِّن اَألوَِّلنيَ { 
  :ة ، ومنه قول الشاعر أهنم اجلماع: أحدها 

  حتاول منها ثلة ال يسودها... ولست ذليالً يف العشرية كلها 
  .الشطر وهو النصف ، قاله الضحاك : الثاين 



  :أهنا الفئة ، قاله أبو عبيدة ، ومنه قول دريد بن الصمة : الثالث 
  أالقي لبشر ثلة من حمارب... ذريين أسري يف البالد لعلين 

  :قوالن } مَِّن اَألوََِّلنيَ { : ويف قوله تعاىل 
  .أهنم أَصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله أبو بكرة : أحدمها 

  .أهنم قوم نوح ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه قوالن } َوقَِليلٌ مَِّن اَألخرِيَن { 

  .أهنم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن : أحدمها 
ثُلَّةٌ مَِّن األََوِلَني َوقَِليلٌ مَِّن { دم إسالمهم قبل أن يتكاملوا ، روى أبو هريرة أنه ملا نزلت أهنم الذين تق: الثاين 

فقال } ثلَّةٌ مَِّن األَوَِّلَني َوثُلَّةٌ مََّن األِخرِيَن { شق ذلك على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت } األِخرِيَن 
نْ َتكُوُنوا ُرْبَع أَْهلَ الَْجنَِّة َبلْ ثُلَُت أَْهلِ اجلَنَِّة َبلْ أَنُتم نِْصَف أَْهلِ اجلَنَِّة َوُتقَاِسُموَنُهم ِفي إِنِّي ألْرُجو أَ« : عليه السالم 

  .» النِّْصِف الثَّانِي 
  .يعين األسرة ، واحدها سرير ، مسيت بذلك ألهنا جملس السرور } َعلَى ُسُررٍ مَّوُضوَنةٍ { 

  :وجه ويف املوضونة أربعة أ
  .أهنا املوصولة بالذهب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  :أهنا املشبكة النسج ، قاله الضحاك ، ومنه قول لبيد : الثاين 

  والبيض تربق كالكواكب المها... إن يفزعوا فسرا مع موضونة 
ريض املضفور من أهنا املضفورة ، قاله أبو حرزة يعقوب بن جماهد ، ومنه وضني الناقة وهو البطان الع: الثالث 
  .السيور 
  .أهنا املسندة بعضها إىل بعض : الرابع 

  .مجع وليد وهم الوصفاء : الولدان } َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونَ { 
  :قوالن } مَُّخلَُّدونَ { : ويف قوله تعاىل 

  :الشاعر باألقراط ، قاله الفراء ، قال ] مقرطون [ باألسورة ، ] مسورون : [ أحدمها 
  أعجازهن أقاوز الكثبان... وخملدات باللجني كأمنا 

  :أهنم الباقون على صغرهم ال ميوتون وال يتغريون ، قاله احلسن ، ومنه قول امرىء القيس : الثاين 
  قليل اهلموم ما يبيت بأوجال... وهل ينعمن إال سعيد خملد 

  . ينصرفون عنهم خبالفهم يف الدنيا أهنم الباقون معهم ال يبصرون عليهم وال: وحيتمل ثالثاً 
  :فيهما قوالن } بِأَكَْوابٍ وَأَبَارِيَق { 

  .اليت ليس هلا ُعرى ، قاله الضحاك : أن األكواب : أحدمها 
  :اليت يغترف هبا ، قاله قتادة ، قال الشاعر : مدورة األفواه ، واألباريق : أن األكواب : الثاين 

  أكواهباينصب من ... فعدوا علّي بقرقف 
والكأس اسم لإلناء إذا كان فيه شراب ، واملعني اجلاري من ماء أو مخر ، غري أن املراد به يف } َوكَأَسٍ مِّن مَِّعنيٍ { 

  .هذا املوضوع اخلمر ، وصف اخلمر بأنه اجلاري من عينه بغري عصر كاملاء املعني 
  :فيه ثالثة أقاويل } الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها { 



  .عناه ال مينعون منها ، قاله أبو حرزة يعقوب بن جماهد م: أحدها 
  :ال يفّرقون عنها ، حكاه ابن قتيبة ، واستشهد عليه بقول الراجز : الثاين 

ال يناهلم من شرهبا وجع الرأس وهو الصداع ، قاله ابن جبري ، وقتادة ، وجماهد ، : الثالث . ... صد عنه فانصدع 
  .والسدي 

  :أربعة أوجه } َوالَ ُينزِفُونَ  {: ويف قوله تعاىل 
  .ال تنزف عقوهلم فيسكرون ، قاله ابن زيد ، وقتادة : أحدها 
  .ال ميلون ، قاله عكرمة : الثاين 

  .ال يتقيئون ، قاله حيىي بن وثاب : الثالث 
  :وهو تأويل من قرأ بكسر الزاي ال يفىن مخرهم ، ومنه قول األبريد : الرابع 

  لبئس الندامى أنتم آل أجبرا... صحومت  لعمري لئن أنزفتم أو
السكر ، والصداع ، والقيء ، والبول ، وقد ذكر اهللا : يف اخلمر أربع خصال : وروى الضحاك عن ابن عباس قال 
  .مخر اجلنة فنزهها عن هذه اخلصال 

  :واحلور البيض مسني لبياضهن ، ويف العني وجهان } َوُحوٌر ِعٌني { 
  :عني ، كما قال الشاعر أهنن كبار األ: أحدمها 

  ومن غري النساء فهن عني... إذا كربت عيون من النساء 
  :أهنن الاليت سواد أعينهن حالك ، وبياض أعينهن نقي ، كما قال الشاعر : الثاين 

  عالمتها البياض على السواد... إذا ما العني كان هبا احورار 
  :ان فيه وجه} كَأَْمثَالِ اللْؤلُؤِ الَْمكْنُُوِن { 

  .يف نضارهتا وصفاء ألواهنا : أحدمها 
  :أهنن كأمثال اللؤلؤ يف تشاكل أجسادهن يف احلسن من مجيع جوانبهن ، كما قال الشاعر : الثاين 

  فكل أكنافها وجه ملرصاد... كأمنا خلقت يف قشر لؤلؤة 
  :فيه ثالثة تأويالت } الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً { 
  .ال يسمعون يف اجلنة باطالً وال كذباً ، قاله ابن عباس : ها أحد

ال يسمعون فيها ُخلفاً ، أي ال يتخالفون عليها كما يتخالفون يف الدنيا ، وال يأمثون بشرهبا ، كما يأمثون يف : الثاين 
  .الدنيا ، قاله الضحاك 

  .ال يسمعون فيها شتماً وال مأمثاً ، قاله جماهد : الثالث 
  .ال يسمعون مانعاً هلم منها ، وال مشنعاً هلم على شرهبا : رابعاً  حيتمل

  :فيه ثالثة أوجه } إِالَّ قِيالً َسالَماً َسالَماً { 
  .لكن يسمعون قوالً ساراً وكالماً حسناً : أحدها 
  .لكن يتداعون بالسالم على حسن األدب وكرمي األخالق : الثاين 

  .المة يعين قوالً يؤدي إىل الس: الثالث 
  .أن يقال هلم هنيئاً : وحيتمل رابعاً 



َوَماٍء ) ٣٠(َوِظلٍّ َمْمدُوٍد ) ٢٩(َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد ) ٢٧(َوأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ 
إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء ) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة ) ٣٣(لَا َمقْطُوَعٍة َولَا َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة ) ٣١(َمْسكُوبٍ 

َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِينَ ) ٣٩(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ) ٣٨(لِأَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(ُعرًُبا أَْترَاًبا ) ٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا ) ٣٥(
)٤٠ (  

  :فيه ستة أقاويل } الَْيِمنيِ  وَأَْصَحاُب الَْيِمنيِ َمآ أَْصحَاُب{ 
  .أهنم أصحاب احلق ، قاله السدي : أحدها 
  .أهنم دون منزلة املقربني ، قاله ميمون بن مهران : الثاين 

  .أهنم من أعطي كتابه بيمينه ، قاله يعقوب بن جماهد : الثالث 
  .سن أهنم التابعون بإحسان ممن مل يدرك األنبياء من األمم ، قاله احل: الرابع 

أن اهللا تعاىل مسح ظهر آدم فمسح صفحة ظهره اليمىن فأخرج ذرية كهيئة : ما رواه أسباط عن السدي : اخلامس 
الذر بيضاء فقال هلم ادخلوا اجلنة وال أبايل ، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج ذرية كهيئة الذر سوداء ، فقال 

  .} وَأْصَحابُ الْشَِّمالِ { : ، وقوله } وَأَْصحَاُب الَْيِمنيِ { : هلم ادخلوا النار وال أبايل ، فذلك هو قوله تعاىل 
أصحاب اليمني « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال : السادس 

  ». الذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً مث تابوا بعد ذلك وأصلحوا 
  :والسدر النبق ، ويف خمضود ثالثة أقاويل  }ِفي ِسْدرٍ مَّخُضوٍد { 

أنه اللني الذي ال شوك فيه ، قاله عكرمة ، وقال غريه ال عجم لنبقه ، يقال خضدت الشجرة إذا حذقت : أحدها 
  .شوكها 

  .أنه املوقر محالً ، قاله جماهد : الثاين 
  . النفوس طمعاً وألذه رحياً املدالة األغصان ، وخص السدر بالذكر ألن مثره أشهى الثمر إىل: الثالث 

  :فيه ثالثة أقاويل } َوطَلْحٍ مَّنُضوٍد { 
  .أن الطلح املوز ، قاله ابن عباس ، وابو سعيد اخلدري ، وأبو هريرة ، واحلسن ، وعكرمة : أحدها 
ن أحسن الشجر أهنا شجرة تكون باليمن وباحلجاز كثرياً تسمى طلحة ، قاله عبد اهللا بن محيد ، وقيل إهنا م: الثاين 

  :منظراً ، ليكون بعض شجرهم مأكوالً وبعضه منظوراً ، قال احلادي 
  غداً ترين الطلح واألحباال... بشرها دليلها وقاال 

  :، ويف املنضود قوالن } َوطَلْعٍ مَّنُضوٍد { : أنه الطلع ، قاله علي ، وحكى أنه كان يقرأ : الثالث 
  .املصفوف ، قاله السدي : أحدمها 

  .املتراكم ، قاله جماهد : اين الث
  .أي دائم } َوِظلٍ مَّْمُدودٍ { 

  .أنه التام : وحيتمل ثانياً 
  .أي منصب يف غري أخدود } َوَمآٍء مَّْسكُوبٍ { 

من جنة عدن إىل أهل : أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود واهلبوط خبالف الدنيا ، قال الضحاك : وحيتمل آخر 
  .اخليام 

  :حيتمل وجهني } كَِثَريٍة الَّ َمقْطُوَعٍة َوالَ َمْمُنوَعٍة  َوفَاِكَهٍة{ 



  .ال مقطوعة بالفناء وال ممنوعة من اليد بشوك أو بعد : أحدمها 
  .ال مقطوعة بالزمان وال ممنوعة باألشجار : وفيه وجه ثالث 

  :فيها قوالن } َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعٍة { 
  .والنوم ، مرفوعة بكثرة حشوها زيادة يف االستمتاع هبا أهنا احلشايا املفروشة للجلوس : أحدمها 

الَولَُد ِللْفرَاشِ َوِللَْعاِهرِ « : أهنم الزوجات ألن الزوجة تسمى فراشاً ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  :فعلى هذا حيتمل وجهني . قاله ابن حبر » احلََجُر 

  .يل إليهن مرفوعات يف القلوب لشدة امل: أحدمها 
  .مرفوعات عن الفواحش واألدناس : الثاين 

  :يعين نساء أهل الدنيا ، ويف إنشائهن يف اجلنة قوالن } إِنَّآ أَنشَأناُهنَّ إِنَشآءً { 
  .يعين إنشاءهن يف القبور ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  :أم سلمة مرفوعاً  إعادهتن بعد الشمط والكرب صغاراً أبكاراً ، قاله الضحاك ، وروته: الثاين 
  :فيه قوالن } فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً { 

  .عذارى بعد أن كن غري عذارى ، قاله يعقوب بن جماهد : أحدمها 
  .ال يأتيها إال وجدها بكراً ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :ن أقوى ، كما قال الشاعر أبكاراً من الزوجات ، وهن األوائل ألهنن يف النفوس أحلى وامليل إليه: وحيتمل ثالثاً 
  فصادف قلباً فارغاً فتمكنا... أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى 

  :فيه سبعة تأويالت } ُعُرباً أَتَْراباً { قوله تعاىل 
  .أن العرب املنحبسات على أزواجهن املتحببات إليهم ، قاله سعيد بن جبري ، والكليب : أحدها 
  .رائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على إشاعته ، قاله عكرمة أهنن املتحببات من الض: الثاين 

  :الشكلة بلغة أهل مكة ، والغنجة بلغة أهل املدينة ، قاله ابن زيد ، ومنه قول لبيد : الثالث 
  ريا الروادف يعشى دوهنا البصر... ويف اخلباء عروب غري فاحشة 

  ] .أيضاً . [ هن احلسنات الكالم ، قاله ابن زيد : الرابع 
  .أهنا العاشقة لزوجها ألن عشقها له يزيده ميالً إليها وشغفاً هبا : اخلامس 
  .أهنا احلسنة التبعُّل ، لتكون ألذ استمتاعاً : السادس 
ُعُرباً كَالَُمُهنَّ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال : السابع 
  »َعَربِّي 

  :فيه ثالثة تأويالت } راباً أَْت{ 
  .يعين أقران ، قاله عطية : أحدها 

على سن واحدة ثالث وثالثني سنة ، يقال يف النساء أتراب ، ويف الرجال أقران ، وأمثال ، وأشكال : وقال الكليب 
  .، قاله جماهد 

  .أتراب يف األخالق ال تباغض بينهن وال حتاسد ، قاله السدي : الثالث 



لَا َبارٍِد َولَا كَرِميٍ ) ٤٣(وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ ) ٤١(ُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ َوأَْصحَا
ذَا ِمْتَنا َوكُنَّا َوكَانُوا َيقُولُونَ أَِئ) ٤٦(َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعِظيمِ ) ٤٥(إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني ) ٤٤(

لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت ) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني وَالْآخِرِيَن ) ٤٨(أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ٤٧(ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 
فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٥٢(لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ ) ٥٠(َيْومٍ َمْعلُومٍ 

  ) ٥٦(َهذَا ُنزُلُُهْم َيْوَم الدِّينِ ) ٥٥(فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤(فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحمِيمِ ) ٥٣(

  :فيه قوالن } َوِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ { 
  .ه أبو مالك أحدمها الدخان ، قال

  .أهنا نار سوداء ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :فيه وجهان } الَّ بَارٍِد َوالَ كَرِميٍ { 

  .ال بارد املدخل ، وال كرمي املخرج ، قاله ابن جريج : أحدمها 
  .ال كرامة فيه ألهله : الثاين 

  .أن يريد ال طيب وال نافع : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } ذَِلَك مُْترِفَني  إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ{ 

  .منعمني ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .مشركني ، قاله السدي : الثاين 

  :وحيتمل وصفهم بالترف وجهني 
  .التهاؤهم عن اإلعتبار وشغلهم عن اإلزدجار : أحدمها 

  .ألن عذاب املترف أشد أملاً : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } ظِيمِ َوكَانُوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحنِث الَْع{ 

  .أنه الشرك باهللا ، قاله احلسن ، والضحاك ، وابن زيد : أحدها 
  .الذنب العظيم الذي ال يتوبون منه ، قاله قتادة ، وجماهد : الثاين 

  .هو اليمني املوس ، قاله الشعيب : الثالث 
  .أن يكون احلنث العظيم نقض العهد احملصن بالكفر : وحيتمل رابعاً 

  :فيه أربعة أقاويل } فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ  {
  .أهنا األرض الرملة اليت ال تروى باملاء ، وهي هيام األرض ، قاله ابن عباس : أحدها 
أهنا اإلبل اليت يواصلها اهليام وهو داء حيدث عطشاً فال تزال اإلبل تشرب املاء حىت متوت ، قاله عكرمة ، : الثاين 

  :ول قيس بن امللوح والسدي ، ومنه ق
  وقد علمت نفسي مكان شفائياً... يقال به داء اهليام أصابه 

  .أن اهليم اإلبل الضوال ألهنا هتيم يف األرض ال جتد ماًء فإذا وجدته فال شيء أعظم منها شرباً : الثالث 
د بن معدان ، فوصف أن شرب اهليم هو أن متد الشرب مرة واحدة إىل أن تتنفس ثالث مرات ، قاله خال: الرابع 

  .شرهبم احلميم بأنه كشرب اهليم ألنه أكثر شرباً فكان أزيد عذاباً 
  .أي طعامهم وشراهبم يوم اجلزاء ، يعين يف جهنم } َهذَا ُنزْلُُهْم َيْوَم الدِّينِ { 



َنْحُن قَدَّْرَنا ) ٥٩(ْم َتْخلُقُوَنهُ أَْم َنْحُن الَْخاِلقُونَ أَأَْنُت) ٥٨(أَفََرأَيُْتْم َما ُتْمُنونَ ) ٥٧(َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْولَا ُتَصدِّقُونَ 
َولَقَْد َعِلْمُتُم ) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنشِئَكُْم ِفي َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٦٠(َبْيَنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني 

  ) ٦٢(ُرونَ النَّْشأَةَ الْأُولَى فَلَْولَا َتذَكَّ

  :حيتمل وجهني } َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْوالَ ُتَصدِّقُونَ { 
  .حنن خلقنا رزقكم أفال تصدقون أن هذا طعامكم : أحدمها 

  .بالثواب والعقاب اردناكم : حنن خلقناكم فلوال تصدقون أننا باجلزاء : الثاين 
  .ال الفراء ، يقال أمىن ميين ومىن ميين مبعىن واحد يعين نطفة املين ، ق} أَفََرَءيُْتم مَّا ُتْمُنونَ { 

  .وحيتمل عندي أن خيتلف معنامها فيكون أمىن إذا أنزل عن مجاع ، ومين إذا عن احتالم 
  :ويف تسمية املين منياً وجهان 

  .إلمنائه وهو إراقته : أحدمها 
  .ين مقدار صحيح لتصوير اخللقة لتقديره ومنه املناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك امل: الثاين 

  :حيتمل وجهني } َءأَنُتْم َتْخلُقُوَنُه أَْم َنْحُن الْخَاِلقُونَ { 
  .أي حنن خلقنا من املين املهني بشراً سوياً ، فيكون ذلك خارجاً خمرج اإلمتنان : أحدمها 

عادتكم أقدر ، فيكون ذلك خارجاً أننا خلقنا مما شاهدمتوه من املين بشراً فنحن على خلق ما غاب من إ: الثاين 
  .خمرج الربهان ، ألهنم على الوجه األول معترفون ، وعلى الوجه الثاين منكرون 

  :فيه ثالثة أوجه } َنْحُن قَدَّرَْنا َبيَْنكُْم الَْمْوتَ { 
  .قضينا عليكم باملوت : أحدها 
  .كتبنا عليكم املوت : الثاين 

  .سوينا بينكم املوت : الثالث 
  :قيل بالوجه األول مبعىن قضى ففيه وجهان  فإذا

  .أحدمها قضى بالفناء مث اجلزاء 
  .ليخلف األبناء اآلباء : الثاين 

  :وإذا قيل بالوجه الثاين أنه مبعىن كتبنا ففيه وجهان 
  .كتبنا مقداره فال يزيد وال ينقص ، قاله ابن عيسى : أحدمها 

  .خر ، قاله جماهد كتبنا وقته فال يتقدم عليه وال يتأ: الثاين 
  :وإذا قيل بالوجه الثالث أنه مبعىن سوينا ففيه وجهان 

  .سوينا بني املطيع والعاصي : أحدمها 
  .سوينا بني أهل السماء وأهل األرض ، قاله الضحاك : الثاين 

  :فيه وجهان } َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني { 
  .ت حىت ال متوتوا وما حنن مبسبوقني على ما قدرنا بينكم املو: أحدمها 

  .وما حنن مبسبوقني على أن تزيدوا يف مقداره وتؤخروه عن وقته : الثاين 
َعلَى أَن نَُّبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُنِشِئكُم ِفي َما الَ { : أنه ابتداء كالم يتصل به ما بعده من قوله تعاىل : والوجه الثاين 

  :فعلىهذا يف تأويله وجهان } َتْعلَُمونَ 



  .ملا مل نسبق إىل خلق غريكم كذلك ال نعجز عن تغيري أحوالكم بعد موتكم : ا أحدمه
كما مل نعجز عن خلق غريكم كذلك ال نعجز عن تغيري أحوالكم بعد موتكم كما مل نعجز عن تغيريها يف : الثاين 

  .حياتكم 
  .مظهراً  فعلى هذا التأويل يكون يف الكالم مضمر حمذوف ، وعلى التأويل األول يكون مجيعه

إِنَّا ) ٦٥(لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه حُطَاًما فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ ) ٦٤(أَأَْنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ ) ٦٣(أَفَرَأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ 
أَأَنُْتْم أَْنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن ) ٦٨(شَْرُبونَ أَفََرأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َت) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(لَُمْغَرُمونَ 
أَأَنُْتْم أَْنَشأُْتْم َشجََرَتَها ) ٧١(أَفَرَأَيُْتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ ) ٧٠(لَْو َنَشاُء َجَعلَْناهُ أُجَاًجا فَلَْولَا َتْشكُُرونَ ) ٦٩(الُْمنْزِلُونَ 

  ) ٧٤(فََسبِّحْ بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ ) ٧٣(َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً َوَمَتاًعا ِللُْمقْوِيَن ) ٧٢(ونَ أَْم َنْحُن الُْمْنِشئُ

فأضاف احلرث إليهم والزرع إليه تعاىل ألن احلرث فعلهم وجيري على اختيارهم ، . اآلية } أَفََرَءيُْتْم مَّا َتْحُرثُونَ { 
الَ « : لى إختياره ال على إختيارهم ، وكذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والزرع من فعل اهللا وينبت ع

  .» َيقُولَنَّ أََحدُكُم َزَرْعُت َولَِكن ِليَقُلْ حََرثُْت 
  :وتتضمن هذه اآلية أمرين 

  .اإلمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حىت عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم : أحدمها 
من العفن إىل [ ن املوجب لإلعتبار بأنه ملا أنبت زرعهم بعد تالشي بذوره وإنتقاله إىل إستواء حاله ، الربها: الثاين 

حىت صار زرعاً أخضر ، مث جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه ، فهو بإعادة من مات أحق وعليه ] الترتيب 
  .أقدر ، ويف هذا الربهان مقنع لذوي الفطر السليمة 

يعين الزرع ، واحلطام اهلشيم اهلالك الذي ال ينتفع به ، فنبه بذلك على } لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً {  مث قول تعاىل
  :أمرين 

  .ما أوالهم من النعم يف زرعهم إذ مل جيعله حطاماً ليشكروه : أحدمها 
  .ك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا ليعتربوا بذلك يف أنفسهم ، كما أنه جيعل الرزع حطاماً إذا شاء كذل: الثاين 

  :بعد مصري الزرع حطاماً ، وفيه أربعة أوجه } فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ { 
  .تندمون ، وهو قول احلسن وقتادة ، ويقال إهنا لغة عكل ومتيم : أحدها 
  .حتزنون ، قاله ابن كيسان : الثاين 

  .تالومون ، قاله عكرمة : الثالث 
  .وإذا نالكم هذا يف هالك زرعكم كان ما ينالكم يف هالك أنفسكم أعظم . ، قاله ابن عباس تعجبون : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } إِنَّا لَُمْغَرُمونَ { 
  :ملعذبون ، قاله قتادة ، ومنه قول ابن احمللم : أحدها 

  وأن فؤادي مبتلى بك مغرم... وثقت بأن احلفظ مين سجية 
  :كرمة ، ومنه قول النمر بن تولب مولع بنا ، قاله ع: الثاين 

  وكان رهيناً هبا مغرماً... سال عن تذكره تكتما 
  .أي مولع 

  :حمرومون من احلظ ، قاله جماهد ، ومنه قول الشاعر : الثالث 



  ركانا عذاباً وكانا غراماً... يوم النسار ويوم اجلفا 
  :زنادكم من شجر أو حديد أو حجر ، ومنه قول الشاعر أي تستخرجون ب} أَفََرَءيُْتُم النَّاَر الَِّتي تُوُرونَ { 

  وإن الشر يقدمه الكالم... فإن النار بالزندين تورى 
  .أي أخذمت أصلها } َءأَنُتْم أَنشَأُْتْم َشجََرتََهآ { 
  .يعين احملدثون } أَْم َنْحُن الْمُنِشئُونَ { 
  :فيه وجهان } َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً { 

  .الكربى ، قاله قتادة ] اآلخرة [ تذكرة لنار : أحدمها 
  .تبصرة للناس من الظالم ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } َوَمَتاعاً لِّلُْمقْويَن { 
إمنا يقال للمسافرين إذا نزلوا الِقّي وهي األرض القفر اليت : منفعة للمسافرين قاله الضحاك ، قال الفراء : أحدها 

  .ا ال شيء فيه
  .املستمتعني من حاضر ومسافر ، قاله جماهد : الثاين 

  .للجائعني يف إصالح طعامهم ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .الضعفاء واملساكني ، مأخوذ من قوهلم قد أقوت الدار إذا خلت من أهلها ، حكاه ابن عيسى : الرابع 

  :والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب ماله ، قال النابغة 
  إال الزناد وقدح القوم مقتبس... ى هبا الركب حىت ما يكون هلم يقو

  .أن املقوي الكثري املال ، مأخوذ من القوة فيستمتع هبا الغين والفقري : اخلامس 

) ٧٨(ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ) ٧٦(وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم ) ٧٥(فَلَا أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ 
وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُمْ ) ٨١(أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَْنُتْم ُمْدِهُنونَ ) ٨٠(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٧٩(لَا َيَمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ 

  ) ٨٢(أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ 

  :فيه وجهان }  فَالَ أُقِْسُم بَِمَواِقعِ الْنُُّجومِ{ 
إن اهللا ال يقسم بشىء من خلقه ولكنه : أنه إنكار أن يقسم اهللا بشيء من خملوقاته ، قال الضحاك : أحدمها 

  .استفتاح يفتتح به كالمه 
  .أنه جيوز أن يقسم اخلالق باملخلوقات تعظيماً من اخلالق ملا أقسم به من خملوقاته : الثاين 

  :وجهان } قِْسُم فَالَ أُ{ : فعلى هذا يف قوله 
  .صلة زائدة ، ومعناه أقسم » ال « أن : أحدمها 

راجع إىل ما تقدم ذكره ، ومعناه فال تكذبوا وال جتحدوا ما ذكرته من نعمة وأظهرته من } فَالَ { : أن قوله : الثاين 
  .} أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ { : حجة ، مث استأنف كالمه فقال 

  :وفيها ستة أقاويل 
  .أهنا مطالعها ومساقطها ، قاله جماهد : أحدها 
  .إنتشارها يوم القيامة وإنكدارها ، قاله احلسن : الثاين 

  .أن مواقع النجوم السماء ، قاله ابن جريج : الثالث 



ويكون مطرنا بنوء كذا ، قاله الضحاك ، : أن مواقع النجوم األنواء اليت كان أهل اجلاهلية إذا مطروا قالوا : الرابع 
  .مستعمالً على حقيقته يف نفي القسم هبا } فال أقسم { : قوله 

أهنا جنوم القرآن أنزهلا اهللا من اللوح احملفوظ من السماء العليا إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا : اخلامس 
لم عشرين سنة ، فهو ينزله ، فنجمه السفرة على جربيل عشرين ليلة ، وجنمه جربيل على حممد صلى اهللا عليه وس

  .على األحداث يف أمته ، قاله ابن عباس والسدي 
  .أن مواقع النجوم هو حمكم القرآن ، حكاه الفراء عن ابن مسعود : السادس 

  :فيه قوالن } َوإِنَُّه قََسٌم لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { 
  .أن القرآن قسم عظيم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .الشرك بآياته جرم عظيم ، قاله ابن عباس ، والضحاك أن : الثاين 
  .أن ما أقسم اهللا به عظيم : وحيتمل ثالثاً 

  :يعين أن هذا القرآن كرمي ، وفيه ثالثة أوجه } إِنَّهُ لَقُْرَءانٌ { 
  .كرمي عند اهللا : أحدها 
  .عظيم النفع للناس : الثاين 

  . األمور كرمي مبا فيه من كرائم األخالق ومعايل: الثالث 
  .ألنه يكرم حافظه ويعظم قارئه : وحيتمل أيضاً رابعاً 

  :وفيه أربعة أقاويل } ِفي ِكَتابٍ مَّكُْنوٍن { 
  .أنه كتاب يف السماء وهو اللوح احملفوظ ، قاله ابن عباس ، وجابر بن زيد : أحدها 
  .عكرمة التوراة واإلجنيل فيهما ذكر القرآن وذكر من ينزل عليه ، قاله : الثاين 

  .أنه الزبور : الثالث 
  .أنه املصحف الذي يف أيدينا ، قاله جماهد ، وقتادة : الرابع 

  :وجهان } مَّكُْنوٍن { ويف 
  .مصون ، وهو معىن قول جماهد : أحدمها 

  .حمفوظ عن الباطل ، قاله يعقوب بن جماهد : الثاين 
  .أن معانيه مكنونة فيه : وحيتمل ثالثاً 

  :إنه كتاب يف السماء ففي تأويله قوالن : تأويله خيتلف بإختالف الكتاب ، فإن قيل } إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ  الَّ َيَمسَُّه{ 
  .ال ميسه يف السماء إال املالئكة املطهرون ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري : أحدمها 

  .زيد بن أسلم  ال ينزله إال الرسل من املالئكة إىل الرسل من األنبياء ، قاله: الثاين 
  :وإن قيل إنه املصحف الذي يف أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل 

  .ال ميسه بيده إال املطهرون من الشرك ، قاله الكليب : أحدها 

  .إال املطهرون من الذنوب واخلطايا قاله الربيع بن أنس : الثاين 
ال جيد طعم نفعه إال املطهرون أي املؤمنون : ع الراب. إال املطهرون من األحداث واألجناس ، قاله قتادة : الثالث 

  .بالقرآن ، حكاه الفراء 
  .ال ميس ثوابه إال املؤمنون ، رواه معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : اخلامس 



  .ال يلتمسه إال املؤمنون ، قاله ابن حبر : السادس 
  .يث القرآن الذي ال ميسه إال املطهرون يعين هبذا احلد} أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَنُتم مُّْدِهُنونَ { 

  :ويف قوله مدهنون أربعة تأويالت 
  .مكذبون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .معرضون ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ممالئون الكفار على الكفر به ، قاله جماهد : الثالث 
  :منافقون يف التصديق به حكاه ابن عيسى ، ومنه قول الشاعر : الرابع 
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  :فيه ثالثة أقاويل } وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُم إِنَّكُم ُتكَذُِّبونَ { 
أنه اإلستسقاء باألنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذا ، قاله ابن عباس ورواه علي بن أيب طالب عن : أحدها 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .تساب بالسحر ، قاله عكرمة االك: الثاين 

هو أن جيعلوا شكر اهللا على ما رزقهم تكذيب رسله والكفر به ، فيكون الرزق الشكر ، وقد روي عن : الثالث 
  .} وََتْجَعلُونَ ُشكَْركُم أَنَّكُم ُتكَذُِّبونَ { : علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ 

  .لرؤساء على تكذيب النيب صلى اهللا عليه وسلم والصد عنه أنه ما يأخذه األتباع من ا: وحيتمل رابعاً 

فَلَْولَا ) ٨٥(وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن لَا ُتْبِصُرونَ ) ٨٤(َوأَنُْتْم حِيَنِئذٍ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(فَلَْولَا إِذَا َبلََغتِ الُْحلْقُوَم 
  ) ٨٧(وَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َتْرجُِع) ٨٦(إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني 

  :فيه سبعة تأويالت } فَلَْوالَ إِن كُْنُتم غَْيَر َمِدينِنيَ { 
  .غري حماسبني ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .غري مبعوثني ، قاله احلسن : الثاين 

  .غري مصدقني ، قاله سعيد بن جبري : الثالث 
  .ران غري مقهورين ، قاله ميمون بن مه: الرابع 

  .غري موقنني ، قاله جماهد : اخلامس 
  .غري جمزيني بأعمالكم ، حكاه الطربي : السادس 
  .غري مملوكني ، قاله الفراء : السابع 

  .أي ترجع النفس بعد املوت إىل اجلسد إن كنتم صادقني أنكم غري مذنبني } تَْرجُِعونََهآ { 

فََسلَامٌ ) ٩٠(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ ) ٨٩(َرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَُّت َنعِيمٍ فَ) ٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني 
وََتْصِلَيةُ َجِحيمٍ ) ٩٣(فَُنُزلٌ ِمْن َحمِيمٍ ) ٩٢(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبَِني الضَّالَِّني ) ٩١(لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ 

  ) ٩٦(فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الْعَِظيمِ ) ٩٥(َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ  إِنَّ) ٩٤(

  :فيهم وجهان } فَأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني { 
  .أهنم أهل اجلنة ، قاله يعقوب بن جماهد : أحدمها 



  .أهنم السابقون ، قاله أبو العالية : الثاين 
  :يف الرَّْوح مثانية تأويالت } نَّتُ َنِعيمٍ فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَج{ 

  .الراحة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه الفرح ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .أنه الرمحة ، قاله قتادة : الثالث 
  .أنه الرخاء ، قاله جماهد : الرابع 

  .عمل ، قاله حممد بن كعب  أنه الَروح من الغم والراحة من العمل ، ألنه ليس يف اجلنة غم وال: اخلامس 
  .أنه املغفرة ، قاله الضحاك : السادس 
  .التسليم ، حكاه ابن كامل : السابع 
بضم الراء ، ويف } فَُرُوٌح { ما روى عبد اهللا بن شقيق عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ : الثامن 

  :تأويله وجهان 
  .بقاء روحه بعد موت جسده : أحدمها 

  .ما قاله الفراء أن تأويله حياة ال موت بعدها يف اجلنة : لثاين ا
  :وأما الرحيان ففيه ستة تأويالت 

  .أنه اإلستراحة عند املوت ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الرمحة ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أنه الرزق ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .أنه اخلري ، قاله قتادة : الرابع 

  .أنه الرحيان املشموم ُيَتلَقَّى به العبد عند املوت ، رواه عبد الوهاب : اخلامس 
  .هو أن خترج روحه رحيانة ، قال احلسن : السادس 

  .واختلف يف حمل الرَْوح على مخسة أقوال 
  .عند املوت : أحدها 
  .قربه ما بني موته وبعثه : الثاين 

  .قرنه بذكر اجلنة فاقتضى أن يكون فيها اجلنة زيادة على الثواب واجلزاء ، ألنه : الثالث 
  .أن الروح يف القرب ، والرحيان يف اجلنة : الرابع 

  .أن الروح لقلوهبم ، والرحيان لنفوسهم ، واجلنة ألبداهنم : اخلامس 
  :فيه وجهان } َوأَمَّآ إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ { 
  .أنه سالمته من اخلوف وتبشريه بالسالمة : حدمها أ

  :أنه حييا بالسالم إكراماً ، فعلى هذا يف حمل السالم ثالثة أقاويل : الثاين 
  .عند قبض روحه يف الدنيا يسلم عليه ملك املوت ، قاله الضحاك : أحدها 
  .عند مساءلته يف القرب ، يسلم عليه منكر ونكري : الثاين 

  .بعثه يف القيامة تسلم عليه املالئكة قبل وصوله إليها عند : الثالث 



لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
  ) ٣(وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  ُهَو الْأَوَّلُ وَالْآِخُر) ٢(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :يف هذا التسبيح ثالثة أوجه } سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السَّمَواِت وَاَألْرضِ { قوله تعاىل 
  .يعين أن خلق ما يف السموات واألرض يوجب تنزيهه عن األمثال واألشباه : أحدها 
  .أضاف إليه امللحدون ، وهو قول اجلمهور  تنزيه اهللا قوالً مما: الثاين 

  .أنه الصالة ، مسيت تسبيحاً ملا تتضمنه من التسبيح ، قاله سفيان ، والضحاك : الثالث 
يعين املالئكة وما فيهن من غريهم وما يف األرض يعين يف احليوان واجلماد ، } سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّموَاِت { : فقوله 

  .سبيح اجلماد وسجوده ما أغىن عن اإلعادة وقد ذكرنا يف ت
  .يف تدبريه } الَْحِكيمُ { يف انتصاره ، } َوُهَو الْعَزِيُز { 
  .يريد باألول أنه قبل كل شيء لقدمه ، وباآلخر ألنه بعد كل شيء لبقائه } ُهَو األَوَّلُ وِاألِخرُ { 
  :فيه ثالثة تأويالت } َوالظَّاِهُر وَالَْباِطُن { 

  .الظاهر فوق كل شيء لعلوه ، والباطن إحاطته بكل شيء لقربه ، قاله ابن حيان  :أحدها 
  .} فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن َءاَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهم فََأصَْبحُواْ ظَاهِرِيَن { : أنه القاهر ملا ظهر وبطن كما قال تعاىل : الثاين 

  .العامل مبا ظهر وما بطن : الثالث 
  .يعين باألول واآلخر والظاهر والباطن } ْىٍء َعِليمٍ َوُهَو بِكُلِّ َش{ 

  :وألصحاب اخلواطر يف ذلك ثالثة أوجه 
األول يف ابتدائه بالنعم ، واآلخر يف ختامه باإلحسان ، والظاهر يف إظهار حججه للعقول ، والباطن يف : أحدها 

  .علمه ببواطن االمور 
فيها ، واآلخر بكشف أحوال الدنيا حني تزهدون فيها ، والظاهر  األول بكشف أحوال اآلخرة حني ترغبون: الثاين 

  .على قلوب أوليائه حني يعرفونه ، والباطن على قلوب أعدائه حني ينكرونه 
  .األول قبل كل معلوم ، واآلخر بعد كل خمتوم ، والظاهر فوق كل مرسوم ، والباطن حميط بكل مكتوم : الثالث 

ا َوَما َواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما َيِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَهُهَو الَِّذي َخلََق السََّما
لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ) ٤(َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  ) ٦(يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ ) ٥(َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 

  .ن مطر وغري مطر م: من مطر ، وقال غريه : قال مقاتل } َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي اَألْرضِ { 
  .من نبات وغري نبات : قال مقاتل } َوَما َيْخُرُج ِمنَْها { 
  .من مالئكة وغري مالئكة : من املالئكة ، وقال غريه : قال مقاتل } َوَما َينزِلُ ِمَن السََّمآِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها { 

رع ، وما ينزل من السماء من قضاء ، وما ما يلج يف األرض من بذر ، وما خيرج منها من ز: وحيتمل وجهاً آخر 
  .يعرج فيها من عمل ، ليعلموا إحاطة علمه هبم فيما أظهروه أو ستروه ، ونفوذ قضائه فيهم مبا أرادوه أو كرهوه 

  :فيه وجهان } َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتم { 



  .قاله مقاتل  علمه معكم أينما كنتم حيث ال خيفى عليه شيء من أعمالكم ،: أحدمها 
  .قدرته معكم أينما كنتم حيث ال يعجزه شيء من أموركم : والثاين 

َوَما لَكُْم لَا ) ٧(لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِري آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَْنفَقُوا 
ُهَو الَِّذي ُيَنزِّلُ َعلَى َعْبِدِه ) ٨(اللَِّه َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُمْ ِلُتْؤِمنُوا بَِربِّكُْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني ُتْؤِمُنونَ بِ

َوَما لَكُْم أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ) ٩(يٌم آَياٍت َبيِّنَاٍت لُِيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُمْ لََرُءوٌف َرِح
ْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَا َيْسَتوِي مِْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَ

َمْن ذَا الَِّذي يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ) ١٠(لًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري ِمْن َبْعُد َوقَاَتلُوا َوكُ
ْيَمانِهِْم ُبشَْراكُُم الَْيْومَ َيْوَم تََرى الُْمْؤمِنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َيْسَعى نُوُرُهمْ َبْيَن أَْيدِيهِْم وَبِأَ) ١١(فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي 

  ) ١٢(َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 

  :حتتمل هذه النفقة وجهني } َوأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه { 
  .أن تكون الزكاة املفروضة : أحدمها 

  .أن يكون غريها من وجوه الطاعات : ثاين وال
  :قوالن } ما َجَعلَكْم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه { ويف 

  .يعين مما جعلكم معمرين فيه بالرزق ، قاله جماهد : أحدمها 
  .مما جعلكم مستخلفني فيه بوراثتكم له عمن قبلكم ، قاله احلسن : الثاين 

  .القيام بأداء حقوقه مما جعلكم مستخلفني على : وحيتمل ثالثاً 
  :حيتمل وجهني } َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّمَواِت َواَألْرضِ { 

  .معناه وهللا ملك السموات واألرض : أحدمها 
  .أهنما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع املرياث إىل املستحق : الثاين 

  :فيه قوالن } اَتلَ الَ َيْسَتوِي مِنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَ{ 
  .ال يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها وقاتل ، قاله ابن عباس ، وجماهد : أحدمها 

  .يعين من أنفق ماله يف اجلهاد وقاتل ، قاله قتادة : الثاين 
  :ويف هذا الفتح قوالن 

  .فتح مكة ، قاله زيد بن أسلم : أحدمها 
كان قتاالن أحدمها أفضل من األخر ، وكانت نفقتان إحدامها : بية ، قاله الشعيب ، قال قتادة فتح احلدي: الثاين 

  .أفضل من األخرى ، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك 
  :فيه قوالن } َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى { 

  .ل أن احلسىن احلسنة ، قاله مقات: أحدمها 
  .اجلنة ، قاله جماهد : الثاين 

  .أن احلسىن القبول واجلزاء : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه مخسة أقاويل } مَّن ذَا الَِّذي يُقْرُض اللَّه قَْرضاً َحسَناً { 

سبحان اهللا واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا واهللا أكرب ، رواه سفيان : أن القرض احلسن هو أن يقول : أحدها 



  .ن ابن حيان ع
  .أنه النفقة على األهل ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 

  .أنه التطوع بالعبادات ، قاله احلسن : الثالث 
أنه عمل اخلري ، والعرب تقول يل عند فالن قرض صدق أو قرض سوء ، إذا فعل به خرياً أو شراً ، ومنه : الرابع 

  :قول الشاعر 
  ا قدمت أيديهم وأزلتمب... وجتزي سالماً من مقدم قرضها 

  .أنه النفقة يف سبيل اهللا ، قاله مقاتل بن حيان : اخلامس 
  :وجهان } َحَسناً { : ويف قوله 
  .طيبة هبا نفسه ، قاله مقاتل : أحدمها 

  :حمتسباً هلا عند اهللا ، قاله الكليب ، ومسي قرضاً الستحقاق ثوابه ، قاله لبيد : الثاين 
  إمنا جيزى الفىت ليس اجلمل.. .وإذا جوزيت قرضاً فاجزه 

  :وجهان } َحَسناً { ويف تسميته 
  .لصرفه يف وجوه حسنة : أحدمها 

  .ألنه ال َمنَّ فيه وال أذى : الثاين 
  :فيه وجهان } فَُيَضاِعفَُه لَُه { 

  .فيضاعف القرض ألن جزاء احلسنة عشر أمثاهلا : أحدمها 
  .له  فيضاعف الثواب تفضالً مبا ال هناية: الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي { 
  .ألنه كرمي اخلطر : الثاين . مل يتذلل يف طلبه : أحدها 
  .أن صاحبه كرمي : الثالث 

  .فلما مسعها أبو الدحداح تصدق حبديقة فكان أول من تصدق بعد هذه اآلية 
نزول هذه اآلية ، فقالوا يا حممد ، أفقري ربك  وروى سعيد بن جبري أن اليهود أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم عند

  .اآلية } لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَولَ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه فَِقٌري { يسأل عباده القرض؟ فأنزل اهللا 

  :ويف نورهم ثالثة أوجه } َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َواملُْؤمَِناِت َيْسَعى نُوُرُهم َبْيَن أَْيدِيهِْم وَبِأَْيمَانِهِم { 
  .أنه ضياء يعطيهم اهللا إياه ثواباً وتكرمة ، وهذا معىن قول قتادة : أحدها 
  .أنه هداهم الذي قضاه هلم ، قاله الضحاك : الثاين 

  .أنه نور أعماهلم وطاعتهم : الثالث 
خلة ، وأدناهم نوراً َمن نوره ونورهم على قدر أعماهلم ميرون على الصراط منهم َمن نوره مثل الن: قال ابن مسعود 

  .على إهبام رجله يوقد تارة ويطفأ أخرى 
ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراً ، فإذا انتهوا إىل الصراط أطفىء نور املنافقني ، فلما رأى ذلك : وقال الضحاك 

  .} لََنا نُوَرَنا  رَبََّنآ أَْتِمْم{ : املؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفىء نور املنافقني ، فقالوا 
  :وجهان } َبْيَن أَْيِديهِْم { : ويف قوله 
  .ليستضيئوا به على الصراط ، قاله احلسن : أحدمها 



  .ليكون هلم دليالً إىل اجلنة ، قاله مقاتل : والثاين 
  .يف الصدقات والزكوات وسبل اخلري } بِأَْيَماَنهِم { : ويف قوله 

  .صديقهم باجلزاء ، قاله مقاتل بإمياهنم يف الدنيا وت: الرابع 
  :فيه وجهان } ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت { قوله تعاىل 

  .أن نورهم هو بشراهم باجلنات : أحدمها 
  .هي بشرى من املالئكة يتلقوهنم هبا يف القيامة ، قاله الضحاك : الثاين 

َمُنوا اْنظُرُوَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجِعُوا َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا نُوًرا فَضُرِبَ َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت لِلَِّذيَن آ
لَكِنَّكُْم ُينَاُدوَنُهْم أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا بَلَى َو) ١٣(َبْينَُهْم بِسُورٍ لَُه َباٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاهُِرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب 

فَالَْيْوَم لَا يُْؤَخذُ مِْنكُمْ ) ١٤(للَِّه الَْغُروُر فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم وََترَبَّْصُتْم َواْرَتبُْتْم َوغَرَّْتكُُم الْأََمانِيُّ حَتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِا
  ) ١٥(َي مَْولَاكُْم َوبِئْسَ الَْمِصُري ِفْدَيةٌ َولَا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا َمأَْواكُُم النَّاُر ِه

يغشى الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد : قال ابن عباس وأبو أمامة . اآلية } َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ { 
  .فصل القضاء ، مث يعطون نوراً ميشون فيه 

  :ويف النور قوالن 
  .ه دون الكافر يعطاه املؤمن بعد إميان: أحدمها 

  .يعطاه املؤمن واملنافق ، مث يسلب نور املنافق لنفاقه ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .فيقول املنافقون واملنافقات حني غشيتهم الظلمة 

  :حني أعطوا النور الذي ميشون فيه } ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ { 
  :نه قول عمرو بن كلثوم أي انتظروا ، وم} انْظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُمْ { 

  وأنظرنا خنربك اليقينا... أبا هند فال تعجل علينا 
  :فيه قوالن } ِقيلَ اْرجِعُواْ َوَرآَءكُْم فَالَْتِمُسواْ ُنوراً { 

  .ارجعوا إىل املوضع ايل أخذنا منه النور فالتمسوا منه نوراً : أحدمها 
  .نوراً  ارجعو فاعملوا عمالً جيعل اهللا بني أيديكم: الثاين 

  :وحيتمل يف قائل هذا القول وجهان 
  .أن يقوله املؤمنون هلم : أحدمها 

  .أن تقوله املالئكة هلم : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } فَُضرِبَ َبْينَُهْم بُِسورٍ لَُّه َبابٌ { 

  .أنه حائط بني اجلنة والنار ، قاله قتادة : أحدها 
  .جماهد أنه حجاب يف األعراف ، قاله : الثاين 

  .قاله عبد اهللا بن عمرو بن العاص ] بيت املقدس [ أنه سور املسجد الشرقي ، : الثالث 
  :فيه قوالن } َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمن ِقبِلِه الَْعذَابُ { 

  .أن الرمحة اليت يف باطنه اجلنة ، والعذاب الذي يف ظاهره جهنم ، قاله احلسن : أحدمها 
وادي جهنم يعين بيت املقدس ، قاله : املسجد وما يليه ، والعذاب الذي يف ظاهره : أن الرمحة اليت يف باطنه :  الثاين



  .عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  .أن الرمحة اليت يف باطنه نور املؤمنني ، والعذاب الذي يف ظاهره ظلمة املنافقني : وحيتمل ثالثاً 

  :سور قوالن وفيمن ضرب بينهم وبينه هبذا ال
  .أنه ضرب بينهم وبني املؤمنني الذي التمسوا منهم نوراً ، قاله الكليب ومقاتل : أحدمها 

  .أنه ضرب بينهم وبني النور هبذا السور حىت ال يقدروا على التماس النور : الثاين 
  .ن ، ونفعل مثلما تفعلون يعين نصلي مثلما تصلون ، ونغزو مثلما تغزو} ُينَاُدونَُهْم أَلَْم َنكُن مََّعكُمْ { 
  :فيه ثالثة أوجه } قَالُواْ َبلَى َولَِكَنكُم فََتنُتمْ أَنفَُسكُْم { 

  .بالنفاق ، قاله جماهد : أحدها 
  .باملعاصي ، قاله أبو سنان : الثاين 

  .بالشهوات ، رواه أبو منري اهلمداين : الثالث 
  :فيه تأويالن } َوتََربَّصُْتْم { 

  .وأهله ، قاله قتادة باحلق : أحدمها 
  .وتربصتم بالتوبة ، قاله أبو سنان : الثاين 

  .يعين شككتم يف أمر اهللا } َواْرَتبُْتْم { 
  :فيه أربعة أوجه } َوغَرَّْتكُُم اَألَمانِيُّ { 

  .خدع الشيطان ، قاله قتادة : أحدها 
  .الدنيا ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .ان سيغفر لنا ، قاله أبو سن: الثالث 
  .قوهلم اليوم وغداً : الرابع 

  :فيه قوالن } حَتَّى َجآَء أَْمُر اللَِّه { 
  .املوت ، قاله أبو سنان : أحدمها 

  .إلقاؤهم يف النار ، قاله قتادة : الثاين 
  :فيه وجهان } َوغَرَّكُم بِاللَِّه الْغَُرْوُر { 

  .الشيطان ، قاله عكرمة : أحدمها 
  .الضحاك الدنيا ، قاله : الثاين 

ِذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َولَا َيكُوُنوا كَالَّ
اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآَياتِ ) ١٦(َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

  ) ١٧(لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  :وفيه ثالثة أوجه } أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحقِّ { 
  .أهنا نزلت يف قوم موسى عليه السالم قبل أن يبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن حيان : أحدها 
  .يف املنافقني آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوهبم ، قاله الكليب : الثاين 

  .أهنا يف املؤمنني من أمتنا ، قاله ابن عباس وابن مسعود ، والقاسم بن حممد : الثالث 



  :ثالثة أقاويل  مث اختلف فيها على
ما كان بني أن أسلمنا وبني أن عوتبنا هبذه : ما رواه أبو حازم عن عون بن عبد اهللا عن ابن مسعود قال : أحدها 

يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه : قال احلسن . اآلية إال أربع سنني ، فجعل ينظر بعضنا إىل بعض ويقول ما أحدثنا 
.  

باس أن اهللا استبطأ قلوب املهاجرين فعاتبهم على رأس ثالثة عشرة سنة ، فقال تعاىل ما رواه قتادة عن ابن ع: الثاين 
  .اآلية } أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ { : 

مل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة فقالوا يا رسول اهللا : ما رواه املسعودي عن القاسم قال : الثالث 
حدثنا يا رسول اهللا ، فأنزل : مث ملوا مرة فقالوا } َنحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحسَن الْقََصصِ { :  حدثنا ، فأنزل اهللا تعاىل

  .} أَلَْم َيأِن لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه { اهللا 
. » وَّلُ َما ُيْرفَُع ِمَن النَّاسِ اخلُشُوُع أَ« : كان يروى لنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : قال شداد بن أوس 

  :أمل حين ، قال الشاعر } أَلَْم َيأِْن { : ومعىن قوله 
  وأن حيدث الشيب املبني لنا عقال... أمل يأن يل يا قلب أن اترك اجلهال 

  :ثالثة تأويالت } أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهم ِلِذكْر اللَِّه { ويف 
  .لذكر اهللا  أن تلني قلوهبم: أحدها 
  .أن تذل قلوهبم من خشية اهللا : الثاين 

  .أن جتزع قلوهبم من خوف اهللا : الثالث 
  :ويف ذكر اهللا ها هنا وجهان 

  .أنه القرآن ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .أنه حقوق اهللا ، وهو حمتمل : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ { 
  .له مقاتل القرآن ، قا: أحدها 
  .احلالل واحلرام ، قاله الكليب : الثاين 

  .حيتمل أن يكون ما أنزل من البينات واهلدى : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } اعلموا أن اهللا حيىي األرض بعد موهتا { 

  .يلني القلوب بعد قسوهتا ، قاله صاحل املري : أحدها 
  .حيتمل أنه يصلح الفساد : الثاين 

قلت يا رسول اهللا كيف حيىي اهللا األرض بعد : روى وكيع عن أيب رزين قال . مثل ضربه إلحياء املوتى أنه : الثالث 
بلى ، قَالَ كَذَِلَك ُيْحيي اللَُّه : َيا أََبا ُرَزيَن أََما َمَرْرَت بَِواٍد ُمْمَحلٍ ثُمَّ َمَرْرتَ بِِه َيهَْتزُّ َخْضَرةً؟ قال « : موهتا؟ فقال 

  .» املَوَتى 

َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَّهِ ) ١٨(نَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُيَضاَعُف لَُهْم وَلَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي إِ
َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئكَ َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهمُ الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِّهِْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم 

  ) ١٩(أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 



  :فيه وجهان } إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاتِ { 
  .املصدقني هللا ورسوله : أحدمها 

  .املتصدقني بأمواهلم يف طاعة اهللا : الثاين 
  .أي املؤمنون بتصديق اهللا ورسله } ِه أَْولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالَِّذيَن َءاَمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِل{ 
  :فيه قوالن } َوالشَُّهَدآُء ِعنَد َربِّهِْم لَُهْم أَْجُرُهْم َوُنورُُهْم { 

  .أن الذين آمنوا باهللا ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند رهبم ، قاله زيد بن أسلم : أحدمها 
  .كالم تام } أَْولِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ { : أن قوله : الثاين 
  :كالم مبتدأ وفيهم قوالن } َوالشَُّهَدآُء ِعَنَد َربِّهِْم { : وقوله 

  .أهنم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب ، قاله الكليب : أحدمها 
  .أهنم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة : الثاين 

  :وفيما يشهدون به قوالن 
  .ا يشهدون على أنفسهم مبا عملوا من طاعة ومعصية ، وهذا معىن قول جماهد أحدمه
  .يشهدون ألنبيائهم بتبليغ الرسالة إىل أممهم ، قاله الكليب : الثاين 

  .أهنم القتلى يف سبيل اهللا هلم أجرهم عند رهبم يعين ثواب أعماهلم : وقال مقاتل قوالً ثالثاً 
  :فيه وجهان } َوُنورُُهْم { 
  .نورهم على الصراط : حدمها أ

  .إمياهنم يف الدنيا ، حكاه الكليب : الثاين 

ْولَاِد كََمثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّاَر اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ َوتَفَاُخرٌ َبيَْنكُْم وََتكَاثٌُر ِفي الْأَْموَالِ َوالْأَ
َما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي الْآخَِرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ ِمَن اللَِّه َورِضَْوانٌ َو َنَباُتهُ ثُمَّ

سََّماِء وَالْأَْرضِ أُِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَّهِ سَابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها كَعَْرضِ ال) ٢٠(َمَتاُع الُْغرُورِ 
  ) ٢١(َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ 

  :فيه وجهان } اْعلَُمواْ أَنََّما الَْحَياةُ الدُّنْيا لَِعٌب وَلَْهٌو { 
  .تادة أكل وشرب ، قاله ق: أحدمها 

  .كل لعب هلو : أنه على املعهود من امسه ، قال جماهد : الثاين 
  .أن اللعب ما رغَّب يف الدنيا ، واللهو ما أهلى عن اآلخرة : وحيتمل تأويالً ثالثاً 

  .أن اللعب االقتناء ، واللهو النساء : وحيتمل رابعاً 
  :حيتمل وجهني } َوزِيَنةٌ { 

  .ة أن الدنيا زينة فاني: أحدمها 
  .أنه كل ما بوشر فيها لغري طاعة : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَتفَاُخٌر بَْيَنكُْم { 
  .باخللقة والقوة : أحدمها 

  .باألنساب على عادة العرب يف التنافس باآلباء : الثاين 



د ، وتكاثر املؤمنني باإلميان ألن عادة اجلاهلية أن تتكاثر باألموال واألوال} َوَتكَاثٌُر ِفي اَألمَْوالِ وَاَألْوالَِد { 
  .والطاعات 

  .بعد خضرة } كَمَثَلٍ غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّارَ َنبَاُتُه ثُمََّ َيهِْيُج { مث ضرب هلم مثالً بالزرع 
  .بالرياح احلطمة ، فيذهب بعد حسنه ، كذلك دنيا الكافر } فََتَراُه ُمْصفَرَّاً ثُمَّ ُحطَاماً { 
  :فيه أربعة أوجه } ْغفَِرٍة مِّْن َربِّكُْم سَابِقُوا إِلَى َم{ 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله أبو سعيد : أحدها 
  .الصف األول ، قاله رباح بن عبيد : الثاين 

  .إىل التكبرية األوىل مع اإلمام ، قاله مكحول : الثالث 
  .قاله الكليب : إىل التوبة : الرابع 

ترغيباً يف سعتها ، واقتصر على ذكر العرض دون الطول ملا يف العرض من } السََّمآِء  َوَجَنٍة عَْرُضَها كَعَْرضِ{ 
  :الداللة على الطول ، وألن من عادة العرب أن تعرب عن سعة الشيء بعرضه دون طوله ، قال الشاعر 

  .على اخلائف املطلوب حلقة خامت ... كأن بالد اهللا وهي عريضة 
  :فيه وجهان } ِتيِه ِمن َيَشآُء ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤ{ 

  .الدين ، قاله ابن عباس : الثاين . اجلنة ، قاله الضحاك : أحدمها 
  :قوالن } َمن َيَشآُء { ويف 

  .من املؤمنني ، إن قيل إن الفضل اجلنة : أحدمها 
  .من جيمع اخللق ، إن قيل إنه الدين : الثاين 

ِلكَْيلَا ) ٢٢(وَلَا ِفي أَنْفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ
َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ  الَِّذيَن يَْبَخلُونَ) ٢٣(َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ 

  ) ٢٤(بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِميُد 

  :فيه وجهان } َمآ أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اَألْرضِ { 
  .اجلوائح يف الزرع والثمار : أحدمها 

  .القحط والغالء : الثاين 
  :وجه فيه أربعة أ} َوالَ ِفي أَنفُِسكُْم { 

  .يف الدين ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .األمراض واألوصاب ، قاله قتادة : الثاين 

  .إقامة احلدود ، قاله ابن حبان : الثالث 
  .ضيق املعاش ، وهذا معىن رواية ابن جريج : الرابع 

  .يعين اللوح احملفوظ } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ { 
  .من قبل أن خنلق املصائب ونقضيها : بن جبري  قال سعيد} مِّن قَْبلِ أَن نَّبَْرأََها { 
  :فيه وجهان } ِلكَْيالَ َتأْسَْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم { 

  .من الرزق الذي مل يقدر لكم ، قاله ابن عباس ، والضحاك : أحدمها 



  .من العافية واخلصب الذي مل يقض لكم ، قاله ابن جبري : الثاين 
  :فيه وجهان } اكُْم َوالَ َتفَْرُحواْ بَِمآ َءاَت{ 

  .من الدنيا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .من العافية واخلصب ، وهذا مقتضى قول ابن جبري : الثاين 

ليس أحد إال : قال } ِلكَْيالَ تَأَْسْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ َتفَْرحُواْ بَِمآ ءَاَتاكُمْ { : وروى عكرمة عن ابن عباس يف قوله 
  .ح ، ولكن املؤمن جيعل مصيبته صرباً ، واخلري شكراً وهو حيزن ويفر

  :فيه مخسة تأويالت } الَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ { 
  .الذين يبخلون يعين بالعلم ، ويأمرون الناس بالبخل بأال يعلموا الناس شيئاً ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .مبا يف التوارة من ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله الكليب ، والسدي أهنم اليهود خبلوا : الثاين 

  .أنه البخل بأداء حق اهللا من أمواهلم ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  .أنه البخل بالصدقة واحلقوق ، قاله عامر بن عبد اهللا األشعري : الرابع 

  .أنه البخل مبا يف يديه ، قال طاووس : اخلامس 
  :صحاب اخلواطر بني البخيل والسخي بفرقني وفرق أ
  .أن البخيل الذي يلتذ باإلمساك ، والسخي الذي يلتذ بالعطاء : أحدمها 

  .أن البخيل الذي يعطي عند السؤال ، والسخي الذي يعطي بغري سؤال : الثاين 

وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط وَأَنَْزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد  لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت َوأَْنَزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب
  ) ٢٥(َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز 

  :فيه قوالن } َوأنَزلَْنا الَْحدِيَد { 
احلجر األسود ، : ثالث أشياء نزلت مع آدم : روى عكرمة عن ابن عباس قال . أن اهللا أنزله مع آدم : أحدمها 

كان أشد بياضاً من الثلج ، وعصا موسى وكانت من آس اجلنة ، طوهلا عشرة أذرع مثل طول موسى ، واحلديد ، 
  .السندان والكلبتان وامليقعة وهي املطرقة : أنزل معه ثالثة أشياء 

  :أنه من األرض غري منزل من السماء ، فيكون معىن قوله : ثاين ال
  :حمموالً على أحد وجهني } َوأَنَزلَْنا { 

  .أي أظهرناه : أحدمها 
  .ألن أصله من املاء املنزل من السماء فينعقد يف األرض جوهره حىت يصري بالسبك حديداً : الثاين 

  :فيه وجهان } ِفيِه بَأٌْس َشِديدٌ { 
  .ألن بسالحه وآلته تكون احلرب اليت هي بأس شديد :  أحدمها
  .ألن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً : الثاين 

  :حيتمل وجهني } َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ { 
  .ما تدفعه عنهم دروع احلديد من األذى وتوصلهم إىل احلرب والنصر : أحدمها 

  .ما يكف عنهم من املكروه باخلوف عنه : الثاين 
  .البأس السالح ، واملنفعة اآللة : قطرب  وقال



ثُمَّ قَفَّْيَنا ) ٢٦(ِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم ُمهَْتٍد َوكَ
يَّةً ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَآَتْيَناهُ الْإِْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً َورَْهَبانَِعلَى آثَارِِهمْ بُِرُسِلَنا َوقَفَّيَْنا بِ

الَِّذيَن آَمُنوا مِْنُهْم أَْجرَُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهمْ ابَْتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم إِلَّا اْبتَِغاَء رِضَْواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتَها فَآَتيَْنا 
  ) ٢٧(فَاِسقُونَ 

  :حيتمل وجهني } َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه رأْفَةً َوَرْحَمةً . . { 
  .أن الرأفة اللني ، والرمحة الشفقة : أحدمها 

  .أن الرأفة ختفيف الكل ، والرمحة حتمل الثقل : الثاين 
  :فيه قراءتان } َوَرْهبَانِيَّةً ابَْتَدُعوَها { 

  .بفتح الراء وهي اخلوف من الرهب : إحدامها 
  .بضم الراء وهي منسوبة إىل الرهبان ومعناه أهنم ابتدعوا رهبانية ابتدؤوها : الثانية 

عليهم من كان على بعد عيسى ارتكبوا احملارم ثالمثائة سنة فأنكرها ] أهنم : [ وسبب ذلك ما حكاه الضحاك 
حنن إذا هنيناهم قتلونا ، فليس يسعنا املقام بينهم ، فاعتزلوا النساء : منهاج عيسى فقتلوهم ، فقال قوم بقوا بعدهم 

  .واختذوا الصوامع ، فكان هذا ما ابتدعوه من الرهبانية اليت مل يفعلها من تقدمهم وإن كانوا فيها حمسنني 
  :أي مل تكتب عليهم وفيها ثالثة أوجه } َما كَتْبَناَها َعلَيْهِْم { 

  .أهنا رفض النساء واختاذ الصوامع ، قاله قتادة : أحدها 
  .أهنا حلوقهم باجلبال ولزومهم الرباري ، وروي فيه خرب مرفوع : الثاين 

  .أهنا االنقطاع عن الناس واالنفراد بالعبادة : الثالث 
  :ان ويف الرأفة والرمحة اليت جعلها يف قلوهبم وجه

  .أنه جعلها يف قلوهبم باألمر هبا والترغيب فيها ] : األول [ 
  .جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض هبا : الثاين 

  .أي مل تكتب عليهم قبل ابتداعها وال كتبت بعد ذلك عليهم } َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم إِالَّ اْبتَِغآَء َرضَْواِن اللَِّه { 
  .تطوعوا هبا بابتداعها ، مث كتبت بعد ذلك عليهم ، قاله احلسن أهنم : الثاين 

  :فيه وجهان } فََما َرَعْوَها ِحقَّ رَِعاَيتَِها { 
  .أهنم ما رعوها لتكذيبهم مبحمد : أحدمها 

  .بتبديل دينهم وتغيريهم فيه قبل مبعث الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قاله عطية العويف : الثاين 

ْمُشونَ بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه وََيْجَعلْ لَكُمْ ُنوًرا َتَيا أَيُّ
ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاءُ ِلئَلَّا َيعْلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أَلَّا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ) ٢٨(غَفُوٌر َرحِيٌم 

  ) ٢٩(َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 

  .معناه يا أيها الذين آمنوا مبوسى وعيسى آمنوا مبحمد } يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوَءاِمنُواْ بَِرُسوِلِه { 
  :فيه وجهان } كُم ِكفْلَنيِ ِمن رَّْحَمِتِه ُيؤِْت{ 

أن أحد األجرين إلمياهنم مبن تقدم من األنبياء ، واآلخر إلمياهنم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن : أحدمها 



  .عباس 
  .أجر الدنيا ، واآلخر أجر اآلخرة ، قاله ابن زيد : أن أحدمها : الثاين 

  .ر اجتناب املعاصي ، والثاين أجر فعل الطاعات أن أحدمها أج: وحيتمل ثالثاً 
  .أن أحدمها أجر القيام حبقوق اهللا والثاين أجر القيام حبقوق العباد : وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } وََيْجَعلَ لَّكُمْ ُنوراً َتْمُشونَ بِهِ { 
  .أنه القرآن ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أنه اهلدى ، قاله جماهد : الثاين 
وقد روى أبو بريدة بن أيب موسى األشعري عن . أنه الدين املتبوع يف مصاحل الدنيا وثواب اآلخرة : وحيتمل ثالثاً 

َرُجلٌ آَمَن بِالِكتَابِ األَوَّلِ وَالْكَِتابِ : ثَالَثَةٌ يُْؤَتْونَ أَْجَرُهم مَّرََّتنيِ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه قال 
ِعَباَدةَ َربِِّه وََنَصحَ  َرُجلٌ كَاَنْت لَه أََمةٌ فَأَدََّبَها وَأَْحَسَن تَأِْديَبَها ثُمَّ أَْعَتقََها فََتزَوََّجَها ، َوَعْبٌد َمْملُوٌك أَْحَسَناآلِخرِ ، َو

  .» لَسَيِِّدِه 
ألنْ ال : صلة زائدة وقال الفراء  »ال « معناه ليعلم أهل الكتاب وأن : قال األخفش } لِئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكَتابِ { 

  .صلة زائدة يف كالم دخل عليه جحد » ال « يعلم أهل الكتاب و 
  :فيه وجهان } أَالَّ َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء مِّن فَْضلِ اللَِّه { 

  .من دين اهللا وهو اإلسالم قاله مقاتل : أحدمها 
  .من رزق اهللا ، قاله الكليب : الثاين 

  .الفضل نعم اهللا اليت ال حتصى  أن: وفيه ثالث 

  ) ١( اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ

لبة ، وقيل بنت خويلد ، وليس هذا وهي خولة بنت ثع} قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { : قوله تعاىل 
: قال عروة . وزوجها أوس بن الصامت . مبختلف ألن أحدمها أبوها واآلخر جدها ، فنسبت إىل كل واحد منهما 

  .وكان امرأً به ملم فأصابه بعض ملمه فظاهر من امرأته ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستفتيه يف ذلك 
  :وجهان  فيه} وتشتكي إىل اهللا { 

  .تستغيث باهللا : أحدمها 
يا رسول اهللا قد نسخ اهللا سنن اجلاهلية وإن زوجي ظاهر مين ، : وروى احلسن أهنا قالت . تسترحم اهللا : والثاين 

يا رسول اهللا أوحي إليك يف كل : فقالت » ما أوحي إيلّ يف هذا شيء « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قد { : إىل اهللا أشكو ال إىل رسوله ، فأنزل اهللا تعاىل : فقالت » هو ما قلت لك « : فقال  شيء وطوي عنك هذا؟

  .} قَد سَِّمَع { : وقرأ ابن مسعود . اآلية } مسع اهللا قول اليت جتادلك 
بعض تبارك اهللا الذي أوعى مسعه كل شيء ، مسع كالم خولة بنت ثعلبة وأنا يف ناحية البيت ما أمسع : قالت عائشة 

يا رسول اهللا أكل شبايب وانقطع ولدي ونثرت له بطين حىت إذا كربت سين ظاهر مين اللهم : ما تقول ، وهي تقول 
  .إين أشكو إليك ، فما برحت حىت نزل جربيل هبذه األية 

  :واحملاورة مراجعة الكالم ، قال عنترة } واهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع بصري { 
  .ولكان لو علم الكالم مكلمي ... اورة اشتكى لو كان يدري ما احمل



  .الظهار قول الرجل المرأته } الذين يظاهرون منكم من نسائهم { 
ألنه قد جعلها عليه كظهر أمه ، وقد كان : أنت علّي كظهر أمي ، مسي ظهاراً ألنه قصد حترمي ظهرها عليه ، وقيل 

بعده فنسخه اهللا إىل ما استقر عليه الشرع من وجوب الكفارة فيه يف اجلاهلية طالقاً ثالثاً ال رجعة فيه وال إباحة 
  .بالعود 

إِنَُّهمْ لََيقُولُونَ مُْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِْنكُْم ِمْن نَِساِئهِْم َما ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ إِنْ أُمَّهَاُتُهمْ إِلَّا اللَّاِئي وَلَْدنَُهْم َو
َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتحْرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا ) ٢(نَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر َوُزوًرا َوإِ

ْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا فََمْن لَمْ فََمْن لَْم َيجِْد فَصَِياُم َشهَْر) ٣(ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 
  ) ٤( َعذَاٌب أَِليٌم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ذَِلَك ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوتِلَْك ُحدُوُد اللَِّه َولِلْكَاِفرِيَن

أنت علي : تكذيباً من اهللا تعاىل لقول الرجل المرأته } لالئي ولدهنم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال ا. . { : مث قال 
  .كظهر أمي 

  .يعين مبنكر القول الظاهر ، وبالزور كذهبم يف جعل الزوجات أمهات } وإهنم ليقولون منكراً من القول وزوراً { 

يَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَْنَزلَْنا آَياتٍ َبيِّنَاٍت َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبِتُوا كََما كُبَِت الَِّذ
 أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه) ٦(َشهِيٌد َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنسُوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ) ٥(

إِلَّا ُهَو سَاِدسُُهْم َولَا أَدَْنى َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَلَاثٍَة إِلَّا ُهَو رَابُِعُهْم َولَا َخْمَسةٍ 
  ) ٧(ا َعِملُوا َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ِمْن ذَِلَك َولَا أَكْثََر إِلَّا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَاُنوا ثُمَّ يَُنبِّئُُهْم بَِم

  :فيه وجهان } إن الذين حيادُّون اهللا ورسوله { 
  .يعادون اهللا ورسوله ، قاله جماهد : أحدمها 

  .خيالفون اهللا ورسوله ، قاله الكليب : الثاين 
  :ويف أصل احملادة وجهان 

  .الف حد صاحبك ، قاله الزجاج أن تكون يف حد خي: أحدمها 
  .أنه مأخوذ من احلديد املعد للمحادة : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } كبتوا كما كبت الذين من قبلهم { 
  .كما أخزي الذين من قبلهم ، قاله قتادة ] أخزوا : [ أحدها 
  .معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم ، قاله األخفش وأبو عبيدة : الثاين 

  لعنوا كما لعن الذين من قبلهم ، قاله السدي ، وقيل هي بلغة مذحج: ثالث ال
  .ردوا مقهورين : الرابع 

َواِن َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ َوإِذَا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َويََتَناَجْونَ بِالْإِثْمِ َوالُْعْد
َعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ َحْسبُُهْم جََهنَُّم َيْصلَْونََها فَبِئْسَ َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْولَا ُي

َناجَْوا بِالْبِرِّ وَالتَّقَْوى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا تََناجَْيُتْم فَلَا َتَتنَاَجْوا بِالْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ َوَت) ٨(الَْمِصُري 



إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيسَ بِضَارِِّهمْ َشْيئًا إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه ) ٩(قُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ َواتَّ
  ) ١٠(َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  :النجوى السرار ، ومن ذلك قول جرير } أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى { 
  أقرت بنجواهم لؤي بن غالب... من النفر البيض الذين إذا انتجوا 

  :والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد ، لبعد احلاضرين عنه ، وفيها وجهان 
  .أن كل سرار جنوى ، قاله ابن عيسى : أحدمها 

  .، والنجوى ما كان بني ثالثة ، حكاه سراقة  أن السرار ما كان بن اثنني: الثاين 
  :ويف املنهي عنه ثالثة أقاويل 

  .أهنم اليهود ، كانوا يتناجون مبا بني املسلمني ، فنهوا عن ذلك ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنم املنافقون ، قاله الكليب : الثاين 

  .أهنم املسلمون : الثالث 
ما « : يلة نتحدث إذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال كنا ذات ل: روى أبو سعيد اخلدري قال 

  .» هذه النجوى أمل تنهوا عن النجوى 
أال أخربكم مبا هو أخوف « : فقلنا تبنا إىل اهللا يا رسول اهللا إنا كنا يف ذكر املسيح يعين الدَّجال فَرقاً منه ، فقال 

  .» الشرك اخلفي أن يقوم الرجل يعمل ملكان الرجل : قال بلى يا رسول اهللا ، : عليكم عندي منه؟ قالوا 
: كانت اليهود إذا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا } وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا { 

ويروى أن عائشة حني مسعت } وعليكم { : السام عليك ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرد عليهم فيقول 
  .» إن اهللا ال حيب الفحش والتفحش « : وعليكم السام والذام ، فقال عليه السالم : نهم قالت ذلك م

  :ويف السام الذي أرادوه ثالثة أقاويل 
  .أنه املوت ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .أنه السيف : الثاين 

  .ملوت ألنه يسأم احلياة أهنم أرادوا بذلك أنكم ستسأمون دينكم ، قاله احلسن ، وكذا من قال هو ا: الثالث 
لو كان هذا نبياً الستجيب : وحكى الكليب أن اليهود كانوا إذا رد النيب صلى اهللا عليه وسلم جواب سالمهم قالوا 

ويقولون يف { له فينا قوله وعليكم ، يعين السام وهو املوت وليس بنا سامة وليس يف أجسادنا فترة ، فنزلت فيهم 
  .اآلية }  مبا نقول أنفسهم ولوال يعذبنا اهللا

  :وجهان } إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا { : ويف قوله تعاىل 
  .ما كان يتناجى به اليهود واملنافقون من األراجيف باملسلمني : أحدمها 

  .أهنا األحالم اليت يراها اإلنسان يف منامه فتحزنه : الثاين 

لَُّه ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِقيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا َيْرفَعِ الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا 
  ) ١١(الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 



  :فيه أربعة أوجه } . . امنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس يَأيها الذين ء{ 
جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من يدخل عليهم أن : أحدها 

  .يؤثروه هبا أو يفسحوا له فيها ، فأمروا بذلك قاله جماهد 
  .ل أنه يف جمالس صالة اجلمعة ، قاله مقات: الثاين 

  .أهنا يف جمالس الذكر كلها ، قاله قتادة : الثالث 
  .أن ذلك يف احلرب والقتال ، قاله احلسن : الرابع 

  :فيه أربعة تأويالت } وإذا قيل انشزوا فانشزوا . . . { 
  .معناه وإذا قيل لكم اهنضوا إىل القتال فاهنضوا ، قاله احلسن : أحدها 
  .بوا ، قاله قتادة إذا دعيتم إىل اخلري فأجي: الثاين 

  .إذا نودي للصالة فاسعوا إليها ، قاله مقاتل بن حيان : الثالث 
أهنم كانوا إذا جلسوا يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطالوا ليكون كل واحد منهم هو اآلخر : الرابع 

  .عهداً به ، فأمرهم اهللا أن ينشزوا إذا قيل هلم انشزوا ، قاله ابن زيد 
  :وجهان } انشزوا { ويف . توسعوا } تفسحوا { ومعىن 

  .معناه قوموا ، قاله ابن قتيبة : أحدمها 
  .ارتفعوا ، مأخوذ من نشز األرض وهو ارتفاعها : الثاين 

  :وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثالثة أوجه 
  .إىل الصالة ، قاله الضحاك : أحدها 
  .إىل الغزو ، قاله جماهد : الثاين 

  . كل خري ، قاله قتادة إىل: الثالث 
  .يعين بإميانه على من ليس مبنزلته يف اإلميان } يرفع اهللا الذين ءامنوا منكم { 
  .على من ليس بعامل } والذين أوتوا العلم درجات { 

  :وحيتمل هذا وجهني 
  .أن يكون إخباراً عن حاهلم عند اهللا يف اآلخرة : أحدمها 

  .اجملالس اليت تقدم ذكرها لترتيب الناس فيها حبسب فضائلهم يف الدين والعلم أن يكون أمراً يرفعهم يف : الثاين 

ْم َوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَإِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَةً ذَِلَك خَْيٌر لَكُ
ُموا أَأَْشفَقُْتمْ أَنْ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َوَتابَ اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقي) ١٢(َرِحيٌم  اللََّه غَفُوٌر

  ) ١٣(الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

  :اختلف يف سببها على ثالثة أقاويل } الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة يأيها { 
أن املنافقني كانا يناجون النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا ال حاجة هلم به ، فأمرهم اهللا بالصدقة عند النجوى : أحدها 

  .ليقطعهم عن النجوى ، قاله ابن زيد 
قوم من املسلمني يستخلون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويناجونه فظن هبم قوم من املسلمني أهنم أنه كان : الثاين 

ينتقصوهنم يف النجوى ، فشق عليهم ذلك ، فأمرهم اهللا تعاىل بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه ، قاله 



  .احلسن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت شقوا عليه ، قاله ابن عباس وذلك أن املسلمني أكثروا املسائل على : الثالث 

  .فأراد اهللا أن خيفف عن نبيه ، فلما قال ذلك كف كثري من الناس عن املسألة 
  .مل يناجه إال عليٌّ قّدم ديناراً فتصدق به ، فسأله عن عشر خصال ، مث نزلت الرخصة : وقال جماهد 

قال [ ما عمل هبا أحد غريي حىت نسخت ، وأحسبه : علي  قال} ءأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات { 
  .كان ذلك ليايل عشراً : وما كانت إال ساعة ، وقال ابن حبان ] 

وناجاه آخر من . ناجاه علّي بدينار باعه بعشرة دراهم يف عشر كلمات كل كلمة بدرهم : وقال ابن سليمان 
  .األنصار بآصع وكلمه كلمات ، مث نسخت مبا بعدها 

) ١٤(لْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ لَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َولَا ِمنُْهْم وََيْحِلفُونَ َعلَى اأَ
ْيمَاَنُهمْ ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب اتََّخذُوا أَ) ١٥(أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

َيْومَ ) ١٧(ونَ لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُد) ١٦(ُمهٌِني 
اسَْتْحَوذَ ) ١٨(َيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونَ َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فَ

  ) ١٩(اِسُرونَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُولَِئَك حِْزُب الشَّْيطَاِن أَلَا إِنَّ ِحْزبَ الشَّْيطَاِن ُهُم الَْخ

  .يعين املنافقني تولوا قوماً غضب اهللا عليهم هم اليهود } أمل تر إىل الذين تولوا قوماً غضب اهللا عليهم { 
  .ألجل نفاقهم } ما هم منكم { 
  .خلروجهم بيهوديتهم } وال منهم { 
  .أهنم مل ينافقوا } وحيلفون على الكذب { 
  .أهنم منافقون } وهم يعلمون { 
  :فيه قوالن } ا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهللا فلهم عذاب مهني اختذو{ 

  .قاله السدي : أحدمها 
  .عن سبيل اهللا يف قتلهم بالكفر ملا أظهروه من النفاق : الثاين 

  .صدوا عن اجلهاد ممايلة لليهود : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه قوالن } استحوذ عليهم الشيطان { 

  .قوي عليهم : أحدمها 
  .أحاط هبم ، قاله املفضل :  الثاين

  .أنه غلب واستوىل عليهم يف الدنيا : وفيه ثالث 
  :حيتمل ذكر اهللا ها هنا وجهني } فأنساهم ذكر اهللا { 

  .أوامره يف العمل بطاعته : أحدمها 
  .زواجره يف النهي عن معصيته : الثاين 

  :وحيتمل ما أنساهم من ذكره وجهني 
  .بالغفلة عنها : أحدمها 

  .بالشرك هبا : اين الث



لَا ) ٢١(كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز ) ٢٠(إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك ِفي الْأَذَلَِّني 
ْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهمْ أَْو إِخَْواَنُهْم أَوْ َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ يَُوادُّونَ َم

ِفيَها  َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَنَعِشَريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن 
  ) ٢٢(َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئكَ ِحْزبُ اللَِّه أَلَا إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله { 
  .لفراء من حارب اهللا ورسوله ، قاله قتادة وا: أحدها 
  .من خالف اهللا ورسوله ، قاله الكليب : الثاين 

  .من عادى اهللا ورسوله ، قاله مقاتل : الثالث 
  :اختلف فيمن نزلت هذه اآلية فيه على ثالثة أقاويل } ولو كانوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم { 

بن اجلراح قتل أباه اجلراح يوم بدر ، جعل يتصدى له ، نزلت هذه اآلية يف أيب عبيدة : ما قاله ابن شوذب : أحدها 
  .وجعل أبو عبيدة حييد عنه ، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله 

وفيه : لو كان أبو عبيدة حياً الستخاره ، قال سعيد : وروى سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب أنه قال 
  .نزلت هذه اآلية 

  :وفيه وجهان 
  .خارج خمرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حادّ اهللا ورسوله  أنه: أحدمها 

  .أنه خارج خمرج الصفة هلم واملدح بأهنم ال يوادون من حاّد اهللا ورسوله ، وكان هذا مدحاً : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان { 

  .سدي ، فصار كاملكتوب معناه جعل يف قلوهبم اإلميان وأثبته ، قال ال: أحدها 
  .كتب يف اللوح احملفوظ أن يف قلوهبم اإلميان : الثاين 

  .حكم لقلوهبم باإلميان : الثالث 
  .أنه جعل يف قلوهبم مسة لإلميان على أهنم من أهل اإلميان ، حكاه ابن عيسى : الرابع 

  :فيه مخسة أوجه } وأيدهم بروح منه { 
  .دي أعاهنم برمحته ، قاله الس: أحدها 
  .أيدهم بنصره حىت ظفروا : الثاين 

  .رغبهم يف القرآن حىت ءامنوا : الثالث 
  .قواهم بنور اهلدى حىت صربوا : الرابع 

  .قواهم جبربيل يوم بدر : اخلامس 
  .يعين يف الدنيا بطاعتهم } رضي اهللا عنهم { 
  :فيه وجهان } ورضوا عنه { 

  .رضوا عنه يف اآلخرة بالثواب : أحدمها 
  .رضوا عنه يف الدنيا مبا قضاه عليهم فلم يكرهوه : اين الث
  :فيهم وجهان } أولئك حزب اهللا { 

  .اهنم من عصبة اهللا فال تأخذهم لومة الئم : أحدمها 



  .أهنم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو حمتمل : الثاين 
أباه أبا قحافة يسب النيب صلى  ما روى ابن جريج أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق وقد مسع: القول الثاين 

أو « : اهللا عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه ، فقال ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
  .» فعلته؟ ال تعد إليه يا أبا بكر 

  .فقال واهللا لو كان السيف قريباً مين لضربته به ، فنزلت هذه اآلية 
قاتل أن هذه اآلية نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة وقد كتب إىل أهل مكة ينذرهم ما حكى الكليب وم: القول الثالث 

  .مبسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم عام الفتح 

ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ ُهَو الَِّذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَرُوا ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
 فَأََتاُهمُ اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم ِمْن ِدَيارِِهمْ ِلأَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم مَانَِعتُُهْم ُحصُونُُهْم ِمَن اللَِّه

َولَْولَا أَنْ ) ٢(ْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبُِروا َيا أُوِلي الْأَْبصَارِ َيحَْتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُه
َوَمنْ  ذَِلكَ بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه) ٣(كََتَب اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَابُ النَّارِ 

َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُُصولَِها فَبِإِذِْن اللَِّه وَِلُيْخزِيَ ) ٤(ُيشَاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ 
  ) ٥(الْفَاِسِقَني 

  .بين النضري  يعين يهود} هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب { : قوله تعاىل 
  .يعين من منازهلم } من ديارهم { 
أجالهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد رجوعه من أُحد إىل أذرعات الشام ، وأعطى كل } ألول احلشر { 

ثالثة بعرياً حيملون عليه ما استقل إال السالح ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عاهدهم حني هاجر إىل املدينة 
يقاتلوا معه وال عليه ، فكفوا يوم بدر لظهور املسلمني ، وأعانوا املشركني يوم أحد حني رأوا ظهورهم على  أن ال

مث سار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه . املسلمني ، فقتل رئيسهم كعب بن األشرف ، قتله حممد بن مسلمة غيلة 
  .املدينة وسلم فحاصرهم ثالثاً وعشرين ليلة حمارباً حىت أجالهم عن 

  :ثالثة أوجه } ألول احلشر { : يف قوله 
  .ألهنم أول من أجاله النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليهود ، قاله ابن حبان : أحدها 
وروي عن النيب صلى . ألنه اول حشرهم ، ألهنم حيشرون بعدها إىل أرض احملشر يف القيامة ، قاله احلسن : الثاين 

  ». امضوا فهذا أول احلشر وأنا على األثر « جلى بين النضري قال هلم اهللا عليه وسلم أنه ملا أ
أنه أول حشرهم ملا ذكره قتادة أنه يأيت عليهم بعد ذلك من مشرق الشمس نار حتشرهم إىل مغرهبا تبيت : الثالث 

  .وتأكل منهم من ختلف ] وتقيل معهم حيث قالوا [ معهم إذ باتوا 
  .ن ديارهم لقوهتم وامتناعهم يعين م} ما ظننتم أن خيرجوا { 
  .أي من أمر اهللا } وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من اهللا { 
  :فيه وجهان } فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا { 

  .مل حيتسبوا بأمر اهللا : أحدمها 
  .من حيث مل حيتسبوا بقتل ابن األشرف : قاله ابن جبري والسدي : الثاين 

  :ه وجهان في} وقذف يف قلوهبم الرعب { 



  .خلوفهم من رسول اهللا : أحدمها 
  .بقتل كعب بن األشرف : الثاين 

  :فيه مخسة أوجه } خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني { 
  .بأيديهم بنقض املوادعة ، وأيدي املؤمنني باملقاتلة ، قاله الزهري : أحدها 
  .نها ، قاله أبو عمرو ابن العالء بأيديهم يف تركها ، وأيدي املؤمنني يف إجالئهم ع: الثاين 

بأيديهم يف إخراب دواخلها وما فيها لئال يأخذها املسلمون ، وبأيدي املؤمنني يف إخراب ظواهرها ليصلوا : الثالث 
  .بذلك إليهم 
كانت منازهلم مزخرفة فحسدوا املسلمني أن يسكنوها فخربوها من داخل ، وخرهبا املسلمون من : قال عكرمة 

  .خارج 
أهنم كانوا كلما هدم املسلمون عليهم من حصوهنم شيئاً نقضوا من بيوهتم ما يبنون به من حصوهنم : معناه : لرابع ا

  .، قاله الضحاك 
أن ختريبهم بيوهتم أهنم ملا صوحلوا على محل ما أقلته إبلهم جعلوا ينقضون ما أعجبهم من بيوهتم حىت : اخلامس 

  .ه عروة بن الزبري ، وابن زيد األوتار ليحملوها على إبلهم ، قال
  :بالتخفيف ، وبالتشديد ، وفيهما وجهان : قراءتان } خيربون { : ويف قوله 
  .أن معنامها واحد وليس بينهما فرق : أحدمها 

  .أن معنامها خمتلف : الثاين 
  :ويف الفرق بينهما وجهان 

  .بالتخفيف أراد إخراهبا بفعل غريهم قاله أبو عمرو أن من قرأ بالتشديد أراد إخراهبا بأفعاهلم ، ومن قرأ : أحدمها 
  .وبالتخفيف أراد فراغها خبروجهم عنها ، قاله الفراء . أن من قرأ بالتشديد أراد إخراهبا هبدمهم هلا : الثاين 

  :وملن تعمق بغوامض املعاين يف تأويل ذلك وجهان 
  .باتباع البدع ، وأيدي املؤمنني يف خمالفتهم خيربون بيوهتم أي يبطلون أعماهلم بأيديهم ، يعين : أحدمها 

  :فيه وجهان } ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء { 
  .بالسيب } لعذهبم يف الدنيا { يعين باجلالء الفناء : أحدمها 
  .يعين بالقتل ، قاله عروة } لعذهبم يف الدنيا { يعين باجلالء اإلخراج عن منازهلم : والثاين 

  :من وجهني  -وإن كان معنامها يف اإلبعاد واحد  -واإلخراج  والفرق بني اجلالء
  .أن اجلالء ما كان مع األهل والولد ، واإلخراج قد يكون مع بقاء األهل والولد : أحدمها 

  .أن اجلالء ال يكون إال جلماعة ، واإلخراج يكون جلماعة ولواحد : الثاين 
وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل على } ا فبإذن اهللا ما قطعتم من لينة أو تكرمتوها قائمة على أصوهل{ 

حصون بين النضري وهي البويرة حني نقضوا العهد مبعونة قريش عليه يوم أحد قطع املسلمون من خنلهم وأحرقوا 
 ست خنالت ، وحكى حممد بن إسحاق أهنم قطعوا خنلة وأحرقوا خنلة ، وكان ذلك عن إقرار رسول اهللا صلى اهللا
: عليه وسلم أو بأمره ، إما إلضعافهم هبا أو لسعة املكان بقطعها ، فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل كتاب 

يا حممد ألست تزعم أنك نيب تريد اإلصالح؟ أفمن الصالح حرق الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم مساك 
  :اليهودي 



  على عهد موسى ومل نصدف... ألسنا ورثنا كتاب احلكيم 
  بسهل هتامة واألخيف... وانتم رعاء لشاء عجاف 
  لدي كل دهر لكم جمحف... ترون الرعاية جمداً لكم 

  عن الظلم واملنطق املؤنف... فيا أيها الشاهدون انتهوا 
  يدلن عن العادل املنصف... لعل الليايل وصرف الدهور 

  وعقر النخيل ومل تقطف... بقتل النضري وإجالئها 
  :ابت رضي اهللا عنه فأجابه حسان بن ث

  وهم عمي عن التوارة يور... هم أوتوا الكتاب فضيعوه 
  بتصديق الذي قال النذير... كفرمت بالقرآن وقد أتيتم 
  حريق بالبويرة مستطري... وهان على سراة بين لؤي 

هذا : طاب هذا فساد ، وقال آخرون منهم عمر بن اخل: مث إن املسلمني جل يف صدورهم ما فعلوه ، فقال بعضهم 
مما جيزي اهللا به أعداءه وينصر أولياءه فقالوا يا رسول اهللا هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من 

وفيه دليل . اآلية } وما قطعتم من لينة { : وزر؟ فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أنزل اهللا تعاىل 
  .على أن كل جمتهد مصيب 

  :مخسة أقاويل ويف اللينة 
  .النخلة من أي األصناف كانت ، قاله ابن حبان : أحدها 
  .أهنا كرام النخل ، قاله سفيان : الثاين 

أهنا العجوة خاصة ، قاله جعفر بن حممد وذكر أن العتيق والعجوة كانا مع نوح يف السفينة ، والعتيق : الثالث 
  .ى اليهود قطعها الفحل ، وكانت العجوة أصل اإلناث كلها ولذلك شق عل

  :أن اللينة الفسيلة ألهنا ألني من النخلة ، ومنه قول الشاعر : الرابع 
  مث حفوا النخيل باآلجام... غرسوا لينها مبجرى معني 

  :أن اللينة مجيع األشجار للينها باحلياة ، ومنه قول ذي الرمة : اخلامس 
  رقندى ليلة يف ريشه يترق... طراق اخلوايف واقع فوق لينة 

  .مسيت لينة اشتقاقاً من اللون ال من اللني : قال األخفش 

طُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه مِْنُهْم فََما أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ
نيِ َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك) ٦(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

َعْنُه فَاْنَتهُوا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ  َواْبنِ السَّبِيلِ كَْي لَا َيكُونَ دُولَةً َبْيَن الْأَغْنَِياِء مِْنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم
  ) ٧(اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 

  .يعين ما رده اللَّه على رسوله من أموال بين النضري } وما أفاء اهللا على رسوله منهم { 
فيهما اإلبل ، و: واإلجياف اإليضاع يف السري وهو اإلسراع ، والركاب } فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { 

  :يقول نصيب 
  إليك ولوال أنت مل توجف الركب... أالرب ركب قد قطعت وجيفهم 



ذلك أن مال الفيء هو املأخوذ من املشركني بغري قتال وال إجياف خيل } ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء { 
. حاربتهم وقهرهم وال ركاب ، فجعل اهللا لرسوله أن يضعه حيث يشاء ألنه واصل بتسليط الرسول عليهم ال مب

فجعل اهللا ذلك طعمة لرسوله خالصاً دون الناس ، فقسمه يف املهاجرين إال سهل بن حنيف وأبا دجانة فإهنما ذكرا 
  .فقراً فأعطامها 

  :يقال دولة بالضم وبالفتح وقرىء هبما ، وفيهما قوالن } كيال يكون دولة بني األغنياء منكم { 
  .س ، واألصمعي أهنما واحد ، قاله يون: أحدمها 

  :أن بينهما فرقاً ، وفيه أربعة أوجه : الثاين 
  .أنه بالفتح الظفر يف احلرب ، وبالضم الغىن عن فقر ، قاله أبو عمرو ابن العالء : أحدها 
  .أنه بالفتح يف األيام ، وبالضم يف األموال ، قاله عبيدة : الثاين 

  .كان كاملستعار ، حكاه ابن كامل  أن بالفتح ما كان كاملستقر ، وبالضم ما: الثالث 
  :أنه بالفتح الطعن يف احلرب ، وبالضم أيام امللك وأيام السنني اليت تتغري ، قاله الفراء ، قال حسان : الرابع 

  وكذاك احلرب أحياناً دول... ولقد نلتم ونلنا منكم 
  :فيه أربعة أوجه } وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { 
  .يعين ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فال تطلبوه ، قاله السدي : حدها أ

  .ما آتاكم اهللا من مال الغنيمة فخذوه ، وما هناكم عنه من الغلو فال تفعلوه ، قاله احلسن : الثاين 
  .ه ابن جريج وما آتاكم من طاعيت فافعلوه ، وما هناكم عنه من معصييت فاجتنبوه ، قال: الثالث 
  .أنه حممول على العموم يف مجيع أوامره ونواهيه ألنه ال يأمر إال بصالح وال ينهى إال عن فساد : الرابع 

وحكى الكليب أهنا نزلت يف رؤساء املسلمني قالوا فيما ظهر عليه رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم من أموال 
  :لباقي فهكذا كنا نفعل يف اجلاهلية وأنشدوه املشركني ، يا رسول اهللا صفيك والربع ودعنا وا

  .وحكمك والنشيطة والفضول ... لك املرباع منها والصفايا 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية 

ُصُرونَ اللََّه َوَرسُولَهُ اًنا َويَْنِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْموَاِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضَو
ِهمْ َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر وَالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْم َولَا َيجُِدونَ ِفي ُصدُورِ) ٨(أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 

) ٩(انَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَ
َمُنوا ا َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن آَوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَ

  ) ١٠(َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

يعين باملهاجرين من هاجر عن وطنه من املسليمن إىل } للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم { 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار هجرته وهي املدينة خوفاً من أذى قومه ورغبة يف نصرة نبّيه فهم املقدمون يف 

  .اإلسالم على مجيع أهله 
  .يعين فضالً من عطاء اهللا يف الدنيا ، ورضواناً من ثوابه يف اآلخرة } يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً { 

  .أن الفضل الكفاية ، والرضوان القناعة : وحيتمل وجهاً ثانياً 
يسأل عن الفرائض فليأت زيد من أراد أن : وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن اخلطاب خطب باجلابية فقال 



بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن الفقة فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن املال فليأتين فإن اهللا تعاىل 
جعلين خازناً وقامساً ، إين بادىء بأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فمعطيهن ، مث باملهاجرين األولني أنا وأصحايب 

  .ديارنا وأموالنا  أخرجنا من مكة من
ألهنم اختاروا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم على ما كانت من شدة ، حىت ذكر لنا أن الرجل كان : قال قتادة 

  .يعصب على بطنه احلجر ليقيم صلبه من اجلوع ، وكان الرجل يتخذ احلفرية يف الشتاء ما له دثار غريها 
  .ويكون على التقدمي والتأخري ومعناه تبوءوا الدار من قبلهم واإلميان }  والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم{ 

أن الكالم على ظاهره ومعناه أهنم تبوءوا الدار واإلميان قبل اهلجرة إليهم يعين بقبوهلم ومواساهتم بأمواهلم : الثاين 
  .ومساكنهم 

  :وجهان فيه } حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا { 
  .غرية وحسداً على ما قدموا به من تفضيل وتقريب ، وهو حمتمل : أحدمها 

  .يعين حسداً على ما خصوا به من مال الفيء وغريه فال حيسدوهنم عليه ، قاله احلسن : الثاين 
حاجة يعين يفضلوهنم ويقدموهنم على أنفسهم ولو كان هبم فاقة و} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { 

  :، ومنه قول الشاعر 
  عاش السقيم به وأثرى املقتر... أما الربيع إذا تكون خصاصة 

  :ويف إيثارهم وجهان 
أهنم آثروا على أنفسهم مبا حصل من فىيء وغنيمة حىت قسمت يف املهاجرين دوهنم ، قاله جماهد ، وابن : أحدمها 

  .حيان 
جرين ما أفاء اهللا من النضري ونفل من قريظة على أن يرد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم على املها

املهاجرون على األنصار ما كانوا أعطوهم من أمواهلم فقالت األنصار بل نقيم هلم من أموالنا ونؤثرهم بالفيء ، 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .أهنم آثروا املهاجرين بأمواهلم وواسوهم هبا : الثاين 
» إن إخوانكم تركوا األموال واألوالد وخرجوا إليكم « : اهللا عليه وسلم قال هلم  روى ابن زيد أن النيب صلى

  :وما ذاك يا رسول اهللا؟ فقال : ؟ فقالوا » أو غري ذلك « : أموالنا بينهم قطائع ، فقال : فقالوا 

نضري ، قالوا نعم يا يعين مما صار إليهم من خنيل بين ال» هم قوم ال يعرفون العمل فتكفوهنم وتقامسوهنم التمر « 
  .رسول اهللا 

  :فيه مثاينة أقاويل } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون { 
  .أن هذا الشح هو أن يشح مبا يف أيدي الناس حيب أن يكون له وال يقنع ، قاله ابن جريج وطاووس : أحدها 
  .أنه منع الزكاة ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .اله ابن عباس يعين هوى نفسه ، ق: الثالث 
إين أخاف أن أكون قد هلكت ، : أنه اكتساب احلرام ، روى األسود عن ابن مسعود أن رجالً أتاه فقال : الرابع 

  :قال وما ذاك؟ قال مسعت اهللا عز وجل يقول 
: وأنا رجل شحيح ال أكاد أخرج من يدي شيئاً فقال ابن مسعود } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون { 

ذلك بالشح الذي ذكره اهللا تعاىل يف القرآن ، إمنا الشح الذي ذكره اهللا يف القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً  ليس



  .ولكن ذلك البخل ، وبئس الشيء البخل 
  .أنه اإلمساك عن النفقة ، قاله عطاء : اخلامس 
  .أنه الظلم ، قاله ابن عيينة : السادس 
  .، قاله احلسن  أنه أراد العمل مبعاصي اهللا: السابع 
  .أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك احملارم ، قاله الليث : الثامن 

  :ويف الشح والبخل قوالن 
  .أن معنامها واحد : أحدمها 

  :أهنما يفترقان ويف الفرق بينهما وجهان : الثاين 
  .مسعود أن الشح أخذ املال بغري حق ، والبخل أن مينع من املال املستحق ، قاله ابن : أحدمها 

  .أن الشح مبا يف يدي غريه ، والبخل مبا يف يديه ، قاله طاووس : الثاين 
  :فيهم قوالن } والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا { 

  .أهنم الذين هاجروا بعد ذلك ، قاله السدي والكليب : أحدمها 
دنيا هم الذين جاءوا من بعدهم ، قاله مقاتل أهنم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة مث من بعدهم إىل قيام ال: الثاين 

.  
فأحسن ما أنتم عليه أن : الناس على ثالثة منازل ، فمضت منزلتان وبقيت الثالثة : وروى مصعب بن سعد قال 

  .تكونوا هبذه املنزلة اليت بقيت 
  :وجهان } اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان { : ويف قوهلم 

فأمروا أن : قالت عائشة . وا أن يستغفروا ملن سبق من هذه األمة ومن مؤمين أهل الكتاب أهنم أمر: أحدمها 
  .يستغفروا هلم فسّبوهم 

  .أهنم أمروا أن يستغفروا للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار : الثاين 
  :يف الغل وجهان . اآلية } وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين ءامنوا { 

  .، قاله مقاتل  الغش: أحدمها 
  .العداوة ، قاله األعمش : الثاين 

 لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم َولَا ُنِطيُع ِفيكُمْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ لِإِخَْوانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَِئْن أُخْرِجُْتْم
لَِئْن أُْخرِجُوا لَا َيخُْرُجونَ َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا لَا ) ١١(لَنَْنُصرَنَّكُْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتمْ 

ورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَأَنُْتْم أََشدُّ َرْهَبةً ِفي ُصُد) ١٢(َيْنُصُرونَُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا يُْنَصُرونَ 
 َجِميًعا لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ُمَحصََّنةٍ أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ بَأْسُُهْم َبْينَُهْم َشدِيٌد َتْحسَُبُهْم) ١٣(لَا َيفْقَُهونَ 

كََمثَلِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ ) ١٤(َيْعِقلُونَ َوقُلُوُبُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا 
فَكَانَ ) ١٦(َني  الَْعالَِمكََمثَلِ الشَّْيطَانِ إِذْ قَالَ ِللْإِْنَسانِ اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنكَ إِنِّي أَخَاُف اللََّه َربَّ) ١٥(

  ) ١٧(َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ خَاِلَدْينِ ِفيَها َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني 

  :فيه ثالثة أقاويل } بأسهم بينهم شديد { 
  .أنه اختالف قلوهبم حىت ال يتفقوا على أمر واحد ، قاله السدي : أحدها 



  .كذا وكذا ، قاله جماهد أنه وعيدهم للمسلمني لنفعلن : الثاين 
  :فيه قوالن } حتسبهم جيمعاً { 

  .أهنم اليهود : أحدمها 
  .أهنم املنافقون واليهود ، قاله جماهد : الثاين 

  :يعين خمتلفة متفرقة ، قال الشاعر } وقلوهبم شىت { 
  هي اليوم شىت وهي باألمس مجع... إىل اهللا أشكو نية شقت العصا 

  .مبعىن أشد تشتيتاً ، أي أشد اختالفاً » َوقُلُوبُُهْم أََشتُّ « ويف قراءة ابن مسعود 
  :ويف اختالف قلوهبم وجهان 

  .ألهنم على باطل ، والباطل خمتلف ، واحلق متفق : أحدمها 
  .أهنم على نفاق ، والنفاق اختالف : الثاين 

  :فيه أربعة أقاويل . اآلية } كمثل الذين من قبلهم قريباً { : وقوله تعاىل 
  .أهنم كفار قريش يوم بدر ، قاله جماهد : أحدها 
  .أهنم قتلى بدر ، قاله السدي ، ومقاتل : الثاين 

  .أهنم بنو النضري الذين أجلوا من احلجاز إىل الشام ، قاله قتادة : الثالث 
  .أهنم بنو قريظة ، كان قبلهم إجالء بين النضري : الرابع 

فحكم فيهم بقتل مقاتليهم وسيب ذراريهم ، قاله ] بن معاذ [ حكم سعد بأن نزلوا على } ذاقوا وبال أمرهم { 
  :وفيه وجهان . الضحاك 
  .يف جتارهتم : أحدمها 

  .يف نزول العذاب هبم : الثاين 
  :فيه قوالن } كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر { 

  .كلهم ، قاله جماهد  أنه مثل ضربه اهللا الكافر يف طاعته للشيطان ، وهو عام يف الناس: أحدمها 
أهنا خاصة يف سبب خاص صار به املثل عاماً ، وذلك ما رواه عطية العويف عن ابن عباس أن راهباً كان يف : الثاين 

بين إسرائيل يعبد اهللا فيحسن عبادته ، وكان يؤتى من كل أرض يسأل عن الفقه وكان عاملاً ، وأن ثالثة إخوة 
يضة ، وأهنم أرادوا سفراً فكرب عليهم أن يذروها ضائعة ، فجعلوا يأمترون فيما كانت هلم أخت من أحسن النساء مر

راهب بين إسرائيل ، وإن مات قام : أال أدلكم على من تتركوهنا عنده؟ فقال له من؟ فقال : يفعلون ، فقال أحدهم 
إنا ال جند أحداً أوثق يف أنفسنا إنا نريد السفر و: عليها ، وإن عاشت حفظها حىت ترجعوا إليه ، فعمدوا إليه وقالوا 

منك وال آمن علينا غريك ، فاجعل أختنا عندك فإهنا ضائعة مريضة ، فإن ماتت فقم عليها ، وإن عاشت فاحفظها 
أكفيكم إن شاء اهللا ، وإهنم انطلقوا ، فقام عليها وداواها حىت برئت فلم يزل به الشيطان يزين : حىت نرجع ، فقال 
  .إن مل تفعل افتضحت ، فقتلها : وحبلت ، مث تقدم منه الشيطان فزين له قتلها وقال له حىت وقع عليها 

ماتت فدفنتها ، قالوا أحسنت ، فجعلوا يرون يف املنام أن الراهب قتلها وأهنا : فلما عاد إخوهتا سألوه عنها فقال 
أنا الذي زينت لك قتلها : يطان حتت شجرة كذا ، فعمدوا إىل الشجرة فوجدوها قد قتلت ، فأخذوه ، فقال له الش

نعم ، قال فاسجد يل سجدة واحدة ، فسجد مث قتل ، فذلك قوله : بعد الزىن فهل لك أن أجنيك وتطيعين؟ قال 
  .فكذا املنافقون وبنو النضري مصريهم إىل النار } كمثل الشيطان { : تعاىل 



َولَا َتكُوُنوا ) ١٨(ْر نَفٌْس َما قَدََّمْت لَِغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتْنظُ
ْصَحابُ لَا َيْسَتوِي أَْصحَاُب النَّارِ َوأَْصحَاُب الَْجنَِّة أَ) ١٩(كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَأَْنَساُهمْ أَنْفَُسُهمْ أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ 

  ) ٢٠(الَْجنَِّة ُهُم الْفَاِئُزونَ 

إذا مسعت : اعهد يل ، فقال : روى معن أو عون ابن مسعود أن رجالً أتاه فقال } يأيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا { 
  .فأرعها مسعك فإنه خري تؤمر به أو شر تنهى عنه } يأيها الني ءامنوا { : اهللا يقول 

  :ويف هذه التقوى وجهان 
  .اجتناب املنافقني : دمها أح

  .هو اتقاء الشبهات : الثاين 
  .ما قدمت من خري أو شر : قال ابن زيد } ولتنظر نفس ما قدمت لغد { 
  .إن ربكم قدم الساعة حىت جعلها لغد : قال قتادة . الدنيا : يعين يوم القيامة واألمس } لغد { 
  :يف هذه التقوى وجهان } واتقوا اهللا { 

  .هنا تأكيد لألوىل أ: أحدمها 
  :أن املقصود هبا خمتلف وفيه وجهان : والثاين 
  .أن األوىل التوبة مما مضى من الذنوب ، والثانية اتقاء املعاصي يف املستقبل : أحدمها 

  .أن األوىل فيما تقدم لغد ، الثانية فيما يكون منكم : الثاين 
  :فيه وجهان } إن اهللا خبري مبا تعملون { 

  .ن اهللا خبري بعملكم أ: أحدمها 
  .خبري بكم عليم مبا يكون منكم ، وهو معىن قول سعيد بن جبري : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم { 
  .نسوا اهللا أي تركوا أمر اهللا ، فأنساهم أنفسهم أن يعملوا هلا خرياً ، قاله ابن حبان : أحدها 
  .حق اهللا فأنساهم حق أنفسهم ، قاله سفيان  نسوا: الثاين 

  .نسوا اهللا بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضاً ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  .نسوا اهللا عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة ، قاله سهل : الرابع 

  .سهم يف الشدائد نسوا اهللا يف الرخاء فأنساهم أنف: وحيتمل خامساً 
  :فيه تأويالن } أولئك هم الفاسقون { 

  .قاله ابن جبري : العاصون : أحدمها 
  .الكاذبون ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :حيتمل وجهني } ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة { 
  .ال يستوون يف أحواهلم ، ألن أهل اجلنة يف نعيم ، وأهل النار يف عذاب : أحدمها 

  .ال يستوون عند اهللا ، ألن أهل اجلنة من أوليائه ، وأهل النار من أعدائه : ين الثا
  :فيه وجهان } أصحاب اجلنة هم الفائزون { 

  .املقربون املكرمون : أحدمها 
  .الناجون من النار ، قاله ابن حبان : الثاين 



ا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاشًِع
لَّا ُهَو ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِ) ٢٢(ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم ) ٢١(

ُهَو اللَُّه الَْخاِلقُ ) ٢٣(رِكُونَ الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيزُ الَْجبَّاُر الْمَُتكَبِّرُ سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْش
  ) ٢٤(اوَاِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم الْبَارُِئ الُْمصَوُِّر لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى ُيَسبِّحُ لَُه َما ِفي السََّم

  :حيتمل وجهني } لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل { 
أن يكون خطاباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إننا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ملا ثبت له بل انصدع : أحدمها 

  .فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته ملا ال تثبت له اجلبال  من نزوله عليه ، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له ،
أنه خطاب لألمة ، وأن اهللا لو أنذر هبذا القرآن اجلبال لتصدعت من خشية اهللا ، واإلنسان أقل قوة وأكثر : الثاين 

  .ثباتاً ، فهو يقوم حبقه إن أطاع ، ويقدرعلى رده إن عصى ، ألنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب 
إن اهللا تعاىل ضربه مثالً للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده ، : فيه قول ثالث و

  .وأنتم أيها املقهروون بإعجازه ال ترغبون يف وعده وال ترهبون من وعيده 
  .ن هذه اآلية كان جابر بن زيد يرى أن اسم اهللا األعظم هو اهللا ، ملكا} هو اهللا الذي ال إله إال هو { 
  :فيه أربعة أقاويل } عامل الغيب والشهادة { 

  .عامل السر والعالنية ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .عامل ما كان وما يكون : الثاين 

  .عامل ما يدرك وما ال يدرك من احلياة واملوت واألجل والرزق : الثالث 
  .عامل باآلخرة والدنيا ، قاله سهل : الرابع 

  :أربعة أوجه } القدوس { يف } لذي ال إله إال هو امللك القدوس هو اهللا ا{ 
  :أنه املبارك ، قاله قتادة ، ومنه قول رؤبة : أحدها 

  دعاء من ال يقرع الناقوسا... دعوت رب العزة القدوسا 
  :أنه الطاهر ، قاله وهب ، ومنه قول الراجز : الثاين 

ه اسم مشتق من تقديس املالئكة ، قاله ابن جريج ، وقد روي أن أن: الثالث . ... قد علم القدوس موىل القدوس 
  .من تسبيح املالئكة سبوح قدوس رب املالئكة والروح 

  .معناه املنزه عن القبائح الشتقاقه من تقديس املالئكة بالتسبيح فصار معنامها واحد : الرابع 
  :فهو من أمسائه تعاىل كالقدوس ، وفيه وجهان } السالم { وأما 

أنه مأخوذ من سالمته وبقائه ، فإذا وصف املخلوق مبثله قيل سامل وهو يف صفة اهللا سالم ، ومنه قول أمية : حدمها أ
  :بن أيب الصلت 

  بريئاً ما تعنتك الذموم... سالمك ربنا يف كل فجر 
  .أنه مأخوذ من سالمة عباده من ظلمه ، قاله ابن عباس : الثاين 

أنه مصدق خلقه يف وعده ، وهو : الثاين ] الذي يؤمن أولياءه من عذابه : أحدها :  ثالثة أوجه} املؤمن { ويف [ 
  .معىن قول ابن زيد 

  .أنه الداعي إىل اإلميان ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :فهو من أمسائه أيضاً ، وفيه مخسة أوجه } املهيمن { وأما 



  :هبم ، قاله قتادة ، واملفضل ، وأنشد قول الشاعر معناه الشاهد على خلقه بأعماهلم ، وعلى نفسه بثوا: أحدها 
  كفى شاهداً رب العباد املهيمن... شهيد عليَّ اهللا أين أحبها 

  .معناه األمني ، قاله الضحاك : والثاين 
  .املصدق ، قاله ابن زيد : الثالث 
منوا ، أي قولوا آمني حفظنا إين داع فهي: أنه احلافظ ، حكاه ابن كامل ، وروي أن عمر بن اخلطاب قال : الرابع 

  .الدعاء ، ملا يرجى من اإلجابة 

  :الرحيم ، حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أيب الصلت : اخلامس 
  لعزته تعنو الوجوه وتسجد... مليك على عرش السمآء مهيمن 

  :هو القاهر ، وفيه وجهان } العزيز { 
  .العزيز يف امتناعه : أحدمها 

  .تقامه يف ان: الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } اجلبار { 

  .معناه العايل العظيم الشأن يف القدرة والسلطان : أحدها 
  .الذي جرب خلقه على ما شاء ، قاله أبو هريرة ، واحلسن ، وقتادة : الثاين 

  .أنه الذي جيرب فاقة عباده ، قاله واصل بن عطاء : الثالث 
  .أنه الذي يذل له من دونه : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } ملتكرب ا{ 
  .املتكرب عن السيئات ، قاله قتادة : أحدها 
  .املستحق لصفات الكرب ، والتعظيم ، والتكرب يف صفات اهللا مدح ، ويف صفات املخلوقني ذم : الثاين 

  .املتكرب عن ظلم عباده : الثالث 
  :فيه وجهان } هو اهللا اخلالق { 

  .إرادته  أنه احملِدث لألشياء على: أحدمها 
  .أنه املقدر هلا حبكمته : الثاين 

  :فيه وجهان } الَْبارِىُء { 
  .برئت منه ، إذا متيزت منه : املميز للخلق ، ومنه قوله : أحدمها 

  :املنشىء للخلق ، ومنه قول الشاعر : الثاين 
  وجيري منك أهناراً عذاباً... براك اهللا حني براه غيثاً 

  :فيه وجهان } املصور { 
  .لتصوير اخللق على مشيئته : دمها أح

فيكون على الوجه األول حمموالً على ابتداء اخللق بتصوير كل خلق على . لتصوير كل جنس على صورته : الثاين 
وعلى الوجه الثاين يكون حمموالً على ما استقر من صور اخللق ، فيحدث خلق كل جنس على . ما شاء من الصور 

  . دليل على قدرته صورته وفيه على كال الوجهني
أن يكون لنقله خلق اإلنسان وكل حيوان من صورة إىل صورة ، فيكون نطفة مث علقة مث مضغة : وحيتمل وجهاً ثالثاً 



  :إىل أن يصري شيخاً هرماً ، كما قال النابغة 
  أرحام ماء حىت يصري دماً... اخلالق البارىء املصور يف ال 

  :فيه وجهان } له األمساء احلسىن { 
  .أن مجيع أمسائه حسىن الشتقاقه من صفاته احلسىن : أحدمها 

  .أن له األمثال العليا ، قاله الكليب : الثاين 

الَْحقِّ  كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد 
َغاَء مَْرَضاِتي ُتِسرُّونَ إِلَْيهِمْ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْبِت

إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُوُنوا لَكُْم ) ١(َعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ بِالَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفْ
لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َولَا أَوْلَاُدكُمْ َيْوَم ) ٢(أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم وَأَلْسَِنَتُهمْ بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ 

  ) ٣(ِقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري الْ

سبب نزوهلا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا } يأيها الذين ءامنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء { : قوله تعاىل 
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرد التوجه إىل مكة أظهر أنه يريد خيرب ، وكتب حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة أ

خارج إليهم وأرسل مع امرأة ذكر أهنا سارة موالة لبين عبد املطلب ، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، 
فأنفذ علياً وأبا مرثد ، وقيل عمر بن اخلطاب ، وقيل الزبري رضي اهللا عنهم ، وقال هلما ، اذهبا إىل روضة خاخ 

معها كتاب فخذاه وعودا ، فأتيا املوضع فوجداها والكتاب معها ، فأخذاه وعادا ، فإذا هو فإنكم ستلقون هبا امرأة 
ائذن يل يا رسول اهللا أضرب عنقه فقد خان اهللا ورسوله فقال صلى اهللا عليه وسلم قد : كتاب حاطب فقال عمر 

لى اهللا عليه وسلم فلعل اهللا قد بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك ، فقال رسول اهللا ص: شهد بدراً ، فقالوا 
مث [ اهللا ورسوله أعلم : ففاضت عينا عمر وقال . اعملوا ما شئتم إين مبا تعملون خبري : اطلع على أهل بدر فقال 

يا رسول اهللا كنت امرأ مصلقاً من : ما محلك على ما صنعت؟ فقال ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاطب 
ل فكتبت إليهم بذلك ، واهللا يا رسول اهللا إين ملؤمن باهللا ورسوله ، فقال رسول اهللا صلى اهللا قريش وكان يل هبا ما

  .فنزلت هذه اآلية واليت بعدها . عليه وسلم صدق حاطب فال تقولوا له إآل خرياً 
  :وجهان } تسرون إليهم باملودة { : ويف قوله تعاىل 

  . تعلموهنم سراً أن بينكم وبينهم مودة: أحدمها 
  .تعلموهنم سراً بأحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم مبودة بينكم وبينهم : الثاين 

ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو
َراِهيمَ ِلأَبِيهِ لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلكُ ْم َوَبَدا َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالْبَْغَضاُء أََبًدا حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِْببِكُ

َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا َواغِْفْر لََنا ) ٤(َنْبَنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أَ
َيتََولَّ فَإِنَّ  لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوَمْن) ٥(َربََّنا إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم 

  ) ٦(اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 

  :ذكر الكليب والفراء أنه أراد حاطب بن أيب بلتعة ، وفيها وجهان } قد كانت لكم أسوة حسنة { 
  .سنة حسنة ، قاله الكليب : أحدمها 



  .عربة حسنة ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  . من املؤمنني} يف إبراهيم والذين معه { 
  .يعين من الكفار } إذ قالوا لقومهم { 
فتربؤوا منهم فهال تربأت أنت يا حاطب من كفار أهل مكة ومل تفعل } إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا { 

  .ما فعلته من مكاتبتهم وإعالمهم 
  :حيتمل وجهني } كفرنا بكم { : مث قال 

  .كفرنا مبا آمنتم به من األوثان : أحدمها 
  .بأفعالكم وكذبنا هبا : لثاين ا

فيه } . . . وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك { 
  :وجهان 
  .تأسوا بإبراهيم يف فعله واقتدوا به إال يف االستغفار ألبيه فال تقتدوا به فيه ، قاله قتادة : أحدمها 

  .معناه إال إبراهيم فإنه استثىن أباه من قومه يف االستغفار له ، حكاه الكليب  :الثاين 
  :فيه تأويالن } ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا { 

  .معناه ال تسلطهم علينا فيفتنونا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
انوا على حق ما عذبوا ، قاله جماهد ، ال تعذبنا بأيديهم وال بعذاب من عندك فنصري فتنة هلم فيقولوا لو ك: الثاين 

  .وهذا من دعاء إبراهيم عليه السالم 

لَا يَْنَهاكُمُ اللَُّه َعنِ ) ٧(َرِحيٌم َعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم مِْنُهْم َمَودَّةً َواللَُّه قَدِيٌر َواللَُّه غَفُوٌر 
) ٨(الُْمقِْسِطَني  اِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَلَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَنْ َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَيْهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّالَِّذيَن لَمْ ُيقَ

وا َعلَى إِخَْراجِكُْم أَنْ َتَولَّوُْهْم َوَمْن إِنََّما يَْنَهاكُمُ اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُر
  ) ٩(َيَتوَلَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  :فيهم قوالن } عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة { 
  .له ابن زيد أهل مكة حني أسلموا عام الفتح فكانت هي املودة اليت صارت بينهم وبني املسلمني ، قا: أحدمها 

  .أنه إسالم أيب سفيان : الثاين 
  :ويف مودته اليت صارت منه قوالن 

تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم حبيبة بنت أيب سفيان فكانت هذه مودة بينه وبني أيب سفيان ، قاله : أحدمها 
  .مقاتل 
ن فلما قبض رسول اهللا أقبل فلقي ذا اخلمار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل أبا سفيان على بعض اليم: الثاين 

  .مرتداً ، فقاتله فكان أول من قاتل يف الردة وجاهد عن الدين ، فكانت هذه املودة ، قاله الزهريي 
  :فيهم أربعة أوجه . اآلية } ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين { 

  .، مث نسخ بالقتال ، قاله ابن زيد  أن هذا يف أول األمر عند موادعة املشركني: أحدها 
  .أهنم خزاعة وبنو احلارث بن عبد مناف كان هلم عهد فأمر اهللا أن يربوهم بالوفاء ، قاله مقاتل : الثاين 

  .أهنم النساء والصبيان ألهنم ممن مل يقاتل ، فأذن اهللا تعاىل بربهم ، حكاه بعض املفسرين : الثالث 



د اهللا بن الزبري عن أبيه أن أبا بكر رضي اهللا عنه طلق امرأته قتيلة يف اجلاهلية وهي أم ما رواه عامر بن عب: الرابع 
أمساء بنت أيب بكر ، فقدمت عليهم يف املدة اليت كانت فيها املهادنة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كفار 

منها حىت أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه  قريش ، فأهدت إىل أمساء بنت أيب بكر قرطاً وأشياء ، فكرهت أن تقبل
  .وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

  :فيه وجهان } وتقسطوا إليهم { 
  .يعين وتعدلوا فيهم ، قاله ابن حبان فال تغلوا يف مقاربتهم ، وال تسرفوا يف مباعدهتم : أحدمها 

  .عيسى معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم ، حكاه ابن : الثاين 
  .أنه اإلنفاق على من وجبت نفقته منهم ، وال يكون اختالف الدين مانعاً من استحقاقها : وحيتمل ثالثاً 

ْؤِمَناٍت فَلَا فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ
َعلَْيكُْم أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ إِذَا  َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا وَلَا ُجنَاَح

وا َما أَْنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا ذَِلكُمْ ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َولَا ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْأَلُ
ا َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َم) ١٠(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

  ) ١١(فَقُوا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ أَْن

ألنه يعلم باالمتحان ظاهر إمياهنن } يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن { 
  .لظاهر والباطن واهللا يعلم باطن إمياهنن ، ليكون احلكم عليهن معترباً بالظاهر وإن كان معترباً با

والسبب يف نزوله هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هادن قريشاً عام احلديبة فقالت قريش على أن ترد علينا 
من جاءك منا ، ونرد عليك من جاءنا منك ، فقال على أن أرد عليكم من جاءنا منكم والتردوا علينا من جاءكم 

قعد اهلدنة بينه وبينهم على هذا إىل أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا يف منا ممن اختار الكفر على اإلميان ، ف
  :طلبها ، واختلف فيها على أربعة أقاويل 

أهنا أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة ففرت منه وهو يومئذ كافر ، فتزوجها سهل بن حنيف : أحدها 
  .فولدت له عبد اهللا ، قاله يزيد بن أيب حبيب 

  .أهنا سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة ، قاله مقاتل : ين الثا
  .أهنا أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ، وهذا قول كثري من أهل العلم : الثالث 
أهنا سبيعة بنت احلارث األسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من كتاب اهلدنة يف : الرابع 

جاء زوجها وامسه مسافر وهو من قومها يف طلبها ، فقال يا حممد شرطت لنا رد النساء ، وطني الكتاب احلديبية ، ف
  .مل جيف ، وهذه امرأيت فارددها علّي ، حكاه الكليب 

فإن علمتموهن { : فلما طلب املشركون رد من أسلم من النساء منع اهللا من ردهن بعد امتحان إمياهنن بقوله تعاىل 
  :واختلف أهل العلم هل دخل النساء يف عقد اهلدنة لفظاً أو عموماً } ترجعوهن إىل الكفار  مؤمنات فال

فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن يف عقد اهلدنة لفظاً صرحياً ، فنسخ اهللا ردهن من العقد ومنع منه ، وأبقاه 
جيتهد برأيه يف األحكام ولكن ال يقره يف الرجال على ما كان ، وهذا يدل على أن للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن 

  .اهللا تعاىل على خطأ 
مل يشترط ردهن يف العقد لفظاً وإمنا أطلق العقد يف رد من أسلم ، فكان ظاهر العموم : وقالت طائفة من أهل العلم 



  :اشتماله عليهن مع الرجال ، فبني اهللا خروجهن عن العموم ، وفرق بينهن وبني الرجال ألمرين 
  .أهنن ذوات فروج حيرمن عليهم :  أحدمها
  .أهنن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم : الثاين 

فأما املقيمة على شركها فمردودة عليهم ، وقد كانت من أرادت منهن إضرار زوجها قالت سأهاجر إىل حممد 
  .فلذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامتحاهنن 

  :الثة أقويل واختلف فيما كان ميتحنهن به على ث
ما رواه ابن عباس أنه كان ميتحنها بأن حتلف باهللا أهنا ما خرجت من بغض زوجها وال رغبة من أرض إىل : أحدها 

  .أرض وال التماس دينا وال عشقاً لرجل منا ، وما خرجت إال حباً هللا ولرسوله 

  .ية العويف بأن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، قاله عط: والثاين 
فامتحنوهن { : فهذا معىن قوله } يأيها النيب إذا جاءك املؤمنات { : مبا بينه اهللا يف السورة من قوله تعاىل : الثالث 

  .يعين مبا يف قلوهبن بعد امتحاهنن } اهللا أعلم بإمياهنن 
يعين أن املؤمنات حمرمات  }فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هّن حل هلم وال هم حيلون هلن { 

  .على املشركني من عبدة األوثان ، واملرتدات حمرمات على املسلمني 
يعين مبا أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا سأل ذلك أزواجهن ، ويف دفع ذلك } وءاتوهم ما أنفقوا { : مث قال تعاىل 

  :إىل أهلهن من غري أزواجهن قوالن 
يعين املؤمنات الاليت أسلمن غري أزواج مشركني ، أباح اهللا } م أن تنكحوهن وال جناح عليك{ : مث قال تعاىل 

  .نكاحهن للمسلمني إذا انقضت عدهتن أو كن غري مدخول هبن 
  .يعين مهورهن } إذا ءاتيتموهن أجورهن { 
  :فيه وجهان } وال متسكوا بعصم الكوافر { 

  .أن العصمة اجلمال قاله ابن قتيبة : أحدمها 
  .العقد ، قاله الكليب : الثاين 

فإذا أسلم الكافر عن وثنية مل ميسك بعصمتها ومل يقم نكاحها رغبة فيها أو يف قومها ، فإن اهللا قد حرم نكاحها عليه 
  .واملقام عليها ما مل تسلم يف عدهتا 

ن احلارث بن ملا نزلت هذه اآلية طلقت أروى بنت ربيعة ب: فروى موسى بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه أنه قال 
عبد املطلب ، وطلق عمر بن اخلطاب قريبة بنت أيب أمية بن املغرية فتزوجها بعده معاوية بن سفيان يف الشرك ، 

  .وطلق أم كلثوم بنت أيب جرول اخلزاعية أم عبد اهللا بن عمر فتزوجها بعده خالد ابن سعيد بن العاص يف اإلسالم 
يعين أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إىل املشركني من ذوي العهد املذكور }  واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا{ 

أن يرجع عليه مبهر زوجته كما ذكرنا وأن للمشرك أن يرجع مبهر زوجته إذا أسلمت فإن مل يكن بيننا وبينهم عهد 
  .شرط فيه الرد فال يرجع 

ط يف عقد اهلدنة رد من أسلم ألن الرسول كان وال جيوز ملن بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األئمة أن يشر
  .على وعد من اهللا بفتح بالدهم ودخوهلم يف اإلسالم طوعاً وكرهاً فجاز له ما مل جيز لغريه 

واملعىن أن من فاتته زوجته بارتدادها إىل أهل العهد املذكور . اآلية } وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار { 
  .مث غنمهم املسلمون ردوا عليه مهرها  ومل يصل إىل مهرها منهم



  :ويف املال الذي يرد منه هذا املهر ثالثة أقاويل 
  .من أموال غنائمهم الستحقاقها عليهم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .من مال الفيء ، قاله الزهري : الثاين 

} فعاقبتم { : يف قوله تعاىل و. من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر ، وهو مروي عن الزهري أيضاً : الثالث 
  :ثالثة تأويالت 

  .معناه غنمتم ألخذه من معاقبة الغزو ، قاله جماهد والضحاك : أحدها 
  .معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أو سيب ، قاله سفيان : الثاين 

  .عاقبتم املرتدة بالقتل فلزوجها مهرهامن غنائم املسلمني ، قاله ابن حبر : الثالث 
وخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم باحلديبية ، وقال عطاء بل حكمها وهذا منس

  .ثابت 

أَْولَاَدُهنَّ َولَا َن َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَنْ لَا ُيْشرِكَْن بِاللَِّه شَْيئًا َولَا َيْسرِقْ
غِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ َيأِْتَني بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَا يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَت

)١٢ (  

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا } يشركن باهللا شيئاً يأيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال { 
  .دخل مكة عام الفتح وبايعة الرجال جاءت النساء بعدهم للبيعة فبايعهن 

  :واختلف يف بيعته هلن على ثالثة أقاويل 
  .فأمره أن يبايع النساء ، قاله مقاتل ] ومعه عمر أسفل منه [ أنه جلس على الصفا : أحدها 
أنه أمر أميمة أخت خدجية خالة فاطمة بنت رسول اهللا بعد أن بايعته ، أن تبايع النساء عنه ، قاله حممد بن  :الثاين 

  .املنكدر عن أميمة 
  .أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ، قاله عامر الشعيب : الثالث 

  .فكانت هذه بيعة النساء  وقيل بل وضع قعباً فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أيديهن ،
  فإن قيل فما معىن بيعتهن ولسن من أهل اجلهاد فتؤخذ عليهن البيعة كالرجال؟

كانت بيعته هلن تعريفاً هلن مبا عليهن من حقوق اهللا تعاىل وحقوق أزواجهن ألهنن دخلن يف الشرع ومل يعرفن : قيل 
  .هللا شيئاً توحيداً له ومنعاً لعبادة غريه حكمه فبينه هلن ، وكان أول ما أخذه عليهن أن ال يشركن با

فروى أن هند بنت عتبة كانت متنكرة عند أخذ البيعة على النساء خيفة من رسول اهللا صلى اهللا } وال يسرقن { 
واهللا إين } ال يسرقن { : عليه وسلم ملا صنعته حبمزة وأكلها كبده ، فقالت حني مسعته يف أخذ البيعة عليهن يقول 

ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك : من أيب سفيان إال قوتنا ما أدري أحيل يل أم ال ، فقال أبو سفيان ال أصيب 
  .؟ فقالت عفا اللَّه عما سلف »أنت هند « : حالل ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرفها فقال 

  فقالت هند يا رسول اهللا أو تزين احلرة؟} وال يزنني { : مث قال 
أنت قتلتهم يوم بدر ، وأنت وهم : ألن العرب كانت تئد البنات ، فقالت هند } وال يقتلن أوالدهن { : قال مث 

  .أبصر 
  .ربيناهم صغاراً وقتلتوهم كباراً فأنتم وهم أعلم ، فضحك عمر بن اخلطاب حىت استلقى : وروى مقاتل أهنا قالت 



  :فيه ثالثة أقاويل } وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن { 
  .أنه السحر ، قاله ابن حبر : أحدها 
  .املشي بالنميمة والسعي يف الفساد : الثاين 

وهو قول اجلمهور أال يلحقن بأزواجهن غري أوالدهن ألن الزوجة كانت تلتقط ولداً وتلحقه بزوجها : والثالث 
ما ولدته من زىن ، وروي أن هنداً ملا مسعت } جلهن وأر{ ما أخذته لقيطاً ، } يفترينه بني أيديهن { ولداً ، ومعىن 

  .واهللا إن البهتان ألمر قبيح ، وما تأمر إال باألرشد ومكارم األخالق : ذلك قالت 
  :فيه أربعة أوجه } وال يعصينك يف معروف { : مث قال 
  .أن املعروف ها هنا الطاعة هللا ولرسوله ، قاله ميمون بن مهران : أحدها 
هو : رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يعصينك يف معروف قال  ما: الثاين 
  .النوح 
أن من املعروف أال ختمش وجهها وال تنشر شعرها وال تشق جيباً وال تدعو ويالً ، قاله أسيد بن أيب أسيد : الثالث 

.  
  .الكليب  أنه عام يف كل معروف أمر اهللا ورسوله به ، قاله: الرابع 

ما جلسنا يف جملسنا هذا ويف أنفسنا أن نعطيك من شيء وهذا دليل على أن طاعة : فروي أن هنداً قالت عند ذلك 
  .الوالة إمنا تلزم يف املعروف املباح دون املنكر احملظور 

ِئسُوا ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصحَابِ الْقُُبورِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتَتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َي
)١٣ (  

  :فيه ثالثة أقاويل } يأيها الذين ءامنوا ال تتولوا قوماً غضب اهللا عليهم { 
  .أهنم اليهود ، قاله مقاتل : أحدها 
  .أهنم اليهود والنصارى ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .ر ، قاله جماهد مجيع الكفا: الثالث 
  :فيه أربعة أوجه } قد يئسوا من األخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور { 

  .يئسوا من ثواب اآلخرة كما يئس الكفار ِمْن بعث َمْن يف القبور ، قاله ابن عباس : أحدها 
ألهنم تيقنوا العذاب ، قد يئسوا من ثواب اآلخرة كما يئس أصحاب القبور بعد املعاينة من ثواب اآلخرة : الثاين 

  .قاله جماهد 
  .قد يئسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقرب : الثالث 
  .يئسوا أن يكون هلم يف اآلخرة خري كما يئسوا أن يناهلم من أصحاب القبور خري : الرابع 

) ٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ ) ١(يُز الَْحكِيُم سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِ
 إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهمْ ُبْنَيانٌ مَْرُصوٌص) ٣(كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما لَا َتفَْعلُونَ 

)٤ (  



  :فيه ثالثة أقاويل } يأيها الذين ءامنوا مل تقولون ما ال تفعلون { : قوله تعاىل 
لو عملنا أحب األعمال إىل اهللا لسارعنا إليه ، فلما نزل فرض اجلهاد تثاقلوا عنه : أهنا نزلت يف قوم قالوا : أحدها 

  .، قاله ابن عباس وجماهد 
قاتلت ومل يقاتل ، وطعنت ، ومل يطعن ، وضربت ، ومل يضرب : لرجال منهم أهنا نزلت يف قوم كان يقول ا: الثاين 

  .وصربت ، ومل يصرب ، وهذا مروي عن عكرمة 
أهنا نزلت يف املنافقني كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم وألصحابه إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم : الثالث 

  .وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وختلفوا 
ذه اآلية وإن كان ظاهرها اإلنكار ملن قال ما ال يفعل فاملراد هبا اإلنكار ملن مل يفعل ما قال ، ألن املقصود هبا وه

  .القيام حبقوق االلتيام دون إسقاطه 
مصطفني صفوفاً كالصالة ، ألهنم إذا اصطفوا مثالً صفني كان أثبت } إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً { 

  :قال سعيد بن جبري . ع من عدوهم هلم وأمن
  .هذا تعليم من اهللا للمؤمنني 

  :فيه وجهان } كأهنم بنيان مرصوص { 
أن املرصوص امللتصق بعضه إىل بعض ال ترى فيه كوة وال ثقباً ألن ذلك أحكم يف البناء من تفرقه : أحدمها 

  :وكذلك الصفوف ، قاله ابن جبري ، قال الشاعر 
  له شرفات فوقهن نصائب... ندل وأشجر مرصوص بطني وج

  :أن املرصوص املبين بالرصاص ، قاله الفراء ، ومنه قول الراجز : والثاين 
  يفتح باب املغلق املرصوص... ما لقي البيض من احلرقوص 

ْيكُْم فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوبَُهْم َواللَُّه لَا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَ
نَ َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِم) ٥(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

  ) ٦(ا بَِرُسولٍ َيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَحَْمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني التَّْورَاِة َوُمَبشًِّر

  :ويف الزيغ وجهان } فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم { 
  .أنه العدول ، قاله السدي : أحدمها 

  .عن احلق دون الباطل أنه امليل ، إال أنه ال يستعمل إال يف الزيغ : الثاين 
  :وحيتمل تأويله وجهني 

  .فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ اهللا قلوهبم عن اهلداية : أحدمها 
  .فلما زاغوا عن اإلميان أزاغ قلوهبم عن الكالم : الثاين 

  :ويف املِعّين هبذا الكالم ثالثة أقاويل 
  .املنافقون : أحدها 
  .ن أبيه اخلوارج ، قاله مصعب بن سعيد ع: الثاين 

  .أنه عام : الثالث 
  :وهذه البشرى من عيسى تتضمن أمرين } ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد { 



تبليغ ذلك إىل قومه ليؤمنوا به عند جميئه ، وذلك ال يكون منه بعد إعالم اهللا له بذلك إال عن أمر بتبليغ : أحدمها 
  .ذلك إىل أمته 

عيسى عند ظهور حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا جيوز أن يقتصر عيسى فيه ليكون ذلك من معجزات : الثاين 
  .على إعالم اهللا له بذلك دون أمره بالبالغ 

  :ويف تسمية اهللا له بأمحد وجهان 
  :ألنه من أمسائه فكان يسمى أمحد وحممداً قال حسان : أحدمها 

  والطيبون على املبارك أمحد... صلى اإلله ومن حيف بعرشه 
  :أنه مشتق من امسه حممود ، فصار االشتقاق امساً ، كما قال حسان : ثاين ال

  فذو العرش حممود وهذا حممد... وشق له من امسه ليجله 
  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

صنام ، وامسي يف امسي يف التوراة أحيد ألين أحيد أميت عن النار ، وامسي يف الزبور املاحي حما اهللا يب عبادة األ« 
  ». اإلجنيل أمحد ، وامسي يف القرآن حممد ألين حممود يف أهل السماء واألرض 

يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ) ٧(ظَّاِلِمَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى الْإِْسلَامِ وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم ال
ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى ) ٨(َر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم وَاللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُنو

  ) ٩(الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

  :فيهم قوالن } دعى إىل اإلسالم ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو ي{ 
  .أهنم الكفار واملنافقون ، قاله ابن جريج : أحدمها 

أنه النضر وهو من بين عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت يل العزى والالت ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، : الثاين 
  .قاله عكرمة 

ء هو اإلمخاد ، ويستعمالن يف النار ، ويستعاران فيما جيري واإلطفا. اآلية } يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم { 
  .جمراها من الضياء والنور 

والفرق بني اإلطفاء واإلمخاد من وجه وهو أن اإلطفاء يستعمل يف القليل والكثري ، واإلمخاد يستعمل يف الكثري دون 
  .القليل ، فيقال أطفأت السراج وال يقال أمخدت السراج 

  :ها هنا مخسة أقاويل } نور اهللا { ويف 
  .القرآن ، يريدون إبطاله بالقول ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .أنه اإلسالم ، يريدون دفعه بالكالم ، قاله السدي : الثاين 

  .أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم يريدون هالكه باألراجيف ، قاله الضحاك : الثالث 
  .ا بإنكارهم وتكذبيهم ، قاله ابن حبر أنه حجج اهللا ودالئله ، يريدون إبطاهل: الرابع 

أنه مثل مضروب ، أي من أرد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيالً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال : اخلامس 
  .احلق ، حكاه ابن عيسى 

يوماً ، وسبب نزول هذه اآلية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبطأ عليه الوحي أربعني 
  :فقال كعب بن األشرف 



يا معشر اليهود ابشروا فقد أطفأ اهللا نور حممد فيما كان ينزل عليه ، وما كان اهللا ليتم أمره ، فحزن رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم لذلك ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، مث اتصل الوحي بعدها 

  :أقاويل  ويف اإلظهار ثالثة. اآلية } ليظهره على الدين كله { 
  .الغلبة على أهل األديان : أحدها 
  .العلو على األديان : الثاين 

  .العلم باألديان من قوهلم قد ظهرت على سره أي علمت به : الثالث 

َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ  ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه) ١٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 
َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم وَُيْدخِلْكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن ) ١١(اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 

وَأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيبٌ ) ١٢(َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم  َتحِْتَها الْأَْنَهاُر وََمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي جَنَّاِت
إِلَى  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُوُنوا أَْنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَْنَصارِي) ١٣(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

يَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهمْ اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَأَ
  ) ١٤(فَأَصَْبُحوا ظَاِهرِيَن 

هللا لزيادة الترغيب ، ألنه ملا وعدهم باجلنة على طاعته وهذا من ا} وأخرى حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب { 
وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر لقاء رغبة يف الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم مبا يقوي به الرغبة 

يف كال يعين فتح البالد عليه وعليهم ، وقد أجنز اهللا وعده } وأخرى حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب { : فقال 
  .األمرين من النصر والفتح 

  :وجهان } قريب { : ويف قوله 
  .أنه راجع إىل ما حيبونه أنه نصر من اهللا وفتح قريب : أحدمها 

  .أنه إخبار من اهللا بأن ما حيبونه من ذلك سيكون قريباً ، فكان كما أخرب ألنه عجل هلم الفتح والنصر : الثاين 

ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسولًا ) ١(َماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السَّ
َوآخَرِيَن ِمْنُهمْ ) ٢(الٍ ُمبِنيٍ َضلَ ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه وَُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي

  ) ٤(ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ ) ٣(لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  }يسبح هللا ما يف السموات وما يف األرض امللك القدوس العزيز احلكيم { 
بعث يف األميني رسوالً منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل هو الذي { 

  .} لفي ضالل مبني 
ألنه مل ينزل عليهم كتاب ، : أحدمها : يعين يف العرب ، ويف تسميتهم أميني قوالن } بعث يف األميني رسوالً منهم { 

  .قاله ابن زيد 
  .نوا يكتبون وال كان فيهم كاتب ، قاله قتادة ألهنم مل يكو: الثاين 

  :مث فيهم قوالن 
  .أهنم قريش خاصة ألهنا مل تكن تكتب حىت تعلم بعضها يف آخر اجلاهلية من أهل احلرية : أحدمها 

  .أهنم مجيع العرب ألنه مل يكن هلم كتاب وال كتب منهم إال قليل ، قاله املفضل : الثاين 



  نان بأن بعث نبياً أمياً؟فما وجه االمت: فلو قيل 
  :فاجلواب عنه ثالثة أوجه 

  .ملوافقته ما تقدمت بشارة األنبياء به : احدها 
  .ملشاكلة حاله ألحواهلم ، فيكون أقرب إىل موافقتهم : الثاين 

  .لينتفي عنه سوء الظن يف تعلمه ما دعا إليه من الكتب اليت قرأها واحلكم اليت تالها : الثالث 
  .يعين القرآن } هم ءاياته يتلوا علي{ 
  :فيه ثالثة تأويالت } ويزكيهم { 

  .جيعلهم أزكياء القلوب باإلميان ، وهو معىن قول ابن عباس : أحدها 
  .يطهرهم من الكفر والذنوب ، قاله ابن جريج ومقاتل : الثاين 

  .يأخذ زكاة أعماهلم ، قاله السدي : الثالث 
  :الت فيه ثالثة تألوي} ويعلمهم الكتاب { 

  .أنه القرآن ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه اخلط بالقلم ، قاله ابن عباس ، ألن اخلط إمنا فشا يف العرب بالشرع ملا أمروا بتقييده باخلط : الثاين 

معرفة اخلري والشر كما يعرفونه بالكتاب ليفعلوا اخلري ويكفوا عن الشر ، وهذا معىن قول حممد بن إسحق : الثالث 
.  

  :فيه ثالثة تأويالت } كمة واحل{ 
  .أن احلكمة السنة ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه الفقه يف الدين ، وهو قول مالك بن أنس : الثاين 

  .أنه الفهم واالتعاظ ، قاله األعمش : الثالث 
  :أي ويعلم آخرين ويزكيهم ، وفيه أربعة أقاويل } وءاخرين منهم ملا يلحقوا هبم { 

  .مون بعد الصحابة ، قاله ابن زيد أهنم املسل: أحدها 
رأيت يف منامي « : أهنم العجم بعد العرب ، قاله الضحاك وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثاين 

كذلك عربها يل « : يا رسول اهللا تلك العرب يتبعها العجم ، فقال : فقال أبو بكر » غنماً سوداً تتبعها غنم عفر 
  .» امللك 

  .أهنم امللوك أبناء األعاجم ، قاله جماهد : ثالث ال
  .أهنم النساء بعد الرجال : وحيتمل خامساً . أهنم األطفال بعد الرجال : الرابع 

  :فيها ثالثة أقاويل } ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء { 
  . أهنا النبوة اليت خص اهللا هبا رسوله هي فضل اهللا يؤتيه من يشاء ، قاله مقاتل: أحدها 
  .اإلسالم الذي آتاه اهللا من شاء من عباده ، قاله الكليب : الثاين 

ما روي أنه قيل يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور ، فأمر ذوي الفاقة بالتسبيح والتحميد والتكبري : الثالث 
ذَِلَك فَْضلُ « : م فقال بدالً من التصدق باألموال ، ففعل األغنياء مثل ذلك ، فقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .قاله أبو صاحل » اللََّه ُيؤِْتيِه َمن َيَشاُء 
  .أنه انقياد الناس إىل تصديقه صلى اهللا عليه وسلم ودخوهلم يف دينه ونصرته : وحيتمل خامساً 



ْسفَاًرا بِئَْس مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه َواللَّهُ َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَ
إِنْ قُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهادُوا إِنْ َزَعْمُتمْ أَنَّكُْم أَْوِلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوتَ ) ٥(لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

قُلْ إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَّهُ ) ٧(َولَا َيَتَمنَّْوَنُه أََبًدا بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني ) ٦(ْم َصاِدِقَني كُْنُت
  ) ٨(بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ُملَاِقيكُْم ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم 

  :حيتمل أربعة أوجه } قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم { 
  .معناه تفرون من الداء بالدواء فإنه مالقيكم بانقضاء األجل : أحدها 
  .تفرون من اجلهاد بالقعود فإنه مالقيكم بالوعيد : الثاين 

  .من حلوله فإنه مالقيكم بالكره والرضا  تفرون منه بالطرية من ذكره حذراً: الثالث 
  .} فتمنوا املوت { : إنه املوت الذي تفرون أن تتمنوه حني قال تعاىل : الرابع 

َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتمْ بَْيَع ذَِلكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه وَذَُروا الْ
مْ ُتفِْلُحونَ فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ َواْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُ) ٩(َتْعلَُمونَ 

)١٠ (  

  :يف السعي إليها أربعة أقاويل } كر اهللا يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذ{ 
  .النية بالقلوب ، قاله احلسن : أحدها 
  .قاله ابن زيد } إن سعيكم لشىت { : أنه العمل هلا ، كما قال تعاىل : الثاين 

  .أنه إجابة الداعي ، قاله السدي : الثالث 
  .} فامضوا إىل ذكر اهللا { انا يقرآن املشي على القدم من غري إسراع ، وذكر أن عمر وابن مسعود ك: الرابع 

  :ويف ذكر اهللا ها هنا ثالثة أقاويل 
  .أهنا موعظة اإلمام يف اخلطبة ، قاله سعيد بن املسيب : أحدها 
  .أهنا الوقت ، حكاه السدي : الثاين 

  .أنه الصالة ، وهو قول اجلمهور : الثالث 
ء األيام يف اجلاهلية كانت غري هذه األمساء ، فكانوا يسمون وكان اسم يوم اجلمعة يف اجلاهلية العروبة ، ألن أمسا

يوم األحد أّول ، واألثنني أهون ، والثالثاء جبار ، واألربعاء دبار ، واخلميس مؤنس ، واجلمعة عروبة ، والسبت 
  :شيار ، وأنشدين بعض أهل األدب 

  بأّول أو أهون أو جبار... أؤمل أن أعيش وإن يومي 
  ميؤنس أو عروبة أو شيار... أو فيومي أو التايل دبار 

وأول من مساه يوم اجلمعة كعب بن لؤي بن غالب الجتماع قريش فيه إىل كعب ، وقيل بل مسي يف اإلسالم 
  .الجتماع الناس فيه للصالة 

رمي ويف وقت التح. منع اهللا منه عند صالة اجلمعة وحرمه يف وقتها على ما كان خماطباً بفرضها } وذروا البيع { 
  :قوالن 

  .بعد الفراغ منها ، قاله الضحاك ] إىل ما [ أنه بعد الزوال : أحدمها 



من وقت أذان اخلطبة إىل الفراغ من الصالة ، قاله الشافعي رمحه اهللا فأما األذان األول فمحدث ، فعله : الثاين 
، وقد كان عمر أمر أن يؤذن يف  عثمان بن عفان ليتأهب الناس به حلضور اخلطبة عند اتساع املدينة وكثرة أهلها

آذانني يف املسجد ] عثمان [ السوق قبل املسجد ليقوم الناس عن بيوعهم ، فإذا اجتمعوا أذن يف املسجد ، فجعله 
، وليس حيرم البيع بعده وقبل اخلطبة ، فإن عقد يف هذا الوقت احملرم بيع مل يبطل البيع وإن كان قد عصى اهللا ، ألن 

  .ب يعود إىل العاقدين دون العقد ، وأبطله ابن حنبل متسكاً بظاهر النهي النهي خمتص بسب
يعين أن الصالة خري لكم من البيع والشراء ألن الصالة تفوت خبروج وقتها ، } ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون { 

  .والبيع ال يفوت 
  .يعين أُدّيْت } فإذا قضيت الصالة { 
ك بن مالك أنه كان إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على باب املسجد فقال حكي عن عرا} فانتشروا يف األرض { 
  .اللهم إين أجبت دعوتك وصليت فرضيتك وانتشرت كما أمرتين فارزقين من فضلك وأنت خري الرازقني : 
  :فيه ثالثة أقاويل } وابتغوا من فضل اهللا { 

  .الرزق من البيع والشراء ، قاله مقاتل والضحاك : أحدها 
  .العمل يف يوم السبت ، قاله جعفر بن حممد : ين الثا

فإذا قضيت الصالة فانتشروا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه أبو خلف عن أنس قال : الثالث 
. ليس بطلب الدنيا لكن من عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ يف اهللا : يف األرض وابتغوا من فضل اهللا ، قال 

«  

ِمَن التِّجَاَرِة وَاللَُّه َخْيرُ الرَّازِِقنيَ ذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهًْوا انْفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ َوَوإِ
)١١ (  

أقبلت عري وحنن مع رسول اهللا : قال روى سامل عن جابر } وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفَضُّوا إليها وتركوك قائماً { 
  .صلى اهللا عليه وسلم يعين يف اخلطبة فانفتل الناس إليها وما بقي غري اثين عشر رجالً ، فنزلت هذه اآلية 

وذكر الكليب أن الذي قدم هبا دحية بن خليفة الكليب من الشام عند جماعة وغالء سعر ، وكان معه مجيع ما حيتاج 
غريه فنزل عند أحدار الزيت وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه ، وكانوا يف خطبة اجلمعة ، إليه من ُبر ودقيق و

وإذا رأوا جتارة أو هلواً { : فانفضوا إليها ، وبقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية رجال ، فقال تعاىل 
  }انفضوا إليها 

  .والتجارة من أموال التجارات 
  :أوجه ويف اللهو ها هنا أربعة 

  .يعين لعباً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه الطبل ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه املزمار ، قاله جابر : الثالث 
  .الغناء : الرابع 

والذي نفسي بيده لو « : يعين يف خطبته ، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال } وتركوك قائماً { 
  :وإمنا قال تعاىل » أحد لسال الوادي بكم ناراً ، ابتدرمتوها حىت ال يبقى معي 



يف الكالم : وقال األخفش . ومل يقل إليهما ، ألن غالب انفضاضهم كان للتجارة دون اللهو } انفضوا إليها { 
  .تقدير وتأخري ، وتقديره وإذا رأوا جتارة انفضوا إليها أو هلواً ، وكذلك قرأ ابن مسعود 

  :وجهان } انفضوا { ويف 
  .ذهبوا : أحدمها 

  .تفرقوا : الثاين 
فمن جعل معناه ذهبوا أراد التجارة ، ومن جعل معناه تفرقوا أراد عن اخلطبة وهذا أفصح الوجهني ، قاله قطرب ، 

  :ومنه قول الشاعر 
  تبقى وتدنس عرض الواجم الشبم... انفض مجعهم عن كل نائرة 

  :تمل وجهني حي} قل ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة { 
  .ما عند اهللا من ثواب صالتكم خري من لذة هلوكم وفائدة جتارتكم : أحدمها 

  .ما عند اهللا من رزقكم الذي قسمت لكم خري مما أصبتموه انفضاضكم من هلوكم وجتارتكم : الثاين 
  :حيتمل وجهني } واهللا خري الرازقني { 

  .أن اهللا سبحانه خري من َرَزق وأعطى : أحدمها 
  .ورزق اهللا خري األرزاق : ثاين ال

) ١(َهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ إِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيْش
ذَِلكَ بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَِع َعلَى ) ٢(اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ  اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ

نََّدةٌ َيْحَسُبونَ وَإِذَا َرأَيَْتُهْم تُْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع لِقَْولِهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَس) ٣(قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 
  ) ٤(كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهمُ الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

الذي : سئل حذيفة ابن اليمان عن املنافق فقال } إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا { : قوله تعاىل 
اليوم شر منهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألهنم كانوا يكتمونه  يصف اإلسالم وال يعمل به ، وهم

  .وهم اليوم يظهرونه 
يعين حنلف ، فعرب عن احللف بالشهادة ألن كل واحد من احللف والشهادة إثبات } قالوا نشهد إنك لرسول اهللا { 

  :ألمر مغيب ، ومنه قول قيس بن ذريح 
  فهذا هلا عندي فما عندها ليا.. .وأشهد عند اهللا أين أحبها 

أن يكون ذلك حمموالً على ظاهره أهنم يشهدون أن حممداً رسول اهللا اعترافاً باإلميان ونفياً للنفاق عن : وحيتمل ثانياً 
  .أنفسهم ، وهو األشبه 

اهللا عليه وسبب نزول هذه األية ما روى أسباط عن السدي أن عبد اهللا بن أيب بن سلول كان مع رسول اهللا صلى 
وسلم يف غزاة وفيها أعراب يتبعون الناس ، وكان ابن أيب يصنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل يوم طعاماً 
، فاستقى أعرايب ماء يف حوض عمله من أحجار ، فجاء رجل من أصحاب ابن ايب بناقة ليسقيها من ذلك املاء فمنعه 

ودمه يسيل على وجهه ، فحزنه ، فنافق عبد ] بن أيب [ لرجل إىل عبد اهللا األعرايب واقتتال فشجه االعرايب ، فأتى ا
ال تأتوا حممداً بالطعام حىت يتفرق عنه األعراب ، فسمع : ما هلم رد اهللا أمرهم إىل تبال ، وقال ألصحابه : اهللا وقال 

لم فحدثه ، فبعث إىل ابن أيبّ ذلك زيد بن أرقم وكان حدثاً ، فأخرب عمه ، فأتى عمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس



والذي بعثك باحلق ما قلت : وكان من أوسم الناس وأحسنهم منطقاً ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلف 
  .من هذا شيئاً ، فصدقه فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .أي إن نافق من نافقك من علم اهللا بأنك رسوله فال يضرك } واهللا يعلم إنك لرسوله { 
  :حيتمل وجهني } واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون { : قال  مث

  .واهللا يقسم إن املنافقني لكاذبون يف أمياهنم : أحدمها 
  .معناه واهللا يعلم أن املنافقني لكاذبون فيها : الثاين 

  .الغطاء املانع من األذى ، ومنه قول األعشى ميمون : واجلنة } اختذوا أمياهنم جنة { 
  من املال سار الذم كل مسري... جتعل لعرضك جنة  إذا أنت مل

  :وفيه وجهان 
  .من السيب والقتل ليعصموا هبا دماءهم وأمواهلم ، قاله قتادة : أحدمها 

  .من املوت أالَّ ُيصلَّى عليهم ، فيظهر على مجيع املسلمني نفاقهم ، وهذا معىن قول السدي : الثاين 
  .ة النفاق جنة تدفع عنهم فضيح: وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } فصدوا عن سبيل اهللا { 
  .عن اإلسالم بتنفري املسلمني عنه : أحدمها 

ما أخاف عليكم رجلني : عن اجلهاد بتثبيطهم املسلمني وإرجافهم به ومتيزهم عنهم ، قال عمر بن اخلطاب : الثاين 
  .منافقاً يتعوذ باإلميان ويعمل بغريه  مؤمناً قد استبان إميانه وكافر قد استبان كفره ، ولكن أخاف عليكم: 

  .يعين حسن منظرهم ومتام خلقهم } وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم { 
  .يعين حلسن منطقهم وفصاحة كالمهم } وإن يقولوا تسمع لقوهلم { 

  .إلظهار اإلسالم وذكر موافقتهم : وحيتمل ثانياً 
  :فيه ثالثة أقاويل } كأهنم خشب مسندة { 

  .شبههم بالنخل القيام حلسن منظرهم أنه : أحدها 
  .باخلشب النخرة لسوء خمربهم ] شبههم : [ الثاين 

أنه شبههم باخلشب املسندة ألهنم ال يسمعون اهلدى وال يقبلونه ، كما ال تسمعه اخلشب املسندة ، قاله : الثالث 
  .ألهنم يستندون إىل اإلميان حلقن دمائهم } مسندة { : الكليب ، وقوله 

  :فيه ثالثة أوجه } سبون كل صيحة عليهم حي{ 
أن  -حىت لو دعا رجل صاحبه أو صاح بناقته  -أهنم ِلَوَجلهم وخبثهم حيسبون كل صيحة يسمعوهنا : أحدها 

  .العدو قد اصطلم وأن القتل قد َحلَّ هبم ، قاله السدي 
حيسبون كل صيحة : ه ، وتقديره كالم ضمريه فيه وال يفتقر إىل ما بعد} حيسبون كل صيحة عليهم { : الثاين 

  .وهذا معىن قول الضحاك } هم العدو فاحذرهم { : عليهم أهنم قد فطن هبم وعلم فقال 
حيسبون كل صيحة يسمعوهنا يف املسجد أهنا عليهم ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أمر فيها بقتلهم ، : الثالث 

  .حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت } م العدو فاحذرهم ه{ : فهم أبداً وجلون مث وصفهم اهللا بأن قال 
  :وجهان } فاحذرهم { : ويف قوله 
  .فاحذر أن تثق بقوهلم ومتيل إىل كالمهم : أحدمها 



  .فاحذر ممايلتهم ألعدائك وختذيلهم ألصحابك : الثاين 
  :فيه وجهان } قاتلهم اهللا { 

  .ك معناه لعنهم اهللا ، قاله ابن عباس وأبو مال: أحدمها 
  .أي أحلهم اهللا حمل من قاتله عدو قاهر ، ألن اهللا تعاىل قاهر لكل معاند ، حكاه ابن عيسى : والثاين 

  :أربعة أوجه } أين يؤفكون { : ويف قوله 
  .معناه يكذبون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .معناه يعدلون عن احلق ، قاله قتادة : الثاين 

  .قاله احلسن معناه يصرفون عن الرشد ، : الثالث 
  .معناه كيف يضل عقوهلم عن هذا ، قاله السدي : الرابع 

َسَواٌء َعلَْيهِمْ ) ٥(َتكْبُِرونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَيَْتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمْس
ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا ُتْنِفقُوا ) ٦(َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني  أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم

َيقُولُونَ لَِئْن ) ٧(لُْمَناِفِقَني لَا َيفْقَُهونَ َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَِّه خََزاِئُن السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َولَِكنَّ ا
  ) ٨(َولَِكنَّ الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ  َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنةِ لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ وَِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني

  .اآلية } كم رسول اهللا وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر ل{ 
روى سعيد بن جبري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل منزالً مل يرحتل منه حىت يصلي فيه ، فلما كانت 

لئن رجعنا إىل املدينة لُِيخرَجنَّ األعزُّ منها األذلَّ ، فارحتل قبل أن ينزل آخُر الناس : غزوة تبوك بلغة أن ابن أَُبّي قال 
لوَّْوا { : ائت النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يستغفر لك ، فلوى رأسه ، وهذا معىن قوله : بد اهللا بن أُّيب ، وقيل لع
  .إشارة إليه وإىل أصحابه ، أي حركوها ، وأعرضوا مينة ويسرة إىل غري جهة املخاطب ينظرون شزراً } رؤوسَهم 

  .يستتيبكم من النفاق ألن التوبة استغفار } اهللا يستغفر لكم رسول { أن معىن قوله : وحيتمل قوالً ثانيا 
  :وفيما فعله عبد اهللا بن أّيب حني لوى رأسه وجهان 

  .أنه فعل ذلك استهزاء وامتناعاً من فعل ما دعي إليه من إتيان الرسول لالستغار له ، قاله قتادة : أحدمها 
  .أنه لوى رأسه مبعىن ماذا قلت ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه وجهان } ْيتَُهْم َيُصدُّونَ َورَأَ{ 
  :ميتنعون ، قال الشاعر : أحدمها 

  وكان الكأُس جمراها اليمينا... صَدْدِت الكاَس عنا أُمَّ عمرو 
  :يعرضون ، قال األعشى : الثاين 

  جَْهالً بأُّم ُخلَْيٍد حبل من تصل... َصدََّق هَُرْيرةُ عّنا ما ُتكَلِّمنا 
  :وفيما يصدون عنه وجهان 

  .عما ُدعوا إليه من استغفار الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .عن اإلخالص لإلميان : الثاين 

  :فيه وجهان } َوُهم مُّسَْتكْبُِرونَ { 
  .متكربون : أحدمها 



  .ممتنعون : الثاين 
 وأصحابه ، وسببه أن النيب صلى اآلية يعين عبد اهللا بن أُّيب} هم الذين يقولون ال ُتنِفقوا على َمْن ِعنَد رسولِ اهللا { 

اهللا عليه وسلم بعد انكفائه من غزاة بين املصطلق يف شعبان سنة ست نزل على ماء املريسيع ، فتنازع عليه جهجاه 
، وكان مسلماً وهو رجل من غفار ، ورجل يقال له سنان ، وكان من أصحاب عبد اهللا بن أُيب ، فلطمه جهجاه ، 

ّمسن كلبك : يا معاشر األوس واخلزرج ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائل : ّيب وقال فغضب له عبد اهللا بن أُ
يأكلك ، أوطأنا هذا الرجلَ ديارنا وقاْمسناهم أموالَنا ولوالنا النفضوا عنه ، ما هلم ، رد اهللا أمرهم إىل جهجاه ، لئن 

أرقم وكان غالماً ، فأعاده على رسول اهللا صلى اهللا  رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعّز منها األذل ، فسمعه زيد بن
  .عليه وسلم فاعتذر له قومه ، فأنزل اهللا هذه اآلية واليت بعدها 

  :فيه وجهان } وهللا خزائن السموات واألرض { 
  .النبات : املطر ، وخزائن األرضني : خزائن السموات : أحدمها 

  .ما أعطاه : ألرضني ما قضاه ، وخزائن ا: خزائن السموات : الثاين 
  .الغيوب ، وخزائن األرض القلوب : أن خزائن السموات ) : ثالث ( وفيه ألصحاب اخلواطر 

َوأَْنِفقُوا ) ٩(أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُْم أَمَْوالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَ
بٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ أََحَدكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخَّْرَتنِي إِلَى أََجلٍ قَرِي

  ) ١١(بِريٌ بَِما َتْعَملُونَ َولَْن يَُؤخَِّر اللَُّه َنفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َواللَُّه َخ) ١٠(الصَّاِلِحَني 

  :فيه أربعة أوجه } َيا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال ُتلْهِكُمْ أْموالُكُْم َوالَ أَْوالَُدكُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه { 
  .املكتوبة ، قاله عطاء ] الصالة [ أنه عىن بذكر اهللا : أحدها 
  .غريها ، قاله الضحاك أنه أراد فرائض اهللا اليت فرضها من صالة و: الثاين 

  .أنه طاعة اللَّه يف اجلهاد ، قاله الكليب : الثالث 
  .أنه أراد اخلوف من اللَّه عند ذكره : الرابع 

  :فيه وجهان } َوأَنِفقُوا مما َرَزقْناكُم { 
  .أهنا الزكاة املفروضة من املال ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .ومعونة املضطر أهنا صدقة التطوع ورفد احملتاج : الثاين 
  :حيتمل وجهني } ولَن ُيؤخَِّر اللَُّه نَفْساً إذا جاَء أََجلُها { 

  .لن يؤخرها عن املوت بعد انقضاء األجل ، وهو أظهرمها : أحدمها 
  .لن يؤخرها بعد املوت وإمنا يعجل هلا يف القرب : الثاين 

ُهَو الَِّذي َخلَقَكُمْ ) ١(لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ
َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُمْ ) ٢(فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  ) ٤(َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَيعْلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ ) ٣(إِلَْيِه الَْمِصُري َو

  .قاله الزجاج  بأنه خلقه ،} َومِْنكُم مُّؤمٌن { بأنه خلقه } ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم فِْمنكُْم كَاِفٌر { : قوله تعاىل 
  .فمنكم كافر به وإن أقرّ به ، ومنكم مؤمن به : الثاين 



فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم فاسق ، فحذفه ملا يف الكالم من : ويف الكالم حمذوف وتقديره : قال احلسن 
  .الدليل عليه 
  .ال حذف فيه ألن املقصود به ذكر الطرفني : وقال غريه 

  :حيتمل وجهني } َألْرضَ بِالَْحقِّ َخلََق السََّمَواِت َوا{ 
  .أن يكون بالقول : أحدمها 

  .بإحكام الصنعة وصحة التقدير : الثاين 
  .أن معناه خلق السموات واألرض للحق : وذكر الكليب ثالثاً 

  :فيه وجهان } َوصَوََّركُمْ { 
  .يعين آدم خلقه بيده كرامة له ، قاله مقاتل : أحدمها 

  .ألهنم خملوقون بأمره وقضائه  مجيع اخللق: الثاين 
  .أي فأحكمها } فأْحَسنَ ُصَورَكم { 

ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم ) ٥(أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 
  ) ٦(َشٌر يَْهُدونََنا فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا َواْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد بِالَْبيِّنَاِت فَقَالُوا أََب

يعين أن الكفار قالوا ذلك استصغاراً للبشر أن يكونوا رسالً من اللَّه إىل أمثاهلم ، } فقالوا أََبَشٌر يَْهدوَننا . . . . { 
تلفان يف اشتقاق االسم ، فالبشر مأخوذ من ظهور البشرة ، ويف اإلنسان والبشر واإلنسان واحد يف املعىن ، وإمنا خي

  :وجهان 
  .مأخوذ من اإلنس : أحدمها 
  .من النسيان : والثاين 

  .يعين عن الربهان } َوَتَولَّْوا { يعين بالرسل } فَكَفَروا { 
  :فيه وجهان } واستغىن اللَّه { 

  .تل بسلطانه عن طاعة عباده ، قاله مقا: أحدمها 
  .واستغىن اللَّه مبا أظهره هلم من الربهان وأوضحه هلم من البيان من زيادة تدعو إىل الرشد وتقود إىل اهلداية : الثاين 

  :وجهان } غَنِيٌّ { يف قوله } َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد { 
  .غين عن صدقاتكم ، قاله الرباء بن عازب : أحدمها 

  .عن عملكم ، قاله مقاتل : الثاين 
  :وجهان } محيد { ويف 

  .يعين مستحمداً إىل خلقه مبا ينعم به عليهم ، وهو معىن قول علّي : أحدمها 
  .إنه مستحق حلمدهم : الثاين 

  .معناه حيب من عباده أن حيمدوه : وحكي عن ابن عباس فيه ثالث 

فَآِمنُوا بِاللَِّه ) ٧(ثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َزَعَم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ لَْن ُيبَْعثُوا قُلْ بَلَى َورَبِّي لَُتْبَع
ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْوَم َيْجمَُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك َيْوُم التَّغَاُبنِ َوَمْن ) ٨(َوَرسُوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَنَْزلَْنا َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 



) ٩(أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم  َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه وَُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها
  ) ١٠(رِ َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئْسَ الَْمِصُري َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّا

  .قال شريح زعموا كُْنيةُ الكذب } َزَعَم الذين كَفَروا { 
  :يعين يوم القيامة ، ومن تسميته بذلك وجهان } يوَم َيْجَمُعكم ليومِ اجلْمعِ { 

  .ألنه جيمع فيه بني كل نيب وأمته : أحدمها 
  . واملظلومني ألنه جيمع فيه بني الظاملني: الثاين 

  .ألنه جيمع فيه بني ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل املعاصي : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه ثالثة أوجه } ذلك يوُم التغاُبنِ { 

  :أنه من أمساء يوم القيامة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  أال إمنا الراحاُت يوم التغابنِ... وما أَْرجتي بالعيش من دارِ فُْرقٍة 

  :ألنه غنب فيه أهل اجلنة أهل النار ، قال الشاعر  :الثاين 
  بغْبنٍ ولكْن يف العقول التغابُن... لعمرك ما شيٌء يفوُتك نيلُه 

  .ألنه يوم غََبَن فيه املظلوُم الظاملَ ، ألن املظلوم كان يف الدنيا مغبوناً فصار يف اآلخرة غابناً : الثالث 
اللُّه عن َخلْقه ، والغنب اإلخفاء ومنه الغنب يف البيع الستخفائه ، ولذلك قيل ألنه اليوم الذي أخفاه : وحيتمل رابعاً 

  .َمغابِن اجلسد ملا خفي منه 

أَِطيعُوا َوأَِطيُعوا اللََّه َو) ١١( َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
  ) ١٣(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ ) ١٢(الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  .ب عقاباً عاجالً أو آجالً من نفس أو مالٍ أو قول أو فعل يقتضي مهّاً أو يوج} ما أصاَب ِمْن مُّصيبةٍ { 
  :فيه وجهان } إال بإذِْن اللَِّه { 

  .إال بأمر اللَّه : أحدمها 
  .إال حبكم اللَّه تسليماً ألمره وانقياداً حلكمه : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } وَمن ُيْؤِمن باللَّه يَْهِد قلَبُه { 
  .معناه يهدي قلبه اللَّه تعاىل : أحدها 
  .يعلم أنه من عند اللَّه ويرضى ويسلّم ، قاله بشر  أنه: الثاين 

  .إّنا للَّه وإنا إليه راجعون : أن يسترجع فيقول : الثالث 
  .هو إذا ابتلي صرب ، وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظُلم غفر ، قاله الكليب : الرابع 

َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا وََتصْفَُحوا َوَتغِْفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْولَادِكُْم 
ا فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوأَِطيعُو) ١٥(إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ َواللَُّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم ) ١٤(َرحِيٌم 

إِنْ ُتقْرِضُوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعفُْه لَكُْم ) ١٦(َوأَْنِفقُوا َخيًْرا لِأَْنفُِسكُْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ 
  ) ١٨(لَْحكِيُم َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيُز ا) ١٧(َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم 



  }يا أيها الذين آمنوا إنّ ِمْن أزْواجِكم وأَْوالِدكم َعدّواً لكم { 
  :فيه مخسة أقاويل 

أنه أراد قوماً أسلموا مبكة فأرادوا اهلجرة فمنعهم أزواجهم وأوالدهم منها وثبطوهم عنها ، فنزل ذلك : أحدها 
  .فيهم؛ قاله ابن عباس 

أن منهم من : الثالث . ن ال يأمر بطاعة اللَّه وال ينهى عن معصيته ، قاله قتادة من أزواجكم وأوالدكم م: الثاين 
  .يأمر بقطيعة الرحم ومعصية الرب ، وال يستطيع مع حبه أالّ يطيعه ، وهذا من العداوة؛ قاله جماهد 

  .للدنيا عبداً من اختذ أهالً وماالً وولداً كان : نبئت أن عيسى عليه السالم قال : وقال مقاتل بن سليمان 
  .أن منهم من هو خمالف للدين ، فصار مبخالفة الدين عدواً ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .أن من محلك منهم على طلب الدنيا واالستكثار منها كان عدواً لك ، قاله سهل : اخلامس 
  :وجهان } فاحذروهم { ويف قوله 
  .فاحذروهم على دينكم؛ قاله ابن زيد : أحدمها 
  .على أنفسكم ، وهو حمتمل :  الثاين

  .يريد بالعفو عن الظامل ، وبالصفح عن اجلاهل ، وبالغفران للمسيء . اآلية } وإن تْعفُوا وَتصْفَحُوا وَتْغِفرُوا { 
بالعباد ، وذلك أن من أسلم مبكة ومنعه أهله من اهلجرة فهاجر ومل ميتنع قال } رحيم { للذنب } فإنّ اللَّه غفوٌر { 
:  

ال ينالون مين خرياً أبداً ، فلما كان عام الفتح أُمِروا بالعفو : عت ألفعلّن بأهلي وألفعلّن ، ومنهم من قال لئن رج
  :فيه وجهان } إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة { . والصفح عن أهاليهم ، ونزلت هذه اآلية فيهم 

  .بالء ، قاله قتادة : أحدمها 
  :حمنة ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  وخلّّى ابُن عفان شّراً طويالً... د فنت الناس يف دينهم لق
  :ويف سبب افتتانه هبما وجهان 

  .ألنه يلهو هبما عن آخرته ويتوفر ألجلهما على دنياه : أحدمها 
الولد مبخلة « : ألنه يشح ألجل أوالده فيمنع حق اللَّه من ماله ، لذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .» جمبنة حمزنة 

  .هي اجلنة : قال أبو هريرة واحلسن وقتادة وابن جبري } واهللا عنده أْجٌر عظيمٌ { 
وحيتمل أن يكون املراد بذلك أن يكون أجرهم يف اآلخرة أعظم من منفعتهم بأمواهلم وأوالدهم يف الدنيا ، فلذلك 

  .كان أجره عظيماً 
  :فيه ثالثة أوجه } فاّتقوا اهللا ما اْستطعتم { 
  .يعين جهدكم ، قاله أبو العالية : حدها أ

  .أن يطاع فال يعصى ، قاله جماهد : الثاين 
اشتد } اّتقوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتهِ { : أنه مستعمل فيما يرجونه به من نافلة أو صدقة ، فإنه ملا نزل قوله تعاىل : الثالث 

} فاتقوا اهللا ما استطعتم { اهللا تعاىل ذلك ختفيفاً  على القوم فقاموا حىت ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ، فأنزل



  .فنسخت األوىل ، قاله ابن جبري 
  .وحيتمل إن مل يثبت هذا النقل أن املكَْره على املعصية غري مؤاخذ هبا ألنه ال يستطيع اتقاءها 

  .كتاب اهللا إذا نزل عليكم : قال مقاتل } واْسَمعوا { 
عليها بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم على السمع : و هناكم ، قال قتادة الرسول فيما أمركم أ} وأطيعوا { 

  .والطاعة 
  :فيه ثالثة أوجه } وأنِفقوا خْيراً ألنفُِسكم { 

  .هي نفقة املؤمن لنفسه ، قاله احلسن : أحدمها 
  .يف اجلهاد ، قاله الضحاك : الثاين 

  .الصدقة ، قاله ابن عباس : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } نفِسِه فأولئك هم املفِلحونَ  وَمن ُيوَق ُشحَّ{ 

  .هوى نفسه ، قاله ابن أيب طلحة : أحدها 
  .الظلم ، قاله ابن عيينة : الثاين 

  .من أعطى زكاة ماله فقد وقاه اهللا شح نفسه : هو منع الزكاة ، قال ابن عباس : الثالث 
  :أقاويل  فيه ثالثة} إن ُتقْرِضوا اللََّه قْرضاً َحَسناً { 

  .النفقة يف سبيل اللَّه ، قاله عمر رضي اللَّه عنه : أحدها 
  .النفقة على األهل ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 

  .أنه قول سبحان اللَّه واحلمد للَّه وال إله إال اللَّه واللَّه أكرب ، رواه ابن حبان : الثالث 
  :وجهان حمتمالن } َحَسناً { ويف قوله 
  .تطيب هبا النفس  أن: أحدمها 

  .أن ال يكون هبا ممتناً : الثاين 
  :فيه وجهان } ُيضاعفْه لكم { 

  .باحلسنة عشر أمثاهلا ، كما قال تعاىل يف التنزيل : أحدمها 
  .إىل ما ال حيد من تفضله ، قاله السدي : الثاين 

  .يعين ذنوبكم } وَيْغِفْر لكم { 
  :فيه وجهان } واللَُّه شكورٌ حليٌم { 
  .أن يشكر لنا القليل من أعمالنا وحليم لنا يف عدم تعجيل املؤاخذة بذنوبنا : دمها أح

الزكاة عن موضعها ، ] حتريف [ شكور على الصدقة حني يضاعفها ، حليم يف أن ال يعجل بالعقوبة من : الثاين 
  .قاله مقاتل 

  :حيتمل وجهني } عاِلمُ الغَْيبِ والشَهادِة { 
  .نية السر والعال: أحدمها 

  .الدنيا واآلخرة : الثاين 



رَبَّكُْم لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ َواتَّقُوا اللََّه 
ثُ بَيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه لَا َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدَيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُم

  ) ١(َبْعَد ذَِلَك أَمًْرا 

فهو شامل [ وسلم هذا وإن كان خطاباً للنيب صلى اهللا عليه . اآلية } يا أيها النيب إذا طَلّقُْتُم الّنساَء { قوله تعاىل 
طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة رضي اهللا عنها فأتت أهلها فأنزل « : ألمته فروى قتادة عن أنس قال 

وقيل له راجعها فإهنا قّوأمة صّوامة ، وهي من } يا أيها النيب إذا طلقتم النساَء فطلِّقوُهنَّ لعدَّهتنَّ { : اهللا تعاىل عليه 
  .يعين يف طهر من غري مجاع ، وهو طالق السنة } لعدهتن { . ]  »أزواجك يف اجلنة 

  :ويف اعتبار العدد يف طالق السنة قوالن 
أنه معترب وأن من السنة أن يطلق يف كل قرء واحدة ، فإن طلقها ثالثاً معاً يف قرء كان طالق بدعة ، وهذا : أحدمها 

  .قول أيب حنيفة ومالك رمحهما اهللا 
معترب ، وأن السنة يف زمان الطالق ال يف عدده ، فإن طلقها ثالثاً يف قرء كان غري بدعة ، قاله  أنه غري: الثاين 

وإن طلقها حائضاً . فطلّقوهن لقُُبلِ عّدهتن : الشافعي رمحه اهللا ، وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ 
قع خلالف املأذون فيه فأما طالق احلامل وغري أو طهر مجاع كان بدعة ، وهو واقع ، وزعم طائفة أنه غري وا

  .املدخول هبا والصغرية واليائسة واملختلعة فال سنة فيه وال بدعة 
يعين يف املدخول هبا ، ألن غري املدخول هبا ال عدة عليها وله أن يراجعها فيما } وأَْحصُوا الِعدَّةَ { : مث قال تعاىل 

  .بعدها كأحد اخلطاب ، وال حتل له يف الثالث إال بعد زوج دون الثالث قبل انقضاء العدة ، ويكون 
  .يعين يف نساءكم املطلقات } واتَّقوا اللََّه ربَّكم { 
  .يعين يف زمان عّدهتن ، لوجود السكىن هلن } ال ُتخرجوهن من بيوهتن وال خيرجن { 
  :فيه أربعة تأويالت } إالَّ أنْ يأِتَني بفاحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ { 

  .أن الفاحشة يعين الزنا ، واإلخراج هو إخراجها إلقامة احلد ، قاله ابن عمر واحلسن وجماهد  :أحدها 
  .أنه البذاء على أمحائها ، وهذا قول عبد اهللا بن عباس والشافعي : والثاين 
  .كل معصية للَّه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الثالث 
إال أن يأتني بفاحشة مبينة خبروجهن من بيوهتن ، قاله السدي : اآلية  أن الفاحشة خروجهن ، ويكون تقدير: الرابع 

.  
  :يعين وهذه حدود اللَّه ، وفيها ثالثة أوجه } وتلك ُحدوُد اللَِّه { 

  .يعين طاعة اللَّه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .سنَّة اللَّه وأمره ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .ي شروط اللَّه ، قاله السّد: الثالث 
  :فيه تأويالن } َوَمْن َيَتَعدَّ ُحدوَد اللَِّه { 

  .من مل يرض هبا ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .من خالفها ، قاله ابن جبري : الثاين 

  :فيه وجهان } فقْد ظَلََم َنفَْسهُ { 
  .فقد ظلم نفسه يف عدم الرضا ، باكتساب املأمث : أحدمها 



  .لطهر للشهور لتطويل هذه العدة واإلضرار بالزوجة يف وقوع الطالق يف غري ا: الثاين 
  .يعين رجعة ، يف قول مجيع املفسرين إن طلق دون الثالث } ال تدري لعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َبْعد ذلك أَْمراً { 

ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم َوأَِقيُموا الشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُمْ فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدوا 
َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا َيحَْتِسُب َوَمْن ) ٢(ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا 

  ) ٣(َو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَمْرِِه قَْد َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدًرا َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُه

  .يعين قارْبن انقضاء عدهتن } فإذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ { 
  .يعين باإلمساك الرجعة } فأْمِسكُوُهنَّ مبعروٍف { 

  :وجهان } مبعروف { ويف قوله 
  .ادة ، قاله مقاتل بطاعة اللَّه يف الشه: أحدمها 

وهذا بأن ال يراجعها يف العدة } أو فارِقوهنَّ مبعروٍف { . أن ال يقصد اإلضرار هبا يف املراجعة تطويالً لعدهتا : الثاين 
  .حىت تنقضي يف منزهلا 

الن يعين على الرجعة يف العدة ، فإن راجع من غري شهادة ففي صحة الرجعة قو} وأْشهِدوا ذََوْي َعْدلٍ منكم { 
  .للفقهاء 

  :فيه سبعة أقاويل } ومن يّتقِ اللََّه َيْجَعل له َمخَْرجاً { 
  .أي ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن املخرج علمه بأنه من قبل اللَّه ، فإن اللَّه هو الذي يعطي ومينع ، قاله مسروق : الثاين 

  .عه اللَّه مبا رزقه ، قاله علّي بن صاحل أن املخرج هو أن يقن: الثالث 
  .خمرجاً من الباطل إىل احلق ، ومن الضيق إىل السعة ، قاله ابن جريج : الرابع 

ومن يتق اللَّه بالطالق يكن له خمرج يف الرجعة يف العدة ، وأن يكون كأحد اخلطاب بعد العدة ، قاله : اخلامس 
  .الضحاك 

  .صرب عند املصيبة جيعل له خمرجاً من النار إىل اجلنة ، قاله الكليب ومن يتق اللَّه بال: والسادس 
أن عوف بن مالك األشجعي أُِسر ابُنه عوف ، فأتى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فشكا إليه ذلك مع : السابع 

اقة للقوم ومر يف ضر أصابه ، فأمره أن يكثر من قول ال حول وال قوة إال باللَّه ، فأفلت ابنه من األسر وركب ن
طريقه بسرح هلم فاستاقه ، مث قدم عوف فوقف على أبيه يناديه وقد مأل األقبال إبالً ، فلما رآه أتى رسول اللَّه 

اصنع هبا ما أحببت وما كنت صانعاً مبالك ، فنزلت هذه اآلية : صلى اهللا عليه وسلم فأخربه وسأله عن اإلبل فقال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية ، فروى احلسن عن عمران بن حصني قال } خمرجاً َوَمن يتق الّلَّه جيعل له { 

من انقطع إىل اللَّه كفاه اللَّه كل مؤونة ورزقه اللَّه من حيث ال حيتسب ، ومن انقطع إىل الدنيا وكله اللَّه « : وسلم 
  .» إليها 

ه قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن مل يتوكل عليه ، إال أنَّ َمْن توكّل إن اللَّ: قال مسروق } إنَّ اللََّه باِلغُ أَْمرِهِ { 
  .يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 

  :فيه ثالثة أوجه } قد َجَعل اللَّه لكل شيء قْدراً { 
  .يعين وقتاً وأجالً ، قاله مسروق  -: أحدمها 



  .منتهى وغاية ، قاله قطرب واألخفش : الثاين 
  :واحداً ، فإن كان من أفعال العباد كان مقدراً بأوامر اللّه ، وإن كان من أفعال اللَّه ففيه وجهان  مقداراً: الثالث 
  .مبشيئته : أحدمها 

  .أنه مقدر مبصلحة عباده : الثاين 

اللَّاِئي لَْم َيِحْضَن َوأُولَاُت الْأَْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َواللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن ارَْتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَشُْهرٍ َو
ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَْنَزلَهُ إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه ) ٤(َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَمْرِِه ُيسًْرا 

  ) ٥(لَُه أَجًْرا  َوُيْعِظْم

  :يف الريبة ها هنا قوالن } والالئي َيِئْسَن ِمن احملْيض ِمن نِساِئكُْم إن اْرتَْبُتْم فِعدَُّتُهنَّ ثالثةُ أَْشُهرٍ { 
إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكربهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدهتن ثالثة أشهر ، : أحدمها 

  .هري قاله جماهد والز
  .إن ارتبتم حبكم ِعددهن فلم تعلموا مباذا يعتددن ، فعدهتن ثالثة أشهر : الثاين 

يا رسول اللَّه إنّ ناساً من أهل املدينة ملا نزلت اآليات اليت يف : قلت : روى عمر بن سامل عن أّيب بن كعب قال 
القرآن الصغار والكبار الاليت قد انقطع  لقد بقي من عدة النساء عدد مل يذكرن يف: البقرة يف عدة النساء قالوا 

  .} الالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر { : عنهن احليض وذوات احلمل ، فأنزل اللَّه 
يعين كذلك عدهتن ثالثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، ألهنا جتمع يف األغلب حيضاً وطهراً } والالئي مل َيِحْضَن { 
.  
  .فكانت عدة احلامل وضع محلها يف الطالق والوفاة } وأُوالُت األْحمالِ أَجلُهنَّ أَن َيَضْعَن َحملَُهنَّ  {
  :فيه وجهان } وَمن يّتقِ اللََّه َيْجَعل له ِمْن أْمرِه ُيْسراً { 

  .من يتقه يف طالق السنة جيعل له من أمره يسراً يف الرجعة ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .من يتق اللَّه يف اجتناب معاصيه جيعل له من أمره يسراً يف توفيقه للطاعة ، وهذا معىن قول مقاتل  :الثاين 

 ْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّىأَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم وَلَا ُتضَارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُولَاِت َح
) ٦(ْم فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِنْ َتعَاَسرُْت

لَُّه لَا ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِلَّا َما آَتاَها َسَيجَْعلُ اللَُّه َبْعدَ ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه ال
  ) ٧(ُعْسرٍ ُيسًْرا 

يعين سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها ويف عدة طالقها } أْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم ِمن ُوْجدِكم { 
  .بائناً كان أو رجعياً 

  :أربعة أوجه } من وجدكم { : ويف قوله 
  .من قوتكم ، قاله األعمش : أحدمها 

  .من سعيكم ، قاله األخفش : الثاين 
  .من طاقتكم ، قاله قطرب : الثالث 
  :فيه قوالن } وال ُتضارُّوُهّن ِلُتَضيِّقُوا عليهّن { . مما جتدون ، قاله الفراء ، ومعانيها متقاربة : الرابع 



  . يف املساكن ، قاله جماهد: أحدمها 
مقاتل ، فعلى قول جماهد أنه التضييق يف املسكن فهو عام يف حال . لتضيقوا عليهن يف النفقة ، قاله مقاتل : الثاين 

  .الزوجية ويف كل عدة ، ألن السكىن للمعتدة واجبة يف كل عدة يف طالق ميلك فيه الرجعة أو ال ميلك 
  ويف وجوبه يف عدة الوفاة قوالن؛

  .تضييق يف النفقة فهو خاص يف الزوجة ويف املعتدة من طالق رجعي وعلى قول مقاتل أنه ال
  :ويف استحقاقها للمطلقة البائن قوالن 

هلا النفقة ، وهو مذهب أيب : الثاين . ال نفقة للبائن يف العدة ، وهو مذهب مالك والشافعي رمحهما اللَّه : أحدمها 
  .حنيفة رمحه اللَّه 

وهذا يف نفقة املطلقة احلامل ألهنا واجبة هلا مدة محلها } نِفقوا عليهّن حىت َيَضْعَن َحْملَُهنَّ وإن كُنَّ أُوالِت َحْملٍ فأ{ 
يف قول اجلميع سواء كان طالقاً بائناً أم رجعياً ، وإمنا اختلفوا يف وجوب النفقة هلا هل استحقته بنفسها إن كانت 

  .بائناً أو حبملها على قولني 
وهذا يف املطلقة إذا أرضعت فلها على املطلق أجرة رضيعها ألن نفقته } وُهن أُجوَرُهّن فإن أَْرَضْعَن لكم فآت{ 

  .ورضاعه واجب على أبيه دوهنا ، وال أجرة هلا إن كانت على نكاحه 
  :فيه وجهان } وائَْتِمروا َبْينكم مبْعروف { 

  .قاله السدي : أحدمها 
ا إذا وقعت الفرقة بينهما مبعروف يف أجرهتا على األب ورضاعها تراضوا يعين أبوي الولد يتراضيان بينهم: الثاين 
  .للولد 

  :فيه وجهان } وإن تعاسرمت { 
  .تضايقتم وتشاكستم ، قاله ابن قتيبة : أحدمها 

  .اختلفتم : الثاين 
  :واختالفهما نوعان } فسترضُع له أخرى { 

  .يف الرضاع : أحدمها 
  .يف األجر : الثاين 

ضاع فإن دعت إىل إرضاعه فامتنع األب مكِّنت منه جرباً ، وإن دعاها األب إىل إرضاعه فامتنعت فإن اختلفا يف الر
، فإن كان يقبل ثدي غريها مل جترب على إرضاعه ويسترضع له غريها ، وإن كان ال يقبل ثدي غريها أجربت على 

األب إال تربعاً فاألم أَْوىل بأجر املثل إذا  وإن اختلفا يف األجر فإن دعت إىل أجر مثلها وامتنع. إراضاعه بأجر مثلها 
  .مل جيد األب متربعاً 

وإن دعا األب إىل أجر املثل وامتنعت األم شططاً فاألب أوىل به ، فإذا أعسر األب بأجرهتا أخذت جرباً برضاع 
  .ولدها 

  :فيه ثالثة أوجه } ال ُيكلُِّف اللَّه نفساً إال ما آتاها . . . { 
  .ف اللَّه األب نفقة املرضع إال حبسب املكنة ، قاله ابن جبري ال يكل: أحدها 
  .ال يكلفه اللَّه أن يتصدق ويزكي وليس عنده مال مصدق وال مزكى ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .أنه ال يكلفه فريضة إال حبسب ما أعطاه اللَّه من قدرته ، وهذا معىن قول مقاتل : الثالث 



  :حيتمل وجهني } ُعْسرٍ ُيسراً  سَيْجَعلُ اللَُّه بَْعَد{ 
  .يعين بعد ضيق سعة : أحدمها 

  .بعد عجز قدرة : الثاين 

فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها ) ٨(كًْرا َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبَناَها ِحسَاًبا َشدِيًدا َوَعذَّْبَناَها َعذَاًبا ُن
لَْيكُمْ أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَدْ أَنَْزلَ اللَُّه إِ) ٩(َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسًرا َوكَانَ 
آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ  َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِت اللَِّه ُمَبيِّنَاٍت لُِيخْرَِج الَِّذيَن) ١٠(ِذكًْرا 

  ) ١١(ا قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقًا َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًد

  :الذكر القرآن ، ويف الرسول قوالن } َرسوالً * ليكم ذِكْراًقد أنزلَ اللَُّه إ{ 
  .جربيل ، فيكونان مجيعاً ، منزلني ، قاله الكليب : أحدمها 

  .قد أنزل اللَّه إليكم ذكراً وبعث إليكم رسوالً : أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فيكون تقدير الكالم : الثاين 
  .نزلت يف مؤمين أهل الكتاب : لقرآن ، قال الفراء يعين ا} يتلوا عليكم آيات اللَّه { 
  :فيه ثالثة أوجه } ُمَبيِّناٍت لُيخْرَِج الذين آَمنوا َوعِملوا الصاِلَحاِت ِمن الظُّلُماِت إىل النُّورِ { 

  .من ظلمة اجلهل إىل نور العلم : أحدها 
  .من ظلمة املنسوخ إىل ضياء الناسخ : الثاين 

  .طل إىل ضياء احلق من ظلمة البا: الثالث 

لََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد اللَُّه الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت َوِمَن الْأَْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ الْأَْمُر َبيَْنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ ال
  ) ١٢(أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما 

  .ال اختالف بينهم يف السموات السبع أهنا مساء فوق مساء } َسْبَع َسمواٍت  اللَُّه الذي َخلََق{ 
  :يعين سبعاً ، واختلف فيهن على قولني } وِمَن األْرضِ مثْلَهّن { مث قال 

وهو قول اجلمهور أهنا سبع أرضني طباقاً بعضها فوق بعض ، وجعل يف كل أرض من خلقه من شاء ، غري : أحدمها 
ض وتظلهم أخرى ، وليس تظل السماء إال أهل األرض العليا اليت عليها عاملنا هذا ، فعلى هذا ختتص أهنم تقلّهم أر

  .دعوة اإلسالم بأهل األرض العليا وال تلزم من غريها من األرضني وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز 
  :ويف مشاهدهتم السماء واستمداد الضوء منها قوالن 

السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها وهذا قول من جعل األرض أهنم يشاهدون : أحدمها 
  .مبسوطة 

  .أهنم ال يشاهدون السماء وإن اللَّه خلق هلم ضياء يستمدونه ، وهذا قول من جعل األرض كالكرة : والقول الثاين 
ليس بعضها فوق بعض ، تفرق  حكاه الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أهنا سبع أرضني منبسطة: القول الثاين 

بينهن البحار وتظل مجيعن السماء ، فعلى هذا إن مل يكن ألحد من أهل هذه األرض وصول لألخرى اختصت دعوة 
اإلسالم بأهل هذه األرض ، وإن كان لقوم منهم وصول إىل أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة اإلسالم عند 

مكن سلوكها ال مينع من لزوم ما عم حكمه ، واحتمل أال تلزمهم إمكان الوصول إليهم ألن فصل البحار إذا أ
دعوة اإلسالم ألهنا لو لزمت لكان النص هبا وارداً ولكان الرسول هبا مأموراً ، واللَّه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه 



  .وصواب ما اشبته على خلقه 
  :فيه وجهان } يتَنزَّلُ األْمرُ َبْيَنُهنَّ { مث قال تعاىل 

أشارة إىل ما بني هذه األرض العليا اليت هي أدناها } بينهن { الوحي ، قاله مقاتل ، فعلى هذا يكون قوله : ا أحدمه
  .وبني السماء السابعة اليت هى أعالها 

» بينهن « أن املراد باألمر قضاء اللَّه وقدره ، وهو قول األكثرين ، فعلى هذا يكون املراد بقوله : الوجه الثاين 
  .إىل ما بني األرض السفلى اليت هي أقصاها وبني السماء السابعة اليت هي أعالها  اإلشارة
ألن من قدر على هذا امللك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه } ِلْيَعلموا أنَّ اللََّه على كل شىٍء قديٌر { مث قال 

  . أقدر ، ومن العفو واالنتقام أمكْن ، وإن استوى كل ذلك يف مقدوره ومكنته
أوجب التسليم مبا تفرد به من العلم كما أوجب التسليم مبا تفرد به من } وأنَّ اللَّه قد أحاط بكل شىٍء ِعلْماً { 

  .القدرة ، وحنن نستغفر اللَّه من خوض فيما اشتبه وفيما التبس وهو حسب من استعانه وجلأ إليه 

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ ) ١(ُه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزوَاجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَّ
ِه َوأَظَْهَرُه اللَُّه َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَزَْواجِهِ َحِديثًا فَلَمَّا َنبَّأَتْ بِ) ٢(أَْيَمانِكُْم َواللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُم 

إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه ) ٣(َعلِيُم الَْخبُِري َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنَْبأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنِيَ الْ
) ٤(إِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِبْرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني وَالَْملَاِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَ

يَِّباتٍ ابَِداتٍ َساِئحَاٍت ثََعَسى َربُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُْبِدلَهُ أَزَْواًجا َخْيًرا مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئبَاٍت َع
  ) ٥(َوأَْبكَاًرا 

  :فيه ثالثة أوجه } يا أيها النيبُّ مل ُتحرُِّم ما أَحلَّ اللَُّه لَكَ { : قوله تعاىل 
  .أنه أراد بذلك املرأة اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يقبلها ، قاله ابن عباس : أحدهاه 
وسلم عند بعض نسائه ، واختلف فيها فروى عروة عن عائشة أنه أنه عسل شربه النيب صلى اهللا عليه : والثاين 

وروى أسباط عن السدي أنه شربه . شربه عند حفصة وروى ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة 
إنا لنجد منك ريح املغافري ، وكان يكره أن يوجد : عند أم سلمة ، فقال يعين نساؤه عدا من شرب ذلك عندها 

  .َجَرَسْت حنلة الُعرفُط ، فحّرم ذلك على نفسه ، وهذا قول من ذكرنا : يح ، وقلن له منه الر
أهنا مارية أم إبراهيم خال هبا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف بيت حفصة بنت عمر وقد خرجت لزيارة : الثالث 

فسه أرضاء حلفصة ، وأمرها أن ال أبيها ، فلما عادت وعلمت عتبت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فحرمها على ن
خترب أحداً من نسائه ، فأخربت به عائشة ملصافاة كانت بينهما وكانت تتظاهران على نساء النيب صلى اهللا عليه 

وسلم أي تتعاونان ، فحّرم مارية وطلق حفصة واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرين يوماً ، وكان جعل على نفسه أن 
اللَّه هذه اآلية ، فراجع حفصة واستحل مارية وعاد إىل سائر نسائه ، قاله احلسن وقتادة ُيحّرمهن شهراً ، فأنزل 

  .والشعيب ومسروق والكليب وهو ناقل السرية 
  :واختلف من قال هبذا ، هل حّرمها على نفسه بيمني آىل هبا أم ال ، على قولني 

  .ر بالكفارة يف اليمني ، قاله احلسن وقتادة والشعيب أنه حلف مييناً حرّمها هبا ، فعوتب يف التحرمي وأُم: أحدمها 
  .أنه حّرمها على نفسه من غري ميني ، فكان التحرمي موجباً لكفارة اليمني ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :فيه وجهان } قد فََرَض اللَُّه لكم َتِحلَّةَ أْيمانِكم { 



  .قد بّين اللّه لكم املخرج من أميانكم : أحدمها 
  .قد قدر اللّه لكم الكفارة يف احلنث يف أميانكم :  الثاين

  :فيه قوالن } وإذْ أَسر النيبُّ إىل بَْعضِ أزْاجِِه َحديثاً { 
أنه أَسرَّ إىل حفصة حترمي ما حرمه على نفسه ، فلما ذكرته لعائشة وأطلع اللَّه نبيه على ذلك عّرفها بعض : أحدمها 

  .لسدي ما ذكرت ، وأعرض عن بعضه ، قاله ا
اكتميه عن عائشة وكان يومها منه ، وأُِسّرك أن أبا بكر اخلليفة من بعدي : أسرّ إليها حترمي مارية ، وقال هلا : الثاين 

فكان الذي } عّرف بعضه وأعرض عن بعض { ، وعمر اخلليفة من بعده ، فذكرهتا لعائشة ، فلما أطلع اللَّه نبيه 
وقرأ احلسن . أعرض عنه ما ذكره من اخلالفة لئال ينتشر ، قاله الضحاك  عرف ما ذكره من التحرمي ، وكان الذي

{ عرف بعضه بالتخفيف أي غضب منه وجازى عليه ، : وتأويل قوله : بالتخفف ، وقال الفراء » َعَرف بعضه « : 
النيب صلى اهللا عليه وسلم على  يعين بالتوبة اللتني تظاهرتا وتعاونتا من نساء} إن َتتوبا إىل اللَِّه فَقْد َصَغْت قلوُبكما 

  .سائرهن ومها عائشة وحفصة 

  :ثالثة أقاويل » صغت « ويف 
  .يعين زاغت ، قاله الضحاك : أحدها 
  :مالت ، قاله قتادة ، قال الشاعر : الثاين 

  ِمن َنْسلِ عباس بن عبد املطلب... ُتصِْغي القلوبُ إىل أَغَرَّ ُمباَرٍك 
  .كامل أمثت ، حكاه ابن : والثالث 

  :وفيما أوخذتا بالتوبة منه وجهان 
  .من اإلذاعة واملظاهرة : أحدمها 

  .من سرورمها مبا ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم من التحرمي ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .عني تعاونا على معصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } وإن َتظَاَهرا عليه { 
  .يعين وليه أيضاً } وجربيل { وليه يعين } فإن اهللا هو مواله { 
  :فيهم مخسة أقاويل } وصاحلُ املؤمنني { 

  .أهنم األنبياء ، قاله قتادة وسفيان : أحدها 
  .ألهنما كانا أبوي عائشة وحفصة وقد كانا عونا له عليهما : أبو بكر وعمر ، قال الضحاك وعكرمة : الثاين 

  .أنه علّي : الثالث 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله السدي أهنم أصحاب : الرابع 

  .أهنم املالئكة ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  .أن صاحل املؤمنني من وقى دينه بدنياه : وحيتمل سادساً 

أهنم : يعين أعواناً للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وحيتمل حتقيق تأويله وجهاً ثانياً } واملالئكةُ بَعَد ذلك ظهريٌ { 
  .م عند احلاجة اليهم املستظهر هب

  .أما نساؤه فخري نساء األمَّة } َعسى ربُّه إن طَلّقكُّن أَن ُيبِدلَه أَزْواجاً خرياً مِنكُنَّ { 
  :ثالثة أوجه } َخْيراً مِّنكُنَّ { ويف قوله 

  .يعين أطوع منكن : أحدها 



  .أحب إليه منكن : والثاين 
  .خرياً منكن يف الدنيا ، قاله السدي : والثالث 

  :فيه ثالثة أوجه } َمْسِلماٍت { 
  .يعين خملصات ، قاله ابن جبري ونرى أال يستبيح الرسول إال مسلمة : أحدها 
  .يقمن الصالة ويؤتني الزكاة كثرياً ، قاله السدي : الثاين 

  .معناه مسلمات ألمر اللَّه وأمر رسوله ، حكاه ابن كامل : الثالث 
  .ْرن به وُنهني عنه يعين مصدقات مبا أُم} مؤمناتٍ { 
  :فيه وجهان } قانتاٍت { 

  .مطيعات : أحدمها 
  .راجعات عما يكرهه اللَّه إىل ما حيبه : الثاين 

  :فيه وجهان } تائباٍت { 
  .من الذنوب ، قاله السدي : أحدمها 

  .راجعات ألمر الرسول تاركات حملاب أنفسهن : الثاين 
  :فيه وجهان } عابداتٍ { 

  .للَّه ، قاله السدي  عابدات: أحدمها 
  .متذلالت للرسول بالطاعة ، ومنه أخذ اسم العبد لتذهللا ، قاله ابن حبر : الثاين 

  :فيه وجهان } سائحاٍت { 
  .صائمات ، قاله ابن عباس واحلسن وابن جبري : أحدمها 

  .مسي الصائم سائحاً ألنه كالسائح يف السفر بغري زاد : قال ابن قتيبة 
يل للصائم سائح ألن الذي كان يسيح يف األرض متعبداً ال زاد معه كان ممسكاً عن األكل ، ق: وقال الزهري 

والصائم ميسك عن األكل ، فلهذه املشاهبة مسي الصائم سائحاً ، وإن أصل السياحة االستمرار على الذهاب يف 
  .ألكل والشرب والوقاع األرض كاملاء الذي يسيح ، والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك املشتهى ، وهو ا

وعندي فيه وجه آخر وهو أن اإلنسان إذا امتنع عن األكل والشرب والوقاع وسد على نفسه أبواب الشهوات 
انفتحت عليه أبواب احلكم وجتلت له أنوار املتنقلني من مقام إىل مقام ومن درجة إىل درجة فتحصل له سياحة يف 

  .عامل الروحانيات 
  .ن بسفر اهلجرة سائحات ، قاله زيد بن أسلم مهاجرات ألهن: الثاين 

أما الثيب فإمنا مسيت بذلك ألهنا راجعة إىل زوجها إن أقام معها ، أو إىل غريه إن فارقها ، وقيل } ثَيّباٍت وأْبكاراً { 
  .ألهنا ثاَبْت إىل بيت أبويها ، وهذا أصح ألنه ليس كل ثّيب تعود إىل زوج 

  .بكراً ألهنا على أول حالتها اليت خلقت هبا  وأما البكر فهي العذراء مسيت
  .أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون ، والبكر مثل مرمي بنت عمران : قال الكليب 

يا رسول اللَّه لو اختذت مقام : وافقت ريب يف ثالث ، قلت : روى خداش عن محيد عن أنس قال عمر بن اخلطاب 
إنك يدخل إليك الربُّ والفاجر فلو حجبت أمهات املؤمنني ، فأنزل اللَّه آية يا رسول اللَّه : إبراهيم مصلى ، وقلت 

لَتكُفُّّن عن رسول اللَّه أو ليبدلنه اللًَّه ] : فدخلت عليهن فقلت [ احلجاب ، وبلغين عن أمهات املؤمنني شىء 



اللَّه ما يعظ نساءه حىت يا عمر أما يف رسول : أزوجاً خرياً منكن حىت دخلت على إحدى أمهات املؤمنني فقالت 
  .اآلية } عسى ربُّه إن طلّقكّن { : تعظهن أنت ، فأمسكت فأنزل اللَّه تعاىل 

لََّه َما  ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ
َيا أَيَُّها الَِّذينَ ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٦(أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ 

كَفَِّر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم وَُيْدخِلَكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َيْوَم آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه َتْوَبةً َنصُوًحا َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُي
َواغِْفرْ لََنا إِنَّكَ  بََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنالَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َر

  ) ٨(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

كل شيء يف القرآن يا أيها الذين آمنوا ففي التوراة : قال خيثمة } يا أيها الذين آَمنوا قُوا أَنفَُسكم وأْهليكم ناراً { 
  .يا أيها املساكني 

  .فإنه خري تؤمر به أو شر تنهى عنه إذا قال اللَّه يا أيها الذين آمنوا فارعها مسعك : وقال ابن مسعود 
  .يا أيها الذين آمنوا افعلوا ، فالنيب منهم : إذا قال اللَّه تعاىل : وقال الزهري 

  :أي اصرفوا عنها النار ، ومنه قول الراجز } قوا أنفسكم وأهليكم ناراً { : ومعىن قوله 
  وكيف يوقى ما املوت القي... ولو توقى لوقاه الواقي 

  :ة أوجه وفيه ثالث
  .معناه قوا أنفسكم ، وأهلوكم فليقوا أنفسهم ناراً ، قاله الضحاك : أحدها 
  .قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر والدعاء حىت يقيكم اللَّه هبم ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس : الثاين 

  .هد قوا أنفسكم بأفعالكم ، وقوا أهليكم بوصيتكم ، قاله علي وقتادة وجما: الثالث 
  :ويف الوصية اليت تقيهم النار ثالثة أقاويل 

  .يأمرهم بطاعة اللَّه وينهاهم عن معصيته ، قاله قتادة : أحدها 
  .يعلمهم فروضهم ويؤدهبم يف دنياهم ، قاله علي : الثاين 

  .يعلمهم اخلري ويأمرهم به ، ويبني هلم الشر ، وينهاهم عنه : الثالث 
  .نفسه وولده وعبيده وإمائه حق ذلك عليه يف : قال مقاتل 

  :يف ذكر احلجارة مع الناس ثالثة أقاويل } َوقودها الناُس واحلجارةُ { 
إنَّكُمْ { أهنا احلجارة اليت عبدوها ، حىت يشاهدوا ما أوجب مصريهم إىل النار ، وقد بني اللّه ذلك يف قوله : أحدها 

  .} م َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّ
أهنا حجارة من كربيت وهي تزيد يف وقودها النار وكان ذكرها زيادة يف الوعيد والعذاب ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .وجماهد 
  .أنه ذكر احلجارة ليعلموا أن ما أحرق احلجارة فهو أبلغ يف إحراق الناس : الثالث 

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم { وسلم تال هذه اآلية بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى ابن أيب زائدة قال 
يا رسول اهللا حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال : اآلية ، وعنده بعض أصحابه ، ومنهم شيخ فقال الشيخ } 

والذي نفسي بيده لصخرة من جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها ، فوقع الشيخ مغشياً عليه ، فوضع النيب صلى اهللا 
يا شيخ قل ال إله إال اللَّه ، فقال هبا ، فبشره باجلنة ، فقال : سلم يده على فؤاده فإذا هو حي ، فقال عليه و



  .} ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد { : نعم لقول اللَّه تعاىل : يا رسول اللَّه أِمن بيننا؟ قال : أصحابه 
  .فعال وهم الزبانية يعين غالظ القلوب ، شداد األ} عليها مالئكة ِغالظٌ شداٌد { 
  .أي ال خيالفونه يف أمره من زيادة أو نقصان } ال يْعُصون اللّه ما أمرهم { 
  .يعين يف وقته فال يؤخرونه وال يقدمونه } وَيفْعلون ما ُيْؤَمرونَ { 
  :فيه مخسة تأويالت } يا أيها الذين آمنوا تُوبوا إىل اللَّه تَْوبةً َنصوحاً { 

  .النصوح هي الصادقة الناصحة ، قاله قتادة أن التوبة : أحدهها 

  .أن النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره ، قاله احلسن : الثاين 
  .أن ال يثق بقبوهلا ويكون على وجل منها : الثالث 
  .أن النصوح هي اليت ال حيتاج معها إىل توبة : الرابع 

  .ليه أبداً ، قاله عمر بن اخلطاب أن يتوب من الذنب وال يعود إ: اخلامس 
  .وهي على هذه التأويالت مأخوذة من النصاحة وهي اخلياطة 

  :ويف أخذها منها وجهان 
  .ألهنا توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما حيكم اخلياط الثوب خبياطته وتوثيقه : أحدمها 

  .جيمع اخلياط الثوب ويلصق بعضه ببعض  ألهنا قد مجعت بينه وبني أولياء اللَّه وألصقته هبم كما: الثاين 
ومنهم من قرأ ُنصوحاً بضم النون ، وتأويلها على هذه القراءة توبةَ ُنْصح ألنفسكم ، ويروي نعيم عن أيب هريرة 

إن اهللا تعاىل أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم بضالَّته جيدها بأرض « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
  ها زاده وسقاؤهفالة علي

 «.  

ضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن كَفَُروا ) ٩( َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري
ْن ِعَباِدَنا صَاِلَحْينِ فََخانََتاُهَما فَلَْم ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوِقيلَ اْمرَأََت نُوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِم

  ) ١٠(اْدُخلَا النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني 

ربعة أما جهاد الكفار فبالسيف ، وأما جهاد املنافقني ففيه أ} يا أيها النيبُّ جاِهِد الكُفّاَر واملنافقني واغْلُظْ عليهم { 
  :أوجه 

  .أنه باللسان والقول ، قاله ابن عباس والضحاك : أحدها 
  .بالغلظة عليهم كما ذكر اللَّه ، قاله الربيع بن أنس : الثاين 

  .بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه ، وليقابلهم بوجه مكفهر ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  .له احلسن بإقامة احلدود عليهم ، قا: الرابع 

  }ضََرَب اللَُّه َمثالً للذين كَفَروا امرأةَ ُنوحٍ وامرأةَ لُوٍط كانتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعبادنا صاحلْنيِ فخانتامها { 
  :يف خيانتهما أربعة أوجه 

  .أهنما كانتا كافرتني ، فصارتا خائنتني بالكفر ، قاله السدي : أحدها 
ما بغت امرأة نيب قط ، إمنا : ان وتستران الكفر ، وهذه خيانتهما قال ابن عباس منافقتني تظهران اإلمي: الثاين 



  .كانت خيانتهما يف الدين 
  .أفشتاه إىل املشركني ، قاله الضحاك ] شيئاً [ أن خيانتهما النميمة ، إذا أوحى اللَّه تعاىل إليهما : الثالث 
نه جمنون ، وإذا آمن أحد به أخربت اجلبابرة به ، وخيانة امرأة أن خيانة امرأة نوح أهنا كانت خترب الناس أ: الرابع 

  .لوط أنه كان إذا نزل به ضيف دّخنت ِلُتْعِلم قومها أنه قد نزل به ضيف ، ملا كانوا عليه من إتيان الرجال 
  .وكان اسم امرأة نوح واهلة ، واسم امرأة لوط والعة : قال مقاتل 

ل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أن اسم امرأة نوح واعلة ، واسم وقال الضحاك عن عائشة أن جربيل نز
  .امراة لوط واهلة 

أي مل يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على اهللا عن زوجتيهما ملا عصتا شيئاً من } فلم ُيْغنِيا عنهما ِمَن اللَِّه شيئاً { 
  .ن الوسيلة عذاب اللَّه ، تنبيهاً بذلك على أن العذاب ُيدفع بالطاعة دو

وهذا مثل ضربه اللَّه ليحذر به حفصة وعائشة حني تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال حيىي بن سالم 
  .وسلم ، مث ضرب هلما مثالً بامرأة فرعون ومرمي ابنة عمران ترغيباً يف التمسك بالطاعة 

ْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة وََنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن آَمُنوا امَْرأََت ِفْرَع
مَاِت َومَْرَيمَ ابَْنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروحَِنا َوَصدَّقَْت بِكَِل) ١١(َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  ) ١٢(َربَِّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني 

  .قيل امسها آسية بنت مزاحم } وضَرَب اللَُّه َمثالً للذيَن آمنوا امرأةَ ِفْرعونَ { 
ال اطّلع فرعون على إميان امرأته فخرج على املأل فق: قال أبو العالية } إذْ قالت َربِّ اْبنِ يل عندك بيتاً يف اجلنة { 

اقتلْها ، فأوتد هلا : فإهنا تعبد رّباً غريي ، فقالوا له : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها ، فقال هلم : هلم 
اآلية ، فكشف هلا » رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة « : أوتاداً فشد يديها ورجليها ، فدعت آسية رهبا فقالت 

: فوافق ذلك حضور فرعون ، فضحكت حني رأت بيتها يف اجلنة ، فقال فرعون الغطاء فنظرت إىل بيتها يف اجلنة ، 
  .أال تعجبون من جنوهنا ، فعذهبا وهي تضحك وقُبض روحها 

  :فيه قوالن } وََنجِّين ِمن ِفْرَعْونَ َوَعَمِله { : وقوهلا 
  .الشرك : أحدمها 

  .اجلماع ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :فيهم قوالن } ني َوجنِّين من القوم الظامل{ 

  .أهنم أهل مصر ، قاله الكليب : أحدمها 
  .القبط ، قاله مقاتل : الثاين 

  :قال املفسرون } ومرَمي ابَنةَ ِعمرانَ اليت أْحَصَنْت فَْرَجَها { 
ت وجربيل إمنا نفخ يف جيبها ، وحيتمل أن تكون أحصن} فنفخنا فيه ِمن ُروحنا { إنه أراد بالفرج اجليب ألنه قال 

  .فرجها ونفخ الروح يف جيبها 
  :فيه ثالثة أوجه } وَصدَّقَْت بكلماِت رَبِّها وكُُتبِه { 

  .التوراة والزبور » كتبه « اإلجنيل ، و » كلمات رهبا « أن : أحدها 
وكتبه { ، } إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالماً زكياً { قول جربيل حني نزل عليها » كلمات رهبا « أن : الثاين 



  .اإلجنيل الذي أنزله من السماء ، قاله الكليب } 
  .اإلجنيل ، قاله مقاتل » كتبه « عيسى ، و » كلمات رهبا « أن : الثالث 

  .أي من املطيعني يف التصديق } وكانت من القانتني { 
  .من املطيعني يف العبادة : الثاين 

الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َوُهَو ) ١(ْيٍء قَِديٌر َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َش
 الَِّذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا َما َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن) ٢(الْعَزِيُز الَْغفُوُر 

َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح ) ٤(ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصرُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري ) ٣(فُطُورٍ 
  ) ٥(َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَابَ السَِّعريِ 

  :فيه ثالثة أوجه } تبارَك الذي بيِدِه املُلْكُ { :  قوله عز وجل
وهو أبلغ من املبارك الختصاص اللَّه بالتبارك واشتراك . أن التباُرك تفاُعل من الربكة ، قاله ابن عباس : أحدها 

  .املخلوقني يف املبارك 
  .أي تبارك يف اخللق مبا جعل فيهم من الربكة ، قاله ابن عطاء : الثاين 
  .معناه عال وارتفع ، قاله حيىي بن سالم :  الثالث

  :وجهان » الذي بيده امللك « ويف قوله 
  .ملك السموات واألرض يف الدنيا واآلخرة : أحدمها 

  .ملك النبوة اليت أعّز هبا من اتبعه وأذل هبا من خالفه ، قاله حممد بن إسحاق : الثاين 
  .تقام من إنعام وان} وهو َعلى كُلِّ َشْىٍء قَديٌر { 
  .يعين املوت يف الدنيا ، واحلياة يف اآلخرة } الذي َخلََق املوَت واحلياةَ { 

إن اللَّه أذل بين آدم باملوت ، وجعل الدنيا دار حياة « » : كان رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال قتادة 
  .« مث دار موت ، وجعل اآلخرة دار جزاء مث دار بقاء 

أنثى [ لق املوت واحلياة جسمني ، فخلق املوت يف صورة كبش أملح ، وخلق احلياة يف صورة فرس أنه خ: الثاين 
  .، وهذا مأثور حكاه الكليب ومقاتل ] بلقاء 

  :فيه مخسة تأويالت } ِلَيْبلُوكم أيُّكم أَْحَسُن َعَمالً { 
  .أيكم أمت عقالً ، قاله قتادة : أحدها 
  .قاله سفيان أيكم أزهد يف الدنيا ، : الثاين 

أيكم للموت أكثر ِذكْراً وله : الرابع . أيكم أورع عن حمارم اللَّه وأسرع إىل طاعة اللَّه ، وهذا قول مأثور : الثالث 
  .أحسن استعداداً ومنه أشد خوفاً وحذراً ، قاله السدي 

  .أيكم أعرف بعيوب نفسه : اخلامس 
  .ئه أيكم أرضى بقضائه وأصرب على بال: وحيتمل سادساً 

  :فيه وجهان } الذي َخلََق سَْبَع مسواٍت ِطباقاً { 
  .أي متفق متشابه ، مأخوذ من قوهلم هذا مطابق هلذا أي شبيه له ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .وسبع أرضني بعضهن فوق بعض ، بني كل مساء وأرض خلق وأمر : يعين بعضهن فوق بعض ، قال احلسن : الثاين 



  :فيه أربعة أوجه } الرمحنِ من تفاُوٍت ما َتَرة يف َخلْق { 
  :من اختالَف ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  .حىت ويف عشية أثقاهلا ... متفاوتات من األعنة قطّباً 
  .من عيب ، قاله السدي : الثاين 

  .من تفرق ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .مسلم ال يفوت بعضه بعضاً ، قاله عطاء بن أيب : الرابع 

  :قال الشاعر 
  بِلَْهَف َوالَ بِلْيَت وال لَو أنِّي... فلسُت ُمبْدرٍك ما فاَت ِمنِّي 

  .معناه فانظر إىل السماء : قال قتادة } فاْرجِع الَبَصرَ { 
  :فيه أربعة أوجه } هل تََرى من فُطور { 

  .من شقوق ، قاله جماهد والضحاك : أحدها 
  .من خلل ، قاله قتادة : الثاين 

  .من خروق قاله السدي : الثالث 
  .من وهن ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .أي انظر إىل السماء مرة بعد أخرى } مث اْرجع الَبَصَر كَّرَتْينِ { 
  :وحيتمل أمره بالنظر مرتني وجهني 

  .ألنه يف الثانية أقوى نظراً وأحّد بصراً : أحدمها 
  .بها واختالف بروجها ما ال يراه من األوىل فيتحقق أنه ال فطور فيها ألنه يرى يف الثانية من سري كواك: الثاين 

  .أنه عىن باملرتني قلباً وبصراً : وتأول قوم بوجه ثالث 
  .أي يرجع إليك البصر ألنه ال يرى فطوراً فريتد } يْنقَِلْب إليك الَبَصُر َخاسئاً وهو َحسريٌ { 

  :أربعة أوجه » خاسئاً « ويف 
  .، قاله ابن عباس ذليالً : أحدها 
  .منقطعاً ، قاله السدي : الثاين 

  .كليالً ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .مبعداً ، قاله األخفش مأخوذ من خسأت الكلب إذا أبعدته : الرابع 

  :ثالثة أوجه » حسري « ويف 
  :أنه النادم ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  ْينِ َتولّى َحبسْرييا ابنة القَ... ما أنا اليوم على شيء خال 
  :أنه الكليل الذي قد ضعف عن إدراك مرآه ، قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ارتدَّ َخْسآنَ ِمنه الطّْرُف قد َحسِرا... َمْن مّد طْرفاً إىل ما فوق غايته 
  :أنه املنقطع من اإلعياء ، قاله السدي ، ومنه قول الشاعر : والثالث 

  َحْسرى تغادُر بالطريق سخاهلا... ما تزال جيادها  واخليلُ ُشعثٌ



َتكَادُ َتَميَّزُ ) ٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمعُوا لََها َشهِيقًا َوِهيَ َتفُوُر ) ٦(َوِللَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئْسَ الَْمِصُري 
قَالُوا بَلَى قَْد َجاءََنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ) ٨(أَلَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوجٌ َس

فَاْعَتَرفُوا ) ١٠(السَِّعريِ  َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصَحابِ) ٩(ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ِفي َضلَالٍ كَبِريٍ 
  ) ١١(بِذَْنبِهِْم فَُسْحقًا لِأَْصَحابِ السَِّعريِ 

  .يعين الكفار ألقوا يف جهنم } إذا أُلقُوا فيها { 
  :فيه قوالن } مسعوا هلا شهيقاً { 

  .أن الشهيق من الكفار عند إلقائهم يف النار : أحدمها 
تشهق إليهم شهقة البغلة للشعري مث تزفر زفرة ال : فار فيها ، قال ابن عباس أن الشهيق جلهنم عند إلقاء الك: الثاين 

  .يبقى أحد إال خاف 
  :ويف الشهيق ثالثة أوجه 

  .أن الشهيق يف الصدور ، قاله الربيع بن أنس : أحدها 
  .أنه الصياح ، قاله ابن جريج : الثاين 

أول هنيق احلمار ، وقيل إن الزفري من احللق ، والشهيق من أن الشهيق هو آخر هنيق احلمار ، والزفري مثل : الثالث 
  .الصدر 

  :أي تغلي ، ومنه قول الشاعر } وهي تفوُر { 
  وِقْدُر القوم حاميةٌ تفوُر... تركتم ِقْدَركم ال شىيَء فيها 

  :فيه وجهان } . . . تكاُد َتَمّيُز ِمَن الَغْيِظ { 
  .تنقطع ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  .تتفرق ، قاله ابن عباس والضحاك : اين الث
  :فيه ها هنا وجهان » من الغيط « وقوله 

  :أنه الغليان ، قال الشاعر : أحدمها 
  من الغيظ وسط القوم أال يثبكا... فيا قلب مهالً وهو غضبان قد غال 

  .أنه الغضب ، يعين غضباً على أهل املعاصي وانتقاماً للَّه منهم : الثاين 
  :فيه وجهان } ِتكم َنذيٌر أملْ يأ{ 

  .أن النذر من اجلن ، والرسل من اإلنس ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أهنم الرسل واألنبياء ، واحدهم نذير ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه وجهان } فُسحْقاً ألصحاب الّسعريٍ { 
  .فبعداً ألصحاب السعري يعين جهنم ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .واٍد من جهنم يسمى سحقاً ، قاله ابن جبري وأبو صاحل ، ويف هذا الدعاء إثبات الستحقاق الوعيد أنه : الثاين 

 َوأَِسرُّوا قَوْلَكُْم أَوِ اجَْهُروا بِهِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ) ١٢(إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري 
ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُولًا فَاْمشُوا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمنْ ) ١٤(أَلَا َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري ) ١٣(

  ) ١٥(رِْزِقِه وَإِلَْيِه النُّشُوُر 



  :فيه ستة أوجه } إنّ الذين َيْخَشْونَ رَبهم بالغَْيبِ { 
  .أن الغيب اللَّه تعاىل ومالئكته ، قاله أبو العالية : أحدها 
  .اجلنة والنار ، قاله السدي : الثاين 

  .أنه القرآن ، قاله زر بن حبيش : الثالث 
  .أنه اإلسالم ألنه يغيب ، قاله إمساعيل بن أيب خالد : الرابع 

  .أنه القلب ، قاله ابن حبر : اخلامس 
  .سه فذكر ذنبه استغفر ربه ، قاله حيىي بن سالم أنه اخللوة إذا خال بنف: السادس 

  :فيه ثالثة أوجه } هلم مْغفرةٌ { 
  .بالتوبة واالستغفار : أحدها 
  .خبشية رهبم بالغيب : الثاين 

  .ألهنم حلّوا باجتناب الذنوب حمل املغفور له : الثالث 
  .يعين اجلنة } وأجٌر كبٌري { 

  .ب ومضاعفة الثواب أنه العفو عن العقا: وحيتمل وجهاً آخر 
  .يعين مذللة سهلة } هو الذي جََعلَ لكم األْرَض ذَلوالً { 

مثانية [ ، وللروم ] ألفاً [ أن األرض أربعة وعشرون ألف فرسخ ، فللسودان اثنا عشر : حكى قتادة عن أيب اجللد 
  :ة أوجه فيه ثالث} فاْمشُوا يف َمَناكِبِها { . ، وللفرس ثالثة آالف وللعرب ألف ] آالف 
  .يف جباهلا ، قاله ابن عباس وقتادة وبشري بن كعب : أحدها 
  .يف أطرفاها وفجاجها ، قاله جماهد والسدي : الثاين 

  .يف طرفها : الثالث 
  .يف منابت زرعها وأشجارها ، قاله احلسن : وحيتمل رابعاً 

  :فيه وجهان } وكُلوا ِمن رِْزِقِه { 
  .حلسن مما أحله لكم ، قاله ا: أحدمها 

  .مما أنبته لكم ، قاله ابن كامل : الثاين 
  .أي البعث } وإليه النشور { 

أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ ) ١٦(أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم الْأَْرَض فَإِذَا ِهَي َتمُوُر 
أََولَْم َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ) ١٨(َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ١٧(َف َنِذيرِ َحاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْي

  ) ١٩(فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما يُْمِسكُُهنَّ إِلَّا الرَّْحَمُن إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبِصٌري 

  :فيه وجهان  }أأِمنُتم َمْن يف السماءِ { 
  .أهنم املالئكة ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  .يعين أنه اللَّه تعاىل ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } أنْ َيْخِسفَ بكم األرَض فإذا هي متوُر { 

  .تتحرك ، قاله حيىي : أحدها 



  .تدور ، قاله قطرب وابن شجرة : الثاين 
  :بعض ، قاله جماهد ، ومنه قول الشاعر تسيل وجيري بعضها يف : الثالث 

  دماً مائراً إال جرى يف اخليازم... َرَمْين فأقصْدن القلوب ولن ترى 

إِنْ  أَمَّْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُكُْم) ٢٠(أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد لَكُمْ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِلَّا ِفي غُُرورٍ 
أَفََمْن َيْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن يَْمِشي سَوِيا َعلَى ِصَراطٍ ) ٢١(أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ لَجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ 

قُلْ ُهَو الَِّذي ) ٢٣(قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ  قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر َوالْأَفِْئَدةَ) ٢٢(ُمْسَتِقيمٍ 
قُلْ إِنََّما الِْعلُْم ِعْندَ اللَّهِ ) ٢٥(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني ) ٢٤(ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

  ) ٢٧(أَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ فَلَمَّا َر) ٢٦(َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني 

هذا مثل ضربه اللَّه تعاىل للهدى والضاللة ، ومعناه ليس من ميشي ُمكباً } أفمن ْيمشيِ ُمِكّباً على َوْجهِه أْهَدى { 
كمن ميشي سوياً معتدالً ناظراً ما بني يديه وعن ميينه وعن مشاله ، . اله على وجهه وال ينظر أمامه وال ميينه وال مش

  :وفيه وجهان 
أنه مثل ضربه اللّه للمؤمن والكافر ، فاملكب على وجهه الكافر يهوي بكفره ، والذي ميشي سوّياً املؤمن : أحدمها 

  .دياً ، قاله ابن عباس أمَّن ميشي يف الضاللة أهدى أم من ميشي مهت: يهتدي بإميانه ، ومعناه 
  .أن املكب على وجهه أبو جهل بن هشام ، ومن ميشي سوياً عمار بن ياسر ، قاله عكرمة : الثاين 

  :فيه وجهان } على صراٍط مستقيم { 
  .أن الطريق الواضح الذي ال يضل سالكه ، فيكون نعتاً للمثل املضروب : أحدمها 

  .، فيكون جزاء العاقبة االستقامة وخامتة اهلداية  هو احلق املستقيم ، قاله جماهد: الثاين 
  :فيه وجهان } قُلْ هو الذي ذََرأَكُمْ يف األرضِ { 

  .خلقكم يف األرض ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .نشركم فيها وفّرقكم على ظهرها ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .أنشأكم فيها إىل تكامل خلقكم وانقضاء أجلكم : وحيتمل ثالثاً 
  .أي ُتْبعثون بعد املوت } وإليِه ُتْحَشرون { 
  :فيه وجهان } فلما رأَْوه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوجوُه الذين كَفروا { 

  .ظهرت املساءة على وجوههم كراهة ملا شاهدوا ، وهو معىن قول مقاتل : أحدمها 
آل [ } وجوه وتسَْودُّ وجوه  يوم تبيضُّ{ : ظهر السوء يف وجهوههم ليدل على كفرهم ، كقوله تعاىل : الثاين 

  ] . ١٠٦: عمران 
  :أربعة أوجه } كنتم به تّدعون { وهذا قول خزنة جهنم هلم ، ويف قوله } وقيل هذا الذي كُنُْتْم به َتدَُّعونَ { 

  .متترون فيه وختتلفون ، قاله مقاتل : أحدها 
  .تشكّون يف الدنيا وتزعمون أنه ال يكون ، قاله الكليب : الثاين 

  .تستعجلون من العذاب ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  .أنه دعاؤهم بذلك على أنفسهم ، وهو افتعال من الدعاء ، قاله ابن قتيبة : الرابع 



قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه ) ٢٨(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ 
قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوًرا فََمْن َيأِْتيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ ) ٢٩(َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

)٣٠ (  

  :ن فيه وجها} قُلْ أَرأَْيُتْم إنْ أْصَبَح ماؤكم غُْوراً { 
  .ذاهباً ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ال تناله الدِّالء ، قاله ابن جبري ، وكان ماؤهم من بئر زمزم وبئر ميمون : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } فََمْن يأتيكم مباٍء َمِعنيٍ { 

  .أن معناه العذب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه الطاهر ، قاله احلسن وابن جبري وجماهد : الثاين 

  .أنه الذي متده العيون فال ينقطع : الثالث 
  :أنه اجلاري ، قاله قتادة ، ومنه قول جرير : الرابع 

  وَشالً بعيْنِك ال يزال َمعِيناً... إنّ الذين غدوا ُبلبِّك غاَدروا 
املانعة  سورة امللك هي املانعة من عذاب القرب ، وهي يف التوراة تسمى: روى عاصم عن ُرزين عن ابن مسعود قال 

  .، ويف اإلجنيل تسمى الواقية ، ومن قرأها من كل ليلة فقد أكثر وأطاب 

وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ ) ٣(َوإِنَّ لََك لَأَْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ بَِمْجُنوٍن ) ١(ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ 
إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِدينَ ) ٦(بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ ) ٥(ْبِصُرونَ فََستُْبِصُر َوُي) ٤(َعِظيمٍ 

)٧ (  

  :فيه مثانية أقوال } ن { قوله تعاىل 
  .رفعه  أن النون احلوت الذي عليه األرض ، قاله ابن عباس من رواية أيب الضحى عنه ، وقد: أحدها 
  .أن النون الدواة ، رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

  .أنه حرف من حروف الرمحن ، قاله ابن عباس يف رواية الضحاك عنه : الثالث 
  .هو لوح من نور ، رواه معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع 

  .ء السورة ، وهو مأثور أنه اسم من أمسا: اخلامس 
  .أنه قسم أقسم اللَّه به ، وللَّه تعاىل أن يقسم مبا يشاء ، قاله قتادة : السادس 
  .أنه حرف من حروف املعجم : السابع 
  .أن نون بالفارسية أيذون كن ، قاله الضحاك : الثامن 

م وما يسطرون ، فنزل األقوال مجيعاً يف تكوين األفعال والقل: إن مل يثبت به نقل أن يكون معناه : وحيتمل تاسعاً 
  .قسمه بني أفعاله وأقواله ، وهذا أعم قسمة 

أن يريد بالنون النفْس ألن اخلطاب متوجه إليها بغريعينها بأول حروفها ، واملراد بالقلم ما قدره : وحيتمل عاشراً 
  .اللَّه هلا وعليها من سعادة وشقاء ، ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ 

  :ففيه وجهان } والقلم {  أما



  .أنه القلم الذي يكتبون به ألنه نعمة عليهم ومنفعة هلم ، فأقسم مبا أنعم ، قاله ابن حبر : أحدمها 
  :أنه القلم الذي يكتب به الذكر على اللوح احملفوظ ، قال ابن جريج : الثاين 

  .هو من نور ، طوله كما بني السماء واألرض 
  :ثالثة أقاويل } ن وما َيْسطرو{ ويف قوله 

  .وما يعلمون ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .وما يكتبون ، يعين من الذكر ، قاله جماهد والسدي : الثاين 

  .أهنم املالئكة الكاتبون يكتبون أعمال الناس من خري وشر : الثالث 
ه جمنون به شيطان ، وهو قوهلم كان املشركون يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن} ما أنت بنعمِة رّبك مبجنونٍ { 
ما { : فأنزل اللَّه تعاىل رداً عليها وتكذيباً لقوهلم ]  ٦: احلجر [ } يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون { : 

  .أي برمحة ربك ، والنعمة ها هنا الرمحة } أنت بنعمة ربك مبجنون 
نت ونعمة ربك مبجنون ، ألن الواو والباء من حروف القسم ما أ: أن النعمة ها هنا قسم ، وتقديره : وحيتمل ثانياً 

.  
  .معناه ما أنت بنعمة ربك مبخفق : وتأوله الكليب على غري ظاهره ، فقال 

  :فيه أربعة أوجه } وإنّ لك ألْجراً غْيَر َمْمُنوٍن { 
  .غري حمسوب ، قاله جماهد : أحدها 
  .أجراً بغري عمل ، قاله الضحاك : الثاين 

  .غري ممنون عليك من األذى ، قاله احلسن : الثالث 
  :غري منقطع ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  رأياً أصيالً وأجْراً غَري ممنون... أال تكون كإمساعيلَ إنَّ له 
  .غري مقّدر وهو الفضل ، ألن اجلزاء مقدر ، والفضل غري مقدر : وحيتمل خامساً 

  :جه فيه ثالثة أو} وإنك لعلى ُخلُقٍ عظيمٍ { 
  .أدب القرآن ، قاله عطية : أحدها 

  .دين اإلسالم ، قاله ابن عباس وأبو مالك : الثاين 
  .على طبع كرمي ، وهو الظاهر : الثالث 

وحقيقة اخللُق يف اللغة هو ما يأخذ به اإلنسان نفسه من اآلداب مسي خلقاً ألنه يصري كاخللقة فيه ، فأما ما طبع عليه 
يكون اخللق الطبع املتكلف ، واخليم هو الطبع الغريزي ، وقد أوضح ذلك األعشى يف من اآلداب فهو اخليم ف

  :شعره فقال 
  ىل وعادت ِلخيمها األخالُق... وإذا ذو الفضول ضّن على املو 
  .أي رجعت األخالق إىل طباعها 

  :فيه وجهان } فََستْبِصُر ويُْبصُرونَ { 
  . احلق والباطل فسترى ويرون يوم القيامة حني يتبني: أحدمها 

  .قاله ابن عباس معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } بأَيِّكم املْفتونُ { 



  .يعين اجملنون ، قاله الضحاك : أحدها 
  .الضال ، قاله احلسن : الثاين 

  .الشيطان ، قاله جماهد : الثالث 
[ } يوم هم على النار ُيفْتنون { : لنار إذا أمحيته ، ومنه قوله تعاىل املعذب من قول العرب فتنت الذهب با: الرابع 

  .أي يعذبون ]  ١٣: الذاريات 

مَنَّاعٍ ) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(وَلَا ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ ) ٩(َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ ) ٨(فَلَا ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني 
إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ أََساِطُري ) ١٤(أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني ) ١٣(ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ ) ١٢(َخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ ِللْ

  ) ١٦(سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ ) ١٥(الْأَوَِّلَني 

  : فيه ستة تأويالت} َودُّوا لو ُتْدِهُن فَيْدِهنونَ { 
  .معناه ودوا لو تكفر فيكفرون ، قاله السدي والضحاك : أحدها 
  .ودوا لو تضُعف فيضُعفون ، قاله أبو جعفر : الثاين 

  .لو تلني فيلينون ، قاله الفراء : الثالث 
  .لو تكذب فيكذبون ، قاله الربيع بن أنس : الرابع 

  .لو ترخص هلم فريخصون لك ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  .أن تذهب عن هذا األمر فيذهبون معك ، قاله قتادة :  السادس

  :ويف أصل املداهنة وجهان 
  :جماملة العدو وممايلته ، قال الشاعر : أحدمها 

  .َتنوُبك ِمن مداهنِة العُدوِّ ... لَبْعُض الَغْشم أحْزم أمورٍ 
  .مومة ، وعلى الوجه األول غري مذمومة أهنا النفاق وترك املناصحة ، قاله املفضل ، فهي على هذا الوجه مذ: الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } وال ُتِطْع كلَّ َحالٍَّف َمهنيٍ { 
  .أنه الكذاب ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الضعيف القلب ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه املكثار من الشر ، قاله قتادة : الثالث 
  .أنه الذليل بالباطل ، قاله ابن شجرة : الرابع 
  .أنه الذي يهون عليه احلنث : تمل خامساً وحي

  :ويف من نزل ذلك فيه ثالثة أقاويل 
  .أهنا نزلت يف األخنس بن شريق ، قاله السدي : أحدها 
  .األسود بن عبد يغوث ، قاله جماهد : الثاين 

ع عن دينه ، قاله الوليد بن املغرية ، عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم ماالً وحلف أن يعطيه إن رج: الثالث 
  .مقاتل 

  :فيه ثالثة أوجه } َهمَّازٍ َمّشاٍء بِنميمٍ { 
  .أنه الفّتان الطعان ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدها 



  .أنه الذي يلوي شدقيه من وراء الناس ، قاله احلسن : الثاين 
  :ه لقول الشاعر أنه الذي يهمزهم بيده ويضرهبم دون لسانه ، قاله ابن زيد ، واألول أشب: الثالث 

  .وإن أغيُب فأنت اهلامز اللَُّمزة ... ُتْديل بُِودٍّ إذا القيتين كذباً 
  :فيه وجهان } مّشاٍء بنميم { 

  .الذي ينقل األحاديث من بعض الناس إىل بعض ، قاله قتادة : أحدمها 
  :هو الذي يسعى بالكذب ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  ملواله إال سعية بنميم... عنده  وَمْوىل كبْيِت النمل ال خري
  :ويف النميم والنميمة وجهان 

  .أهنما لغتان ، قاله الفراء : أحدمها 
  .أن النميم مجع منيمة : الثاين 

  :فيه وجهان } منّاعٍ للخْيرِ { 
  .للحقوق من ظلم : أحدمها 

  .اإلسالم مينع الناس منه : الثاين 
  »منّاعٍ للخريٍ « ونه يعين بعد ك} ُعُتلٍّ بَْعد ذلك زنيمٍ { 

  :معتٍد أثيم ، هو عتل زنيم ، وفيه تسعة أوجه 
  :أن الُعُتلّ الفاحش ، وهو مأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .أنه القوي يف كفره ، قاله عكرمة : الثاين 

  .أنه الوفري اجلسم ، قاله احلسن وأبو رزين : الثالث 
  .خلصومة بالباطل ، قاله الكليب أنه اجلايف الشديد ا: الرابع 

  .أنه الشديد األسر ، قاله جماهد : اخلامس 
  .أنه الباغي ، قاله ابن عباس : السادس 
  :أنه الذي يعِتل الناس ، أي جيرهم إىل احلبس أو العذاب ، مأخوذ من العتل وهو اجلر ، ومنه قوله تعاىل : السابع 
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لعيون: كتاب  وا لنكت    ا
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  ] . ٣٠: احلاقة [ } خذوه فاعِتلوه { 
  :هو الفاحش اللئيم ، قاله معمر ، قال الشاعر : الثامن 

  .غري ذي جندٍة وغري كرمي ... يعتل من الرجال زنيم 
د الرمحن بن غَْنم ، ورواه ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ما رواه شهر بن حوشب عن عب: التاسع 

ما اجلواظ وما اجلعظري وما العتل : فقال رجل » ال يدخل اجلنةَ جواظٌ وال جعظري وال العتلّ الزنيم « : قال 
العتل الزنيم الشديد اجلواظ الذي مجع ومنع ، واجلعظري الغليظ ، و« الزنيم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» اخللق الرحيب اجلوف ، املصحح األكول الشروب الواجد للطعام ، الظلوم للناس 
  :وأما الزنيم ففيه مثاين تأويالت 

  .أنه اللني ، رواه موسى بن عقبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .أنه الظلوم ، قاله ابن عباس يف رواية ابن طلحة عنه : الثاين 

  .أنه الفاحش ، قاله إبراهيم : الثالث 
ألن الوليد بن املغرية كان له أسفل من أذنه زمنة مثل زمنة : أنه الذي له زمنة كزمنة الشاة ، قال الضحاك : الرابع 

نزلت يف األخنس بن شريق ألنه حليف ملحق ولذلك مسي : الشاة ، وفيه نزلت هذه اآلية ، قال حممد بن إسحاق 
  .زنيماً 
  .أنه ولد الزىن ، قاله عكرمة : امس اخل

  :أنه الدعّي ، قال الشاعر : السادس 
  كما زِيدَ يف َعْرضِ األدميِ األكارُع... زنيٌم َتداعاه الرجالُ زيادةً 

  .أنه الذي يعرف باُألبنة ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : السابع 
  .، قاله أبو رزين } اخلرطوم سنسمه على { : أنه عالمة الكفر كما قال تعاىل : الثامن 

قيل إنه الوليد بن املغرية ، كانت له حديقة بالطائف ، وكان له اثنا عشر ابناً ، حكاه } أنْ كان ذا مالٍ وبننيَ { 
  .الضحاك 

  .املال والبنون حرث الدنيا ، والعمل الصاحل حرث اآلخرة : وقال علّي بن أيب طالب 
  .القرآن يعين } إذا تْتلى عليه آياُتنا { 
  .يعين أحاديث األولني وأباطيلهم } قال أساطُري األّولني { 
  :فيه أربعة أقاويل } سََنِسُمُه على اخلُرطومِ { 

يُْعَرُف اجملرمون بسيماهم { : أهنا مسة سوداء تكون على أنفه يوم القيامة يتميز هبا الكافر ، كما قال تعاىل : أحدها 
  ] . ٤١: الرمحن [ } 

  .نه يضرب يف النار على أنفه يوم القيامة ، قاله الكليب أ: الثاين 
  .أنه إشهار ذكره بالقبائح ، فيصري موسوماً بالذكر ال باألثر : الثالث 
هو ما يبتليه اللَّه به يف الدنيا يف نفسه وماله وولده من سوء وذل وَصغار ، قاله ابن حبر واستشهد بقول : الرابع 



  .األعشى 
  .بِشعرك واغلب أنف من أنت واسم ... ك واعمد لغريها فَدْعها وما َيغني

  .اخلرطوم هو من الناس األنف ، ومن البهائم الشفة : وقال املربد 

ْيَها طَاِئفٌ فَطَاَف َعلَ) ١٨(َولَا َيْسَتثُْنونَ ) ١٧(إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنا أَْصَحاَب الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِِحَني 
أَِن اغْدُوا َعلَى َحرِْثكُمْ إِنْ كُْنُتمْ ) ٢١(فََتنَاَدْوا ُمْصبِِحَني ) ٢٠(فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُمونَ 

َوغَدَْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِينَ ) ٢٤(ِمْسِكٌني  أَنْ لَا َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهمْ يََتَخافَُتونَ ) ٢٢(َصارِِمَني 
) ٢٨(قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْولَا ُتسَبُِّحونَ ) ٢٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٢٦(فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ٢٥(

) ٣١(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني ) ٣٠(فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ ) ٢٩(قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 
وا َيْعلَُمونَ كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَاُن) ٣٢(َعَسى رَبَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا خَْيًرا ِمنَْها إِنَّا إِلَى رَبَِّنا َراِغُبونَ 

)٣٣ (  

  :فيهم قوالن } إنا َبلَوناهم كما َبلَْونا أَْصحابَ اجلَنَِّة { 
  .إن الذين بلوناهم أهل مكة بلوناهم باجلوع كرتني ، كما بلونا أصحاب اجلنة حىت عادت رماداً : أحدمها 

  .أهنم قريش ببدر : الثاين 
واربطوهم يف احلبال ، وال تقتلوا منهم أحداً ، فضرب اللَّه حكى ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذاً 

  .هبم عند العدو مثالً بأصحاب اجلنة 
قيل إن هذه اجلنة حديقة كانت باليمن بقرية يقال هلا َضروان ، بينها وبني صنعاء } إذ أَقْسموا لََيصرِمُّنها ُمصْبِحَني { 

  :اليمن اثنا عشر ميالً ، وفيها قوالن 
  .هنا كانت لقوم من احلبشة أ: أحدمها 

قاله قتادة أهنا كانت لشيخ من بين إسرائيل له بنون ، فكان ميسك منها قدر كفايته وكفاية أهله ، ويتصدق : الثاين 
حنن أحوج : لئن ولينا لنفعلن ، وهو ال يطيعهم حىت مات فورثوها ، فقالوا : بالباقي ، فجعل بنوه يلومونه ويقولون 

  .أي حلفوا أن يقطعوا مثرها حني يصبحون » فأقسموا ليصُرمّنها مصبحني « الفقراء واملساكني بكثرة عيالنا من 
  :فيه ثالثة أوجه } وال َيْسَتثْنونَ { 

  .ال يستثنون من املساكني ، قاله عكرمة : أحدها 
  .استثناؤهم قول سبحان ربنا ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .قول إن شاء اللَّه : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } ف عليها طائٌف ِمن ربِّك وهم نائمونَ فطا{ 

  .أمر من ربك ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .عذاب من ربك ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه عنق من النار خرج من وادي جنتهم ، قاله ابن جريج : الثالث 
  . ليالً الطائف ال يكون إال: أي ليالً وقت النوم ، قال الفراء } وهم نائمون { 
  :فيه ثالثة أوجه } فأصبحت كالَصرمي { 

  .كالرماد األسود ، قاله ابن عباس : أحدها 



  :كالليل املظلم ، قاله الفراء ، قال الشاعر : الثاين 
  فما ينجاب عن صبحٍ ، َصرُمي... تطاولَ ليلَُك اجلَْونُ البهيُم 

  .كاملصروم الذي مل يبق فيه مثر : الثالث 
أياكم واملعاصي ، إن العبد ليذنب « : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم : بن مسعود أنه قال روى أسباط عن ا

اآليتني قد حرموا خري جنتهم } . . . فطاف عليها طائف من ربك { : ، مث تال » فيحرم به رزقاً قد كان هىيء له 
  .بذنبهم 

  .أي دعا بعضعهم بعضاً عند الصبح } فتنادَْوا ُمصبِحَني { 
  .كان احلرث عنباً : قال جماهد } أِن اغْدُوا على حَْرِثكم { 
  .أي عازمني على صرم حرثكم يف هذا اليوم } إن كنتم صارمني { 
  :فيه أربعة أوجه } فاْنطَلَقُوا وهم يتخافتونَ { 

  .يتكلمون ، قاله عكرمة : أحدها 
  .ء وقتادة خيفون كالمهم ويسرونه لئال يعلم هبم أحد ، قاله عطا: الثاين 

  .خيفون أنفسهم من الناس حىت ال يروهم : الثالث 
  .ال يتشاورون بينهم : الرابع 

  .قاله حيىي بن سالم } أن ال يدُخلَّنها اليوَم عليكم ِمسكني { 
  :فيه تسعة أوجه } َوغََدْوا على حَْرٍد قادرين { 

  .على غيظ ، قاله عكرمة : أحدها 

  .د على َجدٍّ ، قاله جماه: الثاين 
  .على منع ، قاله أبو عبيدة : الثالث 
  :على قصد ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  ْحيرُِد َحْرَد اجلَّنة املُِغلّة... أقَْبلَ سيلٌ جاء من عنِد اللّه 
  .اُي يقصد قصد اجلنة املغلة 

  .على فقر ، قاله احلسن : اخلامس 
  .على حرص ، قاله سفيان : السادس 
  .قاله ابن عباس  على قدرة ،: السابع 
  .على غضب ، قاله السدي : الثامن 
  .أن القرية تسمى حرداً ، قاله السدي : التاسع 

  :ثالثة أوجه » قادرين « : ويف قوله 
  .يعين قادرين على املساكني ، قاله الشعيب : أحدها 
  .قادرين على جنتهم عند أنفسهم ، قاله قتادة : الثاين 

  .نتهم يف الوقت الذي قدروه ، قاله ابن حبر أن موافاهتم إىل ج: الثالث 
  .أن القادر املطاع باملال واألعوان ، فإذا ذهب ماله تفرق أعوانه فُعصَي وعجز : وحيتمل رابعاً 

أي أهنم ملا رأوا أرض اجلنة ال مثرة فيها وال شجر قالوا إنا ضالون الطريق وأخطأنا } فلّما رأْوها قالوا إنا لَضالُّون { 



  :تنا ، مث استرجعوا فقالوا مكان جن
  .معناه جوزينا فُحرمنا : أي ُحرمنا خري جنتنا ، قال قتادة } بل حنن حمرومون { 
  :فيه ثالثة أوجه } قال أَْوَسطُهم { 

  .يعين أعدهلم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .خريهم ، قاله قتادة : الثاين 

  .أعقلهم ، قاله ابن حبر : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } م لوال ُتسَبَّحونَ أَلَْم أقُل لك{ 

  .، قاله ابن جريج » ليصرمنها مصبحني « لوال تستثنون عند قوهلم : أحدها 
  .أن التسبيح هو االستثناء ، ألن املراد باالستثناء ذكر اللَّه ، وهو موجود من التسبيح : الثاين 

  .كم أن تذكروا نعمة اللَّه عليكم فتؤدوا حقه من أموال: الثالث 

أَمْ ) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني ) ٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 
انٌ َعلَْيَنا َباِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما أَْم لَكُْم أَْيَم) ٣٨(إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتخَيَُّرونَ ) ٣٧(لَكُْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ 

  ) ٤١(أَْم لَُهمْ ُشَركَاُء فَلَْيأْتُوا بُِشرَكَائِهِْم إِنْ كَاُنوا َصاِدِقَني ) ٤٠(َسلُْهمْ أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم ) ٣٩(َتْحكُُمونَ 

  .ة باللَه والبالغة املؤكد} أم لكم أْيمانٌ علينا بالغةٌ { 
  :فيه وجهان } إنّ لكم ملا حتْكُُمون { 

  .أم لكم أميان عيلنا بالغة أننا ال نعذبكم يف الدنيا إىل يوم القيامة : أحدمها 
  :فيه وجهان } َسلْهم أيُّهم بذلك زعيمٌ { 

  .أن الزعيم الكفيل ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أنه الرسول ، قاله احلسن : الثاين 

  .أنه القيم باألمر لتقدمه ورئاسته : ثاً وحيتمل ثال

خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَانُوا ُيْدَعْونَ ) ٤٢(َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَا َيْسَتِطيُعونَ 
َوأُْمِلي ) ٤٤(ُب بَِهذَا الَْحِديِث سََنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ فَذَْرنِي َوَمْن ُيكَذِّ) ٤٣(إِلَى السُّجُوِد َوُهْم سَاِلُمونَ 

  ) ٤٧(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٦(أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ ) ٤٥(لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني 

  :فيه أربعة أوجه } قٍ يوَم ُيكَْشُف عن سا{ 
  .عن ساق اآلخرة ، قاله احلسن : أحدها 
  :الساق الغطاء ، قاله الربيع بن أنس ، ومنه قول الراجز : الثاين 

  محراَء تربي اللحم عن عراقها... يف َسَنٍة قد كشفْت عن ساقها 
  :أنه الكرب والشدة ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر : الثالث 

  وبدا من الشر الصُّراح... ساقها كشفت هلم عن 
  :ألنه أول الشدائد ، كما قال الراجز : هو إقبال اآلخرة وذهاب الدنيا ، قال الضحاك : الرابع 

  وجّدت احلرُب بكم فجدوا... قد كشفت عن ساقها فُشدُّوا 



وأن ينكشف أو يتغطى ،  فأما ما روي أن اللَّه تعاىل يكشف عن ساقه فإن اللَّه تعاىل منزه عن التبعيض واألعضاء
  .ومعناه أنه يكشف عن العظيم من أمره ، وقيل يكشف عن نوره 

  :ويف هذا اليوم ثالثة أقاويل 
  .أنه يوم الكرب واهلرم والعجز عن العمل : أحدها 
  .أنه يوم حضور املنية واملعاينة : الثاين 

  .أنه يوم القيامة : الثالث 
فمن قال يف هذا اليوم إنه يوم القيامة جعل األمر هبذا السجود على وجه } ون وُيْدَعون إىل السجوِد فال يستطيع{ 

  .التكليف 
  :ومن جعله يف الدنيا فلهم يف األمر هبذا السجود قوالن 

  .أنه تكليف : أحدمها 
تطاعة تندم وتوبيخ للعجز عنه ، وكان ابن حبر يذهب إىل أن هذا الدعاء إىل السجود إمنا كان يف وقت االس: الثاين 

  .، فلم يستطيعوا بعد العجز أن يستدركوا ما تركوا 
  }فذْرنِي وَمن ُيكذُّب هبذا احلديث { 

  .يعين القرآن : قال السدي 
  .وحيتمل آخر أي بيوم القيامة 

  :فيه مخسة أوجه } سنستدرجهم ِمن حيثُ ال َيْعلمون { 
  .سنأخذهم على غفلة وهم ال يعرفون ، قاله السدي : أحدها 
  .نتبع النعمة السيئة وننسيهم التوبة ، قاله احلسن :  الثاين

  .نأخذهم من حيث درجوا ودبوا ، قاله ابن حبر : الثالث 
هو تدرجيهم إىل العذاب بإدنائهم منه قليالً بعد قليل حىت يالقيهم من حيث ال يعلمون ، ألهنم لو علموا : الرابع 

  .بآماهلم وقت أخذهم بالعذاب ما ارتكبوا املعاصي وأيقنوا 
كم من مستدرج باإلحسان إليه ، وكم من مغبون بالثناء عيه ، : ما رواه إبراهيم بن محاد ، قال احلسن : اخلامس 

  .وكم من مغرور بالستر عليه 
  .النقل من حال إىل حال كالتدرج ، ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة : واالستدراج 

لَْولَا أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ ) ٤٨(ْن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ نَاَدى َوُهَو َمكْظُوٌم فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َولَا َتكُ
أَْبَصارِِهْم لَمَّا َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِ) ٥٠(فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٤٩(بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم 

  ) ٥٢(َوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَِمَني ) ٥١(َسِمُعوا الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ 

  :فيه وجهان } فاصْبِْر حلُكمِ رّبك { 
  .لقضاء ربك : أحدمها 

  .لنصر ربك ، قاله ابن حبر : الثاين 
إن اللَّه تعاىل يعزي نبّيه ويأمره بالصرب ، وأن ال يعجل كما عجل : قال قتادة } وال تكُن كصاِحبِ احلُوتِ { 

  .صاحب احلوت وهو يونس بن مىت 



  .ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني : أما نداؤه فقوله } إذ نادى وهو مكظوم { 
  :ويف مكظوم أربعة أوجه 

  .مغموم ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .قاله عطاء وأبو مالك ، والفرق بينهما أن الغم يف القلب ، والكرب يف األنفاس  مكروب ،: الثاين 

  .فالن كظم غيظه أي حبس غضبه ، قاله ابن حبر : حمبوس ، والكظم احلبس ، ومنه قوهلم : الثالث 
  .أنه املأخوذ بكظمه وهو جمرى النفس ، قاله املربد : الرابع 

  :فيه أربعة أوجه } ه لوال أن َتداَركه نِْعمةٌ ِمن ربِّ{ 
  .النبوة ، قاله الضحاك : أحدها 
  .عبادته اليت سلفت ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .نداؤه ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .أن نعمة اللَّه عليه إخراجه من بطن احلوت ، قاله ابن حبر : الرابع 

  :فيه وجهان  }لنُبِذَ بالعراء { 
  .بأرض اليمن : أللقي باألرض الفضاء ، قاله السدي ، قال قتادة : أحدمها 

  .أنه عراء يوم القيامة وأرض احملشر ، قاله ابن جرير : الثاين 
  :فيه وجهان } وهو مذموم { 

  .مبعىن مليم : أحدمها 
  .مذنب ، قاله بكر بن عبد اهللا ، ومعناه أن ندعه مذموماً : الثاين 

  :فيه ستة أوجه . اآلية } وإن يكاُد الذين كَفَروا لُيْزِلقونك بأََبصارهم { 
  .معناه ليصرعونك ، قاله الكليب : أحدها 
  .لريمقونك ، قاله قتادة : الثاين 

  .ليزهقونك ، قاله ابن عباس ، وكان يقرؤها كذلك : الثالث 
  .لينفذونك ، قاله جماهد : الرابع 

  .م من شدة نظرهم إليك ، قاله السدي ليمسونك بأبصاره: اخلامس 
  .ليعتانونك ، أي لينظرونك بأعينهم ، قاله الفراء : السادس 

ما رأينا مثل حجمه ونظروا إليه ليعينوه ، أي ليصيبوه بالعني ، وقد كانت العرب إذا أراد : وحكي أهنم قالوا 
تاللَّه ما رأيت أقوى منه : لنفسه أو ماله فيقول  أحدهم أن يصيب أحداً بعني يف نفسه أو ماله جتّوع ثالثاً مث يتعرض

  .وال أشجع وال أكثر ماالً منه وال أحسن ، فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله ، فأنزل اللَّه هذه اآلية 
  :فيه وجهان } لّما َسِمعوا الذكَْر { 

  .حممد : أحدمها 
  .القرآن : الثاين 

  :فيه وجهان } وما هو إال ِذكٌْر للعاملني { 
  ] . ٤٤: الزخرف [ } وإنه لذكر لك ولقومك { شرف للعاملني ، كما قال تعاىل : أحدمها 

  .يذكرهم وعد اجلنة ووعيد النار : الثاين 



  :ويف العاملني وجهان 
  .اجلن واإلنس ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .كل أمة من أمم اخللق ممن ُيعرف وال ُيعرف : الثاين 

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيةِ ) ٤(كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة ) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ ) ٢(اقَّةُ َما الَْح) ١(الَْحاقَّةُ 
امٍ ُحُسوًما فَتََرى الْقَْوَم ِفيَها َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّ) ٦(َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة ) ٥(

َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاتُ بِالْخَاِطئَةِ ) ٨(فََهلْ تََرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة ) ٧(َصْرَعى كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 
لَِنْجَعلََها لَكُمْ ) ١١(إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارَِيِة ) ١٠(َيةً فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابِ) ٩(

  ) ١٢(َتذْكَِرةً َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ 

  :فيه قوالن } احلاقّةُ ما احلاقّةُ { قوله تعاىل 
  . أنه ما حّق من الوعد والوعيد حبلوله ، وهو معىن قول ابن حبر: أحدمها 

  :أنه القيامة اليت يستحق فيها الوعد والوعيد ، قاله اجلمهور ويف تسميتها باحلاقة ثالثة أقاويل : الثاين 
ما ذكرنا من استحقاق الوعد والوعيد باجلزاء على الطاعات واملعاصي ، وهو معىن قول قتادة وحيىي بن : أحدها 
  .سالم 
  . ألن فيها حقائق األمور ، قاله الكليب: الثاين 

  .ألن حقاً على املؤمن أن خيافها : الثالث 
  .تفخيماً ألمرها وتعظيماً لشأهنا » ما احلاقة « وقوله 

فقد أدراه إياه وعلّمه » وما أدراك « بلغين أن كل شىء يف القرآن فيه : قال حيىي بن سالم } وما أْدراَك ما احلاقّة { 
  .يعلمه إياه فهو ما مل » وما يدريك « إياه ، وكل شيء قال فيه 

  :وفيه وجهان 
  .وما أدراك ما هذا االسم ، ألنه مل يكن يف كالمه وال كالم قومه ، قاله األصم : أحدمها 

  .وما أدراك ما يكون يف احلاقة : الثاين 
مد بن أما مثود فقوم صاحل كانت منازهلم يف احلجر فيما بني الشام واحلجاز ، قاله حم} كذَّبْت مثوُد وعاٌد بالقارعِة { 

  .وهو وادي القرى ، وكانوا عرباً : إسحاق 
وأما عاد فقوم هود ، وكانت منازهلم باألحقاف ، واألحقاف الرمل بني ُعمان إىل حضرموت واليمن كله ، وكانوا 

  .عرباً ذوي َخلق وَبسطة ، ذكره حممد بن إسحاق 
  :ففيها قوالن » القارعة « وأما 

وبضرب كالعذاب ، وجيوز أن يكون يف الدنيا ، وجيوز أن يكون يف  أهنا قرعت بصوت كالصيحة ،: أحدمها 
  .اآلخرة 
  .أن القارعة هي القيامة كاحلاقة ، ومها امسان ملا كذبت هبا مثود وعاد : الثاين 

  :ويف تسميتها بالقارعة قوالن 
  .ألهنا تقرع هبوهلا وشدائدها : أحدمها 

  .حط آخرين ، قاله املربد أهنا مأخوذة من القرعة يف رفع قوم و: الثاين 



  :فيها مخسة أقاويل } فأّما مثوُد فأهِلكوا بالطاغية { 
  .بالصيحة ، قاله قتادة : أحدها 
  .بالصاعقة ، قاله الكليب : الثاين 

  .بالذنوب ، قاله جماهد : الثالث 
  .بطغياهنم ، قاله احلسن : الرابع 

  .أن الطاغية عاقر الناقة ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  :روى جماهد عن ابن عباس قال } وأّما عاٌد فأْهِلكوا بريحٍ صَْرَصرٍ عاتيةٍ { 

  .» ُنصِْرُت بالصَّبا وأُهِلكْت عاد بالدَّبور « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :فأما صرصر ففيها قوالن 

  .د أهنا الريح الباردة ، قاله الضحاك واحلسن ، مأخوذ من الصر وهو الرب: أحدمها 
  .أهنا الشديدة الصوت ، قاله جماهد : الثاين 

  :وأما العاتية ففيها ثالثة أوجه 
  .القاهرة ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .اجملاوزة حلدها : الثاين 

  .اليت ال تبقى وال ترقب : الثالث 
  :ويف تسميتها عاتية وجهان 

  .باس ألهنا عتت على القوم بال رمحة وال رأفة ، قاله ابن ع: أحدمها 

  .ألهنا عتت على خزاهنا بإذن اللَّه : الثاين 
  :اختلف يف أوهلا على ثالثة أقاويل } َسّخرها عليهم َسْبَع ليالٍ ومثانيةَ أيام ُحسوماً { 

  .أنّ أوهلا غداة يوم األحد ، قاله السدي : أحدها 
  .غداة يوم األربعاء ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .عة ، قاله الربيع بن أنس غداة يوم اجلم: الثالث 
  :أربعة تأويالت } ُحُسوماً { ويف قوله 

  :متتابعات ، قاله ابن عباس وابن مسعود وجماهد والفراء ، ومنه قول أمية بن أيب الصلت : أحدها 
  .وهذا الدهر مقتبل حسوم ... وكم حيىي هبا من فرط عام 

  .مشائيم ، قاله عكرمة والربيع : الثاين 
ا حسمت الليايل واأليام حىت استوفتها ، ألهنا بدأت طلوع الشمس من أول يوم ، وانقطعت مع غروب أهن: الثالث 

  .الشمس من آخر يوم ، قاله الضحاك 
  :ألهنا حسمتهم ومل تبق منهم أحداً ، قاله ابن زيد ، ويف ذلك يقول الشاعر : الرابع 

  فأرسل رحياً َدبوراً عقيماً... ومن مؤمن قوم هود 
  :فيه ثالثة أوجه } فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاُز خنلٍ خاويةٍ { ... عليهم فكانت ُحسوماً  توالْت
  .البالية ، قاله أبو الطفيل : أحدها 
  .اخلالية األجواف ، قاله ابن كامل : الثاين 



  .ساقطة األبدان ، خاوية األصول ، قاله السدي : الثالث 
  :ثة أوجه ويف تشبيههم بالنخل اخلاوية ثال

  .أن أبداهنم خوت من أرواحهم مثل النخل اخلاوية ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
أن الريح كانت تدخل يف أجوافهم من اخليشوم ، وخترج من أدبارهم ، فصاروا كالنخل اخلاوية ، حكاه ابن : الثاين 

  .شجرة 
  .نخل اخلاوية ألن الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم ، فصاروا بقطعها كال: الثالث 

  :فيه وجهان } وجاَء فرعونُ وَمن قَْبلَُه { 
  .بكسر القاف وفتح الباء » ومن ِقبلَُه « ومن معه من قومه وهو تأويل من قرأ : أحدمها 
  .بفتح القاف وتسكني الباء » ومن قَْبلَُه « ومن تقدمه ، وهو تأويل من قرأ : والثاين 

  :كات قوالن يف املؤتف} واملؤتِفكاتُ باخلاطئة { 
  .أهنا املقلوبات باخلسف : أحدمها 

  .أهنا األفكات وهي االسم من اآلفكة ، أي الكاذبة : الثاين 
  :هي ذات الذنوب واخلطايا ، وفيهم قوالن : واخلاطئة 
  .أهنم قوم لوط : أحدمها 

  .قارون وقومه ، ألن اللَّه خسف هبم : الثاين 
  :فيه وجهان } فعَصْوا رسولَ ربِّهم { 

  .فعصوا رسول اهللا إليهم بالتكذيب : أحدمها 
  :فعصوا رسالة اللَّه إليهم باملخالفة ، وقد يعرب عن الرسالة بالرسول ، قال الشاعر : الثاين 

  .بسرٍّ وال أرسلتهم برسول ... لقد كذََب الواشون ما ُبْحت عندهم 
  :فيه مخسة أوجه } فَأََخذَُهْم أَخذةً رابيةً { 

  .، قاله جماهد شديدة : أحدها 
  .ُمهلكة ، قاله السدي : الثاين 

  .تربوهبم يف عذاب اللَّه أبداً ، قاله أبو عمران اجلوين : الثالث 
  .مرتفعة ، قاله الضحاك : الرابع 

  .رابية للشر ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  :فيه ثالثة أوجه } إنا ملا طََغى املاُء َحَملْناكم يف اجلاريِة { 

  .ر ، رواه ابن أيب جنيح ظََه: أحدها 

  .زاَد وكثر ، قاله عطاء : الثاين 
  .أنه طغى على خزانه من املالئكة ، غضباً لربه فلم يقدروا على حبسه ، قاله علّي رضي اهللا عنه : الثالث 

  .زاد على كل شيء مخسة عشر ذراعاً : قال قتادة 
  . ما أرسل من ريح قط إال مبكيال: وروي عن ابن عباس أنه قال 

وما أنزل اهللا من قطرة قط إال مبثقال ، إال يوم نوح وعاد ، فإن املاء يوم نوح طغى على خزانه فلم يكن هلم عيله 
. وإن الريح طغت على خزاهنا يوم عاد فلم يكن هلم عليها سبيل مث قرأ . اآلية » إنا ملا طغى املاء « : سبيل ، مث قرأ 



  .ة اآلي» بريح صرصر عاتية سخرها عليهم « 
  .يعين سفينة نوح ، مسيت بذلك ألهنا جارية على املاء } محلناكم يف اجلارية { 

  :ويف قوله محلناكم وجهان 
  .محلنا آباءكم الذين أنتم من ذريتهم : أحدمها 

أهنم يف ظهور آبائهم احملمولني ، فصاروا معهم ، وقد قال العباس بن عبد املطلب ما يدل على هذا الوجه : الثاين 
  :قوله يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهو

  .ُمستودع حيث ُيْخَصُف الورُق ... من قبلها ِطبَت يف الظالل ويف 
  .أنت وال ُمْضغةٌ وال َعلَُق ... مث هبطَت البالَد ال بشٌر 

  .أجلَمَ َنسراً وأهلَه الغرُق ... بل نطفةٌ تركب السَّفَني وقد 
ينة نوح جعلها اللَّه لكم تذكرة وعظة هلذه األمة حىت أدركها أوائلهم يف قول يعين سف} لنْجعلَها لكم تذِكرةً { 

  .كانت ألواحها على اجلودي : قتادة ، وقال ابن جريج 
  :فيه أربعة أوجه } وَتِعيَها أُذُنٌ واِعيةٌ { 

  .سامعة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مؤمنة ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .قول ابن عباس أيضاً حافظة ، وهذا : الثالث 
  .يقال وعيت ملا حفظته يف نفسك ، وأوعيت ملا حفظته يف غريك : قال الزجاج 

قال » سألت ريب أن جيلعها أُذُنَ عليٍّ « : وروى مكحول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عند نزول هذه اآلية 
  .شيئاً قط نسيته إال وحفظته  ما مسعت من رسول اهللا: فكان عليٌّ رضي اللَّه عنه يقول : مكحول 

  .أُذن عقلت عن اللَّه وانتفعت مبا مسعت من كتاب اللَّه ، قاله قتادة ] أناألذن الواعية : [ الرابع 

َوقََعِت الَْواِقَعةُ  فََيْوَمِئٍذ) ١٤(َوُحِملَِت الْأَْرُض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً ) ١٣(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ 
َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َوَيحِْملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ ) ١٦(َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيوَْمِئٍذ َواِهَيةٌ ) ١٥(
  ) ١٨(َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ لَا َتخْفَى ِمْنكُْم َخاِفَيةٌ ) ١٧(

  :فيها ثالثة أقاويل } ِت الواقعةُ فيومئٍذ وقََع{ 
  .القيامة : أحدها 
  .الصيحة : الثاين 

  .أهنا الساعة اليت يفىن فيها اخللق : الثالث 
  :يف انشقاقها وجهان } واْنَشقّت السماُء فهِي يومئٍذ واهيةٌ { 

  .أهنا فتحت أبواهبا ، قاله ابن جريج : أحدمها 
  .علّي رضي اهللا عنه  أهنا تنشق من اجملرة ، قاله: الثاين 

  :وجهان » واهية « ويف قوله 
  :متخرقة ، قاله ابن شجرة ، مأخوذ من قوهلم َوَهى السقاُء إذا اخنرق ، ومن أمثاهلم : أحدمها 

  وَمن ُهريق بالفالِة ماؤُه... َخلِّ سبيلَ َمْن َوَهى سِقاؤه 



  .أي من كان ضعيف العقل ال حيفظ نفسه 
  .ىي بن سالم ضعيفه ، قاله حي: الثاين 

  :فيه وجهان } وامللَُك على أَرجائها { 
  .على أرجاء السماء ، ولعله قول جماهد وقتادة : أحدمها 

  .على أرجاء الدنيا ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
  :أربعة أوجه » أرجائها « ويف 

  .على جوانبها ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .اك على نواحيها ، قاله الضح: الثاين 

  .أبواهبا ، قاله احلسن : الثالث 
  .ما استدق منها ، قاله الربيع بن أنس : الرابع 

  .ووقوف املالئكة على أرجائها ملا يؤمرون به فيهم من جنة أو نار 
  :يعين أن العرش فوق الثمانية وفيهم ثالثة أقاويل } وَيْحِملُ عَْرَش ربِّك فوقهم َيومئٍذ مثانيةُ { 

  .أمالك من املالئكة ، قاله العباس بن عبد املطلب  مثانية: أحدها 
  .مثانية صفوف من املالئكة ، قاله ابن جبري : الثاين 

قال رسول اللَّه صلى : مثانية أجزاء من تسعة ، وهم الكروبيون ، قاله ابن عباس ، وروى أبو هريرة قال : الثالث 
  .» امة مثانية حيمله اليوم أربعة ، وهم يوم القي« : اهللا عليه وسلم 

  :ثالثة أقاويل } فوقهم { ويف قوله 
  .أهنم حيملون العرش فوق رؤوسهم : أحدها 
  .أن محلة العرش فوق املالئكة الذين على أرجائها : الثاين 

  .أهنم فوق أهل القيامة : الثالث 
يعرض « : لى اهللا عليه وسلم قال النيب ص: يعين يوم القيامة ، روى احلسن عن أيب موسى قال } يومئٍذ ُتعَْرضونَ { 

الناس يوم القيامة ثالث عرضات ، أما عرضتان فجدال ومعاذير ، وأما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف من األيدي 
  »فآخذ بيمينه وآخذ بشماله 

  :فيه ثالثة تأويالت } ال َتْخفَى منكم خافيةٌ { 
  .قاله عبد اللَّه بن عمرو بن العاص  ال خيفى املؤمن من الكافر ، وال الرب من الفاجر ،: أحدها 
  »حيشر الناس حفاة عراة « : ال تستتر منكم عورة ، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

  .أن خافية مبعىن خفّية كانوا خيفوهنا من أعماهلم حكاه ابن شجرة : الثالث 

فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ ) ٢٠(إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحسَابَِيْه ) ١٩(ُم اقَْرءُوا ِكَتابَِيْه فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤ
  ) ٢٤(كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيِة ) ٢٣(قُطُوفَُها دَانَِيةٌ ) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(رَاِضَيٍة 

  .ألن إعطاء الكتاب باليمني دليل على النجاة } ْن أُويت كتاَبه بيمينه فأّما َم{ 
ثقة بسالمته وسروراً بنجاته ، ألن اليمني عند العرب من دالئل الفرج ، والشمال } فيقول هاؤم اقَْرؤوا ِكتابيهْ { 

  :من دالئل الغم ، قال الشاعر 



  تين من ِشماِلكفأفرح أم صري... أبيين أيف ُيمَْنى يديِك َجَعلِْتين 
  :ثالثة أوجه » هاؤُم « ويف قوله 

  .مبعىن هاكم اقرؤوا كتابيه فأبدلت اهلمزة من الكاف ، قاله ابن قتيبة : أحدها 
  .العرب تقول للواحد هاَء ولالثنني هاؤما وللثالثة هاؤم : أنه مبعىن هلموا اقرؤوا كتابيه ، قال الكسائي : الثاين 

إلجابة الداعي عند النشاط والفرح روي أن أعرابياً نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه أهنا كلمة وضعت : الثالث 
  .وسلم بصوت عالٍ فأجابه هاؤم بطول صوته 

  .ونظائرها موضوعة للمبالغة ، وذكر الضحاك أهنا نزلت يف أيب سلمة بن عبد األسد » كتابيه « واهلاء من 
  :ان فيه وجه} إين ظننُت أين ُمالقٍ ِحسابَِيْه { 

كل ظن يف القرآن من املؤمن فهو يقني ، ومن الكافر فهو شك ، وقال جماهد : أي علمت ، قال الضحاك : أحدمها 
  .ظن اآلخرة يقني ، وظن الدنيا شك : 

ما قاله احلسن يف هذه اآلية ، أن املؤمن أْحسن بربه الظن ، فأحسن العمل ، وأن املنافق أساء بربه الظن : الثاين 
  .مل فأساء الع

  :ويف احلساب ها هنا وجهان 
  .يف البعث : أحدمها 

  .يف اجلزاء : الثاين 
إهنم يعيشون فال ميوتون أبداً ، : مبعىن مَْرضّية ، قال أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري يرفعانه } فهو يف ِعيَشٍة راضيٍة { 

  . يهرمون أبداً ويصّحون فال ميرضون أبداً ، ويتنعمون فال يرون بؤساً أبداً ، ويشّبون فال
  :حيتمل وجهني } يف جنة عالية { 

  .رفيعة املكان : أحدمها 
  .عظيمة يف النفوس : الثاين 

  :حيتمل وجهني } قطوفها دانيةٌ { 
  .دانية من األيدي يتناوهلا القائم والقاعد : أحدمها 

  .دانية اإلدراك ال يتأخر محلها وال نضجها : الثاين 

َيا لَيَْتَها كَاَنتِ الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحسَابَِيْه ) ٢٥(َتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِك
ثُمَّ ِفي ) ٣١(لُّوُه ثُمَّ الَْجحِيَم َص) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه ) ٢٧(

َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ ) ٣٢(ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوُه 
  ) ٣٧(لَا َيأْكُلُُه إِلَّا الْخَاِطئُونَ ) ٣٦(ِلنيٍ َولَا طََعاٌم إِلَّا ِمْن ِغْس) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم ) ٣٤(

  :حيتمل وجهني } وأّما من أُويت كتابه بشماله { 
  .أنه كان يقول ذلك راجياً : أحدمها 

أنه كان مستوراً فافتضح ، ومن عادة العرب أن تفرق بني القبول والرد وبني الكرامة واهلوان ، باليمني : الثاين 
  .ليمني بشرياً بالقبول والكرامة ، وجتعل الشمال نذيراً بالرد واهلوان والشمال ، فتجعل ا

  :حيتمل وجهني } ومل أَْدرِ ما ِحسابَِيْه { 



  .ملا شاهد من كثرة سيئاته وكان يظنها قليلة ، ألنه أحصاه اللَّه ونسوه : أحدمها 
  .ملا رأى فيه من عظيم عذابه وأليم عقابه : الثاين 

  :فيه وجهان } ت القاضيةَ َيا لَْيَتها كان{ 
  .يعين موتاً ال حياة فيه بعدها ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .أنه متىن أن ميوت يف احلال ، ومل يكن يف الدنيا أكره إليه من املوت ، قاله قتادة : الثاين 
  :حيتمل وجهني } ما أغَْنى َعينِّ ماِلَيهْ { 

  .يف اآلخرة أن كثرة ماله يف الدنيا مل مينع عنه : أحدمها 
  :فيه ثالثة أوجه } َهلََك عين ُسلْطانَِيهْ { . ألن رغبته يف زينة الدنيا وكثرة املال هو الذي أهلاه عن اآلخرة : الثاين 

  .معناه ضللت عن ُحّجيت ، قاله جماهد وعكرمة والسدي والضحاك : أحدها 
  .، وهذا معىن قول قتادة سلطانه الذي تسلط به على بدنه حىت أقدم به على معصيته : الثاين 

  .أنه كان يف الدنيا مطاعاً يف أتباعه ، عزيزاً يف امتناعه ، وهذا معىن قول الربيع بن أنس : الثالث 
  .وحكي أن هذا يف أيب جهل بن هشام ، وذكر الضحاك أهنا نزلت يف األسود ابن عبد األسد 

اه ليس له قريب ينفعه ويدفع عنه كما كان يفعل معه يف القريب ، ومعن: احلميم } فليس له اليوَم ها هنا َحميمٌ { 
  .الدنيا 

  :فيه أربعة أقاويل } وال طعاٌم إال ِمْن ِغْسلني { 
  :أنه غسالة أطرافهم ، قاله حيىي بن سالم ، قال األخفش : أحدها 

  .هو فعلني من الغسل 
  .أنه صديد أهل النار ، قاله ابن عباس : الثاين 

  . النار هي أخبث طعامهم ، قاله الربيع بن أنس أنه شجرة يف: الثالث 
  .أنه احلار الذي قد اشتد نضجه ، بلغة أزد شنوءة : الرابع 

َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليلًا َما ) ٤٠(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ) ٣٩(َوَما لَا تُْبِصُرونَ ) ٣٨(فَلَا أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ 
  ) ٤٣(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٢(َولَا بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١( ُتْؤِمُنونَ

  :سبب ذلك أن الوليد بن املغرية قال : قال مقاتل } فال أُقِْسُم مبا ُتبِصرون { 
« اللَّه تعاىل قسماً على كذهبم إنه كاهن فقال : إنه شاعر ، وقال عقبة بن معيط : إن حممداً ساحر ، وقال أبو جهل 

  .صلة زائدة » ال « أي أقسم ، و » فال أُقِْسم 
  :فيه وجهان } َوما ال تُْبِصرونَ { 

  .مبا تبصرون من اخللق وما ال تبصرون من اخللق ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .أنه رد لكالم سبق أي ليس األمر كما يقوله املشركون : الثاين 

  .ا تعلمون وما ال تعلمون ، مبالغة يف عموم القسم مب: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه قوالن } إنه لَقْولُ رسولٍ كرميٍ { 

  .جربيل ، قاله الكليب ومقاتل : أحدمها 



وليس القرآن من قول الرسول ، إمنا هو من قول اللَّه : رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ، قال ابن قتيبة : الثاين 
  .بفحوى الكالم عن ذكره  وإبالغ الرسول ، فاكتفى

فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه ) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض الْأَقَاوِيلِ 
) ٥٠(َوإِنَُّه لََحْسَرةٌ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٤٩(لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنكُْم ُمكَذِّبَِني  وَإِنَّا) ٤٨(وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ٤٧(َحاجِزِيَن 

  ) ٥٢(فَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّكَ الَْعظِيمِ ) ٥١(َوإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ 

م قالوا ذلك يف أي تكلّف علينا بعض األكاذيب ، حكاه عن كفار قريش أهن} ولو َتقوَّل علينا َبْعَض األقاويل { 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :فيه مخسة تأويالت } ألْخذنا منه باليمني { 
  .ألخذنا منه قّوته كلها ، قاله الربيع : أحدها 
  :ألخذنا منه باحلق ، قاله السدي واحلكم ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  َتلَقّاها َعرابةُ بالَيمنيِ... إذا ما رايةٌ ُرِفَعْت جملٍد 
  .أي باالستحقاق 

  .ألخذنا منه بالقدرة ، قاله جماهد : الثالث 
  .لقطعنا يده اليمىن ، قاله احلسن : الرابع 

معناه ألخذنا بيمينه إذالالً له واستخفافاً به ، كما يقال ملا يراد به اهلوان ، خذوا بيده ، حكاه أبو جعفر : اخلامس 
  .الطربي 

  :فيه أربعة أقاويل } مث لَقَطَْعنا ِمنه الَوتنيَ { 
  .أنه نياط القلب ويسمى حبل القلب ، وهو الذي القلب معلق به ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه القلب ومراقّه وما يليه ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .أنه احلبل الذي يف الظهر ، قاله جماهد : الثالث 
  . أنه عرق بني العلباء واحللقوم ، قاله الكليب: الرابع 

  :ويف اإلشارة إىل قطع ذلك وجهان 
  :إرادة لقتله وتلفه ، كما قال الشاعر : أحدمها 

  عرابة فاشريب بَدمِ الَوتنيِ... إذا َبلَّْغِتين َوَحَملِْت رْحلي 
  .ما قاله عكرمة أن الَوتني إذا قطع ال إن جاع عََرق ، وال إن شبع عََرَق : الثاين 

  :يعين القرآن ، ويف التذكرة أربعة أوجه } وإنه لَتذْكرةٌ للُمّتِقَني { 
  .رمحة : أحدها 
  .ثَبات : الثاين 

  .موعظة : الثالث 
  .جناة : الرابع 

  .يعين بالقرآن : قال الربيع } وإّنا لََنْعلَُم أنَّ منكم ُمكذِّبَني { 
  .يعين القرآن } وإّنه { 



  .يعين ندامة يوم القيامة } لَحسْرةٌ على الكافرين { 
  .أن يزيد حسرهتم يف الدنيا حني مل يقدروا على معارضته عند حتّديهم أن يأتوا مبثله : ل وجهاً ثانياً وحيتم

  :فيه وجهان } وإّنه لَحقُّ اليقنيِ { 
  .أي حقاً ويقيناً ليكونن الكفر حسرة على الكافرين يوم القيامة ، قاله الكليب : أحدمها 

إال أن املؤمن أيقن به يف الدنيا فنفعه ، والكافر أيقن به يف : ه حق ، قال قتادة يعين القرآن عند مجيع اخللق أن: الثاين 
  .اآلخرة فلم ينفعه 

  :فيه وجهان } فَسَبِّْح باْسمِ ربَِّك العظيم { 
  .فصلِّ لربك ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .فنزهه بلسانك عن كل قبيح : الثاين 

َتعُْرُج الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ِفي ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ ) ٢(لْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ِل) ١(َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
  ) ٧(َوَنرَاُه قَرِيًبا ) ٦(إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيًدا ) ٥(فَاْصبِرْ َصبًْرا َجِميلًا ) ٤(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

  :قرأه اجلمهور هبذين احلرفني يف سأل سائل ، وفيه ثالثة أوجه } سأَل سائلٌ { : قوله تعاىل 
  .معناه استخرب مستخرب عن العذاب مىت يقع ، على التكذيب : أحدها 
  .دعا داع أن يقع البالء هبم على وجه االستهزاء ، قاله جماهد : الثاين 

  .طلب طالب : الثالث 
  :ويف هذا الطالب ثالثة أقاويل }  بعذابٍ واقعٍ{ 

اللهم إن كان { أهنالنضر بن احلارث ، وكان صاحب لواء املشركني يوم بدر ، وقد سأل ذلك يف قوله : أحدها 
قاله ابن عباس ]  ٣٢: األنفال [ } هذا هو احلَق من عندك فأمِطْر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 

  .وجماهد 
  .وهو القائل لذلك ، قاله ربيع بن أيب محزة : ه أبو جهل أن: الثاين 

  .أنه قول مجاعة من قريش : الثالث 
  :ويف هذا العذاب قوالن 

  .أنه العذاب يف اآلخرة ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أهنا نزلت مبكة وعذابه يوم بدر بالقتل واألسر ، قاله السدي : الثاين 

غري مهموز ، وسايل واد يف جهنم ، ومسي بذلك ألنه يسيل بالعذاب » ل سايل سأ« وقرأ نافع وزيد بن أسلم وابنه 
.  

  :فيه مخسة تأويالت } ِمن اللَِّه ذي املعارج { 
  .ذي الدرجات ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ذي الفواضل والنعم ، قاله قتادة : الثاين 

  .ذي العظمة والعالء : الثالث 
  .نوا يعرجون إليه ، قاله قتيبة ذي املالئكة ، ألهنم كا: الرابع 

  .أهنا معارج السماء ، قاله جماهد : اخلامس 



  :أي تصعد ، ويف الروح ثالثة أقاويل } َتعُْرُج املالئكةُ والروُح إليه { 
  .أنه روح امليت حني يقبض ، قاله قَبيصة بن ذؤيب ، يرفعه : أحدها 
  .» وح األمني نزل به الر« : أنه جربيل ، كما قال تعاىل : الثاين 

  .أنه خلق من خلق اللَّه كهيئة الناس وليس بالناس ، قاله أبو صاحل : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } يف يوم كان ِمقداُره مخسَني ألْفَ سنٍة { 

  .أنه يوم القيامة ، قاله حممد بن كعب واحلسن : أحدها 
  .أحد كم مضى وكم بقي إال اللَّه ، قاله عكرمة  أهنا مدة الدنيا ، مقدار مخسني ألف سنة ، ال يدري: الثاين 

أنه مقدار مدة احلساب يف عرف اخللق أنه لو توىل بعضهم حماسبة بعض لكان مدة حساهبم مخسني ألف : الثالث 
  .سنة ، إال أن اللَّه تعاىل يتواله يف أسرع مدة 

مبقدار ما بني الصالتني ولذلك مسى نفسه سريع حياسبهم اللَّه « : وروى معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .» احلساب ، وأسرع احلاسبني 

  :فيه أربعة تأويالت } فاصْبِْر صَْبراً َجميالً { 
  .أنه الصرب الذي ليس فيه جزع ، قاله جماهد : أحدها 
  .أنه الصرب الذي ال بث فيه وال شكوى : الثاين 

  .له ابن حبر أنه االنتظار من غري استعجال ، قا: الثالث 
  .أنه اجملاملة يف الظاهر ، قاله احلسن : الرابع 

  :وفيما أُمر بالصرب عليه قوالن 
  .أُمر بالصرب على ما قذفه املشركون من أنه جمنون وأنه ساحر وأنه شاعر ، قاله احلسن : أحدمها 

  . أنه أُمر بالصرب على كفرهم ، وذلك قبل أن يفرض جهادهم ، قاله ابن زيد: الثاين 
  :فيه قوالن } إهنم َيَرْونه بعيداً { 

  .أنه البعث يف القيامة : أحدمها 
  .عذاب النار : الثاين 

  :ويف املراد بالبعيد وجهان 
  .مستحيل غري كائن : أحدمها 

  .استبعاد منهم لآلخرة : الثاين 
  .أي كائناً ، ألن ما هو كائن قريب } ونراه قريباً { 

يَُبصَّرُوَنُهمْ َيَودُّ الُْمْجرِمُ ) ١٠(َولَا َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميًما ) ٩(وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ ) ٨(كَالْمُْهلِ َيْوَم َتكُونُ السََّماُء 
ي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ َوَمْن ِف) ١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتْؤوِيِه ) ١٢(َوَصاِحَبِتِه وَأَِخيِه ) ١١(لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيوِْمِئٍذ بَِبنِيِه 

  ) ١٨(َوَجَمَع فَأَْوَعى ) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى ) ١٦(نَزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَلَّا إِنََّها لَظَى ) ١٤(ُيْنجِيِه 

  :فيه ثالثة أوجه } يوَم تكونُ الّسماُء كاملُْهلِ { 
  .كدردّي الزيت ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .كمذاب الرصاص والنحاس والفضلة ، قاله ابن مسعود  :الثاين 



  .كقيح من دم ، قاله جماهد : الثالث 
  .يعين كالصوف املصبوغ ، واملعىن أهنا تلني بعد الشدة ، وتتفرق بعد االجتماع } وتكونُ اجلبالُ كالِعْهنِ { 
  :فيه أربعة أوجه } يُْبّصُروَنهم { 

  .رفون ، قاله قتادة أنه يبصر بعضهم بعضاً فيتعا: أحدها 
  .أن املؤمنني يبصرون الكافرين ، قاله جماهد : الثاين 

  .أن الكافرين يبصرون الذين أضلوهم يف النار ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .أنه يبصر املظلوم ظامله ، واملقتول قاتله : الرابع 

  :فيه وجهان } َيَوّد اجملْرُِم { 
  .حيب : أحدمها 

  .اجملرم هو الكافر يتمىن ، و: الثاين 
  .يعين يفتدي من عذاب جهنم بأعز من كان عليه يف الدنيا من أقاربه ، فال يقدر } لو َيفَْتِدي ِمن َعذابِ يوِمئذ { 

  .} ببنيه { : مث ذكرهم فقال 
  .} وأخيه { : يعين زوجته } وصاحبته { 
  :فيه وجهان } وفصيلته { 

  .يد عشريته اليت تنصره ، قاله ابن ز: أحدمها 
  .الفصيلة دون القبيلة : أهنا أمه اليت تربيه ، قاله مالك ، وقال أبو عبيدة : الثاين 

  :فيه وجهان } اليت تؤويه { 
  .اليت يأوي إليها يف نسبه ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .يأوي إليها يف خوفه : الثاين 
  :فيه وجهان } كال إهنا لَظَى { 

  .، مسيت بذلك ألهنا اليت تتلظى ، وهو اشتداد حرها أهنا اسم من أمساء جهنم : أحدمها 
  .أنه اسم الدرك الثامن يف جهنم ، قاله الضحاك : الثاين 

  :فيه مخسة تأويالت } نَّزاعة للّشَوى { 
  :أهنا أطراف اليدين والرجلني ، قاله أبو صاحل ، قال الشاعر : أحدها 

  . تْعرِفْ َشواها وَعْينيها ومل... إذا نَظَْرَت َعَرفْت الفخر منها 
  :جلدة الرأس ومنه قول األعشى : هي جهنم تفري اللحم واجللد عن العظم ، وقال جماهد : قال الضحاك : الثاين 

  .قد ُجلِّلَْت شيْباً َشواتُه ... قالت قَُتْيلَةُ ما لَه 
  .أنه العصب والعقب ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .ن أنه مكارم وجهه ، قاله احلس: الرابع 

  .أنه اللحم واجللد الذي على العظم ، ألن النار تشويه ، قاله الضحاك : اخلامس 
  :ويف دعائها ثالثة أوجه } َتْدعو َمْن أَْدَبَر وتََولّى { 

  .يا منافق إيلّ ، قاله الفراء : يا كافر إيلّ ، وللمنافق : أهنا تدعوهم بأمسائهم فتقول للكافر : أحدها 
  :أدبر وتوىل إليها ، فكأهنا الداعية هلم ، ومثله قول الشاعر  أن مصري من: الثاين 



  .َيْدعو األنيَس به الَعضيضُ األبكُم ... ولقد َهَبطْنا الوادَِيْين فوادياً 
  .الذباب ، وهو ال يدعو وإمنا طنينه ينبه عليه ، فدعا إليه : العضيض األبكم 

  .هنم يدعون إليها الداعي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها ، أل: الثالث 
  :عنه أربعة أوجه } أدبر وتوىل { ويف ما 
  .أدبر عن الطاعة وتوىل عن احلق ، قاله جماهد : أحدها 
  .أدبر عن اإلميان وتوىل إىل الكفر ، قاله مقاتل : الثاين 

  .أدبر عن أمر اللَّه وتوىل عن كتاب اللَّه ، قاله قتادة : الثالث 
  .ىل عن العمل أدبر عن القبول وتو: الرابع 

يعين الذي أدبر وتوىل مجع املال فأوعى ، بأن جعله يف وعاء حفظاً له ومنعاً حلق اللَّه منه ، قال } وَجَمع فأْوَعى { 
  .فكان مجوعاً منوعاً : قتادة 

الَِّذيَن ) ٢٢(إِلَّا الُْمَصلَِّني ) ٢١(َمُنوًعا  وَإِذَا َمسَّهُ الَْخْيُر) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(إِنَّ الْإِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا 
َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ ) ٢٥(ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ ) ٢٤(وَالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ) ٢٣(ُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم دَاِئُمونَ 

وَالَِّذيَن ُهْم ) ٢٨(إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن ) ٢٧(هِْم ُمْشِفقُونَ وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّ) ٢٦(بَِيْومِ الدِّينِ 
فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلكَ ) ٣٠(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٢٩(ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ 

) ٣٣(َوالَِّذيَن ُهْم بَِشهَادَاِتهِْم قَاِئُمونَ ) ٣٢(وَالَِّذيَن ُهْم ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ ) ٣١(الْعَاُدونَ  فَأُولَِئَك ُهُم
  ) ٣٥(أُولَِئَك ِفي جَنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ 

  :ويف اهللوع ستة أوجه . يعين الكافر : قال الضحاك والكليب  }إنّ اإلنسانَ ُخِلَق َهلُوعاً { 
  .أنه البخيل ، قاله احلسن : أحدها 
  .احلريص ، قاله عكرمة : الثاين 

  .الضجور ، قاله قتادة : الثالث 
  .الضعيف ، رواه أبو الغياث : الرابع 

  .أنه الشديد اجلزع ، قاله جماهد : اخلامس 
  .اآلية ، قاله ابن ابن عباس } . . . إذا مّسه الشرُّ { :  تعاىل فيه أنه الذي قاله اهللا: السادس 

  :وفيه وجهان 
  .إذا مسه اخلري مل يشكر ، وإذا مسه الشر مل يصرب ، وهو معىن قول عطية : أحدمها 

  .إذا استغىن منع حق اللَّه وشح ، وإذا افتقر سأل وأحل ، وهو معىن قول حيىي بن سالم : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } ُهْم على َصالتِهم دائمونَ  الذين{ 

  .حيافظون على مواقيت الفرض منها ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .يكثرون فعل التطوع منها ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .ال يلتفتون فيها ، قاله عقبة بن عامر : الثالث 
  :فيه وجهان } والذين هم ألماناتِهم وَعْهدِهم راُعونَ { 
ما عاهد الناس عليه أن يَفَي هلم به ، قاله حيىي : أن األمانة ما ائتمنه الناس عليه أن يؤديه إليهم ، والعهد : حدمها أ



  .بن سالم 
  .اجلنابة أن يغتسل منها وهو معىن قول الكليب : أن األمانة الزكاة أن يؤديها ، والعهد : الثاين 

  .احملظورات ، والعهد ما أمر به من املفروضات أن األمانة ما هني عنه من : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } والذين ُهم بشهاداتِهم قائمونَ { 

  .أهنا شهادهتم على أنبيائهم بالبالغ ، وعلى أممهم بالقبول أو االمتناع : أحدمها 
  .أهنا الشهادات يف حفظ احلقوق بالدخول فيها عند التحمل ، والقيام هبا عند األداء : الثاين 

أهنم إذا شاهدوا أمراً أقاموا احلق للَّه تعاىل فيه ، من معروف يفعلونه ويأمرون به ، ومنكر جيتنبونه : وحيتمل ثالثاً 
  .وينهون عنه 

ْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْه) ٣٧(َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن ) ٣٦(فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطِعَني 
َعلَى أَنْ ) ٤٠(فَلَا أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَ ) ٣٩(كَلَّا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َنِعيمٍ 

َيْوَم ) ٤٢(وا َوَيلَْعبُوا حَتَّى ُيلَاقُوا َيوَْمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ فَذَرُْهْم َيخُوُض) ٤١(ُنَبدِّلَ َخيًْرا ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني 
َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي ) ٤٣(َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجَداثِ ِسَراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ 

  ) ٤٤(كَاُنوا ُيوَعُدونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } للذين كَفَروا ِقبلََك ُمْهِطعَني فما { 
  :مسرعني ، قاله األخفش ، قال الشاعر : أحدها 

  مبكةَ ُمهِطعني إىل السماع... مبكةَ دارُهم ولقد أراهم 
  .معرضني ، قاله عطية العويف : الثاين 

  .ناظرين إليك تعجباً ، قاله الكليب : الثالث 
  :فيه مخسة أوجه } ِعزِيَن عن اليمني وعن الشِّمال { 

  :متفرقني ، قاله احلسن ، قال الراعي : أحدها 
  .أمسى سَراتُُهُم إليك عِزينا ... أخليفةَ الرمحنِ إن عشرييت 

  .حمتبني ، قال جماهد : الثاين 
  .أهنم الرفقاء واخللطاء ، قاله الضحاك : الثالث 
  .أهنم اجلماعة القليلة ، قاله ابن أسلم : الرابع 

  .أن يكونوا ِحلقاً وفرقاً : خلامس ا
قال » ما يل أراكم عزين « : روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج على أصحابه وهم ِحلَق فقال 

  :الشاعر 
  .على أبوابه ِحلقاً ِعزينا ... ترانا عنده والليل داج 

  .يعين من القبور } يوم َيْخرجون من األجداِث سِراعاً { 
  .إحدامها بتسكني الصاد ، واألخرى بضمها : قراءتان » نصب « يف } إىل ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ  كأهنم{ 

  :ويف اختالفهما وجهان 
  :معنامها واحد ، قاله املفضل وطائفة ، فعلى هذا يف تأويله أربعة أوجه : أحدمها 



  .معناه إىل علم يستبقون ، قاله قتادة : أحدها 
  .، قاله أبو العالية إىل غايات يستبقون : الثاين 

  .إىل أصنامهم يسرعون ، قاله ابن زيد ، وقيل إهنا حجارة طوال كانوا يعبدوهنا : الثالث 
  .إىل صخرة بيت املقدس يسرعون : الرابع 

  :والوجه الثاين من األصل أن معىن القراءتني خمتلف ، فعلى هذا يف اختالفهما وجهان 
ة اليت تنصب إليها بصرك ، والنُُّصب بالضم واحد األنصاب ، وهي األصنام ، أن النُّْصب بالتسكني الغاي: أحدمها 

  :يسرعون ، واإليفاض اإلسراع ، ومنه قول رؤبة » يوفضون « قاله أبو عبيدة ومعىن 
  .بقطع أجواز الفال انفضاض ... ميشني بنا اجلد على اإليفاض 

أَِن ) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١(قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر
إِذَا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَوْ َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه ) ٣(اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن 

  ) ٤(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

أول نيب « : روى قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال } إنا أَْرَسلْنا ُنوحاً إىل قَْوِمه { : قوله عز وجل 
  .بعث من اجلزيرة : قال قتادة » أُرسل نوح 

  :واختلف يف سنه حني بعث 
  .و ابن أربعني سنة بعث وه: قال ابن عباس 

  .بعث وهو ابن ثالمثائة ومخسني سنة : وقال عبد اللَّه بن شداد 
  .إمنا مسي نوحاً ألنه كان ينوح على نفسه يف الدنيا : وقال إبراهيم بن زيد 

  :فيه وجهان } أنْ أَنِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبلِ أن يأتَيهم َعذابٌ أَليٌم { 
  .رة ، قاله ابن عباس يعين عذاب النار يف اآلخ: أحدمها 

عذاب الدنيا ، وهو ما ينزل عليهم بعد ذلك من الطوفان ، قاله الكليب ، وكان يدعو قومه وينذرهم فال : الثاين 
  .رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : يرى منهم جميباً ، وكانوا يضربونه حىت يغشى عليه ، فيقول 

  : فيه ثالثة أوجه} َيْغِفْر لكم ِمن ذُنوبكم { 
  .صلة زائدة ، ومعىن الكالم يغفر ذنوبكم ، قاله السدي » من « أن : أحدها 
  .أهنا ليست صلة ، ومعناه خيرجكم من ذنوبكم ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 

  .معناه يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرمتوه منها ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  .موتكم وأجلكم الذي خط لكم ، فيكون موتكم بغري عذاب إن آمنتم يعين إىل } وُيَؤخِّْركم إىل أَجلٍ ُمسمى { 
  :فيه ثالثة أوجه } إنّ أََجلَ اللَّه إذا جاَء ال يُؤخَُّر لو كنتم َتْعلَمونَ { 

  .يعين بأجل اللَّه الذي ال يؤخر يوم القيامة ، جعله اللَّه أجالً للبعث ، قاله احلسن : أحدها 
  .ا جاء مل يؤخر ، قاله جماهد يعين أجل املوت إذ: الثاين 

  .يعين أجل العذاب إذا جاء ال يؤخر ، قاله السدي : الثالث 
  :وجهان » لو كنتم تعلمون « : ويف قوله 



  .أن ذلك مبعىن إن كنتم تعلمون : أحدمها 
  .لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل اللَّه إذا جاء ال يؤخر ، قاله احلسن : الثاين 

وَإِنِّي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتْغِفرَ لَُهمْ َجَعلُوا ) ٦(فَلَْم َيزِدُْهْم ُدَعاِئي إِلَّا ِفَراًرا ) ٥(َدعَْوُت قَْوِمي لَْيلًا َونََهاًرا  قَالَ َربِّ إِنِّي
ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنتُ ) ٨(نِّي َدعَْوُتُهمْ جِهَاًرا ثُمَّ إِ) ٧(أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم وَأََصرُّوا وَاْسَتكَْبُروا اسِْتكْبَاًرا 

) ١١(ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاًرا ) ١٠(فَقُلُْت اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا ) ٩(لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراًرا 
َوقَدْ ) ١٣(َما لَكُْم لَا َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاًرا ) ١٢(كُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاًرا َوُيْمِددْكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَ

َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوًرا َوَجَعلَ الشَّْمسَ ) ١٥(أَلَْم َترَْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا ) ١٤(َخلَقَكُْم أَطْوَاًرا 
َواللَُّه جََعلَ لَكُُم الْأَْرضَ ) ١٨(ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها وَُيخْرُِجكُْم إِْخرَاًجا ) ١٧(وَاللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاًتا ) ١٦(اًجا ِسَر

  ) ٢٠(لَِتْسلُكُوا مِْنَها ُسُبلًا ِفَجاًجا ) ١٩(بَِساطًا 

  :فيه وجهان }  قال َربِّ إّني َدَعْوُت قَْومي ليالً وهناراً{ 
  .دعوهتم ليعبدوك ليالً وهناراً : أحدمها 

  .دعوهتم ليالً وهناراً إىل عبادتك : الثاين 
  :حيتمل وجهني } فلم َيزدْهم ُدعائي إالّ ِفراراً { 

  .إال فراراً من طاعتك : أحدمها 
  .فراراً من إجابيت إىل عبادتك : الثاين 

احذر هذا ال يغرنك فإن أيب قد ذهب يب : ابنه إىل نوح ، فيقول البنه بلغىن أنه كان يذهب الرجل ب: قال قتادة 
  .غليه وأنا مثلك ، فحذرين كما حذرتك 

  .يعين كلما دعوهتم إىل اإلميان لتغفر هلم ما تقدم من الشرك } وإنِّي كلما َدَعْوُتهم ِلَتَغِفَر هلم { 
كان : ن إجابة ما مل يسمعوه ، قال حممد بن إسحاق لئال يسمعوا دعاءه ليؤيسوه م} جعلوا أصابعهم يف آذاهنم { 

  .حليماً صبوراً 
  .أي عطوا رؤسهم وتنكروا لئال يعرفهم } واستْغشَوا ثيابَهم { 
  :فيه ثالثة تأويالت } وأََصرُّوا { 

ىت جاءهم أمر قدماً قدماً يف معاصي اللَّه اللتهائهم عن خمافة اللَّه ح: أنه إقامتهم على الكفر ، قال قتادة : أحدها 
  .اللَّه 

  .أن يأيت الذنب عمداً ، قاله احلسن : اإلصرار : الثاين 
  .معناه أهنم سكتوا على ذنوهبم فلم يستغفروا قاله السدي : الثالث 

  :فيه وجهان } واستكَْبروا استكباراً { 
  .أن ذلك كفرهم باللَّه وتكذيبهم لنوح ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .تفخيم » استبكارا « هم التوبة ، قاله ابن عباس ، وقوله أن ذلك ترك: الثاين 
  .أي جماهرة يرى بعضهم بعضاً } مث إّني َدْعوتُهم جِهاراً { 
  .معناه ِصْحُت : يعين الدعاء ، قال جماهد } مث إين أْعلَْنُت هلم { 
  :الدعاء عن بعضهم من بعض ، وفيه وجهان } وأَسَرْرُت هلم إسْراراً { 



  .ه دعاهم يف وقت سراً ، ويف وقت جهراً أن: أحدمها 
  .دعا بعضهم سراً وبعضهم جهراً ، وكل هذا من نوح مبالغة يف الدعاء وتلطفاً يف االستدعاء : الثاين 

وهذا فيه ترغيب يف التوبة ، وقد روى حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه } فقلُت استْغِفروا رّبكم إّنه كان غَفّاراً { 
  .» االستغفار ممحاة للذنوب « : وسلم أنه قال 

  .وتفسريها أقلين : يقول العبد استغفر اللَّه ، قال : الفضيل : وقال 
يعين غيثاً متتابعاً ، وقيل إهنم كانوا قد أجدبوا أربعني سنة ، حىت أذهب اجلدب } يُْرِسلِ السماَء عليكم ِمْدراراً { 

  .اإلميان  أمواهلم وانقطع الولد عن نسائهم ، فقال ترغيباً يف
  :قال قتادة } وُيْمِددْكم بأموالٍ وبنَني وَيْجَعل لكم َجنّاٍت وَيْجَعل لكم أهناراً { 

  .علم نيب اللَّه نوح أهنم أهل حرص على الدنيا ، فقال هلموا إىل طاعة اللَّه فإن من طاعته درك الدنيا واآلخرة 
  :فيه مخسة تأويالت } ما لكم ال ترجون للَّه وقاراً { 
  .ما لكم ال تعرفون للَّه عظمة ، قاله جماهد ، وعكرمة : دها أح

  .ال ختشون للَّه عقاباً وترجون منه ثواباً ، قاله ابن عباس يف رواية ابن جبري : الثاين 

  .ال تعرفون للَّه حقه وال تشكرون له نعمه ، قاله احلسن : الثالث 
  .ال تؤدون للَّه طاعة ، قاله ابن زيد : الرابع 
أي اثبنت ، ومعناه ال ]  ٣٣: األحزاب [ } وقرن يف بيوتكن { : أن الوقار الثبات ، ومنه قوله تعاىل : مس اخلا

وقد خلقكم أطواراً { : دهلم على ذلك فقال : تثبتون وحدانية اللَّه وأنه إهلكم الذي ال إله لكم سواه ، قال ابن حبر 
  :يف وجهان } 

علقة ، مث طوراً مضغة ، مث طوراً عظماً ، مث كسونا العظام حلماً ، مث أنشأناه  يعين طوراً نطفة ، مث طوراً: أحدمها 
  .خلقاً آخر أنبتنا له الشعر وكملت له الصورة ، قاله قتادة 

  .أن األطوار اختالفهم يف الطول والقصر ، والقوة والضعف واهلم والتصرف ، والغىن والفقر : الثاين 
  .تالفهم يف األخالق واألفعال أن األطوار اخ: وحيتمل ثالثاً 

  :فيها قوالن } أملْ َترْوا كيف َخلَق اللَُّه َسْبعَ مسواٍت ِطباقاً { 
  .أهنن سبع مسوات على سبع أرضني ، بني كل مساء وأرض خلق ، وهذا قول احلسن : أحدمها 
  .أهنن سبع مسوات طباقاً بعضهن فوق بعض ، كالقباب ، وهذا قول السدي : والثاين 

  :فيه قوالن } َجَعل القََمَر فيهّن نُوراً و{ 
  .معناه وجعل القمر فيهن نوراً ألهل األرض ، قاله السدي : أحدمها 

  .أنه جعل القمر فيهن نوراً ألهل السماء واألرض ، قاله عطاء : الثاين 
  .وجهه يضيء ألهل األرض ، وظهره يضيء ألهل السماء : وقال ابن عباس 

  .يعين مصباحاً ألهل األرض ، ويف إضافته ألهل السماء القوالن األوالن } راجاً وَجَعل الّشْمَس ِس{ 
  :فيه ثالثة أوجه } واللَّه أَْنبَتكُم ِمَن األرضِ َنباتاً { 

خلق اإلنسان من طني ، : يعين آدم خلقه من أدمي األرض كلها ، قاله ابن جريج ، وقال خالد بن معدان : أحدها 
  .الشتاء  فإمنا تلني القلوب يف

  .أنبتهم من األرض بالكرب بعد الصغر ، وبالطول بعد القصر ، قاله ابن حبر : الثاين 



  .أن مجيع اخللق أنشأهم باغتذاء ما تنبته األرض ومبا فيها ، وهو حمتمل : الثالث 
  .يعين أمواتاً يف القبور } مث ُيعيدُكم فيها { 
  .لنشور بالبعث } وُيْخرُِجكم إخراجاً { 
  .أي مبسوطة ، وفيه دليل على أهنا مبسوطة } لَُّه جََعل لكم األرَض بِساطاً وال{ 
  :فيه ثالثة أوجه } لَِتْسلُكوا منها سُُبالً فجاجاً { 

  .طرقاً خمتلفة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .طرقاً واسعة ، قاله ابن كامل : الثاين 

  .طرقاًً أعالماً ، قاله قتادة : الثالث 

َوقَالُوا لَا ) ٢٢(وََمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا ) ٢١(بِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي َواتََّبعُوا َمْن لَْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِلَّا َخسَاًرا قَالَ ُنوٌح َر
وا كَثًِريا َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا َوقَْد أََضلُّ) ٢٣(َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم وَلَا َتذَُرنَّ َودا وَلَا ُسَواًعا َولَا َيغُوثَ َوَيعُوَق َوَنْسًرا 

)٢٤ (  

لبث فيهم ما أخرب اهللا به ألف سنة إال مخسني عاماً داعياً هلم ، : قال أهل التفسري } قال نوٌح ربِّ إهنم َعَصْوين { 
  :وهم على كفرهم وعصياهنم ، قال ابن عباس 

ولد بعد الولد حىت بلغوا سبعة قرون ، مث دعا عليهم بعد اإلياس منهم ، رجا نوح األبناء بعد اآلباء ، فيأيت هبم ال
  .وعاش بعد الطوفان ستني سنة ، حىت كثر الناس وفشوا 

  .كان قوم نوح يزرعون يف الشهر مرتني : قال احلسن 
  :ا قوالن قرىء ولده بفتح الواو وضمها ، وفيهم} واّتَبعوا َمْن مل َيزِْده مالُه وَولُده إالّ َخساراً { 

  :أن الولد بالضم اجلماعة من األوالد ، والولد بالفتح واحد منهم ، قاله األعمش ، قال الربيع بن زياد : أحدمها 
  فإين مل أكُْن ّممن َجناها... وإن تَك َحرُْبكم أمست عواناً 

  وَحّشوا نارها ملن اصطالها... ولكن وُلُْد َسْودةَ أرَّثوها 
  .أي عظيماً ، والكّبار أشد مبالغة من كبري } بَّاراً وَمكَرُوا َمكْراً كُ{ 

  .ما جعلوه للَّه من الصاحبة والولد ، قاله الكليب : وفيه وجهان ، أحدمها 
  .اآلية ، قاله مقاتل } وقالوا ال َتذَُرنَّ آِلهتكم وال َتذَُرنَّ َوّداً وال ُسواعاً { : هو قول كربائهم ألتباعهم : الثاين 

  :نام قوالن ويف هذه األص
كما قال قوم نوح ألتباعهم ال تذرن آهلتكم ، : أهنا كانت للعرب مل يعبدها غريهم ويكون معىن الكالم : أحدمها 

قالت العرب مثلهم ألوالدهم وقومهم ال تذرنّ وداً وال ُسواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً ، مث عاد الذكر بعد ذلك 
  .إىل قوم نوح 

اشتكى آدم وعنده بنوه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، وكان : فقال عروة بن الزبري  واختلف يف هذه األمساء ،
إن هذه األمساء كانت لرجال قبل قوم نوح ، فماتوا فحزن عليهم أبناؤهم : ود أكربهم وأبرهم به ، وقال غريه 

وقال حممد بن . هم من بعدهم حزناً شديداً ، فزين هلم الشيطان أن يصورهم لينظروا إليهم ففعلوا ، مث عبدها أبناؤ
كانوا قوماً صاحلني بني آدم ونوح فحدث بعدهم من أخذ يف العبادة مأخذهم ، فزين هلم إبليس أن : كعب 

يتصوروا صورهم ليتذكروا هبا اجتهادهم ، مث عبدها من بعدهم قوم نوح ، مث انتقلت بعدهم إىل العرب فعبدها ولد 



  .إمساعيل 
بود ، مسي بذلك لودهم له ، وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة اجلندل من قول ابن عباس فأما ود فهو أول صنم مع

  :وعطاء ومقاتل ، وفيه يقول شاعرهم 
  .هلُْو النساِء وإنّ الديَن قد عزَما ... حّياك ودٌّ فإنا ال حيل لنا 

جلوف من سبأ ، يف قول وأما سواع فكان هلذيل بساحل البحر ، يف قوهلم ، وأما يغوث فكان لغطيف من مراد با
  .حي من جنران : قتادة ، وقال مقاتل 

رأيت يغوث وكان من رصاص وكانوا حيملونه على مجل أجرد ، ويسريون معه ال يهيجونه : قال أبو عثمان النهدي 
  .قد رضي لكم املنزل ، فيضربون عليه بناء وينزلون حوله : ، حىت يكون هو الذي يربك فإذا برك نزلوا وقالوا 

  .وأما يعوق فكان هلمدان ببلخع ، يف قول قتادة وعكرمة وعطاء 
  .وأما نسر فكان لذي الكالع من محري يف قول عطاء وحنوه عن مقاتل 

  :فيه وجهان } وقد أََضلُّوا كثرياً { 
  .يريد أن هذه األصنام قد ضل هبا كثري من قومه : أحدمها 

  .غرهم وأتباعهم أن أكابر قومه قد أضلوا كثرياً من أصا: الثاين 
  :فيه وجهان } وال تَزِِد الظّاملّني إالَّ َضالالً { 

  :إال عذاباً ، قاله ابن حبر واستشهد بقوله تعاىل : أحدمها 
  ] . ٤٧: القمر [ } إن اجملرمني يف َضاللٍ وسُُعرٍ { 

  .إال فتنة باملال والولد ، وهو حمتمل : الثاين 

َوقَالَ نُوٌح َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ) ٢٥(أُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا ِممَّا َخِطيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَ
ِفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َربِّ اغْ) ٢٧(إِنََّك إِنْ َتذَْرُهمْ ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َولَا َيِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا ) ٢٦(ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا 

  ) ٢٨(َوِلَمْن َدَخلَ َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َتَباًرا 

  :اختلفوا يف سبب دعاء نوح على قومه هبذا على قولني } وقال نوٌح ربِّ ال َتذَْر على األرضِ ِمَن الكافرين َديّارا { 
دعا عليهم هبذا ]  ٣٦: هود [ } لن يؤمن من قومك إال من قد آمن { : أنه ملا نزلت عليه قوله تعاىل : أحدمها 

  .الدعاء ، قاله قتادة 
  :أن رجالً من قومه محل ولده صغرياً على كتفه ، فمر بنوح ، فقال البنه : الثاين 

  .ّجُه ، فحينئٍذ غضب نوح ودعا عليهم يا أبت أنزلين فأنزله فرماه فش: إحذر هذا فإنه يضلك فقال 
  :وجهان } دّياراً { ويف قوله 
  .أحداً ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .من يسكن الديار ، قاله السدي : الثاين 
  :فيه قوالن } ربِّ اغِْفْر يل ولوالّديّ { 

  .سن أنه أراد أباه ، وامسه ملك ، وأمه وامسها منجل ، وكانا مؤمنني ، قاله احل: أحدمها 
  .أنه أراد أباه وجده ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } وملن َدَخل بَْيِتيِ ُمْؤِمناً { 



  .يعين صديقي الداخل إىل منزيل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .من دخل مسجدي ، قاله الضحاك : الثاين 

  .من دخل يف ديين ، قاله جويرب : الثالث 
  :فيه قوالن } ات وللمؤمنني واملؤمن{ 

  .أنه أراد من قومه : أحدمها 
  .من مجيع اخللق إىل قيام الساعة ، قاله الضحاك : الثاين 

  .يعين الكافرين } وال تَزِِد الظاملَني { 
  :فيه وجهان } إال تباراً { 

  .هالكاً : أحدمها 
  .خساراً ، حكامها السدي : الثاين 

يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآمَنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا ) ١(َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآًنا َعجًَبا  قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع
َوأَنَّا ظََننَّا ) ٤(ا َعلَى اللَِّه َشطَطًا َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَن) ٣(وَأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا وَلًَدا ) ٢(أََحًدا 

َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرهَقًا ) ٥(أَنْ لَْن َتقُولَ الْإِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذًبا 
  ) ٧(َيْبَعثَ اللَُّه أََحًدا  َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََننُْتْم أَنْ لَْن) ٦(

اختلف أهل التفسري يف سبب حضور النفر من اجلن إىل رسوله } قل أُوِحيَ إيلَّ أّنه إْسَتَمَع نَفٌَر ِمن اجلنَّ { قوله تعاىل 
  :اللَّه صلى اهللا عليه وسلم لسماع القرآن على قولني 

، قاله ابن ]  ٢٩: األحقاف [ } نا إليك نفراً من اجلن وإذا َصَرفْ{ : أن اهللا تعاىل صرفهم إليه بقوله : أحدمها 
  .مسعود والضحاك وطائفة 

أنه كان للجن مقاعد يف السماء الدنيا يستمعون منها ما حيدث فيها من أمور الدنيا ، فلما بعث اللًّه رسوله : الثاين 
ومل تكن السماء حترس : ال السدي حممداً صلى اهللا عليه وسلم حرست السماء الدنيا من اجلن ورمجوا بالشهب ، ق

هلك : فلما رأى أهل الطائف اختالف الشهب يف السماء قالوا : إال أن يكون يف األرض نيب أو أثر له ظاهر ، قال 
وحيكم أمسكوا عن : أهل السماء فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم ، فقال هلم عبد يا ليل بن عمرو 

النجوم ، فإن رأيتموها مستقرة يف أمكنتها مل يهلك أهل السماء ، وإمنا هذا من أجل ابن  أموالكم وانظروا إىل معامل
  .أيب كبشة يعين حممداً فلما رأوها مستقرة كفّواً 

ائتوين من كل : وفزعت اجلن والشياطني ، ففي رواية السدي أهنم أتوا إبليس فأخربوه مبا كان من أمرهم ، فقال 
  . .صاحبكم مبكة فبعث نفراً من اجلن : فأتوها فشمها فقال  أرض بقبضة من تراب أمشها

ما حال بيننا وبني السماء إال أمر حدث يف األرض ، فاضربوا : أهنم رجعوا إىل قومهم فقالوا : ويف رواية ابن عباس 
لفوا الختالفهم مث اخت. مشارق األرض ومغارهبا ، ففعلوا حىت أتوا هتامة ، فوجدوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم يقرأ 

  يف السبب ، هل شاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلن أم ال؟
فمن قال إهنم صرفوا إليه قال إنه رآهم وقرأ عليهم ودعاهم ، روى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 الثالثة ، فقال ابن مسعود قد أمرت أن أتلو القرآن على اجلن فمن يذهب معي؟ فسكتوا ، مث الثانية فسكتوا ، مث« 
ال جتاوزه ، مث مضى إىل : أنا أذهب معك ، فانطلق حىت جاء احلجون عند شعب أيب ُدب ، فخط عليَّ خطاً مث قال 



  .وكانوا اثين عشر ألفاً من جزيرة املوصل : قال عكرمة » احلجون فاحندروا عليه أمثال احلجل حىت غشوة فلم أره 
شارق األرض ومغارهبا الستعالم ما حدث فيها ، قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ومن قال إهنم صرفوا يف م

  .يرها 
ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علىلجن وال رآهم ، وإمنا انطلق : روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر يف نفر من أصحابه إىل سوق عكاظ ، فأتوه وهو بنخلة عامداً ، إىل سوق عكاظ 
  .هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء : فلما مسعوا القرآن قالوا 

واختلف قائلوا هذا القول يف عددهم ، فروى عاصم } اقْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك { السورة اليت كان يقرؤها : قال عكرمة 
  .خنلة عن زر بن حبيش أهنم كانوا تسعة ، أحدهم زوبعة ، أتوه يف بطن 

: أهنم كانوا سبعة ، ثالثة من أهل حران ، وأربعة من أهل نصيبني ، وكانت أمساؤهم : وروى ابن جريج عن جماهد 
  .حسى ومسى وماصر وشاصر واألرد وأتيان واألحقم 

وحكى جويرب عن الضحاك أهنم كانوا تسعة من أهل نصيبني قرية باليمن غري اليت بالعراق ، وهم سليط وشاصر 
وحسا ومنشا وحلقم واألرقم واألرد وأتيان ، وهم الذين قالوا إنا مسعنا قرآناً عجباً ، وكانوا قد أدركوا  وماصر

فلما قضى ولّْوا إىل قومهم منذرين قالوا { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببطن خنلة يف صالة الصبح فصلّوا معه 
  .} يا قومنا أجيبوا داعي اللَّه وآِمنوا به 

  .ن اجلن تعرف اإلنس كلها فلذلك توسوس إىل كالمهم وقيل إ
واختلف يف أصل اجلن ، فروى إمساعيل عن احلسن البصري أن اجلن ولد إبليس ، واإلنس ولد آدم ، ومن هؤالء 
وهؤالء مؤمنون وكافرون وهم شركاء يف الثواب والعقاب فمن كان من هؤالء وهؤالء مؤمناً فهو ويل اللَّه ، ومن 

  .الء وهؤالء كافراً فهو شيطان كان من هؤ
أن اجلن هم ولد اجلان وليسوا شياطني وهم ميوتون ، ومنهم املؤمن والكافر ، : وروى الضحاك عن ابن عباس 

  .والشياطني هم ولد إبليس ال ميوتون إال مع إبليس 
ل هم من ذرية إبليس فلهم أصلهم ، فمن زعم أهنم من اجلان ال من ذرية إبليس قال يدخلون اجلنة بإمياهنم ، ومن قا

  :فيها قوالن 
  .يدخلوهنا وهو قول احلسن : أحدمها 

  .وهو رواية جماهد ، ال يدخلوهنا وإن صرفوا عن النار : الثاين 
  :ثالثة أوجه } إنا َسِمْعنا قُرآنا َعَجباً { : ويف قوله تعاىل 

  .عجباً يف فصاحة كالمه : أحدها 
  .عجباً يف بالغة مواعظة : الثاين 

  .عجباً يف عظم بركته : الثالث 
  :فيه وجهان } يَْهِدي إىل الرُّْشِد { 

  .مراشد األمور : أحدمها 
  .إىل معرفة اللَّه : الثاين 

  :فيه عشرة تأويالت } وأّنه َتعاىل َجدُّ ربّنا { 
  .أمر ربنا ، قاله السدي : أحدها 



  .فعل ربنا ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .وهو قول جماهد  ذكر ربنا ،: الثالث 
  .غىن ربنا ، قاله عكرمة : الرابع 

  .بالء ربنا ، قاله احلسن : اخلامس 
  .ُملك ربنا وسلطانه ، قاله أبو عبيدة : السادس 
  .جالل ربنا وعظمته ، قاله قتادة : السابع 
  .نعم ربنا على خلقه ، رواه الضحاك : الثامن 
  .اله سعيد بن جبري تعاىل جد ربنا أي تعاىل ربُّنا ، ق: التاسع 
  ] .جهالة [ أهنم عنوا بذلك اجلد الذي هو أبو األب ، ويكون هذا من قول اجلن عن : العاشر 

  :فيه قوالن } وأنه كان يقولُ َسفيُهنا على اللَِّه َشطَطاً { 
  .عصاه سفيه اجلن كما عصاه سفيه اإلنس : جاهلنا وهم العصاة منا ، قال قتادة : أحدمها 

نه إبليس ، قاله جماهد وقتادة ورواه أبو بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ: الثاين 
.  

  :وجهان » شططاً « : ومن قوله 
  .جوراً ، وهو قول أيب مالك : أحدمها 

لكذب لبعده عن كذباً ، قاله الكليب ، وأصل الشطط البعد ، فعرب به عن اجلور لبعده من العدل ، وعن ا: الثاين 
  .الصدق 

إنه كان الرجل يف اجلاهلية قبل اإلسالم إذا : قال ابن زيد } وأّنه كانَ رجالٌ من اإلنسِ َيُعوذون برجالٍ من اجلنِّ { 
من سفهاء قومه ، فلما جاء اإلسالم عاذوا باهللا  -يعين من اجلن  -إين أعوذ بكبري هذا الوادي : نزل بواد قال 

  .» وأنه كان رجال « : قوله  وتركوهم ، وهو معىن
  :مثانية تأويالت } فَزَاُدوهم َرهقاً { : ويف قوله 

  .طغياناً ، قاله جماهد : أحدها 
  :إمثاً ، قاله ابن عباس وقتادة ، قال األعشى : الثاين 

  .هل َيْشتفي عاشٌق ما مل ُيصْب رَهقاً ... ال شىَء ينفعين ِمن ُدون رؤيتها 
  .يعين إمثاً 
  .خوفاً ، قاله أبو العالية والربيع وابن زيد  :الثالث 
  .كفراً ، قاله سعيد بن جبري : الرابع 

  .أذى ، قاله السدي : اخلامس 
  .غّياً ، قاله مقاتل : السادس 
  .عظمة ، قاله الكليب : السابع 
  .سفهاً ، حكاه ابن عيسى : الثامن 



وَأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمْنَها َمقَاِعَد لِلسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ ) ٨(َحَرًسا َشِديًدا َوُشهًُبا  َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء فََوَجْدَناَها ُمِلئَْت
  ) ١٠(َوأَنَّا لَا َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي الْأَْرضِ أَْم أََرادَ بِهِمْ َربُُّهْم َرَشًدا ) ٩(َيجِْد لَُه شَِهاًبا َرَصًدا 

  :فيه وجهان } ْسنا الّسماَء وأنا لَم{ 
  .طلبنا السماَء ، والعرب تعرب عن الطلب باللمس تقول جئت أملس الرزق وألتمس الرزق : أحدمها 

  .قاربنا السماء ، فإن امللموس مقاَرب : الثاين 
  .أي طرقها } فَوجْدناها { 
  .هم املالئكة الغالظ الشداد } ُملئْت حََرساً شديداً { 
ع شهاب وهو انقضاض الكواكب احملرقة هلم عند استراق السمع ، واختلف يف انقضاضها يف اجلاهلية مج} وُشهُباً { 

  :قبل مبعث الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قولني 
أهنا كانت تنقض يف اجلاهلية ، وإمنا زادت مببعث الرسول إنذاراً حباله ، قال أوس بن حجر ، وهو جاهلي : أحدمها 

:  
  نقٌع يثوُر ختالُُه طُُنباً... الدُّرِّيِّ َيْتَبعُه فانقّض ك

  .وهذا قول األكثرين 
  .وكل شعر روي فيه فهو مصنوع : أن االنقضاض مل يكن قبل املبعث وإمنا أحدثه اهللا بعده ، قال اجلاحظ : الثاين 

من السماء الدنيا مقاعد للسمع يستمعون  يعين أن مردة اجلن كانوا يقعدون} وأّنا كُّنا َنقُْعُد منها َمقَاِعَد للّسْمعِ { 
من املالئكة أخبار السماء حىت ُيلقوها إىل الكهنة فتجري على ألسنتهم ، فحرسها اللَّه حني بعث رسوله بالشهب 

  :احملرقة ، فقالت اجلن حينئٍذ 
  .ئكة يعين بالشهاب الكوكب احملرق ، والرصد من املال} فمن يستمع اآلن جيد له شهاباً َرَصداً { 

  .أما الوحي فلم تكن اجلن تقدر على مساعه ، ألهنم كانوا مصروفني عنه من قبل 
  :فيه وجهان } وأّنا ال َنْدرِي أَشٌر أُريَد مبن يف األرضِ أْم أراَد هبم ربُّهم َرَشداً { 

أم يكفروا به فيكون أهنم ال يدرون هل بعث اهللا حممداً ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم رشداً وهلم ثواباً ، : أحدمها 
  .ذلك منهم شراً وعليهم عقاباً ، وهذا معىن قول السدي وابن جريج 

  .أهنم ال يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب ، قاله ابن زيد : الثاين 

ظََننَّا أَنْ لَْن نُْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه هََرًبا  وَأَنَّا) ١١(َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا 
َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا ) ١٣(َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَلَا َيخَاُف َبْخًسا َولَا َرَهقًا ) ١٢(

وَأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى ) ١٥(َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلَجَهنَّمَ َحطًَبا ) ١٤(أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا  الْقَاِسطُونَ فََمْن
  ) ١٧(اًبا صََعًدا ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَ) ١٦(الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا 

  .يعين املؤمنني } وأّنا ِمّنا الّصاحلونَ { 
  .يعين املشركني } ومّنا دون ذلك { 

أهل الشر ومن بني الطرفني على تدريج ، وهو أشبه يف » دون ذلك « وحيتمل أن يريد بالصاحلني أهل اخلري ، وب 
  .مياهنم محله على اإلميان والشرك ألنه إخبار منهم عن تقدم حاهلم قبل إ



  :فيه ثالثة تأويالت } كُّنا طَرائقِ ِقَدداً { 
  .يعين ِفرقاً شىت ، قاله السدي : أحدها 
  .أدياناً خمتلفة ، قاله الضحاك : الثاين 

  :أهواء متباينة ، ومنه قول الراعي : الثالث 
  يف فتنة الناس إذ أهواؤهم ِقدَُد... القابض الباسط اهلادي بطاعته 

يعين القرآن مسعوه من النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمنوا به وصدقوه على رسالته } ِمْعنا اهلَُدى آَمّنا به وأّنا لّما َس{ 
  .، وقد كان رسول اهللا مبعوثاً إىل اجلن واإلنس 

بعث اللَّه حممداً إىل اإلنس واجلن ومل يبعث اهللا تعاىل رسوالً من اجلن وال من أهل البادية وال من : قال احلسن 
  .} وما أرَسلْنا ِمن قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى { : نساء ، وذلك قوله تعاىل ال
  :قال ابن عباس } فمن يؤمن برّبه فال خياُف خبساً وال َرهقاً { 

العدوان ، وهذا قول حكاه اهللا : ال خياف نقصاً يف حسناته ، وال زيادة يف سيئاته ، ألن البخس النقصان ، والرهق 
بينما عمر بن : ن اجلن لقوة إمياهنم وصحة إسالمهم ، وقد روى عمار بن عبد الرمحن عن حممد بن كعب قال ع

سواد بن : ومن هو؟ قالوا : أتعرف املاّر يا أمري املؤمنني؟ قال : اخلطاب جالساً ذات يوم إذ مّر به رجل ، فقيل له 
أنت سواد بن قارب؟ : ، فأرسل إليه عمر فقال له  قارب رجل من أهل اليمن له شرف ، وكان له رئّي من اجلن

نعم بينما أنا ذات ليلة بني النائم : وأنت الذي أتاك رئّي من اجلن يظهر لك؟ قال : نعم يا أمري املؤمنني ، قال : قال 
، إنه  قم يا سواد بن قارب فامسع مقايل واعقل إن كنت تعقل: واليقظان إذ أتاين رئي من اجلن فضربين برجله وقال 

  :قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اهللا وإىل عبادته ، مث أنشأ يقول 
  .وشدِّها العِيَس بأذْناهبا ... عجْبُت للجّن وتطالهبا 

  .ما صادُق اجلن ككذّاهبا ... هتوي إىل مكة تبغي اهلَُدى 
  .فليس قد أتاها كاذباً هبا ... فاْرَحلْ إىل الصفوِة من هاشمٍ 

: أنام فإين أمسيت ناعساً ، ومل أرفع مبا قاله رأساً ، فلما كان الليلة الثانية أتاين فضربين برجله ، وقال  فقلت دعين
قم يا سواد بن قارب فامسع مقاليت واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اللَّه وإىل 

  :عبادته ، مث أنشأ يقول 
  .وشدِّها العيس بأكوارها ... عجْبُت للجّن وختيارها 

  ما مؤمن اجلن ككفّارِها... هتوي إىل مكة تبغي اهلدي 
  .ما بني رابيها وأحجارها ... فارحلْ إىل الصفوِة من هاشمٍ 

فقلت له دعين فإين أمسيت ناعساً ، ومل أرفع مبا قال رأساً ، فلما كان الليلة الثالثة أتاين وضربين برجله ، وقال قم 
ارب فامسع مقاليت واعقل إن كنت تعقل ، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اهللا وإىل يا سواد بن ق

  :عبادته ، مث أنشأ يقول 
  .وشدِّها العيَس بأْحالسها ... عجبت للجن وحتساسها 

  .ما َخيُِّر اجلّن كأجناسها ... هتوي إىل مكة تبغي اهلُدي 
  .ْيك إىل رأسها واسم بيد... فارحلْ إىل الصفوة من هاشم 

فأصبحت قد امتحن اهللا قليب باإلسالم ، فرحلُت ناقيت فأتيت املدينة ، فإذا رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم : قال 



  :هات ، فأنشأت أقول : وأصحابه ، فقلت امسع مقاليت يا رسول اللَّه ، قال 
  ومل يك فيما قد تلْوُت بكاذبِ... أتاين جنيّ بني هدٍء ورقْدٍة 

  أتاك رسولٌ من لؤّي بن غالب... الث ليال قوله كل ليلٍة ث
  يب الذملُ الوجناء بني السباِسب... فشّمرُت من ذيلي اإلزار ووسطت 

  .وأنك مأمولٌ على كل غالبِ ... فأشَهُد أن اللَّه ال شيَء غريُه 
  .إىل اللَّه يا بن األكرمني األطايب ... وأنك أدين املرسلني وسيلةً 

  .وإن كانَ فيما جاَء شيُب الذوائب ... ا يأتيك يا خَري من مشى فُمرْنا مب
  .سِواك مبغنٍ عن سواِد بن قارب ... وكن يل شفيعاً يوَم ال ذو شفاعٍة 

فوثب عمر : ففرح رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فرحاً شديداً ، حىت رئي الفرح يف وجوههم ، قال 
وقد ] أما : [ أن أمسع منك هذا احلديث ، فهل يأتيك رئيك من اجلن اليوم؟ قال  قد كنت أشتهي: فالتزمه وقال 

  .قرأت القرآن فال ، ونعم العوض كتاب اللَّه عن اجلن 
اجلائر : وهذا إخبار عن قول اجلن حبال من فيهم من مؤمن وكافر ، والقاسط } وأّنا ِمّنا املْسِلمونَ وِمّنا القاِسطونَ { 

حلق ، ونظريه الترِب واملُتْرِب ، فالترِب الفقري ، ألن ذهاب ماله أقعده على التراب ، واملترب ، ألنه عادل عن ا
  .الغين ألن كثرة ماله قد صار كالتراب 

  :ويف املراد بالقاسطني ثالثة أوجه 
  .اخلاسرون ، قاله قتادة : أحدها 
  .الفاجرون ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .ضحاك الناكثون ، قاله ال: الثالث 
املكسورة املثقلة فهو حكاية » إن « ذكر ابن حبر أن كل ما يف هذه السورة من } وأن لو استقاموا على الطريقة { 

املفتوحة املخففة أو املثقلة » أن « لقول اجلن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إىل قومهم منذرين ، وكل ما فيها من 
  .فهو من وحي الرسول 

  :قوالن ويف هذه االستقامة 
  .أهنا اإلقامة على طريق الكفر والضاللة ، قاله حممد بن كعب وأبو جملز وغريمها : أحدمها 

االستقامة على اهلدى والطاعة ، قاله ابن عباس والسدي وقتادة وجماهد فمن ذهب إىل أن املراد اإلقامة على : الثاين 
  :وجهان }  َألْسقَْيناهم ماًء غََدقاً{ الكفر والضالل فلهم يف قوله 

  .بلوناهم بكثرة املاء الغدق حىت يهلكوا كما هلك قوم نوح بالغرق ، وهذا قول حممد بن كعب : أحدمها 

  .ألسقيناهم ماء غدق ينبت به زرعهم ويكثر ماهلم : الثاين 
حيثما : ه قال أن» ألسقيناهم ماء غدقاً « فيكون زيادة يف البلوى ، حكى السدي عن عمر يف قوله } ِلَنفِْتَنهم فيه { 

  :كان املاء كان املال ، وحيثما كان املال كانت الفتنة ، فاحتملت الفتنة ها هنا وجهني 
  .افتننان أنفسهم : أحدمها 

  .وقوع الفتنة والشر من أجله : الثاين 
أربعة أوجه » ألسقيناهم ماًء غدقاً « وأما من ذهب إىل أن املراد االستقامة على اهلدى والطاعة فلهم يف تأويل قوله 

:  



  .معناه هلديناهم الصراط املستقيم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ألوسعنا عليهم يف الدنيا ، قاله قتادة : الثاين 

  .ألعطيناهم عيشاً رغداً ، قاله أبو العالية : الثالث 
بو مالك والضحاك وابن أنه املال الواسع ، ملا فيه من النعم عليهم حبياة النفوس وخصب الزروع ، قاله أ: الرابع 

  .زيد 
  :ويف الغدق وجهان 

  :أنه العذب املعني ، قاله ابن عباس ، قاله أمية بن أيب الصلت : أحدمها 
  َعذُْب املذاقِة ال ِملٌْح وال كدٌر... ِمزاُجها سلسبيلٌ ماؤها غََدٌق 

  :أنه الواسع الكثري ، قاله جماهد ، ومنه قول كثري : الثاين 
  .فما كل ذي ُودٍّ ملن َودَّ واهُب ... ماءه ونباته وهبُت لسُْعَدى 

  وتْغدَق أعداد به ومشارب... لتروى به ُسعدى ويروى حملّها 
  :فعلى هذا فيه وجهان 

  .أنه إخبار عن حاهلم يف الدنيا : أحدمها 
  .أنه إخبار عن حاهلم يف اآلخرة لنفتنهم فيه : الثاين 

  :الل كان يف تأويله ثالثة أوجه فإن قيل إن هذا وارد يف أهل الكفر والض
  .افتتان أنفسهم بزينة الدنيا : أحدها 
  .وقوع الفتنة واالختالف بينهم بكثرة املال : الثاين 

  .أي يعذبون ]  ١٣: الذاريات [ } يوم هم على النار ُيفًْتنون { : وقوع العذاب هبم كما قال تعاىل : الثالث 
  .عة فهو على ما قدمنا من الوجهني وإن قيل إنه وارد يف أهل اهلدى والطا

  :وهل هو اختبارهم يف الدنيا ففي تأويله ثالثة أوجه 
  .لنختربهم به ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .لنطهرهم من دنس الكفر : الثاين 

  .لنخرجهم به من الشدة واجلدب إىل السعة واخلصب : الثالث 
  :جهان فإن قيل إنه إخبار عّما هلم يف اآلخرة ففي تأويله و

لنخلصهم وننجيهم ، مأخوذ من فََتن الذهب إذا خلّصه ِمن غشه بالنار كما قال تعاىل ملوسى عليه السالم : أحدمها 
{ معناه لنصرفنهم عن النار ، كما قال تعاىل : الثاين . أي خلصناك من فرعون ]  ٤٠: طه [ } وفََتّناك فُتوناً { : 

وَمْن ُيْعرِضْ { أي ليصرفونك ]  ٧٣: اإلسراء [ } ا إليك لتفْتري علينا غريه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أَْوَحيْن
  :يعين القرآن ويف إعراضه عنه وجهان : قال ابن زيد } عن ِذكْرِ ربِّه 

  .عن القبول ، إن قيل إهنا من أهل الكفر : أحدمها 
  .عن العمل ، إن قيل إهنا من املؤمنني : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َعداً َيسْلُكُْه عذاباً َص{ 
  .أنه جب يف النار ، قاله أبو سعيد : أحدها 
جبل يف النار إذا وضع يده عليه ذابت ، وإذا رفعها عادت ، وهو مأثور ، وهذان الوجهان من عذاب أهل : الثاين 



  .الضالل 
  .أنه مشقة من العذاب يتصعد ، قاله جماهد : والوجه الثالث 

قُلْ ) ١٩(وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَادُوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا ) ١٨(ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا َوأَنَّ الَْمَساجَِد 
قُلْ إِنِّي لَْن ُيجَِرينِي ِمَن اللَِّه أََحٌد ) ٢١(قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلكُ لَكُْم ضَرا َولَا َرَشًدا ) ٢٠(إِنََّما أَْدُعو َربِّي َولَا أُْشرُِك بِهِ أََحًدا 

إِلَّا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه َورَِسالَاِتِه َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها ) ٢٢(َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 
  ) ٢٤(ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصًِرا َوأَقَلُّ َعَدًدا  َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما) ٢٣(أََبًدا 

  :فيه أربعة أقاويل } وأنَّ املساجَد للَِّه { 
  .يعين الصلوات للَّه ، قاله ابن شجرة : أحدها 
  .أهنا األعضاء اليت يسجد عليها للَّه ، قاله الربيع : الثاين 

  .يوت اللَّه للصلوات ، قاله ابن عباس أهنا املساجد اليت هي ب: الثالث 
  .أنه كل موضع صلى فيه اإلنسان ، فإنه ألجل السجود فيه يسمى مسجداً : الرابع 

  :أي فال تعبدوا معه غريه ، ويف سببه ثالثة أقاويل } فال َتْدُعوا مع اللَِّه أَحداً { 
شهد معك الصالة يف مسجدك ، فنزلت هذه يا رسول اهللا ائذن لنا ن: ما حكاه األعمش أن اجلن قالت : أحدها 

  .اآلية 
ما حكاه أبو جعفر حممد بن علّي أن احلمس من مشركي أهل مكة وهم كنانة وعامر وقريش كانوا ُيلّبون : الثاين 

لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك ال شريك لك ، إال شريكاً هو لك ، متلكه وما ملك ، فأنزل اللَّه هذه اآلية : حول البيت 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل املسجد قّدم : ياً أن جيعل للَّه شريكاً ، وروى الضحاك عن ابن عباس هن

اللهم أنا عبدك وزائرك ، وعلى كل مزور حق » وأن املساجد للَّه فال تدعوا مع اللَّه أحداً « : رجله اليمىن وقال 
» : وإذا خرج من املسجد قدم رجله اليسرى وقال « النار وأنت خري مزور فأسألك برمحتك أن تفك رقبيت من 

  .« اللهم ُصبَّ اخلري صّباً وال تنزع عين صاحل ما أعطيتين أبداً وال جتعل معيشيت كّداً واجعل يل يف اخلري جداً 
  :يعين حممداً ، وفيه وجهان } وأنه ملا قام عبُد اللَِّه يدعوه { 

ربه فيها ، وقام أصحابه خلفه مؤمتني ، فعجبت اجلن من طواعية أصحابه له ، قاله أنه قام إىل الصالة يدعو : أحدمها 
  .ابن عباس 

  .أنه قام إىل اليهود داعياً هلم إىل اللَّه ، رواه ابن جريج : الثاين 
  :فيه وجهان } كادوا يكونون عليه ِلَبداً { 

  .يعين أعواناً ، قاله ابن عباس : أحدمها 
ا فوق بعض ، وهو معىن قول جماهد ، ومنه اللبد الجتماع الصوف بعضه على بعض ، وقال مجاعات بعضه: الثاين 

  :ذو الرمة 
  .ُخْضرٍ كواكُبه ِمن َعْرَمصٍ لَبِِد ... ومنهلٍ آجنٍ قفرٍ مواردُه 

  :ويف كوهنم عليه لبداً ثالثة أوجه 
أهنم اجلن حني : الثاين . قاله ابن جبري أهنم املسلمون يف اجتماعهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 

أهنم اجلن واإلنس يف تعاوهنم على رسول اللَّه يف : الثالث . استمعوا من رسول اللَّه قراءته ، قاله الزبري بن العوام 



  .الشرك ، قاله قتادة 
  :وفيه ثالثة أوجه  يعين ضراً ملن آمن وال رشداً ملن كفر ،} قلْ إين ال أَمِْلُك لكم َضّراً وال َرَشداً { 

  .عذاباً وال نعيماً : أحدها 
  .موتاً وال حياة : الثاين 

  .ضالالً وال هدى : الثالث 
انطلقُت مع رسول اللَّه صلى اهللا عليه : روى أبو اجلوزاء عن ابن مسعود قال } قل إين لن ُيجَريين ِمَن اللَِّه أَحٌد { 

أنا : قدم عليهم فازدمحوا عليه ، فقال سيد هلم يقال له وردان وسلم ليلة اجلن حىت أتى احلجون فخط خطاً مث ت
  :أزجلهم عنك ، فقال 

  »إين لن جيريين من اللَّه أحد « 
  :وحيتمل وجهني 

  .لن جيريين مع إجارة اللَّه يل أحد : أحدمها 
  .لن جيريين مما قدره اهللا علي أحد : الثاين 

  :ة أوجه فيه ثالث} ولن أجَد ِمن ُدونِه َملَْتحداً { 
  .يعين ملجأ وال حرزاً ، قاله قتادة : أحدها 
  .ولياً وال موىل ، رواه أبو سعيد : الثاين 

  :مذهباً وال مسلكاً ، حكاه ابن َشجرة ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  .عين وما ِمن قضاِء اللَِّه ُملَْتَحُد ... يا هلَف نفْسي وهلفي غُري ُمْجديٍة 

  :فيه وجهان } ه ورساالِته إال بالغاً ِمن اللَّ{ 
  .ال أملك ضراً وال رشداً إال أن أبلغكم رساالت اللَّه ، قاله الكليب : أحدمها 

  .لن جيريين من اهللا أحد إن مل أبلغ رساالت اللَّه ، قاله مقاتل : الثاين 
، وكانوا سبعني ألفاً ،  أن اجلن بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الليلة: روى مكحول عن ابن مسعود 

  .وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر 

إِلَّا َمنِ ) ٢٦(َعاِلُم الَْغْيبِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا ) ٢٥(قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيجَْعلُ لَُه َربِّي أََمًدا 
ِلَيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَغُوا رِسَالَاِت رَبِّهِْم وَأََحاطَ بَِما ) ٢٧(ْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ َيْسلُُك ِم
  ) ٢٨(لََدْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدًَدا 

  :فيه أربعة أوجه } عاِلمُ الغْيب { 
  .عامل السر ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مما غاب عنكم ، قاله احلسن  ما مل تروه: الثاين 

  .أن الغيب القرآن ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .أن الغيب القيامة وما يكون فيها ، حكاه ابن أيب حامت : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } فال ُيظْهُِر على غْيبه أََحداً ، إال من ارتضى من رسول { 



  .ه ابن جبري إال من ارتضى من رسول اهللا هو جربيل ، قال: أحدها 
  .إال من ارتضى من نيب فيما يطلعه عليه من غيب ، قاله قتادة : الثاين 

  :فيه قوالن } فإنه َيْسلُُك ِمن َبْين َيَدْيه وِمْن َخلْفه َرَصداً { 
  .الطريق ، ويكون معناه فإنه جيعل له إىل علم بعض ما كان قبله وما يكون بعده طريقاً ، قاله ابن حبر : أحدمها 

  :أن الرصد املالئكة ، وفيهم ثالثة أقاويل : ثاين ال
أهنم حفظة حيفظون النيب صلى اهللا عليه وسلم من اجلن والشياطني من أمامه وورائه ، قاله ابن عباس وابن : أحدها 

  .هم أربعة : زيد ، قال قتادة 
اه الشيطان قالوا إنه من الشيطان ، قاله أهنم حيفظون الوحي فما جاء من اهللا قالوا إنه من عند اهللا ، وما ألق: الثاين 

  .السدي 
حيفظون جربيل إذا نزل بالوحي من السماء أن يسمعه اجلن إذا استرقوا السمع ليلقوه إىل كهنتهم قبل أن : الثالث 

  .يبلغه الرسول إىل أمته ، قاله الفراء 
  :فيه مخسة أوجه } ليْعلَمَ أنْ قد أْبلَغوا رساالتِ ربِّهم { 

ما نزل جربيل بشيء من الوحي : ليعلم حممد أن قد بلغ جربيل إليه رساالت ربه ، قاله ابن جبري ، وقال  :أحدها 
  .إال ومعه أربعة من املالئكة 

  .ليعلم حممد أن الرسل قبله قد بلغت رساالت اهللا وحفظت ، قاله قتادة : الثاين 
  .أمرت به ، قاله جماهد ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغت عن رهبا ما : الثالث 
ليعلم اجلن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل اهللا عليهم ، ومل يكونوا هم املبلغني باستراق السمع عليهم ، قاله ابن : الرابع 
  .قتيبة 

  .ليعلم اهللا أن رسله قد بلغوا عنه رساالته ، ألنبيائه ، قاله الزجاج : اخلامس 
  .حاط علماً أ: قال ابن جريج } وأحاط مبا لديهم { 
  .يعين من خلقه الذي يعزب إحصاؤه عن غريه } وأْحصى كُلَّ شيٍء َعدَداً { 

إِنَّا ) ٤(أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرِتيلًا ) ٣(نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا ) ٢(قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ 
) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبًحا طَوِيلًا ) ٦(إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهيَ أََشدُّ َوطْئًا َوأَقَْوُم ِقيلًا ) ٥(لِْقي َعلَْيَك قَْولًا ثَِقيلًا َسُن

  ) ٩(لَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكيلًا َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ لَا إِلََه إِ) ٨(َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيلًا 

  .أصله املتزمل فأدغم التاء يف الزاي ، وكذا املدثر : قال األخفش } يا أيها املزمِّلُ { : قوله تعاىل 
  :قوالن : ويف أصل املزمل 

  .احملتمل ، يقال زمل الشيء إذا محله ، ومنه الزاملة اليت حتمل القماش : أحدمها 
  :املتلفف ، قال امرؤ القيس  املزمل هو: الثاين 

  .كبُري أناسٍ يف جباٍد ُمزَّملِ ... كأن ثبرياً يف عرائني وْبله 
  :وفيه ثالثة أقاويل 

  .يا أيها املزمل بالنبوة ، قاله عكرمة : أحدها 
  .بالقرآن ، قاله ابن عباس : الثاين 



  .بثيابه ، قاله قتادة : الثالث 
  .يفة نزلت عليه وهو يف قط: قال إبراهيم 

  :يعين صلِّ الليل إال قليالً ، وفيه وجهان } قُمِ الليلَ إال قليالً { 
  .إال قليالً من أعداد الليايل ال تقمها : أحدمها 

  .إال قليالً من زمان كل ليلة ال تقمه وقد كان فرضاً عليه : الثاين 
  :ويف فرضه على َمْن سواه من أُّمته قوالن 

  .جه اخلطاب إليه ، ويشبه أن يكون قول سعيد ابن جبري فرض عليه دوهنم لتو: أحدمها 
  .أنه فرض عيله وعليهم فقاموا حىت ورمت أقدامهم ، قاله ابن عباس وعائشة : الثاين 

كانوا يقومون حنو قيامه يف شهر رمضان مث نسخ فرض قيامه على األمة ، واختلف مباذا نسخ : وقال ابن عباس 
  :عنهم على قولني 

  .صلوات اخلمس وهو قول عائشة بال: أحدمها 
  .بآخر السورة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :واختلفوا من مدة فرضه إىل أن نسخ على قولني 
  .كان بني أول املزمل وآخرها سنة : سنة ، قال ابن عباس : أحدمها 

  .ستة عشر شهراً ، قالته عائشة ، فهذا حكم قيامه يف فرضه ونسخه على األمة : الثاين 
  :ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كان فرضاً عليه ، ويف نسخه عنه قوالن فأم

  .املدة املفروضة على أمته يف القولني املاضيني : أحدمها 
  .أهنا عشر سنني إىل أن خفف عنها بالنسخ زيادة يف التكليف لتميزه بفضل الرسالة ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
ألن قيام مجيعه على الدوام غري ممكن فاستثىن منه القليل لراحة اجلسد ، والقليل من » ليالً قم الليلَ إالّ ق« قوله 

  .الشيء ما دون النصف 
  .القليل ما دون املعشار والسدس : حكي عن وهب بن منبه أنه قال 

  .القليل الثلث : وقال الكليب ومقاتل 
  .َوحدُّ الليل ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر الثاين 

فكان ذلك ختفيفاً إذا مل يكن زمان القيام حمدوداً ، فقام الناس حىت } نِْصفَُه أو انقُْص ِمْنُه قليالً { : مث قال تعاىل 
أيها الناس اكلفوا من األعمال ما : ورمت أقدامهم ، فروت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام يف الليل فقال 

  .واب حىت متلوا من العمل ، وخري األعمال ما دمي عليه تطيقون ، فإن اللَّه ال ميل من الث
  .» َعِلم أنْ لن ُتْحصوه فتاَب عليكم فاقَْرؤوا ما تيّسر من القرآن « : مث نسخ ذلك بقوله تعاىل 

  :فيه ثالثة أوجه } أوزِْد عليه وَرتِّل القرآنَ َتْرتيالً { 
  .أسلم بّين القرآن تبياناً ، قاله ابن عباس وزيد بن : أحدها 

  .فّسْره تفسرياً ، قاله ابن جبري : الثاين 
أن تقرأه على نظمه وتواليه ، ال تغري لفظاً وال تقدم مؤخراً مأخوذ من ترتيل األسنان إذا استوى نبتها : الثالث 

  .وحسن انتظامها ، قاله ابن حبر 
  :عة تأويالت وهو القرآن ، ويف كونه ثقيالً أرب} إّنا سُنلْقي عليَك قْوالً ثَقيالً { 



أنه إذا أوحي إليه كان ثقيالً عليه ال يقدر على احلركة حىت ينجلي عنه ، وهذا قول عائشة وعروة بن : أحدها 
  .الزبري 
  .العمل به ثقيل يف فروضه وأحكامه وحالله وحرامه ، قاله احلسن وقتادة : الثاين 

  .أنه يف املزان يوم القيامة ثقيل ، قاله ابن زبري : الثالث 
  .فالن ثقيل علّي أي كرمي علّي ، قاله السدي : ثقل مبعىن كرمي ، مأخوذ من قوهلم : الرابع 

أن يكون ثقيل مبعىن ثابت ، لثبوت الثقيل يف حمله ، ويكون معناه أنه ثابت اإلعجاز ال يزول : وحيتمل تأويلً خامساً 
  .إعجازه أبداً 

  :ة تأويالت فيها ست} إنّ ناشئةَ الليل هي أَشدُّ وطْئاً { 
  .أنه قيام الليل ، باحلبشية ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .أنه ما بني املغرب والعشاء ، قاله أنس بن مالك : الثاين 

  .ما بعد العشاء اآلخرة ، قاله احلسن وجماهد : الثالث 
  .أهنا ساعات الليل ألهنا تنشأ ساعة بعد ساعة ، قاله ابن قتيبة : الرابع 

  .بدء الليل ، قاله عطاء وعكرمة أنه : اخلامس 
  .ألنه ينشأ بعد النهار : أن الليل كل ناشئة ، قال ابن عباس : السادس 

  :مخسة تأويالت » أشد وطْئاً « ويف 
  .مواطأة قلبك ومسعك وبصرك ، قاله جماهد : أحدها 
  .مواطأة قولك لعملك ، وهو مأثور : الثاين 

  .تمل مواطأة عملك لفراغك ، وهو حم: الثالث 
  .أشد نشاطاً ، قاله الكليب ، ألنه زمان راحتك : الرابع 

  .أشد وأثبت وأحفظ للقراءة : قاله عبادة : اخلامس 
  :ثالثة تأويالت } وأَقَْوُم ِقيالً { : ويف قوله 

  .معناه أبلغ يف اخلري وأمعن يف العدل ، قاله احلسن : أحدها 
» وأهيأ قيالً « ن التفهم ، قاله جماهد وقتادة ، وقرأ أنس بن مالك أصوب للقراءة وأثبت للقول ألنه زما: الثاين 

  .وقال أهيأ وأقوم سواء 
  .أنه أعجل إجابة للدعاء ، حكاه ابن شجرة : الثالث 

  :فيه ثالثة تأويالت } إن لك يف النهارِ سَْبحاً طويالً { 
  .دتك ، قاله ابن عباس وعطاء يعين فراغاً طوياً لَنومك وراحتك ، فاجعل ناشئة الليل لعبا: أحدها 
  .دعاء كثرياً ، قاله السدي وابن زيد والسبح بكالمهم هو الذهاب ، ومنه سبح السابح يف املاء : الثاين 

  :فيه وجهان } واذكر اسم ربك { 
  .اقصد بعملك وجه ربك : أحدمها 

واذكر اسم ربك يف : وحيتمل وجهاً ثالثاً . ر أنه إذا أردت القراءة فابدأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ، قاله ابن حب: الثاين 
  .وعده ووعيده لتتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته 

  :فيه أربعة تأويالت } وَتبتَّلْ إليه تَْبتِيالً { 



  .أخلص إليه إخالصاً ، قاله جماهد : أحدها 
  .تعبد له تعبداً ، قاله ابن زيد : الثاين 

له أبو جعفر الطربي ، ومنه مرمي البتول النقطاعها إىل اهللا تعاىل ، وجاء يف احلديث انقطع إليه انقطاعاً ، قا: الثالث 
  .النهي عن التبتل الذي هو االنقطاع عن الناس واجلماعات 

  .وتضّرع إليه تضّرعاً : الرابع 
  :فيه قوالن } ربُّ املشْرِقِ واملْغرِبِ { 

  .غرب ، قاله ابن حبر رب العالَمِ مبا فيه ألهنم بني املشرق وامل: أحدمها 
  .يعين مشرق الشمس ومغرهبا : الثاين 

  :ويف املراد باملشرق واملغرب ثالثة أوجه 
  .أنه استواء الليل والنهار ، قاله وهب بن منبه : أحدها 
  .أنه دجنة الليل ووجه النهار ، قاله عكرمة : الثاين 

  .ضيف إىل املشرق ، ونصفه آخره فأضيف إىل املغرب أنه أول النهار وآخره ، ألن نصف النهار أوله فأ: الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } فاّتِخذُْه َوكيالً { 

  .ُمعيناً : أحدها 
  .كفيالً : الثاين 

  .حافظاً : الثالث 

إِنَّ لََديَْنا ) ١١(َمهِّلُْهْم قَِليلًا وَذَرْنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة َو) ١٠(َواْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِميلًا 
َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض وَالْجِبَالُ َوكَاَنِت الْجِبَالُ كَِثيًبا َمهِيلًا ) ١٣(َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما ) ١٢(أَْنكَالًا َوَجِحيًما 

فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناهُ ) ١٥(ْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرُسولًا إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرسُولًا َشاِهًدا َعلَْيكُ) ١٤(
السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعولًا ) ١٧(فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَْرُتمْ َيْوًما َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا ) ١٦(أَْخذًا َوبِيلًا 

)١٨ (  

  :فيه ثالثة أوجه } واْهُجرهم َهجْراً َجميالً { 
  .اصفح عنهم وقل سالم ، قاله ابن جريج : أحدها 
  .أن يعرض عن سفههم ويريهم صغر عداوهتم : الثاين 

  .أنه اهلجر اخلايل من ذم وإساءة : الثالث 
  .وهذا اهلجر اجلميل قبل اإلذن يف السيف 

  :قال حيىي بن سالم } مِة وذَْرين واملُكَذِّبَني أُويل الّنْع{ 
  .أُخربت أهنم اثنا عشر رجالً من قريش : بلغين أهنم بنو املغرية ، وقال سعيد بن جبري 

  :ثالثة أوجه » أويل الّنْعمِة « : وحيتمل قوله تعاىل 
  .أنه قال تعريفاً هلم إن املبالغني يف التكذيب هم أويل النعمة : أحدها 
  .، أي الذين أطغى هم أولوا النعمة  أنه قال ذلك تعليالً: الثاين 

  .أنه قال توبيخاًً أهنم كذبوا ومل يشكروا من أوالهم النعمة : الثالث 



  .إىل السيف : قال ابن جريج } ومهِّلْهم قليالً { 
  :ثالثة أوجه » أنكاالً « يف } إنّ لدينا أْنكاالً وَجحيماً { 

  .أغالالً ، قاله الكليب : أحدها 
  :القيود ، قاله األخفش وقطرب ، قالت اخلنساء أهنا : الثاين 

  .وقد كُّن قْبلك ال تقطع ... َدعاك فَقَطّْعَت أنكاله 
إن اهللا تعاىل « : أهنا أنواع العذاب الشديد ، قاله مقاتل ، وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثالث 

ومن ذلك » جل القوي اجملرب على الفرس القوي اجملرب الر: وما النكل؟ قال : حيب النكل على النكل ، قيل 
  .مسي القيد نكالً لقوته ، وكذلك الغل ، وكل عذاب قوي واشتد 

  :فيه وجهان } وطعاماً ذا غُصَّةٍ { 
  .أنه شوك يأخذ احللق فال يدخل والخيرج ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .أهنا شجرة الزقوم ، قاله جماهد : الثاين 
  :فيه وجهان } بالُ كَثيباً َمهيالً وكانت اجل{ 

  .رمالً سائالً ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .أن املهيل الذي إذا وطئه القدم زل من حتتها وإذا أخذت أسفله اهنال أعاله ، قاله الضحاك والكليب : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } فأَخذْناه أَْخذاً وبيالً { 
  .باس وجماهد شديداً ، قاله ابن ع: أحدمها 

  .متتابعاً ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .ثقيالً غليظاً ، ومنه قيل للمطر العظيم وابل ، قاله الزجاج : الثالث 
  :مهلكاً ، ومنه قول الشاعر : الرابع 

  ] .الكإل الوبيل [ َوْجدِت مرارةَ ... أكْلِت َبنيِك أَكْلَ الّضبِّ حىت 
  . يعين يوم القيامة} فكيف تّتقونَ { 
مجع أشيب ، واألشيب واألمشط الذي اختلط سواد شعره ببياضه ، : الشيب } إن كفَرمت يوماً جيَْعل الولدان شيباً { 

  :وهو احلني الذي يقلع فيه ذو التصايب عن هلوه ، قال الشاعر 
  وهل يلعب الرجلُ اَألشَْيُب... طْربَت وما بك ما ُيطرِب 

  .ن هْوله وإمنا شاب الولدان يف يوم القيامة م
  :فيه أربعة أوجه } السماُء ُمنفطٌر به { 

  .ممتلئة به ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مثقلة ، قاله جماهد : الثاين 

  .خمزونة به ، قاله احلسن : الثالث 
  .منشقة من عظمته وشدته ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } وكانَ وْعُده َمفْعوالً { 
  .ن السماء منفطر به ، وكون اجلبال كثيباً مهيالً ، وأن جيعل الولدان شيباً ، قاله حيىي بن سالم وعده بأ: أحدها 
  .وعده بأن يظهر دينه على الدين كله ، قاله مقاتل : الثاين 



  .وعده مبا بّشر وأنذر من ثوابه وعقابه : الثالث 
  :وجهان » به « ويف املعىن املكىن عنه يف قوله 

سماء منفطرة باليوم الذي جيعل الولدان شيباً ، فيكون اليوم قد جعل الولدان شيباً ، وجعل السماء أن ال: أحدمها 
  .منفطرة ويكون انفطارها للفناء 

معناه أن السماء منفطرة مبا ينزل منها بأن يوم القيامة جيعل الولدان شيباً ، ويكون انفطارها بانفتاحها لنزول : الثاين 
  .هذا القضاء منها 

إِنَّ َربَّكَ َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَهُ ) ١٩(نَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا إِ
ْن ُتْحصُوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك وَاللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َعِلَم أَنْ لَ

ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءوا أَنْ َسَيكُونُ ِمْنكُْم مَْرَضى َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ َيْبَتغُونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ 
 َتجُِدوُه عِْنَد اللَّهِ ُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأَقْرِضُوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا َوَما تُقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍَما َتَيسََّر ِمْن

  ) ٢٠(ُهَو َخْيًرا َوأَعْظََم أَْجًرا وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  :يعين يقدر ساعتهما ، فاحتمل ذلك وجهني } اللَُّه يُقدُِّر الليلَ والنهارَ و. . . . { 
  .تقديرمها ألعمال عباده : أحدمها 

  .لقضائه يف خلْقه : الثاين 
  :فيه وجهان } َعِلَم أن لن ُتْحُصوهُ { 

  .لن تطيقوا قيام الليل ، قاله احلسن : أحدمها 
  .بعه ، قاله الضحاك يريد تقدير نصف الليل وثلثه ور: الثاين 

  :حيتمل وجهني } فتاَب عليكم { 
  .فتاب عليكم من تقصريكم فيما مضى ، فاقرؤوا يف املستبقل ما تيسر : أحدمها 

  .فخفف عنكم : الثاين 
  :فيه وجهان } فاقْرُءوا ما تيّسر ِمَن القُرآِن { 

  .يتضمنها من القرآن فصلّوا ما تيّسر من الصالة ، فعرب عن الصالة بالقرآن ملا : أحدمها 
  :فعلى هذا حيتمل يف املراد مبا تيسر من الصالة وجهان 

  .ما يتطوع به من نوافله ألن الفرض املقدر ال يؤمر فيه مبا تيسر : أحدمها 
» ما تيسر « أنه حممول على فروض الصلوات اخلمس النتقال الناس من قيام الليل إليها ، ويكون قوله : الثاين 

  .صفة األداء يف القوة والضعف ، والصحة واملرض ، وال يكون حمموالً على العدد املقدر شرعاً حمموالً على 
  .أن املراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن محالً للخطاب على ظاهر اللفظ : الثاين 

  :فعلى هذا فيه وجهان 
  .وب القراءة يف الصالة أن املراد به قراءة القرآن يف الصالة فيكون األمر به واجباً لوج: أحدمها 

واختلف يف قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصالة ، فقدره مالك والشافعي بفاحتة الكتاب ، ال جيوز العدول عنها وال 
  .االقتصار على بعضها ، وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة من أّي القرآن كانت 

فعلى هذا يكون مطلق هذا األمر حمموالً على الوجوب  أن املراد به قراءة القرآن من غري الصالة ،: والوجه الثاين 



  :أو على االستحباب؟ على وجهني 
أنه حممول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ، ودالئل التوحيد فيه وبعث الرسل ، وال يلزمه إذا : أحدمها 

  .تحبة دون الواجبة قرأه وعرف إعجازه ودالئل التوحيد منه أن حيفظه ، ألن حفظ القرآن من القرب املس
أنه حممول على االستحباب دون الوجوب ، وهذا قول األكثرين ألنه لو وجب عليه أن يقرأه وجب عليه : الثاين 

  :ويف قدر ما تضمنه هذا األمر من القراءة مخسة أقاويل . أن حيفظه 
  .مجيع القرآن ، ألن اللَّه تعاىل قد يسره على عباده ، قاله الضحاك : أحدها 

  .ثلث القرآن ، حكاه جويرب : ثاين ال
  .مائتا آية ، قاله السدي : الثالث 
  .مائة آية ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .ثالث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناين : اخلامس 
  .ذكر اهللا أسباب التخفيف ، فذكر منها املرض ألنه يُعجز } َعِلم أنْ سيكونُ منكم مَّْرَضى { 

  :فيه وجهان } وآخرون َيْضرِبون يف األرض {  :مث قال 
وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من { : أهنم املسافرون ، كما قال عز وجلّ : أحدمها 
  .} الصالة 
  .دي ، قاله ابن مسعود يرفعه ، وهو قول الس} يبتغونَ من فضلِ اللَّه { : أنه التقلُّب للتجارة لقوله تعاىل : الثاين 

  .يعين يف طاعته ، وهم اجملاهدون } وآَخرونَ ُيقاِتلون يف سبيل اللَِّه { 
نسخ ما فرضه يف أول السورة من قيام الليل وجعل ما تيسر منه تطوعاً ونفالً ، ألن } فاقْرؤوا ما تيّسر منه { 

  .الفرض ال يؤمر فيه بفعل ما تيسر منه 
  .الفرض وقد ذكرنا يف أول السورة األقاويل يف مدة 

  .يعين املفروضة ، وهي اخلمس لوقتها } وأقيموا الصالة { 
  :فيه ثالثة أقاويل } وآُتوا الزكاةَ { 

  .أهنا ها هنا طاعة اللَّه واإلخالص له ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا صدقة الفطر ، قاله احلارث العكلي : الثاين 

  .عكرمة أهنا زكاة األموال كلها ، قاله قتادة و: الثالث 
  :فيه مخسة تأويالت } وأقْرِضوا اللَّه قَْرضاً َحَسناً { 

  .أنه النوافل بعد الفروض ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، قاله ابن حبان : الثاين 

  .النفقة على األهل ، قاله زيد بن أسلم : الثالث 
  .من سبيل اهللا ، وهذا قول عمر رضي اهللا عنه النفقة : الرابع 

  .أنه أمر بفعل مجيع الطاعات اليت يستحق عليها الثواب : اخلامس 
  .يعين مما أعطيتم وفعلتم } هو خرياً { يعين جتدوا ثوابه عند اهللا } جتُدوه ِعندَ اهللاِ { 
  .اجلنة : قال أبو هريرة } وأعظم أجرا { 

  .اإلعطاء باحلسنة عشراً »  أعظم أجرا« وحيتمل أن يكون 



  .يعين من ذنوبكم } واْسَتْغِفُروا اللََّه { 
  .ملا كان قبل التوبة } إنّ اللَّه غَفوٌر { 
  .بكم بعدها ، قاله سعيد بن جبري } رحيُم { 

) ٦(َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر  )٤(َوثَِياَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َوَربََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر 
  ) ١٠(َعلَى الْكَاِفرِيَن غَْيُر َيِسريٍ ) ٩(فَذَِلكَ َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ ) ٧(َوِلرَبَِّك فَاصْبِْر 

  :فيه قوالن } يا أيها املدَّثِّر { : قوله تعاىل 
  .يا أيها املدثر بثيابه ، قاله قتادة  :أحدمها 

  .بالنبوة وأثقاهلا ، قاله عكرمة : الثاين 
  .قومك عذاب ربك } فأنذر { من نومك } قم { 

  .يا أيها الكامت لنبوته اجهر بإنذارك : وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  :وحيتمل هذا اإلنذار وجهني 

  .إعالمهم بنبوته ألنه مقدمة الرسالة : أحدمها 
  .دعاؤهم إىل التوحيد ألنه املقصود هبا :  الثاين

  .قال ابن عباس وجابر هي أول سورة نزلت 
  :فيه مخسة أقاويل } وثياَبك فَطِّهرْ { 

  .أن املراد بالثياب العمل : أحدها 
  .القلب : الثاين 

  .النفْس : الثالث 
  .النساء والزوجات : الرابع 

  .الثياب امللبوسات على الظاهر : اخلامس 
وعملك فأصلح ، قاله جماهد ، ومنه ما روي عن النيب صلى : ن ذهب على أن املراد هبا العمل قال تأويل اآلية فم

  :اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .يعين عمله الصاحل والطاحل » حيشر املرء يف ثوبيه اللذين مات فيها « 

  : ومن ذهب إىل أن املراد بالثياب القلب فالشاهد عليه قول امرىء القيس
  فسلّي ثيايب من ثيابِك تنسلِ... وإن تك قد ساءتك مين خليقةٌ 

  :وهلم يف تأويل اآلية وجهان 
  .معناه وقلبك فطهر من اإلمث واملعاصي ، قاله ابن عباس وقتادة : أحدمها 

  :وقلبك فطهر من الغدر وهذا مروي عن ابن عباس ، واستشهد بقول الشاعر : الثاين 
  .لبست وال ِمن غَْدرةٍ أََتقَّنع ... َب فاجر فإين ْحبمِد اهللا ال ثْو

  :ومن ذهب إىل أن املراد بالثياب النفس فألهنا البسة الثياب ، فكىن عنها بالثياب ، وهلم يف تأويل اآلية ثالثة أوجه 
معناه ونفسك فطهر مما نسبك إليه املشركون من شعر أو سحر أو كهانة أو جنون ، رواه ابن أيب جنيح : أحدها 

  .وأبو حيىي عن جماهد 



  .ونفسك فطهرها مما كنت تشكو منه وحتذر ، من قول الوليد بن املغرية ، قاله عطاء : الثاين 
  .ونفسك فطهرها من اخلطايا ، قاله عامر : الثالث 

]  ١٨٧: البقرة [ } هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { : ومن ذهب إىل أن املراد النساء والزوجات فلقوله تعاىل 
  :هلم يف تأويل اآلية وجهان و

  .معناه ونساءك فطهر باختيار املؤمنات العفائف : أحدمها 
  .االستمتاع هبن من القبل دون الدبر ، ويف الطهر دون احليض ، حكامها ابن حبر : الثاين 

  :ومن ذهب إىل أن املراد هبا الثياب امللبوسة على الظاهر ، فلهم يف تأويله أربعة أوجه 
  :عناه وثيابك فأْنقِ ، رواه عطاء عن ابن عباس ، ومنه قول امرىء القيس م: أحدها 

  وأَْوجُُهُهْم عند املشاهد غُّران... ثياب بين َعوٍف طهارى نقّيةٌ 
  .وثيابك فشّمر وقّصر ، قاله طاووس : الثاين 

  .وثيابك فطهر من النجاسات باملاء ، قاله حممد بن سريين وابن زيد والفقهاء : الثالث 
  .كسب حالل مطهرة من احلرام ] من [ معناه ال تلبس ثياباً إال : الرابع 

  :فيه ستة تأويالت } والرُّْجَز فاْهُجْر { 
  .يعين اآلثام واألصنام ، قاله جابر وابن عباس وقتادة والسدي : أحدها 

  .والشرك فاهجر ، قاله ابن جبري : الثاين 
  .والذنب فاهجر ، قاله احلسن : الثالث 

  .واإلمث فاهجر ، قال السدي : لرابع ا
  .والعذاب فاهجر ، حكاه أسباط : اخلامس 
  .والظلم فاهجر ، ومنه قول رؤبة بن العجاج : السادس 

  .حىت َوقَْمنا كيَده بالرجزِ ... كم رامنا من ذي عديد منه 
  .الوعيد : الرَّجز بنصب الراء : قاله السدي 

  :أربعة تأويالت فيه } وال َتْمُنْن َتْسَتكِْثر { 
هذا حرمه اهللا تعاىل : ال تعط عطية تلتمس هبا أفضل منها ، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ، قال الضحاك : أحدها 

  .على رسول وأباحه ألمته 
  .معناه ال متنن بعملك تستكثر على ربك ، قاله احلسن : الثاين 

  .منهم أجراً ، قاله ابن زيد معناه ال متنن بالنبوة على الناس تأخذ عليها : الثالث 
  .معناه ال تضعف عن اخلري أن تستكثر منه ، قاله جماهد : الرابع 

  .ال تفعل اخلري لترائي به الناس : وحيتمل تأويالً خامساً 
  :ففيه ثالثة أوجه » َولِرَبَِّك « أما قوله } ولِربِّك فاْصبِْر { 

  .ألمر ربك : أحدها 
  .لوعد ربك : الثاين 

  .لوجه ربك : الثالث 
  :فاْصبِْر سبعة تأويالت « ويف قوله 



  .فاصْبِْر على ما القيت من األذى واملكروه قاله جماهد : أحدها 
  .على حماربة العرب مث العجم ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .على احلق فال يكن أحد أفضل عندك فيه من احد ، قاله السدي : الثالث 
  . ، قاله إبراهيم فاْصبِْر على عطيتك هللا: الرابع 

  .فاْصبِْر على الوعظ لوجه اهللا ، قاله عطاء : اخلامس 
  .على انتظام ثواب عملك من اهللا تعاىل ، وهو معىن قول ابن شجرة : السادس 
  .على ما أمرك اهللا من أداء الرسالة وتعليم الدين ، حكاه ابن عيسى : السابع 

  :فيه تأويالن } فإذا نُِقَر يف الناقُورِ { 
  :يعين نفخ يف الصور ، قاله ابن عباس ، وهل املراد النفخة األوىل أو الثانية؟ قوالن : أحدمها 
  .األوىل : أحدمها 
  .الثانية : والثاين 

  .أن الناقور القلب جيزع إذا دعي اإلنسان للحساب ، حكاه ابن كامل : الثاين  -
  .شرت للعرض أن الناقور صحف األعمال إذا ن: وحيتمل تأويالً ثالثاً 

ثُمَّ ) ١٤(َوَمهَّْدُت لَُه َتمْهِيًدا ) ١٣(وََبنَِني ُشُهوًدا ) ١٢(َوَجَعلْتُ لَُه َمالًا َمْمُدوًدا ) ١١(ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيًدا 
فَقُِتلَ كَْيَف قَدَّرَ ) ١٨(ُه فَكََّر َوقَدََّر إِنَّ) ١٧(َسأُْرِهقُهُ َصُعوًدا ) ١٦(كَلَّا إِنَُّه كَانَ ِلآيَاِتَنا َعنِيًدا ) ١٥(َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد 

فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحرٌ ) ٢٣(ثُمَّ أَدَْبَر َواْسَتكَْبَر ) ٢٢(ثُمَّ عََبَس َوَبَسَر ) ٢١(ثُمَّ َنظََر ) ٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٩(
) ٢٨(لَا ُتبِْقي َولَا َتذَُر ) ٢٧(َوَما أَْدرَاَك َما َسقَُر ) ٢٦(َسأُْصِليهِ َسقََر ) ٢٥(إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ ) ٢٤(ُيْؤثَُر 

  ) ٣٠(َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر ) ٢٩(لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ 

قال املفسرون يعين الوليد بن املغرية املخزومي وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه ، } ذْرين وَمْن َخلَقُْت َوحيداً { 
  .منا خص بالذكر الختصاصه بكفر النعمة ألذى الرسول وإ

  :تأويالن » وحيداً « : ويف قوله تعاىل 
  .أن اهللا تفرد خبلقه وحده : أحدمها 

  :خلقه وحيداً يف بطن أُّمه ال مال له وال ولد ، قاله جماهد ، فعلى هذا الوجه يف املراد خبلقه وحيداً وجهان : الثاين 
  .در النعمةعليه فيما أعطي من املال والولد أن يعلم به ق: أحدمها 

  .أن يدله بذلك على أنه يبعث وحيداً كما خلق وحيداً : الثاين 
  :فيه مثانية أقاويل } وَجَعلُْت له ماالً َمْمدوداً { 

  .ألف دينار ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أربعة اآلف دينار ، قاله سفيان : الثاين 

  .قاله قتادة  ستة اآلف دينار ،: الثالث 
  .مائة ألف دينار ، قاله جماهد : الرابع 

  .أهنا أرض يقال هلا ميثاق ، وهذا مروي عن جماهد أيضاً : اخلامس 
  .أهنا غلة شهر بشهر ، قاله عمر رضي اهللا عنه : السادس 



  .أنه الذي ال ينقطع شتاء وال صيفاً ، قاله السدي : السابع 
  .سريها يف أقطار األرض للمرعى والسعة ، قاله ابن حبر  أهنا األنعام اليت ميتد: الثامن 

أن سيتوعب وجوه املكاسب فيجمع بني زيادة الزراعة وكسب التجارة ونتاج املواشي فيمد بعضها : وحيتمل تاسعاً 
  .ببعض ألن لكل مكسب وقتاً 

  .أنه الذي يتكون مناؤه من أصله كالنخل والشجر : وحيتمل عاشراً 
  :اختلف يف عددهم على ثالثة أقاويل } اً وَبنَني ُشهود{ 

  .أهنم كانوا عشرة ، قاله السدي : أحدها 
  .كان له سبعة ولدوا مبكة ، ومخسة ولدوا بالطائف : قال الضحاك : الثاين 

  .أهنم كانوا ثالثة عشر رجالً ، قاله ابن جبري : الثالث 
  :ثالثة تأويالت » شهوداً « ويف قوله 

  .عه ال يغيبون عنه ، قاله السدي أهنم حضور م: أحدها 
  .أنه إذا ذكر ذكروا معه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .أهنم كلهم رب بيت ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .أهنم قد صاروا مثله من شهود ما كان يشهده ، والقيام مبا كان يباشره : وحيتمل رابعاً 

  :فيه وجهان } وَمّهْدت له َتْمهيداً { 
  .دت له من املال والولد ، قاله جماهد مه: أحدها 
  .مهدت له الرياسة يف قومه ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .أنه مهد له األمر يف وطنه حىت ال ينزعج عنه خبوف وال حاجة : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } مث َيطَْمُع أنْ أَزيَد { 

  .مث يطمع أن أدخله اجلنة ، كالّ ، قاله احلسن : أحدمها 
  :قال ابن عباس » كالّ « أن أزيده من املال والولد : لثاين ا

  .فلم يزل النقصان يف ماله وولده 
  .مث يطمع أن أنصره على كفره : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :ثالثة أقاويل » بآياتنا « يف املراد } كالّ إنه كان آلياتَِنا َعنيداً { 
  .القرآن ، قاله ابن جبري : أحدها 

  .د صلى اهللا عليه وسلم ، قاله السدي حمم: الثاين 
  .احلق ، قاله جماهد : الثالث 

  :أربعة تأويالت » عنيداً « ويف قوله 
  :معاند ، قاله جماهد وأبو عبيدة ، وأنشد قول احلارثي : أحدها 

  إين كبري ال أطيق العُنَّدا... إذا نزلت فاجعالين وسطا 
  :الشاعر  مباعد ، قاله أبو صاحل ، ومنه قول: الثاين 

  .نوى غُْرَبةٍ إنّ الفراق عنود ... أرانا على حال تفرِّق بيننا 
  .جاحد ، قاله قتادة : الثالث 



  .ُمْعرض ، قاله مقاتل : الرابع 
  .أنه اجملاهر بعداوته : وحيتمل تأويالً خامساً 

  :فيه أربعة أقاويل } سأْرِهقُه َصُعوداً { 
  .مشقة من العذاب ، قاله قتادة : أحدها 
  .أنه عذاب ال راحة فيه ، قاله احلسن : الثاين 

  .أهنا صخرة يف النار ملساء يكلف أن يصعدها ، فإذا صعدها زلق منها ، وهذا قول السدي : الثالث 
هو « : قال » سأرهقه صعودا « ما رواه عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع 

نار يكلف أن يصعده ، فإذا وضع يده عيله ذابت ، وإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله ذابت ،  جبل يف النار من
  .» وإذا رفعها عادت 

أنه تصاعد نفسه للنزع وإن مل يتعقبه موت ليعذب من داخل جسده : وحيتمل إن مل يثبت هذا النقل قوالً خامساً 
  .كما يعذب من خارجه 

لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس : زعموا أن الوليد بن املغرية قال : ة قال قتاد} إنه فكَّر وقَدَّر { 
فكر « بشعر ، وإن له حلالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإنه ليعلو وما ُيْعلَى ، وما أشك أنه سحر ، فهو معىن قوله 

  .أي فكر يف القرآن فيما إنه سحر وليس بشعر » وقّدر 
  .يكون فكّر يف العداوة وقّدر يف اجملاهدة أن : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيه وجهان } فقُِتلَ كيف قَدَّرَ { 
  .أي عوقب مث عوقب ، فيكون العقاب تكرر عليه مرة بعد أخرى : أحدمها 

  .أي لعن مث لعن كيف قدر أنه ليس بشعر وال كهانة ، وأنه سحر : الثاين 
  :ظر فيه وجهان يعين الوليد بن املغرية ، ويف ما ن} مث َنظََر { 

  .أنه نظر يف الوحي املنزل من القرآن ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .أنه نظر إىل بين هاشم حني قال يف النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه ساحر ، ليعلم ما عندهم : الثاين 

  .مث نظر إىل نفسه فيما أُعِطي من املال والولد فطغى وجترب : وحيتمل ثالثاً 
  :أما عبس فهو قبض ما بني عينينه ، وَبَسَر فيه وجهان } َر مث َعَبَس وَبَس{ 

  :كلح وجهه ، قاله قتادة ، ومنه قول بشر بن أيب خازم : أحدمها 
  بشهباَء ملمومٍة باِسرةَ... صبحنا متيماً غداة اِجلفار 

  :تغّير ، قاله السدي ، ومنه قول توبة : الثاين 
  .ضها عن حاجيت وُبسورها وإعْرا... وقد رابين منها صدوٌد رأيُته 

واحتمل أن يكون على من آمن به . واحتمل أن يكون قد عبس وبسر على النيب صلى اهللا عليه وسلم حني دعاه 
  .ونصره 

  .وقيل إن ظهور العبوس يف الوجه يكون بعد احملاورة ، وظهور البسور يف الوجه قبل احملاورة 
  :حيتمل وجهني } مث أَدَْبر واْسَتكَْبَر { 

  .أدبر عن احلق واستكرب عن الطاعة : أحدمها 
  .أدبر عن مقامه واستكرب يف مقاله : الثاين 



إنْ هذا القرآن إال سحر يأثره حممد عن : إن الوليد بن املغرية قال : قال ابن زيد } فقال إنْ هذا إال ِسْحٌر ُيؤْثَر { 
  .غريه فأخذه عمن تقدمه 

  .النفوس تؤثر حلالوته فيها كالسحر  أن يكون معناه أن: وحيتمل وجهاً آخر 
يعنون أنه من قول أيب اليسر عَْبٌد لبين : أي ليس من كالم اهللا تعاىل ، قال السدي } إنْ هذا إال قَْولَ الَبِشرِ { 

  .احلضرمي كان جيالس النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فنسبوه إىل أنه تعلم منه ذلك 
  :فيه وجهان } سأْصليه َسقَرَ { 

سقرته الشمس إذا آملت دماغه ، فسميت جهنم بذلك لشدة : أنه اسم من أمساء جهنم مأخوذ من قوهلم : ا أحدمه
  .إيالمها 

  :فيه وجهان } وما أدراك ما سَقَر ال ُتبقي وال تذر { 
  .ال تبقي من فيها حياً ، وال تذره ميتاً ، قاله جماهد : أحدمها 

  .اوله ، وال تذره من العذاب ، حكاه ابن عيسى ال تبقي أحداً من أهلها أن تتن: الثاين 
  .ال تبقيه صحيحاً ، وال تذره مسترحياً : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيه أربعة أوجه } لوّاَحةً للَبَشرِ { 
  .مغرية أللواهنم ، قال أبو رزين تلفح وجوههم لفحة تدعهم أشد سواداً من الليل : أحدها 
  .لعظم ، قاله عطية حترق البشر حىت تلوح ا: الثاين 

  .أن بشرة أجسادهم تلوح على النار ، قاله جماهد : الثالث 
  :أن اللواح شدة العطش ، واملعىن أهنا معطشة للبشر ، أي ألهلها ، قاله األخفش ، وأنشد : الرابع 

  .سقاها به اهللا الرهاَم الغواديا ... َسقَْتين على لْوحٍ من املاِء شَْربةً 
  :العطش يعين باللوح شدة 

  .أهنا تلوح للبشر هبوهلا حىت تكون أشد على من سبق إليها ، وأسّر ملن سلم منها : وحيتمل خامساً 
  :ويف البشر وجهان 

  .أهنم اإلنس من أهل النار ، قاهلاألخفش واألكثرون : أحدمها 
  .أنه مجع بشرة ، وهي جلدة اإلنسان الظاهرة ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 

هؤالء خزنة جهنم وهم الزبانية ، وعددهم هذا الذي ذكره اهللا تعاىل ، وروى عامر عن } سعةَ َعَشرَ عليها ت{ 
الرباء أن رهطاً من اليهود سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن خزنة جهنم ، فأهوى بأصابع كفيه مرتني ، 

القتصار عليه دون غريه من األعداد إخباراً عمن فأمسك اإلهبام يف الثانية ، وأخرب اهللا عنهم هبذا العدد ، وكان ا
  .وكل هبا وهو هذا العدد ، وموافقة ملا نزل به التوراة واإلجنيل من قبل 

وقد يلوح يل يف االقتصار على هذا العدد معىن خفي جيوز أن يكون مراداً ، وهو أن تسعة عشر عدد جيمع أكثر 
د وعشرات ومئون وألوف ، واآلحاد أقل األعداد ، وأكثر اآلحاد القليل من العدد وأقل الكثري ، ألن العدد آحا

تسعة ، وما سوى اآلحاد كثري وأقل الكثري عشرة ، فصارت التسعة عشر عدداً جيمع من األعداد أكثر قليلها ، 
ما وصفت وأقل كثريها ، فلذلك ما وقع عليها االقتصار واهللا أعلم للنزول عن أقل القليل وأكثر الكثري فلم يبق إال 

.  



أن يكون اهللا حفظ جهنم حىت ضبطت وحفظت مبثل ما ضبطت به األرض وحفظت به من : وحيتمل وجهاً ثانياً 
اجلبال حىت رست وثبتت ، وجبال األرض اليت أرسيت هبا واستقرت عليها تسعة عشر جبالً ، وإن شعب فروعها 

نس واجلن ، فحفظت مستقرهم يف النار مبثل العدد حتفظ جهنم مبثل هذا العدد ، ألهنا قرار لُعصاة األرض من اإل
الذي حفظ مستقرهم يف األرض ، وحد اجلبل ما أحاطت به أرض تتشعب فيها عروقه ظاهره وال باطنه ، وقد عد 

قوم جبال األرض فإذا هي مائة وتسعون جبالً ، واعتربوا انقطاع عروقها رواسي وأوتاداً ، فهذان وجهان حيتملهما 
  .واهللا أعلم بصواب ما استأثر بعلمه  االستنباط ،

أن اهللا تعاىل حفظ نظام خلقه ودبر ما قضاه يف عباده بتسعة عشر : وذكر من يتعاطى العلوم العقلية وجهاً ثالثاً 
جعلها املدبرات أمراً وهي سبعة كواكب واثنا عشر برجاً ، فصار هذا العدد أصالً يف احملفوظات العامة ، فلذلك 

  .هذا مدفوع بالشرع وإن راق ظاهره حفظ جهنم ، و
  :مث نعود إىل تفسري اآلية ، روى قتادة أن اهللا تعاىل ملا قال 

يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحداً منهم وأنتم : قال أبو جهل » عليها تسعة عشر « 
  .أكثر منهم 

سعة عشر أنا أدفع عنكم مبنكيب األمين عشرة من ال يهولنكم الت: وقال أبو األشد بن اجلمحي : قال السدي 
  .املالئكة ، ومبنكيب األيسر التسعة مث مترون إىل اجلنة ، يقوهلا مستهزئاً 

َن أُوتُوا الِْكتَاَب َوَيزَْدادَ ْيِقَن الَِّذيَوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِلَّا َملَاِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا لَِيْسَت
ْم مََرٌض وَالْكَاِفُرونَ َماذَا أَرَاَد الَِّذيَن آَمُنوا إِميَاًنا َولَا َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َوالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِ

َشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَبَِّك إِلَّا ُهَو َوَما ِهَي إِلَّا ذِكَْرى ِللَْبَشرِ اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َي
َنذِيًرا ِللَْبَشرِ ) ٣٥(إِنََّها لَإِْحَدى الْكَُبرِ ) ٣٤(وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر ) ٣٣(وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(كَلَّا َوالْقََمرِ ) ٣١(
  ) ٣٧(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُمْ أَنْ َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر ) ٣٦(

وروى ابن جريج أن النيب صلى اهللا } وما َجَعلَْنا أصحابَ النارِ إال مالئكةً وما جعلْنا عدَّهتم إال ِفْتنةً للذين كَفَروا { 
ي ، جيرون شعورهم ، ألحدهم كأن أعينهم الربق ، وكأن أفواههم الصياص: عليه وسلم نعت خزنة جهنم فقال 

  .مثل قوة الثقلني ، يسوق أحدهم األمة وعلى رقبته جبل فريمي هبم يف النار ، ويرمي اجلبل عليهم 
  :فيه وجهان } لَيْسَتْيِقَن الذين أُوتوا الكتاَب { 

  .ليستيقنوا عدد اخلزنة ملوافقة التوراة واإلجنيل ، قاله جماهد : أحدمها 
  .أن حممداً نيب ملا جاء به من موافقة عدة اخلزنة  ليستيقنوا: الثاين 

  .بذلك ، قاله جريج } وَيزْداَد الذين آَمنوا إمياناً { 
  :وما هي إال ِذكْرى للَبَشرِ فيه ثالثة أوجه { 

  .وما نار جهنم إال ذكرى للبشر ، قاله قتادة : أحدها 
  .حكاه ابن عيسى  وما هذه النار يف الدنيا إال تذكرة لنار اآلخرة ،: الثاين 

  .وما هذه السورة إال تذكرة للناس ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  :واو القسم ، أقسم اهللا تعاىل به ، مث أقسم مبا بعده فقال » والقمر « الواو يف } كال والقَمرِ { 
  :فيه وجهان } والليلِ إذا أَْدَبَر { 



  .إذ ولّى ، قاله ابن عباس : أحدمها 
ل عند إدبار النهار قاله أبو عبيدة ، وقرأ احلسن وأبو عبد الرمحن إذا دبر ، وهي قراءة ابن مسعود إذ أقب: الثاين 

  .وأُيب بن كعب 
  :واختلف يف أدبر ودبر على قولني 

  .أهنما لغتان ومعنامها واحد ، قاله األخفش : أحدمها  -
  :أن معنامها خمتلفان ، وفيه وجهان : الثاين  -

  .ذا خلقته خلفك ، وأدبر إذا وىل أمامك ، قاله أبو عبيدة أنه دبر إ: أحدمها 
  .أنه دبر إذا جاء بعد غريه وعلى دبر ، وأدبر إذا وىل مدبراً ، قاله ابن حبر : الثاين 

  .يعين أضاء وهذا قسم ثالث } والصُّْبحِ إذا أَْسفََر { 
  :فيها ثالثة تأويالت } إهنا إلْحَدى الكَُبرِ { 

  .يبهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم إلحدى الكرب ، أي الكبرية من الكبائر ، قاله ابن عباس أي أن تكذ: أحدها 
  .أي أن هذه النار إلحدى الكرب ، أي إلحدى الدواهي : الثاين 

  .أن هذه اآلية إلحدى الكرب ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
  :ائم والعقوبات والشدائد ، قال الراجز أن قيام الساعة إلحدى الكرب ، والكَُبُر هي العظ: وحيتمل رابعاً 

  .داهية الدهرِ وَصّماُء الِغَيْر ... يا ابن املَُغلّى نزلْت إحدى الكَُبْر 
  :فيه وجهان } نذيراً للبشر { 

  .قاله ابن زيد » قم فأنذر « أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم نذير للبشر حني قاله له : أحدمها 
  .واهللا ما أنذر اخلالئق قط بشيء أدهى منها : شر ، قال احلسن أن النار نذير للب: الثاين 

  .أن القرآن نذير للبشر ملا تضمنه من الوعد والوعيد : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه ثالثة أوجه } ملن شاَء منكم أن يتقّدم أو يتأَّخَر { 

  . أن يتقدم يف طاعة اهللا ، أو يتأخر عن معصية اهللا ، وهذا قول ابن جريج: أحدها 
  .أن يتقدم يف اخلري أو يتأخر يف الشر ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .أن يتقدم إىل النار أو يتأخر عن اجلنة ، قاله السدي : الثالث 
  .ملن شاء منكم أن يستكثر أو يقصر ، وهذا وعيد وإن خرج خمرج اخلرب : وحيتمل رابعاً 

َما ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءلُونَ ) ٣٩(ا أَْصحَاَب الَْيِمنيِ إِلَّ) ٣٨(كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ 
َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئضِنيَ ) ٤٤(وَلَْم َنكُ ُنطِْعُم الِْمْسِكَني ) ٤٣(قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني ) ٤٢(َسلَكَكُْم ِفي َسقََر 

فََما لَُهْم َعنِ ) ٤٨(فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني ) ٤٧(َحتَّى أَتَاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(بُ بَِيْومِ الدِّينِ َوكُنَّا ُنكَذِّ) ٤٥(
ْم أَنْ ُيؤَْتى َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْه) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(كَأَنَُّهمْ ُحُمٌر ُمْسَتنِْفَرةٌ ) ٤٩(التَّذِْكَرِة ُمعْرِِضَني 

َوَما َيذْكُُرونَ إِلَّا ) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَلَّا إِنَّهُ َتذْكَِرةٌ ) ٥٣(كَلَّا َبلْ لَا َيَخافُونَ الْآِخَرةَ ) ٥٢(ُصُحفًا ُمَنشََّرةً 
  ) ٥٦(أَنْ َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفَرِة 

  :فيه ثالثة أوجه } ا كََسَبْت َرهينةٌ كلُّ نفْسٍ مب{ 
ان كل نفس مرهتنة حمتسبة بعملها لتحاسب عليه ، إال أصحاب اليمني ، وهم أطفال املسلمني فإنه ال : أحدها 



  .حساب عليهم ألنه ال ذنوب هلم ، قاله عليٌّ رضي اهللا عنه 
هم املسلمون ، فإهنم ال يرهتنون ، وهم إىل اجلنة كل نفس من أهل النار مرهتنة يف النار إال أصحاب اليمني و: الثاين 

  .يسارعون ، قاله الضحاك 
  .كل نفس بعملها حماسبة إال أصحاب اليمني وهم أهل اجلنة ، فإهنم ال حياسبون ، قاله ابن جريج : الثالث 

  :فيه ثالثة أوجه } وكّنا َنخُوض مع اخلائضَني { 
  .نكذب مع املكذبني ، قاله السدي : أحدها 
  .كلما غوى غاو غوينا معه ، قاله قتادة : الثاين 

  .قوهلم حممد كاهن ، حممد ساحر ، حممد شاعر ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .وحيتمل رابعاً ، وكنا أتباعاً ومل نكن مبتوعني 

  .يعين يوم اجلزاء وهو يوم القيامة } وكّنا ًنكذّب بيوم الدِّين { 
  :فيه وجهان } حىت أتانا اليقني { 

  .املوت ، قاله السدي : أحدمها 
  .البعث يوم القيامة : الثاين 

  .عن القرآن : قال قتادة } فما هلم عن الَتذْكَِرِة ُمْعرِضني { 
  .عن االعتبار بعقوهلم : وحيتمل ثالثاً 

يعين هاربة ، وأنشد  قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء ، يعين مذعورة وقرأ الباقون بكسرها ،} كأهنم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفرةٌ { 
  :الفراء 

  .يف إثْر أْحمَِرٍة َعَمْدنَ لُغرَّبِ ... أْمِسْك محاَرك إنه ُمستنِفٌر 
  :فيه ستة تأويالت } فَرَّْت من قَْسورٍة { 

  .أن القسورة الرماة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  :أنه القناص أي الصياد ، ومنه قول علي : الثاين 

  .وإهنم لعداة طاملا نفروا .. .يا ناس إين مثل قسورٍة 
أنه األسد ، قاله أبو هريرة ، روى يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه األسد بلسان احلبشة ، قال : الثالث 

  :الفرزدق 
  .فساروا للقسور األصيد ... إىل هاديات صعاب الرؤوس 

  .أهنم عصب من الرجال ومجاعة ، رواه أبو محزة عن ابن عباس : الرابع 
  .أنه أصوات الناس ، رواه عطاء عن ابن عباس : س اخلام

  .أنه النبيل ، قاله قتادة : السادس 
  :يعين كتباً منشورة وفيه أربعة أوجه } بل يريد كلُّ امرىٍء منهم أنْ ُيؤْتى صُحفاً مَُنّشرةً { 

  .أن يؤتى كتاباً من اهللا أن يؤمن مبحمد ، قاله قتادة : أحدها 
  .من النار أنه ال يقذف هبا ، قاله أبو صاحل  أن يؤتى براءة: الثاين 

  .أن يؤتى كتاباً من اهللا مبا أحل له وحرم عليه ، قاله مقاتل : الثالث 
أن كفار قريش قالوا إن بين إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد ذنباً وجده مكتوباً يف رقعة ، فما بالنا ال نرى : الرابع 



  .ذلك فنزلت اآلية ، قاله الفراء 
  :فيه ثالثة أوجه } هو أهل التقَْوى وأهل املغِْفرِة  {

  .هو أهل أن تتقى حمارمه ، وأهل أن يغفر الذنوب ، قاله قتادة : أحدها 
  .هو أهل أن يتقى أن جيعل معه إله غريه ، وأهل ملن اتقاه أن يغفر له ، وهذا معىن قول رواه أنس مرفوعاً : الثاين 

  .وأهل أن يعمل مبا يؤدي إىل مغفرته  هو أهل أن يتقى عذابه: الثالث 
  .أهل االنتقام واإلنعام : وحيتمل رابعاً 

َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ) ٣(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) ٢(وَلَا أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة ) ١(لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة 
َوَخَسَف الْقََمُر ) ٧(فَإِذَا َبرَِق الَْبَصُر ) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد الْإِْنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه ) ٤(اَنُه ُنَسوَِّي َبَن

إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(َوَزَر  كَلَّا لَا) ١٠(َيقُولُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(
  ) ١٥(َولَوْ أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(َبلِ الْإِْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصَريةٌ ) ١٣(ُيَنبَّأُ الْإِْنَسانُ َيْوَمِئذٍ بَِما قَدََّم َوأَخََّر ) ١٢(

  :املبتدأ هبا يف أول الكالم على ثالثة أقاويل » ال « اختلفوا يف } ال أُقِسم بيومِ القيامةِ { : قوله تعاىل 
أهنا صلة دخلت جمازاً ومعىن الكالم أقسم بيوم القيامة ، قاله ابن عباس وابن جبري وأبو عبيدة ، ومثله قول : أحدها 
  :الشاعر 

  .وكاد ضمري القلْبِ ال يَتقطّع ... َتذكّْرت ليلى فاْعتَْرتين َصبابةٌ 
  :ال واهللا ، وكقول امرىء القيس : ت توكيداً للكالم كقوله أهنا دخل: الثاين 

  .ال يّدعي القوم أين أَِفْر ... فال وأبيِك ابنةَ العامرّي 
  .قاله أبو بكر بن عياش 

أقسم بيوم القيامة ، فرقاً : أهنا رد لكالم مضى من كالم املشركني يف إنكار البعث ، مث ابتدأ القسم فقال : الثالث 
  .املستأنفة وبني اليمني تكون جمدداً ، قاله الفراء  بني اليمني

  .ألقِْسُم بيوم القيامة ، فجعلها الماً دخلت على ما أُقسم إثباتاً للقسم ، وهي قراءة ابن كثري : وقرأ احلسن 
  :فيه وجهان } وال أُقِْسم بالنّفْسِ اللّوامةِ { 

  .القيامة فيكونان قََسَمْين ، قاله قتادة  أنه تعاىل أقسم بالنفس اللوامة كما أقسم بيوم: أحدمها 
أقسم بيوم القيامة وال : أنه أقسم بيوم القيامة ومل يقسم بالنفس اللوامة ، قاله احلسن ، ويكون تقدير الكالم : الثاين 

  :ويف وصفها باللوامة قوالن . أقسم بالنفس اللوامة 
  :أهنا صفة مدح ، وهو قول من جعلها قسماً : أحدمها 

  .أهنا صفة ذم ، وهو قول من نفى أن يكون قسماً : اين الث
  :فمن جعلها صفة مدح فلهم يف تأويلها ثالثة أوجه 

أهنا اليت تلوم على ما فات وتندم ، قاله جماهد ، فتلوم نفسها على الشر مل فعلته ، وعلى اخلري أن مل تستكثر : أحدها 
  .منه 

  .أهنا ذات اللوم ، حكاه ابن عيسى : الثاين 
  .أهنا اليت تلوم نفسها مبا تلوم عليه غريها : الثالث 

  .فعلى هذه الوجوه الثالثة تكون اللوامة مبعىن الالئمة 



  :ومن جعلها صفة ذم فلهم يف تأويلها ثالثة أوجه 
  .أهنا املذمومة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أهنا اليت تالم على سوء ما فعلت : الثاين 

صرب هلا على حمن الدنيا وشدائدها ، فهي كثرية اللوم فيها ، فعلى هذه الوجوه الثالثة تكون أهنا اليت ال : الثالث 
  .اللوامة مبعىن امللومة 

  .يعين الكافر } أَيْحَسب اإلنسان { 
  .فنعيدها خلقاً جديداً بعد أن صارت رفاتاً } أنْ لن َنْجَمَع ِعظاَمه { 
  :وجهان » بلى «  قوله يف} بلى قاِدريَن على أنْ ُنسّوَي َبنانه { 

  .أي بلى جنمعها ، قاله األخفش » أن لن جنمع عظامه « أنه متام قوله : أحدمها 
  :أهنا استئناف بعد متام األول بالتعجب بلى قادرين ، اآلية وفيه وجهان : الثاين 

  .بد العزيز بلى قادرين على أن نسوي مفاصله ونعيدها للبعث خلقاً جديداً ، قاله جرير بن ع: أحدمها 
بلى قادرين على أن جنعل كفه اليت يأكل هبا ويعمل حافر محار أو خف بعري ، فال يأكل إال بفيه ، وال يعمل : الثاين 

  .بيده شيئاً ، قاله ابن عباس وقتادة 

  :فيه أربعة تأويالت } بل يريد اإلنسان ليَفُْجرَ أماَمه { 
  .قاله القاسم بن الوليد معناه أن يقدم الذنب ويؤخر التوبة ، : أحدها 
  .ميضي أمامه قُدماً ال ينزع عن فجور ، قاله احلسن : الثاين 

  .بل يريد أن يرتكب اآلثام يف الدنيا لقوة أمله ، وال يذكر املوت ، قاله الضحاك : الثالث 
  .بل يريد أن يكذب بالقيامة وال يعاقب بالنار ، وهو معىن قول ابن زيد : الرابع 

بل يريد أن يكذب مبا يف اآلخرة كما كذب مبا يف الدنيا ، مث وجدت ابن قتيبة قد ذكره : خامساً  وحيتمل وجهاً
وقال إن الفجور التكذيب واستشهد بأن أعرابياً قصد عمر بن اخلطاب وشكا إليه نقب إبله ودبرها ، وسأله أن 

، فقال األعرايب    :حيمله على غريها ، فلم حيمله 
  ما مّسها ِمن َنقَبٍ وال َدبَْر... َمْر أقسم باهللا أبو حفصٍ ُع

  .يعين إن كان كذبين مبا ذكرت ... فاغفر له اللهم إنْ كان فَجْر 
  :فيه قراءتان } فإذا َبرَِق البصُر { 

  :بفتح الراء ، وقرأ هبا أبان عن عاصم ، ويف تأويلها وجهان : إحدامها 
  . بن أيب إسحاق يعين خفت وانكسر عند املوت ، قاله عبد اهللا: أحدمها 

  :شخص وفتح عينه عند معاينة ملك املوت فزعاً ، وأنشد الفراء : الثاين 
  .وداوِ الكُلوَم وال تَْبَرقِ ... فْنفَسَك فَاْنَع وال ْتنَعين 

  .أي وال تفزع من هول اجلراح 
  :بكسر الراء وقرأ هبا الباقون ، ويف تأويلها وجهان : الثانية 

  :ربق يوم القيامة ، قاله أشهب العقيلي ، قال األعشى عشى عينيه ال: أحدمها 
  .فأبرِق َمْغشّياً علّي مكانيا ... وكنُت أرى يف وجه َمّيةَ حملةً 

  :شق البصر ، قاله أبو عبيدة وأنشد قول الكاليب : الثاين 



  .أعطيُته عيساً ِصهاباً فربق ... ملا أتاين ابن عمري راغباً 
  .ضوؤه ، حىت كأنّ نوره ذهب يف خسٍف من األرض أي ذهب } وَخَسفَ القمُر { 
  :فيه أربعة أوجه } وُجِمَع الشمُس والقمرُ { 

  .مظلمني مقرنني ] أسودين مكورين [ أنه مجع بينهما يف طلوعهما من املغرب : أحدها 
  .مجع بينهما يف ذهاب ضوئهما باخلسوف لتكامل إظالم األرض على أهلها ، حكاه ابن شجرة : الثاين 

  .مجع بينهما يف البحر حىت صارا نار اهللا الكربى : الثالث 
  :أي أين املهرب ، قال الشاعر } يقولُ اإلنسانُ يومئٍذ أين املفرُّ { 

  .وأّي كبشٍ حاد عنها يفتضْح ... أين أِفّر والكباشُ تنتطْح 
  :وحيتمل وجهني 

  .من اهللا استحياء منه » أين املفر « : أحدمها 
  .من جهنم حذراً منها » املفر أين « : الثاين 

  :وحيتمل هذا القول من اإلنسان وجهني 
  .أن يكون من الكافر خاصة من عرصة القيامة دون املؤمن ، ثقة املؤمن ببشرى ربه : أحدمها 

  .أن يكون من قول املؤمن والكافر عند قيام الساعة هلول ما شاهدوه منها : الثاين 

  :وحيتمل هذا القول وجهني 
من قول اإلنسان إذا علم : الثاين » كالّ ال َوَزَر « قال اهللا له » أين املفر « من قول اهللا لإلنسان إذا قاله : ا أحدمه

  :فيه أربعة أوجه } كالّ ال َوَزَر { » كال ال َوَزَر « أنه ليس له مفر قال لنفسه 
  .أي ال ملجأ من النار ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ه ابن مسعود ال حصن ، قال: الثاين 

  ] .قاله احلسن [ ال جبل ، : الثالث 
  .ال حميص ، قاله ابن جبري : الرابع 

  :فيه وجهان } إىل ربِّك يومئٍذ املُْسَتقَرُّ { 
  .أن املستقر املنتهى ، قاله قتادة : أحدمها 

  .أنه استقرار أهل اجلنة يف اجلنة ، وأهل النار يف النار ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :مخسة تأويالت » مبا قدم وأخر « يعين يوم القيامة ويف } نَّبأ اإلنسان يوميئٍذ مبا قدََّم وأَّخَر ُي{ 

  .ما قدم قبل موته من خري أو شر يعلم به بعد موته ، قاله ابن عباس وابن مسعود : أحدها 
  .ما قدم من معصية ، وأخر من طاعة ، قاله قتادة : الثاين 

  .خره ، قاله جماهد بأول عمله وآ: الثالث 
  .مبا قدم من الشر وأخر من اخلري ، قال عكرمة : الرابع 

  .مبا قدم من فرض وأخر من فرض ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .ما قدم لدنياه ، وما أخر لعقباه : وحيتمل سادساً 

  :فيه ثالثة تأويالت } بل اإلنسانُ على نَفِْسه َبصريةٌ { 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك { : ا تقدم به احلجة عليه ، كما قال تعاىل أنه شاهد على نفسه مب: أحدها 



  .} حسيباً 
اليوم َنخِْتُم على أفواههم وُتكَلِّمنا { : أن جوارحه شاهدة عليه بعمله ، قاله ابن عباس ، كما قال تعاىل : الثاين 

  .} أْيديهم وتْشهُد أرُجلُهم مبا كانوا يكِْسبون 
  .اه بصري بعيوب الناس غافل عن عيب نفسه فيما يستحقه هلا وعليها من ثواب وعقاب معن: الثالث 

  .للمبالغة » بصرية « واهلاء يف 
  :فيه أربعة تأويالت } ولو أَلْقَى معاذيَره { 

  .معناه لو اعتذر يومئذ مل يقبل منه ، قاله قتادة : أحدها 
  .ه ، قاله ابن عباس يعين لو ألقى معاذيره أي لو جترد من ثياب: الثاين 

  :لو أظهر حجته ، قاله السدي وقال النابغة : الثالث 
معناه ولو أرخى ستوره ، والستر بلغة اليمن معذار ، قاله الضحاك ، : الرابع . ... لدّى إذا ألقى البخيلُ معاِذَره 

  :قال الشاعر 
  علينا وأطّت فوقها باملعاذرِ... ولكّنها ضَّنْت مبنزلِ ساعٍة 

  .أنه لو ترك االعتذار واستسلم مل ُيترك : مل خامساً وحيت

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(لَا ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلَتْعَجلَ بِِه 
) ٢٣(إِلَى رَبَِّها نَاِظَرةٌ ) ٢٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ ) ٢١(َوَتذَُرونَ الْآِخَرةَ ) ٢٠(لَةَ كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِ) ١٩(

  ) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ 

  :فيه وجهان } ال ُتحرِّكْ به لساَنكَ ِلتْعَجلَ به { 
خمافة أن ينساه ، وكان . اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن حرك به لسان يستذكره  أن النيب صلى: أحدمها 

  .، قاله ابن عباس } إنّ علينا َجْمَعه وقرآنه { : ناله منه شدة ، فنهاه اهللا تعاىل عن ذلك وقال 
لك حىت جيتمع ، ألن بعضه أنه كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحالوته يف لسانه ، فنهي عن ذ: الثاين 

  .مرتبط ببعض ، قاله عامر الشعيب 
  :فيه ثالثة أوجه } إنّ علينا َجْمَعُه وقُْرآَنه { 

  .إن علينا مجعه يف قلبك لتقرأه بلسانك ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .عيلنا حفظه وتأليفه ، قاله قتادة : الثاين 

  .، قاله الضحاك عيلنا أن جنمعه لك حىت تثبته يف قلبك : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } فإذا قرأناه فاّتبْع قُْرآَنه { 

  .فإذا بّيناه فاعمل مبا فيه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً : الثاين 

  .فإذا تلي عليك فاتبع شرائعه وأحكامه ، قاله قتادة : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } نا َبياَنه مث إنْ علي{ 

  .بيان ما فيه من أحكام وحالل وحرام ، قاله قتادة : أحدها 
  .علينا بيانه بلسانك إذا نزل به جربيل حىت تقرأه كما أقرأك ، قاله ابن عباس : الثاين 



  .علينا أن جنزي يوم القيامة مبا فيه من وعد أو وعيد ، قاله احلسن : الثالث 
  :فيه وجهان } وتذَُرونَ اآلِخَرة * ِحبُّونَ العاجلةَ كالّ بل ُت{ 

  .حتبون ثواب الدنيا وتذرون ثواب اآلخرة ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .حتبون عمل الدنيا وتذرون عمل اآلخرة : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } ُوجوٌه يومئٍذ ناِضرةٌ { 
  .يعين حسنة ، قاله احلسن : أحدها 
  .، قاله جماهد مستبشرة : الثاين 

  .ناعمة ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .مسرورة ، قاله عكرمة : الرابع 

  :فيه ثالثة أقاويل } إىل َربِّها ناظرةٌ { 
  .تنظر إىل رهبا يف القيامة ، قاله احلسن وعطية العويف : أحدها 
  .إىل ثواب رهبا ، قاله ابن عمر وجماهد : الثاين 

  .اله عكرمة تنتظر أمر رهبا ، ق: الثالث 
  :فيه وجهان } ووجوُه يومئٍذ باسرةٌ { 

  .كاحلة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .متغرية ، قاله السدي : الثاين 

  :فيه أربعة أوجه } َتظُنُّ أنْ ُيفَْعلَ هبا فاِقرةٌ { 
  .أن الفاقرة الداهية ، قاله جماهد : أحدها 
  .الشر ، قاله قتادة : الثاين 

  .ه السدي اهلالك ، قال: الثالث 
  .دخول النار ، قاله ابن زيد : الرابع 

إِلَى رَبِّكَ ) ٢٩(َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(َوظَنَّ أَنَُّه الْفَِراُق ) ٢٧(َوقِيلَ َمْن َراقٍ ) ٢٦(كَلَّا إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي 
أَوْلَى ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(لَِكْن كَذََّب َوتََولَّى َو) ٣١(فَلَا َصدََّق َولَا صَلَّى ) ٣٠(َيْوَمِئٍذ الَْمسَاُق 

أَلَمْ َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَنْ يُْتَرَك ُسًدى ) ٣٥(ثُمَّ أَوْلَى لََك فَأَْولَى ) ٣٤(لََك فَأَوْلَى 
أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي ) ٣٩(فََجَعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٣٨(َخلََق فََسوَّى ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فَ) ٣٧(

  ) ٤٠(الَْموَْتى 

  .يعين بلوغ الروح عند موته إىل التراقي ، وهي أعلى الصدر ، واحدها ترقوه } كال إذا َبلََغِت التّراِقيَ { 
  :فيه ثالثة أوجه } راقٍ  وقيلَ َمْن{ 

  .من راقٍ يرقيه بالرُّقى وأمساء اهللا احلسىن ، قاله ابن عباس : قال أَْهله : أحدها 
  :َمْن طبيٌب شاٍف ، قاله أبو قالبة ، قال الشاعر : الثاين 

  أم هل له من محامِ املوِت من راقي... هل للفىت ِمن بنات الدهرِ من واقى 
  .َمن راقٍ يرقى بروحه مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب ، رواه أبو اجلوزاء عن ابن عباس : قال املالئكة : الثالث 



  .أي تيقن أنه مفارق الدنيا } وظَنَّ أّنه الفِراق { 
  :فيه أربعة أوجه } والَْتفِّت الساُق بالساقِ { 

  .اتصال الدنيا باآلخرة ، قاله ابن عباس : أحدها 
بالء بالبالِء ، وهو شدة كرب املوت بشدة هول املطلع ، قاله عكرمة وجماهد ، ومنه قول الشدة بالشدة وال: الثاين 

  :حذيفة بن أنس اهلذيل 
  .وإن مشّرْت عن ساقها احلرب مشّرا ... أخو احلرب إن عّضت به احلرُب عّضها 

بالساق عند امليثاق ، قال التفّت ساقاه عند املوت ، وحكى ابن قتيبة عن بعض املفسرين أن التفاف الساق : الثالث 
  :احلسن 

  .ماتت رجاله فلم حتماله وقد كان عليهما جوّاالً 
  .الناس جيهزون جسده ، واملالئكة جيهزون روحه ، قاله ابن زيد : أنه اجتمع أمران شديدان عليه : الرابع 

  :فيه وجهان } إىل ربِّك يومئٍذ املساقُ { 
  .املنطلق ، قاله خارجة : أحدمها 
  .املستقر ، قاله مقاتل :  الثاين

  :هذا يف أيب جهل ، وفيه وجهان } فال َصدََّق وال صَلَّى { 
  .فال صّدق بكتاب اهللا وال صلّى للَّه ، قاله قتادة : أحدمها 

  .فال صّدق بالرسالة وال آمن باملرسل ، وهو معىن قول الكليب : الثاين 
  .فال آمن بقلبه وال عمل ببدنه : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } ولكن كَذََّب وتََولَّى { 
  .كذب الرسول وتوىل عن املرسل : أحدمها 

  .كذب بالقرآن وتوىل عن الطاعة : الثاين 
  :يعين أبا جهل ، وفيه ثالثة أوجه } مث ذََهَب إىل أَْهِله َيَتَمطَّى { 

  .خيتال يف نفسه ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .زيد بن أسلم وهي مشية بين خمزوم  يتبختر يف مشيته ، قال: الثاين 

الظهر ، وجاء النهي عن مشية املطيطاء وذلك أن الرجل يلقي يديه مع الكفني يف : أن يلوي مطاه ، واملطا : الثالث 
  .مشيه 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي أبا جهل : حكى الكليب ومقاتل } مث أْولَى لك فأوْلَى * أوْلَى لك فأْولَى { 
  :اء مكة وهو يتبختر يف مشيته ، فدفع يف صدره ومهزه بيده وقال ببطح

  :فقال أبو جهل » أْوىل لك فأوىل « 
  .إليك عين أوعدين يا ابن أيب كبشة ما تستطيع أنت وال ربك الذي أرسلك شيئاً ، فنزلت هذه اآلية 

  :وفيه وجهان 
  .وليك الشر ، قال قتادة ، وهذا وعيد على وعيد : أحدمها 

  :ويل لك ، قالت اخلنساء : ين الثا
  .فأْوىل لَنفْسَي أوْلَى هلا ... َهمْمُت بنفسي بعض اهلموم 



  .فإّما عليها وإّما هلا ... سأحِْملُ َنفْسي على آلٍة 
  .السرير أيضاً الذي حيمل عليه املوتى : احلالة ، واآللة : اآللة 

  :جه فيه أربعة أو} أَيْحَسُب اإلنسانُ أنْ يُْتَرك ُسدًى { 
  .فهل ال يفترض عليه عمل ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .يظن أال يبعث ، قاله السدي : الثاين 

  .ملغى ال يؤمر وال ينهى ، قاله جماهد : الثالث 
  :عبث ال حياسب وال يعاقب ، قال الشاعر : الرابع 

  ما ترك اللَّه شيئاً ُسدى... فأُقِسم باللَّه جهَد اليمني 
  :فيه ثالثة أوجه } ِمْن َمينٍّ ُيْمَنى  أملْ يكُ ُنطْفةً{ 

  .أن معىن ُيمىن يراق ، ولذلك مسيت مىن إلراقة الدماء فيها : أحدها 
  :مبعىن ينشأ وخيلق ، ومنه قول يزيد بن عامر : الثاين 

  .حىت تالقَي ما ُيمين لك املاين ... فاسلك طريقك متشي غري خمتشعٍ 
  .ماء الرجل مباء املرأة  أنه مبعىن يشترك أي اشتراك: الثالث 

  .يعين أنه كان بعد النطفة علقة } مث كان َعلَقَةً { 
  .حيتمل وجهني } فَخلََق فسوَّى { 

  .خلق من األرحام قبل الوالدة وسوي بعدها عند استكمال القوة ومتام احلركة : أحدمها 
  .أعلم خلق األجسام وسواها لألفعال ، فجعل لكل جارحة عمالً ، واهللا : الثاين 

إِنَّا َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناهُ ) ١(َهلْ أََتى َعلَى الْإِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن شَْيئًا َمذْكُوًرا 
  ) ٣(ا إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًر) ٢(َسِميًعا َبِصًريا 

إنا حنن نّزلنا { : هي مكية ، وقال آخرون فيها مكي من قوله تعاىل : قال ابن عباس ومقاتل والكليب وحيىي بن سالم 
  .إىل آخرها وما تقدم مدين } عليك القرآنَ تنزيالً 

  :وجهان » هل « يف قوله } هلْ أَتى على اإلنسان حٌني من الدْهرِ مل يكُْن شيئاً مذكوراً { : قوله تعاىل 
اآلية ، على معىن اخلرب ، قاله » قد أتى على اإلنسان « : أهنا يف هذا املوضع مبعىن قد ، وتقدير الكالم : أحدمها 

  .الفراء وأبو عبيدة 
  .اآلية ، على وجه االستفهام ، حكاه ابن عيسى » أتى على اإلنسان « أنه مبعىن : الثاين 

  :قوالن » اإلنسان « ويف هذا 
أنه آدم ، قاله قتادة والسدي وعكرمة ، وقيل إنه خلقه بعد خلق السموات واألرض ، وما بينهما يف آخر : أحدمها 

  .اليوم السادس وهو آخر يوم اجلمعة 
  .أنه كل إنسان ، قاله ابن عباس وابن جريج : الثاين 

  :ثالثة أقاويل } حٌني من الدهر { : ويف قوله تعاىل 
بل أن ينفخ فيه الروح ، وهو ملقى بني مكة والطائف ، قاله ابن عباس يف رواية أيب أنه أربعون سنة مرت ق: أحدهأ 

  .صاحل عنه 



أنه خلق من طني فأقام أربعني سنة ، مث من محأ مسنون أربعني سنة ، مث من صلصال أربعني سنة ، فتم خلقه : الثاين 
  .رواية الضحاك بعد مائة وعشرين سنة ، مث نفخ فيه الروح ، وهذا قول ابن عباس يف 

  .أن احلني املذكور ها هنا وقت غري مقدر وزمان غري حمدود ، قاله ابن عباس أيضاً : الثالث 
  :وجهان } مل يكن شيئاً مذكوراً { ويف قوله 
  .مل يكن شيئاً مذكوراً يف اخللق ، وإن كان عند اهللا شيئاً مذكوراً ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

اً مصّوراً تراباً وطيناً ، ال يذكر وال يعرف ، وال يدري ما امسه ، وال ما يراد به ، مث نفخ فيه أي كان جسد: الثاين 
  .الروح فصار مذكوراً ، قاله الفراء ، وقطرب وثعلب 

هل أتى حني من الدهر مل يكن اإلنسان شيئاً مذكوراً ، ألنه خلقه : يف الكالم تقدمي وتأخري ، وتقديره : وقال مقاتل 
  .لق احليوان كله ومل خيلق بعده حيواناً بعد خ

يعين باإلنسان يف هذا املوضع كل إنسان من بين آدم يف قول مجيع املفسرين } إّنا خلقْنا اإلنسانَ من ُنطْفٍَة أْمشاجٍ { 
.  

  :ويف النطفة قوالن 
  .ماء الرجل وماء املرأة إذا اختلطا فهما نطفة ، قاله السدي : أحدمها 

  .طفة ماء الرجل ، فإذا اختلط يف الرحم وماء املرأة صارا أمشاجاً أن الن: الثاين 
  :ويف األمشاج أربعة أقاويل 

  :أنه األخالط ، وهو أن خيتلط ماء الرجل مباء املرأة ، قاله احلسن وعكرمة ، ومنه قول رؤبة بن العجاج : أحدها 
  .مل ُيكَْس جلداً يف دم أمشاج ... يطرحن كل مُْعَجل نشاجِ 

  :أن األمشاج األلوان ، قاله ابن عباس ، وقال جماهد : ين الثا
  .نطفة الرجل بيضاء ومحراء ، ونطفة املرأة خضراء وصفراء 

ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء املرأة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى سعيد عن قتادة عن أنس قال 
  . »رقيق أصفر فأيهما سبق أو عال فمنه يكون الشبه 

األطوار ، وهو أن اخللق يكون طوراً نطفة ، وطوراً علقة ، وطوراً مضغة ، مث طوراً عظماً ، : أن األمشاج : الثالث 
  .مث يكسى العظم حلماً ، قاله قتادة 

  .أن األمشاج العروق اليت تكون يف النطفة ، قاله ابن مسعود : الرابع 
  :وجهان } َنْبَتِليه { ويف قوله 
  .ربه خنت: أحدمها 

  .نكلفه بالعمل : الثاين 
  :فإن كان معناه االختبار ففيما خيترب به وجهان 

  .خنتربه باخلري والشر ، قاله الكليب : أحدمها 
  .خنترب شكره يف السراء ، وصربه يف الضراء ، قاله احلسن : الثاين 

  :ومن جعل معناه التكليف ففيما كلفه وجهان 
  .مقاتل  العمل بعد اخللق ، قاله: أحدمها 

  .الدين ، ليكون مأموراً بالطاعة ، ومنهياً عن املعاصي : الثاين 



  :وحيتمل وجهني } فََجَعلْناه مسيعاً بصرياً { 
  .أي يسمع باألذنني ويبصر بالعينني أمتناناً بالنعمة عليه : أحدمها 

  .ذا عقل ومتييز ليكون أعظم يف االمتنان حيث مييزه من مجيع احليوان : الثاين 
يف اآلية تقدمي وتأخري أي فجعلناه مسيعاً بصرياً أن نبتليه ، فعلى هذا التقدمي يف الكالم اختلفوا : قال الفراء ومقاتل و

  :يف ابتالئه على قولني 
  .ما قدمناه من جعله اختباراً أو تكليفاً : أحدمها 

  .لنبتليه بالسمع والبصر ، قاله ابن قتيبة : الثاين 
  :فيه أربعة تأويالت } بيلَ إّنا َهدَْيناه الّس{ 

  .سبيل اخلري والشر ، قاله عطية : أحدها 
  .اهلدى من الضاللة ، قاله عكرمة : الثاين 

  .سبيل الشقاء والسعادة ، قاله جماهد : الثالث 
  .خروجه من الرحم ، قاله أبو صاحل والضحاك والسدي : الرابع 

  .كمال عقله : تدي إليها بطبعه ، وقيل سبيل مناِفِعه ومضارِّه اليت يه: وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } إّما شاكراً وإّما كَفوراً { 

  .إما مؤمناً وإما كافراً ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 
  .إما شكوراً للنعمة وإما كفوراً هبا ، قاله قتادة : الثاين 

نفياً للمبالغة يف  -ا يف معىن املبالغة مع إجتماعهم -ومجع بني الشاكر والكفور ومل جيمع بني الشكور والكفور 
الشكر وإثباتاً هلا يف الكفر ، ألن شكر اهللا تعاىل ال ُيؤدَّى فانتفت عنه املبالغة ، ومل تنتف عن الكفر املبالغة ، فقل 

  .شكره لكثرة النعم عليه ، وكثر كفره وإن قل مع اإلحسان إليه 

َعْيًنا َيشَْرُب ) ٥(إِنَّ الْأَبَْراَر َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوًرا ) ٤(َوأَغْلَالًا َوَسِعًريا  إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسلَاِسلَ
ونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه َوُيطِْعُم) ٧(ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوًما كَانَ شَرُُّه ُمْسَتطًِريا ) ٦(بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها تَفْجًِريا 

إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما ) ٩(إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه لَا ُنرِيُد ِمْنكُْم َجَزاًء وَلَا ُشكُوًرا ) ٨(ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوأَسًِريا 
َوَجَزاُهْم بَِما صََبُروا َجنَّةً َوحَرِيًرا ) ١١(مِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروًرا فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلكَ الَْيْو) ١٠(َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا 

)١٢ (  

  :يف األبرار قوالن } إن اإلبرار َيشْربونَ { 
  .أهنم الصادقون ، قاله الكليب : أحدمها 

  .املطيعون ، قاله مقاتل : الثاين 
  :وفيما ُسّموا أبراراً ثالثة أقاويل 

  .وا بذلك ألهنم بّروا اآلباء واألبناء ، قاله ابن عمر ّمس: أحدها 
  .ألهنم كفوا األذى ، قاله احلسن : الثاين 

  .ألهنم يؤدون حق اهللا ويوفون بالنذر ، قاله قتادة : الثالث 
  .كل كأس يف القرآن فإمنا عىن به اخلمر : يعين اخلمر ، قال الضحاك } ِمن كأسٍ { وقوله 



  :قوالن } جها كافوراً كان مِزا{ ويف وقوله 
  .أن كافوراً عني يف اجلنة امسها كافور ، قاله الكليب : أحدمها 

  :أنه الكافور من الطيب فعلى هذا يف املقصود منه يف مزاج الكأس به ثالثة أقاويل : الثاين 
  .بربد الكافور وطعم الزجنبيل : برده ، قال احلسن : أحدها 
  .زج بالكافور وختم باملسك م: برحيه ، قاله قتادة : الثاين 

  .كأن طعمه طعم الكافور :  طعمه ، قال السدي: الثالث 
يعين أولياء اللَّه ، ألن الكافر ال يشرب منها شيئاً وإن كان من عباد اهللا ، وفيه } َعيْناً َيْشَرُب هبا عبادُ اللَِّه { 

  :وجهان 
  .ينتفع هبا عباد اهللا ، قاله الفراء : أحدمها 

  .يشرهبا عباد اهللا : الثاين 
رف شراب الجنة ، يشرب هبا املقربون ِصرفاً ، ومتزج لسائر أهل اجلنة باخلمر هي التسنيم ، وهي أش: قال مقاتل 

  .واللنب والعسل 
  :فيه وجهان } يُفَجِّروَنها تفْجرياً { 

  .يقودوهنا إىل حيث شاءوا من اجلنة ، قاله جماهد : أحدمها 
  .ميزجوهنا مبا شاءوا ، قاله مقاتل : الثاين 

  .جوه من حيث شاءوا من اجلنة أن يستخر: وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  :وجهان » تفجرياً « ويف قوله 
  .أنه مصدر قصد به التكثري : أحدمها 

  .أهنم يفجرونه من تلك العيون عيوناً لتكون أمتع وأوسع : الثاين 
  :فيه أربعة أوجه } ُيوفُونَ بالّنذْرِ { 

  .يوفون مبا افترض اهللا عليهم من عبادته ، قاله قتادة : أحدها 
  .يوفون مبا عقدوه على أنفسهم من حق اهللا ، قاله جماهد : ثاين ال

  .يوفون بالعهد ملن عاهدوه ، قاله الكليب : الثالث 
  .يوفون باإلميان إذا حلفوا هبا ، قاله مقاتل : الرابع 

  .أهنم يوفون مبا أُنِذروا به من وعيده : وحيتمل خامساً 
  :قال الكليب عذاب يوم كان شره مستطرياً ، وفيه وجهان }  وَيخافون يْوماً كان شَرُّه ُمْسَتطرياً{ 

  .فاشياً ، قاله ابن عباس واألخفش : أحدمها 
  :ممتداً ، قاله الفراء ، ومنه قول األعشى : الثاين 

  َصْدعاً على نأيها ُمستطريا... فبانْت وقد أَْوَرثَتْ يف الفؤاِد 
  .أي ممتداً 

  .وحيتمل وجهاً ثالثاً يعين سريعاً 
  :فيه ثالثة أوجه } وُيطْعمونَ الطعاَم على ُحبِِّه { 

  .على حب الطعام ، قاله مقاتل : أحدها 



  .على شهوته ، قاله الكليب : الثاين 
  .على قلته ، قاله قطرب : الثالث 

  :يف األسري ثالثة أقاويل } مسكيناً ويتيماً وأسرياً { 
  .أنه املسجون املسلم ، قاله جماهد : أحدها 

  .أنه العبد ، قاله عكرمة : ين الثا
  .أسري املشركني ، قاله احلسن وسعيد بن جبري : الثالث 

مث نسخ أسري املشركني بالسيف ، وقال غريه بل هو ثابت احلكم يف األسري بإطعامه ، إال أن : قال سعيد بن جبري 
  .يرى اإلمام قتله 

ألنه يف أسر خبله وجنونه ، وإن أسر املشركني انتقام يقف أن يريد باألسري الناقص العقل ، : وحيتمل وجهاً رابعاً 
  .على رأي اإلمام وهذا بر وإحسان 

إهنم مل يقولوا ذلك ، لكن علمه اهللا منهم فأثىن عليهم لريغب يف ذلك : قال جماهد } إّنما ُنطِْعُمكم لوْجِه اِهللا { 
  .راغب 

وشكوراً باملقال وقيل إن هذه اآلية نزلت فيمن تكفل بأسرى جزاء بالفعال ، } ال نُريُد منكم جزاًء وال ُشكوراً { 
  .بدر ، وهم سبعة من املهاجرين أبو بكر وعمر وعلي والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعيد وأبو عبيدة 

  :فيه ثالثة أوجه } إّنا خناُف من ربِّنا يوماً َعبوساً قْمطريراً { 
  .والقمطرير الشديد ، قاله ابن زيد  أن العبوس الذي يعبس الوجوه من شره ،: أحدها 
  :أن العبوس الضيق ، والقمطرير الطويل ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر : الثاين 

  .تزول الضحى فيه قرون املناكب ... شديداً عبوساً قمطريراً ختالُه 
املتغري من شدائد ذلك أن الُعبوس بالشفتني ، والقمطرير باجلبهة واحلاجبني ، فجعلها من صفات الوجه : الثالث 

  :اليوم ، قاله جماهد ، وأنشد ابن األعرايب 
  .وَيقَْمطُّر ساعةً ويكْفَهِّر ... َيْغدو على الصّْيِد َيعوُد مُنكَِسْر 

  .قال احلسن النضرة من الوجوه ، والسرور يف القلوب } فََوقاهُم اهللا َشرَّ ذلك اليومِ ولَقّاُهْم َنْضرةً وُسروراً { 
  :رة ثالثة أوجه ويف النض

  .أهنا البياض والنقاء ، قاله الضحاك : أحدها 
  .أهنا احلسن والبهاء ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .أهنا أثر النعمة ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :حيتمل وجهني } وجَزاهم مبا َصربوا { 

  .مبا صربوا على طاعة اهللا : أحدمها 
  . مبا صربوا على الوفاء بالنذر: الثاين 

  :فيه وجهان } َجنَّةً وحريراً { 
  .جنة يسكنوهنا ، وحريراً يلبسونه : أحدمها 

  .أن اجلنة املأوى ، واحلرير أبد العيش يف اجلنة ، ومنه لبس احلرير ليلبسون من لذة العيش : الثاين 
  :واختلف فيمن نزلت هذه اآلية على قولني 



  .مطعم بن ورقاء األنصاري نذر نذراً فوفاه ما حكاه الضحاك عن جابر أهنا نزلت يف : أحدمها 
وذلك أن علياً وفاطمة نذرا  -رضي اهللا عنهما . . . ما حكاه عمرو عن احلسن أهنا نزلت يف علي وفاطمة : الثاين 

صوماً فقضياه ، وخبزت فاطمة ثالثة أقراص من شعري ليفطر علّي على أحدها وتفطر هي على اآلخر ، ويأكل 
ثالث ، فسأهلا مسكني فتصدقت عليه بأحدها ، مث سأهلا يتيم فتصدقت عيله باآلخر ، مث سأهلا احلسن واحلسني ال

  .أسري فتصدقت عليه بالثالث ، وباتوا طاوين 

) ١٤(لِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا وََدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها وَذُ) ١٣(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك لَا َيَرْونَ ِفيَها َشْمًسا َولَا َزمَْهرِيًرا 
َوُيْسقَْونَ ِفيَها ) ١٦(قََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْديًرا ) ١٥(َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكَْوابٍ كَاَنْت قَوَارِيَرا 

َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ ) ١٨(لَْسبِيلًا َعْيًنا ِفيَها ُتسَمَّى َس) ١٧(كَأًْسا كَانَ ِمزَاُجَها زَْنَجبِيلًا 
َعاِليَُهْم ثَِياُب ُسْنُدسٍ ُخْضٌر وَإِْسَتبَْرقٌ ) ٢٠(َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا ) ١٩(َحِسبَْتُهْم لُْؤلًُؤا مَْنثُوًرا 

  ) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم َجَزاًء َوكَانَ َسعُْيكُْم َمْشكُوًرا ) ٢١(ْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاًبا طَُهوًرا َوُحلُّوا أََساوَِر ِم

  :وفيها مع ما قدّمناه من تفسريها قوالن } ُمّتِكئَني فيها على األراِئك { 
  .أهنا األسّرة ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .ا يتكأ عليه ، قاله الزجاج أهنا كل م: الثاين 
  :أما املراد بالشمس ففيه وجهان } ال َيَرْونَ فيها مشْساً وال َزمَْهريراً { 

  .أهنم يف ضياء مستدمي ال حيتاجون فيه إىل ضياء ، فيكون عدم الشمس مبالغة يف وصف الضياء : أحدمها 
  .ا نفياً ألذاها أهنم ال يرون فيها مشساً فيتأذون حبرها ، فيكون عدمه: الثاين 

  :ويف الزمهرير ثالثة أوجه 
  .أنه الربد الشديد ، قال عكرمة ألهنم ال يرون يف اجلنة حراً وال برداً : أحدها 
  .أنه لون يف العذاب ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  :أنه من هذا املوضع القمر ، قاله ثعلب وأنشد : الثالث 
  والزمهريُر ما ظَهَْر قطْعتها... وليلٍة ظالمُها قد اعتكَْر 

  .وروي ما زهر ، ومعناه أهنم يف ضياء مستدمي ال ليل فيه وال هنار ، ألن ضوء النهار بالشمس ، وضوء الليل بالقمر 
  :فيه وجهان } وذُلِّلّْت قُطوفُها تذْليالً . . . { 

  .أنه ال يرد أيديهم عنها شوك وال بعد ، قاله قتادة : أحدمها 
  .قام ارتفعت ، وإذا قعد نزلت ، قاله جماهد أنه إذا : الثاين 

  .أن يكون تذليل قطوفها أن تربز هلم من أكمامها وختلص من نواها : وحيتمل ثالثاً 
  .أما األكواب فقد ذكرنا ما هي من مجلة األواين } قواريَرا من ِفّضٍة * وأَكْوابٍ كانت قَواريَرا . . . { 

  :وجهان » قوارير من فضة « : ويف قوله تعاىل 
  .أهنا من فضة من صفاء القوارير ، قاله الشعيب : أحدمها 

  .أهنا من قوارير يف بياض الفضة ، قاله أبو صاحل : الثاين 
  .قوارير كل أرض من تربتها ، وأرض اجلنة الفضة فلذلك كانت قواريرها فضة : وقال ابن عباس 

  :فيه مخسة أقاويل } قَدَُّروها تقْديراً { 



  .م قدروها يف أنفسهم فجاءت على ما قدروها ، قاله احلسن أهن: أحدها 
  .على قدر ملء الكف ، قاله الضحاك : الثاين 

  .على مقدار ال تزيد فتفيض ، وال تنقص فتغيض ، قاله جماهد : الثالث 
  .على قدر ريهم وكفايتهم ، ألنه ألذ وأشهى ، قاله الكليب : الرابع 

  .اء ، قاله الشعيب قدرت هلم وقدروا هلا سو: اخلامس 
  :فيه ثالثة أقاويل } وُيْسقَونَ فيها كأساً كان مِزاجُها زَْنجبيالً { 

  .متزج بالزجنبيل ، وهو مما تستطيبه العرب ألنه حيذو اللسان ويهضم املأكول ، قاله السدي وابن أيب جنيح : أحدها 
  .قاله جماهد أن الزجنبيل اسم للعني اليت فيها مزاج شراب األبرار ، : الثاين 

  :أن الزجنبيل طعم من طعوم اخلمر يعقب الشرب منه لذة ، حكاه ابن شجرة ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
  اذْ ذُقُْته وُسالفَةَ اخلمْرِ... وكأن طْعَم الزجنبيلِ به 

  :فيه ستة أقاويل } ْعيناً فيها ُتَسّمى َسلَْسبيالً { 
  .أنه اسم هلا ، قاله عكرمة : أحدها 

  .معناه سلْ سبيالً إليها ، قاله علّي رضي اهللا عنه : اين الث

  .يعين سلسلة السبيل ، قاله جماهد : الثالث 
  .سلسلة يصرفوهنا حيث شاءوا ، قاله قتادة : الرابع 

  .أهنا تنسلّ يف حلوقهم انسالالً ، قاله ابن عباس : اخلامس 
  :ه قول حسان بن ثابت أهنا احلديدة اجلري ، قاله جماهد أيضاً ، ومن: السادس 

  كأساً ُتَصفُِّق بالرحيق السِّلَْسل... َيْسقُون من َوَرَد الربيَص عليهم 
  .إمنا مسيت السلسبيل ألهنا تنسل عليهم يف جمالسهم وغرفهم وطرقهم : وقال مقاتل 

  :فيه ثالثة أقاويل } وَيطوُف عليهم وِلْدانٌ ُمَخلّدونَ { 
  .ه قتادة خملدون ال ميوتون ، قال: أحدها 
  .صغار ال يكربون وشباٌب ال يهرمون ، قاله الضحاك واحلسن : الثاين 

  :أي ُمَسوَّرون ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر : الثالث 
  .أْعجاُزهّن أقاوزُ الكُثْباِن ... وُمَخلّداٍت باللَُّجْينِ كأمنا 

  :فيه قوالن } إذا رَأَْيتَهم َحِسْبتَهم لُْؤلُؤاً َمْنثوراً { 
  .أهنم مشبهون باللؤلؤ املنثور لكثرهتم ، قاله قتادة : أحدها 
  .لصفاء ألواهنم وحسن منظرهم وهو معىن قول سفيان : الثاين 

  .يعين اجلنة } وإذا رأَْيَت مثَّ { 
  :فيه وجهان } رأَْيَت نَعيماً { 

  .يريد كثرة النعمة : أحدمها 
  .كثرة النعيم : الثاين 

  :وجهان  فيه} وُملْكاً كبرياً { 
  .لسعته وكثرته : أحدمها 



  .الستئذان املالئكة عليهم وحتيتهم بالسالم : الثاين 
  .أهنم ال يريدون شيئاً إال قدروا عليه : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه ثالثة أقاويل } وسقاهم ربُّهم َشراباً طَهوراً { 
هو َعَرق يفيض : ه عطية ، قال إبراهيم التميمي أنه وصفه بذلك ألهنم ال يبولون منه وال ُيْحِدثون عنه ، قال: أحدها 

  .من أعضائهم مثل ريح املسك 
  .ألن مخر اجلنة طاهرة ، ومخر الدنيا جنسة ، فلذلك وصفه اهللا تعاىل بالطهور ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .أن أهنار اجلنة ليس فيها جنس كما يكون يف أهنار الدنيا وأرضها حكاه ابن عيسى : الثالث 

َواذْكُرِ اْسمَ رَبَِّك ) ٢٤(فَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك َولَا ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا ) ٢٣(نَّا َنْحُن نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْنزِيلًا إِ
َهُؤلَاِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ وََيذَُرونَ َوَراَءُهمْ َيْوًما إِنَّ ) ٢٦(َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحهُ لَْيلًا طَوِيلًا ) ٢٥(ُبكَْرةً وَأَِصيلًا 

إِنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى ) ٢٨(َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشدَْدَنا أَْسرَُهْم َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهْم تَْبِديلًا ) ٢٧(ثَِقيلًا 
ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتهِ ) ٣٠(َما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َو) ٢٩(َربِِّه سَبِيلًا 

  ) ٣١(َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  .كب للمعاصي ، وبالكفور اجلاحد للنعم قيل إنه عىن أبا جهل ، يريد باآلمث املرت} وال ُتِطْع منهم آِثماً أو كَفوراً { 
يعين يف أول النهار وآخره ، ففي أوله صالة الصبح ، ويف آخره صالة الظهر } واذكُر اسَم رَبِّك ُبكَرةً وأصيالً { 

  .والعصر 
  .يعين صالة املغرب والعشاء اآلخرة } وِمَن الليلِ فاْسجْد له { 
  .من الليل يعين التطوع } وسَبِّْحُه ليالً طويالً { 

  .كل تسبيح يف القرآن هو صالة : قال ابن عباس وسفيان 
  :حيتمل يف املراد هبم قولني } إنّ هؤالِء ُيِحّبونَ العاجلةَ { 

أنه أراد : الثاين . أنه أراد هبم اليهود وما كتموه من صفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحة نبّوته : أحدمها 
  .فر املنافقني الستبطاهنم الك

  :وجهني } حيبون العاجلة { وحيتمل قوله 
  .أخذ الرشا على ما كتموه إذا قيل إهنم اليهود : أحدمها 

  .طلب الدنيا إذا قيل إهنم املنافقون : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وَيذَُرونَ وراَءهم يوماً ثقيالً { 

  .ما حيل هبم من القتل واجلالء إذا قيل إهنم اليهود : أحدمها 
  .يوم القيامة إذا قيل إهنم املنافقون :  الثاين

  :وجهني » ثقيالً « فعلى هذا حيتمل قوله 
  .شدائده وأحواله : أحدمها 

  .للِقصاص من عباده : الثاين 
  :يف أسرهم ثالثة أوجه } حنن َخلقْناهم وَشَددْنا أَْسَرهم { 

  .يعين مفاصلهم ، قاله أبو هريرة : أحدها 



  :بن عباس وجماهد وقتادة قال لبيد خلقهم ، قاله ا: الثاين 
  .مشرف احلارك حمبوك الكفل ... ساهم الوجه شديد أْسُره 

  :أنه القوة ، قاله ابن زيد ، قال ابن أمحر يف وصف فرس : الثالث 
  .ُصمِّ السنابِك التقى باجلَْدَجِد ... ميشي ألوظفٍة شدادٍ أْسرُها 

  :وحيتمل هذا القول منه تعاىل وجهني 
  .امتناناً عليهم بالنعم حني قابلوها باملعصية : أحدمها 

  .ختويفاً هلمن بسلب النعم : الثاين 
  :حيتمل وجهني } وإذا شئنا بّدلْنا أمثالَهم تبديالً { 

  .أمثال من كفر بالنعم وشكرها : أحدمها 
  .من كفر بالرسل مبن يؤمن هبا : الثاين 

  :وجهني  »هذه « حيتمل باملراد ب } إنّ هذه َتذْكِرةٌ { 
  .هذه السورة : أحدمها 

  .هذه اخللقة اليت خلق اإلنسان عليها : الثاين 
  :وجهني » تذكرة « وحيتمل قوله 

  .إذكار ما غفلت عنه عقوهلم : أحدمها 
  .موعظة مبا تؤول إليه أمورهم : الثاين 

  :حيتمل وجهني } فََمْن شاَء اَتَخذَ إىل ربِّه َسبيالً { 
  .خالصه طريقاً إىل : أحدمها 

  .وسيلة إىل جنته : الثاين 

) ٥(فَالُْملِْقَياِت ذِكًْرا ) ٤(فَالْفَارِقَاِت فَْرقًا ) ٣(وَالنَّاشَِراِت َنْشًرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفًا 
َوإِذَا الْجَِبالُ ُنِسفَتْ ) ٩(وَإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨(ِمَسْت فَإِذَا النُُّجوُم طُ) ٧(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع ) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 

َوْيلٌ ) ١٤(َوَما أَْدرَاَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(ِلأَيِّ َيْومٍ أُجِّلَْت ) ١١(َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت ) ١٠(
  ) ١٥(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  :فيه ثالثة أقاويل } واملرسالت ُعْرفاً { :  قوله تعاىل
  .املالئكة ترسل باملعروف ، قاله أبو هريرة وابن مسعود : أحدها 
  .أهنم الرسل يرسلون مبا ُيعرفون به من املعجزات ، وهذا قول أيب صاحل : الثاين 

  .أهنا الرياح ترسل مبا عرفها اهللا تعاىل : الثالث 
  .ملا فيها من نعمة ونقمة عارفة مبا أرسلت فيه ، ومن أرسلت إليه  أهنا السحب: وحيتمل رابعاً 

  .أهنا الزواجر واملواعظ : وحيتمل خامساً 
  :على هذا التأويل ثالثة أوجه » ُعْرفاً « ويف قوله 

  .متتابعات كُعرف الفرس ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .جاريات ، قاله احلسن يعين القلوب : الثاين 



  .وفات يف العقول معر: الثالث 
  :فيه قوالن } فالعاِصفاِت َعْصفاً { 

  .أهنا الرياح العواصف ، قاله ابن مسعود : أحدمها 
  .املالئكة ، قاله مسلم بن صبيح : الثاين 

  .أهنا اآليات املهلكة كالزالزل واخلسوف : وحيتمل قوالً ثالثاً 
  :وجهان » عصفاً « ويف قوله 
  .ما تذروه يف جريها : أحدمها 

  .ما هتلكه بشدهتا : الثاين 
  :فيه مخسة أوجه } والنَّاِشراِت َنْشراً { 

  .أهنا الرياح تنشر السحاب ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .أهنا املالئكة تنشر الكتب ، قاله أبو صاحل أيضاً : الثاين 

  .أنه املطر ينشر النبات ، قاله ابو صاحل أيضاً : الثالث 
  .قيامة تُنشر فيه األرواح ، قاله الربيع أنه البعث لل: الرابع 

  .أهنا الصحف تنشر على اهللا تعاىل بأعمال العباد ، قاله الضحاك : اخلامس 
  :فيه أربعة أقاويل } فالفارِقات فَرقاً { 

  .املالئكة اليت تفرق بني احلق والباطل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .رام ، قاله أبو صاحل الرسل الذين يفرقون بني احلالل واحل: الثاين 

  .أهنا الرياح ، قاله جماهد : الثالث 
  .القرآن : الرابع 

  :على هذا القول وجهان » فَْرقاً « ويف تأويل قوله 
  .فرقه آية آية ، قاله الربيع : أحدمها 

  .فرق فيه بني احلق والباطل ، قاله قتادة : الثاين 
  :فيه قوالن } فاملُلِْقياِت ِذكْراً { 

  .املالئكة تلقي ما محلت من الوحي والقرآن إىل من أرسلت إليه من األنبياء ، قاله الكليب :  أحدمها
  .الرسل يلقون على أممهم ما أنزل إليهم ، قاله قطرب : الثاين 

  .أهنا النفوس تلقي يف األجساد ما تريد من األعمال : وحيتمل ثالثاً 
  . عباده ، وُنذْراً إليهم من عذابه يعين عذراً من اهللا إىل} ُعذْراً أو ُنذْراً { 

  .عذراً من اهللا بالتمكن ، ونذراً بالتحذير : وحيتمل ثانياً 
  :ويف ما جعله عذراً أو نذراً ثالثة أقاويل 

  .املالئكة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .الرسل ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .القرآن ، قاله السدي : الثالث 
هذا جواب ما تقدم من القسم ، ألن يف أول السورة قسم ، أقسم اهللا تعاىل إمنا توعدون } اقٌع إمنا ُتوَعُدونَ لَو{ 



  .على لسان الرسول من القرآن يف أن البعث واجلزاء واقع بكم ونازل عليكم 
  :مث بّين وقت وقوعه فقال 

  .أي ذهب ضوؤها وحمي نورها كطمس الكتاب } فإذا النجوُم طُِمَسْت { 
  .أي فتحت وشققت } اُء فُرَِجْت وإذا السم{ 
  .سويت باألرض : أي ذهبت ، وقال الكليب } وإذا اجلبالُ ُنسِفَْت { 
  :فيه ثالثة تأويالت } وإذا الّرُسلُ أُقَِّتتْ { 

  .يعين أُودت ، قاله إبراهيم : أحدها 
  .أُجلت ، قاله جماهد : الثاين 

  .مجعت ، قاله ابن عباس : الثالث 
ومعناها عرفت ثواهبا يف ذلك اليوم ، وحتتمل هذه القراءة وجهاً آخر أهنا دعيت » وقتت  «وقرأ أبو عمرو 

  .للشهادة على أممها 

ْم أَلَ) ١٩(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٨(كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخرِيَن ) ١٦(أَلَْم ُنْهِلِك الْأَوَِّلَني 
وَْيلٌ ) ٢٣(فَقََدْرَنا فَنِْعمَ الْقَاِدُرونَ ) ٢٢(إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ 

َوَجَعلَْنا ِفيَها َروَاِسَي َشاِمَخاتٍ ) ٢٦(أَحَْياًء َوأَْموَاًتا ) ٢٥(أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض ِكفَاًتا ) ٢٤(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 
  ) ٢٨(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٢٧(َوأَْسقَيَْناكُْم َماًء فُرَاًتا 

  :يعين من العصاة ، وفيمن أريد هبم وجهان } أمل ُنهِلِك األوَّلنيِ { 
  .م قوم نوح عليه السالم لعموم هالكهم بالطوفان ألن هالكهم أشهر وأع: أحدمها 

  .أنه قوم كل نيب استؤصلوا ، ألنه يف خصوص األمم أندر : الثاين 
  .يعين يف هالكهم باملعصية كاألولني ، إما بالسيف وإما باهلالك } ثُمّ ُنْتبِعُُهم اآلخِريَن { 
  :حيتمل وجهني } كذلك َنفَْعلُ باملْجرمني { 

  .أنه هتويل هلالكهم يف الدنيا اعتباراً : أحدمهأ 
  .أنه إخبار بعذاهبم يف اآلخرة استحقاقاً  :الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } أَملْ َنْخلُقْكُم ِمْن ماٍء َمهنيٍ { 
  .من صفوة املاء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .من ماء ضعيف ، قاله جماهد وقتادة : الثاين 

  .من مين سائل ، قاله ابن كامل : الثالث 
  :جهان فيه و} فََجَعلْناه يف قرارٍ َمكنيٍ { 

  .قاله وهب بن منّبه يف رحم أُّمه ال يؤذيه َحّر وال برد : أحدمها 
  .مكني حريز ال يعود فيخرج وال يبث يف اجلسد فيدوم ، قاله الكليب : الثاين 

  .إىل يوم والدته } إىل قََدرٍ َمْعلُومٍِ { 
فملكنا فنعم : فمن قرأ بالتخفيف فتأويلها  يف قراءة نافع مشددة ، وقرأ الباقون خمففة ،} فقدرنا فنِْعم القاِدرون { 

  :ومن قرأ بالتشديد فتأويلها . املالكون 



  .مها لغتان ومعنامها واحد : فقضينا فنعم القاضون ، وقال الفراء 
  :فيه أربعة تأويالت } أملْ جنَْعلِ األرَض ِكفاتاً { 

  .يعين ِكّناً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .هد غطاء ، قاله جما: الثاين 

  .جممعاً ، قاله املفضل : الثالث 
  :وعاء قال الصمصامة بن الطرماح : الرابع 

  .وأنت غداً َتُضمَُّك من ِكفات ... فأنت اليوَم فوق األرض حيٌّ 
  :فيه وجهان } أْحياًء وأَْمواتاً { 

  . أن األرض جتمع الناس أحياء على ظهرها وأمواتاً يف بطنها ، قاله قتادة والشعيب: أحدمها 
  .أن من األرض أحياء بالعمارة والنبات ، وأمواتاً باجلدب واجلفاف ، وهو أحد قويل جماهد : الثاين 

) ٣١(لَا ظَِليلٍ َولَا ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث ُشَعبٍ ) ٢٩(اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 
) ٣٥(َهذَا َيْوُم لَا َيْنِطقُونَ ) ٣٤(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٣(كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر ) ٣٢(ْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ إِنََّها َت

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ) ٣٨(وَالْأَوَِّلَني  َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم) ٣٧(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٦(َولَا ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ 
  ) ٤٠(وَْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٩(كَْيٌد فَِكيُدوِن 

قيل إن الشعبة تكون فوقه ، والشعبة عن ميينه ، والشعبة عن مشاله ، فتحيط } اْنطَِلقوا إىل ِظلٍّ ذي ثالِث شَُعبٍ { 
  .به ، قاله جماهد 

  .ثالث الضريع والزقوم والغسلني ، قاله الضحاك أن الشعب ال: الثاين 
اللهب والشرر والدخان ، ألنه ثالثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا : أن الثالث الشعب : وحيتمل ثالثاً 

  .اضطرمت واشتدت 
  .يف دفع األذى عنه } ال ظَليلٍ { 
  .أمحر وأصفر وأخضر  واللهب ما يعلو عن النار إذا اضطرمت من} وال ُيْغين ِمن اللَّهب { 
  .مخسة أوجه » كالقصر « والشرر ما تطاير من قطع النار ، ويف قوله } إهنا َتْرمي بِشََررٍ كالقَْصرِ { 

  .أنه أصول الشجر العظام ، قاله الضحاك : أحدها 
  .كاجلبل ، قاله مقاتل : الثاين 

  .القصر من البناء وهو واحد القصور ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  .أهنا خشبة كان أهل اجلاهلية يقصدوهنا ، حنو ثالثة أذرع ، يسموهنا القصر ، قاله ابن عباس : لرابع ا

  .أهنا أعناق الدواب ، قاله قتادة : اخلامس 
أن يكون ذلك وصفاً من صفات التعظيم ، كىن عنه باسم القصر ، ملا يف النفوس من : وحيتمل وجهاً سادساً 
  .به مسمى بعينه  استعظامه ، وإن مل ُيرْد

  :فيه ثالثة تأويالت } كأّنه جِمالةٌ ُصفْرٌ { 
يعين جِماالً ُصفراً وأراد بالصفر السود ، مسيت صفراً ألن سوادها يضرب إىل الصفرة ، وهو قول احلسن : أحدها 

  :وجماهد وقتادة ، قال الشاعر 



  .ُهّن ُصفٌْر أوالُدها كالزبيبِ ... تلك َخْيلي منه وتلك رِكايب 
  .أهنا قلوس السفن ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري : الثاين 

  .أهنا قطع النحاس ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : الثالث 
  :ويف تسميتها باجلماالت الصفر وجهان 

  .لسرعة سريها : أحدمها 
  .ملتابعة بعضها لبعض : الثاين 

  :فيه وجهان } فإنْ كانَ لكم كَْيٌد فَكِيُدوِن { 
  .إن كان لكم حيلة فاحتالوا ألنفسكم ، قاله مقاتل : ا أحدمه
  .إن استطعتم أن متتنعوا عين فامتنعوا ، وهو معىن قول الكليب : الثاين 

إِنَّا ) ٤٣( كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٤١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظلَالٍ َوُعُيوٍن 
وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ) ٤٦(كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليلًا إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ ) ٤٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٤(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ ) ٤٩(ِللُْمكَذِّبَِني  َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ) ٤٨(َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا لَا َيْركَُعونَ ) ٤٧(ِللُْمكَذِّبَِني 
)٥٠ (  

  .أي صلّوا ال يصلّون ، قال مقاتل } وإذا ِقيلَ هلم اْركَعوا ال َيْركَعون { 
  .نزلت يف ثقيف امتنعوا عن الصالة فنزل ذلك فيهم ، وقيل إنه قال ذلك ألهل اآلخرة تقريعاً هلم 

  .أي فبأي كتاب بعد القرآن يصّدقون } ُيؤْمُنون فبأيِّ حديثٍ َبْعَده { 

أَلَْم ) ٥(ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢(َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ ) ١(َعمَّ َيَتَساَءلُونَ 
َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَباًسا ) ٩(َوَجَعلَْنا َنوَْمكُْم ُسَباًتا ) ٨(َوَخلَقَْناكُمْ أَزَْواًجا ) ٧( وَالْجِبَالَ أَْوتَاًدا) ٦(َنجَْعلِ الْأَْرَض ِمَهاًدا 

َوأَْنَزلَْنا ِمَن ) ١٣(َوَجَعلَْنا ِسرَاًجا َوهَّاًجا ) ١٢(َوَبَنيَْنا فَْوقَكُْم َسبًْعا ِشَداًدا ) ١١(َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاًشا ) ١٠(
  ) ١٦(َوَجنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(ِلُنْخرَِج بِهِ َحبا وََنَباًتا ) ١٤(اِت َماًء ثَجَّاًجا الُْمْعِصَر

يعين عن أي شيء يتساءل املشركون؟ ألن قريشاً حيث ُبعث رسول } َعمَّ يتساَءلونَ عن النبإ الَعظيمِ { قوله تعاىل 
  .يه اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلت جتادل وَتختصم يف الذي دعا إل

  :أربعة أقاويل } النبأ العظيم { ويف 
  .القرآن ، قاله جماهد : أحدها 
  .يوم القيامة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  .البعث بعد املوت ، قاله قتادة : الثالث 
  .عن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع 

  :فيه ، وفيه قوالن  هو البعث ، فأما املوت فلم خيتلفوا} الذي ُهْم فيه ُمخَتِلفَونَ { 
  .أنه اختلف فيه املشركون من بني مصدق منهم ومكذب ، قاله قتادة : أحدمها 

  .اختلف فيه املسلمون واملشركون ، فصّدق به املسلمون وكذّب به املشركون ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  :فيه قوالن } كَالَّ سيْعلَمون مث كال سيعلمون { 



كال سيعلمون ما يناهلم من العذاب يف القيامة ، : د وعيد للكفار ، قاله احلسن ، فاألول أنه وعيد بع: أحدمها 
  .كال سيعلمون ما يناهلم من العذاب يف جهنم : والثاين 

أن األول للكفار فيما يناهلم من العذاب يف النار ، والثاين للمؤمنني فيما يناهلم من الثواب يف اجلنة ، : القول الثاين 
  .ضحاك قاله ال

  :فيه أربعة تأويالت } وَجَعلْنا َنوَْمكم ُسباتاً { 
  .نعاساً ، قاله السدي : أحدها 
  .سكناً ، قاله قتادة : الثاين 

يقال سبت : راحة ودعة ، ولذلك مسي يوم السبت سبتاً ألنه يوم راحة ودعة ، قال أبو جعفر الطربي : الثالث 
  .الرجل إذا استراح 

طعاً ألعماهلم ، ألن أصل السبات القطع ومنه قوهلم سبت الرجل شعره إذا قطعه ، قال األنباري ُسباتا أي ق: الرابع 
  .ومسي يوم السبت النقطاع األعمال فيه : 

  .أن السبات ما قرت فيه احلواس حىت مل تدرك هبا احلس : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } وَجَعلْنا اللّيلَ ِلباساً { 

  .سعيد بن جبري والسدي  سكناً ، قاله: أحدمها 
  .غطاء ، ألنه يغطي سواده كما يغطى الثوب البسه ، قاله أبو جعفر الطربي : الثاين 

  .يعين وقت اكتساب ، وهو معاش ألنه يعاش فيه } وَجَعلنا النهاَر َمعاشاً { 
  .أنه زمان العيش واللذة : وحيتمل ثانياً 

  :الشمس ، ويف الوهّاج أربعة أقاويل  يعين بالسراج} وَجَعلْنا سِراجاً َوّهاجاً { 
  .املنري ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .املتألىلء ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه من وهج احلر ، قاله احلسن : الثالث 
  .أنه الوقّاد ، الذي جيمع بني الضياء واجلمال : الرابع 

  :ه فيه ثالثة أوج} وأَْنَزلْنا من املُْعِصراِت ماًء ثَّجاجاً { 
  .ان املعصرات الرياح ، قاله ابن عباس وعكرمة ، قال زيد بن أسلم هي اجلنوب : أحدها 
  .أهنا السحاب ، قاله سفيان والربيع : الثاين 

  .أن املعصرات السماء ، قاله احلسن وقتادة : الثالث 
  :ويف الثجاج قوالن 

  .الكثري قاله ابن زيد : أحدمها 
  :عباس ، وقال عبيد بن األبرص املنصّب ، قاله ابن : الثاين 

  وضاق ذَْرعاً حبمل املاء مُْنصاحِ... فثّج أعاله مث ارتج أسفلُه 

  :فيه قوالن } لُنخرج به حّباً وَنباتاً { 
  .الكأل الذي يرعى ، وهذا معىن قول الضحاك : ان احلب ما كان يف كمام الزرع الذي حيصد ، والنبات : أحدمها 

ما أنزل اهللا من السماء قطرة إال أنبتت يف األرض : العشب ، قال عكرمة : ؤ ، والنبات أن احلب اللؤل: الثاين 



  .عشبة أو يف البحر لؤلؤة 
  .أن احلب ما بذره اآلدمّيون ، والنبات ما مل يبذروه : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه ثالثة أوجه } وجنّاٍت أَلْفافاً { 
  .، قاله عكرمة أهنا الزرع اجملتمع بعضه إىل جنب بعض : أحدها 
  .أنه الشجرامللتف بالثمر ، قاله السدي : الثاين 

  .أهنا ذات األلوان ، قاله الكليب : الثالث 
  .أهنا اليت يلف الزرع أرضها والشجر أعاليها ، فيجتمع فيها الزرع والشجر ملتفات : وحيتمل رابعاً 

) ١٩(َوفُِتَحِت السََّماُء فَكَاَنْت أَبَْواًبا ) ١٨(ِفي الصُّورِ فَتَأُْتونَ أَفْوَاًجا  َيْوَم ُيْنفَُخ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا 
لَا ) ٢٣(لَابِِثَني ِفيَها أَْحقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني َمآًبا ) ٢١(إِنَّ جََهنََّم كَاَنْت مِْرَصاًدا ) ٢٠(َوُسيَِّرِت الْجِبَالُ فَكَاَنْت سََراًبا 

) ٢٧(إِنَُّهْم كَانُوا لَا َيْرُجونَ ِحسَاًبا ) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(إِلَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا ) ٢٤(ا بَْرًدا وَلَا شََراًبا َيذُوقُونَ ِفيَه
  ) ٣٠(ا فَذُوقُوا فَلَْن َنزِيدَكُْم إِلَّا َعذَاًب) ٢٩(َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِكَتاًبا ) ٢٨(َوكَذَّبُوا بِآَياِتَنا ِكذَّاًبا 

  .يعين يوم القيامة ، مسي بذلك ألنه يفصل فيه احلكم بني األولني واآلخرين واملثابني واملعاقبني } إنّ يوَم الفصلِ { 
  :فيه وجهان } كانَ ِميقاتاً { 

  .ميعاداً لإلجتماع : أحدمها 
  .وقتاً للثواب والعقاب : والثاين 

  :ن فيه وجها} وُسيِّرِت اجلبالُ فكانْت سَراباً { 
  .ُسيّرت أي أزيلت عن مواضعها : أحدمها 

  .نسفت من أصوهلا : الثاين 
  :فيه وجهان » فكانت سراباً « 

  .فكانت هباًء : أحدمها 
  .كالسراب ال حيصل منه شيء كالذي يرى السراب يظنه ماء وليس مباء : الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } إنّ جهّنَم كانت ِمْرصاداً { 
  .ا راصدة فجازهتم بأعماهلم ، قاله أبو سنان يعين أهن: أحدها 
أن على النار رصداً ، ال يدخل أحد اجلنة حىت جيتاز عليه ، فمن جاء جبواز جاز ، ومن مل جيىء جبواز مل جيز ، : الثاين 

  .قاله احلسن 
  .أن املرصاد وعيد أوعد اهللا به الكفار ، قاله قتادة : الثالث 

  :ن فيه قوال} للطّاغَني َمآباً { 
  .مرجعاً ومنقلباً ، قاله السدي : أحدمها 

  .مأوىل ومنزالً ، قاله قتادة : الثاين 
  .واملراد بالطاغني من طغى يف دينه بالكفر أو يف دنياه بالظلم 

يعين كلما مضى حقب جاء حقب وكذلك إىل األبد واختلفوا يف مدة احلقب على سبعة } البِثَني فيها أَحْقاباً { 
  :أقاويل 



  .مثانون سنة ، قاله أبو هريرة : ها أحد
  .أربعون سنة ، قاله ابن عمر : الثاين 

  .سبعون سنة ، قاله السدي : الثالث 
  .أنه ألف شهر ، رواه أبو أمامة مرفوعاً : الرابع 

  .ثالمثائة سنة ، قاله بشري بن كعب : اخلامس 
  .سبعون ألف سنة ، قاله احلسن : السادس 
  .غري حمدود ، قاله قطرب  أنه دهر طويل: السابع 

  :ويف تعليق لبثهم باألحقاب قوالن 
  .أنه على وجه التكثري ، كلما مضت أحقاب جاَءت بعدها أحقاب ، وليس ذلك حبد خللودهم يف النار : أحدمها 

  .أن ذلك حد لعذاهبم باحلميم والغسّاق ، فإذا انقضت األحقاب عذبوا بغري ذلك من العذاب : الثاين 
  :يف الربد ثالثة أقاويل } وقونَ فيها َبرداً وال شَراباً ال َيذُ{ 

  .أنه برد املاء ، وبرد اهلواء ، وهو قول كثري من املفسرين : أحدها 
  .أنه الراحة ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه النوم ، قاله جماهد والسدي وأبو عبيدة : الثالث 
  :وأنشد قول الكندي 
  عنها وعن َتقْبيِلها الَبرُْد... َصدَّين َبرََدْت َمراشِفُها علىَّ فَ

  .يعين النوم 
  .العذاب : والشراب ها هنا 

  .وحيتمل أن يريد بالشراب الري ، ألن الشراب يروي وهم فيها عطاش أبداً 
  :أما احلميم ففيه ثالثة أقاويل } إالّ َحميماً وغَّساقاً { 

  .أنه احلارّ الذي حيرق ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .دموع أعينهم يف النار جتتمع يف حياض يف النار فُيسقوْنه ، قاله ابن زيد : اين الث

  :وأما الغسّاق ففيه أربعة أقاويل . أنه نوع من الشراب ألهل النار ، قاله السدي : الثالث 
  .أحدهاك أنه القيح الغليظ ، قاله ابن عمر 

  .ه ابن عباس أنه الزمهرير البارد الذي حيرق من برده ، قال: الثاين 
  .أنه صديد أهل النار ، قاله قتادة : الثالث 
  .أنه املننت باللغة الطحاوية ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .وافق سوُء اجلزاء سوَء العمل : وهو مجع وفق ، قال أهل التأويل } جزاًء وِفاقاً { 
  :فيه وجهان } إهنم كانوا ال يَْرُجونَ ِحساباً { 

  .واباً وال خيافون عقاباً ، قاله ابن عباس ال يرجون ث: أحدمها 
  .ال خيافون وعيد اهللا حبساهبم وجمازاهتم ، وهذا معىن قول قتادة : الثاين 

  :وجهان » ِكذّاباً « يعين بآيات القرآن ، ويف } وكذّبوا بآياِتنا ِكذّاباً { 
  .أنه الكذب الكثري : أحدمها 



  :اعر تكذيب بعضهم لبعض ، ومنه قول الش: الثاين 
  واملرُء َيْنفُعُه ِكذابُْه... فََصَدقُْتها َوكَذَْبتُها 

  .وهي لغة ميانية 

لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا ) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(َوكََواِعَب أَْترَاًبا ) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعنَاًبا ) ٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا 
  ) ٣٦(ْن َربَِّك َعطَاًء ِحَساًبا جََزاًء ِم) ٣٥(ِكذَّاًبا 

  :فيه وجهان } إنّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً { 
  .جناة من شرها ، قاله ابن عباس : أحدمها 

فازوا بأن جنوا من النار باجلنة ، ومن العذاب بالرمحة ، قاله قتادة ، وحتقيق هذا التأويل أنه اخلالص من : الثاين 
  .ا قل ماؤها مفازة تفاؤالً باخلالص منها اهلالك ، ولذلك قيل للفالة إذ

  :يف الكواعب قوالن } وكَواِعَب أَْتراباً { 
  .النواهد ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  :العذارى ، قاله الضحاك ، ومنه قول قيس بن عاصم : الثاين 
  وِمن كاعبٍ مل َتْدرِ ما البؤُس ُمْعصر... وكم ِمن َحصاٍن قد حَوْينا كرميٍة 

  :تراب أربعة أقاويل ويف اال
  .األقران ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .األمثال ، قاله جماهد : الثاين 

  .املتصافيات ، قاله عكرمة : الثالث 
  .املتآخيات ، قاله السدي : الرابع 

  :فيه ثالثة أقاويل } وكأساً ِدهاقاً { 
  :مملوءة ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر : أحدها 

  فأَْتَرعنا له كأساً ِدهاقاً... َيبْغي ِقرانا أتانا عامٌر 
  .متتابعة يتبع بعضها بعضاً ، قاله عكرمة : الثاين 

  :صافية ، رواه عمر بن عطاء ، قال الشاعر : الثالث 
  .ِمن الّصادي إىل كأسٍ ِدَهاقِ ... ألْنِت آىل الفؤادِ أََحبُّ قُْرباً 

  :يف اللغو ها هنا أربعة أقاويل  }ال َيْسمعونَ فيها لَْغواً وال ِكذّاباً { 
  .أحدها الباطل ، قاله ابن عباس 

  .احللف عند شرهبا ، قاله السدي : الثاين 
  .الشتم ، قاله جماهد : الثالث 
  .املعصية ، قاله احلسن : الرابع 

  :ثالثة أقاويل » ِكذّاباً « ويف 
  .أحدهاك ال يكذب بعضهم بعضاً ، قاله سعيد بن جبري 

  .نه اخلصومة ، قاله احلسن أ: الثاين 



  .أنه املأمث ، قاله قتادة : الثالث 
  :وجهان } ال َيْسَمعونَ فيها { ويف قوله 
  .يف اجلنة ، قاله جماهد : أحدمها 

  .يف شرب اخلمر ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } جزاًء من ربَك َعطاًء ِحساباً { 

  .يب كافياً ، قاله الكل: أحدها 
  .كثرياً ، قاله قتادة : الثاين 

  .حساباً ملا عملوا ، فاحلساب مبعىن العد : الثالث 

َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ صَفًّا لَا ) ٣٧(َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاًبا 
إِنَّا ) ٣٩(ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه مَآًبا ) ٣٨(ا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواًبا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّ

  ) ٤٠(ُترَاًبا  أَْنذَْرَناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا َيْوَم َينْظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمتْ َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَْيتَنِي كُْنُت

  :يف الروح ها هنا مثانية أقاويل } يوَم يقوُم والرُّوُح املالئكةُ صَفّاً { 
  .الروح خلق من خلق اهللا كهيئة الناس وليسوا أناساً ، وهم جند للَّه سبحانه ، قاله أبو صاحل : أحدها 
  .أهنم أشرف املالئكة ، قاله مقاتل بن حيان : الثاين 

  .ة على املالئكة ، قاله ابن أيب جنيح أهنم حفظ: الثالث 
  .أهنم حفظة على املالئكة خلقاً ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أنه ملك من أعظم املالئكة خلقاً ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .هو جربيل عليه السالم ، قاله سعيد بن جبري : اخلامس 
  .أهنم بنو آدم ، قاله قتادة : السادس 
  .و آدم ، قاله قتادة أهنم بن: السابع 
  .أنه القرآن ، قاله زيد بن أسلم : الثامن 

  :فيه قوالن } ال يتكلمونَ إال َمْن أَِذنَ له الرمحُن { 
  .ال يشفعون إال من أذن له الرمحن يف الشفاعة ، قاله احلسن : أحدمها 

  .، قاله ابن عباس ال يتكلمون يف شيء إال من أذن له الرمحن شهادة أن ال إله إال اهللا : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } وقالَ صَواباً { 

  .يعين حقاً ، قاله الضحاك : أحدها 
  .قول ال إله إال اهللا ، قاله أبو صاحل : الثاين 

وقال « ال ُتدخل اجلنة إال بالرمحة ، وال النار إال بالعمل ، فهو معىن قوله : أن الروح يقول يوم القيامة : الثالث 
  .قاله احلسن » صواباًَ 

  .أنه سؤال الطالب وجواب املطلوب ، ألن كالم اخللق يف القيامة مقصور على السؤال واجلواب : وحيتمل رابعاً 
  :يعين يوم القيامة ، ويف تسميته احلق وجهان } ذلك اليوُم احلقُّ { 

  .ألن جمئيه حق وقد كانوا على شك : أحدمها 



  .ق بالثواب والعقاب أنّ اهللا تعاىل حيكم فيه باحل: الثاين 
  :فيه وجهان } فمن شاَء اّتَخذ إىل ربِّه مآباً { 

  .سبيالً ، قاله قتادة : أحدمها 
  .مرجعاً ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .اختذ ثواباً الستحقاقه بالعمل ألن املرجع يستحق على املؤمن والكافر : وحيتمل ثالثاً 
  :وجهان فيه } إّنا أنذْْرناكم َعذاباَ قريباً { 

  .هو قتل قريش ببدر : عقوبة الدنيا ، ألنه أقرب العذابني ، قاله قتادة ، وقاله مقاتل : أحدمها 
  .عذاب يوم القيامة ، ألنه آت وكل آت قريب ، وهو معىن قول الكليب : الثاين 

. قدَّم فقَِدم على ما قَدَّم : ال احلسن يعين يوم ينظر املرء ما قّدم من عمل خري ، ق} يوَم ينظُرُ املْرُء ما قدََّمْت َيداُه { 
  .وحيتمل أن يكون عاّماً يف نظر املؤمن إىل ما قّدم من خري ، ونظر الكافر إىل ما قّدم من شر 

قال جماهد يبعث احليوان فيقاد للمنقورة من الناقرة ، وللمركوضة من } ويقولُ الكافُر يا لَْيتين كنُت ُتراباً { 
يا : كونوا تراباً بال جنة وال نار ، فيقول الكافر حينئذ : من الناطحة ، مث يقول الرب تعاىل الراكضة ، وللمنطوحة 

  :ليتين كنت تراباً ويف قوله ذلك وجهان 
يا ليتين كنت مثل هذا احليوان يف : الثاين . يا ليتين صرت اليوم مثلها تراباً بال جنة وال نار ، قاله جماهد : أحدمها 

  :وهذه من األماين الكاذبة كما قال الشاعر : وم تراباً ، قاله أبو هريرة الدنيا وأكون الي
  .وما ُيْغين من احلدثاِن لَْيت ... أال يا ليتين واملْرُء َمْيُت 

يف أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي ، ونزل قوله } يوم ينظر املرء ما قّدمت يداهُ { : نزل قوله تعاىل : قال مقاتل 
  .يف أخيه األسود بن عبد األسد } ول الكافر يا ليتين كنت تراباً ويق{ : تعاىل 

َيْومَ ) ٥(فَالُْمَدبِّرَاِت أَمًْرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا ) ٢(َوالنَّاِشطَاِت َنشْطًا ) ١(َوالنَّازَِعاِت غَْرقًا 
َيقُولُونَ أَإِنَّا لَمَْرُدوُدونَ ِفي ) ٩(أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ ) ٨(قُلُوٌب َيْومَِئٍذ وَاجِفَةٌ ) ٧(فَةُ َتْتَبعَُها الرَّاِد) ٦(َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ 

ُهمْ  فَإِذَا) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلَْك إِذًا كَرَّةٌ خَاِسَرةٌ ) ١١(أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َنِخَرةً ) ١٠(الَْحاِفَرِة 
  ) ١٤(بِالسَّاِهَرِة 

  :فيه ستة أقاويل } والنَّأزِعاِت غَْرقاً { قوله تعاىل 
  .هي املالئكة تنزع نفوس بين آدم ، قاله ابن مسعود ومسروق : أحدها 
  .هو املوت ينزع النفوس ، قاله جماهد : الثاين 

  .هي النفوس حني تنزع ، قاله السدي : الثالث 
  .من أفق إىل أفق ، ومن املشرق إىل املغرب ، قاله احلسن وقتادة  هي النجوم تنزع: الرابع 

  .هي القسّي تنزع بالسهم ، قاله عطاء : واخلامس 
  .أي إبعاداً يف النزع » غرقاً « هي الوحش تنزع من الكأل وتنفر ، حكاه حيىي بن سالم ، ومعىن : السادس 

  :فيه ستة تأويالت } والناشِطات َنْشطاً { 
  .ي املالئكة تنشط أرواح املؤمنني بسرعة كنشط العقال ، قاله ابن عباس ه: أحدها 
  .النجوم اليت تنشط من مطالعها إىل مغارهبا ، قاله قتادة : الثاين 



  .هو املوت ينشط نفس اإلنسان ، قاله جماهد : الثالث 
  .هي النفس حيث نشطت باملوت ، قاله السدي : الرابع 

  .عطاء  هي األوهاق ، قاله: اخلامس 
هي الوحش تنشط من بلد إىل بلد ، كما أن اهلموم تنشط اإلنسان من بلد إىل بلد ، قاله أبو عبيدة ، : السادس 

  :وانشد قول مهام بن قحافة 
  .الشاَم يب طَْوراً وطَْوراً واسطاً ... أْمَستْ مهومي تنشط املناِشطا 

  :فيه مخسة أوجه } والّساحباِت سَْبحاً { 
  .ملالئكة سبحوا إىل طاعة اهللا من بين آدم ، قاله ابن مسعود واحلسن هي ا: أحدها 
  .هي النجوم تسبح يف فلكها ، قاله قتادة : الثاين 

  .هو املوت يسبح يف نفس ابن آدم ، قاله جماهد : الثالث 
  .هي السفن تسبح يف املاء ، قاله عطاء : الرابع 

  :عنترة هي اخليل ، حكاه ابن شجرة ، كما قال : اخلامس 
  َبحُ يف حياضِ املْوِت سَْبحاً... واخليلُ تْعلم حني تس 

  .أن تكون الساحبات اخلوض يف أهوال القيامة : وحيتمل سادساً 
  :فيه مخسة تأويالت } فالسّابقاِت َسْبقاً { 

  .أحدها هي املالئكة تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء ، قاله علّي رضي اهللا عنه ومسروق 
  .سبقت إىل االميان : حلسن وقال ا
  .هي النجوم يسبق بعضها بعضاً ، قاله قتادة : الثاين 

  .هواملوت يسبق إىل النفس ، قاله جماهد : الثالث 
  .هي النفس تسبق باخلروج عند املوت ، قاله الربيع : الرابع 

  .هي اخليل ، قاله عطاء : اخلامس 
  .األرواح قبل األجساد إىل جنة أو نار أن تكون السابقات ما سبق من : وحيتمل سادساً 

  :فيهم قوالن } فاملَُدبِّرات أْمراً { 
  :هي املالئكة ، قاله اجلمهور ، فعلى هذا يف تدبريها باألمر وجهان : أحدمها 
  .تدبري ما أمرت به وأرسلت فيه : أحدمها 

  .تدبري ما وكلت فيه من الرياح واألمطار : الثاين 
  .لسبعة ، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل؛ وعلى هذا يف تدبريها لألمر وجهان هي الكواكب ا: الثاين 

  .تدبري طلوعها وأفوهلا : أحدمها 
  .تدبري ما قضاه اهللا فيها من تقلب األحوال : الثاين 

  :ومن أول السورة إىل هذا املوضع قسم أقسم اهللا به ، وفيه وجهان 
  .أن ذكرها خبالقها : أحدمها 

  .أنه أقسم هبا وإن كانت خملوقة ال جيوز ملخلوق أن يقسم هبا ، ألن هللا تعاىل أن يقسم مبا شاء من خلقه :  الثاين
  :وجواب ما عقد له القسم ثالثة أقاويل 



لُتبَْعثُن مث لُتحاسُبن ، فاستغىن بفحوى الكالم وفهم السامع عن : أنه مضمر حمذوف وتقديره لو أظْهر : أحدها 
  .الفراء إظهاره ، قاله 

  .قاله مقاتل } إن يف ذلك لعربةً ملن خيشى { : أنه مظهر ، وهو قوله تعاىل : الثاين 
  :هو قوله تعاىل : الثالث 

  :وفيهما ثالثة أقاويل } َتْتبُعها الراِدفةُ * يوَم تْرجُف الراجفةُ { 
  .أن الراجفة القيامة ، والرادفة البعث ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .النفخة الثانية حتيي املوتى ، قاله احلسن وقتادة : الراجفة النفخة األوىل متيت األحياء ، والرادفة  أن: الثاين 

بينهما أربعون ، ما زادهم على ذلك وال سألوه ، وكانوا « : ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال قتادة 
  .» يرون أهنا أربعون سنة 

  .ا ، والثانية من اآلخرة األوىل من الدني: وقال عكرمة 
  .أن الراجفة الزلزلة اليت ترجف األرض واجلبال والرادفة إذا دكّتا دكة واحدة ، قاله جماهد : الثالث 

  .قيامها : أن الراجفة أشراط الساعة ، والرادفة : وحيتمل رابعاً 
  :فيه وجهان } قلوٌب يومئٍذ واجِفَةٌ { 

  .خائفة ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .طائرة عن أماكنها ، قاله الضحاك : ثاين ال
  :فيه وجهان } أَْبصاُرها خاِشَعة { 

  .ذليلة ، قاله قتادة : أحدمها 
  .خاضعة ، قاله الضحاك : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } يقولون أئنا لَْمردوُدونَ يف احلاِفرةِ { 
  .وعطية  أن احلافرة احلياة بعد املوت ، قاله ابن عباس والسدي: أحدها 
  .أهنا األرض احملفورة ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .أهنا النار ، قاله ابن زيد : الثالث 
أهنا الرجوع إىل احلالة األوىل َتكذيباً بالبعث ، من قوهلم رجع فالن على قومه إذا رجع من حيث جاء ، قاله : الرابع 

  :قتادة ، قال الشاعر 
  ذَ اللَّه من َجْهلٍ وطَْيشِمعا... أحافرة على َصلَعٍ وشْيبٍ 

  :فيه ثالثة أقاويل } أَِئذا كَْنا ِعظاماً َنِخرةً { 
  .بالية ، قاله السدي : أحدها 
  .عفنة ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .خالية جموفة تدخلها الرياح فتنخر ، أي تصّوت ، قاله عطاء والكليب : الثالث 
  .النخرة اليت تنخر الريح فيها فإن الناخرة البالية ، و» ناخرة « ومن قرأ 

  :فيه تأويالن } تلك إذاً كَّرةٌ خاسِرةٌ { 
  .باطلة ال جييء منها شيء ، كاخلسران ، وليست كاسبة ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .معناه لئن رجعنا أحياء بعد املوت لنخسرنّ بالنار ، قاله قتادة وحممد بن كعب : الثاين 



  .نا ننتقل من نعيم الدنيا إىل عذاب اآلخرة فهي كرة خاسرة إذا ك: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه تأويالن } فإّنما هي زْجرةٌ واحدةٌ { 

  .نفخة واحدة حييا هبا اجلميع فإذا هم قيام ينظرون ، قاله الربيع بن أنس : أحدمها 
  .الزجرة الغضب ، وهو غضب واحد ، قاله احلسن : الثاين 

  .م ال رجعة فيه وال مثنوية أنه ألمر حت: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه أربعة تأويالت } فَإذَا هم بالّساهرةِ { 

وجه األرض ، قاله ابن عباس وعكرمة وجماهد ، والعرب تسمي وجه األرض ساهرة ألن فيها نوم احليوان : أحدها 
  :وسهره ، قال أمية بن أيب الصلت 

  وما فاهوا به هلُم ُمقيم... وفيها حلُْم ساهرٍة وَبحٌر 
  :وقال آخر يوم ذي قار لفرسه 

  وال يهولّنك رِْجلٌ باِدرْه... أَقِْدْم َمحاجِ إهنا األساوِره 
  مث تعوُد ، َبْعدها يف احلافرْه... فإمنا قَْصُرَك ُتْرُب الّساهرْه 

بني جبل  أنه اسم مكان من األرض بعينه بالشام ، وهو الصقع الذي: الثاين ... من َبْعد ما صِْرَت عظاماً ناِخرْه 
  .أرحيا وجبل حّسان ، ميده اهللا تعاىل كيف يشاء ، قاله عثمان بن أيب العاتكة 

  .أهنا جبل بيت املقدس ، قاله وهب بن منبه : الثالث 
  .أنه جهنم ، قاله قتادة : الرابع 

  .أهنا عرضة القيام ألهنا أول مواقف اجلزاء ، وهم يف سهر ال نوم فيه : وحيتمل خامساً 

فَقُلْ َهلْ ) ١٧(اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ١٦(إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالَْوادِ الُْمقَدَّسِ طًُوى ) ١٥(اَك َحِديثُ مُوَسى َهلْ أََت
ثُمَّ ) ٢١(َعَصى فَكَذََّب َو) ٢٠(فَأََراهُ الْآَيةَ الْكُْبَرى ) ١٩(َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى ) ١٨(لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى 

إِنَّ ِفي ) ٢٥(فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة َوالْأُولَى ) ٢٤(فَقَالَ أََنا رَبُّكُُم الْأَْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى ) ٢٢(أَدَْبَر َيسَْعى 
  ) ٢٦(ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى 

  :فيه قوالن } قدَّسِ طَُوىً إذ ناداه ربه بالواِد امل* هلْ أتاَك حديثُ موسى { 
  .وهو قول مبشر بن عبيد هو واد بأيلة : أحدمها 

  .وهو قول احلسن ، هو واد بفلسطني : الثاين 
  :تأويالن » املقدَّس « ويف 

  .املبارك ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .قّدس مرتني : املطهر ، قاله احلسن : الثاين 
  :أربعة أقاويل » طَُوًى « ويف 
  .أنه أسم الوادي املقدس ، قاله جماهد وقتادة وعكرمة :  أحدها
  .ألنه مر بالوادي فطواه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .ألنه طوي بالربكة ، قاله احلسن : الثالث 



  .يعين طأ الوادي بقدمك ، قاله عكرمة وجماهد : الرابع 
  .، مأخوذ من طّي الكتاب إذا ضوعف وحيتمل خامساً؛ أنه ما تضاعف تقديسه حىت تطّهر من دنس املعاصي 

  :فيه قوالن } فَقُلْ هل لك إىل أن َتَزكّى { 
  .إىل أن ُتْسِلم ، قال قتادة : أحدمها 

  .إىل أن تعمل خرياً ، قاله الكليب : الثاين 
  :فيها قوالن } فأَراُه اآليةَ الكُبَْرى { 

  .أهنا عصاه ويده ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
  .هنا اجلنة والنار ، قاله السدي أ: الثاين 

  .أنه كالمه من الشجرة : وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } فََحَشَر فناَدى { قوله 

  .حشر السحرة للمعارضة ، ونادى جنده للمحاربة : أحدمها 
  .حشر الناس للحضور ونادى أي خطب فيهم : الثاين 

  :عة أقاويل فيها أرب} فأَخذَُه اهللا َنكالََ اآلخرة واُألوىل { 
  .عذبه اهللا يف الدنيا بالغرق ويف اآلخرة بالنار : عقوبة الدنيا واآلخرة ، قال قتادة : أحدها 
  .عذاب أول ُعمرِه وآخره ، قاله جماهد : الثاين 

، قاله عكرمة ، قال » أنا ربكم األعلى « واآلخرة قوله » ما علمت لكم ِمن إلٍه غريي « : األوىل قوله : الثالث 
  .وهي اآلخرة ثالثون سنة : ثالثون سنة ، قال السدي : وكان بينهما أربعون سنة ، وقال جماهد : عباس  ابن

  .اآلية ، قاله الربيع } النار يعرضون عليها { : عذاب األوىل اإلمهال ، واآلخرة يف النار ، من قوله تعاىل : الرابع 

وَالْأَْرضَ ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَْخَرجَ ُضَحاَها ) ٢٨(َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها ) ٢٧(ا أَأَْنُتْم أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَه
  ) ٣٣(مََتاًعا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم ) ٣٢(وَالْجِبَالَ أَْرَساَها ) ٣١(أَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

  :معناه أظلم ليلها ، وشاهد الغطش أنه الظلمة قول األعشى } لَها وأَْخَرجَ ُضحاها وأَغْطََش لَْي{ 
  وغاِمُرُهْم ُمْدلَهِمٌّ غَِطْش... َعقَْرُت هلم َمْوِهنا ناقيت 

  .يعين يغمرهم ليلهم ألنه غمرهم بسواده 
  :وجهان » وأخرج ُضحاها « : ويف قوله 
  .إىل السماء ألن منهما الظلمة والضياء أضاء هنارها وأضاف الليل والضحى : أحدمها 

  .الشمس : قال ابن عباس أن أخرج ضحاها : الثاين 
  :وجهان » بَْعد « يف قوله } واألرَض َبْعد ذلك َدحاها { 

  .واألرض مع ذلك دحاها ، ألهنا خملوقة قبل السماء ، قاله ابن عباس وجماهد : مع وتقدير الكالم : أحدمها 
مستعملة على حقيقتها ألنه خلق األرض قبل السماء مث دحاها بعد السماء ، قاله ابن عمر » بعد « أن : الثاين 

  :ثالثة أوجه » دحاها « ويف . وعكرمة 
  :بسطها ، قاله ابن عباس ، قال أمية بن أيب الصلت : أحدها 

  فَُهْم قُطّاُنها حىت التنادي... َوَبثَّ اخللْق فيها إذْ َدحاها 



  .من موضع الكعبة دحيت : دحيت األرض ، وقال عبد اهللا بن عمر  من مكة: قال عطاء 
  .حرثها وشقها ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :سّواها ، ومنه قول زيد بن عمرو : الثالث 
  له األرُض حتمل َصْخراً ثِقاال... وأْسلَْمُت وجهي ملن أْسلَمْت 

  االبأْيٍد وأْرَسى عليها اجلب... دحاها فلما اْستَوْت شّدها 

فَأَمَّا َمْن طََغى ) ٣٦(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن يََرى ) ٣٥(َيْوَم َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َما َسَعى ) ٣٤(فَإِذَا َجاَءتِ الطَّامَّةُ الْكُْبَرى 
َمقَاَم َربِِّه َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى َوأَمَّا َمْن َخاَف ) ٣٩(فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهَي الَْمأَْوى ) ٣٨(َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(
إِلَى َربِّكَ ) ٤٣(ِفيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ ُمْرَساَها ) ٤١(فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى ) ٤٠(

  ) ٤٦(كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها ) ٤٥(إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاَها ) ٤٤(ُمْنَتَهاَها 

  :فيه أربعة أقاويل } فإذا جاءت الطاّمةُ الكُُبْرى { 
  .أهنا النفخة اآلخرة ، قاله احلسن : أحدها 
  .أهنا الساعة طمت كل داهية ، والساعة أدهى وأّمر ، قاله الربيع : الثاين 
  .أنه اسم من أمساء القيامة يسمى الطامة ، قاله ابن عباس : الث الث

أهنا الطامة الكربى إذا سيق أهل اجلنة إىل اجلنة ، وأهل النار إىل النار ، قاله القاسم بن الوليد ، وهو معىن : الرابع 
  .قول جماهد 
  :يف اللغة ثالثة وجوه » الطاّمة « ويف معىن 

  .الغاشية : أحدها 
  .الغامرة  :الثاين 

  .اهلائلة ، ذكره ابن عيسى ، ألهنا تطم على كل شيء أي تغطيه : الثالث 
  :فيه وجهان } وأّما َمْن خاف َمقام َربِِّه ونََهى النفَْس عن اهلَوى { 

  .هو خوفه يف الدنيا من اهللا عند مواقعة الذنب فيقلع ، قاله جماهد : أحدمها 
خاف مقام ربه : بني يدي اهللا للحساب ، قاله الربيع بن أنس ، ويكون معىن  هو خوفه يف اآلخرة من وقوفة: الثاين 

  .وزجر النفس عن املعاصي واحملارم : وهنى النفس عن اهلوى ، قال الكليب 
  .أي املنزل ، وذكر أهنا نزلت يف مصعب بن عمري } فإنّ اجلّنةَ هي املأَوى { 
فيه } فيَم أْنَت ِمن ِذكْراها { مىت زماهنا ، قاله الربيع : ابن عباس قال } يسألوَنَك عن الساعِة أّيانَ مُْرساها { 

  :وجهان 
  .فيم يسألك املشركون يا حممد عنها ولست ممن يعلمها ، وهو معىن قول ابن عباس : أحدمها 

  .فيم تسأل يا حممد عنها وليس لك السؤال ، وهذا معىن قول عروة بن الزبري : الثاين 
يا أهل مكة إن : فكف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن السؤال وقال : يعين منتهى علم الساعة } هاها إىل ربِّك ُمنَْت{ 

إن اللَّه عنده علم { : اهللا احتجب خبمس مل ُيطْلع عيهن َملَكاً مقرباً وال نبياً مرسالً فمن ادعى علمهن فقد كفر 
  .إىل آخر السورة } . . . الساعة 

  .داً صلى اهللا عليه وسلم يعين حمم} إّنما أْنتَ { 



  .يعين القيامة } َمْنِذُر َمْن َيْخَشاها { 
  .يعين الكفار يوم يرون اآلخرة } كأنّهم يوَم َيرَْوَنها { 
  .يف الدنيا } لَمْ َيلَْبثُوا { 
  .وهي ما بعد الزوال } إالَّ َعشّيةً { 
ويوم { : ت يف أعينهم ، كما قال تعاىل وهو ما قبل الزوال ، ألن الدنيا تصاغرت عندهم وقلّ} أو ُضحاها { 

  .} حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعةً من هنارٍ 

أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى ) ٤(أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى ) ٣(َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى ) ٢(أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى ) ١(َعَبَس َوَتوَلَّى 
فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى ) ٧(َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى ) ٦(َتَصدَّى  فَأَْنَت لَُه) ٥(
ي سَفََرةٍ بِأَْيِد) ١٤(َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة ) ١٣(ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة ) ١٢(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ١١(كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ ) ١٠(
  ) ١٦(ِكَرامٍ بََرَرٍة ) ١٥(

روى سعيد عن قتادة أن ابن أم مكتوم ، وهو عبد اهللا بن زائدة من } َعَبَس وَتوَلّى أنْ جاَءه اَألْعَمى { قوله تعاىل 
 -بين فهر ، وكان ضريراً ، أتى رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يستقرئه وهو يناجي بعض عظماء قريش 

مها عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، فأعرض النيب : هو أمية بن خلف ، وقال جماهد : قال قتادة  -طمع يف إسالمهم  وقد
أي » عبس وتولّى « صلى اهللا عليه وسلم عن األعمى وعبس يف وجهه ، فعاتبه اهللا تعاىل يف إعراضه وتوليه فقال 

  .يعين ابن ام مكتوم » أن جاءه األعمى « قطّب واعرض 
  :فيه أربعة أوجه } ا ُيدريك لعلّه َيزَّكى وم{ 

  .يؤمن ، قاله عطاء : أحدها 
  .يتعبد باألعمال الصاحلة ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .حيفظ ما يتلوه عليه من القرآن ، قاله الضحاك : الثالث 
  .يتفقه يف الدين ، قاله ابن شجرة : الرابع 

  :لعله يزّكّى وّيذكُر ، واأللف صلة ، ويف الذكرى وجهان : ال السّدي ق} أْو َيذَّكُّر فََتنفََعُه الذّكَْرى { 
  .الفقه : أحدها 
  .العظة : الثاين 

  .فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نظر إليه مقبالً بسط له رداءه حىت جيلس عليه إكراماً له : قال ابن عباس 
  .ني من غزواته ، كل ذلك ملا نزل فيه واستخلفه على صالة الناس باملدينة يف غزات: قال قتادة 

  :فيه وجهان } كالّ إّنها َتذْكِرةٌ { 
  .أن هذه السورة تذكرة ، قاله الفراء والكليب : أحدمها 

  .أن القرآن تذكرة ، قاله مقاتل : الثاين 
  :فيه وجهان } فََمن َشاَء ذكََرُه { 

  .فمن شاء اهللا أهلمه الذكر ، قاله مقاتل : أحدمها 
  .فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره اهللا ، وهو معىن قول الكليب :  الثاين

  :فيه ثالثة أوجه } يف ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة { 



  .مكرمة عند اهللا ، قاله السدي : أحدها 
  .مكرمة يف الدين ملا فيها من احلكم والعلم ، قاله الطربي : الثاين 

  .ألنه نزل هبا كرام احلفظة : الثالث 
  .أهنا نزلت من كرمي ، ألن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه :  رابعاً وحيتمل قوالً

  :فيه قوالن } مرفوعٍة { 
  .مرفوعة يف السماء ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .مرفوعة القدروالذكر ، قاله الطربي : الثاين 
  .مرفوعة عن الُشبه والتناقض : وحيتمل قوالً ثالثاً 

  :أقاويل فيه أربعة } ُمطَّهرٍة { 
  .من الدنس ، قاله حيىي بن سالم : أحدهأ 
  .من الشرك ، قاله السدي : الثاين 

  .أنه ال ميسها إال املطهرون ، قاله ابن زيد : الثالث 
  .مطهرة من أن تنزل على املشركني ، قاله احلسن : الرابع 

  .ألهنا نزلت من طاهر مع طاهر على طاهر : وحيتمل خامساً 
  :فيه ثالثة أقاويل } ٍة بأْيِدى َسفََر{ 

هو مأخوذ من سفر يسفر سفراً ، إذا كتب ، قال : أن السفرة الكتبة ، قاله ابن عباس ، قال املفضل : أحدها 
إمنا قيل للكتاب ِسفْر وللكاتب سافر من تبيني الشيء وإيضاحه ، كما يقال أسفر الصبح إذا وضح : الزجاج 

  .نقاهبا ضياؤه وظهر ، وسفرت املرأة إذا كشفت 

  .أهنم القّراء ، قال قتادة ألهنم يقرؤون األسفار : الثاين 
هم املالئكة ، ألهنم السفرة بني يدي اهللا ورسله بالرمحة ، قال زيد ، كما يقال سَفَر بني القوم إذا بلغ : الثالث 

  :صالحاً ، وأنشد الفراء 
  َشْيُتوما أَْمشي بِغشٍ إنْ َم... وما أَدعُ السِّفارةَ بني قْومي 

  :يف الكرام ثالثة أقاويل } ِكرام بََررٍة { 
  .كرام على رهبم ، قاله الكليب : أحدها 
  .كرام عن املعاصي فهم يرفعون أنفسهم عنها ، قاله احلسن : الثاين 

  .يتكرمون على من باشر زوجته بالستر عليه دفاعاً عنه وصيانة له ، وهو معىن قول الضحاك : الثالث 
  .أهنم يؤثرون منافع غريهم على منافع أنفسهم :  وحيتمل رابعاً

  :ثالثة أوجه » بررة « ويف 
  .مطيعني ، قاله السدي : أحدها 
  .صادقني واصلني ، قاله الطربي : الثاين 

  .متقني مطهرين ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  .ريهم مقصوراً عليهم أن الربرة َمن تعدى خريهم إىل غريهم ، واخلرية من كان خ: وحيتمل قوالً رابعاً 



ثُمَّ أََماتَهُ ) ٢٠(ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه ) ١٩(ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(قُِتلَ الْإِْنَسانُ َما أَكْفََرُه 
أَنَّا َصَببَْنا الَْماءَ ) ٢٤(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه ) ٢٣(ا أََمَرُه كَلَّا لَمَّا يَقْضِ َم) ٢٢(ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه ) ٢١(فَأَقَْبَرُه 
َوَحدَاِئَق ) ٢٩(َوَزْيتُوًنا وََنْخلًا ) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا ) ٢٧(فَأَْنَبتَْنا ِفيَها َحبا ) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض َشقًّا ) ٢٥(َصبا 
  ) ٣٢(َمَتاًعا لَكُْم َوِلأَنَْعاِمكُْم ) ٣١(َهةً َوأَبا َوفَاِك) ٣٠(غُلًْبا 

  :وجهان » قتل « يف } قُِتلَ اإلنسانُ ما أكْفََره { 
  .ُعذِّب : أحدمها 

  .لعن : الثاين 
  :ثالثة أقاويل » اإلنسان « ويف 

  .أنه إشارة إىل كل كافر ، قاله جماهد : أحدها 
  .اك أنه أمية بن خلف ، قاله الضح: الثاين 

« : إين كفرت برب النجم إذا هوى ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : أنه عتبة بن أيب هلب حني قال : الثالث 
  .فأخذه األسد يف طريق الشام ، قاله ابن جريج والكليب » اللَّهم سلّطْ عليه كلبك 

  :ثالثة أوجه » ما أكْفََره « ويف 
ذا تعجبوا من شيء قالوا قاتله اهللا ما أحسنه ، وأخزاه اهللا ما أظلمه ، تعجب ، وعادة العرب إ» ما « أن : أحدها 
  .أعجبوا من كفر اإلنسان جلميع ما ذكرنا بعد هذا : واملعىن 
  .أي شيء أكفره ، على وجه االستفهام ، قاله السدي وحيىي بن سالم : الثاين 

  .ما ألعنه ، قاله قتادة : الثالث 
  :ثالثة أقاويل  فيه} مث السبيلَ َيّسَرُه { 

  .خروجه من بطن أمه ، قاله عكرمة والضحاك : أحدها 
  .سبيل السعادة والشقاوة ، قاله جماهد : الثاين 

  .سبيل اهلدى والضاللة ، قاله احلسن : الثالث 
  .سبيل منافعه ومضاره : وحيتمل رابعاً 

  :فيه قوالن } ثُمَّ أَماَتُه فأَقَْبَرهُ { 
  :دفن فيه ، قاله الطربي ، قال األعشى جعله ذا قرب ي: أحدمها 

  عاَش ومل ُينْقلْ إىل قابر... لو أسَْنَدْت مَْيتاً إىل َنْحرِها 
  .جعل من يقربه ويواريه ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  :يعين أحياه ، قال األعشى } ثُمَّ إذا شاَء أَنَشَرهُ { 
  لناشِرِيا عجباً للمّيت ا... حىت يقولَ الناُس مما رأْوا 

  :فيه قوالن } كالّ لّما َيقْضِ ما أَمََرُه { 
  .أنه الكافر مل يفعل ما أمر به من الطاعة واإلميان ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

ال يقضي أحد أبداً ما افترض عليه ، وكالّ ها هنا لتكرير : أنه على العموم يف املسلم والكافر ، قال جماهد : الثاين 
  .عة للرد النفي وهي موضو

  .وحيتمل وجه محله على العموم أن الكافر ال يقضيه عمراً ، واملؤمن ال يقضيه شهراً 



  :فيه وجهان } فَلَْينظُرِ اإلنسانُ إىل طَعاِمه { 
  .إىل طعامه الذي يأكله وحتيا نفسه به ، من أي شيء كان ، قاله حيىي : أحدمها 

  .بعد حفظ احلياة وموت اجلسد ما خيرج منه أي شيء كان؟ مث كيف صار : الثاين 
  .إن ملكاً يثين رقبة ابن آدم إذا جلس على اخلالء لينظر ما خيرج منه : قال احلسن 

  :وحيتمل إغراؤه بالنظر إىل وجهني 
  .ليعلم أنه حمل األقذار فال يطغى : أحدمها 

  .ليستدل على استحالة األجسام فال ينسى : الثاين 
  .يعين املطر }  أّنا صََبْبنا املاَء صّباً{ 
  .يعين بالنبات } مث َشقَقْنا األرَض شقّاً { 
  .القت والعلق مسي بذلك لقضبه بعد ظهوره : والقضب } َوِعَنباً َوقَْضباً * فَأَْنبَْتَنا فيها حَّباً { 

  :فيه قوالن } وحدائَق غُلْباً * وزَْيتوناً وخنْالً { 
  .خنالً كراماً ، قاله احلسن : أحدمها 
  :الْغلب الِغالط ، قال الفرزدق : الشجر الطوال الغالظ ، قال الكليب :  الثاين

  فَوَْيلَ ابنِ املراغِة ما استثار... َعَوى فأَثاَر أغْلََب َضْيَغمّياً 
  :ثالثة أقاويل » احلدائق « ويف 

  .أهنا ما التف واجتمع ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه نبت الشجر كله : الثاين 

  .نه ما أحيط عليه من النخل والشجر ، وما مل حيط عليه فليس حبديقة حكاه أبو صاحل أ: الثالث 
  .أن احلدائق ما تكامل شجرها واختلف مثرها حىت عم خريها : وحيتمل قوالً رابعاً 

  .وحيتمل الُغلْب أن يكون ما غلبت عليه ومل تغلب فكان هيناً 
  :فيه مخسة أقاويل } وفاكهةً وأّباً { 

وما يأكله اآلدميون احلصيدة ، قال الشاعر يف مدح النيب : أن األّب ما ترعاه البهائم ، قاله ابن عباس  :أحدها 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

  هبا ُيْنبِتُ اهللا احلصيدة واَألبّا... له دعوة ميمونة رحيها الصبا 
  .أنه كل شيء ينبت على وجه األرض ، قاله الضحاك : الثاين 

  .نبات سوى الفاكهة ، وهذا ظاهر قول الكليب أنه كل : الثالث 
  .أنه الثمار الرطبة ، قاله ابن أيب طلحة : الرابع 

  :أنه التنب خاصة ، وهو حيكي عن ابن عباس أيضاً ، قال الشاعر : اخلامس 
  م واألبُّ عندهم يُقَْدُر... فما لَهم َمْرتعٌ للّسوا 

  .هو الفاكهة ، ويابسها األّب أن رطب الثمار : ووجدت لبعض املتأخرين سادساً 
  .أن األّب ما أخلف مثل أصله كاحلبوب ، والفاكهة ما مل خيلف مثل أصله من الشجر : وحيتمل سابعاً 

قد عرفنا الفاكهة ، : قال } وفاكهة وأّبا { : فلما بلغ إىل قوله تعاىل } عبس وتولّى { روي أن عمر بن اخلطاب قرأ 



  .ا ابن اخلطاب إن هذا هو التكلف وألقى العصا من يده لعمرك ي: فما األّب؟ مث قال 
  .وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل لبعث املوتى من قبورهم فهم كنبات الزرع بعد دثوره ، وتضمن امتناناً عليهم مبا أنعم 

ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم ) ٣٦(َوصَاِحَبِتِه وََبنِيِه ) ٣٥(َوأُمِِّه وَأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(فَإِذَا َجاَءتِ الصَّاخَّةُ 
) ٤٠(وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(َضاِحكَةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسفَِرةٌ ) ٣٧(َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه 

  ) ٤٢(فََجَرةُ أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْ) ٤١(َتْرَهقَُها قََتَرةٌ 

  :فيها قوالن } فإذا جاَءِت الصّاّخةُ { 
  :أهنا النفخة الثانية اليت يصيخ اخللق الستماعها ، قاله احلسن ، ومنه قول الشاعر : أحدمها 

  إصاَخةَ الناشِد للُمْنِشد... ُيصِيُخ للنْبأَة أَْسماعه 
  .الفزع ، قاله ابن عباس أنه اسم من أمساء القيامة ، إلصاخة اخللق إليها من : الثاين 

  :ويف فراره منهم ثالثة أوجه } يوم َيِفرُّ املرُء ِمن أخيه وأُمِّه وابيه وصاِحبِته وبنيه { 
  .حذراً من مطالبتهم إياه للتبعات اليت بينه وبينهم : أحدها 
  .حىت ال يروا عذابه : الثاين 

  :الشتغاله بنفسه ، كما قال تعاىل بعده : الثالث 
  .أي يشغله عن غريه } رىء منهم يومئذ شأنٌ ُيْغنِيهِ لكل ام{ 
  :فيه وجهان } وجوٌه يومئٍذ ُمسِفرةٌ { 

  .مشرقة : أحدمها 
  .فرحة ، حكاه السدي : الثاين 

  :حيتمل وجهني } ضَاحكةٌ ُمْسَتْبِشَرةٌ { 
  .ضاحكة من مسرة القلب : أحدمها 

  .أنفسها مسرة وفرحاً ضاحكة من الكفار مشاتة وغيظاً ، مستبشرة ب: الثاين 
  :حيتمل وجهني } ووجوٌه يوَمئٍذ عليها غَربةٌ { 

  .أنه غبار جعل شيناً هلم ليتميزوا به فيعرفوا : أحدمها 
  .أنه كناية عن كمد وجوههم باحلزن حىت صارت كالغربة : الثاين 

  :فيه مخسة أقاويل } تْرهقُها قََترةٌ { 
  .اس تغشاها ذلة وشدة ، قاله ابن عب: أحدها 
  .خزي ، قال جماهد : الثاين 

  .سواد ، قاله عطاء : الثالث 
  .ما احنطت إىل األرض : القترة ما ارتفعت إىل السماء والغربة : غبار ، قاله السدي ، وقال ابن زيد : الرابع 

  .كسوف الوجه ، قاله الكليب ومقاتل : اخلامس 
  :ا وجهني حيتمل مجعه بينهم} أولئك هم الكَفََرةُ الفَجَرةُ { 

  .أهنم الكفرة يف حقوق اهللا ، الفجرة يف حقوق العباد : أحدمها 
  .ألهنم الكفرة يف أدياهنم ، الفجرة يف أفعاهلم : الثاين 



َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت ) ٣(وَإِذَا الْجِبَالُ ُسيَِّرْت ) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت ) ١(إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت 
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(وَإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت ) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
  ) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(

  :فيه مخسة تأويالت } إذا الشمُس كُوَِّرتْ { : قوله تعاىل 
  .يعين ذهب نورها وأظلمت ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .غُوَِّرت ، وهو بالفارسية كوبكرد ، قاله ابن جبري : الثاين 

  .، قاله جماهد  اضمحلت: الثالث 
  .نكست ، قاله أبو صاحل : الرابع 

  .مجعت فألقيت ، ومنه كارة الثياب جلمعها ، وهو قول الربيع بن خيثم : اخلامس 
  :فيه ثالثة تأويالت } وإذا النجوم اْنكََدَرْت { 

  .تناثرت ، قاله الربيع بن خيثم : أحدها 
  .تغريت فلم يبق هلا ضوء ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :تساقطت ، قاله قتادة ، ومنه قول العجاج : الثالث 
  تَقضَِّي البازي إذا البازي كَسَر... أبَصَر خْربان فضاء فانكََدْر 

  .أن يكون انكدارها طمس آثارها ، ومسيت النجوم جنوماً لظهورها يف السماء بضوئها : وحيتمل رابعاً 
فسويت باألرض كما خلقت أول مرة وليس عليها : ، قال مقاتل  يعين ذهبت عن أماكنها} وإذا اجلبالُ ُسيِّرْت { 

  .جبل وال فيها واد 
مجع عشراء وهي الناقة إذا صار حلملها عشرة أشهر ، وهي أنفس أمواهلم : والعشار } وإذا الِعشاُر ُعطِّلْت { 

  :عندهم ، قال األعشى 
  اًةَ إّما خماضاً وإّما ِعشار... هو الواهُب املائةَ املْصطفا 

  .فتعطل العشار الشتغاهلم بأنفسهم من شدة خوفهم 
  :تأويالن » عطلت « ويف 

  .أُمهلت ، قاله الربيع : أحدمها 
  .مل حتلب ومل تدر ، قاله حيىي بن سالم : الثاين 

  .السحاب تعطل فال متطر : العشار : وقال بعضهم 
  .د ُعشراً ، تعطل فال تزرع أهنا األرض اليت يعشر زرعها فتصري للواح: وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :فيه أربعة تأويالت } وإذا الُوحوُش ُحِشرْت { 
  .مجعت ، قاله الربيع : أحدها 
  .اختلطت ، قاله أيب بن كعب فصارت بني الناس : الثاين 

  .حشرت إىل القيامة للقضاء فيقتص للجّماء من القرناء ، قاله السدي : الثالث 
  .له ابن عباس أن حشرها مبوهتا ، قا: الرابع 

  :فيه مثانية تأويالت } وإذا البحاُر ُسجِّرْت { 



  .فاضت ، قاله الربيع : أحدها 
  .يبست ، قاله احلسن : الثاين 

  .ملئت ، أرسل عذهبا على ماحلها ، وماحلها على عذهبا حىت امتألت ، قاله أبو احلجاج : الثالث 
  .فجرت فصارت حبراً واحداً ، قاله الضحاك : الرابع 

  .سريت كما سريت اجلبال ، قاله السدي : اخلامس 
  .هو محرة مائها حىت تصري كالدم ، مأخوذ من قوهلم عني سجراء أي محراء : السادس 
  .يعين أوقدت فانقلبت ناراً ، قاله علّي رضي اهللا عنه وابن عباس وأُيب بن كعب : السابع 
  .نار ، حكاه ابن عيسى معناه أنه جعل ماؤها شراباً يعذب به أهل ال: الثامن 

إخباراً عن حاهلا مرة واحدة ، وقرأ الباقون بالتشديد إخباراً عن » سجرت « وقرأ ابن كثري وأبو عمرو بتخفيف 
  .حاهلا يف تكرار ذلك منها مرة بعد أخرى 

  :فيه أربعة تأويالت } وإذا النفوسُ ُزوَِّجتْ { 
لعامل باخلري مع العامل باخلري إىل اجلنة ، وحيشر العامل بالشر يعين ُعمل هبن عملٌ مثل عملها ، فيحشر ا: أحدها 

  .حني يكون الناس أزواجاً ثالثة : مع العامل بالشر إىل النار ، قاله عطية العويف 
يزوج كل رجل نظريه من النساء فإن من أهل اجلنة زّوج بامرأة من اهل اجلنة ، وإن كان من أهل النار : الثاين 

  :أهل النار ، قاله عمر بن اخلطاب ، مث قرأ زّوج بامرأة من 
معناه رّدت األرواح إىل األجساد ، فزوجت هبا أي صارت هلا زوجاً : الثالث } اْحُشروا الذين ظلموا وأزواجهم { 

  .، قاله عكرمة والشعيب 

  .أنه قرن كل غاو مبن أغواه من شيطان أو إنسان ، حكاه ابن عيسى : الرابع 
  .وجت بأن أضيف إىل كل نفس جزاء عملها ، فصار الختصاصها به كالتزويج ز: وحيتمل خامساً 

واملوءودة املقتولة ، كان الرجل يف اجلاهلية إذا ولدت امرأته بنتاً دفنها حية ، إما خوفاً } وإذا املوءوجة ُسِئلَتْ { 
من هذا ومينعون منه حىت  من السيب واالسترقاق ، وإما خشية الفقر واإلمالق ، وكان ذوو الشرف منهم ميتنعون

  :افتخر الفرزدق فقال 
  فأْحيا والوئيَد فلم تُوأَِد... وِمّنا الذي َمَنَع الوائداِت 

أي ال يثقله ، وقال متمم } وال يئوده حفظهما { : ومسيت موءودة للثقل الذي عليها من التراب ، ومنه قوله تعاىل 
  :بن نويرة 

  ها موسودة مل ُتمّهِدبآمت... وموءودٍة مقبورة يف مفازٍة 
واختلف هل هي السائلة أو املسئولة ، على } وإذا املوءودة سئلت { فقال توبيخاً لقاتلها وزجراً ملن قتل مثلها 

  :قولني 
ال ذنب يل ، فيكون ذلك أبلغ يف : فتقول } بأيِّ ذَْنبِ قُِتلَْت { : وهو قول األكثرين أهنا هي املسئولة : أحدمها 

  .زجره توبيخ قاتلها و
  .وإذا املوءودة سألت : أهنا هي السائلة لقاتلها مل قتلت ، فال يكون له عذر ، قاله ابن عباس وكان يقرأ : الثاين 

  .يقتل أحدمها بنته ويغذو كلبه ، فأىب اهللا سبحانه ذلك عليهم : قال قتادة 
عل أهلها من خري وشر ، تطوى باملوت يعين صحف األعمال إذا كتب املالئكة فيها ما ف} وإذا الصُُّحف ُنِشَرْت { 



ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال { « : وتنشر يف القيامة ، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها قيقول 
  .} كبرية إال أْحصاها 

ن محل وقرأ محزة والكسائي بتشديد نشّرت على تكرار النشر ، وقرأ الباقون بالتخفيف على نشرها مرة واحدة ، فإ
  :على املرة الواحدة فلقيام احلجة هبا ، وإن محل على التكرار ففيه وجهان 

  .للمبالغة يف تقريع العاصي وتبشري املطيع : أحدمها 
  .لتكرير ذلك من اإلنسان واملالئكة الشهداء عليه : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } وإذا السماُء كُِشطَْت { 
  .ك أحدها يعين ذهبت ، قاله الضحا

  .كسفت ، قاله السدي : الثاين 
  .اآلية } يوم نطوي السماء { : طويت ، قاله حيىي بن سالم ، كما قال تعاىل : الثالث 

  :فيه ثالثة تأويالت } وإذا اجلحيمُ ُسعَِّرتْ { 
  .أمحيت ، قاله السدي : أحدها 
  .أُوقدت ، قاله معمر عن قتادة : الثاين 

  .ايا بين آدم ، قاله سعيد عن قتادة سّعرها غضب اهللا وخط: الثالث 
  .إىل هاتني اآليتني ما جرى احلديث فريق يف اجلنة وفريق يف السعري : أي قّربت ، قال الربيع } وإذا اجلّنةُ أُْزلِفَْت { 
وما بعدها ، } إذا الشمس كورت { وهذا جواب . يعين ما عملت من خري وشر } َعِلَمْت َنفٌْس ما أَْحضَرْت { 

علمت { قسم وقع على قوله } إذا الشمس كورت { : هلذا جرى احلديث ، وقال احلسن : مر بن اخلطاب قال ع
  .} نفٌس ما أَحضََرْت 

ولٍ إِنَُّه لَقَْولُ َرُس) ١٨(وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس ) ١٧(وَاللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ) ١٦(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(فَلَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ 
َولَقَْد َرآهُ ) ٢٢(َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن ) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(كَرِميٍ 

إِنْ ُهَو ) ٢٦(أَْيَن َتذَْهُبونَ فَ) ٢٥(َوَما ُهَو بِقَْولِ َشيْطَاٍن َرجِيمٍ ) ٢٤(َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ ) ٢٣(بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ 
  ) ٢٩(َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني ) ٢٨(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتقِيَم ) ٢٧(إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني 

  :فيه أربعة تأويالت } فال أُقِسُم باخلُّنسِ { 
  .لنهار وإذا غربت ، قاله احلسن وقتادة النجوم اليت ختنس با: أحدها 
  .زحل وعطارد واملشتري واملريخ والزهرة ، قاله علّي : مخسة األجنم وهي : الثاين 

  :ويف ختصيصها بالذكر وجهان 
  .ألهنا ال تستقبل الشمس ، قاله بكر بن عبد اهللا املزين : أحدمها 

  .ألهنا تقطع اجملرة ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .أن اخلنس بقر الوحش ، قاله ابن مسعود :  الثالث
  .أهنا الظباء ، قاله ابن جبري : الرابع 

فال أقسم { اليت يف قوله » ال « أهنا املالئكة ألهنا ختنس فال ُترى ، وهذا قََسٌم مبتدأ ، و : وحيتمل تأويالً خامساً 
  .} ال أقسم بيوم القيامة { فيها األوجه الثالثة اليت يف } باخلنس 



  :فيها التأويالت اخلمسة } اجلوار الكُّنسِ { 
  .النجوم ، قاله احلسن ، مسيت باجلواري الكنس ألهنا جتري يف مسريها : أحدها 
  .أهنا النجوم اخلمسة ، وهو قول علّي : الثاين 

  :والكّنس ، الغّيب ، مأخوذ من الكناس وهو كناس الوحش اليت ختتفي فيه ، قال أوس بن حجر 
  وُعفُْر الظباِء يف الِكناس َتقَمُّع... اهللا أنزل مُْزَنُه  أمل تر أن
  .أهنا بقر الوحش الختفائها يف كناسها ، قاله ابن مسعود : الثالث 
  .الظباء ، قاله ابن جبري : الرابع 

  .هي املالئكة : اخلامس 
  :فيه ثالثة تأويالت } والليلِ إذا َعْسَعسَ { 

  :جماهد ، قال الشاعر أظلم ، قاله ابن مسعود و: أحدها 
  رَِكْبَن ِمن َحدِّ الظّالمِ حِْندساً... حىت إذ ما لَْيلُُهنَّ َعْسَعسا 

  :إذا وىل ، قاله ابن عباس وابن زيد ، قال الشاعر : الثاين 
  واجناب عنها ليلها وعسعسا... حىت إذا الصبح هلا تنفسا 

وهو االمتالء ، ومنه قيل للقدح الكبري عس المتالئه مبا فيه  إذا أقبل ، قاله ابن جبري وقتادة ، وأصله العس: الثالث 
  ، فانطلق على إقبال الليل البتداء امتالئه ، وانطلق على ظالمه الستكمال امتالئه ،

  :فيه تأويالن } والصبحِ إذا َتنَفَّس { 
  .طلوع الفجر ، قاله علّي وقتادة : أحدمها 

  .طلوع الشمس ، قاله الضحاك : الثاين 
  :وجهان » تنفَّس «  ويف

  .بان إقباله : أحدمها 
  .زاد ضوؤه : الثاين 

  .أن يكون تنفس مبعىن طال ، مأخوذ من قوهلم قد تنفس النهار إذا طال : وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  .وهو جواب القسم ، يعين القرآن } إنه لَقَْولُ رسولٍ كرميٍ { 

  :ويف الرسول الكرمي قوالن 
  .احلسن وقتادة والضحاك  جربيل ، قاله: أحدمها 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن عيسى ، فإن كان املراد به جربيل فمعناه قول رسول للَّه كرمي عن رب : الثاين 
العاليمن ألن أصل القول الذي هو القرآن ليس من الرسول ، إمنا الرسول فيه مبلغ على الوجه األول ، ومبلغ إليه 

  .على الوجه الثاين 
هو جربيل يف أصح القولني ، يعين مطاعاً فيمن نزل عليه من األنبياء ، أميناً فيما نزل به من } ُمطاعٍ ثَمَّ أمنيٍ { 

  .الكتب 
  .يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم } وما صاحبكم مبجنونٍ { 

  :ويف الذي رآه قوالن } ولقد رآه باألفق املبني { 
  .، وهو معىن قول ابن مسعود  أنه رأى ربه باألفق املبني: أحدمها 



  :رأى جربيل باألفق املبني على صورته اليت هو عليها ، وفيها قوالن : الثاين 
  .أنه رآه ببصره ، قاله ابن عباس وعائشة : أحدمها 

  .بقلبه ، ومل يره ببصره ، قاله أبو ذر : الثاين 
  :قوالن » األفق « ويف 

  .أنه مطلع الشمس : أحدمها 
  :ار السماء ونواحيها ، قال الشاعر أقط: الثاين 

  لنا قََمراها والنُّجوُم الطّوالُع... أَخذْنا بآفاقِ السماِء عليكُم 
  :فعلى هذا فيه ثالثة أقاويل 

  .أنه رآه يف أفق السماء الشرقي ، قاله سفيان : أحدها 
  .يف أفق السماء الغريب ، حكاه ابن شجرة : والثاين 
قرأ بالظاء ابن كثري } وما هو على الغَْيبِ بضنني { د ، وهو مشرق مكة ، قاله جماهد ، أنه رآه حنو أجيا: الثالث 

  :وأبو عمرو والكسائي وفيه وجهان 
  .وما حممد على القرآن مبتهم أن يأيت مبا مل ينزل عليه ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .بضعيف عن تأديته ، قاله الفراء : الثاين 
  :فيه وجهان وقرأ الباقون بالضاد ، و

  .وما هو ببخيل أن يعلِّم كما تعلّم : أحدمها 
  .وما هو مبتهم أن يؤدي ما مل يؤمر به : الثاين 

  :فيه وجهان } فأْيَن َتذَْهبون { 
  .فإىل أين تعدلون عن كتاب اهللا تعاىل وطاعته ، قاله قتادة : أحدمها 

  .ن عيسى فأي طريق أهدى لكم وأرشد من كتاب اهللا ، حكاه اب: الثاين 
  .فأين تذهبون عن عذابه وعقابه : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه ثالثة أوجه } وما تشاؤون إال أن يشاَء اُهللا ربُّ العالَمني { 
  .وما تشاؤون االستقامة على احلق إال أن يشاء اهللا لكم : أحدها 
  :ه اآلية أنه ملا نزل قوله تعاىل وقيل إن سبب نزول هذ: وما تشاؤون اهلداية إال أن يشاء اهللا بتوفيقه : الثاين 

{ : ذلك إلينا إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا مل نستقم ، فأنزل اهللا تعاىل : قال أبو جهل } ملن شاء منكم أن يستقيم { 
  .} وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رّب العاملني 

َعِلَمْت َنفْسٌ ) ٤(َوإِذَا الْقُبُوُر ُبعِْثَرْت ) ٣(َوإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت ) ٢(َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت 
ِفي أَيِّ ُصوَرةٍ ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك ) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ َما غَرََّك بَِربَِّك الْكَرِميِ ) ٥(َما قَدََّمْت َوأَخََّرْت 

َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ) ٩(كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ ) ٨(َك َما َشاَء َركََّب
)١٢ (  

  :فيه وجهان } إذا السماُء اْنفَطَرتْ { : قوله تعاىل 
  .انشقت : أحدمها 



  :سقطت ، قال الشاعر : الثاين 
  فأصبح الشمل مل ترفع له ُعُمد... اَء الناس فانفطرت كانوا سعوداً مس

  .يعين تساقطت ، قال ابن عباس ، تسقط سوداء ال ضوء هلا } وإذا الكواكب انَتثَرْت { 
  :فيه ثالثة أقاويل } وإذا البحار فُجَِّرْت { 

  .يبست ، قاله احلسن : أحدها 
  .وهو سبعة أحبر فتصري حبراً واحداً : عباس ، قال  خلطت فصارت حبراً واحداً ، وهذا معىن قول ابن: الثاين 

  .وماحلها يف عذهبا ، قاله قتادة : فجر عذهبا يف ماحلها : الثالث 
  .أي فاضت : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ثالثة أوجه } وإذا القبور بُْعِثرتْ { 
ا من الذهب والفضة ، وذلك فيخرج ما يف بطنه: حبثت وثّورت ، قاله ابن عباس وعكرمة ، وقال الفراء : أحدها 

  .من أشراط الساعة أن خترج األرض ذهبها وفضتها مث خترج املوتى 
  .حركت للبعث ، قاله السدي : الثاين 

  .بعث من فيها من األموات ، قاله قتادة : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } َعِلَمْت َنفٌْس ما قدََّمْت وأَخَرتْ { 

  .ابو رزين  ما عملت وما تركت ، قاله: أحدها 
  .ما قدمت من طاعة ، وأخرت من حق اهللا ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .ما قدمت من الصدقات وما أخرت من املرياث : الثالث 
} إذا السماء انفطرت { وحيتمل ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة ، ألنه خارج خمرج الوعيد ، وهذا جواب 

  .اآلية } علمت نفس { على قوله  ألنه خرب ، وجعلها احلسن قََسماً وقعت
  .واألظهر ما عليه اجلماعة من أنه خرب وليس بقسم 

  :يف اإلنسان ها هنا ثالثة أقاويل } يا أيها اإلنسان ما غّرَّك بربَِّك الكرمي { 
  .أنه إشارة إىل كل كافر : أحدها 
  .أنه أيب بن خلف ، قاله عكرمة : الثاين 
  .بن أسد اجلمحي ، قاله ابن عباس  أنه أبو األشد بن كلدة: الثاث 

  :ويف الذي غرَّه قوالن 
  .عدوه الشيطان ، قاله قتادة : أحدمها 

  .جهله ، وهو قول عمر بن اخلطاب : الثاين 
  .إنه إمهاله : وحيتمل قوالً ثالثاً 

اآلية ، . . . .  .} يا أيها اإلنسان { الذي يتجاوز ويصفح ، وروى احلسن أن عمر بن اخلطاب ملا قرأ » الكرمي « 
  .محقه وجهله : قال 

  :حيتمل ثالثة أوجه } الذي َخلَقَك فَسوَّاك فَعَدلك { 
  .فسوى خلقك وعدل خلقتك : أحدها 
  .فسوَّى أعضاءك حبسب احلاجة وعدهلا يف املماثلة ال تفضل يد على يد ، وال رجل على رجل : الثاين 



  .جيعلك حيواناً هبيماً فسواك إنساناً كرمياً وعدل بك عن أن : الثالث 
  .سّواك بالعقل وعدلك باإلميان : قال أصحاب اخلواطر 

  :فيه ثالثة أقاويل } يف أَيِّ صوَرٍة ما شاَء َركَّبَك { 
  .ما شاء ركبك من شبه أم أو أب أو خال أو عم ، قاله جماهد : أحدها 
  .عيسى من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو أنثى ، قاله ابن : الثاين 

يف أي صورة من صور اخللق ركبك حىت صرت على صورتك اليت أنت عليها أيها اإلنسان ال يشبهك : الثالث 
  .شيء من احليوان 

ما وِلَد « : وروى موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جلده 
» ومن عسى أن يشبه؟ « : لد يل إما غالم وإما جارية ، قال رسول اهللا يا رسول اهللا وما عسى أن يو: قال » لك؟ 
مه ال تقولن هكذا ، إن النطفة إذا استقرت يف الرحم « : إما أباه وإما أمه ، فقال عليه السالم عندها : قال 

  ». يف أي صورة ما شاء ركبك : أحضرها اهللا كل نسب بينها وبني آدم أما قرأت يف كتاب اهللا 
  :فيه ثالثة تأويالت }  َبلْ ُتكّذِّبونَ بالدِّين كالّ{ 

  .باحلساب واجلزاء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .بالعدل و القضاء ، قاله عكرمة : الثاين 

  .بالدين الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، حكاه ابن عيسى : الثالث 
إنسان ملكان ، أحدمها عن ميينه يكتب اخلري ، واآلخر عن مشاله يعين املالئكة ، حيفظ كلَّ } وإنَّ عليكم حلاِفِظَني { 

  .يكتب الشر 
  :فيه ثالثة أوجه } ِكراماً كاِتبَني { 

  .كراماً على اهللا ، قاله حيىي بن سالم : أحدها 
  .كراماً باإلميان ، قاله السدي : الثاين 

ند اجلماع يعرضان عنه ويكتبان ما تكلم به ، ألهنم ال يفارقون ابن آدم إال يف موطنني عند الغائط وع: الثالث 
  .فلذلك كره الكالم عند الغائط واجلماع 

  .كراماً ألداء األمانة فيما يكتبونه من عمله فال يزيدون فيه وال ينقصون منه : وحيتمل رابعاً 

َوَما ) ١٦(َوَما ُهْم َعْنَها بَِغاِئبَِني ) ١٥(َها َيْوَم الدِّينِ َيْصلَْوَن) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّارَ لَِفي َجحِيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ 
  ) ١٩(َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئًا َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه ) ١٨(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ) ١٧(أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ 

  :قوالن } وإن الفُّجارَ لقي َجحيمٍ * براَر لفي َنعيم إنّ األ{ : ويف قوله تعاىل 
  .يف اآلخرة فيكون نعيم األبرار يف اجلنة بالثواب ، وجحيم الفجار يف النار بالعقاب : أحدمها 

  .أنه يف الدنيا ، فعلى هذا فيه أربعة أوجه ذكرها أصحاب اخلواطر : والقول الثاين 
  .مع النعيم القناعة ، واجلحيم الط: أحدها 
  .النعيم التوكل ، واجلحيم احلرص : الثاين 

  .النعيم الرضا بالقضاء ، واجلحيم السخط فيما قدر وقضى : الثالث 



  .النعيم بالطاعة ، واجلحيم باملعيصية : الرابع 
  :فيه وجهان } وما ُهْم عنها بغائبني { 

  .متوجهاً إىل األبرار والفجار مجيعاً  عن القيامة حتقيق للبعث فعلى هذا جيوز أن يكون هذا اخلطاب: أحدمها 
  :عن النار ، ويكون اخلطاب متوجهاً إىل الفجار دون األبرار ، واملراد بأهنم ال يغيبون عنها أمران : الثاين 

  .حتقيق الوعيد : أحدمها 
  .ختليد الفجار : الثاين 

  :عين يوم اجلزاء ، وهو يوم القيامة ، ويف تكراره وجهان ي} ثُمَّ ما أْدراَك ما يوُم الدِّين * وما أْدراك ما يوُم الدِّين { 
  .تفخيماً لشأنه وتعظيماً ألمره : أحدمها 

  .أن األول خطاب للفجار والثاين خطاب لألبرار ترغيباً : الوجه الثاين 
  .يعين ال ميلك خملوق ملخلوق نفعاً وال ضراً } يوَم ال َتْمِلك نفٌس لنَفْسٍ شيئاً { 
  :فيه وجهان } ٍذ للَِّه واألمر يومئ{ 

  .يف اجلزاء بالثواب والعقاب : أحدمها 
  .يف العقوبة واالنتقام : الثاين 

أَلَا َيظُنُّ ) ٣(َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ ) ٢(الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ ) ١(َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني 
  ) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِلَيْومٍ َعِظيمٍ ) ٤(أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ  أُولَِئَك

{ : كان أهل املدينة من أخبث الناس كيالً ، إىل أن أنزل اهللا تعاىل : قال ابن عباس } وْيلٌ للمطفّفني { : قوله تعاىل 
  .فهم من أوىف الناس كيالً إىل يومهم هذا : فأحسنوا الكيل ، قال الفراء } ويل للطففني 

  .أعمض بعض املتعمقة فحمله على استيفاء العبادة بني الناس جهراً ، ويف النقصان سراً 
  :سبعة أقاويل » ويل « ويف 

  .أنه واد يف جهنم ، رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعاً : أحدها 
  .صديد أهل النار ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .أنه النار ، قاله عمر موىل عفرة : الثالث 
  .أنه اهلالك ، قاله بعض أهل اللغة : الرابع 

  .أنه أشق العذاب : اخلامس 
  .أنه النداء باخلسار واهلالك ، وقد تستعمله العرب يف احلرب والسلب : السادس 
  .اإلضافة أن أصله وْي لفالن ، أي اجلور لفالن ، مث كثر استعمال احلرفني فوصال بالم : السابع 

  .مأخوذ من الطفيف وهو القليل ، واملطفف هو املقلل حق صاحبه بنقصانه عن احلق يف كيل أو وزن : واملطفف 
  .بل مأخوذ من طف الشيء وهي جهته : قال الزجاج 

  .أي من الناس ، ويريد باالستيفاء الزيادة على ما استحق } الذين إذا اكْتالوا على الناسِ َيْستْوفُونَ { 
يعين كالوا هلم أو وزنوا هلم حبذف هذه الكلمة ملا يف الكالم من الداللة } وإذا كالُوهم أو َوَزُنوهم ُيْخِسرون { 

  .، ينقصون فكان املطفف يأخذ زائداً ويعطي ناقصاً } خيسرون { عليها ، 
  :فيه ثالثة أقاويل } يوَم َيقُوُم الناُس لربِّ العَالَِمَني { 



  .ن قبورهم ، قاله ابن جبري يوم يقومون م: أحدها 
  .يقومون بني يديه تعاىل للقضاء ، قاله يزيد بن الرشك : الثاين 

كيف أنت صانع يوم يقوم الناس فيه مقدار « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لبشري الغفاري : قال أبو هريرة 
  .املستعان اهللا : قال بشري  »ثالمثائة سنة لرب العاملني ، ال يأتيهم فيه خرب وال يؤمر فيه بأمر ، 

  .أنه جربيل يقوم لرب العاملني ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .يقومون لرب العاملني يف اآلخرة حبقوق عباده يف الدنيا : وحيتمل رابعاً 

) ١٠(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٩(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) ٧(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ 
إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني ) ١٢(َوَما ُيكَذُِّب بِِه إِلَّا كُلُّ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ ) ١١(الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ 

ثُمَّ إِنَُّهمْ ) ١٥(كَلَّا إِنَُّهْم َعْن رَبِّهِْم َيوَْمِئٍذ لََمْحُجوُبونَ ) ١٤(انُوا َيكِْسُبونَ كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَ) ١٣(
  ) ١٧(ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي كُْنُتمْ بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ١٦(لَصَالُو الَْجحِيمِ 

  :ففيه وجهان » كال « أما } كالّ إنّ كتاَب الفُّجارِ لفي ِسجِّنيٍ { 
  .حقاً : أحدمها 

  .أن كال للزجر والتنبيه : الثاين 
  :ففيه مثانية أقاويل » سّجني « وأما 

  .يف سفال ، قاله احلسن : أحدها 
  .يف خسار ، قاله عكرمة : الثاين 

  .حتت األرض السابعة ، رواه الرباء بن عازب مرفوعاً : الثالث 
  .اء الدنيا مس: األرض السافلة ، وسّجيل : سّجني : قال ابن أسلم 

  .سّجني صخرة يف األرض السابعة ، فيجعل كتاب الفجار حتتها : قال جماهد 
الفلق ُجبٌّ يف جهنم مغطّى « : هو جب يف جهنم ، روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الرابع 

  ». ، وسّجني جب يف جهنم مفتوح 
  .حبار أنه حتت خد إبليس ، قاله كعب األ: اخلامس 
  .أنه حجر أسود حتت األرض تكتب فيه أرواح الكفار ، حكاه حيىي بن سالم : السادس 
  :أنه الشديد قاله أبو عبيدة وأنشد : السابع 

أنه السجن ، وهو ِفّعيل من سجنته ، وفيه مبالغة ، قاله األخفش علّي : الثامن ... ضرباً َتواَصتْ به األبطالُ ِسجِّينا 
  .تنع أن يكون هو األصل واختالف التأويالت يف حمله بن عيسى ، وال مي

  :فيه ثالثة تأويالت } ِكتاٌب َمْرقوٌم { ألنه حيل من اإلعراض عنه واإلبعاد له حمل الزجر واهلوان : وحيتمل تاسعاً 
  .مكتوب ، قاله أبو مالك : أحدها 
  .أنه خمتوم ، وهو قول الضحاك : الثاين 

  .يزاد فيهم أحد ، وال ينقص منهم أحد ، قاله حممد بن كعب وقتادة  رُِقم له َبَشٌر ال: الثالث 
  .وحيتمل قوالً رابعاً ، إن املرقوم املعلوم 

  :فيه أربعة تأويالت } كالّ بل رانَ على قُلوبِهم ما كانوا َيكْسبونَ { 



  .طبع على قلوهبم ، قاله الكليب : » ران « أن : أحدها 
  :ه ابن زيد ، ومنه قول الشاعر غلب على قلوهبم ، قال: الثاين 

  فتاب من الذنب الذي ران واجنلى... وكم ران من ذْنب على قلب فاجر 
  .ورود الذنب على الذنب حىت يعمى القلب ، قاله احلسن : الثالث 
  .أنه كالصدإ يغشى القلب كالغيم الرقيق ، وهذا قول الزجاج : الرابع 

إِنَّ ) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٠(ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(ي ِعلِّيَِّني كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْأَبَْرارِ لَِف
قٍ ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحي) ٢٤(َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ النَّعِيمِ ) ٢٣(َعلَى الْأَرَاِئكِ َيْنظُُرونَ ) ٢٢(الْأَْبرَاَر لَِفي َنعِيمٍ 

َعْيًنا َيْشَرُب بَِها ) ٢٧(َومَِزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ) ٢٦(خَِتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ ) ٢٥(َمْخُتومٍ 
  ) ٢٨(الُْمقَرَُّبونَ 

  :فيه مخسة أقاويل } كالّ إنّ كتاَب األبرارِ لِفي علّيَِّني { 
  .بن عباس أن عليني اجلنة ، قاله ا: أحدها 
  .وفيها أرواح املؤمنني : السماء السابعة ، قاله ابن زيد ، قال قتادة : الثاين 

  .قائمة العرش اليمىن ، قاله كعب : الثالث 
  .يعين يف علو وصعود إىل اهللا تعاىل ، قاله احلسن : الرابع 

  .سدرة املنتهى ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .حيل من القبول حمالً عالياً أن يصفه بذلك ألنه : وحيتمل سادساً 

  :فيها ثالثة أقاويل } َتْعرِفُ يف ُوجوههم َنْضَرةَ الّنعيم { 
  .أهنا الطراوة والغضارة ، قاله ابن شجرة : أحدها 
  .أهنا البياض ، قاله الضحاك : الثاين 

  .لّي أهنا عني يف اجلنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة النعيم ، قاله ع: الثالث 
  .أهنا استمرار البشرى بدوام النعمة : وحيتمل رابعاً 

  :ويف الرحيق ثالثة أقاويل } ُيسقَْونَ ِمن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ { 
  .أنه عني يف اجلنة مشوب مبسك ، قاله احلسن : أحدها 
  .أنه شراب أبيض خيتمون به شراهبم ، قاله ابن أيب الدرداء : الثاين 

  :قول اجلمهور ، ومنه قول حسان أنه اخلمر يف : الثالث 
  َبَرَدى ُيَصفِّق بالرحيق الّسلَْسلِ... يسقون من ورد الربيص عليهم 

  :لكن اختلفوا أي اخلمر هي على أربعة أقاويل 
  .أهنا الصافية ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .أهنا أصفى اخلمر وأجوده ، قاله اخلليل : الثاين 

  .حكاه األخفش أهنا اخلالصة من غش ، : الثالث 
  .أهنا العتيقة : الرابع 

  :ثالثة أقاويل » خمتوم « ويف 



  .ممزوج ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .خمتوم يف اإلناء باخلتم ، وهو الظاهر : الثاين 

  ». غُدران اخلمر « : قيل يا رسول اهللا ما الرحيق املختوم؟ قال : ما روى أُّيب بن كعب ، قال : الثالث 
  :فيه أربعة تأويالت } ْسٌك ِختاُمه ِم{ 

  .مزاجه مسك ، قاله جماهد : أحدها 
  :عاقبته مسك ، ويكون ختامه آخره ، كما قال الشاعر : الثاين 

  بالفلفل اجلون والرمان خمتوما... صرف ترقرق يف احلانوت باطنه 
  .ميزج هلم بالكافور وخيتم باملسك : قال قتادة 

  .ه ابن أيب جنيح أن طعمه ورحيه مسك ، روا: الثالث 
  .أن ختمه الذي ختم به إناؤه ِمْسك ، قاله ابن عباس : الرابع 

  :فيه وجهان } ويف ذلك فلَْيتنافَسِ املُتناِفسونَ { 
  .فليعمل العاملون ، قاله جماهد : أحدمها 

  .فليبادر املبادرون ، قاله أبو بكر بن عياش والكليب : الثاين 
  :سة وجهان وفيما أخذ منه التنافس واملناف

  .أنه مأخوذ من الشيء النفيس ، قاله ابن جرير : أحدمهأ 
  .أنه مأخوذ من الرغبة فيما متيل النفوس إليه ، قاله املفضل : الثاين 

  :فيه ثالثة تأويالت } وِمزاُجُه ِمن َتْسنيمٍ { 
  .أحدها أن التسنيم املاء ، قاله الضحاك 

  .قربون صرفاً ، ومتزج ألصحاب اليمني ، قاله ابن مسعود أهنا عني يف اجلنة ، فيشرهبا امل: الثاين 
  .تسنيم عني يف عْدن ، وعْدن دار الرمحن وأهل عْدن جريانه : وقال حذيفة بن اليمان 

  .أهنا خفايا أخفاها اهللا ألهل اجلنة ، ليس هلا شبه يف الدنيا وال يعرف مثلها : الثالث 
من علو إىل سفل ، ومنه سنام البعري لعلوه من بدنه ، وكذلك تسنيم  وأصل التسنيم يف اللغة أهنا عني ماء جتري

  .القبور 
أن يكون املراد به لذة شرهبا يف اآلخرة أكثر من لذته يف الدنيا ، ألن مزاج اخلمر يلذ طعمها ، : وحيتمل تأويالً رابعاً 

  .فصار مزاجها يف اآلخرة بفضل لذة مزاجها من تسنيم لعلو اآلخرة على الدنيا 

َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلهِمُ ) ٣٠(َوإِذَا َمرُّوا بِهِمْ َيَتَغاَمُزونَ ) ٢٩(إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا كَاُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ 
فَالَْيْوَم الَِّذيَن ) ٣٣(لُوا َعلَْيهِمْ َحاِفِظَني َوَما أُْرِس) ٣٢(َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤلَاِء لَضَالُّونَ ) ٣١(اْنقَلَُبوا فَِكهَِني 

  ) ٣٦(َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَانُوا َيفَْعلُونَ ) ٣٥(َعلَى الْأََراِئِك َينْظُُرونَ ) ٣٤(آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ 

فص فكهني بغري ألف وقرأ غريه بألف ، ويف قرأ عاصم يف رواية ح} وإذا انقَلَبوا إىل أْهلِهم انقَلَبوا فَِكهَني { 
  :القراءتني أربعة تأويالت 

  .فرحني ، قاله السدي : أحدها 
  :معجبني ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر : الثاين 



  يوم اخلميس بِال سالح ظاهر... وقد فكهت من الدنيا فقاتلوا 
  .الهني : الثالث 
  .علّي بن عيس  ناعمني ، حكى هذين التأويلني: الرابع 

وعزيت ال أمجع على : قال ربكم عز وجل « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى عوف عن احلسن قال 
  .» عبدي خوفني ، وال أمجع له أمنني ، فإذا خافين يف الدنيا أمنته يوم القيامة ، وإذا أمين يف الدنيا أخفته يوم القيامة 

  :هذا سؤال املؤمنني يف اجلنة عن الكفار حني فارقوهم ، وفيه تأويالن } فَْعلونَ هل ثوِّب الكفاُر ما كانوا َي{ 
  .معناه هل أثيب الكفار ما كانوا يعلمون يف الكفر ، قاله قتادة : أحدمها 

  .هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون ، قاله جماهد : الثاين 
  .مأخوذاً من إعطاء الثواب » ثُوِّب « فيكون 
أن يكون معناه هل رجع الكفار يف اآلخرة عن تكذيبهم يف الدنيا على وجه التوبيخ ، ويكون : تأويالً ثالثاً وحيتمل 

وإذا جَعلْنا البيَت مثابةً { : مأخوذاً من املثابِ الذي هو الرجوع ، ال من الثواب الذي هو اجلزاء ، كما قال تعاىل 
  .أي مرجعاً } للناس 

ل رجع من عذاب الكفار على ما كانوا يفعلون ، ألهنم قد علموا أهنم عذبوا ، وجاز أن ه: وحيتمل تأويالً رابعاً 
  .يظنوا يف كرم اهللا أهنم قد رمحوا 

ْت َوأَذَِن) ٤(وَأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(وَإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت ) ٢(َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت 
فََسْوفَ ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه ) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدًحا فَُملَاِقيِه ) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 

فََسْوَف َيْدُعو ) ١٠(أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه َوأَمَّا َمْن ) ٩(َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسرُوًرا ) ٨(ُيحَاَسُب ِحسَاًبا َيِسًريا 
َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر ) ١٣(إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ١٢(وََيْصلَى َسعًِريا ) ١١(ثُُبوًرا 
  ) ١٥(َبصًِريا 

تنشق السماء من : وهذا من أشراط الساعة ، قال علّي رضي اهللا عنه }  إذا السماُء انَشقّْت{ : قوله عز وجل 
  :اجملرة ، وفيه ثالثة أوجه 

  .إذا السماء انشقت رأى اإلنسان ما قّدم من خري وشر : أنه حمذوف اجلواب وتقديره : أحدها 
  .} كادح إىل ربك كدحاً { أن جوابه : الثاين 

  .ت معناه أذكر إذا السماء انشق: الثالث 
معىن أذنت لرهبا أي مسعت لرهبا ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أذن اهللا لشيء } وأَِذَنْت ِلرهبا وُحقّْت { 

  :كإذانه لنيب يتغىن بالقرآن أي ما استمع اهللا لشيء ، وقال الشاعر 
  وإنْ ذُِكْرتُ بُسوٍء عندهم أَِذنوا... ُصمٌّ إذا َسِمعوا خيْراً ذُكِرُت به 

  .أي مسعوا 
  :فيه وجهان } وُحقّتْ { 

  .أطاعت ، قاله الضحاك : أحدمها 
  :معناه حق هلا أن تفعل ذلك ، قاله قتادة ، ومنه قول كثّير : الثاين 

  .وحُقّْت هلا الُعتىب لدْيَنا َوقَلَّت ... فإن تكُْن الُعْتىب فأْهالً ومرحبا 



أذنت لرهبا وحقت { اع احلق على نافيه وحكى ابن االنباري أن أهنا مجعت ، مأخوذ من اجتم: وحيتمل وجهاً ثالثاً 
  .جواب القسم ، والواو زائدة } 
  :فيها قوالن } وإذا األرُض ُمدَّتْ { 

  .أن البيت كان قبل األرض بألفي عام ، فمدت األرض من حتته ، قاله ابن عمر : أحدمها 
  .ياق الكالم أهنا أرض القيامة ، قاله جماهد ، وهو أشبه بس: الثاين 
  :وجهان } ُمدَّْت { ويف 

  .سويت ، فدكّت اجلبال ويبست البحار ، قاله السدي : أحدمها 
إذا كان يوم القيامة « : بسطت ، قاله الضحاك ، وروى علّي بن احلسني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : الثاين 

  .» وضع قدمه مد اهللا األرض مّد األدمي حىت ال يكون لبشر من الناس إال م
  :فيه وجهان } وأَلقْْت ما فيها وَتخلّْت { 

  .ألقت ما يف بطنها من املوتى ، وختلت عمن على ظهرها من األحياء ، قاله ابن جبري : أحدمها 
  .ألقت ما يف بطنها من كنوزها ومعادهنا وختلت مما على ظهرها من جباهلا وحبارها ، وهو معىن قول قتادة : الثاين 

هو أعم ، أهنا ألقت ما استوعدت ، وختلت مما استحفظت ألن اهللا استودعها عباده أحياء وأمواتاً ، : الثاً وحيتمل ث
  .واستحفظها بالده مزارع وأقواتاً 

  :فيه قوالن } يا أيها اإلنسانُ إنك كادٌح إىل ربك كْدحاً فمالقيه { 
  :بن سالم ، ومنه قول الشاعر إنك ساعٍ إىل ربك سعياً حىت تالقي ربك ، قاله حيىي : أحدمها 

  َوبقيُت أكَْدُح للحياِة وأَْنَصُب... وَمَضْت بشاشةُ كلِّ َعْيشٍ صاحلٍ 
  .أن الكادح هو الذي يكدح نفسه يف الطلب إن تيّسر أو تعّسر : وحيتمل قوالً ثالثاً . أي أعمل للحياة 

  :ه وسلم قال روي أن النيب صلى اهللا علي} فأّما َمْن أَويت ِكتاَبه بيمينه { 
يعرض الناس ثالث عرضات ، فأما عرضتان فجدال ومعاذير ، ويف الثالثة تطري الكتب من األيدي ، فبني آخذٍ « 

  .» كتابه بيمينه ، وبني آخٍذ كتابه بشماله 
  :ويف احلساب ثالثة أقاويل } فسوف ُيحاَسُب ِحساباً َيسرياً { 

  .سيئات ، قاله احلسن جيازى على احلسنات ويتجاوز له عن ال: أحدها 

« : سئل رسول اهللا عن الذي حياسب حساباً يسرياً ، فقال : ما رواه صفوان بن سليم عن عائشة قالت : الثاين 
  .» يعرف عمله مث يتجاوز عنه ، ولكن من نوقش احلساب فذلك هو اهلالك 

ألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا س: أنه العرض ، روى ابن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها : الثالث 
  .» ذلك العرض يا عائشة ، من نوقش يف احلساب يهلك « : فقال } فسوف حياسب حساباً يسرياً { : عن قوله 

  .إىل أهله الذين قد أعدهم اهللا له يف اجلنة : قال قتادة } َوَينقَِلُب إىل أْهِله َمْسروراً { 
  .الذين كانوا له يف الدنيا ليخربهم خبالصه وسالمته أن يريد أهله : وحيتمل وجهاً ثانياً 

حار حيور ، إذا رجع ، ومنه : أي لن يرجع حياً مبعوثاً فيحاسب مث يثاب أو يعاقب ، يقال } إنَّه ظَنَّ أن لن َيحُوَر { 
بعد الكْون « : ، يعين من الرجوع إىل النقصان بعد الزيادة ، وروي » أعوذ باهللا من احلْور بعد الكْور « : احلديث 

  .، ومعناه انتشار األمر بعد متامه » 
  .الرجل يكون صاحلاً مث يتحول امرء سوء : وسئل معمر عن احلور بعد الكْون فقال 



كان يل مال : هو الذي يقول : كنت شاباً وكنت شجاعاً ، والكاين : هو الذي يقول : الكُْنّني : وقال ابن األعرايب 
  :نت أركب ، وأصل احلور الرجوع ، قال لبيد وكنت أهب وكان يل خيل وك
  .َيحُوُر رماداً بَْعد إذ هو ساطُع ... وما املرُء إال كالشهاب وضوئه 
حيور كلمة باحلبشية ، ومعناها يرجع وقيل للقصار حواري ألن الثياب ترجع : وقال عكرمة وداود بن أيب هند 

  .بعمله إىل البياض 
  :حيتمل وجهني } بلى إنّ رّبه كان به َبصرياً { 

  .مشاهداً ملا كان عليه : أحدمها 
  .خبرياً مبا يصري إليه : الثاين 

فََما لَُهْم لَا ) ١٩(لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ ) ١٨(َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(وَاللَّْيلِ َوَما َوَسَق ) ١٦(فَلَا أُقِْسُم بِالشَّفَقِ 
وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ ) ٢٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ ) ٢١(رَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ لَا َيْسُجُدونَ َوإِذَا قُ) ٢٠(ُيْؤِمُنونَ 

  ) ٢٥(إِلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٢٤(فََبشِّْرُهمْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(

  :فيه أربعة أقاويل } فال أُقِْسُم بالّشفَقِ { 
  .أنه شفق الليل وهو احلمرة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أنه بقية ضوء الشمس ، قاله جماهد : الثاين 

  .أنه ما بقي من النهار ، قاله عكرمة : الثالث 
  .أنه النهار ، رواه ابن ايب جنيح : الرابع 

  :ة تأويالت فيه أربع} واللّيلِ وما َوسَق { 
  :ومامجع ، قاله جماهد ، قال الراجز : أحدها 

  مستوسقات أو جيدن سائقا... إن لنا قالئصاً حقائقا 
  .وما َجّن وستر ، قاله ابن عباس : الثاين 

وما عمل فيه ، قاله ابن : الرابع . وما ساق ، ألن ظلمة الليل تسوق كل شيء إىل مأواه ، قاله عكرمة : الثالث 
  :قال الشاعر جبري ، و

  تقوم بنا كالواسق املَتلَّببِ... ويوماً ترانا صاحلني وتارةً 
  .أي كالعامل 

  :فيه ثالثة تأويالت } والقََمرِ إذا اّتَسق { 
  .إذا استوى ، قاله ابن عباس ، وقوهلم اتسق األمر إذا انتظم واستوى : أحدها 

  .ليلة أربع عشرة هي ليلة السواء : قال الضحاك 
  .والقمر إذا استدار ، قاله عكرمة : الثاين 

  .إذا اجتمع ، قاله جماهد ، ومعانيها متقاربة : الثالث 
  .إذا طلع مضيئاً : وحيتمل رابعاً 

  :فيه سبعة تأويالت } لََترْكَُبنَّ طُبقاً َعنِ طََبقٍ { 
  .مساء بعد مساء ، قاله ابن مسعود والشعيب : أحدها 



  :بعد رضيع وشيخاً بعد شاب ، قاله عكرمة ، ومنه قول الشاعر  حاالً بعد حال ، فطيماً: الثاين 
  َيرْكْب على طََبقٍ ِمن َبْعده طَبٌَق... كذلك املرُء إن يُْنَسأ له أَجلٌ 

أمراً بعد أمر ، رخاء بعد شدة ، وشدة بعد رخاء ، وغىن بعد فقر ، وفقراً بعد غىن ، وصحة بعد سقم ، : الثالث 
  .احلسن  وسقماً بعد صحة ، قاله

منزلة بعد منزلة ، قوم كانوا يف الدنيا متضعني فارتفعوا يف اآلخرة ، وقوم كانوا مرتفعني يف الدنيا فاتضعوايف : الرابع 
  .اآلخرة ، قاله سعيد بن جبري 

  .عمالً بعد عمل ، يعمل اآلخر عمل األول ، قاله السدي : اخلامس 
  .اآلخرة بعد األوىل ، قاله ابن زيد : السادس 
شدة بعد شدة ، حياة مث موت مث بعث مث جزاء ، ويف كل حال من هذه شدة ، وقد روى معناه جابر : السابع 
  .مرفوعاً 

  :فيه ثالثة تأويالت } واُهللا أْعلَُم مبا ُيوُعونَ { 
  .مبا ُيِسرون يف قلوهبم ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .مبا يكتمون من أفعاهلم ، قاله جماهد : الثاين 
  .مبا جيمعون من سيئاهتم ، مأخوذ من الوعاء الذي جيمع ما فيه وهو معىن قول ابن زيد : لث الثا
  :فيه أربعة تأويالت } فلهم أَْجٌر غُري ممنون { 

  .غري حمسوب ، قاله جماهد : أحدها 
  .غري منقوص ، قاله السدي : الثاين 

  .غري مقطوع ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .املن واألذى ، وهو معىن قول احلسن غري مكّدر ب: الرابع 

النَّارِ ذَاتِ ) ٤(قُِتلَ أَْصَحاُب الْأُْخُدوِد ) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) ٢(وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(َوالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ 
َوَما َنقَمُوا ِمْنُهمْ إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَّهِ ) ٧(ْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْم) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(الَْوقُوِد 

إِنَّ الَِّذيَن فََتنُوا الُْمْؤِمنِنيَ ) ٩(الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد ) ٨(الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 
  ) ١٠(ْم َيُتوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِ َوالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَ

  :هذا قََسٌم ، ويف الربوج أربعة أقاويل } والسماِء ذاِت الُبروجِ { قوله تعاىل 
  .ذات النجوم ، قاله احلسن وجماهد وقتادة والضحاك : أحدها 
  .ذات القصور ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .ات اخللْق احلسن ، قاله املنهال بن عمرو ذ: الثالث 
ذات املنازل ، قاله حيىي بن سالم وهي اثنا عشر برجاً رصدهتا العرب والعجم ، وهي منازل الشمس : الرابع 

  .والقمر 
 روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يوم القيامة ، ومسي بذلك ألهنم وعدوا فيه} واليومِ املْوُعوِد { 

  .باجلزاء بعد البعث 
  :فيه مخسة أقاويل } وشاهٍد وَمْشهودٍ { 



أن الشاهد يوم اجلمعة ، واملشهود يوم عرفة ، روى ذلك أبو عرفة ، روى ذلك أبو هريرة عن النيب صلى : أحدها 
  .اهللا عليه وسلم 

  .أن الشاهد يوم النحر ، واملشهود يوم عرفة ، قاله إبراهيم : الثاين 
  .الشاهد املالئكة ، واملشهود اإلنسان ، قاله سهل بن عبد اهللا أن : الثالث 
  .أن الشاهد اجلوارح ، واملشهود النفس ، وهو حمتمل : الرابع 

  .أن املشهود يوم القيامة : اخلامس 
  :ويف الشاهد على هذا التأويل مخسة أقاويل 

  .هو اهللا تعاىل ، حكاه ابن عيسى : أحدها 
  .سالم ، قاله جماهد هو آدم عليه ال: الثاين 

  .هو عيسى ابن مرمي ، رواه ابن أيب جنيح : الثالث 
فكيفَ إذا { : هو حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله احلسن بن علي وابن عمر وابن الزبري ، لقوله تعاىل : الرابع 

  .} جِئْنا من كلِّ أمٍَّة بشهيد وجئَْنا بِك على هؤالِء َشهيداً 
  .، قاله ابن عباس هو اإلنسان : اخلامس 

} إنّ َبطْشَ ربَِّك لَشديٌد { اجلواب : هذا جواب القسم ، وقال غريه : قال الفراء } قُِتل أصحابُ اُألْخُدودِ { 
الشق العظيم يف األرض ، ومجعه أخاديد ، ومنه اخلد جملاري الدموع فيه ، واملخّدة ألن اخلد يوضع : واألخدود 

  .رض وأوقدت ناراً وألقي فيها مؤمنون امتنعوا من الكفر عليها ، وهي حفائر شقت يف األ
كانوا من أهل جنران ، وقال عكرمة كانوا نبطاً ، وقال : إهنم من احلبشة ، وقال جماهد : واختلف فيهم ، فقال علّي 

أهل هم قوم من : هم دانيال وأصحابه ، وقال احلسن : كانوا من بين إسرائيل ، وقال عطية العويف : ابن عباس 
: هم قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطني ، وقال الضحاك : اليمن ، وقال عبد الرمحن بن الزبري 

هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربعني سنة ، أخذهم يوسف بن 
األخدود ثالثة : وحفر هلم أخدوداً أحرقهم فيه ، وقال السدي  شراحيل بن ُتبَّع احلمريي وكانوا نيفاً ومثانني رجالً ،

  .واحد بالشام وواحد بالعراق ، وواحد باليمن : 
  :وجهان } قُِتل أصحاُب اُألْخُدوِد { : ويف قوله 
  .أُهلك املؤمنون : أحدمها 

{ : تهم ، فلذلك قوله تعاىل لُعن الكافرون الفاعلون ، وقيل إن النار صعدت إليهم وهم شهود عليها فأحرق: الثاين 
  .يعين يف الدنيا } فلُهم عذاُب جهنََّم وهلْم عذاُب احلريق 

  :فيه وجهان } وُهْم على ما َيفْعلونَ باملؤمنَني ُشهوٌد { 
  .أن أصحاب األخدود هم على عذاب املؤمنني فيها شهود ، وهو ظاهر من قول قتادة : أحدمها 

  .بالضالل ، قاله مقاتل  أهنم شهود على املؤمنني: الثاين 

إِنَّ َبطْشَ رَبَِّك ) ١١(ُري إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر ذَِلكَ الْفَْوُز الْكَبِ
) ١٦(فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد ) ١٥(ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد ) ١٤(وُد َوُهَو الَْغفُورُ الَْوُد) ١٣(إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد ) ١٢(لََشِديٌد 

َواللَُّه ِمْن َوَراِئهِْم ُمِحيطٌ ) ١٩(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذيبٍ ) ١٨(ِفْرَعْونَ َوثَُموَد ) ١٧(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد 
  ) ٢٢(ْحفُوٍظ ِفي لَْوحٍ َم) ٢١(َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد ) ٢٠(



  :فيه أربعة تأويالت } إنه هو ُيْبِدىُء ويُعيُد { 
  .حيىي ومييت ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .مييت مث حيىي ، قاله السدي : الثاين 

  .خيلق مث يبعث ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .يبدىء العذاب ويعيده ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .من أوامره ونواهيه ، ويعيد ما جزى عليه من ثواب وعقاب  يبدىء ما كلف: وحيتمل خامساً 
  :يف الغفور وجهان } وهو الَغفوٌر الَوُدوُد { 

  .الساتر للعيوب : أحدمها 
  .العايف عن الذنوب : الثاين 

  :ويف الودود وجهان 
  .احملب : أحدمها 

  .الرحيم : الثاين 
  :ي أن الودود هو الذي ال ولد له ، وأنشد قول الشاعر حكاه املربد عن امساعيل بن إسحاق القاض: وفيه ثالث 

  ذلول اجلناح لقاحاً َوُدوداً... وأْركبُ يف الرّْوع ُعريانةً 
أي ال ولد هلا حتن إليه ، ويكون معىن اآلية أنه يغفر لعباده ، وليس ولد يغفر هلم من أجله ، ليكون باملغفرة متفضالً 

  .من غري جزاء 
  :فيه وجهان }  ذو الَعْرشِ اجمليُد{ 

  .الكرمي ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .العايل ، ومنه اجملد لعلوه وشرفه : الثاين 

  :مث فيه وجهان 
  .أنه من صفات اهللا تعاىل ، وهو قول من قرأ بالرفع : أحدمها 

  .أنه من صفة العرش ، وهو قول من قرأ بالكسر : الثاين 
  .أنه احملكم  :وحيتمل إن كان صفة للعرش وجهاً ثالثاً 

  :فيه وجهان } بل هو قُرآنٌ َمجِْيٌد يف لَْوحٍ مَّحفوٍظ { 
  .أن اللوح هو احملفوظ عند اهللا تعاىل ، وهو تأويل من قرأ باخلفض : أحدمها 

  :أن القرآن هو احملفوظ ، وهو تأويل من قرأ بالرفع وفيما هو حمفوظ منه وجهان : الثاين 
  .من الشياطني : أحدمها 

  .من التغيري والتبديل : الثاين 
  .إن اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤونه : وقال بعض املفسرين 

فَلَْيْنظُرِ ) ٤(إِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ 
َيْومَ ) ٨(إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر ) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥( الْإِْنَسانُ ِممَّ ُخِلَق

  ) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َولَا َناِصرٍ ) ٩(ُتْبلَى السََّراِئُر 



  .قََسٌم » والطارقِ « قََسٌم ، » والسماِء « : مها قسَمان } والسماِء والطارقِ { قوله تعاىل 
  :ومنه قول هند بنت عتبة } النْجُم الثّاقبُ * وما أْدراَك ما الطارُق { : جنم ، وقد بّينه اهللا تعاىل بقوله » الطارق « 

  منْشي على النمارق... حنُْن بنات طارِق 
اصه بالليل ، والعرب تسمي كل قاصد يف حنن بنات النجم افتخاراً بشرفها ، وإمنا مسي النجم طارقاً الختص: تقول 

  :الليل طارقاً ، قال الشاعر 
  وهنٌد أَتى ِمن ، ُدوهنا النأُي والصَّّد... أال طََرقَْت بالليلِ ما هَجعوا هنُد 

  .وأصل الطرق الدق ، ومنه مسيت املطرقة ، فسمي قاصد الليل طارقاً الحتياجه يف الوصول إىل الدق 
  :ستة أوجه » قب النجم الثا« ويف قوله 

  .املضيء ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .املتوهج ، قاله جماهد : الثاين 

  .املنقّص ، قاله عكرمة : الثالث 
  .أن الثاقب الذي قد ارتفع على النجوم كلها ، قاله الفراء : الرابع 

  .الشياطني حني ترمى ، قاله السدي : الثاقب : اخلامس 
  .راه ، قاله الضحاك الثاقب يف مسريه وجم: السادس 

  :ويف هذا النجم الثاقب قوالن 
  .أنه ُزحل ، قاله علّي : أحدمها 

  .الثرّيا ، قاله ابن زيد : الثاين 
  :فيه وجهان } إن كُلُّ نفْسٍ لّما عليها حاِفظٌ { 

  .إنْ كل نفس إالَّ عليها حافظ ، قاله قتادة : مبعىن إالّ ، وتقديره » لّما « : أحدمها 
  .إن كل نفس لعليها حافظ ، قاله األخفش : اليت بعد الالم صله زائدة ، وتقديره » ما « أن : الثاين 

  :ويف احلافظ قوالن 
  .حافظ من اهللا حيفظ عليه أجله ورزقه ، قاله ابن جبري : أحدمها 

  .من املالئكة حيفظون عليه عمله من خري أو شر ، قاله قتادة : الثاين 
  .احلافظ الذي عليه عقله ، ألنه يرشده إىل مصاحله ، ويكفّه عن مضاره  أن يكون: وحيتمل ثالثاً 

  :فيه قوالن } َيْخُرُج ِمْن َبْين الصُّلْبِ والتّراِئب { 
  .من بني صلب الرجل وترائبه ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 

  .مبعىن أصالب الرجال وترائب النساء : الثاين 
  :ويف الترائب ستة أقاويل 

  .أنه الصدر ، قاله ابن عياض ، ومنه قول دريد بن الصمة  :أحدها 
  وإنْ تُقْبِلُوا نأخذكُم يف الترائب... فإنَّ ُتْدبروا نأخذكُم يف ظهوركم 

  .ما بني املنكبني إىل الصدر ، قاله جماهد : الثاين 
  :موضع القالدة ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر : الثالث 

  رق به اللّباُت والنحُْرش... والزعفران على ترائبها 



أهنا أربعة أضالع من اجلانب األسفل ، قاله ابن جبري ، وحكى الزجاج أن الترائب أربعة أضالع من مينة : الرابع 
  .الصدر وأربعة أضالع من يسرة الصدر 

  .أهنا بني اليدين والرجلني والعينني ، قاله الضحاك : اخلامس 
  .ر بن أيب حبيبة هي عصارة القلب ، قاله معم: السادس 

  :فيه مخسة أوجه } إّنه على َرْجِعِه لقادٌر { 
  .على أن يرد املين يف اإلحليل ، قاله جماهد : أحدها 
  .على أن يرد املاء يف الصلب ، قاله عكرمة : الثاين 

، قاله  على أن يرد اإلنسان من الكرب إىل الشباب ، ومن الشباب إىل الصبا ، ومن الصبا إىل النطفة: الثالث 
  .الضحاك 

  .على أن يعيده حّياً بعد موته ، قاله احلسن وعكرمة وقتادة : الرابع 
  .على أن حيبس املاء فال خيرج : اخلامس 

  .على أن يعيده إىل الدنيا بعد بعثه يف اآلخرة ألن الكفار يسألون اهللا فيها الرجعة : وحيتمل سادساً 
  .أي َتظَْهر } يوَم ُتْبلَى الّسرائُر { 

  .أن تبتلى بظهور السرائر يف اآلخرة بعد استتارها يف الدنيا : وحيتمل ثانياً 
  :وفيها قوالن 

  :كل ما استتر به اإلنسان من خري وشر ، وأضمره من إميان أو كفر ، كما قال األحوص : أحدمها 
  .سَريرةُ ودٍّ يوَم ُتبلَى السرائُر ... سُتبلَى لكم يف ُمْضَمرِ السِّرِّ واحلَشا 

الصالة : األمانات ثالث « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هو ما رواه خالد عن زيد بن أسلم قال : الثاين 
قد صليت ومل ُيصلّ ، استأمن اهللا ابن آدم على : والصوم واجلنابة ، استأمن اهللا ابن آدم على الصالة ، فإن شاء قال 

قد اغتسلت ومل : ستأمن اهللا ابن آدم على اجلنابة ، فإن شاء قال قد صمت ومل يصم ، ا: الصوم ، فإن شاء قال 
  .« يوم ُتبْلى السّرائرُ » : يغتسل ، اقرؤوا إن شئتم 

  :فيه قوالن } فما لَُه ِمن قُوٍَّة وال ناَصرٍ { 
  .احلليف ، قاله سفيان : أن القوة العشرية ، والناصر : أحدمها 

  . ناصر من غريه ميتنع به من اهللا ، أو ينتصر به على اهللا ، وهو معىن قول قتادة فما له من قوة يف بدنه ، وال: الثاين 
  .فما له من قوة يف االمتناع ، وال ناصر يف االحتجاج : وحيتمل ثالثاً 

إِنَُّهمْ ) ١٤(هَْزلِ َوَما ُهَو بِالْ) ١٣(إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ ) ١٢(وَالْأَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ ) ١١(َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ 
  ) ١٧(فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيًدا ) ١٦(َوأَكِيُد كَْيًدا ) ١٥(َيكِيُدونَ كَْيًدا 

  :فيه أربعة أقاويل } والسماِء ذاِت الّرْجعِ { 
  .ذات املطر ، ألنه يرجع يف كل عام ، قاله ابن عباس : أحدها 

  .باملطر  الثاين ذات السحاب ، ألنه يرجع
  .ذات الرجوع إىل ما كانت ، قاله عكرمة : الثالث 



  .ذات النجوم الراجعة ، قاله ابن زيد : الرابع 
  .ذات املالئكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد ، وهذا قََسٌم : وحيتمل خامساً 

  :فيها أربعة أقاويل } واألرضِ ذاِت الّصْدعِ { 
  .ه ، قاله ابن عباس ذات النبات النصداع األرض عن: أحدها 
  .ذات األودية ، ألن األرض قد انصدعت هبا ، قاله ابن جريج : الثاين 

  .ذات الطرق اليت تصدعها املشاة ، قاله جماهد : الثالث 
  .ذات احلرث ألنه يصدعها : الرابع 

  :ذات األموات ، النصداعها عنهم للنشور وهذان قسمان : وحيتمل خامساً 
  :على هذا وقع القََسُم ، ويف املراد بأنه قول فصل قوالن } لٌ إّنهُ لَقَولٌ فَْص{ 

حتقيقاً لوعيده ، . اآلية » إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر « : ما قّدمه عن الوعيد من قوله تعاىل : أحدمها 
  :وجهان » فَْصل « فعلى هذا يف تأويل قوله 

  .حد ، قاله ابن جبري : أحدها 
  .اله الضحاك عدل ، ق: الثاين 
  :وجهان » فصل « ان املراد بالفصل القرآن تصديقاً لكتابه ، فعلى هذا يف تاويل قوله : القول 

  .حق ، قاله ابن عباس : أحدمها 
كتابِ اهللا فيه خري ما « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ما رواه احلارث عن علّي قال : الثاين 

، هو الفصل ليس باهلزل ، َمْن تركه ِمن جبّار قصمه اهللا ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه قبلكم ، وحكم ما بعدكم 
  .» أضله اهللا 

  :وهذا متام ما وقع عليه القسم ، وفيه ثالثة أوجه } وما هو باهلْزلِ { 
  .باللعب ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .بالباطل ، قاله وكيع والضحاك : الثاين 

  .، قاله السدي  بالكذب: الثالث 
يعين أهل مكة حني اجتمعوا يف دار الندوة على املكر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، } إّنهم َيكِيُدونَ كْيداً { 

إهنم يكيدون كيداً « : فقال ها هنا } وإذ ْميكَرُ بك الذين كَفَروا لُِيثْبِتوكَ أو َيقْتلوَك أو ُيْخرِجوكَ { : كما قال تعاىل 
  .رون مكراً أي ميك» 
  .يعين باالنتقام يف اآلخرة بالنار ، ويف الدنيا بالسيف } وأكيُد كْيداً { 
  :فيه ثالثة أوجه } فمّهلِ الكافرين أَْمهِلْهم ُروَْيداً { 

  .قريباً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  :انتظاراً ، ومنه قول الشاعر : الثاين 

  لعارضِ املتألّقِعمايةُ هذا ا... ُروْيدك حىت تنطوي مث تنجلي 
  .قليالً ، قاله قتادة : الثالث 

  .فقتلوا يوم بدر : قال الضحاك 
  :وجهان » وأمْهل » « مّهل « ويف 



  .أهنما لغتان معنامها واحد : أحدمها 
  .معنامها خمتلف ، فمّهل الكف عنهم ، وأمْهِل انتظار العذاب هلم : الثاين 

فََجَعلَُه غُثَاًء ) ٤(وَالَِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى ) ٣(َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(ِذي َخلََق فََسوَّى الَّ) ١(سَبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى 
كِّْر إِنْ فَذَ) ٨(وَُنَيسُِّرَك ِللُْيْسَرى ) ٧(إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيعْلَُم الْجَْهَر َوَما َيْخفَى ) ٦(َسُنقْرِئَُك فَلَا َتْنَسى ) ٥(أَْحَوى 

ثُمَّ لَا ) ١٢(الَِّذي َيْصلَى النَّاَر الْكُْبَرى ) ١١(َويََتَجنَّبَُها الْأَشْقَى ) ١٠(سََيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى ) ٩(َنفََعِت الذِّكَْرى 
  ) ١٣(َيُموُت ِفيَها َولَا َيْحَيى 

  :فيه أربعة أقاويل } سَبِّح اسمَ رَبَِّك األْعلَى { قوله تعاىل 
  :عظّم ربك األعلى ، قاله ابن عباس والسدي ، واالسم صلة قصد هبا تعظيم املّسمى ، كما قال لبيد : أحدها 

  وَمْن يَْبِك َحْوالً كامالً فقد اعتذر... إىل احلْولِ مث اسم السالم عليكما 
  .نّزه اسم ربك عن أن يسمى به أحد سواه ، ذكره الطربي : الثاين 

  :ربك ، قال جرير  معناه ارفع صوتك بذكر: الثالث 
  سََبَح احلجيُج وكّبروا تكبريا... قََبَح اإللُه َوجوه َتْغلَب كلّما 

  :ثالثة أوجه » اسم ربك « صلّ لربك ، فعلى هذا يف قوله : الرابع 
  .بأمر ربك : أحدها 
  .بذكر ربك أن تفتتح به الصالة : الثاين 

  .أن تكون ذاكراً لربك بقلبك يف نيتك للصالة : الثالث 
امتثاالً » سبحان ريب األعلى « : وروي أن علّياً وابن عباس وابن عمر كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا 

وكان ابن » سبحان ريب األعلى « : ألمره تعاىل يف ابتدائها ، فصار االقتداء هبم يف قراءهتا ، وقيل إهنا يف قراءة أُّيب 
  .عمر يقرؤها كذلك 

  :حيتمل ثالثة أوجه } َسوَّى الذي َخلََق فَ{ 
  .يعين أنشأ خلقهم مث سّواهم فأكملهم : أحدها 
  .خلقهم خلقاً كامالً وسّوى لكل جارحة مثالً : الثاين 

  :خلقهم بإنعامه وسّوى بينهم يف أحكامه ، قال الضحاك : الثالث 
  .خلق آدم فَسّوى خلقه 

  .حام األمهات خلق يف أصالب الرجال ، وسّوى يف أر: وحيتمل رابعاَ 
  .خلق األجساد فّسوى األفهام : وحيتمل خامساً 

  :فيه ثالثة تأويالت } والذي قَدََّر فََهَدى { 
  .قّدر الشقاوة والسعادة ، وهداه للرشد والضاللة ، قاله جماهد : أحدها 
  .حشاً قدر أرزاقهم وأقواهتم ، وهداهم ملعاشهم إن كانوا إنساً ، وملراعيهم إن كانوا و: الثاين 

  .قدرهم ذكوراً وإناثاً ، وهدى الذكر كيف يأتى األنثى ، قاله السدي : الثالث 
  .قدر خلقهم يف األرحام ، وهداهم اخلروج للتمام : وحيتمل رابعاً 

  .خلقهم للجزاء ، وهداهم للعمل : وحيتمل خامساً 



  :شاعر يعين النبات ، ألن البهائم ترعاه ، قال ال} والذي أَخَْرَج املْرعى { 
  وَتبْقَى حَزازاتُ النفوسِ كما ِهيا... وقد َيْنُبُت املرعى على ِدَمنِ الثَّرى 

  :فيه ثالثة أوجه } فََجَعلُه غُثاًء أَْحَوى { 
  .أن الغثاء ما يبس من النبات حىت صار هشيماً تذروه الرياح : أحدها 

  :األسود ، قال ذي الرمة : األحوى 
  ويف اللّثاِت ويف أنْياهبا شََنُب... لََعٌس  ملياُء يف َشفََتيْها ُحوَّةٌ

  .وهذا معىن قول جماهد 
  .املتغري ، وهذا معىن قول السدي : أن الغثاء ما احتمل السيل من النبات ، واألحوى : الثاين 

وأمحر  ألوان النبات احلي من أخضر: أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، ومعناه أحوى فصار غثاء ، واألحوى : الثالث 
  :وأصفر وأبيض ، ويعرب عن مجيعه بالسواد كما مسي به سواد العراق ، وقال امرؤ القيس 

  ِن حاوي النبِت أدْهم... وغيٍث دائمِ التْهتا 
  .وهو مثل ضربه اهللا تعاىل للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارهتا : امليت اليابس ، قال قتادة : والغثاء 

  :جهان فيه و} سُنقْرئك فال تَنَسى { 
فال تنسى ، أي فال تترك العمل إال ما شاء اهللا أن يترخص لك فيه ، فعلى هذا التأويل : أن معىن قوله : أحدمها 

  .يكون هذا هنياً عن الشرك 

أنه إخبار من اهللا تعاىل أنه ال ينسى ما يقرئه من القرآن ، حكى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه : والوجه الثاين 
  :ذا نزل عليه جربيل بالوحي يقرؤه خيفة أن ينساه ، فأنزل اهللا تعاىل وسلم كان إ

  .يعين القرآن » سنقرئك فال تنسى « 
  :فيه وجهان } إال ما شاَء اهللاُ { 

  .إال ما شاء اهللا أن ينسخه فتنساه ، قاله احلسن وقتادة : أحدمها 
  .اه ابن عيسى إال ما شاء اهللا أن يؤخر إنزاله عليك فال تقرؤه ، حك: الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } إنهُ َيْعلَُم اجلْهَر وما َيخْفَى { 
  .أن اجلهر ما حفظته من القرآن يف صدرك ، وما خيفى هو ما نسخ من حفظك : أحدها 
  .أن اجلهر ما علمه ، وما خيفى ما سيتعلمه من بعد ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .خيفى ما تركه من الطاعات أن اجلهر ما قد أظهره ، وما : الثالث 
  :فيه ثالثة تأويالت } َونَُيسُِّرَك ِللُْيْسَرى { 

  .نيسرك ألن تعمل خرياً ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .للجنة ، قاله ابن مسعود : الثاين 

  .للدين واليسر وليس بالعسر ، قاله الضحاك : الثالث 
  :جهان وفيما يذكر به و} فذكّْر إن نَّفَعِت الذِّكَْرى { 

  .بالقرآن ، قاله جماهد : أحدمها 
  .باهللا رغبة ورهبة ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  :وجهان } إنْ َنفََعِت الذّكْرى { : ويف قوله 



  .يعين إن قبلت الذكرى وهو معىن قول حيىي بن سالم : أحدمها 
  .ى نافعة بكل حال ، قاله ابن شجرة مبعىن ما الشرط ، ألن الذكر» إنْ « يعين ما نفعت الذكرى ، فتكون : الثاين 

يعين خيشى اهللا ، وقد يتذكر من يرجوه ، إال أن تذكرة اخلاشي أبلغ من تذكرة الراجي } سَّيذَّكَُر َمن َيْخشى { 
  .فلذلك علقها باخلشية دون الرجاء ، وإن تعلقت باخلشية والرجاء 

فيه } الذي َيْصلَى الّناَر الكُْبرَى { . الذي قد صار بكفره شقياً يعين يتجنب التذكرة الكافر } َويََتَجنَُّبها األشْقَى { 
  :وجهان 
  .هي نار جهنم ، والصغرى نار الدنيا ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

الكربى نار الكفار يف الطبقة السفلى من جهنم ، والصغرى نار املذنبني يف الطبقة العليا من جهنم ، وهو : الثاين 
  .اء معىن قول الفر

  :فيه وجهان } مث ال َيُموُت فيها وال َيْحَيا { 
  .ال ميوت وال جيد روح احلياة ، ذكره ابن عيسى : أحدمها 

  :أنه يعذب ال يستريح وال ينتفع باحلياة ، كما قال الشاعر : الثاين 
  .َعناها وال حتْيا حياةً هلا طَعْم ... أال ما لنفسٍ ال متوُت فََيْنقَِضي 

) ١٧(وَالْآِخَرةُ َخْيٌر وَأَْبقَى ) ١٦(َبلْ ُتؤِْثُرونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا ) ١٥(َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ) ١٤(َمْن َتَزكَّى  قَْد أَفْلََح
  ) ١٩(ُصُحفِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى 

  :ت فيه أربعة تأويال} قد أفْلََح من َتَزكّى { 
  .من تطّهر من الشرك باإلميان ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .من كان صاحل عمله زكياً نامياً ، قاله احلسن والربيع : الثاين 

  . ٤٤. مل يذكر الثالث راجع التعليق ص 
  .أنه عىن زكاة األموال كلها ، قاله ابو األحوص : الرابع 

  .أنه من ازداد خرياً وصالحاً : وحيتمل خامساً 
  :فيه ستة أوجه } وذكََر اسَم ربِّه فََصلّى { 

  .أن يوحد اهللا ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن يدعوه ويرغب إليه : الثاين 

  .أن يستغفروه ويتوب إليه : الثالث 
أن يذكره بقلبه عند صالته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه ، ليكون استيفاؤه هلا وخشوعه فيها حبسب خوفه : الرابع 
  .ه ورجائ

أن يفتتح كل سورة : السادس . أن يذكر اسم ربه بلسانه عند إحرامه بصالته ، ألهنا ال تنعقد إال بذكره : اخلامس 
  .ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

  :ثالثة أقاويل » فصلّى « ويف قوله 
  .الصلوات اخلمس ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .صالة العيد ، قاله أبو سعيد اخلدري : الثاين 



  .هو أن يتطوع بصالة بعد زكاة ، قاله أبو األحوص : ثالث ال
  .وذكر الضحاك أهنا نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

  :فيه وجهان } بل ُتْؤثرون احلياةَ الدُّْنيا { 
  .بل تؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة : أن املراد هبا الكفار ، فيكون تأويلها : أحدمها 

  .يؤثرون االستكثار من الدنيا لالستكثار من الثواب : اد هبا املسلمون ، فيكون تأويلها أن املر: الثاين 
  :فيه وجهان } واآلِخرةُ َخْيٌر وأَْبقَى { 

  .خري للمؤمن من الدنيا ، وأبقى للجزاء : أحدمها 
  .ما قاله قتادة خري يف اخلري وأبقى يف البقاء : الثاين 

  .واآلخرة خري ألهل الطاعة وأبقى على أهل اجلنة : به الوجهان  يتحرر: وحيتمل به وجهاً ثالثاً 
  :فيه ثالثة أقاويل } إنّ هذا لَِفي الصُُّحفِ األُولَى { 

  .يعين أن اآلخرة خري وأبقى يف الصحف األوىل ، قاله قتادة : أحدها 
  .أن ما قصَُّه اهللا يف هذه السورة هو من الصحف األوىل : الثاين 

ب اهللا كلها ، وحكى وهب بن منبه يف املبتدإ أن مجيع الكتب اليت أنزهلا اهللا على أنبيائه مائة صحيفة هي كت: الثالث 
ومخس صحف وأربعة كتب ، منها مخسة وثالثون صحيفة أنزهلا على شيث بن آدم ومخسون صحيفة أنزهلا على 

الزبور على داود ، واإلجنيل على إدريس ، وعشرون صحيفة أنزهلا على إبراهيم ، وأنزل التوراة على موسى ، و
  .عيسى ، والفرقان على حممد عليهم السالم 

ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة ) ٤(َتصْلَى نَاًرا َحاِمَيةً ) ٣(َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ ) ٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ ) ١(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة 
  ) ٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيْغنِي ِمْن جُوعٍ ) ٦(ِمْن ضَرِيعٍ لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ) ٥(

  :فيها قوالن } هلْ أتاَك حديثُ الغاِشيِة { قوله تعاىل 
  .أحدمها أهنا القيامة تغشى الناس باألهوال ، قاله ابن عباس والضحاك 

  .أهنا النار تغشى وجوه الكفار ، قاله ابن جبري : الثاين 
  .يف هذا املوضع النفخة الثانية للبعث ألهنا تغشى مجيع اخللق أهنا : وحيتمل ثالثاً 

  :فيها وجهان » هل « و 
  .أهنا يف موضع قد ، وتقدير الكالم قد أتاك حديث الغاشية ، قاله قطرب : أحدمها 

 قول أهنا خرجت خمرج االستفهام لرسوله ، ومعناه أمل يكن قد أتاك حديث الغاشية ، فقد أتاك ، وهو معىن: الثاين 
  .الكليب 

  :يف الوجوه ها هنا قوالن } ُوجوٌه يومئٍذ خاِشَعةٌ { 
  .عىن وجوه الكفار كلهم ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .أهنا وجوه اليهود والنصارى ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :وجهان » يومئٍذ « ويف قوله 
  .يعين يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبري : أحدمها 

  .يف النار ، قاله قتادة  :الثاين 



  :فيه وجهان » خاشعة « 
  .يعين ذليلة مبعاصيها ، قاله قتادة : أحدمها 

  .أهنا ختشع بعد ذل من عذاب اهللا فال تتنعم ، قاله سعيد بن جبري : الثاين 
» عاملة « يف }  عاِملةٌ نَّاِصَبةٌ{ . أن تكون خاشعة لتظاهرها بطاعته بعد اعترافها مبعصيته : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :وجهان 
  .يف الدنيا عاملة باملعاصي ، قاله عكرمة : أحدمها 

  .أهنا تكربت يف الدنيا عن طاعة اهللا تعاىل ، فأعملها يف النار باالنتقال من عذاب إىل عذاب ، قاله قتادة : الثاين 
  .أي باذلة للعمل بطاعته إن رّدت : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  :وجهان  »ناصبة « ويف قوله 
  .ناصبة يف أعمال املعاصي : أحدمها 

  .ناصبة يف النار ، قاله قتادة : الثاين 
  .أي ناصبة بني يديه تعاىل مستجرية بعفوه : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

 فإن قيل فما معىن صفتها باحلماء وهي ال تكون إال حامية وهو أقل أحواهلا ، فما وجه املبالغة} َتصْلَى ناراً حاميةً { 
  :هبذه الصفة الناقصة؟ قيل قد اختلف يف املراد باحلامية ها هنا على أربعة أوجه 

  .أن املراد بذلك أهنا دائمة احلمى وليست كنار الدنيا اليت ينقطع محيها بانطفائها : أحدها 
:  صلى اهللا عليه وسلم أن املراد باحلامية أهنا محى مينع من ارتكاب احملظورات وانتهاك احملارم ، كما قال النيب: الثاين 

  .» وإن لكل ملك محى ، وإن محى اهللا حمارمه ، ومن يرتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه « 
  :معناه أهنا حتمي نفسها عن أن تطاق مالمستها أو ترام مماستها كما حيي األسد عرينه ، ومثله قول النابغة : الثالث 

  .ة املستأسد احلامي وتتقي صول... تعدو الذئاب على من ال كالب له 
  .} تكاد متّيز من الغيظ { أهنا حامية مما غيظ وغضب ، مبالغة يف شدة االنتقام ، وقد بّين اهللا ذلك بقوله : الرابع 

  :فيه أربعة أوجه } ُتسْقَى ِمن َعْينٍ آنِيٍة { 
  .قاله ابن زيد : أحدها 
  .حاضرة : الثاين 

  .ه جماهد قد بلغت إناها وحان شرهبا ، قال: الثالث 

  .يعين قد أىن حرها فانتهى واشتد ، قاله ابن عباس : الرابع 
  :فيه ستة أقاويل } ليس لَُهْم طعاٌم إالّ ِمن ضَريعٍ { 

أهنا شجرة تسميها قريش الشربق ، كثرية الشوك ، قاله ابن عباس ، قال قتادة وإذا يبس يف الصيف فهو : أحدها 
  :ضريع ، قال الشاعر 

  وعاد ضريعاً نازعته النحائص... يان حىت إذا ذوى رعى الشربق الر
  .كيف يسمن من يأكل الشوك : الّسلم ، قال أبو اجلوزاء : الثاين 

  .أهنا احلجارة ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .أنه النوى احملرق ، حكاه يوسف بن يعقوب عن بعض األعراب : الرابع 



  .أنه شجر من نار ، قاله ابن زيد : اخلامس 
  .أن الضريع مبعىن املضروع ، أي الذي يضرعون عنده طلباً للخالص منه ، قاله ابن حبر : ادس الس

) ١٢(ِفيَها َعْيٌن جَارَِيةٌ ) ١١(لَا َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٩(ِلَسْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ 
  ) ١٦(َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ ) ١٥(َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ ) ١٣(وَعةٌ ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُ

  :فيها وجهان } يف َجّنٍة عاليٍة { 
  .أن اجلنة أعلى من النار فسميت لذلك عالية ، قاله الضحاك : أحدمها 

  . أعايل اجلنة وغرقها ، ألهنا منازل العلو واالرتفاع: الثاين 
  :فعلى هذا يف ارتفاعهم فيها وجهان 

  .ليلتذوا بالعو واالرتفاع : أحدمها 
  .ليشاهدوا ما أعد اهللا هلم فيها من نعيم : الثاين 

  :أي ال تسمع فيها كلمة لغو ويف املراد هبا سبعة أقاويل : قال الفراء واألخفش } ال تْسَمُع فيها الغيةً { 
  .س يعين كذباً ، قاله ابن عبا: أحدها 
  .اإلمث ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه الشتم ، قاله جماهد : الثالث 
  .الباطل ، قاله حيىي بن سالم : الرابع 

  .املعصية ، قاله احلسن : اخلامس 
  .احللف فال تسمع يف اجلنة حالف ميني برة وال فاجرة ، قاله الكليب : السادس 
ل اجلنة ال يتكلمون إال باحلكمة ومحد اهللا على ما رزقهم ، قاله ال يسمع يف كالمهم كلمة تلغى ، ألن أه: السابع 
  .الفراء 

  :والسرر مجع سرير ، وهو مشتق من السرور ويف وصفها بأهنا مرفوعة ثالثة أوجه } فيها سُُرٌر مرفوعةٌ { 
  .ألن بعضها مرفوع فوق بعض : أحدها 
  .راء مرفوعة يف أنفسهم جلاللتها وحبهم هلا ، قاله الف: الثاين 

  .أهنا مرفوعة املكان الرتفاعها وعلوها : الثالث 
  :فعلى هذا يف وصفها بالعلو واالرتفاع وجهان 

  .ليلتذ أهلها بارتفاعها ، قاله ابن شجرة : أحدمها 
  .ليشاهدوا بارتفاعهم ما أُعطوه من ُملك وأُوتوه من نعيم ، قاله ابن عيسى : الثاين 

  .األواين ، وقد مضى القول يف تفسريها : األكواب ف} وأكواٌب موضوعةٌ { فأما قوله 
  :وجهان » موضوعة « ويف قوله 
  .يف أيديهم لالستمتاع بالنظر إليها ألهنا من ذهب وفضة : أحدمها 

  .يعين أهنا مستعملة على الدوام ، الستدامة شرهبم منها ، قاله املفضل : الثاين 
  :فيه وجهان } ومنارُق َمْصفوفَةٌ { 

  .الوسائد ، واحدها منرقة ، قاله قتادة  :أحدمها 



  :املرافق ، قاله ابن أيب طلحة ، قال الشاعر : الثاين 
  زرابيُّه مبثوثةٌ ومنارِقُه... ورمي أحّم املقلتني حمّبب 

  :فيها وجهان } وزرايبُّ ْمْبثوثةٌ { 
  .هي البسط الفاخرة ، قاله ابن عيسى : أحدمها 

  .قاله الكليب والفراء  هي الطنافس املخملة ،: الثاين 
  :أربعة أوجه » املبثوثة « ويف 

  .مبسوطة ، قاله قتادة : أحدها 
  .بعضها فوق بعض ، قاله عكرمة : الثاين 

  .الكثرية ، قاله الفراء : الثالث 
  .املتفرقة ، قاله ابن قتيبة : الرابع 

وَإِلَى ) ١٩(وَإِلَى الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت ) ١٨(السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت َوإِلَى ) ١٧(أَفَلَا َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت 
) ٢٣(إِلَّا َمْن َتَولَّى َوكَفََر ) ٢٢(لَْسَت َعلَيْهِْم بُِمَصيِْطرٍ ) ٢١(فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر ) ٢٠(الْأَْرضِ كَْيفَ ُسِطَحْت 

  ) ٢٦(ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهْم ) ٢٥(إِنَّ إِلَْيَنا إَِيابَُهْم ) ٢٤(الْأَكَْبَر فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب 

  :اآليات ، ويف ذكره هلذه ثالثة أوجه } أفال َينظُرونَ إىل اإلبلِ كيف ُخِلقت { 
  .ليستدلوا مبا فيها من العرب على قدره اهللا تعاىل ووحدانيته : أحدها 
  .ه على هذه األمور أنه قادر على بعثهم يوم القيامة ، قاله حيىي بن سالم ليعلموا بقدرت: الثاين 

أن اهللا تعاىل ملا نعت هلم ما يف اجلنة عجب منه أهل الضاللة ، فذكر هلم ذلك مع ما فيه من العجاب ليزول : الثالث 
  .تعجبهم ، قاله قتادة 

  :ها هنا وجهان » اإلبل « ويف 
  .أهنا اإلبل من الَنَعم : ا وهو أظهرمها وأشهرمه: أحدمها 

أهنا السحاب ، فإن كان املراد هبا السحاب فلما فيها من اآليات الدالة على قدرة اهللا واملنافع العامة جلميع : الثاين 
  .خلقه 

  :وإن كان املراد هبا من الَنَعم فإن اإلبل أمجع للمنافع من سائر احليوانات ، ألن ضروبه أربعة 
وأكولة ، ومحولة واإلبل جتمع هذه اخلالل األربع ، فكانت النعمة هبا أعم ، وظهور القدرة فيها حلوبة ، وركوبة ، 

  .أمت 
  :فيه وجهان } فَذَكِّْر إّنما أنت ُمذكِّر { « مث قال تعاىل بعد ذلك 

  .إمنا أنت واعظ : أحدمها 
  .ذكّرهم النعم ليخافوا النقم : الثاين 

  :ه ثالثة أقاويل في} لَْسَت عليهم بُِمْسيِْطر { 
  .لست عليهم مبسلط ، قاله الضحاك : أحدها 
  .جببار ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .برب ، قاله احلسن ، ومعىن الكالم لست عليهم مبسيطر أن تكرههم على اإلميان : الثالث 



  . فلست له مبذكر ، ألنه ال يقبل تذكريك ، قاله السدي} إالّ َمن َتولّى وكَفَر { : مث قال 
  .إال من توىل وكفر فِكلْه غلى اهللا تعاىل ، وهذا قبل القتال ، مث أمر بقتاهلم ، قاله احلسن : الثاين 
  :وجهان « تولَّى وكفر » ويف 

  .توىل عن احلق وكفر بالنعمة : أحدمها 
  .توىل عن الرسول وكفر باهللا تعاىل ، قاله الضحاك : الثاين 

  .يعين جهنم } ر فُيعذِّبه اهللا العذَاَب األكَْب{ 
  .أي مرجعهم } إنّ إلْينا إياَبُهمْ { . وحيتمل أن يريد اخللود فيها ، ألنه يصري باالستدامة أكرب من املنقطع 

يعين جزاَءهم على أعماهلم ، فيكون ذلك جامعاً بني الوعد والوعيد ثواباً على الطاعات } مث إنّ علينا ِحسابَهم { 
  .وعقاباً على املعاصي 

أَلَْم َترَ ) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(وَاللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ ) ٣(وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ ) ٢(وَلََيالٍ َعْشرٍ ) ١(ْجرِ َوالْفَ
ُموَد الَِّذيَن جَاُبوا الصَّْخرَ َوثَ) ٨(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِلَاِد ) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعاٍد 

فََصبَّ َعلَْيهِْم رَبَُّك ) ١٢(فَأَكْثَرُوا ِفيَها الْفَسَاَد ) ١١(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد ) ١٠(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَوَْتاِد ) ٩(بِالَْواِد 
  ) ١٤(إِنَّ َربَّكَ لَبِالِْمْرَصاِد ) ١٣(َسْوطَ َعذَابٍ 

فاألول منهما : قسم أقسم اهللا تعاىل به ، وهو انفجار الصبح من أفق املشرق ، ومها فجران } والفَْجر { قوله تعاىل 
مستطيل كذنب السرحان يبدو كعمود نور ال عرض له ، مث يغيب لظالم يتخلله ، ويسمى هذا الفجر املبشر 

  .للصبح ، وبعضهم يسميه الكاذب ألنه كذب بالصبح 
  .أثري له يف صالة وال صوم وهو من مجلة الليل ال ت

  :وأما الثاين فهو مستطيل النور منتشر يف األفق ويسمى الفجر الصادق ألنه صدقك عن الصبح ، قال الشاعر 
  ناراً بذي الصبح املصدق خيفق... شعب الكالب الضاريات فزاده 

  .وبه يتعلق حكم الصالة والصوم ، وقد ذكرنا ذلك من قبل 
  :بعة أقاويل ويف قسم اهللا بالفجر أر

  .أنه عىن به النهار وعرب عنه بالفجر ألنه أوله ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار من كل يوم ، قاله علّي رضي اهللا عنه : الثاين 

  .أنه عىن به صالة الصبح ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً : الثالث 
  .لنحر خاصة ، قاله جماهد أنه أراد به فجر يوم ا: الرابع 

  :أربعة أقاويل  -وهي قسم ثان  -} وليالٍ عْشرٍ { ويف 
هي عشر ذي احلجة ، قاله ابن عباس ، وقد روى أبو الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 

  .» عشر األضحى : ، قال « والفجر وليال عشر « » : قال 
  .رم ، حكاه الطربي هي عشر من أول احمل: الثاين 

  .هي العشر األواخر من شهر رمضان ، وهذا مروي عن ابن عباس : الثالث 
  .هي عشر موسى عليه السالم اليت أمتها اهللا سبحانه له ، قاله جماهد : الرابع 

  :وهذا قسم ثالث ، وفيهما تسعة أقاويل } والّشفْعِ والوَْترِ { 



  .وتر ، رواه عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أهنا الصالة ، فياه شفع وفيها: أحدها 
  .هي صالة املغرب ، الشفع منها ركعتان ، والوتر الثالثة ، قاله الربيع بن أنس وأبو العالية : الثاين 

  .أن الشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة ، رواه ابن الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
  .أن الشفع يوما مىن احلادي عشر والثاين عشر من ذي احلجة ، والوتر الثالث بعدمها ، قاله ابن الزبري : لرابع ا

  .أن الشفع عشر ذي احلجة ، والوتر أيام مىن الثالثة ، قاله الضحاك : اخلامس 
ع بزوجته حواء فصار أن الشفع اخللق من كل شيء ، والوتر هو آدم وحواء ، ألن آدم كان فرداً فشف: السادس 

  .شفعاً بعد وتر ، رواه ابن جنيح 
  .أنه العدد ألن مجيعه شفع ووتر ، قاله احلسن : التاسع 

  .أن الشفع ما َيْنمى ، والوتر ماال َينْمى : وحيتمل حادي عشر 
  :وهذا قسم رابع ، وفيه ثالثة أوجه } واللّْيلِ إذا َيْسرِ { 

  .ة فيها واختصاصها بزيادة الثواب فيها هي ليلة القدر لسراية الرمح: أحدها 
{ هي ليلة املزدلفة خاصة الختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة اهللا ، وسئل حممد بن كعب عن قوله تعاىل : الثاين 

  .فقال أْسر يا ساري ، وال تبينتّ إال جبمع ، يعين مبزدلفة } والليل إذا َيْسرِ 

  .أنه أراد عموم الليل كله : الثالث 
  :ثالثة أوجه } إذا يسرِ { ويف قوله 

  .إذا أظلم ، قاله ابن عباس : أحدها 
إذا سار ، ألن الليل يسري مبسري الشمس والفلك فينتقل من أفق إىل أفق ، ومنه قوهلم جاء الليل وذهب : الثاين 
  .النهار 
  .إذا سار فيه أهله ، ألن السرى سري الليل : الثالث 

  :ويف ذي احلجر ألهل التأويل مخسة أقاويل } حْجرٍ هل يف ذلك قََسٌم لذي { 
  .لذي عقل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .لذي حلم ، قاله احلسن : الثاين 

  .لذي دين ، قاله حممد بن كعب : الثالث 
  .لذي ستر ، قاله أبو مالك : الرابع 

  .لذي علم ، قاله أبو رجاء : اخلامس 
جر المتناعه بصالبته ، ولذلك مسيت احلجرة المتناع ما فيها هبا ، ومنه مسي املنع ، ومنه اشتق اسم احل: واحلجر 

حجر املَولَّى عليه ملا فيه من منعه عن التصرف ، فجاز أن حيمل معناه على كل واحد من هذه التأويالت ملا يضمنه 
  .من املنع 

  .ِلذي ِحْجر  إن يف ذلك قسماً: ها هنا يف موضع إنّ ، وتقدير الكالم » هل « وقال مقاتل 
  :فيه سبعة أقاويل } إَرَم * أمل َتَر كيف فََعل ربُّك بعاٍد { 

  .أن إرم هي األرض ، قاله قتادة : أحدها 
  .دمشق ، قاله عكرمة : الثاين 

  .اإلسكندرية ، قاله حممد بن كعب : الثالث 



  :أن إرم أُمة من األمم ، قاله جماهد ، قال الشاعر : الرابع 
  .مثل أحالم النيام ... رم فأضحوا كما سخرت به إ

  .أنه اسم قبيلة من عاد ، قاله قتادة : اخلامس 
أن إرم اسم جد عاد ، قاله حممد بن إسحاق ، وحكى عنه أنه أبوه ، وأنه عاد بن إرم بن عوض بن سام : السادس 
  .بن نوح 
  .أن معىن إرم القدمية ، رواه ابن أيب جنيح : السابع 
  .أرم بنو فالن ، أي هلكوا ، قاله الضحاك : ك ، يقال أنه اهلال: الثامن 
  .أن اهللا تعاىل رمّهم ّرماً فجعلهم رميماً ، فلذلك مساهم ، قاله السدي : التاسع 

  :فيه أربعة أقاويل } ذاِت العماِد { 
أنه كان طول  .ذات الطُّول ، قال ابن عباس مأخوذ من قوهلم رجل معّمد ، إذا كان طويالً ، وزعم قتادة : أحدها 

  .الرجل منهم اثين عشر ذراعاً 
  .ذات العماد ألهنم كانوا أهل خيام وأعمدة ، ينتجعون الغيوث ، قاله جماهد : الثاين 

أنا شداد بن : ذات القوة والشدة ، مأخوذ من قوة األعمدة ، قاله الضحاك ، وحكى ثور بن يزيد أنه قال : الثالث 
وأنا الذي شددت بذراعي بطن السواد ، وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة أذرع عاد ، وأنا الذي رفعت العماد ، 

  .ال خترجه إال أمة حممد 
  .ذات العماد احملكم بالعماد ، قاله ابن زيد : الرابع 

  :فيه وجهان } اليت مل ُيْخلَْق ِمثْلُها يف البالِد { 
  .عكرمة مل خيلق مثل مدينتهم ذات العماد يف البالد ، قاله : أحدمها 

  .مل خيلق مثل قوم عاد يف البالد ، لطوهلم وشدهتم ، قاله احلسن : الثاين 
  :فيه وجهان } ومثوَد الذين جاُبوا الّصْخرَ بالواِد { 

  :يعين قطعوا الصخر ونقبوه وحنتوه حىت جعلوه بيوتاً ، كما قال تعاىل : أحدمها 
  :قال الشاعر } وتنحتون من اجلبال بيوتاً فارهني { 
  وكلُّ نعيمِ ال َمحالةَ زائلُ... ال كلُّ شيٍء ما خال اهللا باِطلٌ أ

  :وقال آخر 
  .بأيدٍ شديد من شداد السواعد ... وهم ضربوا يف كل صماَء صعدة 

  :معناه طافوا ألخذ الصخر بالوادي ، كما قال الشاعر : الثاين 
  ه َبلَداستني وسقاً وال جاَبْت ب... وال رأَْيت قلوصاً قْبلها َحَملَْت 

أتى رسول اهللا : فقد زعم حممد بن إسحاق أنه وادي القرى ، وروى أبو األشهب عن أيب نضرة قال » الواد « وأما 
أسرعوا السري فإنكم يف واد : صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة تبوك على وادي مثود ، وهو على فرس أشقر ، فقال 

  .ملعون 
  :قاويل فيه أربعة أ} وفرعونَ ِذي األْوتاِد { 

  .أن األوتاد اجلنود ، فلذلك مسي بذي األوتاد لكثرة جنوده ، قاله ابن عباس : أحدها 
مبثل ذلك عذب : ألنه كان يعذب الناس باألوتاد يشدها يف أيديهم ، قاله احلسن ، وجماهد ، قال الكليب : الثاين 



  .فرعون زوجته آسية بنت مزاحم عندما آمنت حىت ماتت 
  .وتاد البنيان فسمي بذي األوتاد لكثرة بنائه ، قاله الضحاك أن األ: الثالث 
  .ألنه كانت له فطال ومالعب على أوتاد وحبال يلعب له حتتها ، قاله قتادة : الرابع 

  .أنه ذو األوتاد لكثرة خنلة وشجرة ، ألهنا كاألوتاد يف األرض : وحيتمل خامساً 
  :بعة أوجه فيه أر} فََصبَّ عليهم ربُّك َسْوطَ عذابٍ { 

  .قسط عذاب كالعذاب بالسوط ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  :خلط عذاب ، ألنه أنواع ومنه قول الشاعر : الثاين 

  تََزّيلَْن حىت ال َيمسَّ َدٌم َدمَا... أحارثُ إّنا لو ُتساطُ دماؤنا 
  .أنه وجع من العذاب ، قاله السدي : الثالث 
  .سوط عذاب ، قاله قتادة  أنه كل شيء عذب اهللا به فهو: الرابع 

  .كان سوط عذاب هو الغرق : وقال قتادة 
  :فيه وجهان } إنّ ربك لباملرصاد { 

  .بالطريق : أحدمها 
  :باالنتظار ، كما قال طرفة : الثاين 

  .وإنّ املنايا للرجال مبرَصد ... أعاذلُ إنّ اجلْهلَ من لَِذِة الفىت 

َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّي ) ١٥(لَاُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ َربِّي أَكَْرَمنِ فَأَمَّا الْإِْنَسانُ إِذَا َما اْبَت
َتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما َو) ١٨(وَلَا َتَحاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ١٧(كَلَّا َبلْ لَا ُتكْرُِمونَ الَْيتِيَم ) ١٦(أََهاَننِ 

  ) ٢٠(َوُتِحبُّونَ الْمَالَ حُبا َجما ) ١٩(

  :أربعة تأويالت » ملّاً « املرياث ، ويف قوله : والتراث } وتأكُلون التُّراثَ أكْالً ملّاً { 
  .يعين شديداً ، قاله السدي : أحدها 
  .ّماً ، إذا أكلته مجعاً ، قاله احلسن يعين مجعاً ، من قوهلم ملمت الطعام لَ: الثاين 

  .معناه سفه سفاً ، قاله جماهد : الثالث 
  .هو أنه إذا أكل مال نفسه أملّ مبال غريه فأكله ، وال يتفكر فيما أكل من خبيث وطيب ، قاله ابن زيد : الرابع 

  .أنه أملّ مبا حرم عليه ومنع منه : وحيتمل خامساً 
  :فيه تأويالن } اً َجّماً وُتِحبُّونَ املالَ ُحّب{ 

  :يعين كثرياً ، قاله ابن عباس ، واجلّم الكثري ، قال الشاعر : أحدمها 
  وأيُّ عبٍد لك ال أَلَمّاً... إنْ َتْغِفر اللهم تغِْفْر َجّما 

  :فاحشاً جتمعون حالله إىل حرامه ، قاله احلسن : الثاين 
  .تبقاء فال ينتفع به يف دين وال دنيا وهو أسوأ أحوال ذي املال أنه حيب املال حب إمجام له واس: وحيتمل ثالثاً 

َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم َيْومَِئٍذ يََتذَكَّرُ ) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك صَفًّا َصفًّا ) ٢١(كَلَّا إِذَا ُدكَِّت الْأَْرُض َدكًّا دَكًّا 
َولَا يُوِثُق ) ٢٥(فََيْومَِئٍذ لَا يَُعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد ) ٢٤(قُولُ َيا لَْيَتنِي قَدَّْمُت ِلَحَياِتي َي) ٢٣(الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى 



) ٢٩(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(َيا أَيَّتَُها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ ) ٢٦(َوثَاقَُه أََحٌد 
  ) ٣٠(َواْدخُِلي َجنَِّتي 

  :فيه تأويالن } يومئٍذ يَتذكُّر اإلنسانُ وأنَّى له الذِّكَْرى { 
  .يتوب وكيف له بالتوبة ، ألن التوبة بالقيامة ال تنفع ، قاله الضحاك : أحدمها 

 الدنيا ، قاله ابن شجرة يتذكر ما عمل يف دنياه وما قدم آلخرته ، وأىن له الذكرى يف اآلخرة ، وإمنا ينتفع يف: الثاين 
.  

  :فيه وجهان } يقولُ يا ليتين قَدَّْمُت حليايت { 
  .قدمت من دنياي حليايت يف اآلخرة ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .قدمت من حيايت ملعادي يف اآلخرة ذكره ابن عباس : الثاين 
الكسائي ال يعذَّب وال يوثق بفتح الذال والثاء وتأويلها  قرأ} وال يُوِثُق وثاقَه أََحٌد * فيومئٍذ ال ُيَعذِّب عذاَبه أََحٌد { 

أحٌد ، وقرأ الباقون بكسر الذال والثاء » يا ليتين قدمت حليايت « على قراءته ال يعذَّب عذاب الكافر الذي يقول 
القراءة األوىل  وتأويلها أنه ال يَعذِّب عذاَب اهللا أحٌد غَفَر اهللا له ، قاله ابن عباس واحلسن ، فيكون تأويله على

  .حمموالً على اآلخرة ، وعلى القراءة الثانية حمموالً على الدنيا 
  :فيه سبعة تأويالت } يا أّيُتها النّفُْس املطْمِئّنةُ { 

  .يعين املؤمنة ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .اجمليبة ، قاله جماهد : الثاين 

  .املؤمنة مبا وعد اهللا ، قاله قتادة : الثالث 
  .الراضية ، قاله مقاتل : اخلامس . اآلمنة ، وهو يف حرف أُّيب بن كعب يا أيتها النفس اآلمنة املطمئنة : ع الراب

  .املطمئنة إىل الدنيا ، ارجعي إىل ربك يف تركها : ما قاله بعض أصحاب اخلواطر : السادس 
اطمأنت النفس إىل اهللا عز وجل ، واطمأن ما قاله احلسن أن اهللا تعاىل إذا أراد أن يقبض روح عبده املؤمن : السابع 

  .اهللا إليها 
  :فيه وجهان } اْرجِعي إىل ربِِّك { 

  .إىل جسدك عند البعث يف القيامة ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .إىل ربك عند املوت يف الدنيا ، قاله أبو صاحل : الثاين 

  .إىل ثواب ربك يف اآلخرة : وحيتمل تأويالً ثالثاً 
  :فيه وجهان } مَْرِضّيةً راضيةً { 

  .رضيت عن اهللا ورضي عنها ، قاله احلسن : أحدمها 
  .رضيت بثواب اهللا ورضي بعملها ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } فاْدُخلي يف ِعبادي { 
  .فادخلي يف عبدي : يف عبدي ، وهو يف حرف أُّيب بن كعب : أحدها 
  .حاك يف طاعيت ، قاله الض: الثاين 

  .معناه فادخلي مع عبادي ، قاله السدي : الثالث 
  :فيه قوالن } واْدُخلي َجَنيت { 



  .يف رمحيت ، قاله الضحاك : أحدمها 
  .اجلنة اليت هي دار اخللود ومسكن األبرار ، وهو قول اجلمهور : الثاين 

  .ويف اجلنة بشرت النفس املطمئنة باجلنة عند املوت ، وعند البعث : وقال أسامة بن زيد 
  :واختلف فيمن نزلت فيه هذه اآلية على أربعة أقاويل 

يا رسول اهللا ما أَحسن هذا ، : أهنا نزلت يف أيب بكر ، فروى ابن عباس أهنا نزلت وأبو بكر جالس فقال : أحدها 
  .» أما أنه سيقال لك هذا « : فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .ئر رومة ، قاله الضحاك أهنا نزلت يف عثمان حني وقف ب: الثاين 
  .أهنا نزلت يف محزة ، قاله بريدة األسلمي : الثالث 
  .أهنا عامة يف كل املؤمنني ، رواه عكرمة والفراء : الرابع 

أََيْحَسُب أَنْ ) ٤(انَ ِفي كََبٍد لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَس) ٣(َووَاِلٍد َوَما وَلََد ) ٢(َوأَْنتَ ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد ) ١(لَا أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد 
َوِلسَاًنا ) ٨(أَلَمْ َنجَْعلْ لَُه َعْيَنْينِ ) ٧(أََيْحَسُب أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا ) ٥(لَْن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد 

  ) ١٠(َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدْينِ ) ٩(َوَشفََتْينِ 

  :ومعناه على أصح الوجوه } ال أُقِْسُم هبذا الَبلَد  {قوله تعاىل 
  :قوالن » البلد « أُقِْسم هبذا البلد ، ويف 

  .مكة ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .احلرم كله ، قاله جماهد : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } وأنَت حلٌّ هبذا الَبلَدِ { 
  .ه ، قاله ابن عباس وجماهد حل لك ما صنعته يف هذا البلد من قتال أو غري: أحدها 
  .أنت ُمِحل يف هذا البد غري ُمْحرِم يف دخولك عام الفتح ، قاله احلسن وعطاء : الثاين 

وأنت حالٌّ أي : وحيتمل رابعاً . أن يستحل املشركون فيه حرمتك وحرمة من اتبعك توبيخاً للمشركني : الثالث 
مل يفرض عليه اإلحرام ومل يْؤذن له يف القتال ، وكانت حرمة مكة نازل يف هذا البلد ، ألهنا نزلت عليه وهو مبكة 

  .فيها أعظم ، والقسم هبا أفخم 
  .فيه أربعة أوجه } ووالٍد وما وَلََد { 

  .آدم وما ولد ، قاله جماهد وقتادة واحلسن والضحاك : أحدها 
  .أن الوالد إبراهيم وما ولد ، قاله ابو عمران اجلوين : الثاين 

  .أن الوالد هو الذي يلد ، وما ولد هو العاقر الذي ال يلد ، قاله ابن عباس  :الثالث 
  .أن الوالد العاقر ، وما ولد اليت تلد ، قاله عكرمة : الرابع 

أن الوالد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لتقدم ذكره ، وما ولد أُمّته ، لقوله عليه السالم إمنا أنا لكم : وحيتمل خامساً 
  .د أعلّمكم ، فأقسم به وبأّمته بعد أن أقسم ببلده مبالغة يف تشريفه مثل الوال

  :سبعة أقاويل » يف كََبد « ويف قوله . إىل هاهنا انتهى القسم وهذا جوابه } لقد َخلقنا اإلنسانَ يف كََبٍد { 
من احليوان منتصباً ، يف انتصاب يف بطن أُّمه وبعد والدته ، خص اإلنسان بذلك تشريفاً ، ومل خيلق غريه : أحدها 

  .قاله ابن عباس وعكرمة 



  .اآليات ، حكاه ابن شجرة } أمل َنجَْعلْ له َعْيَنني { يف اعتدال ، ملا بّينه بعد من قوله : الثاين 
يعين من نطفة مث من علقة مث من مضغة ، يتكبد يف اخللق مأخوذ من تكبد الدم وهو غلظه ، ومنه أخذ أسم : الثالث 

  .دم قد غلظ ، وهو معىن قول جماهد الكبد ألنه 
  :يف شدة ألهنا محلته كرهاً ووضعته كرهاً ، مأخوذ من املكابدة ، ومنه قول لبيد : الرابع 

  .قُْمنا وقاَم اخلصومُ يف كََبِد ... يا عني هالّ بكْيِت أَرَْبَد إذ 
  .رواه ابن أيب جنيح 

  .اله احلسن ألنه يكابد مصائب الدنيا وشدائد اآلخرة ، ق: اخلامس 
  .ألنه خلق آدم يف كبد السماء ، قاله ابن زيد : السادس 
  .ألنه يكابد الشكر على السّراء والصرب على الّضراء ، ألنه ال خيلو من أحدمها ، رواه ابن عمر : السابع 

  .واحلمية  يريد به أنه ذو نفور ومحّية ، مأخوذ من قوهلم لفالن كَبد ، إذا كان شديد النفور: وحيتمل ثامناً 
  :وفيمن اريد باإلنسان ها هنا قوالن 

  .مجيع الناس : أحدمها 

  .الكافر يكابد شبهات : الثاين 
  :فيه ثالثة تأويالت } أَيْحَسب أنْ لَْن يَقِْدر عليه أَحٌد { 

  .أحيسب اإلنسان أن لن يقدر عليه اهللا أن يبعثه بعد املوت ، قاله السدي : أحدها 
  .ان أن لن يقدر عليه أحد بأخذ ماله ، قاله احلسن أحيسب اإلنس: الثاين 

  .أحيسب أن لن يذله أحد ، ألن القدرة عليه ذل له : الثالث 
  :فيه وجهان } يقولُ أَْهلَكُْت ماالً لَُبداً { 

  .يعين كثرياً : أحدمها 
  .جمتمعاً بعضه على بعض ، ومنه مسي اللّْبد الجتماعه وتلبيد بعضه على بعض : الثاين 
يعين ماالً قدمياً ، الشتقاقه من األبد ، أو للمبالغة يف قدمه من عهد لَبِد ، ألن العرب تضرب املثل يف : تمل ثالثاً وحي

  .القدم بلبد ، وذكر قدمه لطول بقائه وشدة َضنِّه به 
والصد عن سبيل وقيل إن هذا القائل أبو الشد اجلمحي ، أنفق ماال كثرياً يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهللا ، وقيل بل هو النضر بن احلارث 
  :وهذا القول حيتمل وجهني 

  .أن يكون استطالة مبا أنفق فيكون طغياناً منه : أحدمها 
  .أن يكون أسفاً عليه ، فيكون ندماً منه : الثاين 

  :فيه وجهان } أْحيَسُب أن مل َيَرُه أََحدٌ { 
  .هد أن مل يره اهللا ، قاله جما: أحدمها 

  .أن مل يره أحد من الناس فيما أنفقه ، قاله ابن شجرة : الثاين 
أحيسب أن مل يظهر ما فعله أن ال يؤاخذ به ، على وجه التهديد ، كما يقول اإلنسان ملن ينكر : وحيتمل وجهاً ثالثاً 

  .ما تقدم تكذيباً عليه فعله ، قد رأيت ما صنعت ، هتديداً له فيكون الكالم على هذا الوجه وعيداً ، وعلى 
  :فيهما أربعة تأويالت } وَهدَْيناه النَّْجَدْينِ { 



  .سبيل اخلري والشر ، قاله علي رضي اهللا عنه واحلسن : أحدها 
  .سبيل اهلدى والضاللة ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .سبيل الشقاء والسعادة ، قاله جماهد : الثالث 
  .تادة والربيع بن خثيم الثديني ليتغذى هبما ، قاله ق: الرابع 

  .والنجد هو الطريق املرتفع ، فأرض جند هي املرتفعة ، وأرض هتامة هي املنخفضة : قال قطرب 
  .أهنما اجلنة والنار ، الرتفاعهما عن األرض : وحيتمل على هذا االشتقاق خامساً 
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َيِتيًما ذَا ) ١٤(أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة ) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة ) ١٢(َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ ) ١١(فَلَا اقَْتَحَم الَْعقََبةَ 
أُولَِئَك ) ١٧(ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتََواصَْوا بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْوا بِالَْمْرَحَمِة ) ١٦(ْسِكيًنا ذَا َمتَْرَبٍة أَْو ِم) ١٥(َمقَْرَبٍة 

  ) ٢٠( َعلَْيهِْم َناٌر مُْؤَصَدةٌ) ١٩(َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِتَنا ُهْم أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة ) ١٨(أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة 

  :فيها مخسة أقاويل } فال اقَْتَحمَ الَعقََبةَ { 
  .أهنا طريق النجاة ، قاله ابن زيد : أحدها 
  .أهنا جبل يف جهنم ، قاله ابن عمر : الثاين 

  .أهنا نار دون احلشر ، قاله قتادة : الثالث 
  .صعوداً وهبوطاً  :أهنا الصراط يضرب على جهنم كحد السيف ، قاله الضحاك ، قال الكليب : الرابع 

  .أن حياسب نفسه وهواه وعدّوه الشيطان ، قاله احلسن : اخلامس 
  .عقبة واهللا شديدة : قال احلسن 

  .اقتحام العقبة خالصة من الغرض : وحيتمل سادساً 
  :ويف معىن الكالم وجهان 

  .اقتحام العقبة فك رقبة ، قاله الزجاج : أحدمها 
  .ة إال َمْن فكَّ رقبة أو أطعم ، قاله األخفش معناه فلم يقتحم العقب: الثاين 
  .وهذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليعلمه اقتحام العقبة } وما أْدراَك ما الَعقََبةُ { : مث قال 

  .مث بني تعاىل ما تقتحم به العقبة 
  :فيه وجهان } فَكُّ َرقََبٍة { : فقال 

  .إخالصها من األسر : أحدمها 
من الرق ، ومسي املرقوق رقبة ألنه بالرق كاألسري املربوط من رقبته ، ومسي عتقاً فكها ألنه كفك  عتقها: الثاين 

  :األسري من األسر ، قال حسان بن ثابت 
  وَجّز ناصية كُّنأ َمواليها... كم ِمن أسريٍ فككناه بال ثَمنٍ 

  .فهي فداؤه من النار من أعتق مؤمنة : وروى عقبة بن عامر اجلهين أن النيب عليه السالم قال 
أنه أرد فك رقبته وخالص نفسه باجتناب املعاصي وفعل الطاعات ، ال مينع اخلرب من هذا التأويل ، : وحيتمل ثالثاً 

  .وهو أشبه الصواب 
  .أي جماعة ، لقحط أو غالء } أو إطعاٌم يف يومٍ ذي َمسَْغَبٍة { : مث قال تعاىل 

  .يريد ذا جوار وحيتمل أن } يتيماً ذا َمقَْربةٍ { 
  :فيه سبعة أوجه } أو ِمْسِكيناً ذا َمْتَرَبةٍ { 

هو الذي ال يقيه من التراب : أن ذا املتربة هو املطروح على الطريق ال بيت له ، قاله ابن عباس ، الثاين : أحدها 
  .لباس وال غريه ، قاله جماهد 



  .أنه ذو العيال ، قاله قتادة : الثالث 
  .ن ، قاله عكرمة أنه املديو: الرابع 

  .أنه ذو زمانة ، قاله ابو سنان : اخلامس 
  .أنه الذي ليس له أحد ، قاله ابن جبري : السادس 
  .البعيد التربة ، يعين الغريب البعيد عن وطنه ، رواه عكرمة عن ابن عباس : أن ذا املتربة : السابع 

  :يه ثالثة أوجه ف} ثُمَّ كانَ ِمَن الذين آَمنوا َوَتوَاصَْوا بالصَّْبر { 
  .بالصرب على طاعة اهللا ، قاله احلسن : أحدها 
  .بالصرب على ما افترض اهللا عليه ، قاله هشام بن حسان : الثاين 

  .بالصرب على ما أصاهبم ، قاله سفيان : الثالث 
  .بالصرب على الدنيا وعن شهواهتا : وحيتمل رابعاً 

وتواصوا باآلخرة ألهنا دار : يما بينهم ، فرمحوا الناس كلهم وحيتمل ثانياً أي بالتراحم ف} وَتواصَْوا باملَْرَحَمِة { 
  .الرمحة ، فيتواصوا بترك الدنيا وطلب اآلخرة 

  :يعين اجلنة ، ويف تسميتهم أصحاب امليمنة أربعة أوجه } أولئك أصحاُب املَْيَمَنِة { 
  .ألهنم أُخذوا من شق آدم األمين ، قاله زيد بن أسلم : أحدها 

  .ألهنم أوتوا كتاهبم بأمياهنم ، قاله حممد بن كعب : الثاين 
  .ألهنم ميامني على أنفسهم ، قاله حيىي بن سالم : الثالث 
  .ألنه منزهلم على اليمني ، قاله ميمون : الرابع 

  :فيه وجهان } والِّذين كَفَروا بآياِتنا { 
  .بالقرآن ، قاله ابن جبري : أحدمها 

  .الئل اهللا وُحججه ، قاله ابن كامل هي مجيع د: الثاين 
  :يعين جهنم ، ويف تسميتهم بذلك أربعة أوجه } ُهْم أصحابُ املْشأَمٍة { 

  .ألهنم أُخذوا من شق آدم األيسر ، قاله زيد بن أسلم : أحدها 
  .ألهنم أُوتوا كتاهبم بشماهلم ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .قاله حيىي بن سالم ألهنم مشائيم على أنفسهم ، : الثالث 
  .ألن منزهلم عن اليسار ، وهو مقتضى قول ميمون : الرابع 

  :فيه ثالثة أوجه } عليهم ناٌر مُّؤَصَدةٌ { 
  .املؤصدة املطبقة ، قاله ابن عباس وأبو هريرة وقتادة : أحدها 
  .مسدودة ، قاله جماهد : الثاين 

  .هلا حائط ال باب له ، قاله الضحاك : الثالث 

) ٥(وَالسََّماِء َوَما َبَناَها ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(وَالنَّهَارِ إِذَا َجلَّاَها ) ٢(َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها ) ١(شَّْمسِ َوُضَحاَها َوال
َوقَْد خَابَ ) ٩(دْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها قَ) ٨(فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها ) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها 

  ) ١٠(َمْن َدسَّاَها 



  مكية عند مجيعهم
  :هذان قسمان } والشّْمسِ وُضحاها { قوله تعاىل 

  :قََسٌم بالشمس ، وقََسم بضحاها ، ويف ضحاها أربعة أوجه 
  .هو إشراقها ، قاله جماهد : أحدها 
  .هو إنبساطها ، قاله اليزيدي : الثاين 

  .حرها ، قاله السدي : ثالث ال
  .هذا النهار ، قاله قتادة : الرابع 

  .أنه ما ظهر هبا من كل خملوق ، فيكون القسم هبا وباملخلوقات كلها : وحيتمل خامساً 
  :ففيه وجهان } والقََمرِ إذا َتالها { 

  .إذا ساواها ، قاله جماهد : أحدمها 
  .إذا تبعها ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :اتباعه هلا ثالثة أوجه ويف 

  .أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يرى القمر عند سقوطها ، قاله قتادة : أحدها 
  .اخلامس عشر من الشهر يطلع القمر مع غروب الشمس ، قاله الطربي : الثاين 

 النصف األخري كان يف الشهر كله فهو يف النصف األول يتلوها ، وتكون أمامه وهو وراءها ، وإذا كان يف: الثالث 
  .هو أمامها وهي وراءه ، قاله ابن زيد 

أنه خلفها يف الليل ، فكان له مثل ما هلا يف النهار ألن تأثري كل واحد منهما يف زمانه ، فللشمس : وحيتمل رابعاً 
  .وللقمر الليل . النهار 

  :فيه وجهان } والّنهارِ إذا َجالَها { 
  .ن ضوءها بالنهار جيلي ظلمة الليل ، قاله جماهد أضاءها ، يعين الشمس أل: أحدمها 

  :أظهرها ، ألن ظهور الشمس بالنهار ، ومنه قول قيس بن اخلطيم : الثاين 
  بدا حاجٌب منها وضّنْت حباجب... جتلب لنا كالشمس بني غمامٍة 

  .شاره هناراً أن النهار جلّى ما يف األرض من حيواهنا حىت ظهر الستتاره ليالً وانت: وحيتمل ثالثاً 
  :فيه وجهان } والليل إذا يَْغشاها { 

  .أظلمها ، يعين الشمس ، وهو مقتضى قول جماهد : أحدمها 
  :يسترها ، ومنه قول اخلنساء : الثاين 

  وتارةً أتغشى فَْضلَ أطْماري... أْرَعى النجوَم وما كُلِّفُْت رِْعَيَتها 
  :فيه وجهان } والّسماِء وما َبناها { 

  .والسماء وبنائها ، قاله قتادة : أحدمها 
  .معناه ومن بناها وهو اهللا تعاىل ، قاله جماهد واحلسن : الثاين 

والسماء وما يف بنائها ، يعين من املالئكة والنجوم ، فيكون هذا قَسماً مبا يف السماِء ، ويكون ما : وحيتمل ثالثاً 
  .تقدمه قَسماً مبا يف األرض 

  :فيه ثالثة أوجه }  واألْرضِ وما طََحاَها{ 



  .معناه َبسطها ، قاله سفيان وأبو صاحل : أحدها 
  .معناه قَسمها ، قاله ابن عباس : الثاين 

  :يعين ما خلق فيها ، قاله عطية العويف ، ويكون طحاها مبعىن خلقها ، قال الشاعر : الثالث 
  وال من ساكُن العَْرشِ الّرفيع... وما َتدري جذميةُ َمْن طحاها 

  .أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز ، ألنه حياة ملا خلق عليها : تمل رابعاً وحي
  :يف النفس قوالن } وَنفْسٍ وما َسوَّاها { 

  .اهللا تعاىل ، قاله احلسن : آدم ، ومن سواها : أحدمها 
  .أهنا كل نفس : الثاين 

  :ويف معىن سواها على هذا القول وجهان 
  .لصحة ، وسوى بينهم يف العذاب مجيعاً ، قاله ابن جريج سوى بينهم يف ا: أحدمها 

  .سوى خلقها وعدل خلقها ، قاله جماهد : الثاين 
  .سّواها بالعقل الذي فّضلها به على مجيع احليوانات : وحيتمل ثالثاً 

  :تأويالن » أهلمها « يف } فأَلَْهَمَها فُجوَرها وَتقْواها { 
  .أعلمها ، قاله جماهد : أحدمها 

  .ألزمها ، قاله ابن جبري : لثاين ا
  :ثالثة تأويالت » فجورها وتقواها « ويف 

  .الشقاء والسعادة ، قاله جماهد : أحدها 
  .الشر واخلري ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .الطاعة واملعصية ، قاله الضحاك : الثالث 
  .الرهبة والرغبة ألهنما داعيا الفجور والتقوى : وحيتمل رابعاً 

» فأهلمها فجورها وتقواها « جوبري عن الضحاك عن ابن عباس أن النيب عليه السالم كان إذا قرأ هذه اآلية  وروى
  .اللهم آِت نفسي تقواها ، أنت وليها وموالها ، وأنت خري من زكّاها : رفع صوته 

  .فيها أحد عشر قسماً : على هذا وقع القسم ، قال ابن عباس } قد أفْلََح َمن زكّاها { 
  .قد افلح من زكى اهللا نفسه بطاعة اهللا وصاحل األعمال : أحدمها : وفيه وجهان 

  .قد أفلح من زكى نفسه بطاعة اهللا وصاحل األعمال : الثاين 
  :ويف زكاها وجهان 

  .طّهرها ، وهو قول جماهد : أحدمها 
  .أصلحها ، وهو قول سعيد بن جبري : الثاين 

  :ن فيه وجها} وقد خاَب من َدّساها { 
  .على ما قضى وقد خاب من دّسى اهللا نفسه : أحدمها 

  .من دّسى نفسه : الثاين 
  :سبعة تأويالت » دّساها « ويف 

  :أغواها وأضلها ، قاله جماهد وسعيد بن جبري ، ألنه دّسى نفسه يف املعاصي ، ومنه قول الشاعر : أحدها 



  أراملَ ُضّيعاًحالئلهم فيهم ... وأنت الذي َدسْيت َعْمراً فأصَْبَحْت 
  .إمثنها وفجورها ، قاله قتادة : الثاين 

  .خسرها ، قاله عكرمة : الثالث 
  .كذهبا ، قاله ابن عباس : الرابع 

  .أشقاها ، قاله ابن سالم : اخلامس 
  .جنبها يف اخلري ، وهذا قول الضحاك : السادس 
  .أخفاها وأمخلها بالبخل ، حكاه ابن عيسى : السابع 

فَكَذَُّبوُه فََعقَُروهَا ) ١٣(فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوسُقَْياَها ) ١٢(إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها ) ١١(مُوُد بِطَْغَواَها كَذََّبْت ثَ
  ) ١٥(وَلَا َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(فََدْمَدَم َعلَْيهِْم رَبُُّهْم بِذَْنبِهِْم فَسَوَّاَها 

  :فيه ثالثة تأويالت } طَغْواها كذَّبْت مثوُد بِ{ 
  .بطغياهنا ومعصيتها ، قاله جماهد وقتادة : أحدها 
  .بأمجعها ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .بعذاهبا ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .قالوا كان اسم العذاب الذي جاءها الطّغوى 

  :فيه ثالثة أوجه } فدْمدم عليهم رهبم بذَْنبِهم { 
  .ه فغضب عليهم معنا: أحدها 
  .معناه فأطبق عليهم : الثاين 

  .معناه فدّمر عليهم ، وهو مثل دمدم ، كلمة باحلبشية نطقت هبا العرب : الثالث 
  :فيه وجهان } فسّواها { 

  .فسوى بينهم يف اهلالك ، قاله السدي وحيىي بن سالم : أحدمها 
  .فسّوى هبم األرض ، ذكره ابن شجرة : الثاين 

  .فسّوى َمن بعدهم ِمَن األمم : اً وحيتمل ثالث
  :فيه وجهان } وال خياُف ُعقباها { 

  .وال خياف اهللا عقىب ما صنع هبم من اهلالك ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .ال خياف الذي عقرها عقىب ما صنع من عقرها ، قاله احلسن : الثاين 

  .وجناه اهللا تعاىل حني أهلكهم  وال خياف صاحل عقىب عقرها ، ألنه قد أنذرهم: وحيتمل ثالثاً 

فَأَمَّا َمْن أَْعطَى ) ٤(إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى ) ٣(َوَما َخلََق الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٢(وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى 
) ٩(َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى ) ٧(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى ) ٦(َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى ) ٥(َواتَّقَى 

  ) ١١(َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا َترَدَّى ) ١٠(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعسَْرى 

  :فيه ثالثة أوجه } واللّيلِ إذا يَْغَشى { قوله تعاىل 
  .إذا أظلم ، قاله جماهد : أحدها 



  .اله ابن جبري غطى وستر ، ق: الثاين 
  .إذا غشى اخلالئق فّعمهم ومألهم ، قاله قتادة ، وهذا قََسم : الثالث 

  :فيه وجهان } والّنهارِ إذا َتجَلّى { 
  .إذا أضاء ، قاله جماهد : أحدمها 

  .إذا ظهر ، وهو مقتضى قول ابن جبري : الثاين 
  .إذا أظهر ما فيه من اخللق ، وهذا قسم ثاٍن : وحيتمل ثالثاً 

  .معناه والذي خلق الذكر واألنثى فيكون هذا قسماً بنفسه تعاىل : قال احلسن } وما َخلََق الذّكّّر واُألنثى { 
مضمرة » من « وهو أشبه من قول احلسن أن يكون معناه وما خلق من الذكر واألنثى ، فتكون : وحيتمل ثانياً 

ملالئكة الذين مل خيلقوا من ذكر وأنثى ، ويكون القسم املعىن حمذوفة اللفظ ، وميزهم خبلقهم من ذكر وأنثى عن ا
  .بأهل طاعته من أوليائه وأنبيائه ، ويكون قسمه هبم تكرمة هلم وتشريفاً 

  :ويف املراد بالذكر واألنثى قوالن 
  .آدم وحواء ، حكاه ابن عيسى : أحدمها 

  .من كل ذكر وأنثى : الثاين 
  .آدمي وهبيمة ، ألن اهللا خلق مجيعهم  فإن محل على قول احلسن فكل ذكر وأنثى من

وإن محل على التخريج الذي ذكرت أنه أظهر ، فكل ذكر وأنثى من اآلدميني دون البهائم الختصاصهم بوالية اهللا 
  :وطاعته ، وهذا قسم ثالث 

  :أي خمتلف ، وفيه وجهان } إنّ َسعَْيكم لشَّتى { 
  .ومنكم معاقب بالنار ملختلف اجلزاء ، فمنكم مثاب باجلنة ، : أحدمها 

  .ملختلف األفعال ، منكم مؤمن وكافر ، وبر وفاجر ، ومطيع وعاص : الثاين 
  .ملختلف األخالق ، فمنكم راحم وقاس ، وحليم وطائش ، وجواد وخبيل ، وعلى هذا وقع القسم : وحيتمل ثالثاً 

ة وأّبي ابين خلف حني عذّبا بالالً على وروى ابن مسعود أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه ، ويف أمي
  .إسالمه ، فاشتراه أبو بكر ، وويف مثنه بردةً وعشر أوراقٍ ، وأعتقه للَّه تعاىل ، فنزل ذلك فيه 

  .قال ابن مسعود يعين أبا بكر } فأّما من أَْعطَى واتّقَى { 
  :ثالثة أوجه » أعطى « ويف قوله 

  .من بذل ماله ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .اتقى حمارم اهللا اليت هنى عنها ، قال قتادة : الثاين 

  .اتقى البخل ، قاله جماهد : الثالث 
  :فيه سبعة تأويالت } وَصدَّق باحلُْسَنى { 

  .بتوحيد اهللا ، وهو قول ال إله إال اهللا ، قاله الضحاك : أحدها 
  .مبوعود اهللا ، قاله قتادة : الثاين 

  .هد باجلنة ، قاله جما: الثالث 
  .بالثواب ، قاله خصيف : الرابع 

  .بالصالة والزكاة والصوم ، قاله زيد بن أسلم : اخلامس 



  .مبا أنعم اهللا عليه ، قاله عطاء : السادس 
  .باخللف من عطائه ، قاله احلسن ، ومعاين أكثرها متقاربة : السابع 

  :فيه تأويالن } فََسنَُيسُِّرُه للُيْسرىَ { 
  .قاله ابن عباس للخري ، : أحدمها 

  .للجنة ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 
  .فسنيسر له أسباب اخلري والصالح حىت يسهل عليه فعلها : وحيتمل ثالثاً 

  :وجهان » خبل « ويف قوله . يعين بذلك أُمية وأبّياً ابين خلف : قال ابن مسعود } وأّما َمْن َبِخلَ واْسَتغَنى { 
  .يبقى ، قاله ابن عباس واحلسن خبل مباله الذي ال : أحدمها 

  .خبل حبق اهللا تعاىل ، قاله قتادة : الثاين 
  :فيه وجهان » واستغىن « 

  .مباله ، قاله احلسن : أحدمها 
  .عن ربه ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .فيه التأويالت السبعة } وكَذَّبَ باحلُْسَنى { 
  :فيه وجهان } فَسنَُيسُِّرُه للُعْسَرى { 

  .للشر من اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .للنار ، قاله ابن مسعود : الثاين 

فسنعسر عليه أسباب اخلري والصالح حىت يصعب عليه فعلها فعند نزول هاتني اآليتني يروي قتادة : وحيتمل ثالثاً 
ه مشسه إال وملكان ما من يوم طلعت في« : عن خليد عن أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .} فأما من أعطى واتقى { ، مث قرأ » اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً : يناديان 
  .اآلية واليت بعدها 

  :فيه وجهان } وما ُيغْنِي عنه ماله إذا َترَدَّى { 
  .إذا ترّدى يف النار ، قاله أبو صاحل وزيد بن أسلم : أحدمها 

  .يف قربه ، قاله جماهد وقتادة  إذا مات فتردى: الثاين 
  .إذا تردى يف ضالله وهوى يف معاصيه : وحيتمل ثالثاً 

الَِّذي ) ١٥(لَا َيْصلَاَها إِلَّا الْأَشْقَى ) ١٤(فَأَْنذَْرُتكُْم نَاًرا َتلَظَّى ) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ وَالْأُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى 
) ١٩(َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ) ١٨(الَِّذي يُْؤِتي مَالَُه يََتَزكَّى ) ١٧(َوسَُيَجنَّبَُها الْأَتْقَى ) ١٦(ى كَذََّب َوتََولَّ

  ) ٢١(وَلََسْوَف َيْرَضى ) ٢٠(إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجهِ َربِِّه الْأَْعلَى 

  :فيه وجهان } إنّ علينا لَلُْهَدى { 
  .ّين سبل اهلدى والضاللة قاله حيىي بن سالم أن نب: أحدمها 

  .بيان احلالل واحلرام ، قاله قتادة : الثاين 
  .علينا ثواب هداه الذي هدينا : وحيتمل ثالثاً 



  :فيه وجهان } وإنَّ لنا لَآلخِرةَ واُألوىل { 
  .ثواب الدنيا واآلخرة ، قاله الكليب والفراء : أحدمها 

  .آلخرة ، قاله مقاتل ملك الدنيا وملك ا: الثاين 
  .اهللا املُجازي يف الدنيا واآلخرة : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه ثالثة أوجه } فأنذَرُْتكم ناراً َتلَظَّى { 
  .معناه تتغيظ ، قاله الكليب : أحدها 
  .تشتعل ، قاله مقاتل : الثاين 

  :تتوهج ، قاله جماهد ، وأنشد لعلّي رضي اهللا عنه : الثالث 
  تلظّى كالعقيقة يف الظالل... ه إذا ما كأن امللح خالط

  .أي الشقّي } ال َيصالها إال األْشقَى { 
  :فيه وجهان } والذي كذّب وتولّى { 

  .كذّب بكتاب اهللا وتولّى عن طاعة اهللا ، قاله قتادة : أحدمها 
  .كذّب الرسولَ وتولّى عن طاعته : الثاين 

  :فيه وجهان } إال ابتغاَء وجِه ربِّه اَألْعلَى * وما َألَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعمٍة ُتْجَزى { 
وما ألحد عند اهللا تعاىل من نعمة جيازيه هبا إال أن يفعلها ابتغاء وجه ربه فيستحق عليها اجلزاء والثواب ، : أحدمها 

  .قاله قتادة 
ت جازاه عليها بذلك إال وما لبالل عند أيب بكر حني اشتراه فأعتقه من الرق وخلّصه من العذاب نعمةٌ سلف: الثاين 

  :حيتمل وجهني } ولَسوفَ يَْرَضى { ابتغاء وجه ربه وعتقه ، قاله ابن عباس وابن مسعود 
  .يرضى مبا أعطيه لسعته : أحدمها 

  .يرضى مبا أعطيه لقناعته ، ألن من قنع بغري عطاء كان أطوع هللا : الثاين 

َولَسَْوَف ) ٤(َولَلْآخَِرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى ) ٣(دََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى َما َو) ٢(وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى ) ١(َوالضَُّحى 
فَأَمَّا ) ٨(َوَوَجَدَك َعاِئلًا فَأَغَْنى ) ٧(َوَوَجَدَك َضالًّا فََهَدى ) ٦(أَلَْم َيجِْدَك يَِتيًما فَآَوى ) ٥(ُيْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى 

  ) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتنَْهْر ) ٩(الْيَِتيَم فَلَا َتقَْهْر 

  :هو قََسٌم ، وفيه أربعة أوجه } والضَُّحى { قوله تعاىل 
  .أنه أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس ، قاله السدي : أحدها 
  .أنه صدر النهار ، قاله قتادة : الثاين 

  .طلوع الشمس ، قاله قطرب هو : الثالث 
هو ضوء النهار يف اليوم كله ، مأخوذ من قوهلم ضحى فالن الشمس ، إذا ظهر هلا ، قاله جماهد ، : الرابع 

  .واالشتقاق لعلي بن عيسى 
  :وهو قََسم ثان ، وفيه مخسة تأويالت } والليلِ إذا َسجى { 

  .إذا أقبل ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .أظلم ، قاله ابن عباس إذا : الثاين 



  .إذا استوى ، قاله جماهد : الثالث 
  .إذا ذهب ، قاله ابن حنطلة عن ابن عباس : الرابع 

إذا سكن اخللق فيه ، قاله عكرمة وعطاء وابن زيد ، مأخوذ من قوهلم سجى البحر إذا سكن ، وقال : اخلامس 
  :الراجز 

  ثْلُ مالِء النسّاجوطُُرٌق ِم... يا حبذا القمراُء والليلِ الساج 
اختلف يف سبب نزوهلا ، فروى األسود بن قيس عن جندب أن رسول اهللا صلى اهللا } ما ودََّعَك ربَُّك وما قَلَى { 

  :عليه وسلم ُرمي حبجر يف إصبعه فدميت ، فقال 
  ويف سبيل اللَّه ما لَِقيِت... هل أنت إالّ أصبٌع َدميِت 

ما { : ، فقالت له امرأة يا حممد ما أرى شيطانك إال قد تركك ، فنزل عليه  قال فمكث ليلتني أو ثالثاً ال يقوم
أبطأ جربيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فجزع : وروى هشام عن عروة عن أبيه قال . } ودعك ربك وما قلى 

ما { : ، فنزلت  إنا نرى ربك قد قالك ، مما رأوا من جزعه: فقال كفار قريش : لذلك جزعاً شديداً ، قالت عائشة 
، وروى ابن جريج أن جربيل لبث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشرة ليلة فقال } ودعك ربك وما قلى 

  .} ما ودعك ربك وما قلى { : لقد ودع حممداً ربُّه ، فنزلت : املشركون 
  :قراءتان » َودََّعك « ويف 

  .ما انقطع الوحي عنك توديعاً لك :  قراءة اجلمهور ودّعك ، بالتشديد ، ومعناها: أحدمها 
  .ما تركك إعراضاً عنك : بالتخفيف ، ومعناها : والثانية 

  :أي ما أبغضك ، قال األخطل » وما قلى « 
  واحملْسِنات ملن قَلَْيَن مقيالً... املْهديات ملن هوين نسيئةً 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما هو مفتوح عرض على رسول : روى ابن عباس قال } ولَآلخرةُ خري لك ِمَن اُألوىل { 
  .اآلية » ولآلخرة خري لك من اُألوىل « : على أمته من بعده ، فُسّر بذلك ، فأنزل اهللا تعاىل 

  :وجهان } ولآلخرة خري لك من األوىل { ويف قوله 
  .ولآلخرة خري لك مما أعجبك يف الدنيا ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .مرجعك إىل اهللا تعاىل أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا ، قاله ابن شجرة  أن مآلك يف: الثاين 
  :حيتمل وجهني } ولسوف ُيْعطيك ربُّك فَتَْرَضى { 

  .يعطيك من النصر يف الدنيا ، وما يرضيك من إظهار الدين : أحدمها 
  .يعطيك املنزلة يف اآلخرة ، وما يرضيك من الكرامة : الثاين 

واليتيم مبوت األب ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد أبويه وهو صغري ، } تيماً فآَوى أملْ َيجِْدك ي{ 
  :فكفله جده عبد املطلب ، مث مات فكفله عمه أبو طالب ، وفيه وجهان 

  :وجهان » فآوى « أنه أراد يتم األبوة مبوت من فقده من أبويه ، فعلى هذا يف قوله تعاىل : أحدمها 
أي جعل لك مأوى لتربيتك ، وقيّماً حينو عليك ويكفلك وهو أبو طالب بعد موت عبد اهللا وعبد املطلب : أحدمها 

  .، قاله مقاتل 
  .أي جعل لك مأوى نفسك ، وأغناك عن كفالة أيب طالب ، قاله الكليب : الثاين 

يمة ، إذا مل يكن هلا مثيل ، فعلى هذا يف أنه أراد باليتيم الذي ال مثيل له وال نظري ، من قوهلم درة يت: والوجه الثاين 



  :وجهان » فآوى « قوله 
  .فآواك إىل نفسه واختصك برسالته : أحدمها 

أن جعلك مأوى األيتام بعد أن كنت يتيماً ، وكفيل األنام بعد أن كنت مكفوالً ، تذكرياً بنعمه عليه ، وهو : الثاين 
  .حمتمل 

  :عة تأويالت فيه تس} َوَوَجَدَك ضاالًّ فََهَدى { 
  .وجدك ال تعرف احلق فهداك إليه ، قاله ابن عيسى : أحدها 
  .ووجدك ضاالً عن النبوة فهداك إليها ، قاله الطربي : الثاين 

  .ووجد قومك يف ضالل فهداك إىل إرشادهم ، وهذا معىن قول السدي : الثالث 
  .ووجدك ضاالً عن اهلجرة فهداك إليها : الرابع 

  .} أن َتِضل إحدامها { : ناسياً فأذكرك ، كما قال تعاىل ووجدك : اخلامس 
  .ووجدك طالباً القبلة فهداك إليها ، ويكون الضالل مبعىن الطلب ، ألن الضال طالب : السادس 
  .ووجدك متحرياً يف بيان من نزل عليك فهداك إليه ، فيكون الضالل مبعىن التحري ، ألن الضال متحري : السابع 
  .دك ضائعاً يف قومك فهداك إليه ، ويكون الضالل مبعىن الضياع ، ألن الضال ضائع ووج: الثامن 
قالوا تاللَّه إنك لفي { : ووجدك حمباً للهداية فهداك إليها ، ويكون الضالل مبعىن احملبة ، ومنه قوله تعاىل : التاسع 

  :أي يف حمبتك ، قال الشاعر } ضاللك القدمي 
  والعارَِضْين ومل أكْن ُمْتحقّقاً... فرقا هذا الضالل أشاب ِمّني امل

  بعد الّضاللِ فحْبلُها قد أْخلقاً... َعَجباً لَعِّزةَ يف اختيارِ قطيعيت 
  :فيه أربعة أوجه } ووَجَدك عائالً فأَغَْنى { ووجَدك ضالٌّ فُهِدي ، أي وَجَدك الضالُّ فاهتدى بك ، : وقرأ احلسن 

  :ه األخفش ، ومنه قول جرير وجدك ذا عيال فكفاك ، قال: أحدها 
  البن السبيل وللفقري العائلِ... اهللا أنَْزلَ يف الكتابِ فَرِيضةً 

  :فقرياً فيسَّر لك ، قاله الفراء ، قال الشاعر : الثاين 
  وما َيْدري الغينُّ مىت َيعيِلُ... وما َيْدري الفقُري مىت غناه 

  .أي مىت يفتقر 
  .جج والرباهني ، فأغناك هبا أي وجدك فقرياً من احلُ: الثالث 
ووجدك العائلُ الفقري فأغناه اهللا بك ، روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بصوته األعلى ثالث مرات : الرابع 

  »َيُمّن ريب علّي وهو أهلُ املَّن « : 
  :فيه مخسة أوجه } فأّما اليتيَم فال َتقَْهرْ { 

  .فال حتقر ، قاله جماهد : أحدها 
  .فال تظلم ، رواه سفيان :  الثاين

  .فال تستذل ، حكاه ابن سالم : الثالث 
  .فال متنعه حقه الذي يف يدك ، قاله الفراء : الرابع 

: فال تكَْهر ، قاله أبو احلجاج : كن لليتيم كاألب الرحيم ، وهي يف قراءة ابن مسعود : ما قاله قتادة : اخلامس 
  .الكهر الزجر 



إن أردت « : عن أيب هريره أن رجالً شكا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قسوة قلبه ، فقال  روى أبو عمران اجلوين
  »أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم وأطِْعم املسكَني 

  .يف رده إن منعته ، وُرّده برمحة ولني ، قاله قتادة } وأَّما السائلَ فال َتنَْهر { 
  .ظة واجلفوة ، وأجِْبُه برفق ولني ، قاله سفيان السائل عن الدين فال تنهره بالغل: الثاين 

  :يف هذه النعمة ثالثة تأويالت } وأّما بَِنْعِمة ربَِّك فحدِّثْ { 
  .النبوة ، قاله ابن شجرة ، ويكون تأويل قوله فحدث أي ادُع قومك : أحدها 
  .فحدث أي فبلّغ أمتك : أنه القرآن ، قاله جماهد ، ويكون قوله : الثاين 
  .ما أصاب من خري أو شر ، قاله احلسن : ث الثال
  :فيه على هذا وجهان » فحدث « 

  .فحّدث به الثقة من إخوانك ، قاله احلسن : أحدمها 
  .فحدِّث به نفسك ، وندب إىل ذلك ليكون ذِكرها شكراً : الثاين 

فَإِنَّ َمعَ ) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(قََض ظَْهَرَك الَِّذي أَْن) ٢(َوَوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك ) ١(أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك 
  ) ٨(وَإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب ) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥(الُْعْسرِ ُيْسًرا 

هللا عليه وسلم عند انشراح صدره ملا وهذا تقرير من اهللا تعاىل لرسول صلى ا} أَملْ َنْشَرحْ لك َصْدَرَك { قوله تعاىل 
  .محله من نبّوته 

  :وجهان » نشرح « ويف 
  .أي أزال مهك منك حىت ختلو ملا أُِمرت به : أحدمها 

  .أي نفتح لك صدرك ليتسع ملا محلته عنه فال يضيق ، ومنه تشريح اللحم ألنه فتحه لتقديده : الثاين 
  :وفيما شرح صدره ثالثة أقاويل 

  .سالم ، قاله ابن عباس اإل: أحدها 
  .بأن ملىء حكمة وعلماً ، قاله احلسن : الثاين 

  .مبا مّن عليه من الصرب واالحتمال ، قاله عطاء : الثالث 
  .حبفظ القرآن وحقوق النبّوة : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ثالثة أقاويل } وَوَضعْنا عنك وِْزَرَك { 
  .كان للنيب ذنوب أثقلته فغفرها اهللا تعاىل له : قتادة وغفرنا لك ذنبك ، قاله جماهد ، وقال : أحدها 
  .وهي يف قراءة ابن مسعود ، وحللنا عنك وِقرك . وحططنا عنك ثقلك ، قاله السدي : الثاين 

  .وحفظناك قبل النبوة يف األربعني من األدناس حىت نزل عليك الوحُي وأنت مطهر من األدناس : الثالث 
عنك تكليف ما مل ُتِطقْه ، ألن األنبياء وإن محلوا من أثقال النبوة على ما يعجز عنه  أي أسقطنا: وحيتمل رابعاً 

غريهم من األمة فقد أعطوا من فضل القوة ما يستعينون به على ثقل النبوة ، فصار ما عجز عنه غريهم ليس مبطاق 
.  

  .ن احلمل الثقيل حىت يصري نِقْضاً أي أثقل ظهرك ، قاله ابن زيد كما ينقض البعري م} الذي أنقََض ظَْهَرَك { 
  :وفيه ثالثة أوجه 



  .أثقل ظهره بالذنوب حىت غفرها : أحدها 
  .أثقل ظهره بالرسالة حىت بلّغها : الثاين 

  .أثقل ظهره بالنعم حىت شكرها : الثالث 
  :فيه ثالثة أقاويل } وَرفَْعنا لك ِذكَْركَ { 

  .بن سالم  ورفعنا لك ذكرك بالنبوة ، قاله حيىي: أحدها 
  .ورفعنا لك ذكرك يف اآلخرة كما رفعناه يف الدنيا : الثاين 

أتاين جربيل « : أن تذكر معي إذا ذكرت ، روى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثالث 
» إذا ذُكرُت ذُِكْرَت : اهللا أعلم ، فقال : إن اهللا تعاىل يقول أتدري كيف رفْعت ذكرك؟ فقال : عليه السالم فقال 

  :رفع اهللا ذكره يف الدنيا واآلخرة ، فليس خطيب خيطب وال يتشهد ، وال صاحب صالة إال ينادي : قاله قتادة 
  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا 

  :فيه وجهان } فإنَّ َمَع الُعْسرِ ُيْسراً { 
  .خرة إن مع اجتهاد الدنيا خري اآل: أحدمها 

  .إن مع الشدة رخاء ، ومع الصرب سعة ، ومع الشقاوة سعادة ، ومع احلزونة سهولة : الثاين 
  :وحيتمل ثالثة أوجه 

  .أن مع العسر يسراً عند اهللا ليفعل منهما ما شاء : أحدها 
  .إن مع العسر يف الدنيا يسراً يف اآلخرة : الثاين 

  .رب واحتسب مبا يوفق له من القناعة أو مبا يعطى من السعة إن مع العسر ملن ُبلي يسراً ملن ص: الثالث 

ولن يغلب عْسرٌ « والذي نفسي بيده لو كان العسر يف َحَجرٍ لطلبه اليسر حىت يدخل عليه : قال ابن مسعود 
  .» ُيسَْرين 

  .ن اليسر وإمنا كان العسر يف املوضعني واحداً ، واليسر اثنني ، لدخول األلف والالم على العسر وحذفها م
ما ذكرنا من إفراد العسر وتثنية اليسر ، ليكون أقوى لألمل : أحدمها : وجهان » مع العسر يسرا « ويف تكرار 

  .وأبعث على الصرب ، قاله ثعلب 
  :لإلطناب واملبالغة ، كما قالوا يف تكرار اجلواب فيقال بلى بلى ، ال ال ، قاله الفراء وقال الشاعر : الثاين 

  .فأَْولَى لنفِْسَي أوىل هلا ... فسَي بَْعَض اهلُموم مهمُت بِْن
  :فيه أربعة تأويالت } فإذا فََرغَت فاَنَصْب { 

  .فإذا فرغت من الفرائض فانصب من قيام الليل ، قاله ابن مسعود : أحدها 
  .فإذا فرغت من صالتك فانصب يف دعائك ، قاله الضحاك : الثاين 

  .وك فانصب لعبادة ربك ، قاله احلسن وقتادة فإذا فرغت من جهادك عد: الثالث 
  .فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب يف عمل آخرتك ، قاله جماهد : الرابع 

  .فإذا فرغت من إبالغ الرسالة فانصب جلهاد عّدوك : وحيتمل تأويالً خامساً 
  :فيه ثالثة أوجه } وإىل ربَِّك فاْرغَبْ { 

  .ن مسعود فارغب إليه يف دعائك قاله اب: أحدها 
  .يف معونتك : الثاين 



  .يف إخالص نيتك ، قاله جماهد : الثالث 
  .فارغب إليه يف نصرك على أعدائك : وحيتمل رابعاً 

ثُمَّ رََدْدَناهُ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَدِ الْأَِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن 
أَلَْيسَ ) ٧(فََما ُيكَذُِّبَك َبْعدُ بِالدِّينِ ) ٦(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٥(أَسْفَلَ َساِفِلَني 

  ) ٨(اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 

  .هي مدنية : وقال ابن عباس وقتادة  مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر ،
  :مها قََسمان ، وفيهما مثانية تأويالت } والّتنيِ والزَّْيُتوِن { قوله تعاىل 

  .أهنما التني والزيتون املأكوالن ، قاله احلسن وعكرمة وجماهد : أحدها 
  .أن التني دمشق ، والزيتون بيت املقدس ، قاله كعب األحبار وابن زيد : الثاين 

  .أن التني مسجد دمشق ، والزيتون مسجد بيت املقدس ، قاله احلارث وابن زيد : رابع ال
اجلبل الذي عليه التني ، واجلبل الذي عليه الزيتون ، قاله ابن قتيبة ، ومها جبالن بالشام يقال ألحدمها : اخلامس 

  .طور زيتا ، ولآلخر طور تيناً ، وهوتأويل الربيع 
  .ا جبالن بني حلوان ومهدان ، وهو بعيد وحكى ابن األنباري أهنم

  .أن التني مسجد أصحاب الكهف ، والزيتون مسجد ايليا ، قاله حممد بن كعب : السادس 
أن التني مسجد نوح عليه السالم الذي بين على اجلودي ، والزيتون مسجد بيت املقدس ، قاله ابن عباس : السابع 

.  
  . على عباده اليت منها التني والزيتون ، ألن التني طعام ، والزيتون إدام أنه أراد هبما نعم اهللا تعاىل: الثامن 

  :وهو قََسم ثالث وفيه قوالن } وطورِ ِسينَني { 
  .أنه جبل بالشام ، قاله قتادة : أحدمها 

  .أنه اجلبل الذي كلم اهللا تعاىل عليه موسى عليه السالم ، قاله كعب األحبار : الثاين 
  :أربعة أوجه » سينني « ويف قوله 

  .أنه احلسن بلغة احلبشة ، ونطقت به العرب ، قاله احلسن وعكرمة : أحدها 
  .أنه املبارك ، قاله قتادة : الثاين 

  .أنه اسم البحر ، حكاه ابن شجرة : الثالث 
  .أنه اسم للشجر الذي حوله ، قاله عطية : الرابع 

  :، ويف األمني وجهان يعين بالبلد مكة وحرمها } وهذا البلِد اَألمنيِ { 
اآلمن أهله من سيب أو قتل ، ألن العرب كانت تكف عنه يف اجلاهلية أن تسيب فيه أحداً أو تسفك فيه دماً : أحدمها 

.  
  .يعين املأمون على ما أودعه اهللا تعاىل فيه من معامل الدين ، وهذا قََسم رابع : الثاين 

  :سان ها هنا قوالن ويف املراد باإلن} لقد َخلَقْنا اإلنسانَ { 
  .أنه أراد عموم الناس ، وذكر اإلنسان على وجه التكثري ألنه وصفه مبا يعم جلميع الناس : أحدمها 

  .أنه أراد إنساناً بعينه عناه هبذه الصفة ، وإن كان صفة الناس : الثاين 



  :واختلف فيمن أراده اهللا تعاىل ، على مخسة أوجه 
  .، قاله ابن عباس  أنه عىن كلدة بن أسيد: أحدها 
  .أبا جهل ، قاله مقاتل : الثاين 

  .أنه عىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اخلامس 
  :أربعة أقاويل } يف أَْحَسنِ تقْوميٍ { ويف قوله 

  .يف أعدل خلق ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .يف أحسن صورة ، قاله أبو العالية : الثاين 

  .عكرمة  يف شباب وقوة ، قاله: الثالث 
  .منتصب القامة ، ألن سائر احليوان ُمْنكَبٌّ غري اإلنسان ، فإنه منتصب ، وهو مروي عن ابن عباس : الرابع 

  .أي يف أكمل عقل ، ألن تقومي اإلنسان بعقله ، وعلى هذا وقع القََسم : وحيتمل خامساً 

  :فيه قوالن } مث ردَْدناُه أْسفَلَ ساِفلَني { 
  .بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، قاله الضحاك والكليب ، ويكون أسفل مبعىن بعد التمام  إىل اهلرم: أحدمها 

  .بعد الكفر ، قاله جماهد وأبو العالية ، ويكون أسفل السافلني حمموالً على الدرك األسفل من النار : الثاين 
  .إىل ضعف التمييز بعد قّوته : وحيتمل ثالثاً 

  :فيه ستة أوجه } نوٍن فلهم أَْجٌر غَْيُر َمْم{ 
  :غري منقوص ، قاله ابن عباس ، وقال الشاعر : أحدها 

  ... . . . . . . . . . . . . . . .يا عني جودي بدمع غري ممنون 
  .غري حمسوب ، قاله جماهد : الثاين 

  .غري مكدر باملّن واألذى ، قاله احلسن : الثالث 
  .غري مقطوع ، قاله ابن عيسى : الرابع 
  .أجر بغري عمل ، قاله الضحاك : مس اخلا

  .وحكي أن من بلغ اهلرم كتب له أجر ما عجز عنه من العمل الصاحل 
  .أن ال يضر كل أحد منهم ما عمله يف كربه ، قاله ابن مسعود : السادس 

  :فيه وجهان } فما ُيكذُِّبكَ َبْعُد بالدِّينِ { 
  .حكم اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  :اجلزاء ، ومنه قول الشاعر :  الثاين

  داَنْت أوائلَهم يف سالِف الزَّمَنِ... ِدّنا متيماً كما كانت أوائلُنا 
  :وهذا تقرير ملن اعترف من الكفار بصانع قدمي ، وفيه وجهان } ألْيَس اُهللا بأْحكَمِ احلاِكمنيَ { 

  .بأحكم احلاكمني صنعاً وتدبرياً ، قاله ابن عيسى : أحدمها 
فِلَم ينكرون مع هذه احلال : أحكم احلاكمني قضاء باحلق وعدالً بني اخللق وفيه مضمر حمذوف ، وتقديره : ين الثا

  .البعث واجلزاء 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وخنتار : قال } أليس اهللا بأحكم احلاكمني { وكان علّي رضي اهللا عنه إذا قرأ 

  .ذلك 



َعلََّم ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقَْرأْ َوَربُّكَ الْأَكَْرُم ) ٢(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(ي َخلََق اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذ
  ) ٥(الْإِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

عليه وسلم أول جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا : روي عن عبيد بن عمري قال } اقرأ باْسمِ ربِّك الذي َخلََق { : قوله 
واهللا ما أنا بقارىء فغطّه : اقرأ ، فقال : واهللا ما أنا بقارىء ، فغطّه مث قال : اقرأ ، فقال : ما أتاه بنمط فغطّه فقال 

أي استفتح قراءتك باسم ربك الذي خلق وإمنا قال الذي خلق } اقرأ باسم ربك الذي َخلََق { : غطاً شديداً مث قال 
  .آهلة ليس فيهم خالق غريه تعاىل ، فمّيز نفسه بذلك ليزول عنه االلتباس  ألن قريشاً كانت تعبد

مث » نون والقلم « روت عائشة رضي اهللا عنها أهنا أول سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث بعدها 
  .» والضحى « مث بعدها » يا أيها املدثر « بعدها 

باإلنسان جنس الناس كلهم ، خلقوا من علق بعد النطفة ، والعلق مجع علقة ، يريد } َخلََق اإلنسان ِمْن َعلَقٍ { 
  :والعلقة قطعة من دم رطب مسيت بذلك ألهنا تعلق لرطوبتها مبا متر عليه ، فإذا جفت مل تكن علقة ، قال الشاعر 

  َيُمجُّ عليهما َعلََق الوتني... تركْناه خيرُّ على يدْيه 
  :وحيتمل مراده بذلك وجهني 

  .أن يبني قدر نعمته على اإلنسان بأن خلقه من علقة مهيئة حىت صار بشراً سوياً وعاقالً متميزاً : أحدمها 
أنه كما نقل اإلنسان من حال إىل حال حىت استكمل ، كذلك نقلك من اجلهالة إىل النبوة حىت تستكمل : الثاين 
  .حملها 

  .أي الكرمي } اقَْرأ وربَُّك األكَْرُم { 
قال إبراهيم بن . اقرأ بأن ربك هو األكرم ، ألنه ملا ذكر ما تقدم من نعمه دل هبا على نعمة كرمه : ثانياً  وحيتمل

  .من كرمه أن يرزق عبده وهو يعبد غريه : عيسى اليشكري 
  .ظفر أي َعلّم الكاتب أن يكتب بالقلم ، ومسي قلماً ألىن يقلم أي يقطع ، ومنه تقليم ال} الذي علَّم بالقَلَمِ { 

كن ، فكان ، القلم والعرش : خلق اهللا تعاىل أربعة أشياء بيده مث قال لسائر اخللق : وروى جماهد عن ابن عمر قال 
  .وجنة عدن وآدم 

  :وفيمن علمه بالقلم ثالثة أقاويل 
  .أنه أراد آدم عليه السالم ، ألنه أول من كتب ، قاله كعب األحبار : أحدها 
  .من كتب ، قاله الضحاك إدريس وهو أول : الثاين 

أنه أراد كل من كتب بالقلم ألنه ما علم إال بتعليم اهللا له ، ومجع بذلك بني نعمته تعاىل عليه يف خلقه وبني : الثالث 
  .نعمته تعاىل عليه يف تعليمه استكماالً للنعمة عليه 

  :فيه وجهان } علََّم اإلنسانَ مامل َيْعلَمْ { 
  .اله قتادة وابن زيد اخلط بالقلم ، ق: أحدمها 

  .علمه كل صنعه علمها فتعلم ، قاله ابن شجرة : الثاين 
  .علمه من حاله يف ابتداء خلقه ما يستدل به على خلقه وأن ينقله من بعد على إرادته : وحيتمل ثالثاً 

َعْبًدا إِذَا َصلَّى ) ٩(أََرأَْيَت الَِّذي َيْنَهى ) ٨(رُّجَْعى إِنَّ إِلَى رَبَِّك ال) ٧(أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى ) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِْنَسانَ لََيطَْغى 
أَلَْم َيعْلَْم بِأَنَّ اللََّه ) ١٣(أََرأَْيَت إِنْ كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٢(أَوْ أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(أََرأَْيتَ إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى ) ١٠(



َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(فَلَْيْدُع نَاِدَيُه ) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥(ْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة كَلَّا لَِئْن لَْم َيْنَتهِ لََن) ١٤(َيَرى 
  ) ١٩(كَلَّا لَا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَرِْب ) ١٨(

  :ها هنا وجهان » كال « يف } كال إنّ اإلنسانَ لَيطَْغى { 
  .فراء أنه رّد وتكذيب ، قاله ال: أحدمها 

  .، قاله أبو حامت السجستاين } كال سوف يعلمون { أنه مبعىن إال ، وكذلك : الثاين 
  :أربعة أوجه » ليطغى « ويف قوله 

  .ليبطر ، قاله الكليب : الثاين 
  .لريتفع من منزلة إىل منزلة ، قاله السدي : الثالث 
  .قاله ابن شجرة } املاءُ إّنا ملا طََغى { ليتجاوزه قدره ، ومنه قوله تعاىل : الرابع 

  .أي عن ربه ، قاله ابن عباس } أَن رآه اْسَتغَْنى { 
  .نزلت يف أيب جهل : استغىن مباله وثروته ، وقال الكليب : وحيتمل ثانياً 

  :فيه وجهان } إنّ إىل ربِّك الرُّْجَعى { 
  .املنتهى ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .املرجع يف القيامة : الثاين 
  .يرجعه اهللا إىل النقصان بعد الكمال ، وإىل املوت بعد احلياة : ثالثاً وحيتمل 

والالت والعّزى لئن : نزلت يف أيب جهل ، روى أبو هريرة أن أبا جهل قال } أََرأَْيَت الذي َيْنَهى عَْبداً إذا صَلَّى { 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رأيت حممداً يصلّي بني أظهركم ألطأن رقبته وألعفرن وجهه يف التراب ، مث أتى

إن بيين : ما لك؟ فقال : وهو يصلي ليطأ رقبته ، فما فجأه منه إال وهو ينكص ، أي يرجع على عقبيه ، فقيل له 
لو دنا مين الختطفته املالئكة عضواً « : وبينه خندقاً من نار وهواء وأجنحة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» عضواً 
  .» إنّ لكل أمة فرعون ، وفرعون هذه األمة أبو جهل « : حلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وروى ا

وحكى جعفر بن حممد أن أول صالة مجاعة مجعت . وكانت الصالة اليت قصد فيها أبو جهل رسول اهللا صالة الظهر 
اهللا عليه وسلم ومعه علّي رضي اهللا  يف اإلسالم ، يوشك أن تكون اليت أنكرها أبو جهل ، صالها رسول اهللا صلى

  :صل جناح ابن عمك ، وانصرف مسروراً يقول : عنه فمّر به أبو طالب ومعه ابنه جعفر فقال 
  عند ُمِلمِّ الزمان والكَُربِ... إنَّ علّياً وجعفرا ثقيت 

  خيذله من كان ذا َحَسبِ... واهللا ال أخذل النّيب وال 
  أخي ألمي من بنيهم وأيب ...ال ختذال وانصرا ابن عمكما 

  .فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك 
  :فيه قوالن } أرأْيَت إن كان على اهلَُدى أو أَمرَ بالّتقَْوى { 

هو النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين . أمل يكن خرياً له : يعين أبا جهل ، ويكون فيه إضمار ، وتقديره : أحدمها 
  :احتمال الوجهني » أرأْيَت « ويف قوله . ه ، وأمر بالتقوى يف طاعة ربه كان على اهلدى يف نفس

  .أنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
هكذا كان : خطاب عام له وألمته ، واملراد به على الوجهني هدايته ، ويكون يف الكالم حمذوف ، وتقديره : الثاين 



  .يفعل به 
  :يعين أبا جهل ، وفيه وجهان } لّى أرأَْيَت إن كَذََّب َوَتَو{ 

  .كذب باهللا وتوىل عن طاعته : أحدمها 

  .كذب بالقرآن وتوىل عن اإلميان : الثاين 
  .كذب بالرسول وتوىل عن القبول : وحيتمل ثالثاً 

  :يعين أبا جهل ، وفيه وجهان } أمل َيْعلَْم بأنَّ اهللا َيَرى { 
  أبا جهل؟ أمل تعلم يا حممد أن اهللا يرى: أحدمها 

  أمل تعلم يا أبا جهل أن اهللا يراك؟: الثاين 
  :وفيه وجهان 

  .يرى عمله ويسمع قوله : أحدمها 
  .يراك يف صالتك حني هناك أبو جهل عنها : الثاين 

  .يرى ما هّم به أبو جهل فال ميكنه من رسوله : وحيتمل ثالثاً 
  :جهل ، وفيه وجهان  يعين أبا} كال لِئن مل َيْنَتِه لنسفعاً بالنّاِصيِة { 

يعين لنأخذن بناصيته ، قاله ابن عباس ، وهو عند العرب أبلغ يف االستذالل واهلوان ، ومنه قول اخلنساء : أحدمها 
:  

  وكانوا يظّنون أنْ لن ُتجَزَّا... جززنا نواصي فرساهنم 
قد سفعته النار أو الشمس إذا  معناه تسويد الوجوه وتشويه اخللقة بالسفعة السوداء ، مأخوذ من قوهلم: الثاين 

  :غريت وجهه إىل حالة تشويه ، وقال الشاعر 
  وُنؤْياً كجِذم احلوضِ مل َيَتثَلّمِ... أثايفَّ ُسفْعاً ُمعَرَّس مَِرجلٍ 

والناصية شعر مقدم الرأس ، وقد يعّبر هبا عن مجلة اإلنسان ، كما يقال هذه ناصية مباركة إشارة إىل مجيع اإلنسان 
.  

  .يعين ناصية أيب جهل كاذبة يف قوهلا ، خاطئة يف فعلها } ناصيٍة كاذبٍة خاطئةٍ { : ال مث ق
أي فليدع أهل ناديه » فليدع نادية « يعين أبا جهل ، والنادي جملس أهل الندى واجلود ومعىن } فلَْيْدعُ ناِدَيةُ { 

  .من عشرية أو نصري 
ة من خزنة جهنم ، وهم أعظم املالئكة خلقاً وأشدهم بطشاً ، والعرب تطلق والزبانية هم املالئك} سََنْدعُ الّزبانِيةَ { 

  :هذا اإلسم على من اشتد بطشه ، قال الشاعر 
  زبانيةٌ غُلٌْب ِعظَاٌم ُحلومها... َمطاعيُم يف القُصْوى َمطاعُني يف الَوغى 

  .كال ال تطع أبا جهل يف أمره : قال أبو هريرة } كال ال ُتِطْعُه { 
  :هنيه عن طاعته وجهني  وحيتمل
  .ال تقبل قوله إن دارك وال رأيه إن قاربك : أحدمها 

اللهم ال « : ال جتبه عن قوله ، وال تقابله على فعله ، ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : الثاين 
  .بت دعوته هللك الناس أي ال جتب دعاءه ألن املسافر يدعو بانقطاع املطر فلو أجي» تطع فينا مسافراً 

  :فيه وجهان } واْسُجْد واقْتَرِْب { 



  .اسجد أنت يا حممد مصلياً ، واقترب أنت يا أبا جهل من النار ، قاله زيد بن أسلم : أحدمها 
  .اسجد أنت يا حممد يف صالتك لتقرب من ربك ، فإن أقرب ما يكون العبد إىل اهللا تعاىل إذا سجد له : الثاين 

أنزل يف أيب جهل أربع ومثانون آية ، وأنزل يف الوليد بن املغرية مائة : عن الضحاك عن ابن عباس قال  وروى جويرب
  .وأربع آيات ، وأنزل يف النضر بن احلارث اثنتان وثالثون آية 

وإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول األكثرين فقد روي يف ترتيب السور 
: كة واملدينة أحاديث ، أوفاها ما رواه آدم ابن أيب أناس عن أيب شيبة شعيب بن زريق عن عطاء اخلراساين قال مب

مث » اقرأ باسم ربك « : بلغنا أن هذا ما نزل من القرآن مبكة واملدينة األول فاألول ، فكان أول ما نزل فيما بلغنا 
شمس كورت ، سّبح اسم ربك ، الليل ، الفجر ، الضحى ، أمل نشرح ن والقلم ، املزمل ، املدثر ، تّبت ، إذا ال« 

، العصر ، العاديات ، الكوثر ، أهلاكم ، أرأيت ، الكافرون ، الفيل ، الفلق ، اإلخالص ، النجم ، عبس ، القدر ، 
ارق ، القمر ، ص ، والشمس ، الربوج ، التني ، إليالف ، القارعة ، القيامة ، اهلُمزة ، املرسالت ، ق ، البلد ، الط

األعراف ، قل أوحى ، يس ، الفرقان ، املالئكة ، مرمي ، طه ، الواقعة ، الشعراء ، النمل ، القصص ، بنو إسرائيل 
، يونس ، هود ، يوسف ، احلجر ، األنعام ، الصافات ، لقمان ، سبأ ، الزمر ، املؤمن ، حم السجدة ، عسق ، 

اف ، الذاريات ، الغاشية ، الكهف ، النحل ، نوح ، إبراهيم ، األنبياء ، قد الزخرف ، الدخان ، اجلاثية ، األحق
أفلح ، السجدة ، الطور ، امللك ، احلاقة ، سأل سائل ، النبأ ، النازعات ، االنفطار ، االنشقاق ، الروم ، 

  .العنكبوت ، املطففني 

  .فهذه مخس ومثانون سورة نزلت مبكة 
رة ، مث األنفال ، آل عمران ، األحزاب ، املمتحنة ، النساء ، الزلزلة ، احلديد ، سورة وكان فيما نزل باملدينة البق

حممد ، الرعد ، الرمحن ، هل أتى ، الطالق ، مل يكن ، احلشر ، النصر ، النور ، احلج ، املنافقون ، اجملادلة ، 
  .احلجرات ، التحرمي ، اجلمعة ، الصف ، الفتح ، املائدة ، براءة 

  .بع وعشرون سورة نزلت باملدينة فهذه س
ومل تكن الفاحتة واهللا أعلم ضمن ما ذكره ، وقد اختلف الناس يف نزول السور اختالفاً كثرياً ، لكن وجدت هذا 

  .احلديث أوىف وأشفى فذكرته 

َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح ) ٣(ةُ الْقَْدرِ خَْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ لَْيلَ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ ) ١(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ 
  ) ٥(َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ ) ٤(ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ 

  :فيه وجهان } إنا أنزلناه يف ليلة القدر { قوله تعاىل 
  . يف ليلة القدر مبا نزل به من الوحي يعين جربيل ، أنزله اهللا: أحدمها 

  :يعين القرآن؛ وفيه قوالن : الثاين 
نزل القرآن يف رمضان ويف ليلة القدر يف ليلة مباركة مجلة واحدة من عند اهللا : ما روى ابن عباس قال : أحدمها 

فرة على جربيل يف عشرين ليلة ، تعاىل يف اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا ، فنجمته الس
وجنمه جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عشرين سنة ، وكان ينزل على مواقع النجوم أرساالً يف الشهور 

  .واأليام 



  .أن اهللا تعاىل ابتدأ بإنزاله يف ليلة القدر ، قاله الشعيب : القول الثاين 
عشر األواخر من رمضان ، وأهنا يف وتر العشر أوجد ، إال ابن عمر فإنه واختلف يف ليلة القدر مع اتفاقهم أهنا يف ال

  .زعم أهنا يف الشهر كله 
فذهب الشافعي رمحه اهللا إىل أهنا يف إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين حلديث أيب سعيد اخلدري ، وذهب أّيب بن 

  .كعب وابن عباس إىل أهنا يف ليلة سبع وعشرين 
من عالمتها أن تصبح الشمس ال شعاع هلا « : دل أّيب بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال واختلف يف الدليل ، فاست

وقد رأيت ذلك يف صبيحة سبع وعشرين ، واستدل ابن عباس بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ، قال » 
  .ون ، فدل أهنا فيها الكلمة السابعة والعشر» هي « و » سالم « سورة القدر ثالثون كلمة فهي يف قوله : 

إن اهللا تعاىل ينقلها يف : هي يف ليلة أربع وعشرين للخرب املروي يف تنزيل الصحف ، وقال آخرون : وقال آخرون 
  .كل عام من ليلة إىل أخرى ليكون الناس يف مجيع العشر جمتهدين ، ولرؤيتها متوقعني 

  :ويف تسميتها ليلة القدر أربعة أوجه 
  .تعاىل قدر فيها إنزال القرآن ألن اهللا : أحدها 
  .ألن اهللا تعاىل يقدر فيها أمور السنة ، أي يقضيها ، وهو معىن قول جماهد : الثاين 

  .لعظم قدرها وجاللة خطرها ، من قوهلم رجل له قدر ، ذكره ابن عيسى : الثالث 
  .ألن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً جزيالً : الرابع 

تنبيهاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فضلها ، وحثّاً على العمل فياه ، قال } لَْيلَةُ القَْدرِ وما أْدراَك ما { 
  .وليلتها كيومها ، ويومها كليلتها : الشعيب 

فلم » وما يدريك « فقد أدراه ، وما كان من قوله » وما أدراك « : كل ما يف القرآن من قوله تعاىل : قال الفراء 
  .يدره 
كان : ال يقدر اهللا يف ليلة القدر إال السعادة والنعم ، ويقدر يف غريها الباليا والنقم ، وقال عكرمة : الضحاك  قال

  .ابن عباس يسمي ليلة القدر ليلة التعظيم ، وليلة النصف من شعبان ليلة الرباءة ، وليليت العيدين ليلة اجلائزة 
  :ستة أقاويل  فيه} ليلةُ القْدرِ خٌري من أَلِْف َشْهرٍ { 

  .ليلة القدر خري من عمر ألف شهر ، قاله الربيع : أحدها 

  .أن العمل يف ليلة القدر خري من العمل يف غريها ألف شهر ، قاله جماهد : الثاين 
  .أن ليلة القدر خري من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، قاله قتادة : الثالث 
وم الليل حىت يصبح مث جياهد العدوّ حىت ميسي ، ففعل ذلك ألف شهر ، أنه كان رجل يف بين إسرائيل يق: الرابع 

  .فأخرب اهللا تعاىل أن قيام ليلة القدر خري من عمل ذلك الرجل ألف شهر ، رواه ابن أيب جنيح وجماهد 
أن ملك سليمان كان مخسمائة شهر ، وملك ذي القرنني كان مخسمائة شهر ، فصار ملكهما ألف شهر ، : اخلامس 

  .جعل العمل يف ليلة القدر خرياً من زمان ملكهما ف
  .املالئكة يف ليلة القدر يف األرض أكثر من عدد احلصى : قال أبو هريرة } َتنَزَّلُ املالئكةُ والرُّوُح فيها { 

  :ها هنا أربعة أقاويل » الروح « ويف 
  .جربيل عليه السالم ، قاله سعيد بن جبري : أحدها 
  .ئكة ، قاله ابن أيب جنيح حفظة املال: الثاين 



  .أهنم أشرف املالئكة وأقرهبم من اهللا ، قاله مقاتل : الثالث 
  .أهنم جند من اهللا من غري املالئكة ، رواه جماهد عن ابن عباس مرفوعاً : الرابع 

{ : قوله تعاىل أن الروح والرمحة تنزل هبا املالئكة على أهلها ، دليله : وحيتمل إن مل يثبت فيه نص قوالً خامساً 
  .أي بالرمحة } ينّزل املالئكة بالرُّوح من أْمره على من يَشاُء من عباده 

  .يعين بأمر رهبم } بإذْن ربِّهم { 
  .يعين ُيقضى يف تلك الليلة من رزق وأجل إىل مثلها من العام القابل } ِمن كل أْمرٍ { 

يل ينزل فيها مع املالئكة فيسلمون على كل امرىء من كل امرىء ، فتأوهلا الكليب على أن جرب: وقرأ ابن عباس 
  .مسلم 

  :فيه ثالثة تأويالت } سالٌم هي حىت مطلع الفَْجر { 
  .أن ليلة القدر هي ليلة ساملة من كل شر ، ال حيدث فيها حدث وال يرسل فيها شيطان ، قاله جماهد : أحدها 
  .ة أن ليلة القدر هي سالم وخري وبركة ، قاله قتاد: الثاين 

  .أن املالئكة تسلم على املؤمنني يف ليلة القدر إىل مطلع الفجر ، قاله الكليب : الثالث 

 َرُسولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً) ١(لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنْفَكَِّني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ 
َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ) ٤(َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّنةُ ) ٣(ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ ) ٢(

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ) ٥(ذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َويُِقيُموا الصَّلَاةَ َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ َو
إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أُولَِئَك ُهْم َخْيرُ ) ٦(َوالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ الَْبرِيَِّة 

ُهْم َوَرضُوا َعْنُه َجَزاؤُُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْن) ٧(الْبَرِيَِّة 
  ) ٨(ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه 

معناه مل يكن الذين كفروا من اليهود }  ُمنفَكَِّني مل َيكُنِ الِّذيَن كَفَروا ِمْن أْهلِ الِكتابِ واملُْشرِكَني{ قوله تعاىل 
والنصارى الذين هم أهل الكتاب ، ومل يكن املشركون الذين هم عبدة األوثان من العرب ، وغريهم الذين ليس هلم 

  :فيه أربعة تأويالت » منفكني « . . كتاب 
مل يزالوا مقيمني : وهذا قول ثان . ىت يتبني هلم احلق ح} حىت تأتيهم الَبيَِّنةُ { مل يكونوا منتهني عن الشرك : أحدها 

  .على الشرك والريبة حىت تأتيهم البينة ، يعىن الرسل ، قاله الربيع 
مل يفترقوا ومل خيتلفوا أن اهللا سيبعث إليهم رسوالً حىت بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم وتفرقوا ، : الثالث 

  .ر ، قاله ابن عيسى فمنهم من آمن بربه ، ومنهم من كف
مل يكونوا ليتركوا منفكني من حجج اهللا تعاىل ، حىت تأتيهم البينة اليت تقوم هبا عليهم احلجة ، قال امرؤ : الرابع 
  :القيس 

  أىب عالُق احلُبِّ إال لُزوما... إذا قُلُْت أَنْفَكَّ ِمن ُحّبها 
  :ها هنا ثالثة أوجه » البّينة « ويف 

  .اله قتادة القرآن ، ق: أحدها 
  .الرسول الذي بانت فيه دالئل النبوة : الثاين 

  .بيان احلق وظهور احلجج : الثالث 



مل يكن : ما كان الذي كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني ، ويف قراءة ابن مسعود : ويف قراءة أّيب بن كعب 
  .املشركون وأهل الكتاب منفكني 

  .يعين حممداً } رسولٌ ِمن اهللا { 
  .يعين القرآن } َيْتلُواْ ُصُحفاً ُمطَّهَرةً { 

  :وجهان } مطهرة { ويف . يتعقب بنبوته نزول الصحف املطهرة على األنبياء قبله : وحيتمل ثانياً 
  .من الشرك ، قاله عكرمة : أحدمها 

  .مطهرة احلكم حبسن الذكر والثناء ، قاله قتادة : الثاين 
  .اهللا  لنزوهلا من عند: وحيتمل ثالثاً 

  :فيه وجهان } فيها كُُتٌب قَيِّمةٌ { 
  .يعين كتب اهللا املستقيمة اليت جاء القرآن بذكرها ، وثبت فيه صدقها ، حكاه ابن عيسى : أحدمها 

  .يعين فروض اهللا العادلة ، قاله السدي : الثاين 
  .يعين اليهود والنصارى } وما َتفَرََّق الِّذيَن أُوُتوا الِكتَاَب { 
  :فيه قوالن } ِمن بَْعِد ما جاءتْهم الْبيَِّنةُ  إالّ{ 

  .القرآن ، قاله أبو العالية : احدمها 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ابن شجرة : الثاين 

  .البينة ما يف كتبهم من صحة نبوته : وحيتمل ثالثاً 
  :ة أوجه فيه ثالث} وما أُِمروا إالّ لَيْعُبدوا اهللا ُمخِْلصَني له الدِّيَن { 

  .ُمِقرِّين له بالعبادة : أحدها 
  .ناوين بقلوهبم وجه اهللا تعاىل يف عبادهتم : الثاين 

  .، قاله ابن جرير » احلمد هللا « إذا قال ال إله إال اهللا أن يقول على أثرها : الثالث 
  .إال ليخلصوا دينهم يف اإلقرار بنبوته : وحيتمل رابعاً 

  :فيه ستة أوجه } ُحنفاَء { 
  .متبعني : أحدها 
  .مستقيمني ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .خملصني ، قاله خصيف : الثالث 
  :مسلمني ، قاله الضحاك ، وقال الشاعر : الرابع 

  ُحنفاُء نسُجُد ُبكرةً وأصيالً... أخليفة الرمحنِ إنا َمْعشٌر 
جتمع احلنيف واملسلم كان معىن احلنيف احلاج إذا ا: يعين حّجاجاً ، قاله ابن عباس؛ وقال عطية العويف : اخلامس 

  .ال تسمي العرب احلنيف إال ملن حج واختنت : وإذا انفرد احلنيف كان معناه املسلم ، وقال سعيد بن جبري 
  .أهنم املؤمنون بالرسل كلهم ، قاله أبو قالبة : السادس 

  :وفيه ثالثة أوجه } وُيقيموا الّصالةَ وُيْؤتُوا الّزكاةَ وذلَك ديُن القَيَِّمةِ { 
  .معناه وذلك دين األمة املستقيمة : أحدها 
  .وذلك دين القضاء القيم ، قاله ابن عباس : الثاين 



  .وذلك احلساب املبني ، قاله مقاتل : الثالث 
  .وذلك دين من قام هللا حبقه : وحيتمل رابعاً 

إِنَّ الذين آَمُنواْ * رِ جََهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهآ أولئك ُهْم َشرُّ الربية إِنَّ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني ِفي نَا{ 
َجَزآؤُُهْم ِعنَد َربِّهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِى ِمْن َتْحِتَها األهنار خَاِلِديَن ِفيَهآ * َوَعِملُواْ الصاحلات أولئك ُهْم َخْيرُ الربية 

  }اْ َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه أََبداً رِِّضَى اهللا َعنُْهْم َوَرُضو

) ٤(َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها ) ٣(َوقَالَ الْإِْنَسانُ َما لََها ) ٢(وَأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها ) ١(إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلَْزالََها 
َوَمْن ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرُه ) ٦(اُس أَْشَتاًتا ِلُيرَْوا أَْعَمالَُهْم َيْومَِئٍذ َيْصُدُر النَّ) ٥(بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها 

  ) ٨(َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيَرُه 

أي حركت األرض حركتها ، والزلزلة شدة احلركة ، فيكون من زل يزل } إذا ُزلزِلت األرض زِلزاهلا { قوله تعاىل 
.  
  :وجهان } زِلزاهلا { يف قوله و

  .ألهنا غاية زالزهلا املتوقعة : أحدمها 
  .ألهنا عامة يف مجيع األرض ، خبالف الزالزل املعهودة يف بعض األرض : الثاين 

: وهذا اخلطاب ملن ال يؤمن بالبعث وعيد وهتديد ، وملن يؤمن به إنذار وحتذير ، واختلف يف هذه الزلزلة على قولني 
  .أهنا يف الدنيا من أشراط الساعة ، وهو قول األكثرين : أحدمها 

  .أهنا الزلزلة يوم القيامة ، قاله خارجة بن زيد وطائفة : الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } وأَْخَرَجتِ األرضُ أَثْقَالَها { 

  : . . . . . . . . . . . .أحدها 
  .ما عليها من مجيع األثقال ، وهذا قول عكرمة : الثاين 
  .تمل قول الفريقني وحي

إذا كان الثقل يف بطن األرض فهو ثقل هلا ، : أخرجت أسرارها اليت استودعتها ، قال أبو عبيدة : وحيتمل رابعاً 
  .وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها 

  :حيتمل وجهني } وقالَ اإلنسانُ ما لَها { 
  .ما هلا زلزلت زلزاهلا : أحدمها 

  .ا ما هلا أخرجت أثقاهل: الثاين 
  :قوالن » اإلنسان « ويف املراد هبذا 

أن املراد مجيع الناس من مؤمن وكافر ، وهذا قول من جعله يف الدنيا من أشراط الساعة ألهنم ال يعلمون : أحدمها 
  .مجيعأً أهنا من أشراط الساعة يف ابتداء أمرها حىت يتحققوا عمومها ، فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها 

فار خاصة ، وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة ، ألن املؤمن يعترف هبا فهو ال يسأل عنها ، والكافر أهنم الك: الثاين 
  .جاحد هلا فلذلك يسأل عنها 

  :فيه ثالثة أوجه } يومئٍذ ُتَحدِّثُ أْخباَرها { 
ن زعم أهنا زلزلة حتدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها ، قاله أبو هريرة ورواه مرفوعاً ، وهذا قول م: أحدها 



  .القيامة 
فتخرب بأن أمر الدنيا قد انقضى ، وأن أمر : حتدث بقيام الساعة إذا قال اإلنسان ما هلا ، قال ابن مسعود : الثالث 

  .اآلخرة قد أتى ، فيكون ذلك منها جواباً عند سؤاهلم ، وعيداً للكافر وإنذاراً للمؤمن 
  :ويف حديثها بأخبارها ثالثة أقاويل 

  .أن اهللا تعاىل يقلبها حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك : ها أحد
  .أن اهللا تعاىل ُيحدث الكالم فيها : الثاين 

  .يكون الكالم منها بياناً يقوم مقام الكالم : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه } بأنَّ رّبك أْوَحى لََها { 

  :معناه أوحى إليها بأن أهلمها فأطاعت ، كما قال العجاج : أحدها 
  وَشدَّها بالراسياتِ الثُّّبِت... أَْوحى هلا القَرَاَر فاْسَتقَرَِّت 

  .يعين قال هلا ، قاله السدي : الثاين 
  .أمرها ، قاله جماهد : الثالث 

  :وفيما أوحى هلا وجهان 
  .أوحى هلا بأن حتدث أخبارها : أحدمها 

  .بأن خترج أثقاهلا : الثاين 
  .لزل زلزاهلا أوحى هلا بأن تز: وحيتمل ثالثاً 

  :فيه قوالن } يومئٍذ َيْصُدرُ الناُس أَْشتاتاً { 
أنه يوم القيامة يصدرون من بني يدي اهللا تعاىل فرقاً فرقاً خمتلفني يف قدرهم وأعماهلم ، فبعضهم إىل اجلنة : أحدمها 

  .وهم أصحاب احلسنات ، وبعضهم إىل النار وهم أصحاب السيئات ، قاله حيىي بن سالم 

أهنم يف الدنيا عند غلبة األهواء يصدرون فرقاً ، فبعضهم مؤمن ، وبعضهم كافر ، وبعضهم حمسن ، :  الثاين
  .وبعضهم مسيء ، وبعضهم حمق ، وبعضهم مبطل 

  .يعين ثواب أعماهلم يوم القيامة } لُيرَْوا أَْعمالَهم { 
فهم يف األمم واملعتقد حبسب ما كانوا عليه يف أهنم عند النشور يصدرون أشتاتاً من القبور على اختال: وحيتمل ثالثاً 

الدنيا من اتفاق أو اختالف لريوا أعماهلم يف موقف العرض من خري أو شر فيجازون عليها بثواب أو عقاب ، 
  :التفرق واالختالف ، قال لبيد : والشتات 

  ال خريَ يف أْمر الشتات... إنْ كُْنِت هتْويَن الِفراَق ففارقي 
  :يف هذه اآلية ثالثة أقاويل } لْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً َيَره فََمن َيْعَم{ 

  .أن معىن َيَره أي يعرفُْه : أحدها 
  .أنه يرى صحيفة عمله : الثاين 

  .أن يرى خري عمله ويلقاه : الثالث 
  :ويف ذلك قوالن 

  .اء يلقى ذلك يف اآلخرة ، مؤمناً كان أو كافراً ، ألن اآلخرة هي دار اجلز: أحدمها 
  .أنه إن كان مؤمناً رأى جزاء سيئاته يف الدنيا ، وجزاء حسناته يف اآلخرة حىت يصري إليها وليس عليه سيئة : الثاين 



وإن كان كافراً رأى جزاء حسناته يف الدنيا ، وجزاء سيئاته يف اآلخرة حىت يصري إليها وليس له حسنة ، قاله 
  .طاووس 

  .قه من ثواب وعقاب عند املعاينة يف الدنيا ليوفاه يف اآلخرة أنه جزاء ما يستح: وحيتمل ثالثاً 
  :وحيتمل املراد هبذه اآلية وجهني 

  .إعالمهم أنه ال خيفى عليه صغري وال كبري : أحدمها 
  .إعالمهم أنه جيازي بكل قليل وكثري : الثاين 

نب الصغري من نظرة أو غمزة أو غيبة وحكى مقاتل بن سليمان أهنا نزلت يف ناس باملدينة كانوا ال يتورعون من الذ
أو ملسة ، ويقولون إمنا وعد اهللا على الكبائر ، ويف ناس يستقلون الكسرة واجلوزة والثمرة وال يعطوهنا ، ويقولون 

  .إمنا جنزى على ما تعطيه وحنن حنبه ، فنزل هذا فيهم 
ستقرئه ، فقرأ عليه هذه اآلية ، فقال وروي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ي

  .حسيب حسيب إن عملت مثقال ذرة خرياً رأيته ، وإن عملت مثقال ذرة شراً رأيته : صعصعة 
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه يتغذيان إذا نزلت : وروى أبو أيوب األنصاري 

  .هذه السورة ، فقاما وأمسكا 

إِنَّ ) ٥(فََوَسطَْن بِِه َجْمًعا ) ٤(فَأَثَْرنَ بِِه َنقًْعا ) ٣(فَالُْمغَِرياتِ صُْبًحا ) ٢(فَالُْمورَِياِت قَْدًحا ) ١(يَاِت ضَْبًحا َوالَْعاِد
لَا َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ أَفَ) ٨(وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد ) ٧(َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد ) ٦(الْإِْنَسانَ ِلَربِّهِ لَكَنُوٌد 

  ) ١١(إِنَّ َربَُّهْم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََخبٌِري ) ١٠(َوُحصِّلَ َما ِفي الصُّدُورِ ) ٩(

  :يف العاديات قوالن } والعادياتِ ضَْبحاً { : قوله تعاىل 
  :قول الشاعر  أهنا اخليل يف اجلهاد ، قاله ابن عباس وأنس واحلسن ، ومنه: أحدمها 

  طعْنُتها عند صدور العاديْه... وطعنٍة ذاتِ رشاشٍ واهيْه 
  .يعين اخليل 

  :أهنا اإلبل يف احلج ، قاله عليٌّ رضي اهللا عنه وابن مسعود ومنه قول صفية بنت عبد املطلب : الثاين 
  بأيديها إذا صدع الغبار... فال والعاديات غَداة َجْمعٍ 
» ضبحاً « ديات الشتقاقها من العدو ، وهو تباعد الرجل يف سرعة املشي؛ ويف قوله يعين اإلبل ، ومسيت العا

  :وجهان 
  .أن الضبح مححمة اخليل عند العدو ، قاله من زعم أن العاديات اخليل : أحدمها 

ه إال أنه شدة النّفس عند سرعة السري ، قاله من زعم أهنا اإلبل ، وقيل إنه ال يضبح باحلمحمة يف عدو: الثاين 
  قول سائقها أج أج؛ وهذا قََسٌم ،: ضبحها : الفرس والكلب ، وأما اإلبل فضبحها بالنفَس؛ وقال ابن عباس 

  :فيه ستة أقاويل } فاملوريات قَْدحاً { 
  .أهنا اخليل توري النار حبوافرها إذا جرت من شدة الوقع ، قاله عطاء : أحدها 
  .له حممد بن كعب أهنا نريان احلجيج مبزدلفة ، قا: الثاين 

  .أهنا نريان اجملاهدين إذا اشتعلت فكثرت نرياهنا إرهاباً ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أهنا هتيج احلرب بينهم وبني عدوهم ، قاله قتادة : الرابع 



  .أنه مكر الرجال ، قاله جماهد؛ يعين يف احلروب : اخلامس 
ت هبا الدالئل وأوضح هبا احلق وفضح هبا الباطل ، قاله عكرمة ، أهنا األلسنة إذا ظهرت هبا احلجج وأقيم: السادس 

  .وهو قََسٌم ثاٍن 
  :فيها قوالن } فاملغريات صُْبحاً { 

  .أهنا اخليل تغري على العدو صبحاً ، أي عالنية ، تشبيهاً بظهور الصبح ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .ىن ، قاله علّي رضي اهللا عنه أهنا اإلبل حني تعدو صبحاً من مزدلفة إىل م: الثاين 

  :فيه ثالثة أقاويل } فأثَرنَ به َنقْعاً { 
  :فأثرن به غباراً ، والنقع الغبار ، قاله قتادة ، وقال عبد اهللا بن رواحة : أحدها 

  تثري النقَْع من كنفي كَداِء... عدمت ُبَنّييت إن مل َتروْها 
  .حممد بن كعب النقع ما بني مزدلفة إىل مىن ، قاله : الثاين 

  .أنه بطن الوادي ، فلعله يرجع إىل الغبار املثار من هذا املوضع : الثالث 
  :فيه قوالن } فََوَسطَْن به َجْمعاً { 

  .مجع العدو حىت يلتقي الزخف ، قاله ابن عباس واحلسن : أحدمها 
  .ىل مىن ، قاله مكحول أهنا مزدلفة تسمى مجعاً الجتماع احلاج هلا وإثارة النقع يف الدفع إ: الثاين 

  :فيه سبعة أقاويل } إنّ اإلنسانَ لِربِّه لَكَُنوٌد { 
  :لكفور قاله قتادة ، والضحاك ، وابن جبري ، ومنه قول األعشى : أحدها 

  كُُندٌ لوْصلِ الزائرِ املُعْتاِد... أَْحِدثْ هلا حتدث لوْصلك إهنا 
  .لكثري إن الكنود هو الذي يكفر اليسري وال يشكر ا: وقيل 
  .أنه اللوام لربه ، يذكر املصائب وينسى النعم ، قاله احلسن ، وهو قريب من املعىن األول : الثاين 

  :أن الكنود اجلاحد للحق ، وقيل إمنا مسيت كندة ألهنا جحدت أباها ، وقال إبراهيم بن زهري الشاعر : الثالث 
  ٍة كَنوُِدوذكْرى ُبْخلِ غاني... دع البخالَء إن مشخوا وَصدُّوا 

  .أن الكنود العاصي بلسان كندة وحضرموت ، وذكره حيىي بن سالم : الرابع 
العاصي ، وبلسان : الكنود بلسان كندة وحضرموت : أنه البخيل بلسان مالك بن كنانة ، وقال الكليب : اخلامس 

  .البخيل : الكفور ، وبلسان مالك بن كنانة : مضر وربيعة 
  .هللا يف معاصي اهللا أنه ينفق نعم ا: السادس 
الكنود الذي يضرب عبده « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه القاسم عن أيب أمامه قال : السابع 

نزلت يف الوليد بن املغرية ، وعلى هذا وقع القسم جبميع ماتقدم من : وقال الضحاك » ويأكل وحده ومينع رفده 
  .السورة 

  :فيه قوالن }  وإنَّه على ذلك لَشهيٌد{ 
  .أن اهللا تعاىل على كفر اإلنسان لشهيد ، قاله ابن جريج : أحدمها 

  .أن اإلنسان شاهد على نفسه ، ألنه كنود ، قاله ابن عباس : الثاين 
  :يعين اإلنسان ، ويف اخلري ها هنا وجهان } وإنه ِلُحبِّ اخلريِ لشديٌد { 

  .ادة املال ، قاله ابن عباس ، وجماهد وقت: أحدمها 



  .الدنيا ، قاله ابن زيد : الثاين 
  .وإنه حلب اختياره لنفسه لشديد : أن اخلري ها هنا االختيار ، ويكون معناه : وحيتمل ثالثاً 

  :وجهان } لشديد { ويف قوله 
  .لشديد احلب للخري ، وشدة احلب قوته وتزايده : أحدمها 

  .سن ، من قوهلم فالن شديد أي شحيح لشحيح باملال مينع حق اهللا منه ، قاله احل: الثاين 
  :فيه ثالثة أوجه } أفَالَ َيْعلَُم إذا ُبْعِثَر ما يف القُبورِ { 

  .من فيها من األموات : أحدها 
  .معناه مات : الثاين 

  .ُبْحِثَر ما يف القبور : حبث ، قاله الضحاك ، وهي يف قراءة ابن مسعود : الثالث 
  :فيه ثالثة أوجه  }وُحصِّلَ ما يف الصُّدُورِ { 

  .ميز ما فيها ، قاله الكليب : أحدها 
  .استخرج ما فيها : الثاين 

  .كشف ما فيها : الثالث 
  :أي عامل ، وحيتمل وجهني } إنَّ ربَّهم هبم يومئٍذ لَخبٌري { 

  .خلبري مبا يف نفوسهم : أحدمها 
  .خلبري ، مبا تؤول إليه أمورهم : الثاين 

وََتكُونُ الْجَِبالُ ) ٤(َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث ) ٣(َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ ) ٢(لْقَارَِعةُ َما ا) ١(الْقَارَِعةُ 
فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(ازِيُنُه َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَو) ٧(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ) ٦(فَأَمَّا َمْن ثَقُلَْت َموَازِيُنُه ) ٥(كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ 

  ) ١١(َناٌر َحاِمَيةٌ ) ١٠(َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه ) ٩(

  :فيه وجهان } ما القارَِعةُ * القارَِعةُ { قول تعاىل 
  .أهنا العذاب ، ألهنا تقرع قلوب الناس هبوهلا : أحدمها 

  .ئدها أهنا الصيحة لقيام الساعة ، ألهنا تقرع بشدا: وحيتمل ثانياً 
: الرعد [ } وال يزالُ الذِّين كفروا ُتصيبُهم مبا َصَنعوا قارعةٌ { : وقد تسمى بالقارعة كل داهية ، كما قال تعاىل 

  :قال الشاعر ]  ٣١
  ومل ُتوقَْد لنا يف القْدرِ ناُر... مىت ُتقَْرْع مبْروَتكم َنُسْؤكم 

  .} حلاقّة ة ما ااحلاقّ{ : تعظيماً هلا ، كما قال تعاىل } ما القارعة { 
  :ويف الفراش قوالن } يوَم يكونُ الّناُس كالفَراشِ املْبثُوثِ { 

أنه طري يتساقط يف النار ليس : أنه اهلمج الطائر من بعوض وغريه ، ومنه اجلراد ، قاله الفراء ، الثاين : أحدمها 
  .ببعوض وال ذباب ، قاله أبو عبيدة وقتادة 

  :ثالثة أوجه } املبثوث { ويف 
  .أنه املبسوط ، قاله احلسن :  أحدها
  .املتفرق ، قاله أبو عبيدة : الثاين 



  .أنه الذي حيول بعضه يف بعض ، قاله الكليب : الثالث 
  .وإمنا شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش املبثوث ألهنم يتهافتون يف النار كتهافت الفراش 

« : الصوف ذو األلوان يف قول أيب عبيدة ، وقرأ ابن مسعود : والِعهن } وتكونُ اجلبالُ كالِعْهنِ املْنفُوشِ { 
  .» كالصوف 

  .خلفته ، وضعفه ، فشبه به اجلبال خلفتها ، وذهاهبا بعد شدَّهتا وثباهتا } كالِْعْهنِ املَْنفُوشِ { وقال 
حىت يدك هبا  وحيتمل أن يريد جبال النار تكون كالعهن حلمرهتا وشدة هلبها ، ألن جبال األرض تسري مث تنسف

  .األرض دكّا 
  :فيه ثالثة أقاويل } فأّما َمْن ثَقُلَْت َموازِيُنه { 

وحق مليزان : أنه ميزان ذو كفتني توزن به احلسنات والسيئات ، قاله احلسن ، قال أبو بكر رضي اهللا عنه : أحدها 
  .ال يوضع فيه إال احلق أن يكون ثقيالً 

  :اللسان وزن اإلنسان ، وقال الشاعر : جماهد ، ولذلك قيل  امليزان هو احلساب ، قاله: الثاين 
  عندي لكل ُمخاِصمٍ ِميزانُه... قد كنت قبل لقائكم ذا ِمّرٍة 

  .أي كالم أعارضه به 
  .أن املوازين احلجج والدالئل ، قاله عبد العزيز بن حيىي ، واستشهد فيه بالشعر املتقدم : الثالث 

  :ويف املوازين وجهان 
  .مجع ميزان : أحدمها 

  .أنه مجع موزون : الثاين 
  :فيه وجهان } فهو يف ِعيشٍة راِضيٍة { 

  .وهي اجلنة : يعين يف عيشة مرضية ، قال قتادة : أحدمها 
  .يف نعيم دائم ، قاله الضحاك ، فيكون على الوجه األول من املعاش ، وعلى الوجه الثاين من العيش : الثاين 

  :فيه وجهان } فأمُُّه هاويةٌ * زِيُنه وأّما َمْن َخفّْت َموا{ 
أن اهلاوية جهنم ، مساها أُمَّا له ألنه يأوي إليها كما يأوي إىل أُّمه ، قاله ابن زيد ، ومنه قول أمية بن أيب : أحدمها 
  .الصلت 

  فيها مقابُِرنا وفيها نُولَُد... فاألرُض َمْعِقلُنا وكانْت أُّمنا 
  .فيها مع بعد قعرها ومسيت النار هاوية ألنه يهوي 

  .أنه أراد أُّم رأسه يهوي عليها يف نار جهنم ، قاله عكرمة : الثاين 
  :وقال الشاعر 

  .كُْنَت كَمن َتْهوِي به اهلاوَِية ... يا َعمرُو لو َنالَْتك أَْرحاُمنا 

كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم ) ٤(ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣(ونَ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُم) ٢(حَتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر ) ١(أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر 
  ) ٨(ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ ) ٧(ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦(لََتَرُونَّ الَْجِحيَم ) ٥(الَْيِقنيِ 

  :وجهان } اكم أهل{ يف } ألْهاكُم الّتكاثُُر { : قوله تعاىل 
  .شغلكم : أحدمها 



  .أنساكم ، ومعناه أهلاكم عن طاعة ربكم وشغلكم عن عبادة خالقكم : الثاين 
  :ثالثة أقاويل } التكاثر { ويف 

  .التكاثر باملال واألوالد ، قاله احلسن : أحدها 
  .التفاخر بالعشائر والقبائل ، قاله قتادة : الثاين 

  .التجارة ، قاله الضحاك التشاغل باملعاش و: الثالث 
  :فيه وجهان } حىت ُزرُْتم املقابَِر { 

  .حىت أتاكم املوت فصرمت يف املقابر زّواراً ترجعون منها كرجوع الزائر إىل منزله من جنة أو نار : أحدمها 
فتعادّوا  أن حّيني من قريش ، بين عبد مناف وبين سهم ، كان بينهما مالحاة: ما حكاه الكليب وقتادة : الثاين 

حنن أكثر سّيداً وعزاً وعزيزاً وأعظم نفراً ، وقال بنو سهم : بالسادة واألشراف أيهم أكثر ، فقال بنو عبد مناف 
مثل ذلك ، فكثرهم بنو عبد مناف ، فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا يف اجلاهلية فُعّدوا األحياء واألموات ، فعّدوهم 

أي حىت ذكرمت األموات يف } حىت زرمت املقابر { يعين بالعدد } أهلاكم التكاثر { ىل فكثرهتم بنو سهم ، فأنزل اهللا تعا
  .املقابر 

هذا وعيد وهتديد ، وحيتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد } مث كالّ َسْوَف َتعلَمونَ * كَالَّ سَْوَف َتْعلَمونَ { 
  .والتغليظ 

  : وحيتمل أن يعدل به عن التأكيد فيكون فيه وجهان
كال سوف تعلمون عند املعاينة أن ما دعوتكم إليه حق ، مث كال سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم : أحدمها 
  .صدق 
  .كال سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون ، مث كال سوف تعلمون يف القيامة أنكم معذَّبون : الثاين 

  .ون يف احلياة قبل املوت من البعث واجلزاء ما تعلمونه بعد املوت منه معناه لو تعلم} كالّ لو َتْعلَمون ِعلَْم الَيِقني { 
  :فيه وجهان } ِعلَْم اليقني { 

  .علم املوت الذي هو يقيين ال يعتريه شك ، قاله قتادة : أحدمها 
  .ما تعلمونه يقيناً بعد املوت من البعث واجلزاء ، قاله ابن جريج : الثاين 
  :اضع الثالثة وجهان يف هذه املو} كَالَّ { ويف 

  .، قاله أبو حامت » إال « أهنا مبعىن : أحدمها 
  .أهنا مبعىن حقاً ، قاله الفراء : الثاين 

  :فيه وجهان } لََترُونَّ اجلَحيَم { 
  .أن هذا خطاب للكفار الذين وجبت هلم النار : أحدمها 

  .أنه عام ، فالكافر هي له دار واملؤمن مير على صراطها : الثاين 
يرفع الصراط وسط جهنم ، فناج مسلّم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى زيد بن أسلم عن أبيه قال 

  .» ، ومكدوس يف نار جهنم 
  :فيه وجهان } مث لََترُونَّها َعْيَن الَيقني { 

  .أن عني اليقني املشاهدة والعيان : أحدمها 
  .دي أنه مبعىن احلق اليقني ، قاله الس: الثاين 



  :وحيتمل تكرار رؤيتها وجهني 
  .أن األول عند ورودها : أحدمها 
  .عند دخوهلا : والثاين 

  :فيه سبعة أقاويل } مث لُتسْأَلُنَّ يومَئٍذ عن النَّعيمِ { 
  .الصحة والفراغ ، للحديث : األمن والصحة ، قاله ابن مسعود؛ وقال سعيد بن جبري : أحدها 

  .مع والبصر ، قاله ابن عباس اإلدراك حبواس الس: الثاين 
  .مالذّ املأكول واملشروب ، قاله جابر بن عبد اهللا األنصاري : الثالث 
  .أنه الغداء والعشاء ، قاله احلسن : الرابع 

  .هو ما أنعم اهللا عليكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، قاله حممد بن كعب : اخلامس 
  .قاله احلسن أيضاً واملفضل  عن ختفيف الشرائع وتيسري القرآن ،: السادس 
» مث لتسألن يومئٍذ عن الَنعيم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : السابع 

عن شبع البطون وبارد املاء وظالل املساكن واعتدال اخللق ولذة النوم ، وهذا السؤال يعم املؤمن والكافر ، إال أن 
تبشري بأن مجع له بني نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة ، وسؤال الكافر تقريع ألنه قابل نعيم الدنيا بالكفر  سؤال املؤمن

  .واملعصية ، وحيتمل أن يكون ذلك تذكرياً مبا أوتوه ، ليكون جزاء على ما قدموه 

  ) ٣(لُوا الصَّاِلحَاِت َوتََواصَْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاَصْوا بِالصَّْبرِ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِم) ٢(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(َوالَْعْصرِ 

  :وهذا قََسٌم ، فيه قوالن } والَعْصرِ { قوله تعاىل 
  .أن العصر الدهر ، قاله ابن عباس وزيد بن أسلم : أحدمها 

  :لشاعر أنه العشي ما بني زوال الشمس وغروهبا ، قاله احلسن وقتادة ، ومنه قول ا: الثاين 
  ويف الرَّْوحِة اُألوىل الغنيمةُ واَألجُْر... َتَرّوْح بنا يا عمُرو قد قصر الَعْصُر 

  .وخصه بالقسم ألن فيه خواتيم األعمال 
  .أن يريد عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم لفضله بتجديد النبوة فيه : وحيتمل ثالثاً 

  .وسطى ، ألهنا أفضل الصلوات ، قاله مقاتل أنه أراد صالة العصر ، وهي الصالة ال: وفيه رابع 
  .يعين باإلنسان جنس الناس } إنّ اإلنسانَ لَفي ُخْسر { 

  :ويف اخلسر أربعة أوجه 
  .لفي هالك ، قاله السدي : أحدها 
  .لفي شر ، قاله زيد بن أسلم : الثاين 

  .لفي نقص ، قاله ابن شجرة : الثالث 
والعصر : وكان علّي رضي اهللا عنه يقرؤها } وكان عاقبة أْمرِها ُخسْراً { : ىل لفي عقوبة ، ومنه قوله تعا: الرابع 

  .ونوائب الدهر إنّ اإلنسان لفي ُخْسرِ وإنه فيه إىل آخر الدهر 
  :يف احلق ثالثة تأويالت } إال الذين آمنوا وَعِملوا الّصاحلاِت وتَواصَْوا باحلَقِّ { 

  .الم أنه التوحيد ، قاله حيىي بن س: أحدها 



  .أنه القرآن ، قاله قتادة : الثاين 
  .أنه اهللا ، قاله السدي : الثالث 

  .أن يوصي ُمَخلَّفيه عند حضور املنية أال ُميوتنَّ إال وهم مسلمون : وحيتمل رابعاً 
  :فيه وجهان } وَتوَاصوا بالصَّْبر { 

  .على طاعة اهللا ، قاله قتادة : أحدمها 
  .، قاله هشام بن حسان على ما افترض اهللا : الثاين 

  .بالصرب عن احملارم واتباع الشهوات : وحيتمل تأويالً ثالثاً 

َوَما ) ٤(كَلَّا لَُينَْبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة ) ٣(َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدُه ) ٢(الَِّذي َجَمَع َمالًا َوَعدََّدُه ) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة 
ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدةٍ ) ٨(إِنََّها َعلَْيهِْم مُْؤَصَدةٌ ) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة ) ٦(َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ ) ٥(لُْحطََمةُ أَْدَراَك َما ا

)٩ (  

  :فيه أربعة تأويالت } وَْيلٌ لكلِّ ُهَمَزٍة لُمََزٍة { قوله تعاىل 
  :يّاب ، قاله ابن عباس ، ومنه قول زياد األعجم أن اهلمزة املغتاب ، واللمزة الع: أحدها 

  وإن أُغَّيْب فأْنَت اهلامُز اللَُّمزة... ُتْديل بوُّدي إذا القيتين كَِذباً 
  .أن اهلمزة الذي يهمز الناس ، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ، قاله ابن زيد : الثاين 

زة الذي يلمزه من خلفه إذا أدبر ، قاله أبو العالية ، ومنه أن اهلمزة الذي يهمز يف وجهه إذا أقبل ، واللم: الثالث 
  :قول حسان 

  بقافيٍة تأَجج كالشُّواِظ... مهزتك فاخَْتَضْعَت بذُلَّ نفْسٍ 
أن اهلمزة الذي يعيب جهراً بيد أو لسان ، واللمزة الذي يعيبهم سراً بعني أو حاجب ، قاله عبد امللك بن : الرابع 
  .هشام 

  :قال رؤبة 
.ظل َعْصَرْي باِطلي َولَمزِي  يف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  

  :واختلفوا فيمن نزلت فيه على مخسة أقاويل 
  .يف أُيب بن خلف ، قاله عمار : أحدها 
  .يف مجيل بن عامر اجلمحي ، قاله جماهد : الثاين 

  . يف األخنس بن شريق الثقفي ، قاله السدي: الثالث 
  .يف الوليد بن املغرية ، قاله ابن جريج : الرابع 

  .أهنا مرسلة على العموم من غري ختصيص ، وهو قول األكثرين : اخلامس 
  :فيه اربعة أوجه } الذي َجَمَع مَاالً وَعدََّده { 

  .يعين أحصى عدده ، قاله السدي : أحدها 
  .عدّد أنواع ماله ، قاله جماهد : الثاين 

  .يكفيه من الشني ، قاله عكرمة  ملا: الثالث 
  .اختذ ماله ملن يرثه من أوالده : الرابع 



  .أنه فاخر بعدده وكثرته : وحيتمل خامساً 
  :فيه وجهان } َيْحَسبُ أَنّ مالَه أَْخلََدهُ { 

  .يزيد يف عمره ، قال عكرمة : أحدمها 
  .مينعه من املوت ، قال السدي : الثاين 

  .د موته ينفعه بع: وحيتمل ثالثاً 
  :وفيها ثالثة أوجه } كَالَّ لَُينَبذَنَّ يف احلُطََمِة { 

  .أنه اسم باب من أبواب جهنم ، قاله ابن واقد ، وقال الكليب هو الباب السادس : أحدها 
  .أنه اسم درك من أدراك جهنم ، وهو الدرك الرابع ، قاله الضحاك : الثاين 

  .ابن زيد أنه اسم من أمساء جهنم ، قاله : الثالث 
  :ويف تسميتها بذلك وجهان 

  :ألهنا حتطم ما أُلقي فيها ، أي تكسره وهتده ، ومنه قول الراجز : أحدمها 
  يوَم كَسَرنا أَْنفَه لَيْغَضبا... إنا َحطْمنا بالقضيب ُمْصَعبا 

لنار تأكل أهلها حىت إذا روى خالد بن أيب عمران عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ا} اليت َتطِّلُع على اَألفئدِة { 
وحيتمل } نار اهللا املوقدة ، اليت تطلع على األفئدة { اطلعت على أفئدهتم انتهت ، مث إذا صدروا تعود ، فذلك قوله 

  :اطالعها على األفئدة وجهني 
  .لتحس بأمل العذاب مع بقاء احلياة ببقائها : أحدمها 

وعقاب على قدر استحقاقهم ألمل العذاب ، وذلك مبا استبقاه اهللا تعاىل استدل مبا يف قلوهبم من آثار املعاصي : الثاين 
  .من اإلمارات الدالة عليه 

  :فيه ثالثة أوجه } إنَّها عليهم ْمْؤَصَدةٌ { 
  .مطبقة ، قاله احلسن والضحاك : أحدها 
  :هللا بن قيس الرقيات مغلقة بلغة قريش ، يقولون آصد الباب إذا أغلقه ، قاله جماهد ومنه قول عبيد ا: الثاين 

  ُمْصفقاً ُموَصداً عليه احلجاُب... إن يف القَْصر لو َدَخلْنا غَزاالً 
ال يدخلها : مسدودة اجلوانب ال ينفتح منها جانب ، قاله سعيد بن املسيب ، وقال مقاتل بن سليمان : الثالث 

  .رْوح وال خيرج منها غم 
  :فيه مخسة أوجه } يف َعَمٍد ُمَمدَّدةٍ { 
  .» بَعَمٍد ممّددة « أهنا موصدة بعمد ممددة ، قاله ابن مسعود ، وهي يف قراءته : حدها أ

  .أهنم معذبون فيها بُعمد حمددة ، قاله قتادة : الثاين 
  .أن الُعمد املمدة األغالل يف أعناقهم ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أهنا قيود يف أرجلهم ، قاله أبو صاحل : الرابع 

  .عناه يف دهر ممدود ، قاله أبو فاطمة م: اخلامس 

) ٣(وَأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيًْرا أََبابِيلَ ) ٢(أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ ) ١(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ 
  ) ٥(ولٍ فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُ) ٤(َتْرِميهِْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ 



  :فيه وجهان } أملْ َتَر كيَف فََعلَ ربَُّك بأْصحابِ الفِيل { : قوله تعاىل 
  .أمل خترب فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل : أحدمها 

  .أمل تَر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير أصحاب الفيل : الثاين 
  :م من عام الفيل على ثالثة أقاويل واختلف يف مولده عليه السال

  :أن مولده بعد أربعني سنة من عام الفيل ، قاله مقاتل : أحدها 
  .بعد ثالث وعشرين سنة منه ، قاله الكليب وعبيد بن عمري : الثاين 

  .ولدت يوم الفيل : أنه عام الفيل ، روي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروي عنه أنه قال : الثالث 
  :اختلف يف سبب الفيل على قولني و

أن أبرهة بن الصباح بىن بيعة بيضاء يقال هلا القليس ، وكتب إىل النجاشي إين لست : ماحكاه ابن عباس : أحدمها 
منتهياً حىت أصرف إليها حج العرب ، فسمع ذلك رجل من كنانة ، فخرج إىل القليس ودخلها ليالً فأحدث فيها ، 

اهللا ليسرين إىل الكعبة فيهدمها ، فجمع األحابيش وجّند األجناد ، وسار ، ودليله أبو فبلغ ذلك أبرهة فحلف ب
رغال ، حىت نزل باملغّمس ، وجعل على مقدمته األسود بن مقصود حىت سىب سرح مكة وفيه مائتا بعري لعبد املطلب 

  :قد قلّد بعضها ، وفيه يقول عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف 
  اآلخذ اهلجمة فيها التقليْد... األسود بن مقصوِد  ألهّم أْخزِ

  حيبسها ويف أُوالت التطريْد... بني حراء ، وثبري فالبيد 
  .قد أْجمعوا أال يكون معبوْد ... فضّمها إىل طماطم ُسوْد 

  واملروتني واملشاعر السوْد... ويْهدموا البيت احلرام املعمود 
عبد املطلب وكان وسيماً جسيماً ال تأخذه العني إىل أبرهة ، وسأله يف إبله  وتوجه... اْخفره يا ربِّ وأنت حمموْد 
جئت ألهدم : ومل؟ قال : لقد كنت أعجبتين حني رأيتك وقد زهدت اآلن فيك ، قال : اليت أخذت ، فقال أبرهة 

اإلبل أنا رهبا ،  :بيتاً هو دينك ودين آبائك فلم تكلمين فيه ، وكلمتين يف مائيت بعري لك ، فقال عبد املطلب 
لقد طلبته تّبع وسيف بن ذي يزن : ما كان ليمنعه مين ، فقال عبد املطلب : وللبيت رب سيمنعه ، فقال أبرهة 

وكسرى فلم يقدروا عليه ، وأنت ذاك فرد عليه إبله ، وخرج عبد املطلب وعاد إىل مكة ، فأخرب قريشاً بالتحرز يف 
  :اب وجعل يقول اجلبال ، وأتى البيت وأخذ حبلقة الب

  .َنعُ رْحلَُه فاْمَنع َحاللَْك ... الهّم إنّ العْبَد َيْم 
  .وحمالُهم غَدْواً ِمحالْك ... ال َيْغلّنب َصليبُهم 

  .لََتنا فأْمٌر ما بدا لََك ... إنْ كنَت تاركَهم وقب 
قريش خرجوا إىل أرض احلبشة ما حكاه الكليب ومقاتل يزيد أحدمها وينقص أن فتية من : الثاين . القوة : احملال 

جتاراً ، فنزلوا على ساحل البحر على بيعة النصارى يف حقف من أحقافها ، قال الكليب تسمى البيعة ما سرجيان ، 
تسمى اهليكل ، فأوقدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارحتلوا فهبت ريح عاصف فاضطرمت البيعة ناراً : وقال مقاتل 

النجاشي فأخربه ، فاستشاط غضباً ، وأتاه أبرهة بن الصبّاح وحجر بن شراحبيل وأبو فاحترقت ، فأتى الصريخ إىل 
يكسوم الِكْنديون ، وضمنوا له إحراق الكعبة وسيب مكة ، وكان النجاشي هو امللك ، وأبرهة صاحب اجليش ، 

وم هو أبرهة بن أبو يكس: وأبو يكسوم ندمي امللك وقيل وزيره ، وحجر بن شراحبيل من قواده ، وقال جماهد 
كانت مثانية فيلة ، : هو فيل واحد ، وقال الضحاك : الصّباح ، فساروا باجليش ومعهم الفيل ، قال األكثرون 



: ونزلوا بذي اجملاز ، واستاقوا سرح مكة ، وفيها إبل عبد املطلب ، وأتى الراعي نذيراً فصعد الصفا وصاح 
، فخرج عبد املطلب وتوجه إىل أبرهة وسأله يف إبله ، فرّدها  مث أخرب الناس مبجيء اجليش والفيل! واصباحاه

  .مستهزئاً ليعود ألخذها إذا دخل مكة 

  .مل يكن معهم : كان معهم ، وقال اآلخرون : واختلف يف النجاشي هل كان معهم أم ال ، فقال قوم 
جبال مكة ، وتوجه إىل مكة من وتوجه اجليش إىل مكة إلحراق الكعبة ، فلما وىل عبد املطلب بإبله احترزها يف 

كان اسم : طريق مىن ، وكان الفيل إذا بعث إىل احلرم أحجم ، وإذا عدل به عنه أقدم ، قال حممد بن إسحاق 
  .رأيت قائد الفيل وسائقه أعميني مقعدين يستطعمان أهل مكة : الفيل حممود ، وقالت عائشة 

  :ووقفوا باملغّمس فقال عبد اهللا بن خمزوم 
  أنت حبست الفيل باملغّمس... جلليل ربنا مل تدنس أنت ا

  .وما هلم من فرجٍ ومنفسِ ... حبسته يف هيئة املكركس 
  .املطروح املنكوس : املكركس 

إن هذه لطري غريبة بأرضنا ، ما هي بنجدية : وبصر أهل مكة بالطري قد أقبلت من ناحية البحر ، فقال عبد املطلب 
هنا أشباه اليعاسيب ، وكان يف مناقريها وأرجلها حجارة ، فلما أطلت على القوم ألقتها وال هتامية وال حجازية ، وإ

جاءت الطري عشية فبانت ، مث صبحتهم بالغداة فرمتهم ، وقال عطية : عليهم حىت هلكوا ، قال عطاء بن أيب رباح 
  .محام مكة منها : فقال : سألت عنها أبا سعيد اخلدري : العويف 

  .م أبرهة ورجع إىل اليمن فهلك يف الطريق وأفلت من القو
أبرهة هو جد النجاشي الذي كان يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أيقنوا هبالك القوم : وقال الواقدي 
  :، قال الشاعر 

  واَألشرُم املغلوُب ليس الغالْب... أين املفر واإلله الطالْب 
  .ياط ضربه حبربة فشرم أنفة وجبينه ، أي وقع بعضه على بعض يعين باألشرم أبرهة ، مسي بذلك ألن أر

  :وقال أبو الصلت بن مسعود ، وقيل بل قاله عبد املطلب 
  .ال ُيماري هبّن إال الكَفُور ... إنّ آياتِ ربِّنا ناِطقاٌت 

  .َمرَّ يْعوي كأنه َمْعقوُر ... َحَبسَ الفيلَ باملّغمس حىت 
  .ألهنم أرادوا كيد قريش بالقتل والسيب ، وكيد البيت بالتخريب واهلدم } ْضليل أملْ َيْجَعلْ كَْيَدهم يف َت{ 

  :حيكى عن عبد املطلب بعد ما حكيناه عنه أنه أخذ حبلقة الباب وقال 

  .يا رب فامنع منهم محاكا ... يا رب ال نرجو هلم سواكا 
  .امنعهم أن خيربوا قراكا ... إن عدو البيت من عاداكا 

ملطلب بعث ابنه عبد اهللا على فرس له سريع ، ينظر ما لقوا فإذا القوم مشدخون ، فرجع يركض كاشفاً مث إن عبد ا
فلما دنا من . إن ابين أفرس العرب وما كشف عن فخذه إال بشرياً أو نذيراً : عن فخده ، فلما رأى ذلك أبوه قال 

خرج عبد املطلب وأصحابه فأخذوا أمواهلم ، هلكوا مجيعاً ، ف: ما وراءك؟ قال : ناديهم حبيث ُيسمعهم قالوا 
فكانت أموال بين عبد املطلب ، وهبا كانت رياسة عبد املطلب ألنه احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء ، مث خرج 

  :أهل مكة بعده فنهبوا ، فقال عبد املطلب 



  وقد َرَعوا مبكةَ اَألجياال... أنَت َمنْعتَ احلُْبَش واَألفْياال 
  وكَلَّ أمرٍ هلمن ِمعضاال... منهم القتاال وقد َخِشينا 

  :وحيتمل تضليل كيدهم وجهني . ... وشكراً وْحمداً لك ذا اجلالال 
  .أن كيدهم أضلهم حىت هلكوا : أحدمها 

  .أن هالكهم أضل كيدهم حىت بطل : الثاين 
  :فيه ثالثة أقاويل } وأْرَسلَ عليهم طَيْراً أَبابِيلَ { 

مل ير قبلها وال بعدها مثلها ويروي جويرب عن الضحاك عن ابن : لسماء ، قاله سعيد بن جبري أهنا من طري ا: أحدها 
  .» إهنا طري بني السماء واألرض تعشعش وتفرخ « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عباس ، قال 
  .أهنا العنقاء املغرب اليت تضرب هبا األمثال ، قاله عكرمة : القول الثاين 

أهنا من طري األرض ، أرسلها اهللا تعاىل من ناحية البحر ، مع كل طائر ثالثة أحجار ، حجران يف رجليه ، : الثالث 
بل كانت أشباه الوطاويط ، : وحجر يف منقاره ، قاله الكليب ، وكانت سوداً ، خضر املناقري طوال األعناق ، وقيل 

  .كن أشباه اخلطاطيف : وقالت عائشة 
  :على مخسة أقاويل » أبابيل  «واختلف يف 

  .أهنا الكثرية ، قاله احلسن وطاوس : أحدها 
  .املتتابعة اليت يتبع بعضها بعضاً ، قاله ابن عباس وجماهد : الثاين 

  :أهنا املتفرقة من ها هنا وها هنا ، قاله ابن مسعود واألخفش ، ومنه قول الشاعر : الثالث 
   سلول مشينا أبابياللوال... إن سلوالً عداك املوت عارفة 

  .أي متفرقني 
  .أن األبابيل املختلفة األلوان ، قاله زيد بن أسلم : الرابع 

  :أن تكون مجعاً بعد مجع ، قاله أبو صاحل وعطاء ، ومنه قول الشاعر : اخلامس 
  .كأسود األداء حتت العوايل ... وأبابيل من خيول عليها 

  .بابيل مأخوذ من اإلبل املؤبلة ، وهي األقاطيع األ: وقال إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث 
واختلف النحويون هل لألبابيل واحد من جنسه ، فذهب أبو عبيدة والفراء وثعلب إىل أنه ال واحد له كالعباديد 

والسماطيط ، وذهب آخرون إىل أن له واحد ، واختلفوا يف واحده ، فذهب أبو جعفر الرؤاسي إىل أن واحدة إبّالة 
  .واحدها إبول ، وقال ابن كيسان واحدة إبّيل : ، وقال الكسائي مشددة 

  :فيه أربعة أقاويل } َتْرميهم حبجارٍة ِمن ِسجّيلٍ { 
  .طني ، قال ابن عباس : أن السجيل كلمة فارسية هي سنك وكل ، أوهلا حجر ، وآخرها : أحدها 
  :ن مقبل أن السجيل هو الشديد ، قاله أبو عبيدة ، ومنه قول اب: الثاين 

  َضرْباً تواصى به اَألبطالُ ِسجِّيالً... ورْجلٍة يْضرِبون البَْيَض عن َعَرضٍ 
  .أن السجيل اسم السماء الدنيا ، فنسبت احلجارة إليها لنزوهلا منها ، قاله ابن زيد : الثالث 
  :ار احلجر قوالن أنه اسم حبر من اهلواء ، منه جاءت احلجارة فنسبت إليه ، قاله عكرمة ويف مقد: الرابع 

  .أنه حصى اخلذف ، قاله مقاتل : أحدمها 
رأيت يف دار أم هاىنء حنو قفيز من احلجارة اليت : كان احلجر فوق العدسة ودون احلمصة ، قاله أبو صاحل : الثاين 



رحيها  وملا رمت الطري باحلجارة بعث اهللا: رمي هبا أصحاب الفيل خمططة حبمرة كأهنا اجلزع ، وقال ابن مسعود 
  :فزادهتا شدة ، وكانت ال تقع على أحد إال هلك ومل يسلم منهم إال رجل من كندة ، فقال 

  لدى جِْنبِ املغَمِّسِ ما لَقينا... فإنِك لو رأْيِت ومل تريِه 
  وِظلَّ َسحابٍة مرَّْت علينا... َخشيُت اهللا إذ قدَْبثَّ طَيْراً 

  ى احلُْبشاِن َديْناكأنَّ هلا عل... وباتت كلُّها تْدعو حبقٍّ 
  :فيه مخسة أقاويل } فجَعلَهم كَعْصٍف مأكولٍ { 

  .أن العصف ورق الزَّرع ، واملأكول الذي قد أكله الدود ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .أن العصف املأكول هو الطعام ، وهذا قول حسني بن ثابت : الثاين 

  .بن السائب أنه قشر احلنطة إذا أكل ما فيه ، رواه عطاء : الثالث 
  .أنه ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته ، قاله ابن زيد : الرابع 

أن العصف التني واملأكول القصيل للدواب ، قاله سعيد بن جبري واحلسن ، واختلف فيما فعله اهللا هبم ، : اخلامس 
  .ن كان ذلك معجزة لنّيب كان يف ذلك الزمان ، وقيل إنه كان خالد بن سنا: فقال قوم 

  .بل كان متهيداً وتوطيداً لنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه ولد يف عامه وقيل يف يومه : وقال آخرون 

الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ ) ٣(فَلَْيْعُبدُوا َربَّ َهذَا الْبَْيِت ) ٢(إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ) ١(ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍ 
  ) ٤(ُهْم ِمْن َخْوٍف َوآَمَن

  .اإليالف مأخوذ من أَِلف يأْلَف ، وهي العادة املألوفة ، ومنه قوهلم ائتلف القوم } إليالِف قُرْيشٍ { ويف قوله تعاىل 
  :أربعة أقاويل } إليالف قريش { ويف قوله 

  .نعميت على قريش ، ألن نعمة اهللا عليهم أن ألفه هلم ، قاله ابن عباس وجماهد : أحدها 
  .إليالف اهللا هلم ألنه آلفهم إيالفاً ، قاله اخلليل بن أمحد : الثاين 

  .إليالف قريش َحرَمي وقيامهم ببييت ، وهذا معىن قول احلسن : الثالث 
  .إليالف ما ذكره من رحلة الشتاء والصيف يف معايشهم ، قاله مكحول : الرابع 

  :قوالن » إليالف قريش « ويف الالم اليت يف 
} فجعلهم كعْصف مأكولٍ { : إىل أن قال } أمل تر كيف { أنه صلة يرجع إىل السورة املتقدمة من قوهلم :  أحدمها

إليالف قريش ، فصار معناه أن ما فعله بأصحاب الفيل ألجل إيالف قريش ، قاله ثعلب ، وكان عمر وأّيب بن 
أمل تر إليالف : أهنما سورة واحدة ، أي كعب ال يفصالن بني السورتني ويقرآهنما كالسورة الواحدة ، ويريان 

  .قريش 
ويكون معناه لنعميت على قريش } فَلَْيْعُبدوا رب هذا البَْيِت { أن الالم صلة ترجع إىل ما بعدها من قوله : الثاين 

يالف إل« فَلَْيْعُبدوا َربَّ هذا البيت ، قاله أهل البصرة ، وقرأ عكرمة ، ليألف قريش ، وكان يعيب على من يقرأ 
  .» قريش 

إالف قريش ، واستشهد بقول أيب طالب يوصي أخاه أبا هلب برسول اهللا صلى اهللا عليه : وقرأ بعض أهل مكة 
  :وسلم 

  وكن رجالً ذا َنجدٍة وعفاِف... فال َتْتركْنُه ما َحييَت ملعظمٍ 



  أال فُُهُم يف الناس خريُ إالِف... َتذوُد الِعدا عن ُعْصبٍة هامشيٍة 
يش تلده فهم بنو النضري بن كنانة ، وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، ومن مل تلده فهر فليس من وأما قر

من قريش ، وإن مل يكونوا من بين فهر ، وقد كانوا : قريش ، وعلى املشهور أن بين النضر بن كنانة ومن تلده 
  :وه مسكناً ، قال الشاعر متفرقني يف غري احلرم فجمعهم قصي بن كالب يف احلرم حىت اختذ

  به مجع اللَه القبائلَ ِمن فهر... أبونا قصيٌّ كان ُيْدعى جمّمعاً 
  :واختلفوا يف تسميتهم قريشاً على أربعة أقاويل 

  :لتجمعهم بعد التفرق ، والتقريش التجميع ، ومنه قول الشاعر : أحدها 
  وقَدميِيف َحديٍث ِمن َدْهرِهم ... إخوةٌ قرَّشوا الذنوب علينا 

  .ألهنم كانوا جتاراً يأكلون من مكاسبهم ، والتقريش التكسب : الثاين 
  :التفتيش ، قال الشاعر : أهنم كانوا يفتشون احلاج عن ذي اخللة فيسدون خلته ، والقرش : الثالث 

  عند َعمرو فهل له إبْقاُء... أيها الشامُت املقِّرُش َعّنا 
بحر ، من أقوى دوابه ، مسيت قريشاً لقوهتا وأهنا تأكل وال تؤكل ، وتعلو وال تعلى أن قريشاً اسم دابة يف ال: الرابع 

  :، قاله ابن عباس واستشهد بقول الشاعر 
  يأكلون البالدَ أكْالً كشيشاً... هكذا يف العباد حيُّ قريش 

  َيكثر القتل فيهُم واخلموشا... وهلم آخَر الزمان نيبٌّ 
  حيُشرون املطيَّ حشْراً كميشاً... ميُأل األرَض َخيلةً ورجاالً 

  .ُرُك يوماً يف جناحني ريشاً ... تأكل الغثَّ والَسمَني وال تت 
  .ر هبا مسيت قريش قريشاً ... وقريش هي اليت تسكن البح 
  .على سائر البحور جيوشاً ... سلّطت بالعلو يف جلج البحر 

يف كل عام رحلتان والرحلة السفرة ، ملا يعاىن فيها من الرحيل كانت لقريش } إيالفِهم رِْحلَةَ الشتاِء والصَّْيِف { 
  .والنزول ، رحلة يف الصيف ورحلة يف الشتاء طلباً للتجارة والكسب 

  :واختلف يف رحليت الشتاء والصيف على قولني 
على بصرى أن كلتا الرحلتني إىل فلسطني ، لكن رحلة الشتاء يف البحر ، طلباً للدفء ، ورحلة الصيف : أحدمها 

  .وأذرعات ، طلباً للهواء ، قاله عكرمة 
  .أن رحلة الشتاء إىل اليمن ألهنا بالد حامية ، ورحلة الصيف إىل الشام ألهنا بالد باردة ، قاله ابن زيد : الثاين 

  :فإن قيل فما املعىن يف تذكريهم رحلة الشتاء والصيف؟ ففيه جوابان 
ن العرب ألهنم أهل احلرم ، فذكرهم ذلك ليعلموا نعمته عليهم يف أمنهم مع أهنم كانوا يف سفرهم آمنني م: أحدمها 

  .خوف غريهم 
  :ألهنم كانوا يكسبون فيتوسعون ويطعمون ويصلون ، كما قال الشاعر فيهم : الثاين 

  .َهالَّ َنزَلَْت بآلِ عبِد َمناِف ... يا أيها الرجلُ احملوِّل َرْحلَه 
  .والراحلون لرحلة اإليالِف . ..اآلخذون العهَد من آفاِقها 

  .والقائلون َهلُمَّ لَألضْياِف ... والرائشون وليس يُوجد رائٌش 
  .حىت يصري فقُريهم كالكايف ... واخلالطون غنيَّهم بفقريهم 



  .ورجال مكة مسنتون عجاِف ... عمرو العال هشم الثريد لقومه 
  .فذكرهم اهللا تعاىل هذه النعمة 

أهنم كانوا يشتون مبكة لدفئها ، ويصيفون بالطائف هلوائها ، : لشتاء والصيف قول ثالث والبن عباس يف رحلة ا
  :كما قال الشاعر 
  وَمصيفُها بالطاِئف... َتْشيت بِمكة نعمةً 

وهذه من جالئل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف ، 
  .ه النعمة فذكرهم اهللا تعاىل هذ

  :أمرهم اهللا تعاىل بعبادته ، ويف تعريف نفسه هلم بأنه رب هذا البيت وجهان } فَلَْيْعبدوا ربَّ هذا الَبْيتِ { 
  .ألنه كانت هلم أوثان ، فميز نفسه عنها : أحدمها 

  .أهنم بالبيت شرفوا على سائر العرب ، فذكر هلم ذلك تذكرياً بنعمته : الثاين 
  :أربعة أوجه » فليعبدوا « مر والضمري يف دخول الفاء على قوله ويف معىن هذا األ

  .فليعبدوا رب هذا البيت بأنه أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف : أحدها 
  .فليألفوا عبادة رب هذا البيت كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف : الثاين 

  .خوف فليعبدوا رب هذا البيت ألنه أطعمهم من جوع وآمنهم من : الثالث 
فليتركوا رحلة الشتاء والصيف بعبادة رب هذا البيت ، فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف : الرابع 

  .ليتوفروا باملقام على نصرة رسوله والذب عن دينه 
  :فيه ثالثة أقاويل } الذي أطَْعَمهم من جُوعٍ { 

  .زاق ، قاله ابن عيسى أطعمهم من جوع مبا أعطاهم من األموال وساق إليهم من األر: أحدها 

قاله } واْرُزقهم من الثمرات { : حني قال . أطعمهم من جوع مبا استجاب فيهم دعوة إبراهيم عليه السالم : الثاين 
  .ابن عباس 

أن جوعاً أصاهبم يف اجلاهلية ، فألقى اهللا يف قلوب احلبشة أن حيملوا إليهم طعاماً ، فحملوه ، فخافت : الثالث 
نوا أهنم قدموا حلرهبم ، فخرجوا إليهم متحرزين ، فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأعانوهم قريش منهم وظ

  .} الذي أطعمهم من جوع { باألقوات ، فهو معىن قوله 
  :فيه أربعة أقاويل } وآَمَنُهم ِمْن خْوفٍ { 

بقت هلم من دعوة إبراهيم آمنهم من خوف العرب أن يسبوهم أو يقاتلوهم تعظيماً حلرمة احلرم ، ملا س: أحدها 
  :عليه السالم حيث قال 

  .، قاله ابن عباس } ربِّ اجَْعلْ هذا بلداً آِمناً { 
  .من خوف احلبشة مع الفيل ، قاله األعمش : الثاين 

  .آمنهم من خوف اجلذام ، قاله الضحاك والسدي وسفيان الثوري : الثالث 
  . فيهم ، قاله علّي رضي اهللا عنه يعين آمن قريشاً أال تكون اخلالفة إال: الرابع 

فََوْيلٌ ِللُْمَصلِّنيَ ) ٣(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٢(فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم ) ١(أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ 
  ) ٧(َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ ) ٦(ُءونَ الَِّذيَن ُهمْ ُيَرا) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساهُونَ ) ٤(



  :فيه ثالثة أوجه } أرأْيَت الذي ُيكَذُِّب بالدِّينِ { قوله تعاىل 
  .يعين باحلساب ، قاله عكرمة وجماهد : أحدها 
  .حبكم اهللا تعاىل ، قاله ابن عباس : الثاين 

  .باجلزاء الثواب والعقاب : الثالث 
  :سة أوجه واختلف فيمن نزل هذا فيه على مخ

  .أهنا نزلت يف العاص بن وائل السهمي ، قاله الكليب ومقاتل : أحدها 
  .يف الوليد بن املغرية ، قاله السدي : الثاين 

  .يف أيب جهل : الثالث 
  .يف عمرو بن عائذ ، قاله الضحاك : الرابع 

  .صا ، قاله ابن جريج يف أيب سفيان وقد حنر جزوراً ، فأتاه يتيم ، فسأله منها ، فقرعه بع: اخلامس 
  :فيه ثالثة أوجه } فذلك الذي َيُدعُّ اليتيمَ { 

  .مبعىن حيقر البيت ، قاله جماهد : أحدها 
  .يظلم اليتيم ، قاله السدي : الثاين 

  .دفعاً  أي ُيدفعون إليها} يوم ُيَدعُّونَ إىل نارِ جهنََّم دّعاً { : يدفع اليتيم دفعاً شديداً ، ومنه قوله تعاىل : الثالث 
  :ويف دفعه اليتيم وجهان 

  .يدفعه عن حقه ومينعه من ماله ظلماً له وطمعاً فيه ، قاله الضحاك : أحدمها 
خمففة ، وتأويله على هذه القراءة يترك اليتيم فال يراعيه » َيَدُع الَيتيم « يدفعه إبعاداً له وزجراً ، وقد قرىء : الثاين 

  .اطراحاً له وإعراضاً عنه 
  .يدع اليتيم الستخدامه وامتهانه قهراً واستطالة : على هذه القراءة تأويالً ثالثاً  وحيتمل

أي ال يفعله وال يأمر به ، وليس الذم عاماً حىت يتناول من تركه عجزاً ، ولكنهم } وال َيُحضُّ على طعامِ اِملْسِكنيِ { 
فنزلت هذه اآلية فيهم ، ويكون معىن } أطَْعَمُه  أنطعم من لو يشاُء اهللا{ كانوا يبخلون ويعتذرون ألنفسهم يقولون 

  .الكالم ال يفعلونه إن قدروا ، وال حيثون عليه إن عجزوا 
  :اآلية ، ويف إطالق هذا الذم إضمار ، وفيه وجهان } فَوْيلٌ للُمَصلَّنيَ { 

  .ش عقاهبا ، قاله احلسن أنه املنافق ، إن صالها لوقتها مل يرج ثواهبا ، وإن صالها لغري وقتها مل خي: أحدمها 
فويل للمصلني { : وإمتام اآلية يف قوله . اآلية } الذين هم { : أن إضماره ظاهر متصل به ، وهو قوله تعاىل : الثاين 

  .إضماراً فيها وإن كان نطقاً ظاهراً } الذين هم عن صالهتم ساهون { : ما بعدها من قوله } 
  .ال يقدر على دفعه عن نفسه هو الذي ذم به ، ألنه عفو وليس السهو الذي يطرأ عليه يف صالته و

  :ويف تأويل ما استحق به هذا الذم ستة أوجه 
  .أن معىن ساهون أي الهون ، قاله جماهد : أحدها 
  .غافلون ، قاله قتادة : الثاين 

  .أن ال يصلّيها سراً ويصليها عالنية رياء للمؤمنني ، قاله احلسن : الثالث 
  .لذي يلتفت مينة ويسرة وهواناً بصالته ، قاله أبو العالية هو ا: الرابع 

  .هو أال يقرأ وال يذكر اهللا ، قاله قطرب : اخلامس 



« سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : هو ما روى مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال : السادس 
  .» صالة عن مواقيتها هم الذين يؤخرون ال« : فقال » الذين هم عن صالهتم ساهون 

  :فيه وجهان } الذين هم ُيراءونَ { 
املنافقون الذين يراءون بصالهتم ، يصلّوهنا مع الناس إذا حضروا ، وال ُيصلّوهنا إذا غابوا ، قاله علي وابن : أحدمها 
  .عباس 
يب صلى اهللا عيله وسلم أنه روي عن الن. أنه عاّم يف ذم كل من راءى لعمله ومل يقصد به إخالصاً لوجه ربه : الثاين 
  .» َمن َعِمل عمال لغريي فقد أشرك يب وأنا أغىن الشركاء عن الشرك : يقول اهللا تعاىل « : قال 

  :فيه مثانية تأويالت } وَيْمَنُعونَ املاعونَ { 
  :أن املاعون الزكاة ، قاله علي وابن عمر واحلسن وعكرمة وقتادة ، قال الراعي : أحدها 

  .ُحَنفاُء نسُجد بكرةً وأصيالً ... ن إنا َمْعَشٌر أخليفة الرمح
  حقَّ الزكاة ُمنّزال تنزيالً... َعَرٌب نرى هللا يف أمْواِلنا 

  ماعونَهم ويَضيِّعوا التْهليال... قَْوٌم على اإلسالم ملّا َيْمنعوا 
  .أنه املعروف ، قاله حممد بن كعب : الثاين 

  .أنه الطاعة ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .أنه املال بلسان قريش ، قاله سعيد بن املسيب والزهري : الرابع 

  :أنه املاء إذا احتيج إليه ومنه املاء املعني وهو اجلاري ، قال األعشى : اخلامس 
  إذا ما مساؤهم مل تِغم... بأجود منا مباعونه 

  .بن عباس ، وقد روي مأثوراً أنه ما يتعاوره الناس بينهم ، مثل الدلو والقدر والفاس ، قاله ا: السادس 
  .أنه منع احلق ، قاله عبد اهللا بن عمر : السابع 
  .أنه املستغل من منافع األموال ، مأخوذ من املعىن وهو القليل ، قاله الطربي وابن عيسى : الثامن 

  .أنه املعونة مبا خف فعله وقل ثقله : وحيتمل تاسعاً 

  ) ٣(إِنَّ َشانِئََك ُهَو الْأَْبَتُر ) ٢(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ) ١(إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر 

  :فيه تسعة تأويالت } إّنا أَْعطَيْناك الكَْوثَر { قوله تعاىل 
  .أن الكوثر النبوة ، قاله عكرمة : أحدها 
  .القرآن ، قاله احلسن : الثاين 

  .اإلسالم ، حكاه املغرية : الثالث 
  .اجلنة ، رواه ابن عمر وأنس مرفوعاً أنه هنر يف : الرابع 

  .أنه حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة قاله عطاء : اخلامس 
  .أنه اخلري الكثري ، قاله ابن عباس : السادس 
  .أنه كثرة أمته ، قاله أبو بكر بن عياش : السابع 
  .أنه اإليثار ، قاله ابن كيسان : الثامن 



  .أنه رفعة الذكر ، وهو فوعل من الكثرة : لتاسع ا
  :فيه ثالثة أقاويل } فََصلِّ ِلربَِّك واحنَرْ { 

  .الصالة املكتوبة ، وهي صالة الصبح مبزدلفة ، قاله جماهد : أحدها 
  .صالة العيد ، قاله عطاء : الثاين 

  .معناه اشكر ربك ، قاله عكرمة : الثالث 
  :الت فيه مخسة تأوي} واحنَرْ { 

  .واحنر هديك أو أضحيتك ، قاله ابن جبري وعكرمة وجماهد وقتادة : أحدها 
  .واحنر أي وسل ، قاله الضحاك : الثاين 

  .معناه أن يضع اليمني على الشمال عند حنره يف الصالة ، قاله علّي وابن عباس رضي اهللا عنهما : الثالث 
  .أن يرفع يديه يف التكبري ، رواه علّي : الرابع 

  :أنه أراد واستقبل القبلة يف الصالة بنحرك ، قاله أبو األحوص ومنه قول الشاعر : اخلامس 
  وسيُد أْهلِ األبْطحِ املتناحرِ... أبا َحكَمٍ َهلْ أَْنَت َعمُّ ُمجالٍد 

  .أي املتقابل 
  :يف شانئك وجهان } إنّ شانِئََك هو األْبَتُر { 

  .مبغضك ، قاله ابن شجرة : أحدمها 
  .عدّوك ، قاله ابن عباس : ين الثا

  :مخسة تأويالت » األبتر « ويف 
  .أنه احلقري الذليل ، قاله قتادة : أحدها 
  .معناه الفرد الوحيد ، قاله عكرمة : الثاين 

أن قريشاً كانوا يقولون ملن مات : أنه الذي ال خري فيه حىت صار مثل األبتر ، وهذا قول مأثور الرابع : الثالث 
ه ، قد بتر فالن فلما مات لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنه القاسم مبكة ، وابراهيم باملدينة ، قالوا ذكور ولد

  .بتر حممد فليس له من يقوم بأمره من بعده ، فنزلت اآلية ، قاله السدي وابن زيد 
اإلميان ، قالوا ابتتر منا حممد ، أن اهللا تعاىل ملا أوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا قريش إىل : اخلامس 

  .أي خالفنا وانقطع عنا ، فأخرب اهللا تعاىل رسوله أهنم هم املبترون ، قاله عكرمة وشهر بن حوشب 
  .أنه أبو هلب ، قاله عطاء : أحدها : على ثالثة أقاويل } إنّ شانئك هو األبتر { واختلف يف املراد من قريش بقوله 

  .ابن عباس أبو حهل ، قاله : الثاين 
  .أنه العاص بن وائل ، قاله عكرمة ، واهللا أعلم : الثالث 

َولَا أَْنُتمْ ) ٤(وَلَا أََنا عَابٌِد َما َعَبْدُتْم ) ٣(َولَا أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد ) ٢(لَا أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ) ١(قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 
  ) ٦(لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ ) ٥(َعابُِدونَ َما أَعُْبُد 

اآليات ، ذكر حممد بن إسحاق أن سبب نزوهلا أن الوليد بن املغرية ، والعاص بن وائل } قُل يا أيُّها الكاِفرونَ { 
. يا حممد هلم فلتعبد ما نعبد : واألسود بن عبد املطلب وأمية بن خلف لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

عبد ما تعبد ، ونشترك حنن وأنت يف أمرنا كله ، فإن كان الذي جئت به خرياً مما بأيدينا كنا قد كنا قد شركناك ون



فيه وأخذنا حبظنا منه ، وإن كان الذي بأيدينا خرياً مما بيديك كنت قد شركتنا يف أمرنا وأخذت حبظك منه ، فأنزل 
مر يف هذه السورة وسورة اإلخالص واملعوذتني متلّواً ، ألهنا فصار حرف األ} قل يا أيها الكافرون { اهللا تعاىل 

نزلت جواباً ، عىن بالكافرين قوماً معينني ، ال مجيع الكافرين ، ألن منهم من آمن ، فعبد اهللا ، ومنهم من مات أو 
  .قتل على كفره ، وهم املخاطبون هبذا القول فمنهم املذكورون 

  .عين من األوثان ي} ال أَعُْبُد ما َتْعُبدونَ { 
  .يعين اهللا تعاىل وحده ، اآليات } وال أنتم عابدون ما أَعُْبُد { 

  ما فائدة هذا التكرار؟: فإن قيل 
يعين يف : يعين يف احلال ، وقوله الثاين » ال تعبدون « و » ال أعبد « أن قوله يف األول : أحدمها : فيه وجهان : قيل 

  .املستقبل ، قاله األخفش 
إخبار عنه وعنهم يف املاضي : اآلية يعين يف املستقبل ، والثاين » ال أنتم « و » ال أعبد « أن األول يف قوله : الثاين 

  .، فلم يكن ذلك تكراراً الختالف املقصود فيهما 
  ؟»من أَعُبُد « ومل يقل » ما أَْعُبُد « فلم قال : فإن قيل 

» من « دون » ما « وهي أصنام وأوثان ، وال يصلح فيها إال } ْدُتم وال أنا عابد ما َعَب{ : ألنه مقابل لقوله : قيل 
  .فحمل الثاين على األول ليتقابل الكالم وال يتناىف 

  :فيه وجهان } لكم دِينكم ويل دينِ { 
  .لكم دينكم الذي تعتقدونه من الكفر ، ويل ديين الذي أعتقده من اإلسالم ، قاله حيىي بن سالم : أحدمها 

  .لكم جزاء عملكم ، ويل جزاء عملي  :الثاين 
  .وهذا هتديد منه هلم ، ومعناه وكفى جبزاء عملي ثواباً ، قاله ابن عيسى 

  .ليس يف القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة ، ألهنا توحيد وبراءة من الشرك : قال ابن عباس 

فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتغِْفْرُه إِنَُّه كَانَ ) ٢(اَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاًجا َورَأَْيَت النَّ) ١(إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح 
  ) ٣(َتوَّاًبا 

أما النصر فهو املعونة مأخوذ من قوهلم قد نصر الغيث األرض إذا أعان على } إذا جاَء َنْصُر اِهللا والفتُح { قوله تعاىل 
  :، قال الشاعر  نباهتا ومنع من قحطها

  بالَد متيمٍ واْنصُري أرَض عامِرِ... إذا انسلََخ الشهُر احلراُم فَودِّعي 
  :ويف املعّين هبذا النصر قوالن 

  .نصر الرسول على قريش ، قاله الطربي : أحدمها 
  .نصره على كل من قاتله من أعدائه ، فإن عاقبة النصر كانت له : الثاين 
فتحه مكة وقيل املراد حني نصر اهللا املؤمنني وفتح مكة : هاره إياك على أعدائك ، والفتح إذا جاء نصره بإظ: وقيل 

وإمنا عرب عن احلصول باجمليء جتوزاً لإلشعار بأن املقدرات متوجهة حني إىل أوقاهتا املعينة هلا ، . وسائر البالد عليهم 
  .لوروده مستعداً لشكره  فتعرف منها شيئاً فشيئاً ، وقد قرب النصر من قوته فكن مترقباً

  :ويف هذا الفتح قوالن 
  .فتح مكة ، قاله احلسن وجماهد : أحدمها 



  .فتح املدائن والقصور ، قاله ابن عباس وابن جبري ، وقيل ما فتحه عليه من العلوم : الثاين 
  :فيهم قوالن } ورأْيَت الناَس َيْدُخلون يف ِدْينِ اِهللا أَفْواجاً { 

الدين مياٍن والفقه ميانٍ « : هل اليمن ، ورورى عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أهنم أ: أحدمها 
  :وفيه تأويالن » إين ألجد نَفَس ربكم ِمن ِقبل اليمن « : وروي عنه عليه السالم أنه قال » واحلكمة ميانية 

  .أنه الفرج لتتابع إسالمهم أفواجاً : أحدمها 
  . تعاىل نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن ، وهم األنصار معناه أن اهللا: الثاين 

  .أهنم سائر األمم الذين دخلوا يف اإلسالم ، قاله حممد بن كعب : القول الثاين 
أيها القوم ليس لكم به وال بالقوم يد ، : ملا فتح اهللا على رسوله مكة ، قالت العرب بعضهم لبعض : وقال احلسن 

  . أفواجاً أمة أمة فجعلوا يدخلون يف دين اهللا
  .األفواج القبائل : ، وقال الكليب » الزمر « األفواج : واألمة أربعون رجالً ، وقال ابن عباس : قال الضحاك 

إنّ الناس دخلوا يف دين اهللا أفواجاً « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى جابر بن عبد اهللا قال 
  .» وسيخرجون أفواجاً 

  .مجاعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وقبائل سائر العرب » واجاً أف« 
  .مبعىن أبصرت ، أو مفعول ثان على أن رأيت مبعىن علمت » رأيت « حال ، على أن » يدخلون « 
أنه أراد : أحدمها : يف أمره هبذا التسبيح واالستغفار وجهان } فسّبْح ْحبمد ربِّك واْسَتْغِفره إنه كان تّواباً { 

  .بالتسبيح الصالة ، قاله ابن عباس ، وباالستغفار مداومة الذكر 
  .أنه أراد صريح التسبيح ، الذي هو التنزيه واالستغفار من الذنوب : الثاين 

سبحانك اللهم : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآلية يكثر أن يقول : روت عائشة قالت 
  :يا رسول اهللا ما هذه الكلمات اليت أراك أحدثتها؟ فقال : ك وأتوب إليك ، فقلت وحبمدك ، أستغفر

  »جعلت يل عالمة يف أميت إذا رأيتها قلتها « 
  :وجهان } إنه كان توّاباً { ويف قوله 
  .قابل التوبة : أحدمها 
  .متجاوز عن الصغائر : والثاين 

  :ويف أمره هبذابعد النصر والفتح وجهان 
  .ليكون ذلك منه شكراً هللا تعاىل على نعمه ، ألن جتديد النعم يوجب جتديد الشكر : أحدمها 

  .أنه نعى إليه نفسه ، ليجد يف عمله : الثاين 
وداٌع من اهللا ، ووداٌع من الدنيا ، فلم يعش بعدها إال سنتني مستدمياً التسبيح واالستغفار كما أُِمرَ : قال ابن عباس 

  .ة مل يوح إليه ، ورأى رؤيا النبوة سنتني ، ومات يف شهر ربيع األول وفيه هاجر ، وكان قد لبث أربعني سن
نزلت هذه السورة بعد فتح الطائف ، والفتح فتح مكة ، والناس أهل اليمن ، وهي آية موت النيب : وقال مقاتل 

واجاً يف دين اهللا عز صلى اهللا عليه وسلم فلما نزلت قرأها على أيب بكر وعمر ففرحا بالنصر وبدخول الناس أف
نعيت إليك نفسك : فقال » ما يبكيك يا عم؟ « : وجل ، ومسعها العباس فبكى ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» إنه لكما تقول « : ، قال 
وهذه السورة تسمى التوديع ، عاش النيب بعدها حوالً على قول مقاتل ، وحولني على قول ابن عباس ، مث حج 



اآلية ، فعاش بعدها مثانني يوماً ، مث } اليوم أكملت لكم دينكم { صلى اهللا عليه وسلم من قابل ، فنزل  رسول اهللا
فعاش } واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا { فعاش بعدها مخسة وثالثني يوماً ، مث نزلت » لقد جاءكم رسول « نزلت 

  .بعدها واحداً وعشرين يوماً 
بعة أيام ، واهللا أعلم وصلوات اهللا عليه متتابعة ال تنقطع على مر األزمان وكر األوان ، عاش بعدها س: وقال مقاتل 

  .وعلى مجيع األنبياء واملرسلني 

الْحَطَبِ  َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ) ٣(َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهبٍ ) ٢(َما أَغَْنى َعْنُه مَالُُه َوَما كََسَب ) ١(َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ 
  ) ٥(ِفي جِيدَِها حَْبلٌ ِمْن َمَسٍد ) ٤(

  :اختلف يف سبب نزوهلا يف أيب هلب على ثالثة أقاويل } تّبْت يدا أيب هلب { : قوله تعاىل 
ماذا أُعطَى إن آمنُت بك يا : ما حكاه عبد الرمحن بن زيد أن أبا هلب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : أحدها 

تبَّا هلذا من دين أن أكون : وأي شيء تبتغي؟ قال : ما عليهم فضل؟ قال : ما يعطَى املسلمون ، قال  :حممد؟ قال 
  .} تبت يدا أيب هلب { : أنا وهؤالء سواء ، فأنزل اهللا فيه 

عد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفا فص} وأنذر عشريتك األقربني { ما رواه ابن عباس أنه ملا نزل : الثاين 
أرأيتم لو أخربتكم أن خيالً بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري : فاجتمع الناس إليه ، فقال ! عليها ، مث نادى يا صباحاه
تّبا لك سائر اليوم : فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد ، فقال أبو هلب : نعم ، قال : عليكم ، صدقتموين؟ قالوا 

  .هذه السورة  فأنزل اهللا تعاىل! أما دعوتنا إال هلذا؟
ما حكاه عبد الرمحن بن كيسان أنه كان إذا وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفٌْد انطلق إليهم أبو هلب : الثالث 

إنه كذاب ساحر ، فريجعون عنه وال : أنت أعلم به ، فيقول هلم أبو هلب : ، فيسألونه عن رسول اهللا ويقولون 
إنا مل : ال ننصرف حىت نراه ونسمع كالمه ، فقال هلم أبو هلب : ذلك ، فقالوا  يلقونه ، فأتاه وفد ، ففعل معهم مثل

» َتّبْت « نزل نعاجله من اجلنون فتّباً له وتعساً ، فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فاكتأب له ، فأنزل اهللا تعاىل 
  :مخسة أوجه » تّبْت « السورة ، ويف 

  .خابت ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ضلّت ، وهو قول عطاء : الثاين 

  .هلكت ، قاله ابن جبري : الثالث 
  .صفِرت من كل خري ، قاله ميان بن رئاب : الرابع 

  :حكى األصمعي عن أيب عمرو بن العالء أنه ملا قتل عثمان بن عفان مسع الناس هاتفاً يقول 
  فما آبوا وال رجعوا... لقد خلّْوك وانصدعوا 

  فيا تبَّا ملا صَعنوا... ومل يوفوا بنذرِهُم 
  :خسرت ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر : واخلامس 

  جبارية هلم َتّبا هلم تبّاً... تواَعَدين قْومي لَيْسعْوا مبهجيت 
  :وجهان } َيَدا أَبِي لََهبٍ { ويف قوله 
  .أي نفسك } ت يداك ذلك مبا قدم{ يعين نفس أيب هلب ، وقد يعرب عن النفس باليد كما قال تعاىل : أحدمها 

  .أي عمل أيب هلب ، وإمنا نسب العمل إىل اليد ألنه يف األكثر يكون هبا : الثاين 



  :وقيل إنه كين أبا هلب حلُسنه وتلّهب وجنته ، ويف ذكر اهللا له بكنيته دون امسه ثالثة أوجه 
  .أنه كان بكنيته أشهر منه بامسه : أحدها 
  .، وقيل إنه عبد العزى فلذلك عدل عنه ألنه كان مسمى بعبد هشم : الثاين 

  .ألن االسم أشرف من الكنية ، ألن الكنية إشارة إليه باسم غريه ، ولذلك دعا اهللا أنبياءه بأمسائهم : الثالث 
  :أربعة أوجه } وَتبَّ { ويف قوله 

يعين تبت يدا أيب : ثاين ال. تأكيداً » وتب « فقال بعده } تبت يدا أيب هلب { أنه تأكيد لألول من قوله : أحدها 
  .هلب مبا منعه اهللا تعاىل من أذى لرسوله ، وتب مبا له عند اهللا من أليم عقابه 

  .يعين قد تّب ، قاله ابن عباس : الثالث 
  .يعين وتّب ولد أيب هلب ، قاله جماهد : الرابع 

  .اءة غريه تكون دعاء كاألول تبت يدا أيب هلبٍ وقد تب ، جعله خرباً ، وهي على قر: ويف قراءة ابن مسعود 
  :وفيما تبت عنه يدا أيب هلب وجهان 

  .عن التوحيد ، قاله ابن عباس : أحدمها 
  .عن اخلريات ، قاله جماهد : الثاين 

  :وجهان » ما أغىن عنه « يف قوله } ما أَغَْنى َعْنه مالُه وما كََسب { 
  .ما دفع عنه : أحدمها 

  . ما نفعه ، قاله الضحاك: الثاين 
  :وجهان } مالُه { ويف 

  .أنه أراد أغنامه ، ألنه كان صاحب سائمة ، قاله أبو العالية : أحدمها 
  .املكتسب : املوروث ، والطارف : أنه أراد تليده وطارفه ، والتليد : الثاين 

  :وجهان } وما كََسَب { ويف قوله 
  .عمله اخلبيث ، قاله الضحاك : أحدمها 

  .ابن عباس ولده ، قاله : الثاين 
  »أوالدكم من كسبكم « : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

والنجم إذا هوى { وكان ولده عتبة بن أيب هلب مبالغاً يف عداوة النيب صلى اهللا عليه وسلم كأبيه ، فقال حني نزلت 
عليه وسلم إىل الشام ، فقال كفرت بالنجم إذا هوى ، وبالذي دنا فتدىل ، وتفل يف وجه رسول اهللا صلى اهللا } 

  .فأكله األسد » اللهم سلط عليه كلباً من كالبك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :وفيما مل يغن عنه ماله وما كسب وجهان 

  .يف عداوته النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .يف دفع النار عنه يوم القيامة : الثاين 

  :يف سني سيصلى وجهان } بٍ سََيْصلَى ناراً ذاَت لََه{ 
  .أنه سني سوف : أحدمها 

  :وجهان } َيْصلًى { ويف } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا { و } َسيُْهَزُم الَْجْمُع { سني الوعيد ، كقوله تعاىل : الثاين 
  .صلي النار ، أي حطباً ووقوداً ، قاله ابن كيسان : أحدمها 



تنضجه ، وهو معىن قول ابن عباس ، فيكون على الوجه األول صفة له يف النار ، يعين ُتصليه النار ، أي : الثاين 
  .وعلى الوجه الثاين صفة للنار 

  :وجهان } ناراً ذاَت لََهبٍ { ويف 
  .ذات ارتفاع وقوة واشتعال ، فوصف ناره ذات اللهب بقوهتا ، ألن قوة النار تكون مع بقاء هلبها : أحدمها 

  .صفة من مضارعة كنيته اليت كانت من نذره ووعيده ما يف هذه ال: الثاين 
  :وهذه اآلية تشتمل على امرين 

  .وعيد من اهللا حق عليه بكفره : أحدمها 
  .إخبار منه تعاىل بأنه سيموت على كفره ، وكان خربه صدقاً ، ووعيده حقاً : الثاين 

  .ت أيب سفيان وهي أم مجيل بنت حرب بن أمية أخ} وامرأُتُه َحمّالَةَ احلَطَبِ { 
أهنا كانت حتتطب الشوك فتلقيه يف طريق النيب صلى اهللا عليه وسلم : أحدها : أربعة أوجه } محالة احلطب { ويف 

  .ليالً ، قاله ابن عباس 
أهنا كانت تعيِّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفقر ، فكان حيتطب فعريت بأهنا كانت حتتطب ، قاله قتادة : الثاين 

.  
أهنا كانت حتتطب الكالم ومتشي بالنميمة ، قاله احلسن والسدي فسمي املاشي بالنميمة محال احلطب ألنه : ثالث ال

  :يشعل العداوة كما تشعل النار احلطب ، قال الشاعر 
  .هم الُوشاةُ يف الرِّضا ويف الَغَضْب ... إنّ بين اَألْدَرمِ َحمّالو احلَطَْب 

  :وقال آخر . ... َرْب عليهُم اللْعنةُ َتْترى واحل
  .ومل متشِ َبْين احلّي باحلَطَب والرطْبِ ... ِمَن البِيضِ مل ُتْصطَْد على ظهر ألمٍة 

  .أنه أراد ما محلته من اآلثام يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه كاحلطب يف مصريه إىل النار : الرابع 
  .نقها ع: جيدها } يف جِيِدها َحْبل ِمْن َمَسدِ { 

  :سبعة أقاويل } حبل من مسد { ويف 
قال } ذرعها سبعون ذراعاً { : أنه سلسلة من حديد ، قاله عروة بن الزبري ، وهي اليت قال اهللا تعاىل فيها : أحدها 
  .مسيت السلسلة مسداً ألهنا ممسودة ، أي مفتولة : احلسن 
  :الشاعر أنه حبل من ليف النخل ، قاله الشعيب ، ومن قول : الثاين 

  .إىل ُمضاجعٍة كالدَّلِْك باملَسِد ... أعوذ باهللا ِمن لَْيل يُقّربين 
  .أهنا قالدة من ودع ، على وجه التعيري هلا ، قاله قتادة : الثالث 
  .أنه حبل ذو ألوان من أمحر وأصفر تتزين به يف جيدها ، قاله احلسن ، ذكرت به على وجه التعيري أيضاً : الرابع 

  .أهنا قالدة من جوهر فاخر ، قالت ألنفقنها يف عداوة حممد ، ويكون ذلك عذاباً يف جيدها يوم القيامة : اخلامس 
أنه إشارة إىل اخلذالن ، يعين أهنا مربوطة عن اإلميان مبا سبق هلا من الشقاء كاملربوطة يف جيدها حببل من : السادس 

  .مسد 
  .ملة حلطب نارها اليت تصلى هبا أنه ملا محلت أوزار كفرها صارت كاحلا: السابع 

يف أيب هلب وامرأته أم مجيل » تبت يدا « روى الوليد بن كثري عن ابن تدرس عن أمساء بنت أيب بكر أنه ملا نزلت 
  :أقبلت وهلا ولولة ويف يدها قهر وهي تقول 



  وأَْمَرُه أََبيْنا... ُمذَمَّماً َعَصْيَنا 
يا رسول : ى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، ومعه أبو بكر ، فلما رآها أبو بكر قال ورسول اهللا صل. ... وِديَنه قَلَْينا 

وإذا قرأت { : إهنا لن تراين ، وقرأ قرآناً اعتصم به ، كما قال تعاىل : اهللا قد أقبلت وإين أخاف أن تراك ، فقال 
لى أيب بكر ، ومل تر رسول اهللا ، فأقبلت ع} القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباً مستوراً 

ال ورب هذا البيت ، ما هجاك ، فولت فعثرت يف : يا أبا بكر إين أخربت أن صاحبك هجاين ، فقال : فقالت 
  .تعس مذمم ، وانصرفت : مرطها ، فقالت 

  ) ٤(كُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد َولَْم َي) ٣(لَْم َيِلْد وَلَْم يُولَْد ) ٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

  :اختلف يف سبب نزول هذه اآلية على ثالثة أقاويل } قُلْ ُهو اُهللا أََحٌد { : قوله تعاىل 
أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اهللا َخلَق اخللْق ، فمن خلََق اهللا؟ فنزلت هذه السورة جواباً : أحدها 

  .هلم ، قاله قتادة 
: أن مشركي قريش قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انسب لنا ربك ، فأنزل اهللا هذه السورة ، وقال  :الثاين 

  .يا حممد انسبين إىل هذا ، وهذا قول أُيب بن كعب 
ما رواه أبو روق عن الضحاك أن املشركني أرسلوا عامر بن الطفيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثالث 
قل له شققت عصانا وسببت آهلتنا وخالفت دين آبائك ، فإن كنت فقرياً أغنيناك وإن كنت جمنوناً داويناك : فقالوا 

لست بفقري وال جمنون وال هويت امرأة ، « : ، وإن هويت امرأة زوجناكها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قل له بّين لنا جنس : ، أرسلوه ثانية وقالوا له » أنا رسول اهللا إليكم ، أدعوكم من عبادة األصنام إىل عبادته 

قل له لنا ثالمثائة وستون صنماً ال تقوم حبوائجنا ، فكيف : معبودك ، فأنزل اهللا هذه السورة ، فأرسلوه ثالثة وقالوا 
يع يعين يف مج} إن إهلاكم لواحد { يقوم إله واِحد حبوائج اخللق كلهم؟ فأنزل اهللا سورة الصافات إىل قوله 

إن ربكم اهللا الذي خلق { : قل له بّين لنا أفعال ربك ، فأنزل اهللا تعاىل : حوائجكم ، فأرسلوه رابعة وقالوا 
  .} الذي خلقكم مث رزقكم { اآلية ، وقوله } السموات واألرض 

و اُهللا أَحدٌ قل ه{ خرج خمرج جواب السائل عن اهللا تعاىل ، فقال لرسوله صلى اهللا عليه وسلم } قل هو اهللا أحد { 
  .هو املتفرد بصفاته الذي ال ِمثل له وال شبه : واألحد } 

  :على وجه النكرة ، ومل يقل األَحُد؟ قيل عنه جوابان » أَحدٌ « فلم قال : فإن قيل 
أنه حذف الم التعريف على نية إضمارها فصارت حمذوفة يف الظاهر ، مثبتة يف الباطن ، ومعناه قل هو اهللا : أحدمها 

  .حد األ
  .أنه ليس بنكرة ، وإمنا هو بيان وترمجة ، قاله املربد : الثاين 

  :فأما األحد والواحد ففيهما وجهان 
  .أن األحد ال يدخل العدد ، والواحد يدخل يف العدد ، ألنك جتعل للواحد ثانياً ، وال جتعل لألحد ثانياً : أحدمها 

وعب ، ألنك لو قلت فالن ال يقاومه أحد ، مل جيز أن يقاومه أن األحد يستوعب جنسه ، والواحد ال يست: الثاين 
  .اثنان وال أكثر ، فصار األحد أبلغ من الواحد 

  :ويف تسميتها بسورة اإلخالص ثالثة أوجه 
  .ألن يف قراءهتا خالصاً من عذاب اهللا : أحدها 



  .ابن املبارك ألن فيها إخالص هللا من كل عيب ومن كل شريك وولد ، قاله عبد اهللا : الثاين 
  .ألهنا خالصة هللا ليس فيها أمر وال هني : الثالث 

  :فيه عشرة تأويالت } اللَُّه الصَّمُد { 
  :أن الصمد املصمت الذي ال جوف له ، قاله احلسن وعكرمه والضحاك وابن جبري ، قال الشاعر : أحدها 

  َصّمداعوابَس يْعلُكَْن الشكيمَ املُ... ِشهابُ ُحروب ال تَزالُ جياُده 
  .هو الذي ال يأكل وال يشرب ، قاله الشعيب : الثاين 

  .إنه الدائم الذي مل يزل وال يزال : أنه الباقي الذي ال يفىن ، قاله قتادة ، وقال احلسن : الثالث 
  .هو الذي مل يلد ومل يولد ، قاله حممد بن كعب : الرابع 

  :له ابن عباس ، ومنه قول الشاعر أنه الذي يصمد الناس إليه يف حوائجهم ، قا: اخلامس 
  .بعمرِو بن َمسعوٍد وبالسّيد الصََّمد ... أال بكّر الناعي خبَريْي بين أسْد 

  :أنه السيد الذي قد انتهى سؤدده ، قاله أبو وائل وسفيان وقال الشاعر : السادس 
  .ُخذْها ُحذَْيَف فأنت السّيد الصََّمُد ... َعلْوُته ُحبسامٍ مث قلت له 

  :أنه الكامل الذي ال عيب فيه ، قاله مقاتل ، ومنه قول الزبرقان : سابع ال
  .أالّ رهينةَ إال السّيُد الَصَمُد ... ساروا َجميعاً بنْصِف الليلِ واْعَتمدوا 

  .أنه املقصود إليه يف الرغائب ، واملستغاث به يف املصائب ، قاله السدي : الثامن 
  .قاله أبو هريرة  أنه املستغين عن كل أحد: التاسع 
  .أنه الذي يفعل مايشاء وحيكم مبا يريد ، قاله احلسني بن فضيل : العاشر 

  :فيه وجهان } مل َيِلْد ومل ُيولَدْ { 
  .مل يلد فيكون والداً ، ومل يولد فيكون ولداً ، قاله ابن عباس : أحدمها 

  .هالكاً ، قاله احلسني بن فضيل  مل يلد فيكون يف العز مشاركاً ، ومل يولد فيكون موروثاً: الثاين 
  :وإمنا كان كذلك ألمرين 

  .أن هاتني صفتا نقص فانتفتا عنه : أحدمها 
  .أنه ال مثل له ، فلو َولََد أو وُلِد لصار ذا مثل ، واهللا تعاىل منزه عن أن يكون له مثل : الثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } ومل َيكُن له كُفُواً أََحدٌ { 
  .ن له مثل وال عديل ، قاله أيب بن كعب وعطاء مل يك: أحدها 
  .يعين مل تكن له صاحبة ، فنفى عنه الولد والوالدة والصاحبة ، قاله جماهد : الثاين 

ومل يكن له أحٌد كُفواً ، فقدم خرب : أنه ال يكافئه يف خلقه أحد ، قاله قتادة وفيه تقدمي وتأخري ، تقديره : الثالث 
  .أواخر اآلي على نظم واحد كان على امسها لتنساق 

َوِمْن ) ٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْعُقَِد ) ٣(َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب ) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ 
  ) ٥(َشرِّ حَاِسٍد إِذَا َحَسَد 



« م حني سحرته اليهود ، وقيل إن املعوذتني كان يقال هلما وهذه والناس معوذتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
أي مربئتان من النفاق ، وزعم ابن مسعود أهنما دعاء تعوذ به وليستا من القرآن ، وهذا قول خالف » املقشقشتان 

  .به اإلمجاع من الصحابة وأهل البيت 
  :فيه ستة تأويالت } قُلْ أَُعوذُ بربِّ الفَلَقِ { 

  .فلق سجن يف جهنم ، قاله ابن عباس أن ال: أحدها 
  .أنه اسم من أمساء جهنم ، قاله أبو عبد الرمحن : الثاين 

  .أنه اخللق كله ، قاله الضحاك : الثالث 
  :أنه فلق الصبح ، قاله جابر بن عبد اهللا ومنه قول الشاعر : الرابع 

  .وَّرَ الفَلَُق أْرعى النجوَم إىل أنْ ن... يا ليلةً مل أََنْمها بِتُّ ُمْرتفقا 
  .أهنا اجلبال والصخور تنفلق باملياه : اخلامس 
أنه كل ما انفلق عن مجيع ما خلق من احليوان والصبح واحلب والنوى وكل شيء من نبات وغريه ، قاله : السادس 
  .احلسن 

اسع ، وقيل وألصحاب الغوامض أنه فلق القلوب لألفهام حىت وصلت إليها ووصلت فيها ، وأصل الفلق الشق الو
  .للصبح فلق لفلق الظالم عنه كما قيل له فجر النفجار الضوء منه 

  :فيه ثالثة أقوال } ِمن َشرِّ ما َخلَق { 
  .أن شر ما خلق جهنم ، قاله ثابت البناين : أحدها 
  .إبليس وذريته ، قاله احلسن : الثاين 

  .من شر ما خلق يف الدنيا واآلخرة ، قاله ابن شجرة : الثالث 
  :ويف هذا الشر وجهان 

  .أنه حممول على عمومه يف كل شر : أحدمها 
  .أنه خاص يف الشر الذي يستحق املصاب به الثواب : الثاين 

  :فيه أربعة تأويالت } ومن َشرِّ غاسقٍ إذا َوقََب { 
  .يعين الشمس إذا غربت ، قاله ابن شهاب : أحدها 
  .القمر إذا وجل أي دخل يف الظالم : الثاين 

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي مث نظر إىل القمر : وى أبو سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت ر
  .يا عائشة تعوذي باهللا من شر غاسقٍ إذا وقب ، وهذا الغاسق إذا وقب : فقال 

د طلوعها ، قاله ابن زيد أنه الثريا إذا سقطت ، وكانت األسقام والطواعني تكثر عنذ وقوعها ، وترتفع عن: الثالث 
.  

أنه الليل ، ألنه خيرج السباع من آجامها ، واهلوام من مكامنها ويبعث أهل الشر على العبث والفساد ، : الرابع 
  :قاله ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي ، قال الشاعر 

  قاإذ جئْتَنا طارِقاً والليلُ قد غََس... يا طْيَف ِهْندٍ لقد أبقْيَت يل أَرقا 
صديد أهل النار : وأصل الغسق اجلريان بالضرر ، مأخوذ من قوهلم غسقت القرحة إذا جرى صديدها ، والغّساق 

  .، جلريانه بالعذاب وغسقت عينه إذا جرى دمعها بالضرر يف احللق 



  :أربعة تأويالت » إذا وقب « فعلى تأويله أنه الليل يف قوله 
  .إذا أظلم ، قاله ابن عباس : أحدها 

  .إذا دخل ، قاله الضحاك : لثاين ا

  .إذا ذهب ، قاله قتادة : الثالث 
  .إذا سكن ، قاله اليمان بن رئاب : الرابع 

  :من السواحر ينفثن يف عقد اخليوط للسحر ، قال الشاعر : قال أهل التأويل } وِمن َشرِّ الّنفّاثاِت يف العُقَِد { 
  ه املْعضِهتِ يف ِعَضه العاض... أعوذ بريب من النافثا 

  :ورمبا فعل قوم يف الرقى مثل ذلك ، طلباً للشفاء ، كما قال متمم بن نويرة 
  .من خشيِة اِجلّنة واحلاسِد ... َنفَثْت يف اخليط شبيه الرُّقَى 

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر « : وقد روى احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
النفخ فيها بريق ، : النفخ يف العقد بال ريق ، والتفل : ، النفث » أشرك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه  ومن سحر فقد

  :ثالثة أوجه } شر النفاثات يف العقد { ويف 
أنه إيهام لألذى وختيل للمرض من غري أن يكون له تأثري يف األذى واملرض ، إال استشعار رمبا أحزن ، أو : أحدها 

  .نفذ حبيلة خفية  طعام ضار رمبا
أنه قد يؤذى مبرض لعارض ينفصل فيتصل باملسحور فيؤثر فيه كتأثري العني ، وكما ينفصل من فم املتثائب : الثاين 

  .ما حيدث يف املقابل له مثله 
  .أنه قد يكون ذلك مبعونة من خدم اجلن ميتحن اهللا بعض عباده : الثالث 

وسلم فقد أثبته أكثرهم ، وأن قوماً من اليهود سحروه وألقوا عقدة  فأما املروي من سحر النيب صلى اهللا عليه
  .سحره يف بئر حىت أظهره اهللا عليها 

روى أبو صاحل عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشتكى شكوى شديدة ، فبينا هو بني النائم واليقظان 
أي ( مطبوب ، : ما شكواه؟ فقال اآلخر : ا إذا ملكان أحدمها عند رأسه ، واآلخر عند رجليه ، فقال أحدمه

لبيد بن األعصم اليهودي فطرحه يف بئر ذروان حتت صخرة : ومن طّبه؟ قال : قال ) السحر : مسحور ، والطب 
فيها ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمار بن ياسر فاستخرج السحر منها ، ويروى أن فيه إحدى عشرة 

، فكان كلما حل عقدة وجد راحة ، حىت حلت العقد كلها ، فكأمنا أنشط من عقال ،  عقدة ، فأمر حبل العقد
  .فنزلت عليه املعوذتان ، ومها إحدى عشرة آية بعدد العقد ، وأمر أن يتعوذ هبما 

وأنكره آخرون ، ومنعوا منه يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن صح يف غريه ، ملا يف استمراره عليه من خبل 
  .} إن تتبعون إال رجالً مسحوراً { : عقل ، وأن اهللا تعاىل قد أنكر على من قال يف رسوله حيث يقول ال
أما احلسد فهو متين زوال نعمة احملسود وإن مل يصر للحاسد مثلها ، واملنافسة هي } ومن شر حاسد إذا حسد { 

: ، وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  متين مثلها وإن مل تزل ، فاحلسد شر مذموم ، واملنافسة رغبة مباحة
  .» املؤمن يغبط واملنافق حيسد « 

  :ويف االستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان 
  :من شر نفسه وعينه ، فإنه رمبا أصاب هبا فعان وضر ، واملعيون املصاب بالعني ، وقال الشاعر : أحدمها 



  ك سيٌد َمْعيونُوإخال أن... قد كان قوُمك َيْحسبونك سّيدا 
أن حيمله فرط احلسد على إيقاع الشر باحملسود فإنه يتبع املساوىء ويطلب العثرات ، وقد قيل إن احلسد : الثاين 

أول ذنب عصي اهللا به يف السماء واألرض فحسد إبليس آدم حىت أخرجه من اجلنة ، وأما يف األرض فحسد قابيل 
  . من شر ما استعاذنا منه بن آدم ألخيه هابيل حىت قتله ، نعوذ باهللا

ألن اهللا تعاىل أمر نبيه أن يقوهلا ، وهي من السورة لنزوهلا معها ، وقد قال بعض فصحاء » قُلْ « وافتتح السورة ب 
  :احفظ القالقل ، وفيه تأويالن : السلف 
  .يف كل سورة ذكر يف أوائلها ألنه منها » قل « قل : أحدمها 
  .لتأكيدها باألمر بقراءهتا » قل « يف أوهلا  احفظ السورة اليت: والثاين 

الَِّذي ُيَوسْوُِس ِفي ُصُدورِ ) ٤(ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ ) ٣(إِلَهِ النَّاسِ ) ٢(َمِلِك النَّاسِ ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ 
  ) ٦(ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ ) ٥(النَّاسِ 

  :وإمنا ذكر أنه رب الناس ، وإن كان رّباً جلميع اخللق ألمرين } لنّاسِ قُلْ أُعوذُ بِربِّ ا{ 
  .ألن الناس معظمون ، فأعلم بذكرهم أنه رب هلم وإن عظموا : أحدمها 

ألن } إلَِه النّاسِ * َمِلِك النّاسِ { . ألنه أمر باالستعاذة من شرهم ، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي ُيعيذ منهم : الثاين 
  .س ملوكاً ، فذكر أنه ملكهم ، ويف الناس من يعبد غريه فذكر أنه إهلهم ومعبودهم يف النا

ألنه كثري االختفاء ، : أحدمها : اخلّناس هو الشيطان ، ويف تسميته بذلك وجهان } ِمن َشرَّ الَوْسواسِ اخلَنّاسِ { 
  :ومنه قوله تعاىل 

  .د الظهور يعين النجوم الختفائها بع} فال أُقِْسُم باخلُنَّس { 
  :ألنه يرجع عن ذكر اهللا ، واخلنس الرجوع ، قال الراجز : الثاين 

  يزداُد من َخنِسه خناسا... وصاحب َيْمتَِعُس اْمِتعاسا 
  :ها هنا ففيه وجهان » الوسواس « وأما 

قال » ناس الوسواس اخل« أنه الشيطان ألنه يوسوس لإلنسان ، وقد روى ابن جبري عن ابن عباس يف قوله : أحدمها 
الشيطان جامث على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، وإذا ذكر اهللا تعاىل خنس ، فعلى هذا يكون يف : 

  :تأويل اخلناس وجهان 
  .الراجع بالوسوسة على اهلوى : أحدمها 

  .أنه اخلارج بالوسوسة يف اليقني : الثاين 
  .سوسة اليت حيدث هبا نفسه أنه وسواس اإلنسان من نفسه ، وهي الو: الوجه الثاين 

إنّ اهللا تعاىل جتاوز ألمىت عما وسوست به أنفسها ما مل تعمل به « : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .» أو تتكلم به 

و وسوسة الشيطان هي الدعاء إىل طاعته مبا يصل إىل القلب من قول متخيل ، أ} الذي يُوسْوُِس يف ُصدورِ النّاسِ { 
يقع يف النفس من أمر متوهم ومنه املوسوس إذا غلب عليه الوسوسة ، ملا يعتريه من املسرة ، وأصله الصوت اخلفي 

  :، قال األعشى 
  .كما استعان بريح عشرق زجل ... تسمع للحلْي وسواساً إذا انصرفت 



  :وأما وسواس الناس ففيه وجهان أما وسواس اجلنة فهو وسواس الشيطان على ما قدمناه ، } من اِجلّنة والّناسِ { 
  .أهنا وسوسة اإلنسان من نفسه ، قاله ابن جريج : أحدمها 

  .أنه إغواء من يغويه من الناس : الثاين 
  .إن من اإلنس شياطني ، وإن من اجلن شياطني ، فنعوذ باهللا من شياطني اإلنس واجلن : قال قتادة 

أعيذكما : اهللا عليه وسلم كان يعّوذ حسناً وحسيناً فيقول وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى 
  .بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهاّمة ، ومن كل ْعنيٍ الّمٍة ، وحنن نسعتيذ باهللا مما عوذ ونستمده مجيل ما عّود 

كفى ، وصلواته على وفقنا اهللا وقارئه لتدبر ما فيه وتفهم معانيه ، فيه توفيقنا وعليه توكلنا ، واحلمد هللا وحده و
  .رسوله حممد املصطفى ، وعلى إخوانه من األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين 
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	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) 
	أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) 
	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) 
	فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) 
	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) 
	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) 
	أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) 
	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) 
	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) 
	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) 
	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) 
	فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) 
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) 
	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) 
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) 
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) 
	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) 
	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) 
	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) 
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) 
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) 
	وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) 
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) 
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) 
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) 
	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) 
	بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) 
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 
	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) 
	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) 
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) 
	مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) 
	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 
	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) 
	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) 
	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) 
	وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) 
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) 
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) 
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) 
	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) 
	قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) 
	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) 
	وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) 
	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) 
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) 
	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) 
	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) 
	وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) 
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) 
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) 
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) 
	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) 
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	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) 
	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) 
	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) 
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) 
	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) 
	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 
	فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) 
	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) 
	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) 
	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) 
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) 
	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) 
	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) 
	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) 
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) 
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) 
	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) 
	وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) 
	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) 
	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) 
	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) 
	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) 
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) 
	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) 
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) 
	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 
	أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269) 
	وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) 
	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) 
	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 
	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) 
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 
	الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) 
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) 
	الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) 
	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) 
	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) 
	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) 
	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) 
	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) 
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) 
	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) 
	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) 
	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) 
	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) 
	وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) 
	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) 
	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) 
	أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) 
	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) 
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) 
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) 
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) 
	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) 
	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) 
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) 
	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) 
	إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) 
	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) 
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) 
	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164) 
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) 
	وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) 
	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) 
	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) 
	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) 
	وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) 
	وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) 
	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) 
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) 
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) 
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) 
	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) 
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) 
	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) 
	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) 
	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) 
	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) 
	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) 
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) 
	الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) 
	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) 
	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) 
	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79) 
	مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) 
	فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87) 
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) 
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) 
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) 
	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) 
	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) 
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) 
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) 
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) 
	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) 
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) 
	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) 
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) 
	لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) 
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) 
	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) 
	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) 
	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) 
	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) 
	قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) 
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) 
	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) 
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	قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) 
	إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) 
	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) 
	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) 
	قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) 
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 
	وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) 
	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) 
	قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) 
	وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) 
	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
	وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) 
	قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) 
	اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
	وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
	أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) 
	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) 
	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 
	أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) 
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) 
	وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) 
	وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) 
	ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) 
	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) 
	وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) 
	وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) 
	وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) 
	ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) 
	قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) 
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) 
	أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) 
	قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
	المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) 
	وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) 
	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) 
	قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) 
	قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) 
	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) 
	وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) 
	فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) 
	يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) 
	يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) 
	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) 
	يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) 
	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) 
	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) 
	قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) 
	وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) 
	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
	وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) 
	وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) 
	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) 
	قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) 
	وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) 
	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 
	قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) 
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	سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) 
	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) 
	وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) 
	وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) 
	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) 
	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) 
	وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) 
	وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) 
	وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 
	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) 
	مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) 
	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) 
	وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) 
	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) 
	أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) 
	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) 
	وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) 
	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) 
	وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
	إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) 
	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) 
	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) 
	وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) 
	وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) 
	إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) 
	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) 
	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) 
	وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) 
	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 
	بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) 
	وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) 
	إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) 
	كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) 
	كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) 
	اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) 
	وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) 
	أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) 
	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) 
	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) 
	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) 
	يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) 
	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) 
	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) 
	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) 
	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) 
	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) 
	لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) 
	إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) 
	قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) 
	فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) 
	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) 
	وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) 
	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) 
	يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) 
	كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) 
	أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) 
	الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) 
	اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) 
	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) 
	فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) 
	وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) 
	وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) 
	لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) 
	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) 
	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) 
	الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) 
	وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) 
	وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) 
	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) 
	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) 
	أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) 
	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) 
	مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) 
	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116) 
	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) 
	مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) 
	وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) 
	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) 
	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) 
	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) 
	وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) 
	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) 
	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) 
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) 
	وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) 
	وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
	وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) 
	أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) 
	وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) 
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	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) 
	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) 
	فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) 
	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) 
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) 
	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) 
	وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30) 
	وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) 
	وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) 
	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) 
	وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) 
	وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) 
	قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) 
	قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) 
	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) 
	وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68) 
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) 
	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) 
	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) 
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) 
	وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) 
	وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) 
	وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) 
	وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) 
	فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) 
	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) 
	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) 
	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) 
	وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) 
	وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) 
	إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) 
	قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) 
	وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) 
	لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) 
	قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) 
	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) 
	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 
	وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) 
	وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) 
	وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) 
	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) 
	وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) 
	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 
	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) 
	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) 
	قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) 
	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) 
	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) 
	وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) 
	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) 
	فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) 
	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) 
	وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) 
	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) 
	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) 
	قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) 
	قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) 
	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) 
	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) 
	يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) 
	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) 
	اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) 
	فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) 
	رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) 
	قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) 
	حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) 
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
	المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) 
	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) 
	وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 
	وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) 
	اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) 
	سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) 
	لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) 
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) 
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) 
	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) 
	لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) 
	الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) 
	وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) 
	كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) 
	وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) 
	لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) 
	وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) 
	وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) 
	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) 
	قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) 
	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) 
	وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) 
	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) 
	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) 
	وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) 
	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) 
	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) 
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	هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) 
	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) 
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) 
	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) 
	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) 
	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) 
	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) 
	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) 
	وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) 
	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) 
	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) 
	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) 
	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) 
	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) 
	وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) 
	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) 
	لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) 
	قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) 
	الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) 
	أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 
	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 
	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) 
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 
	تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 
	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) 
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 
	وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 
	وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 
	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) 
	وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) 
	مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) 
	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) 
	فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) 
	إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) 
	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) 
	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) 
	وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) 
	وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) 
	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) 
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 
	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) 
	مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 
	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) 
	كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) 
	وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) 
	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) 
	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) 
	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) 
	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) 
	وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) 
	ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) 
	قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) 
	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) 
	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) 
	وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) 
	وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
	وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) 
	وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) 
	قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) 
	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) 
	وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) 
	أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) 
	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) 
	يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) 
	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) 
	وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) 
	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) 
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) 
	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) 
	وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) 
	قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) 
	ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) 
	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) 
	قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) 
	قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) 
	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) 
	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) 
	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) 
	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) 
	وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
	وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) 
	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) 
	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) 
	وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) 
	وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) 
	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) 
	قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) 
	وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) 
	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) 
	مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) 
	وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) 
	قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) 
	قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) 
	أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) 
	وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) 
	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) 
	فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) 
	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) 
	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) 
	فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) 
	وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) 
	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) 
	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
	كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) 
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	يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) 
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) 
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) 
	يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) 
	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) 
	فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) 
	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) 
	ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) 
	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) 
	قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) 
	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) 
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) 
	جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) 
	وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) 
	وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) 
	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) 
	قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) 
	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
	طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) 
	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) 
	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) 
	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) 
	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) 
	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) 
	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) 
	قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) 
	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) 
	قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) 
	فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) 
	إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) 
	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) 
	وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) 
	وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) 
	يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) 
	يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) 
	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) 
	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) 
	وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) 
	وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) 
	وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) 
	لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) 
	أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) 
	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) 
	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) 
	وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) 
	بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) 
	وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) 
	فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) 
	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) 
	وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) 
	وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) 
	وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) 
	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) 
	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) 
	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) 
	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) 
	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) 
	وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) 
	إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) 
	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) 
	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) 
	قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) 
	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) 
	وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) 
	لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) 
	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) 
	لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) 
	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) 
	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) 
	اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) 
	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) 
	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 
	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) 
	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) 
	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) 
	قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) 
	قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) 
	أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) 
	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) 
	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) 
	وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
	سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) 
	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
	لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) 
	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) 
	الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) 
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	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) 
	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 
	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) 
	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) 
	وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) 
	وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) 
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) 
	لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) 
	وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) 
	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) 
	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) 
	وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) 
	وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) 
	وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) 
	تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) 
	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) 
	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) 
	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
	وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) 
	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) 
	فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) 
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	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) 
	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) 
	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) 
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	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) 
	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) 
	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) 
	وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) 
	كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) 
	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) 
	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) 
	هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) 
	طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) 
	إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) 
	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) 
	فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) 
	قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) 
	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) 
	فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) 
	قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) 
	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) 
	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) 
	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) 
	أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) 
	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) 
	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) 
	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) 
	وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) 
	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) 
	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) 
	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
	وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) 
	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) 
	فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) 
	فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) 
	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) 
	وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) 
	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 
	قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) 
	فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) 
	تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
	الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) 
	مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) 


	alnkt-walaiwn-010
	كتاب : النكت والعيونالمؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي
	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) 
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) 
	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) 
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) 
	يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) 
	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
	الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) 
	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) 
	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) 
	فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) 
	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) 
	فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
	الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) 
	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) 
	يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) 
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) 
	وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) 
	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
	الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) 
	الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) 
	وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) 
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) 
	إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) 
	أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) 
	النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) 
	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) 
	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) 
	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) 
	يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) 
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) 
	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) 
	وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) 
	وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) 
	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) 
	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) 
	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) 
	الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) 
	تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) 
	لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) 
	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) 
	يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) 
	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) 
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) 
	فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) 
	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) 
	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) 
	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) 
	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) 
	قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) 
	مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) 
	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) 
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	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) 
	وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) 
	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) 
	إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
	يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) 
	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) 
	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) 
	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) 
	قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) 
	وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) 
	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) 
	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) 
	هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) 
	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) 
	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) 
	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) 
	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) 
	وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) 
	إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) 
	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) 
	أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) 
	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) 
	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) 
	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) 
	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) 
	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) 
	وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) 
	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) 
	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) 
	فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) 
	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) 
	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) 
	اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) 
	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) 
	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) 
	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) 
	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) 
	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) 
	هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) 
	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) 
	إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) 
	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) 
	قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) 
	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) 
	وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) 
	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) 
	أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) 
	قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) 
	فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) 
	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) 
	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) 
	مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) 
	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) 
	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) 
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) 
	وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) 
	وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) 
	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) 
	لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) 
	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
	حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) 
	قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) 
	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) 
	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) 
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) 
	لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
	حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) 
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) 
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	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) 
	فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) 
	وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) 
	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) 
	ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) 
	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 
	فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) 
	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) 
	وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) 
	اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) 
	لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) 
	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) 
	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) 
	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) 
	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) 
	وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) 
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) 
	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) 
	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) 
	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) 
	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) 
	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) 
	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
	سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) 
	سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) 
	قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) 
	وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) 
	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) 
	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) 
	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) 
	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 
	وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) 
	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) 
	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) 
	كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
	وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) 
	فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) 
	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) 
	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
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	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) 
	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) 
	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) 
	وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) 
	هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) 
	وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
	الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) 
	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) 
	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) 
	فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) 
	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) 
	مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) 
	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) 
	ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) 
	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) 
	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) 
	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) 
	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) 
	فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) 
	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
	يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) 
	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) 
	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) 
	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) 
	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) 
	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) 
	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) 
	لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 
	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) 
	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) 
	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) 
	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) 
	زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 
	وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 
	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) 
	وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) 
	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) 
	أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) 
	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) 
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	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) 
	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) 
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) 
	الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) 
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) 
	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) 
	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) 
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) 
	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) 
	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) 
	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24) 
	مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) 
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) 
	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) 
	وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) 
	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) 
	قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) 
	وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) 
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 
	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) 
	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) 
	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 
	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) 
	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) 
	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) 
	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) 
	مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) 
	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) 
	انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) 
	رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) 
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16) 
	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) 
	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) 
	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) 
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
	وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) 
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) 


	alnkt-walaiwn-015
	كتاب : النكت والعيونالمؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي
	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) 
	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) 
	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
	الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 



