
  معاين القرآن الكرمي: الكتاب 
بن امساعيل النحاس: املؤلف  بن حممد   ابو جعفر امحد 

  معاين القرآن الكرمي لالمام ايب جعفر النحاس

اخربنا ابو جعفر امحد بن حممد بن امساعيل النحوي املعروف بالنحاس قال احلمدهللا الذي من علينا هبدايته 
اىل سبيل النجاه بنبيه صلى اهللا عليه و سلم ووفقنا لنتهاج سبيله واستنقذنا من الضالله بشريعته وأرشدنا 

املرتضى وعلمنا ما مل نكن نعلم من كتابه الذي جعله فرقا بني احلق والباطل أذل به اجلاحدين عند عجزهم عن 
رآن اآلتيان بسورة مثله وجعله الشفاء واحلجة على خلقه مبا بني فيه فقال جل وعز بلسان عريب مبني وقال ق

  عربيا غري ذي عوج وقال كتاب مصدق لسانا عربيا 

  فدل على ان معانيه إمنا وردت من اللغة ألعربيه وقال أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 
  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال الذي يقراء القرآن وال حيسن تفسريه كاألعرايب يهذ الشعر هذا 

والغريب واحكام القرآن والناسخ واملنسوخ عن املتقدمني من األئمه  فقصدت يف هذا الكتاب تفسري املعاين
واذكر من قول اجلله من العلماء باللغه واهل النظر ما حضرين وابني من تصريف الكلمه واشتقاقها ان علمت 

  ذلك وايت من القراءات مبا حيتاج اىل تفسري معناه وما احتاج 

علماء يف مسائل سأل عنها اجملادلون وابني ما فيه حذف او اختصار او اليه املعىن من االعراب ومبا احتج به ال
اطاله الفهامه وما كان فيه تقدميا أو تاخري واشرح ذلك حىت يتبينه املتعلم وينتفع به كما ينتفع العامل بتوفيق اهللا 

  وتسديده فأول ذلك 

  تفسري سورة الفاحته

  مكيه وآياهتا سبع باتفاق 

  سورة احلمد 
  على قول ابن عباس  وهي مكيه

  وقال جماهد هي مدنيه 
اعلم ان هلا اربعة امساء هي سورة احلمد و فاحتة الكتاب و ام القرآن وهذا روي عن النيب من حديث عمر 

  وعلي وابن عباس 
  وروى ابن ايب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب قال 

  فاحتة الكتاب هي السبع املثاين 
  قال هلا السبع من املثاين روى ذلك سفيان عن السدي عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه واالسم الرابع انه ي

وروى امساعيل بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن ابيه عن ايب هريره ان النيب قرأ عليه ايب بن كعب فاحتة 



وال يف الفرقان مثلها اهنا السبع  الكتاب فقال والذي نفسي بيده ما انزل يف التوراة وال يف االجنيل وال يف الزبور
  من املثاين والقرآن العظيم الذي ا عطيته 

  وقيل هلا فاحتة الكتاب النه يفتتح هبا املصحف ويفتتح هبا القرآن وتقرأ يف كل ركعه 
  وقيل هلا ام القران الن ام الشيء ابتداؤه واصله فسميت 

  ء ومكة ام القرى الن االرض دحيت من حتتها بذلك البتدائهم هلا يف اول القرآن فكاهنا اصل وابتدا
  وقال احلجاج ما فيهم من الكتاب ام أي اصل من الكتاب 

وروى امساعيل ابن جعفر عن العالء عن ابيه عن ايب هريره عن النيب انه قرأ عليه ايب فاحتة الكتاب فقال والذي 
يف الفرقان مثلها اهنا السبع من املثاين والقرآن نفسي بيده ما انزل يف التوراة وال يف االجنيل وال يف الزبور وال

  العظيم الذي اعطيته 
  وقيل هلا السبع املثاين الهنا سبع ايات تثىن يف كل ركعه من ثنيته اذ رددته 

ويف هذا قول اخر غريب وله اسناد حسن قوي عن جعفر بن حممدالفاريايب عن مزاحم بن سعيد قال حدثنا ابن 
  املبارك قال حدثنا 

ن جريح قال اخربين ايب ان سعيد بن جبري اخربه قال البن عباس ما املثاين قال هي ام القرآن استثناها اهللا تعاىل اب
  المة حممد يف ام الكتاب فادخرها المة حممد حىت اخرجها هلم ومل يعطيها احدا قبل امة حممد 

ذا القول ان يكون املعىن اهنا السبع من وقيل ان من قال السبع املثاين ذهب اىل من زائده للتوكيد واجود من ه
  القرأن الذي هو مثان 

  تفسري البسمله

  ومما قصدنا له قوله عز و جل بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال اكثر البصرين املعىن اول ما افتتح ب بسم اهللا واول كالمي بسم اهللا 

  قال سيبويه معىن الباء االلصاق 
   بدأت باسم اهللا وابدأ باسم اهللا قال الفراء موضع الباء نصب واملعىن

  ويف اشتقاق اسم قوالن 
  احدمها من السمو وهو العلو واالرتفاع فقيل اسم الن صاحبه مبنزلة املرتفع به 

  وقيل وهو من ومست فقيل اسم النه لصاحبه مبنزلة السمه أي يعرف به 
  والقول الثاين خطأ الن الساقط منه المه فصح انه من مسا يسمو 

  امحد ابن حيى يقال سم وسم ويقال اسم بكسر االلف ويقال بضمها قال 
  فمن ضم االلف اخذه من مسوت امسو ومن كسر اخذه من مسيت امسي 

قال الكسائي والفراء معىن بسم اهللا باسم االله وتركوا اهلمزه وادغموا الالم االوىل يف الثانيه فصارت الما 



  ريب ومعناه لكن انا هو اهللا ريب كذلك قرأها احلسن  مشدده كما قال جل عز و جل لكنا هو اهللا
  ولسيبويه يف هذا قوالن 

  احدمها ان االصل اله مث جيء بااللف والالم عوضا من اهلمزه وكذلك الناس عنده االصل فيه اناس 

ال اله ابن عمك ... والقول االخر هو ايضا قول اصحابه ان االصل اله مث دخلت عليه االلف والالم وانشدو 
  ... عين وال انت دياين فتخزوين ... فضلت يف حسب 

  ويسأل عن التكرير يف قواه عز و جل الرمحن الرحيم 
فروي عن ابن عباس انه قال الرمحن الرحيم امسان رقيقان احدمها ارق من االخر فالرمحن الرقيق والرحيم 

  العاطف على خلقه بالرزق 
  حيم بعباده فيما ابتداهم به من كرامته وحجته قال حممد بن كعب القرظي الرمحن خبلقه الر

  وقال عطاء اخلرساين كان الرمحن فلما اختزل الرمحن من امسائه صار الرمحن الرحيم 
  وقال العرزمي الرمحن جبميع اخللق الرحيم باملؤمنني 
  وقال ابو عبيده مها من الرمحه كقوهلم ندمان وندمي 

توكيد وهذا قول حسن ويف التوكيد اعظم الفائده وهو كثري يف كالم وقال قطرب جيوز ان يكون مجع بينهما لل
  العرب يستغين عن االستشهاد 

والفائده يف ذلك ما قاله حممد بن يزيد انه تفضل بعد تفضل وانعام بعد انعام وتقوية ملطامع الداعني ووعد 
  الخييب آمله 

واهللا اعلم الرمحن جبميع خلقه وهلذا مل يقع اال هللا وقول العرزمي ايضا حسن الن فعالن فيه معىن املبالغه فكانه 
  تعاىل الن معناه الذي وسعت رمحته كل شيء 

  وهلذا قدم قبل الرحيم 
وصار الرحيم اوىل من الراحم الن الرحيم ألزام يف املدح النه يدل على ان الرمحه الزمه له غري مفارقة والراحم 

  يقع ملن رحم مرة واحده 

   الرحيم عريب والرمحن عرباين فلهذا مجع بينهما وقال امحد ابن حيىي
  وهذا القول مرغوب عنه 

  وروى مطرعن قتاده يف قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم قال مدح نفسه وهذا قول حسن 
  قال ابو العباس النعت قد يقع للمدح كما تقول قال جرير الشاعر 

  تفسري سورة الفاحته 
احلمد والشكر ان احلمد اعمم النه يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر وقوله تعاىل احلمد هللا الفرق بني 

  واجلزاء 
  والشكر خمصوص مبا يكون مكافأه ملن اوالك معروفا خصار احلمد اثبت يف االيه النه يزيد على الشكر 



  ويقال احلمد خرب وسبيل اخلرب ان يفيد فما الفائده يف هذا 
اذا قال الرجل احلمد هللا بالرفع ففيه من املعىن مثل ما يف قوله محدت اهللا محدا  واجلواب عن هذا ان سيبويه قال

اال ان الذي يرفع احلمد خيرب ان احلمد منه ومن مجيع اخللق هللا تعاىل والذي ينصب احلمد خيرب ان احلمد منه 
  وحده هللا تعاىل 

عراب خمرج قولك املال لزيد ومعناه قال ابن كيسان وهذا كالم حسن جدا الن قولك احلمد هللا خمرجه يف اال
انك أخربت به وأنت تعتمد ان تكون حامدا ال خمربا بشيء ففي أخبار املخرب هبذا إقرار منه بان اهللا تعاىل 

مستجوبه على خلقه فهو امحد من حيمده اذا اقر بان احلمد له فقد آل املعىن املرفوع اىل مثل املعىن املنصوب 
  مد الذي يكون عن فعله وفعل غريه هللا تعاىل وزاد عليها بان جعل احل

وقال غري سيبويه إمنا يتكلم هبذا تعرضا لعفو اهللا تعاىل ومغفرته وتعظيما له ومتجيدا فهو خالف معىن اخلرب وفيه 
  معىن السؤال 

  ويف احلديث من شغل بذكري عن مسأليت اعطيته افضل 

  ما أعطى السائلني 
  ه عليه ليعلم ذلك عباده فاملعىن على هذا قولوا احلمد هللا وقيل ان مدحة نفسه جل وعز وثناء

وإمنا عيب مدح اآلدمي نفسه النه ناقص وان قال انا جواد فثم خبل وان قال انا شجاع فثم جنب واهللا تعاىل منزه 
  من ذلك فان اآلدمي إمنا يدح نفسه ليجتلب منفعة ويدفع مضره واهللا تعاىل غين عن هذا 

  لعاملني وقوله جل وعز رب ا
  م احليارين والبالء بالء ... وهو الرب والشهيد على يو ... قال أهل اللغة الرب املالك وانشدو 

  واصل هذا انه يقال ربه يربه ربا وهو راب ورب اذا قام بصالحه 
  ويقال على التكثري رباه ورببه وربته 

  ني قال اجلن واألنس وروى الربع عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رب العامل
وروى الربيع ابن انس عن ايب العاليه قال اجلن عامل واالنسان عامل وسوى ذلك لالرض أربع زوايا يف كل زاوية 

  ألف ومخس مائة عامل خلقهم اهللا لعبادته 
  وقال ابو عبيده رب العاملني أي املخلوقني 

  وانشد العجاج فخندق هامة هذا العامل 

  ذه األقوال واعرفها يف اللغة الن هذا اجلمع إمنا هو مجع ما يعقل خاصة والقول األول اجل ه
  وعامل مشتق من العالمة 

ا دل على شيء فالعامل دال على ان له خالقا مدبرا    وقال اخلليل العلم والعالمة واملعلم م
  وقوله تعاىل ملك يوم الدين ويقرأ مالك يوم الدين 

من ملك ألنك تقول ان اهللا مالك الناس ومالك الطري ومالك الريح  واختار ابو حامت مالك قال وهو امجع



ومالك كل شيء من األشياء ونوع من األنواع وال يقال اهللا ملك الطري والملك الريح وحنو ذلك وإمنا حيسن 
  ملك الناس وحدهم 

تعاىل ملن امللك اليوم وخالفه يف ذلك جلة أهل اللغة منهم أبو عبيد وأبو العباس حممد بن يزيد واحتجوا بقوله 
  وامللك مصدر امللك ومصدر املالك ملك بالكسر وهذا احتجاج حسن 

  وأيضا فان حجة ايب حامت ال تلزم النه إمنا مل يستعمل ملك الطري والرياح النه ليس فيه معىن مدح 
حدثنا عمرو بن وحدثنا حممد بن جعفر بن حممد عن ايب داود بن االنباري قال حدثنا حممد ابن امساعيل قال 

أسباط عند السدي وهو إمساعيل بن عبد الرمحن بن ايب مالك عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن بن عباس وعن 
  مرةاهلمداين عن ايب مسعود وعن اناس من أصحاب رسول اهللا قال مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم احلساب 

  امة يوم احلساب ويوم اجلزاء وقال جماهد الدين اجلزاء واملعنيان واحد الن يوم القي
  والدين يف غري هذه الطاعة والدين ايضا العادة كما قال أهذا دينه أبدا وديين 

  واملعاين متقاربة النه اذا أطاع فقد دان 
  والعادة جتري جمرى الدين وفالن يف دين فالن أي يف سلطانه وطاعته فان قيل مل خصت القيامة هبذا 

  يوم يضطر فيه اخلالئق اىل ان يعرفوا ان األمر كله هللا تعاىل فاجلواب ان يوم القيامة 
  وقيل خصه الن يف الدنيا ملوكا وجبارين ويوم القيامة يرجع األمر كله اىل اهللا تعاىل 

  وقوله تعاىل إياك نعبد ومل يقل نعبدك الن هذا أو كد 
  وان كانا مجيعا يهماهنم ويعنياهنم  قال سيبويه كأهنم إمنا يقدمون الذي بيانه أهم إليهم وهم ببيانه أعىن

والعبادة يف اللغة الطاعة مع تذلل وخضوع يقال طريق معبد اذا كان قد ذلل بالوطء وبعري معبد اذا طلي 
أفردت إفراد البعري املعبد ... اىل ان حتامتين العشرية كلها ... بالقطران أي امتهن كما ميتهن العبد قال طرفه 

 ...  
  واعبد ان هتجى متيم بد ارم ... ذا أي انف منه كما قال الشاعر او يقال عبد من ك

  مث قال تعاىل و إياك نستعني 
أعاد إياك توكيدا ومل يقل ونستعني كما يقال املال بني زيد وبني عمرو فتعاد بني توكيدا وقال إياك ومل يقل إياه 

  الن املعىن قل يا حممد إياك نعبد 
ع ومحل ... عنده احلزم والتقى واسى الصر ... ىل اخلطاب كما قال األعشى على ان العرب ترجع من الغيبة ا

  ... ملضلع األثقال 
  ... ت حبال وصلتها حببال ... ووفاء اذا أجرت فما غر ... مث قال ورجع من الغيبة اىل اخلطاب 

رجع من اخلطاب وقال تعاىل وسقاهم رهبم شرابا طهورا مث قال ان هذا كان لكم جزاء وعكس هذا ان العرب ت
  اىل الغبيه كما قال تعاىل حىت اذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبه 



  ويف الكالم حذف واملعىن وإياك نستعني على ذلك 
  مث قال تعاىل اهدنا الصراط املستقيم 

  وهم على اهلدى أي ثبتنا كما تقول للقائم قم حىت أعود إليك أي اثبت قائما 
ل هدى ارشد ومنه واهدنا اىل سواء الصراط ويكون هدى مبعىن بني كما قال تعاىل ومعىن اهدنا أرشدنا واص

وأما مثود فهديناهم ويكون هدى مبعىن اهلم كما قال تعاىل الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى أي أهلمه 
  مصلحته 

  وقيل إتيان األنثى 
  ويكون هدى مبعىن دعا كما قال تعاىل ولكل قوم هاد أي نيب يدعوهم 

  صل هذا كله ارشد واملعىن ارشدنا اىل الصراط املستقيم وا

حدثنا حممد بن جعفر االنباري قال حدثنا هاشم بن القاسم احلراين قال حدثنا ابو اسحق النحوي عن محزه بن 
حبيب عن محران بن أعني عن ايب منصور بن أخي احلارث عن احلارث عن على قال مسعت رسول اهللا يقول 

  كتاب اهللا الصراط املستقيم 
  وروى مسعر عن منصور عن ايب وائل عن عبد اهللا يف قوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم قال كتاب اهللا 

  وروى عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال هو اإلسالم 
  والصراط يف اللغة الطريق الواضح وكتاب اهللا مبنزلة الطريق الواضح وكذلك اإلسالم وقال جرير 

و حلما فاضال لذوي ... أمري املؤمنني مجعت دينا ... اذا اعوج املوارد مستقيم ... منني على صراط أمري املؤ
  ... احللوم 

  مث قال تعاىل صراط الذين أنعمت عليهم 
  روى ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس الذين انعم عليهم النبيون 

  وقال غريه يعين األنبياء واملؤمنني 
  س وقيل هم مجيع النا

  مث قال تعاىل غري املغضوب عليهم وال الضالني وروي عن عمر انه قرأ صراط من أنعمت عليهم غري 

  املغضوب عليهم وغري الضالني 
وحدثنا حممد بن جعفر بن حممد االنباري قال حدثنا حممد ابن إدريس املكي قال اخربنا حممد بن سعيد قال 

 عن رسول اهللا قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى اخربنا عمرو عن مساك عن عباد عن عدي بن حامت
  ضالون قال قلت فإين حنيف مسلم قال فرأيت وجهه تبسم فرحا 

وروى بديل العقيلي عن عبد اهللا بن شقيق وبعضهم يقول عمن مسع النيب وبعضهم يقول ان النيب قال هو 
هللا من هؤالء املغضوب عليهم فأشار اىل بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بين القني فقال يا رسول ا

  اليهود قال فمن هم الضالون قال هؤالء الضالون يعين النصارى 
  فعلى هذا يكون عاما براد به اخلاص وذلك كثري يف كالم العرب مستغن عن الشواهد لشهرته 



  تفسري سورة البقرة مدنية

  آية  ٢٨٧وآياهتا 

  سورة البقره 
  ذلك سورة البقره وهي مدنيه من 

  قوله تعاىل آمل 
ا أشبها قال فحدثنا عبد اهللا بن ابر اهيم البغدادي بالرمله قال  اختلف أهل التفسري واهل اللغة يف معىن آمل وم

حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي ابو عمرو قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء عن ايب 
  انا اهللا اعلم آمل انا اهللا أرى املص انا اهللا أفصل الضحى عن ابن عباس يف قوله تعاىل آمل قال 

  وروى ابو اليقظان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبريمثله 

وشرح هذا القول ان االلف تؤدي عن معىن اعلم أنا والالم تؤدي عن أسم اهللا جل وعز وامليم تؤدي عن معىن 
  اعلم 

  ذهب إىل ان كل حرف منها يؤدي عن معىن ورأيت ورأيت أبا اسحق مييل اىل هذا القول ويقو أ
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا ابو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن ايب طلحه عن ابن عباس املص و طه 
و طس و طسم و يس و ص و حم عسق وق و ن والقلم وأشباه هذا هو قسم أقسم اهللا به من وهن من أمساء 

  اهللا تعاىل 
  احلذاء عن عكرمة قال  وروى ابن عليه عن خالد

  آمل قسم 
وحدثنا امحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخربنا معمر عن قتاده يف قوله تعاىل 

  آمل قال اسم من امساء القرآن 
  وروي عن جماهد قوالن 

ال يف كله هي فواتح قال أبو عبيد حدثنا ابو مهدي عن سفيان عن خصيف او غريه هكذا قال عن جماهد ق
  السور 

والقول االخر حدثنا به حممد بن جعفر االنباري قال حدثين حممد بن حبر قال حدثنا موسى عن شبل عن ابن ايب 
  جنيح عن جماهد قال آمل اسم من امساء القرآن 

  قال ابو العباس وهو اختياره روي عن بعض أهل السلف انه قال هي تنبيه 
  هي افتتاح كالم  وقال أبو عبيده واألخفش

و قطرب يذهب اىل اهنا جيء هبا الهنم كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما مسعوا آمل و املص استنكروا هذا 
  اللفظ فلما أنصتوا له اقبل عليهم بالقرآن املؤلف ليثبت يف أ مساعهم وآ ذاهنم ويقيم احلجة عليهم 

  تاب وقال الفراء املعىن هذه احلروف يا حممد ذلك الك



  وقال أبو إسحاق ولو كان كما قال لوجب ان يكون بعده أبدا ذلك الكتاب او ما أشبهه 
  وهذه األقوال يقرب بعضها من بعض النه جيوز ان تكون امساء للسورة وفيها معىن التنبيه 

  فأما القسم فال جيوز لعلة اوجبت ذلك من العربية 
  وابني هذه األقوال 

ح السور وكذلك قول من قال هي تنبيه وقول من قال هي افتتاح كالم ومل يشرحوا قول جماهد األول اهنا فوات
  ذلك بأكثر من هذا النه ليس من مذهب األوائل 

  وإمنا باقي الكالم عنهم جممال مث تأوله أهل النظر على ما يوجبه املعىن 
  تعاىل اعلم مبا أراد ومعىن افتتاح كالم وتنبيه اهنا مبنزلة ها يف التنبيه و يا يف النداء واهللا 

وقد توقف بعض العلماء عن الكالم فيها وأشكاهلا حىت قال الشعيب هللا تعاىل يف كل كتاب سر وسره يف القرآن 
  فواتح السور 

  وقال أبو حامت مل جند احلروف املقطعة يف القرآن اال يف أوائل السور وال ندري ما أراد اهللا تعاىل هبا 
  ال ريب فيه مث قال جل وعز ذلك الكتاب 

روى خالد احلذاء عن عكرمة قال ذلك الكتاب هذا الكتاب وكذا قول ايب عبيده وأنكره ابو العباس قال الن 
ا قرب فأن دخل واحد منهما على االخر انقلب املعىن قال ولكن املعىن هذا القرآن ذلك  ذلك ملا بعد و ذا مل

  الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا 
  الكسائي كان االشاره اىل القرآن الذي يف  وقال

  السماء والقول من السماء والكتاب والرسول يف االرض فقال ذلك الكتاب يا حممد 
  قال ابن كيسان وهذا حسن 

  قال الفراء يكون كقولك للرجل وهو حيدثك ذلك واهللا احلق فهو يف اللفظ مبنزلة الغائب وليس بغائب 
  لذي مسعت به واملعىن عنده ذلك الكتاب ا

وقيل كتاب ملا مجع فيه يقال كتبت الشيء أي مجعته والكتب اخلرز وكتبت البغله منه ايضا والكتيبة الفرقة 
  اجملتمع بعضها اىل بعض 

  م قال تعاىل ال ريب فيه قال قتاده الشك فيه وكذا هو عند أهل اللغة 
  قال ابو العباس يقال رابين الشيء اذا تبينت فيه الريبة 

  ابين إذا مل أتبينها منه وأر
ه وحيك أحلقت شرا بشر ... وقد رابين قوهلا يا هنا ... وقال غريه أراب يف نفسه وراب غريه كما قال الشاعر 

 ...  
  ومنه دع ما يريبك اىل ما ال يريبك ومنه ريب املنون أي حوادث الدهر وما يستراب به 



  يف ريب مما نزلنا على عبدنا وأ خرب تعاىل انه الريب فيه مث قال بعد وان كنتم 
  فالقول يف هذا املعىن وان كنتم يف قولكم يف ريب وعلى 

زعمكم وان كنا قد أتيناكم مبا الريب فيه الهنم قالوا كما قال الذين من قبلهم وانأ لفي شك مما تدعونا اليه 
  مريب 

  مث قال تعاىل هدى للمتقني 
  واهلدى البيان والبصرية 

  ني أي الذين يتقون ما هنوا عنه مث قال تعاىل للمتق
  والتقوى أصلها من التوقي وهو التستر من ان يصيبه ما يهلك به 

  مث قال تعاىل الذين يؤمنون بالغيب 
  اصل اإلميان التصديق ومنه قوله تعاىل وما انت مبؤمن لنا 

  يقال آمنت بكذا أي صدقت به 
  فإذا قلت مؤمن فمعناه مصدق باهللا تعاىل ال غري 

  ز ان يكون مأخوذا من األمان أي يؤمن نفسه بتصديقه وعمله واهللا املؤمن أي يؤمن مطيعه من عذابه وجيو
  وروى شيبان عن قتاده الذين يؤمنون بالغيب آي آمنوا بالبعث واحلساب واجلنة والنار فصدقوا مبوعد اله تعاىل 

ا هو على الغيب بضنني يعين القرآن    قال ابو رزين يف قوله تعاىل وم

  قال ابن كيسان وقيل يؤمنون بالغيب أي القدر 
  والغيب يف اللغة ما اطمأن من االرض ونزل عما حوله يستتر فيه من دخله 

  وقيل كل شيء مستتر غيب وكذلك املصدر 
  مث قال تعاىل ويقيمون الصالة 

  ن يقوم بعمله منه أي يؤدون الصالة املفروضة تقول العرب قامت السوق و أقمتها أي أدمتها ومل أعطلها وفال
  ومعىن إقامة الصالة إدامتها يف أوقاهتا وترك التفريط يف أداء ما فيها من الركوع والسجود 

  وقيل الصالة مشتقة من الصلوين ومها عرقان يف الردف ينحيان يف الصالة 
  وقيل الصالة الدعاء فيها معروف قال األعشى 

ا اغتمضي ... أال وصاب والوجعا  يا رب جنب ايب... تقول بنيت وقد قربت مرحتال  عليك مثل الذي صليت ف
  ... نوما فان جلنب املرء مضطجعا ... 

  والصالة من اهللا تعاىل الرمحه ومن املالئكة الدعاء ومن الناس تكون الدعاء والصالة املعروفة 
  مث قال تعاىل ومما رزقناهم ينفقون 

قناكم من قبل ان يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين أي يتصدقون ويزكون كما قال تعاىل وأنفقوا مما رز
  اىل اجل قريب فأصدق واكن من الصاحلني 



قال الضحاك كانت النفقة قربانا يتقربون هبا اىل اهللا تعاىل على قدر جدهتم حىت نزلت فرائض الصدقات 
  والناسخات يف 

  براءه 
  من قبلك مث قال تعاىل والذين يؤمنون مبا انزل إليك وما انزل 

  أي ال يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كما فعله اليهود والنصارى 
  مث قال تعاىل وباآلخرة هم يوقنون 

  مسيت آخره الهنا بعد اوىل وقيل لتأخرها من الناس ومجعها أواخر 
  مث قال تعاىل أؤلئك على هدى من رهبم 

ا جاءهم من عند اهللا روى إبراهيم بن سعيد عن حممد بن إسحاق قال على نور من رهبم واس   تقامة على م

  مث قال تعاىل وأؤلئك هم املفلحون 
  قال ابن إسحاق أي الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا 

  واصل الفالح يف اللغة البقاء وقيل للمؤمن مفلح لبقائه يف اجلنة 
  وقال عبيد 

ا شئت من كيس ومحق مث اتسع يف ذلك حىت افلح مبا شئت فقد يدرك بالضعف وقد خيدع األريب أي ابق مب
  قيل لكل من نال شيئا من اخلري مفلح 

  مث قال تعاىل ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون 

هم الكفار الذين ثبت يف علم اهللا تعاىل اهنم كفار وهو لفظ عام يراد به اخلاص كما قال تعاىل قل يا أيها 
  اعبد ما تعبدون مث قال جل وعز وال انا عابد ما عبدمت وال انتم عابدون ما اعبد الكافرون ال 

  وقال تعاىل انك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء 
  مث قال تعاىل ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم 

  س عن دين اهللا أي طبع اهللا على قلوهبم وعلى أمساعهم وغطى عليها على جهة اجلزاء بكفرهم وصدهم النا
وهؤالء الكفار هم الذين سبق يف علمه من اهنم ال يؤمنون ويكون مثل قوهلم أهلكه املال وهب املال بعقله أي 

  هلك فيه وبسبه فهو كقوله فأنذرتكم نارا تلظى ال يصالها أال 

  االشقى فان ذلك من اهللا عن فعلهم يف أمره 
  عظيم  مث قال تعاىل وعلى أبصار هم غشاوة وهلم عذاب

  قال سيبويه غشاوة أي غطاء 
  مث قال تعاىل ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم االخر 

  روى امساعيل السدي عن ابن عباس قال هم املنافقون 
قال آهل اللغة النفاق مأخوذ من نافقأء الريبوع وهو حجر خيرج منه الريبوع اذا اخذ عليه اجلحر الذي يدخل 



  فيه 
  ه يدخل اإلسالم باللفظ وخيرج منه بالعقد فقيل منافق الن

  مث قال تعاىل وما هم مبؤمنني 
  فنفى عنهم األميان الهنم ال اعتقاد هلم وال عمل 

  مث قال تعاىل خيادعون اهللا والذين آمنوا 
  املخادعة يف اللغة إظهار خالف االعتقاد وتسمى التقية خداعا وهو يكون من واحد 

   راوغت كأنه قابل شيئا بشيء قال ابن كيسان الن فيه معىن
  مث قال تعاىل وما خيدعون اال أنفسهم 

  أي ان عقوبة ذلك ترجع عليهم 

  وفرق أهل اللغة بني خادع وخدع فقالوا خادع أي قصد اخلدع وان مل يكن خدع وخدع معناه بلغ مراده 
ون النه اخرب تعاىل انه واقع هبم ملا واالختيار عندهم خيادعون يف االوىل النه غري واقع واالختيار يف الثاين خيدع

  يطلع عليه من أخبارهم فعاد ما ستروه وأظهروا غريه وباال عليهم 
وقال حممد بن يزيد جيوز يف الثاين وما خيادعون أي بتلك املخادعة بعينيها إمنا خيادعون أنفسهم هبا الن وباهلا 

  يرجع عليهم 
  مث قال تعاىل وما يشعرون 

  ك أي وما يشعرون بذل
  واملعىن ما حتل عاقبة اخلدع إال هبم 

  مث قال تعاىل يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا 
  روى السدي عن ايب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس قال 

  يقول يف قلوهبم شك 
وقال غريه املرض النفاق والرياء واملرض يف اجلسد كما ان العمى يف القلب ويقال مرض فالن أصابته عله يف 

  بدنه 
  فان قيل مب أصاهبم املرض قيل فعل هذا هبم عقوبة 

وقيل بإنزال القرآن أصاهبم املرض كما قال تعاىل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول آيكم زادته هذه إميانا 
فأما الذين آمنوا فزادهتم أميانا وهم يستبشرون واما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا اىل رجسهم وماتوا 

  ون وهم كافر
  مث قال تعاىل وهلم عذاب اليم 

  يقال آمل اذا أوجع وهو مؤمل و أليم واألمل الوجع ومجع اليم آالم كأشراف واألليم الشديد الوجع 
  مث قال تعاىل مبا كانوا يكذبون 

  قال ابو حامت أي بتكذيبهم الرسل وردهم على اهللا 



  آمنا ومل يؤمنوا فذلك كذب  وتكذيبهم بآياته قال ومن خفف فاملعىن عنده بكذهبم وقوهلم
  مث قال تعاىل وأذا قيل هلم ال تفسدوا يف االرض قالوا إمنا حنن مصلحون 

  فيه قوالن 
  أحدمها اهنم قالوا حنن مصلحون فليس من عادتنا اإلفساد 

  واآلخر اهنم قالوا هذا الذي تسمونه فسادا هو عندنا صالح 
  شعرون وقوله تعاىل اال اهنم هم املفسدون ولكن ال ي

  معىن ذلك اال التنبيه كما قال الشاعر 

  ... وليس على شيء قومي مبستمر ... اال ان الدهر يوم وليلة 
  وقوله تعاىل ولكن ال يشعرون 

  قال ابن كيسان يقال ما على من مل يعلم انه مفسد من ألزم إمنا يذم اذا علم انه مفسد مث افسد على علم 
  قال ففيه جوابان 
انوا يعلمون الفساد ويظهرون الصالح وهم ال يشعرون ان أمرهم يظهر عند النيب صلى اهللا عليه أحدمها اهنم ك

  و سلم 
والوجه الثاين ان يكون فسادهم عندهم صالحا وهم ال يشعرون ان ذلك فساد وقد عصوا اهللا ورسوله يف 

  تركهم تبيني احلق واتباعه 
  قالوا أنؤ من كما آمن السفهاء مث قال تعاىل وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس 

  قال ابن عباس الناس ههنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  قالوا أنؤ من كما آمن السفهاء 

  قال ابو إسحاق اصل السفه يف اللغة رقة احللم يقال ثوب سفيه أي بال رقيق 
ال يعلمون    مث قال تعاىل اال اهنم هم السفهاء ولكن 

  ذلك يرجع عليهم أي ال يعلمون ان وبال 
  ويقال اذا وصفوا بالسفه فلم ال يكون ذلك عذرا هلم 

فاجلواب انه إمنا حلقهم ذلك اذ عابوا احلق فأنزلوا أنفسهم تلك املنزلة كما قال تعاىل ان هم اال كاألنعام 
  لصدهم وإعراضهم اذ بعده بل هم أضل سبيال الن األنعام قد 

  ون باالنذار والعظة يصرفها راعيها كيف شاء وهؤالء اليهتد
  وايضا فاذا سفهوا املؤمنني فهم يف تلك احلال مستحقون هلذا االسم 

  وقوله تعاىل ولكن اليعلمون  - ٢٨
  اجلواب عنه كاجلواب عن ولكن ال يشعرون 

  مث قال جل وعز واذا خلو اىل شياطينهم قالوا انا معكم 
  ر روى اسباط عن السدي اما شياطينهم فهم رؤساؤهم يف الكف



  ويبني ما قال قوله جل وعز شياطني االنس واجلن 
  وشيطان مشتق من الشطن وهو احلبل 
  أي هو ممدود يف الشر ومنه بئر شطون 

  مث قال جل وعز قالوا انا معكم امنا حنن مستهزءون 
  فاخرب سبحانه مبا يكتمون 

  مث قال جل وعز اهللا يستهزىء هبم 
  فيه اجوبه 

ى استهزائهم فسمى جزاء الذنب بأمسه الزدواج الكالم وليعلم انه عقاب عليه أصحها ان معناه جيازيهم عل
  وجزاء به 

  كما قال عز و جل وجزاء سيئة سيئة مثلها 
ا روى يف احلديث أن املؤمنني يعطون نورا فيحال بينهم وبينه    وقيل هو م

  سلمني خالف ما أ سروا وقيل هو أن اهللا أظهر هلم من أحكامه خالف ماهلم يف اآلخرة كما أظهروا للم
  واستشهد صاحب هذا القول بأن بعده وميدهم يف طغياهنم يعمهون 

  وقيل هو مثل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وهذه األقوال ترجع اىل االول الهنا جمازة ايضا 
ا قيل فيه أن معىن يستهزئ هبم يصيبهم كما قال تعاىل وقد نزل عليكم الكتاب أن اذا مسع تم ايات ومن احسن م

  اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم 

  مث قال جل وعز وميدهم يف طغياهنم يعمهون 
  أي ميدهم يف جتاوزهم متحريين قال تعاىل انا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية 

  وقال جماهد يعمهون يترددون 
  واملعىن على قوله يترددون يف ضاللتهم 

  موها وعمها وعمهانا فهو عمه وعامه اذا حار وحكى أهل اللغة عمه يعمه ع
  مث قال جل وعز أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى 

  قال جماهد آمنوا مث كفروا 
  ويقال كيف قال اشتروا وإمنا يقال اشتريت كذا 

  بكذا اذا دفعت شيئا أخذت غريه 
ن األميان وصاروا مبنزلة من باع شيئا واجلواب عن قول جماهد اهنم كفروا بعد األميان فصار الكفر هلم بدال م

  بشيء 
وقيل ملا أعطوا بألسنتهم األميان وأبوه بقلوهبم فباعوا هذا الذي ظهر بألسنتهم بالذي يف قلوهبم والذي يف قلوهبم 

  هو احلاصل هلم فهو مبنزلة العوض أخرج من أيديهم 



  مبنزلة من دفع اليه شيء فاشترى به غريه وقيل ملا مسعوا التذكرة واهلدى ردوها واختاروا الضاللة فكانوا 
خلقهم للعبادة صار  ا خلقت اجلن واإلنس اال ليعبدون فلما كان    قال ابن كيسان قيل هو مثل قوله تعاىل وم

  ما خلفها مبدال عنها بصدهم عما خلقوا له 
ذقال جل وعز قال فعل تها إذا وأنا من الضالني واصل الضالله احلرية ومسي النسيان ضالله ملا فيه من احلرية كما 

  أي الناسني ويسمى اهلالك ضالله كما قال عز و جل وقالوا أئذا ضللنا يف االرض أئنا لفي خلق جديد 
  مث قال جل وعز فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين 

  فأنزلوا منزلة من اجتر الن الربح واخلسران إمنا يكونان يف التجاره 
ثله قول العرب خسر واملعىن فما رحبوا يف جتارهت   م وم

  بيعه ألنه قد عرف املعىن 
  مث قال جل وعز وما كانوا مهتدين 

  أي بفعلهم الذي فعلوه من إيثار الضاللة على اهلدى 
  وجيوز وما كانوا مهتدين يف علم اهللا عز و جل 

  مث قال جل وعز مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
  ن يكون استوقدها من غريه أي طلبها من غريه قال ابن كيسان استوقد مبعىن أوقد وجيوز أ
  قال األخفش هو سعيد الذي يف معىن مجع 

وان الذي حانت يفلج دماؤهم ... قال ابن كيسان لو كان كذلك ألعاد عليه ضمري اجلمع كما قال الشاعر 
  ... هم القوم كل القوم يا ام خالد ... 

الفعل ومل يكن اىل تشبيه العني بالعني فصار مثل قوله تعاىل ما قال ولكنه واحد شبه به مجاعة الن القصد كان اىل 
  خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحده فاملعىن اال كبعث نفس واحده 

  وكإيقاد الذي استوقد نارا 
ذهب اهللا بنورهم    مث قال جل وعز فلما أضاءت ما حوله 

  وجيوز ان يكون ما مبعىن الذي وان تكون زائدة وان تكون نكره 

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ملعىن أضاءت له فابصر الذي حوله و ا
  وقوله جل وعز يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج 

سبب نزول هذه اآلبه ان بعض املسلمني يسال النيب مل خلقت هذه األهلة فانزل اهللا عز و جل قل هي مواقيت 
  للناس واحلج 

مني وإفطارهم وصومهم ومناسكهم ولعدة نسائهم وحمل دينهم واهللا فجعلها اهللا عز و جل مواقيت حلج املسل
  اعلم مبا يصلح خلقه 



قال ابو إسحاق هالل مشتق من استهل الصيب اذا بكى وأهل القوم حبجة وعمرة أي رفعوا أصواهتم بالتلبية 
  فقيل له هالل النه حني يرى يهل الناس بذكره 

  الل وأهللنا شهر كذا وكذا اذا دخلنا فيه وأهل واستهل وال يقال أهللنا أي رأينا اهل
  ومسي شهر لشهرته وبيانه 

  قال األصمعي وال يسمى هالال حىت حيجر وحتجريه أن يستدير خبطة دقيقه 
  وقيل ليلتني وثالث 

  وقيل حىت يغلب ضوءه وهذا يف السابعة 
  ضوءه  قال ابو إسحاق واالجود عندي ان يسمى هالال لليلتني النه يف الثالثة يتبني

  وقوله جل وعز وليس الرب بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا 
روى شعبة عن ايب إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول نزلت فينا هذه اآلبه كانت األنصار اذا حجوا 

ألنصار فدخل من قبل بابه فنزلت هذه فجاءوا مل يدخلوا البيوت من أبواهبا ولكن من ظهورها فجاء رجل من ا
  اآلبه وليس الرب بان تأتوا البيوت نت ظهورها 

  وقوله عز و جل وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا 
  قبل أي وال تقاتلوا من عاهدمت وعاقدمت 

  وقيل التقاتلوا من مل يقاتلكم 

ثقفتموهم أي وجدمتوهم وأخرجوهم من حيث  قال ابن زيد مث نسخ ذلك فقال جل وعز واقتلوهم حيث
  أخرجوكم يعين مكة 

  مث قال جل وعز والفتنة اشد من القتل 
  قال جماهد ارتداد املؤمن اشد عليه من القتل 

والفتنة يف االصل االختبار فتأويل الكالم االختبار اخلبيث الذي يؤدي اىل الكفر اشد من القتل وفتنته فالنة أي 
  ه أي اخترب جبماهلا وفتنت الذهب يف النار أي اختربته ألعلم خالص هو ام مشوب صارت له كا ملخترب

  وقيل هلذا السبب لكل ما أمحيته يف النار فتنته النه بذلك كاملخترب 

  وقيل يف قوله عز و جل يوم هم على النار يفتتنون هو من هذا أي يشوون 
  ون بفتنتهم أي يعذبون بكفرهم من فنت الكافر قال ابو العباس والقول عندي واهللا اعلم إمنا هو حيرق

سلككم يف سقر وأفتنه العذاب أي جزاه بفتنته كقولك كرب وأكربته والعلم هللا تعاىل    وقيل خيتربون فيقال ما 
يقال فنت الرجال وفنت وأفتنته أي جعلت فيه فيه فتنتة كقولك دهشته وكحلته هذا قول اخلليل وأفتنته جعلته 

  فنت  فاتنا وهذا خضر
  وقال األخفش يف قوله عز و جل بأبكم املفتنون قال يعين الفتنه كقولك خذ ميسوره ودع معسوره 



ا يسر لك منه    وكان سيبويه يأىب أن يكون املصدر على مفعول ويقول املعتمد خذ م
  وقوله عز و جل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه 

  قال وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة قال قتاده مث نسخ ذلك بعد ف
  قال ابن عباس أي شرك قال ويكون الدين هللا وخيلص التوحيد هللا 

  مث قال فان انتهوا فال عدوان اال على الظاملني 
  قال قتاده والظامل الذي آىب ان يقول ال اله اال اهللا 

  مث قال عز و جل الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص 

  هر احلرام بقتال الشهر احلرام أي قتال الش
سلم عن البيت احلرام يف الشهر احلرام ذي القعدة فأقضه  قال جماهد صدت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اهللا منهم من قابل فدخل البيت احلرام يف الشهر احلرام ذي القعدة وقضى عمرة 
اؤه أراد الشهر احلرام والبلد احلرام وحرمة وقال غريه قال اهللا عز و جل واحلرمات قصاص فجمع النه جل ثن

  اإلحرام 
  مث قال عز و جل فمن اعتدى عليم 

تلوه فيه  اعتدوا عليه فاق   قال جماهد أي من قاتلكم فيه ف

  مسي الثاين اعتداء النه جزاء األول 
  وقوله عز و جل وانتفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم اىل التهلكة 

  ن سعيد بن جبري روى عن ابن عباس ال متسكوا النفقة يف سبيل اهللا فتهلكوا اصح ما قيل يف هذا أ
وحدثنا حممد بن جعفر االنباري قال حدثنا عبد اهللا بن حيي قال حدثنا عاصم قال حدثنا قيس بن الربيع عن 

  األعمش عن شقيق قال حذيفه التهلكة ترك النفقة 
  لذنب فيلقي بيده مث يقول ال يغفر يل وقال الرباء والنعمان بن بشري هو الرجل يذنب ا

  وقال عبيدة هو الرجل يعمل الذنوب والكبائر مث يقول ليس يل توبة فيلقي بيديه اىل التهلكة 
  وقال ابو قالبة هو الرجل يصيب الذنب فيقول ليس يل توبة فينهمك يف الذنوب 

زلت فينا معاشر األنصار ملا اعز اهللا دينه قال ابو جعفر والقول األول اوىل الن أبا أيوب األنصاري يروي قال ن
قلنا سرا من رسول اهللا ان أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها وأصلحنا منها ضاع فأنزل اهللا يف كتابه يرد علينا 

  مامهننا به أنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم اىل التهلكة 
  النا ونصلحها فأمرنا بالغزو فكانت التهلكة يف اإلقامة اليت أردنا أن نقيم يف أمو

  قال ابو جعفر فدل على وجوب اجلهاد على املسلمني 
  وقيل أيضا معىن وأحسنوا وأنفقوا 



  قال ابو إسحاق واحسنوا يف أداء الفرائض 
  وقال عكرمة أي احسنوا الظن باهللا 

  وقال ابن زيد عودوا على من ليس يف يده شيء 
ىل التهلكة على ما تقدم أي أن امتنعتم من النفقة يف سبيل اهللا عصيتم اهللا واملعىن يف قوله وال تلقوا بأيديكم ا

  فهلكتم وجيوز أن يكون املعىن قومت عدوكم فهلكتم 
  وقوله جل وعز وأمتوا احلج والعمرة هللا 

  يروى عن عمر أن إمتامهما ترك الفسخ الن الفسخ كان جائزا يف اول اإلسالم 
ا عن قوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا ما إمتامهما قال ان حترم هبما من دويرة وقال عبد اهللا بن سلمة سالت علي

  أهلك 

  قال ابو جعفر وذهب اىل هذا مجاعه من الكوفيني وقال وجعل امليقات حىت ال يتجاوز فأما األفضل فما قال علي 
  وروى علقمة عن عبد اهللا قال ال جياور هبما البيت 

  امهما أن يفعل ما أمر به فيهما وقال جماهد وإبراهيم إمت
  وهذا كأنه إمجاع الن عليه أن يأيت املشاعر وما أمر به وبذلك يتم حجه 

  فأما اإلحرام من بلده فلو كان من اإلمتام لفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أحيرم رجل من وقد قال احلسن أحرم عمران بن احلصني من البلد الذي كان فيه فأنكر ذلك عمر عليه وقال 

  أصحاب 

  رسول اهللا من داره 
  وقبل وقيل إمتامهما أن تكون النفقة حالال 

  وقال سفيان إمتامهما ان حيرم هلما قاصدا ال لتجارة 
  وقرأ الشعيب والعمرة هللا بالرفع وقال العمرة تطوع والناس مجيعا يقرءوهنا بالنصب ويف املعىن قوالن 

   وطاووس وعطاء وابن سريين هي فريضة قال ابن عمر واحلسن وسعيد بن جبري
  وقال جابر بن عبد اهللا والشعيب هي تطوع 

  وليس جيب يف قراءة من قرأ بالنصب اهنا فرض النه ينبغي ملن دخل يف عمل هو هللا أن يتمه 

  قيل معىن احلج مأخوذ من قوهلم حججت كذا أي تعرفت كذا فاحلاج يأيت مواضع بتعرفها 
  ... فاست الطبيب قذاها كاملغاريد ... أمومة يف قعرها جلف حيج م... قال الشاعر 

  وقوله جل وعز فان احصر مت يعين منعتم عن إمتامهما 
  ويف األحصار قوالن 

  أحدمها قاله ابن عمر وهو مذهب أهل املدينة قال ال يكون اال من عدو 



العدو ومن املرض وأن من أصابه من قال ابو جعفر والقول االخر قاله ابن مسعود وهو قول أهل الكوفة انه من 
  ذينك شيء بعث هبدي فإذا حنر حل 

  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس مثله 
  وروى طاووس عن ابن عباس مثل األول وتال فإذا آمنتم قال هنل ا ال من اال من خوف 
  عن الشيء  فقد صار يف اآلية أشكال الن االحصار عند مجيع أهل اللغة إمنا هو من املرض الذي حيبس

  فأما من العدو فال يقال فيه اال حصر 

  يقال حصر حصرا ويف األول احصر إحصارا 
والقول يف اآلبه على مذهب ابن عمر انه يقال أقتلت الرجل عرضته للقتل و اقربه جعل له قربا واحصرته على 

للحصر وهو فوت  هذا عرضته للحصر كما يقال أحبسته أي عرضته للحبس وأحصر أي أصيب مبا كان مسببا
  احلج 

وقد روي عن عكرمة عن احلجاج بن عمرو األنصاري قال مسعت رسول اهللا يقول من عرج أو كسر فقد حل 
  وعليه حجة أخرى 

  قال فحدثت بذا ابن عباس وأبا هريرة فقاال صدق 
  وإمنا روى هذا عن عكرمة حجاج الصواف 

  وروى اجللة خالف هذا 
  ن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ال حصر اال من عدو روى سفيان عن عمرو بن دينار ع

  وروى ابوجنيح عن عكرمة ان احملصر يبعث باهلدي فإذا بلغ اهلدي حمله حل وعليه احلج من قابل 
  مث قال تعاىل فما استيسر من اهلدي 

  قال ابن عمر وابن الزبري وعائشة من اإلبل والبقر خاصة شيء دون شيء 
  عن ابيه عن علي رضوان اهللا عنه فما استيسر من اهلدي شاه  وروى جعفر

  وقال ابن عباس يكون من الغنم ويكون شركا يف دم وهو مذهب سعد 

  مث قال تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله 
  قال قال جماهد يعين يوم النحر 

  وقال خالد بن ايب عمران عن القاسم بن حممد حىت ينحر 
  ر الكوفيني ينحر عنه اهلدي يف أي يوم شاء يف احلرم وقال اكث

وقال الكسائي يف قوله حمله إمنا كسرت احلاء النه من حل حيل حيث حيل أمره ولو أراد حيث حيل لكان حمله 
  وإمنا هو على احلالل 

  مث قال تعاىل فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه 
كعب بن عجره انه ملا كان مع الرسول فآذاه القمل يف رأسه فأمره  روى جماهد عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن



  رسول اهللا أن حيلق رأسه وقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني مدان أو انسك بشاه 
  قال ابو جعفر أي ذلك فعلت أجزأ عنك 

  وقال عطاء هذا ملن كان به قمل أو صداع أو ما أشبهما 
  كالم حذف واملعىن فحلق أو اكتحل أو تداوى بشيء فيه طيب فعليه فدية قال ابو جعفر ويف ال

  مث قال تعاىل فإذا آمنتم فمن متتع بالعمرة اىل احلج فما استيسر من اهلدي 
  قال الربيع بن انس اذا أمن من خوفه وبرأ من مرضه أي من خوف العدو واملرض 

  وقال علقمة اذا برأ من مرضه 
  بالعمرة اىل احلج فما ا ستيسر من اهلدي  مث قال تعاىل فمن متتع

التمتع عند الفقهاء املدنيني والكوفيني أن يعتمر الذي ليس أهله حاضري املسجد احلرام يف اشهر احلج وحيل من 
عمرته مث حيج يف تلك السنة ومل يرجع اىل أهله بني العمرة واحلج فقد متتع من العمرة اىل احلج أي انتفع مبا 

  الل ينتفع به احل
  واملتعة واملتاع يف اللغة االنتفاع ومنه قوله تعاىل 

  ومتعوهن 
وقال أهل املدينة وكذلك اذا اعتمر قبل اشهر احلج مث دخلت عليه اشهر احلج ومل حيل فحل يف أشهر احلج مث 

  حج 
يه وقال الكوفيون ان كان طاف أكثر طواف العمرة قبل دخول أشهر احلج فليس بتمتع وان كان قد بقي عل

  األكثر فهو متمتع 
  وقال طاووس من اعتمر يف السنة كلها يف احملرم فما سواه من الشهور فأقام حىت حيج فهو متمتع 

  وروى ابن ايب طلحة عن ابن عباس فمن متتع بالعمرة اىل احلج 
  يقول من أحرم بالعمرة يف اشهر احلج 

  هذه اآلبه وروى عنه عطاء العمرة ملن احصر وملن خليت سبيله أصابتهما 
وروى عنه سعيد بن جبري على من احصر احلج يف العام القابل فان حج فاعتمر يف أشهر احلج فان عليه الفدية 
فهذه األقوال عن ابن عباس متفقة وأصحها ما رواه سعيد بن جبري الن اتساق الكالم على خماطبة من احصر 

  وان كان ممن مل حيصر فتمتع فحكمه هذا احلكم 
يصح ما رواه عطاء عنه وكذلك ما رواه علي بن ايب طلحة غري أن نص التأويل على املخاطبة ملن فعلى هذا 

  أحصر 

وقال عبد اهللا ابن الزبري ليس التمتع الذي يصنعه الناس اليوم يتمتع أحدهم بالعمرة قبل احلج ولكن احلاج اذا 
يه ما استيسر من  فاته احلج او ضلت راحلته او كسر حىت يفوته احلج فانه جيعله عمرة وعليه احلج من قابل وعل

  اهلدي 



فتأويل ابن الزبري انه ال يكون اال ملن فاته احلج النه تعاىل قال فإذا آمنتم فمن متتع بالعمرة اىل احلج فوقع 
  اخلطاب ملن فاته احلج باحلصر 

  حصرين وغريهم وخالفه يف هذا األئمة منهم عمر بن اخلطاب وعلي بن ايب طالب وسعد فقالوا هذا للم
ويدلك على ان حكم غري احملصر غي هذا كحكم احملصر قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه 

  ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذا للمحصر وغريه سواء وكذلك التمتع 
  وقوله جل وعز فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة اذا رجعتم 

  عمر الصيام ملن متتع بالعمرة اىل  قالت عائشة وابن

  احلج ممن مل جيد هديا ما بني ان يهل باحلج اىل يوم عرفه ومن مل يصم صام أيام مىن 
  وكان ابن عمر يستحب ان يصوم قبل يوم التروية ويوم عرفة 

  وية ويوم عرفه وقال الشعيب وعطاء وطاووس وإبراهيم فصيام ثالثة أيام يف احلج قبل يوم التروية يوما ويوم التر
  مث قال جل وعز وسبعة اذا رجعتم 

روى شعبة عن حممد ابن ايب النور عن حيان السلمي قال سألت ابن عمر عن قوله تعاىل وسبعة اذا رجعتم قال 
  اذا رجعتم اهليكم 

  وروى سفيان عن منصور عن جماهد قال ان شاء صامها يف الطريق إمنا هي رخصة وكذا قال عكرمة واحلسن 
  تقدير عند بعض أهل اللغة اذا رجعتم من احلج أي اذا رجعتم اىل ما كنتم عليه قبل اإلحرام من احلل وال

  وقال عطاء اذا رجعتم اىل اهليكم وهذا كأنه إمجاع 
  مث قال عز و جل تلك عشرة كامله 

ا قيل يف هذا انه لو مل يقل تلك عشرة كأملة جاز ان يتوهم السا مع انه إمنا عليه وقد علم اهنا عشرة واحسن م
  ان يصوم ثالثة يف احلج او سبعة اذا رجع النه مل يقل وسبعة أخرى 

  كما يقول أنا اخذ منك يف سفرك درمها وإذا قدمت اال اثنني أي ال آخذ إذا قدمت إال أثنني 
نزلة وقال حممد بن يزيد لو مل يقل تلك عشرة جاز ان يتوهم السامع ان بعدها سيئا آخر فقوله تلك عشرة مب

  قولك يف العدد فذلك كذا وكذا 
وأما معىن كاملة فروى هشيم فيه عن عباد بن راشد عن احلسن قال كاملة من اهلدي أي قد كملت يف املعىن 

  الذي جعلت له فلم جيعل معها غريها وهي كاملة األجر ككمال اهلدي 
  مث قال تعاىل ذلك ملن يكن أهله حاضري املسجد احلرام 

  احلرم قال جماهد أهل 
  وقال احلسن وإبراهيم واألعرج ونافع هم أهل مكة 

  خاصة 
  وقال عطاء مكحول هم أهل املواقيت ومن بعدهم اىل مكة 



قال أبو جعفر وقول احلسن ومن معه اوىل الن احلاضر للشيء هو الذي معه وليس كذا أهل املواقيت وأهل مىن 
  ام وكالم العرب ألهل مكة ان يقولوا هم أهل املسجد احلر

قال أبو جعفر فتبني أن معىن حاضري املسجد ألهل مكة ومن يليهم ممن بينه وبني مكة ماال تقصر فيه الصالة 
الن احلاضر للشيء هو الشاهد له و لنفسه وإمنا يكون املسافر مسافرا لشخوصه اىل ما يقصر فيه وان مل يكن 

  كذلك مل يستحق اسم غائب 

  وقوله تعاىل احلج اشهر معلومات 
دثنا حممد بن جعفر أال نباري قال حدثنا عبد اهللا بن حيىي قال اخربنا حجاج بن حممد قال ابن جريج قلت ح

  لنافع موىل ابن عمر أمسعت ابن عمر مسى أشهر احلج 
  قال نعم مسى شواال وذا القعدة وذا احلجة 

  وقال ابن عباس شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة 
  رجعان اىل شيء واحد الن ابن عمر إمنا مسى ذا احلجة الن فيه احلج وهو شهر حج وقال أبو جعفر والقوالن ي

  مث قال تعاىل فمن فرض فيهن احلج 
  قال ابن مسعود وابن عمر فرض لىب 

  وعن ابن عباس أحرم وقيل معىن أحرم أوجب على نفسه األحرام بالعزم وان مل يلب 
  قال ابو جعفر وحقيقته يف اللغة ان فرض أوجب 

املعىن أوجب فيهن احلج بالتلبية أو بالنية واحتمل ان يكون معناه أوجب على نفسه احلج بالتلبية فيهن فتكون و
  التلبية واحلج مجيعا فيهن 

  واحتمل أن يكون املعىن من و أوجب عل نفسه احلج فيهن بالتلبية يف غريهن 
قال اخربنا حجاج بن حممد قال جريج أخربين  اال ان حممد بن جعفر أال نباري حدثنا قال حدثنا عبداهللا بن حيي

عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ال ينبغي ألحد ان حيرم باحلج أال يف أشهر احلج من اجل قوله 
  تعاىل احلج أشهر 

  معلومات فمن فرض فيهن احلج فال ينبغي ألحد أن يليب باحلج مث يقيم بأرض 
  دال يف احلج مث قال تعاىل فال رفث وال فسوق وال ج

روى سفيان بن حصيف عن مقسم عن ابن عباس قال الرفث اجلماع والفسوق السباب واجلدال ان متاري 
  صاحبك حىت تغضبه 
  وكذا قال ابن عمر 

  وروى طاووس عن ابن عباس وابن الزبري الرفث التعريض أي يقول لو كنا حاللني لكان كذا وكذا 
  وق املعاصي واجلدال ان مياري بعضهم بعضا حىت يغضبه وقال عطاء وقتاده الرفث اجلماع والفس



  وروى ابو حيي عن جماهد يف اجلدال كما قال عطاء 
  وروى عنه أبن أيب جنيج ال جدال والشك فيه وهو مذهب أيب عمرو بن العالء 

  وعلى ذلك قرأ برفع رفث وفسوق وفتح جدال 
رفث أصله اإلفحاش مث يكىن به اجلماع ويبني لك انه وهذه األقوال متقاربة الن التعريض بالنكاح من سببه وال

  يقع للجماع قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسا ئكم 
  والفسوق يف اللغة اخلروج عن الشيء 

  فسباب املسلم خروج عن طاعة اهللا 
  وقد روى ابن مسعود عن النيب سباب املسلم فسق وقتاله كفر 

  ق املعاصي حسن جدا وقيل قول عطاء وقتاده الفسو
على انه قد روى عبد اهللا بن وهب عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق إتيان معاصي اهللا يف 

  احلرم أي من صيد وغريه 
فهذا قول جامع الن سباب املسلم داخل يف املعاصي وكذلك األشياء اليت منع منها احملرم وحده اليت منع احملرم 

  واحلالل 
  قول جماهد الشك فيه أنه يف ذي احلجة ومعىن 

النسأة أن النساة كانوا رمبا جعلوا احلج يف غري ذي احلجة ويقف بعضهم جبمع وبعضهم بعرفة ويتمارون يف 
  الصواب من ذلك وقال 

  النيب ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض وان احلج يف ذي احلجة 
  عمرو أراد فال يكونن رفث وال فسوق يف شيء خيرج من احلج وقال ابو زيد قال ابو 

  مث ابتدأ النفي فقال وال جدال يف احلج 
  فاخرب أن األول هنى 

  مث قال تعاىل وتزودوا فان خري الزاد التقوى 
  روى سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كان اناس يقدمون مكة يف احلج بغري زاد فأمروا بالزاد 

ال تتزودوا فتتوصلون من الناس فأمروا أن يتزودوا  وقال جماهد كان أهل   اليمن يقولون 

  وقال قتاده حنو منه 
  مث قال تعاىل فان خري الزاد التقوى 

  أي فمن التقوى أن ال يتعرض الرجل ملا حيرم عليه من املسألة 
  مث قال تعاىل واتقون يا أويل األلباب 
  أي العقول ولب كل شيء خالصه 

  عليكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم  مث قال تعاىل ليس
حدثنا حممد بن جعفر أال نباري قال حدثنا الرمادي قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا سفيان ابن عمر بن دينار 



قال قال ابن عباس كان ذو اجملاز وعكاظ متجرا للناس يف اجلاهلية فلما كان اإلسالم كرهوا ذلك حىت نزلت 
  ليس عليكم جناح أن 

  بتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج ت
  مث قال تعاىل فإذا أفضتم من عرفات أي اندفعتم 

  ويقال فاض اإلناء اذا امتأل ينصب من نواحيه ورجل فياض أي يتدفق بالعطاء 
ا تغب نوافله ... وأبيض فياض يداه غمامة ... قال زهري    ... على معتفيه م

  وحديث مستعيض أي متتابع 

ل عن ابن عباس قال إمنا مسيت عرفات الن جربيل كان يقول إلبراهيم عليهما السالم هذا وروى أبو الطفي
  موضع كذا فيقول عرفت وقد عرفت فلذلك مسيت عرفات 

  وقال احلسن وسعيد بن جبري وعطاء ونعيم بن ايب هند حنوا منه 
اهيم صلى اهللا عليهما حىت اذا وقال ابن املسيب قال علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه بعث اهللا جربيل اىل إبر

  أتى عرفات قال عرفت وكان قد أتاها من قبل ذلك ولذلك مسيت عرفة 
  مث قال تعاىل فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام 

ا بيت اجلبلني مشعر    قال ابن عباس وسعيد بن جبري م

ا النه جيمع فيها بيت صالة املغرب والعش   اء قال قتاده هي مجع قال وإمنا مسيت مجع
  قال ابو اسحق املعىن واذكروا بتوحيده واملعىن الثناء عليه وان كنتم من قبله أي من قبل هدايته 

  وقوله تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس 
قالت عائشة وابن عباس كانت العرب تقف بعرفات فتتعظم قريش أن تقف معها فتقف قريش باملزدلفة فأمرهم 

  الناس  اهللا أن يفيضوا من عرفات مع
  وقال الضحاك الناس إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم 

  قال أبو جعفر واألول أوىل 

روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري بن مطعم عن ابيه قال خرجت يف طلب بعري يل بعرفة 
ا فرأيت رسول اهللا قائما بعرفة مع الناس قبل أن يبعث فقلت واهللا أن هذا من احلمس فما شأ ا ها هن   نه واقف

قال ابو جعفر احلمس الذين شددوا يف دينهم واحلماسة الشدة ويقال مث يف اللغة تدل على الثاين بعد األول 
  وبنيهما مهلة وقد قال اهللا تعاىل بعد فاذكروا اهللا عند املعشر احلرام مث أفيضوا من حيث افاض الناس 

  احلرام وإمنا اإلفاضه من عرفات قبل اجمليء اىل املعشر 

  ويف هذا جوابان 
  احدمها ان مث مبعىن الواو 

  واجلواب الثاين وهو املختار أن مث على باهبا واملعىن مث أمرمت باإلضافة من عرفات من حيث افاض الناس 



ويف هذا معىن التوكيد ألهنم أمروا بالذكر عند املعشر احلرام وأفاضوا من عرفات مث وكدت عليهم اإلفاضة من 
  الناس ال من حيث كانت قريش تفيض حيث افاض 

وقال تعاىل مث آتينا موسى الكتاب ويقال فالن كرمي مث انه يتفقدنا وفالن يقاتل الناس مث انه رديء يف نفسه أي 
  مث أزيدك يف خربه 

ويف اآلية قول آخر حسن على قول الضحاك الناس إبراهيم عليه السالم فيكون املعىن من حيث أفاض إبراهيم 
  وهو املشعر احلرام  اخلليل

  ويكون هذا مثل الذين قال هلم الناس وذلك نعيم بن مسعود أال شجعي 
  وقد روي عنه انه قال مث أفيضوا من حيث افاض الناسي يعين آدم وهذه قراءة شاذة 

  مث قال تعاىل فإذا قضيتم مناسككم 
  قال جماهد إراقة الدماء 

  و أشد ذكرا مث قال تعاىل فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم ا
  روى أبو مالك وأبو صاحل عن ابن عباس كانت العرب 

اذا قضت مناسكها وأقاموا مبىن فيقوم الرجال فيسأل اهللا فيقول اللهم ان ايب كان عظيم اجلفنة عظيم القبة كثري 
  املال فاعطين مثل ما اعطيته 

  أي ليس يذكر اهللا تعاىل إمنا يذكر أباه مث يسأل أن يعطى يف الدنيا 
  وقوله جل وعز فمن الناي من يقول ربنا آتتا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من خالق 

  قال ابن عباس اخلالق النصيب واملؤمنون يقولون ربنا أتنا يف الدنيا حسنه قال املال ويف اآلخرة حسنه فال اجلنة 

  قال اجلنة وقال هشام عن احلسن آتتا يف الدنيا حسنه قال العلم والعبادة ويف اآلخرة حسنه 
  وروى معمر عن قتاده قال يف الدنيا عافية ويف اآلخرة عافية 

  قال ابو جعفر وهذه األقوال ترجع اىل شيء واحد اىل ان احلسنة والنعمة من اهللا 
  مث قال تعاىل وقنا أي اصرف عنا 

  يقال منه وقيته كذا أقيه وقاية و وقاية ووفاء وقد يقال وقاك اهللا وقيا 

  واهللا سريع احلساب مث قال تعاىل 
ا عليه قبل توقيفه على حسابه وهو حياسبه بغري تذكر وال روية وليس اآلدمي كذلك    أي اعلم ما للمحاسب وم

  مث قال تعاىل واذكروا اهللا يف أيام معدودات أي بالتوحيد والتعظيم يف أيام معدودات أي حمصيات 
  من حصى اجلمار  أمروا بالتكبري أدبار الصلوات وعند الرمي مع كل حصاة

وروى سفيان عن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن الديلي قال قال رسول اهللا أيام مىن ثالثة أيام أيام التشريق فمن 
  تعجل يف يومني فال أمث عليه 

  وروى نافع عن ابن عمر األيام املعلومات واملعدودات 



املعدودات ثالثة أيام بعد يوم النحر واذكروا اهللا يف مجعيهن أربعة أيام فاأليام املعلومات يوم النحر ويومان بعده و
  أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال أمث على ومن تأخر فال آمث عليه 

  وروي عن عبدا هللا بن مسعود وابن عمر وابن عباس فال إمث عليه مغفور له 
له ومن تأخر فال إمث عليه يف وقال عطاء وإبراهيم وجماهد وقتاده فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه يف تعجي

  تأخريه 

  مث قال تعاىل ملن اتقى 
  قال عبد اهللا بن عمر أبيح ذا لتعجيل من اتقى فالتقدير على هذا اإلباحة ملن أتقى 

  وقال ابن مسعود اهنا مغفرة للذنوب ملن اتقى يف حجة 
إمث عليه يف تأخريه فتأويل بعيد الن قال ابو جعفر وهذا القول مثل قوله األول وأما قول إبراهيم ومن تأخر فال 

  املتأخر قد بلغ الغاية وال يقال ال حرج عليه 
وقد قيل جيوز ان يقال ال حرج عليه الن رخص اهللا حيسن األخذ هبا فأعلم اهللا تبارك وتعاىل أنه ال أمث عليه يف 

  تركه األخذ بالرخص 

ازم عن أيب هريرة عن النيب قال من حج ويدل على صحة قول ابن مسعود حديث شعبة عن منصور عن أيب ح
  فلم يرفث ومل يفسق رجع كما ولدته أمه 

  واملعىن على هذا من حج فاتقى يف حجه ما ينقصه فال إمث عليه من الذنوب اخلالية 
  أي قد كفر احلج عنه 

  والتقدير تكفري اإلمث ملن اتقى 
ل حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن حدثنا حممد بن جعفر أال نباري قال حدثنا حاجب بن سليمان قا

  مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا احلج املربور ليس له جزاء أال اجلنة 
  قال ابو جعفر وقول ايب العالية ال أمث عليه ذهب إمثه كله ان اتقى اهللا فيما بقي أي من عمره 

  الدنيا  وقوله تعاىل ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة
  قال ابن عباس عالنيته ويشهد اهللا يف اخلصومة أن ما يريد احلق وال يطلب الظلم وهو ألد اخلصام ظامل 

  وقال حممد بن كعب هم املنافقون 

  وقرأ ابن حميصن ويشهد اهللا بفتح الياء اهلاء والرفع ومعناه يعلم اهللا 
  مث قال تعاىل وهو ألد اخلصام 

  قيم قال جماهد أي ظامل ال يست
  وقال قتاده شديد جدل بالباطل 

واأللد يف اللغة الشديد اخلصومة مشتق من اللديدين ومها صفحتا العنق أي يف أي جانب أخذ من اخلصومة 



  ... وخصيما ألد ذا مغالق ... أن حتت األحجار حزما وجودا ... غلب كما قال الشاعر 
  ويروى معالق ويقال هو من لديدي الوادي أي جانبيه 

  احب هذه الصفه يأخذ من جانب ويدع االستقامة واللدود يف أحد الشقني فص
  وقال ابو اسحق اخلصام مجع خصم 

  مث قال تعاىل وإذا توىل سعى يف االرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 
  أي اذا فارقك أسرع يف فساد احلرث والنسل 

من عند النيب فمر بزرع لقوم من املسلمني  وروى أبو مالك عن ابن عباس نزلت يف أال خنس بن شر يق خرج
  ومحر فأحرق الزرع وعقر احلمر 

  وروى ابو اسحق عن التميمي عن ابن عباس قال احلرث حرث الناس والنسل نسل كل دابة 

  قال قتاده احلرث الزرع والنسل نسل كل شيء 
بن جرير قال حدثنا ايب عن علي بن احلكم  وحدثنا حممد بن شعيب قال أخربين أمحد بن سعيد قال حدثنا وهب 

  عن الضحاك أما قوله ويهلك احلرث والنسل فالناس وكل دابة وأما احلرث فهي اجلنان واألصل النابت 
  قال ابو جعفر وهذه األقوال متقاربة املعاين واملعىن حيرق وخيرب ويقتل 

  مث قال تعاىل و اذا قيل له اتق اهللا آخذته العزة باآلمث 
عفر أال نباري قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ايب اسحق عن حدثنا حممد بن ج

  سعيد بن وهب قال قال عبد اهللا كفى بالرجل أمثا أن يقول له أخوه لتق اهللا فيقول عليك نفسك أأنت تأمرين 

  وقوله تعاىل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا 
  نفسه يبذهلا يف سبيل اهللا أي يبيع ومعىن يبيع 

قال سعيد بن املسيب أقبل صهيب مهاجرا حنو النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتبعه نفر من قريش من املشركني 
فنزل عن راحلته فانتثر ما يف كنانته واخذ قوسه مث قال يا معشر قريش لقد علمتم أىن من ارماكم رجال وامي اهللا 

كنانيت مث اضرب بسيفي ما بقي يف يدي منه شيء مث افعلوا ما شئتم فقالوا دلنا ال تصلون آيل حىت ارمي مبا يف 
  على بيتك ومالك مبكة وخنلي عنك 

دم على النيب قال أبا حيي ربح البيع فانزل اهللا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات  وعاهدوه ففعل فلما ق
  اهللا 

  وقال قتاده هم املهاجرون واألنصار 
  ىل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة مث قوله تعا

  قال جماهد يعين اإلسالم 
  وروى ابو مالك عن ابن عباس قال يقول يف اإلسالم مجيعا 



قال ابو جعفر وأصل السلم الصلح واملساملة فيجوز أن يكون املعىن اثبتوا على اإلسالم وجيوز أن يكون املعىن 
  ملن آمن بلسانه 

  ن اليهود أسلموا وأقاموا على حترمي السبت فأمرهم اهللا أن يدخلوا يف مجيع شرائع اإلسالم وقد روي ان قوما م
  مث قال تعاىل وال تبتغوا خطوات الشيطان 

  قال الضحاك هي اخلطايا اليت يأمر هبا 
  قال ابو إسحاق أي التقفوا آثاره الن ترككم شيئا من شرائع اإلسالم اتباع الشيطان 

  زللتم من بعد ما جاءتكم البينات مث قال تعاىل فان 
  أي تنحيتم عن القصد 

  فاعلموا ان اهللا عزيز ال تعجزونه وال يعجزه شيء حكيم فيما فطركم عليه وشرع لكم من دينه 

  مث قال تعاىل هل ينظرون اال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام 
  قال جماهد ان اهللا يأيت يوم القيامة يف ظلل من الغمام 

  ل ينظرون اال ان يأتيهم اله مبا وعد هم من احلسنات والعذاب وقيل ه
  فاتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا أي خبذالنه إياهم وهذا قول ايب اسحق 

وقال األخفش سعيد ان يأتيهم اهللا يعين آمره الن اهللا تعاىل ال يزول كما تقول خشينا ان تأتينا بنو أمية وإمنا 
  تعين حكمهم 

  رغ هلم ما كانوا يوعدون وقضي األمر أي ف
  ث مث قال تعاىل واىل اهللا ترجع األمور وهي راجعة اليه يف كل وقت 

قال قطرب املعىن ان املسالة عن األعمال والثواب فيها والعقاب يرجع اليه يوم القيامة ألهنم اليوم غري مسؤولني 
  عنها 

ا ليس هلم فريجع ذلك كله اىل اهللا حيكم وقال غريه وقد كانت يف الدنيا أمور اىل قوم جيورون فيها فيأخ ذون م
  وبعده وقضي باحلق أي فصل القضاء بالعدل اخللق  ٣فيه باحلق 

  مث قال تعاىل سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 
  أي يف تصحيح أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا ذكر منها يف القرآن وما مل يذكر قال وهم يهود    وقال جماهد م
ا جاءته  مث   قال تعاىل ومن يبدل نعمة اهللا من بعد م

  قال جماهد أي يفكر هبا وقيل هلم هذا ألهنم بدلوا ما يف كتبهم 
للذين كفروا احلياة الدنيا    مث قال تعاىل زين 

  قال ابو اسحق أي زينها هلم إبليس الن اهللا قد زهد فيها واعلم اهنا متاع الغرور 
  اء املعجبه فنظر أليها الذين وقيل معناه أن اهللا خلق األشي



  كفروا بأكثر من مقدورها 
  مث قال عز و جل ويسخرون من الذين آمنوا 

  قال أي يف ذات اليد 
  قال ابن جريح سخر ون منهم يف طلب اآلخرة 

  قال قتاده فوقهم أي اجلنة 
  مث قال تعاىل واهللا يرزق من يشاء بغري حساب 

  يرزق الكافر على قدر كفره ليس يرزق املؤمن على قدر أميانه وال 

  أي ليس حياسب يف الرزق يف الدنيا على قدر العمل 
وقال قطرب املعىن واهللا اعلم انه يعطي العباد الشيء املقسوم ال من عدد اكثر منه اخذه منه كاملعطي من 

  اآلدميني االلف من األلفني 
  قال ووجه آخر أن من انفق سيئا ال يؤاخذ به كان ذلك بغري حساب 

  وقوله تعاىل كان الناس امة واحدة 
  قال جماهد آدم امة واحدة 

  وروى سعيد بن جبري عن قتادة قال يقول كانوا على شريعة من احلق كلهم 

ذكر لنا انه كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة اهللا على اهلدى وعلى شريعة احلق مث اختلفوا 
  بعد ذلك فبعث اهللا نوحا 

  فر أمة من قوهلم أممت كذا أي قصدته قال ابو جع
  فمعىن امة أن مقصدهم واحد ويقال للمنفرد أمة أي مقصده غري مقصد الناس 

الألمة القامة كأهنا مقصد سائر البدن الألمة بالكسر النعمة الن الناس يقصدون قصدها وقيل إمام الن الناس 
  يقصدون قصد ما يفعل 

  حلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه مث قال تعاىل وانزل معهم الكتاب با
  أي يفصل الكتاب باحلكم 

... ضربت عليك العنكبوت بنسجها ... وقرأ اجلحدري ليحكم بضم الياء وفتح الكاف وقال الفرز دق 
  ... وقضى عليك به الكتاب املنزل 

  مث قال تعاىل وما اختلف فيه اال الذين أو توه 
  ين أعطوه أي وما اختلف يف الكتاب اال الذ

قال ابو اسحق أي وما اختلف يف حقيقة أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم اال الذين أعطوا علم حقيقته عليه 
  الصالة و السالم 



  بغيا بينهم أي للبغي أي مل يوقعوا االختالف اال للبغي 
  وقوله جل وعز فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بأذنه 

  عن ابن عباس اختلف الكفار فيه فهدى اهللا الذين آمنوا للحق من ذلك  وروى ابو مالك
  وروى ابو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

حنن اآلخرون األولون يوم القيامة حنن اول الناس دخول اجلنة بيد اهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم 
ق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احل

  وبعد غد للنصارى 
  ويف بعض احلديث هدانا اهللا ليوم اجلمعة 

  وقال زيد بن أسلم اختلفوا فاختذت اليهود السبت والنصارى األحد فهدى اهللا أمة حممد للجمعة 
  ة والصيام فمنهم من يصوم عن بعض الطعام ومنهم من يصوم بعض النهار واختلفوا يف القبلة واختلفوا يف الصال

  واختلفوا يف إبراهيم فهدى اهللا امة حممد للحق من ذلك 
  قال ابو زيد واختلفوا يف عيسى فجعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى ربا فهدى اهللا املؤمنني 

  قال ابو اسحق بأذنه 
  أي بعلمه 

  أن تدخلوا اجلنة أم ههنا للخروج من حديث اىل حديث مث قال تعاىل أم حسبتم 

بلكم    مث قال تعاىل وملا يأتكم مثل الذين خلوا من ق
  حكى النضر بن مشيل ان مثل يكون مبعىن صفه 

ا يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم وخلوا أي مضوا    وجيوز ان يكون املعىن ومل
  مستهم البأساء والضراء أي الفقر واملرض 

  لزلوا خوفوا وحركوا مبا يؤذي وز
  قال ابو اسحق اصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلزلته من مكانه 

  مث قال تعاىل حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا 
  أيب بلع يبلغ اجلهد هبم حىت استبطاوا النصر 

  ي هو ناصر أوليائه ال حمالة وقال تعاىل اال أن نصر اهللا فريب أ
  مث قال تعاىل يسألونك ماذا ينفقون 

  أي يتصدقون ويعطون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واالقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل 
  قيل كانوا سألوا على من ينبغي أن يفضلوا فقيل أوىل من أفضل عليه هؤالء 

  اهللا به عليم أيب حيصيه و اذا أحصاه جازى عليه مث قال تعاىل وما تفعلوا من خري فان 
  مث قال تعاىل كتب عليكم القتال وهو كره لكم 



  أكثر أهل التفسري على ان اجلهاد فرض وان املعىن فرض عليكم القتال اال ان بعضهم يكفي من بعض 
  قال تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا 

   ما مسعت اهللا عذر أحدا قال ابو طلحة يف قوله تعاىل انفروا خفا فا وثقاال
  اال ان سفيان الثوري قال اجلهاد تطوع ومعىن كتب 

  عليكم القتال على تفضيله 
  مث قال وهو كره لكم 

  قال ابو اسحق التأويل وهو ذو كره لكم وكرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية 
  وقال الكسائي كأن الكره من نفسك والكره بالفتح ما أكرهت عليه 

  ان تكرهوا شيئا وهو خري لكم  وعسى
  أي ان قتل كان شهيد وان قتل أثيب وغنم وهدم أمر الكفر واستدعى بالقتال دخول من يقاتله يف االسالم 

  وعسى ان حتبوا شيئا القعود عن القتال 

  مث قال تعاىل يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري 
ال فيه كبريا كما قال تعاىل مث نسخ يف براءة وقاتلوا املشركني كافة كما روى سعيد عن قتاده قال فكان القت

  يقاتلونكم كافة 
روى ابو السيار عن حندب بن عبدا هللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 

عليه و سلم فبعث عبداهللا  احلارث أو عبيدة بن احلارث فلما ذهب لينطلق بكى صبابة اىل رسول اهللا صلى اهللا
بن جحش وكتب له كتابا وأمره ال يقرأ الكتاب حىت يبلغ مكان كذا وكذا وقال ال تكرهن أصحابك على 
املسري فلما بلغ املكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال مسعا وطاعة هللا ورسوله قال فرجع رجالن ومضى بقيتهم 

  وم من فلقوا ابن احلضرمي فقتلوه ومل يدروا ان ذلك الي

تلتم يف الشهر احلرام فأنزل اهللا تعاىل يسألونك عن الشهر احلرام اآلية    رجب فقال املشركون ق
وقيل ان مل يكونوا أصابوا وزرا فليس هلم أجر فأنزل اهللا تعاىل أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف 

  سبيل اهللا اىل آخر اآلية 
  قال جماهد قل قتال فيه كبري أي عظيم 

  ومت الكالم مث ابتداء فقال وصد عن سبيل اهللا وكفر به أي باله واملسجد احلرام أي وصد عن املسجد احلرام 

  واخرج أهله منه يعين املسجد احلرام أكرب عند اهللا من القتل يف الشهر احلرام والفتنة أكرب من القتل 
  قتل يف الشهر احلرام قال الشعيب أي الكفر واملعىن أفعالكم هذه كفر والكفر أكرب من ال

  مث قال تعاىل وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم ان استطاعوا 
  قال جماهد يعين كفار قريش 

  وقوله تعاىل أولئك يرجون رمحة اهللا 



  ومعىن يرجون رمحة اهللا وقد مدحهم أهنم ال يدرون ما خيتم هلم به 
  أمث كبري ومنافع للناس  وقوله تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما

افع للناس مث انزل ال  روى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما أمث كبري ومن
تقربوا الصالة وانتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون فكانوا يدعوهنا فإذا صلوا العشاء شربوها فال يصبحون 

شربوها فما يأيت الظهر حىت يذهب عنهم السكر مث ان ناسا شربوها  حىت يذهب عنهم السكر فإذا صلوا الغداة
فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا مبا ال يرضي اهللا فأنزل اهللا تعاىل إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واالزالم رجس من 

  عمل الشيطان فاجتنبوه 
  فحرم اهللا اخلمر وهنى عنها وأمر باجتناهبا كما أمر باجتناب األوثان 

  ابو توبة عن ابن عمر أنزلت إمنا اخلمر إىل قوله فهل انتم منتهون فقال رسول اهللا حرمت  وروى

  وقال عمرو بن شرحبيل فقال عمر انتهينا فأهنا تذهب املال والعقل 
  وأهل التفسري يذهبون اىل ان احملرم هلا هذا 

  وقال بعض الفقهاء احملرم هلا آيتان 
  ما ظهر منها وما بطن واإلمث احدامها قل إمنا حرم ريب الفواحش 

ا حتمل عملها ان يقال له مخر وان يكون مبنزلتها يف التحرمي  قال ابو اسحق اخلمر هذه اجملمع عليها وقياس كل م
  الن 

إمجاع العلماء ان القمار كله حرام وإمنا ذكر امليسر من بينه فجعل كله قياسا على امليسر وامليسر إمنا يكون 
  ة وكذلك كل ما كان كاخلمر فهو مبنزلتها قمارا يف اجلزر خاص

ا ستر من شجر  وتأويل اخلمر يف اللغة انه ما ستر على العقل يقال لكل ما ستر اإلنسان من شجر وغريه مخر وم
  خاصة الضرا مقصور 

  ودخل يف مخار الناس أي الكثري الذي يستتر فيه 
يها الهنا تستر الوجه عن االرض وكل مسكر مخر ومخار املرأة قناعها النه يغطي الرأس واخلمرة اليت سجد عل

  النه خيالط العقل ويغطيه وفالن خممور من كل مسكر 

  قال سعيد بن جبري وجماهد امليسر القمار كله 
ا جيب  فأما اإلمث الذي يف اخلمر فالعداوة والبغضاء وحتول بني اإلنسان وبني عقله الذي مييز به ويعرف به م

  خلالقه 
  لعداوة الن مال اإلنسان يصري اىل غريه بغري جزاء يأخذه عليه والقمار يورث ا

  واملنافع لذة اخلمر والربح فيها ومصري الشيء اىل اإلنسان يف القمار بغري كد 
  وقال الضحاك منافعهما قبل التحرمي وأمثهما بعد التحرمي 

  وقوله تعاىل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 



   قال طاووس اليسري من كل شيء
  وقال خالد بن ايب عمران سالت القاسم وساملا فقاال فضل املال ما يصدق به عن ظهر غىن 

  وقال قتادة هو الفضل 
  قال ابو جعفر وهذه األقوال ترجع اىل شيء واحد الن العفو يف اللغة ما سهل 

  غىن يقال خذ ما عفا لك أي ما سهل لك ويف احلديث عن النيب افضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
  فعلى هذا تأويل قول القاسم وسامل ويف املعىن قول آخر 

  قال جماهد هي الصدقة املفروضة والظاهر يدل على 

  القول األول 
  مث قال تعاىل كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة 
دثنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر قال ابو جعفر حدثنا امحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة بن شبيب قال ح

  عن قتادة يف قول اهللا تعاىل لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة 
  قال يقول لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة فتعرفون فضل اآلخرة على الدنيا 
  قال ابو جعفر والتقدير على قول قتادة لعلكم تتفكرون يف أمر الدنيا واآلخرة 

  أي كذلك يبني اهللا لكم اآليات يف أمر الدنيا واآلخرة لعلكم تتفكرون  وقيل هو على التقدمي

  مث قال تعاىل ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري 
ا نزلت ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اىل آخرها قالوا هذه  قال سعيد بن جبري عن ابن عباس قال مل

هم فقالوا للنيب ان الغنم قد بقيت ليس هلا راع والطعام ليس موجبة فاعتزلوهم وتركوا خلطتهم فشق ذلك علي
  له من يصنعه فنزلت ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري اىل آخرها 

  وقوله تعاىل واهللا يعلم املفسد من املصلح 
  أي يعلم من خيالطهم للخيانة ومن ال يريد اخليانة 

  مث قال تعاىل ولو شاء اهللا العنتكم 

  أي لو شاء مل يطلق لكم خمالطتهم يف أال دم واملرعى  قال جماهد
وروى احلكم عن مقسم عن ابن عباس ولو شاء اهللا العنتكم قال لو شاء جلعل ما أحببتم من أموال اليتامى 

  موبقا 
  وقال ابو عبيدة العنتكم ألهلككم 

  وقال ابو اسحق حقيقته لكلفكم ما يشتد عليكم فتعنتون 
  لغة من قوهلم عنت البعري عنتا اذا حدث يف رجله كسر بعد جرب ال ميكنه معه تصريفها قال وأصل العنت يف ال

  ان اهللا عزيز أي يفعل بعزته ما حيب ال يدفعه عنه أحد 
  حكيم ذو احلكمة فيما أمركم به من أمر اليتامى وغريه 



  وقوله تعاىل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن 
وخة نسخها اليوم احل لكم الطيبات اىل قوله واحملصنات من الذين أوتوا أكثر أهل العلم على هذه اآلية منس

  الكتاب من قبلكم 
  هذا قول ابن عباس و مكحول وهو مذهب الفقهاء مالك وسفيان واالوزاعي 

وروى سفيان عن محاد قال سألت سعيد بن جبري عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال ال بأس به قال قلت فان 
   تنكحوا املشركات حىت يؤمن فقال أهل األوثان اهللا يقول وال

  واجملوس 
وروى معمر عن قتادة وال تنكحوا املشركات قال املشركات ممن ليس من أهل الكتاب وقد تزوج حذيفه 

  يهودية او نصرانية 
  فأما احملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقيل هن العفائف واإلماء 

  املشركني حىت يؤمنوا مث قال تعاىل وال تنكحوا 
  أي ال تزوجوهم مبسلمات ولو أعجبكم أي وان أعجبكم أمره يف الدنيا فمصريه اىل النار 

أولئك يدعون اىل النار أ ي يعلمون بأعمال أهلها فيكون نسلكم يترىب مع من هذه حاله واهللا يدعو اىل اجلنة 
  واملغفرة بأذنه 

  أي يدعوكم اىل أعمال أهل اجلنة 
  بأذنه  واملغفرة

  أي بعلمه قيل أي يعلمه أي ما دعاكم اليه وصلة إليهما 
  وقيل مبا أمركم به ويبني آياته أي عالماته 

  لعلهم يتذكرون ليكونوا على رجاء التذكر 
  مث قال تعاىل ويسألونك عن احمليض قل هو أذى 

  قال قتاده أي قذر 
ها من البيت فلم يؤكلوها ومل يشاربوها ومل وروى ثابت عن أنس أن اليهود كانوا اذا حاضت املرأة أخرجو

جيامعوها يف بيت فسئل النيب عن ذلك فانزل اهللا عز و جل يسلونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف 
  احمليض اآلية فقال رسول اهللا جامعوهن يف البيوت واصنعوا كل شيء اال النكاح 

  حمليض أن معناه فاعتزلوهن يف اجلماع فتبني هبذا احلديث معىن فاعتزلوا النساء يف ا
  مث قال تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن 

  أي حىت ينقطع الدم عنهن 
  وقرأ أهل الكوفة يطهرن أي يغتسلن 

وكذا معىن يتطهرن قرأبه بن مسعود وأيب وقد عاب قوم يطهرن بالتخفيف قالوا النه الحيل املسيس حىت 



  يغتسلن 
يجوز ان يكون معناه كمعىن يطهرن وجيوز ان يكون معناه حىت حيل هلن ان قال ابو جعفر وهذا ال يلزم ف

  يتطهرن كما يقال للمطلقة اذا انقضت عدهتا قد حلت للرجال وقد بني ذلك بقوله فإذا تطهرن 
  مث قال تعاىل فآتوهن من حيث أمركم اهللا 
  قال جماهد من حيث هنوا عنه يف حميضهن 

  وقال إبراهيم يف الفرج 
  ن احلنيفة من قبل التزويج من قبل احلالل وقال اب

  وقال ابو رزين من قبل الطهر 
  وقال ابو العالية وحيب املتطهرين من الذنوب 

  وقال عطاء باملاء 
قال ابو جعفر وقول عطاء أوىل للحديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألهل مسجد قباء ان اهللا قد أثىن 

  ربوين قالوا يا رسول اهللا جنده مكتوبا علينا يف التوراة االستنجاء باملاء عليكم يف الطهور خريا أفال خت
  وهذا ملا نزل فيه رجال حيبون ان يتطهروا 

  وقوله قال تعاىل نساؤكم حرث لكم 
  أي موضع حرث لكم كما تقول هذه الدار منفعة لك أ ي مكان نفع لك فاملعىن أنكم حترثون منهن الولد 

  رثكم ان شئتم مث قال تعاىل فآتوا ح
أصح ما روي يف هذا ان مالك بن انس وسفيان وشعبة رووا عن حممد بن املنكدر عن جابر ان اليهود قالوا من 

  أتى امرأة يف فرجها من دبرها خرج ولدها احول فانزل اهللا نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  وكذلك قال جماهد قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة يف الفرج 

روى ابو إسحاق عن زايدة عن عمرية قال سالت ابن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم و
  أىن شئتم ان شئت فاعزل وان شئت فال تعزل 

  قال ابو جعفر وقال الضحاك أىن شئتم مىت شئتم 
  ومعناه من أين شئتم أيب من أيب اجلهان شئتم 
  رع واهللا تعاىل خيلق من النطفة الولد قال ابو جعفر وأصل احلرث ما خيرج مما يز

  وقوله تعاىل واتقوا اهللا فدل على العظة يف ان ال جياوزوا هذا 
  مث قال تعاىل وقدموا ألنفسكم 

  أي الطاعة 
  وقيل يف طلب الولد 



  وقوله تعاىل وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم ان تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس 
د وهذا لفظ سعيد وهو الرجل حيلف ان ال يرب وال يصلي وال يصلح فيقال له بر قال سعيد بن جبري و جماه

  فيقول قد حلفت 
  والتقدير يف العربية كراهة ان تربوا 

  وقوله تعاىل ال يؤاخذكم اهللا بالعفو يف أميانكم 
  فيه أقوال 

  يظن انه كما حلف عليه قال ابو هريرة وابن عباس وهذا لفظ ايب هريرة لغو اليمني حلف اإلنسان على الشيء 

  فاذا هو غري ذلك 
  وقال احلسن هبذا القول وجماهد ومنصور ومالك 

وروى مالك وشعبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة اهنا قالت لغو اليمني قول اإلنسان ال و اهللا و بلى 
  واهللا وقال هبذا الشعيب 

  ه وقال سعيد بن جبري هو الرجل حيلف يف األمر احلالل حيرم
وقال زيد بن أسلم قوال رابعا قال وهو قول الرجل أعمى اهللا بصري ان مل افعل كذا اخر جين اهللا من مايل ان 

  مل آتك غدا فلو اخذه هبذا مل يترك له شيئا 

  ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم 
  قال حنو الرجل هو كافر هو مشرك ال يؤاخذه حىت يكون ذلك من قبله 

هذه األقوال قول عائشة الن حيىي القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال اخربين ايب عن قال ابو جعفر وأوىل 
  عائشة يف قوله ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم قالت نزلت يف قول الرجل ال و اهللا وبلى واهللا 

ا نزلت فيه هذه اآلية    فهذا أخبار منها عن عملها حبقيقة م
  الرجل عند الغضب والعجلة ال واهللا وبلى واهللا مما يعقده عليه قلبه  واللغو يف اللغة ما يلغى فيقول

  وقول ايب هريرة وابن عباس غري خارج من ذا ايضا الن 

احلالف اذا حلف على الشيء يظن انه الذي حلف عليه فلم يقصده اىل غري ما حلف عليه فيحلف على ضده 
  واليمينان لغو واهللا اعلم 
بعيد الن ترك ما حلف عليه من حالل حيرمه اذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه بل مثابا فأما قول سعيد بن جبري ف

  قابالأمر اهللا 
  وقول زيد بن اسلم حمال الن قول الرجل أعمى اهللا بصري دعاء وليس بيمني 

  وقيل ألغو قد الغي أمثه 

  مث قال تعاىل واهللا غفور رحيم 
رة وال إلزامكم عقوبة حليم يف تركه املعاجلة بالعقوبة ملن حلف أي غفر لكم ميني اللغو فلم يأمركم فيها بكفا



  كاذبا واهللا اعلم 
  وقوله تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم 

قال ابن جريج قلت لعطاء قلت لشيء اعمده واهللا ال افعله ومل أعقده قال وذلك أيضا مما كسبت قلوبكم وتال 
  والتعقيد واهللا الذي ال اله اال هو ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم قال عطاء 

  ففسر عطاء ان قوله واهللا ال افعل مما اكتسبه القلب 

  وفيه الكفارة وان اليمني واهللا ال اله اال هو 
وروى ابن جنيح عن جماهد مبا كسبت قلوبكم قال مبا عقدمت عليه وقوله تعاىل للذين يؤلون من نسائهم تربص 

  اربعة اشهر 
  قدير يف العربية للذين يؤلون من اعتزال نسائهم أيب ان يعدلوا نسائهم قال ابو جعفر والت

روى عطاء عن ابن عباس قال كان إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنني واكثر من ذلك فوقت اهللا هلم اربعة اشهر 
  فمن كان إيالءه منهم اقل من اربعة اشهر فليس بإيالء 

اهنم كانوا يفعلون ذلك اذا مل يريدوا املرأة وكرهوا ان يتزوجها ويف حديث ابن عباس اهنم كانوا ابن عباس 
  غريهم ألوا أي حلفوا ان ال يقربوها 

فجعل اهللا األجل الذي يعلم به ما عند الرجل يف املرأة اربعة اشهر وإذا متت ومل يفئ أي مل يرجع اىل وطء 
  امرأسه فقد طلقت يف قول ابن مسعود وابن عباس 

اءوا فيهن وقرأ ايب بن كعب ف   ان ف
وقال قوم ال يكون موليا حىت حيلف على اكثر من اربعة اشهر فإذا متت له اربعة ومل جيامع فيحنث يف ميينه اخذ 

  باجلماع او الطالق 

  وروي هذا عن عمر وعلي وأيب ألد رداء رواه مالك عن نافع ابن عمر 
  وقال مسروق والشعيب الفيء اجلماع 

لغة الرجوع فهو على هذا الرجوع اىل جمامعتها والطالق مأخوذ من قوهلم أطلقت قال ابو جعفر والفيء يف ال
  الناقة فطلقت اذا أرسلتها من عقال او قيد وكان ذات الزوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق 

ميلك املرأة اال ان املستعمل أطلقت الناقة فطلقت و طلقت املرأة ويدل على هذا ان أمللك فالن معناه صري 
  فطلقت وطلقت 

  وقوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء 
  وقال عمر وعلي ومعاذ وأبو ألدرداء وأبو موسى ثالث حيض 

  وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر ثالثة أطهار 
قدرت ان اجعلها  وحيتج للقول األول بان عدة األمة حيضتان وإمنا عليها نصف ما على احلرة وقد قال عمر لو

  حيضة ونصف حيضة لفعلت 



  والقرء عند أهل اللغة الوقت فهو يقع هلما مجيعا 
  قال األصمعي ويقال أقرأت الريح اذا هبت لوقتها 

وحدثين امحد بن حممد بن سلمة قال حدثنا حممود بن حسان النحوي قال حدثنا عبد امللك بن هشام عن ايب 
ء قال من العرب من يسمي احليض قرءا ومنهم من يسمي الطهر قرءا يزيد النحوي عن ايب عمرو بن العال

  ومنهم من جيمعهما مجيعا فيسمى احليض مع الطهر قرءا 
ا خلق اهللا يف أرحامهن    وقوله تعاىل وال حيل هلن ان يكتمن م

  وقال ابن عمر وابن عباس يعين احلبل واحليض 
  د اىل غريه فنها هن اهللا عن ذلك وقال قتادة علم ان منهن كوامت يكتمن ويذهنب بالول

  مث قال تعاىل ان كن يؤمن باهللا واليوم االخر 

ا فاجتنب اإلمث أي فينبغي ان  فليس هذا على انه أبيح ملن ال يؤمن ان يكتم وإمنا هذا كقولك ان كنت مؤمن
  حيجزك األميان عنه النه ليس من فعل أهل األميان 

  لك وقال إبراهيم وقتادة يف اإلقراء الثالثة والتقدير يف العربية األجل مث قال تعاىل وبعولتهن أحق بردهن يف ذ
  مث قال تعاىل ان أرادوا إصالحا 

  أي ان أراد األزواج بردهن اإلصالح االضرار 
وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ان أرادوا إصالحا وذلك ان الرجل كان اذا طاق امرأته فهو 

  ثالثا فنسخ ذلك فقال الطالق مرتان أحق برجعتها وان طلقها 

  فإمساك مبعروف او تسريح بإحسان 
وقوله تعاىل وهلن مثل الذي عليهن باملعروف روى عكرمة عن ابن عباس يف قوله عز و جل وهلن مثل الذي 

  عليهن باملعروف قال أين ألحب ان أتزين للمرأة كما احب ان تتزين يل 
  عليهن ان يتقني اهللا فيهم وقال ابن زيد يتقون اهللا فيهن كما 

  مث قال تعاىل وللرجال عليهن درجة 
  قال جماهد هو ما فضل اهللا به عليها من اجلهاد وفضل مرياثه على مرياثها وكل ما فضل به عليها 

  وقال ابو مالك له ان يطلقها وليس هلا من األمر شيء 
  وقوله تعاىل الطالق مرتان 

الطالق مرتان قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتني فليتق اهللا يف التطليقة روى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس 
  الثالثة فإما ميسكها مبعروف فيحسن صحبتها وإما يسرحها بإحسان فال يظلمها من حقها شيئا 

وقال عروة بن الزبري كان الرجل يطلق امرأته ويرجتعها قبل ان تنقضي عدهتا وكان ذلك له ولو فعله ألف مرة 
  ل ذلك ففع



رجل مرارا فانزل اهللا تعاىل الطالق مرتان فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق او مل 
  يطلق 

  والتقدير يف العربية الطالق الذي ال ميلك مع اكثر منه الرجعة مرتان 
  ويروى ان رجال قال للنيب فأين الثالثة فقال التسريح بإحسان 

  عروف او تسريح بإحسان أي فالواجب عليكم إمساك مبا يعرف انه احلق مث قال تعاىل فإمساك مب

  او تسريح بإحسان أي يستهل أمرها بان يطلقها الثالثة 
  والسرح يف كالم العرب السهل 

ا اال يقيما حدود اهللا    وقوله تعاىل وال حيل لكم ان تأخذوا مما آ تيتموهن شيئا اال ان خياف
  جني هذا يف اخللع الذي بني الزو

  قال ابو عبيدة اخلوف هاهنا مبعىن اليقني 
  قال ابو اسحق حقيقته عندي ان يكون الغالب عليهما اخلوف من املعاندة 

  قال ابن جريج كان طاووس يقول حيل الفداء قال اهللا 

ة ولكنه تعاىل اال ان خيافا اال يقيما حدود اهللا ومل يكن يقول قول السفهاء ال حتل حىت تقول ال اغتسل من جانب
ا اال يقيما حدود اهللا فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه يف العشرة والصحبة    كان يقول اال ان خياف

  واملعىن على هذه القراءة اال ان خياف الزوج واملرأة 
ا بضم الياء    وقرأ األعمش وأبو جعفر وابن وثاب واألعرج ومحزة إال أن خباف

  وا بالتاء ويف قراءة عبد اهللا اال ان ختاف

  وقيل املعىن على هاتني القراءتني اال ان خياف السلطان ويكون اخللع اىل السلطان 
وقد قال هبذا احلسن قال شعبة قلت لقتادة عن من اخذ احلسن قوله ال يكون اخللع دون السلطان فقال اخذه 

  عن زياد وكان وليا لعمر وعلي رضي اهللا عنهما 
  لى ان ذلك اىل الزوجني قال ابو جعفر واكثر العلماء ع

مث قال تعاىل وال جناح عليهما فيما افتدت به وقد قال يف موضع اخر فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وآمثا 
  مبينا 

  وروى معمر عن الزهري قال ال حيل لرجل ان ختتلع امرأته اال ان يؤتى ذلك منها فأما ان يكون يؤتى ذلك منه 

  فان ذلك ال يصلح يضارها حىت ختتلع منه 
وقال أهل الكوفة حظر عليه ما كان ساقه اىل املرأة من الصداق يف قوله تعاىل وال حيل لكم ان تأخذوا مما 

  آتيتموهن شيئا مث اطلقه اال ان خيافا اال يقيما حدود اهللا فال حيل له ان يأخذ اكثر مما ساقه أليها 
  ا أعطاها وليس يف اآلية ما يدل على انه ال حيل له اكتر مم



وقول الزهري بني ويكون قوله اال ان خيافا اال يقيما حدود اهللا يبني قوله وال حيل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن 
  شيئا 

  أي ال تأخذوا منهن شيئا غصبا 
ومعىن حدود اهللا ما منع منه واحلد مانع من االجتراء على الفواحش واحدة املرأة امتنعت من الزينة ورجل 

  نوع من اخلري والبواب حداد أي مانع ومعىن فال تعتدوها فال تتجاوزها حمدود مم
طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه املعىن فان طلقها الثالثة    مث قال تعاىل فان 

  وأهل العلم على ان النكاح هاهنا اجلماع النه قال زوجا غريه فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح اجلماع 
  بن جبري فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح اذا مل يرد إحالهلا اال سعيد 

  قال ابو جعفر ويقوي القول األول حديث النيب ال حتل له حىت تذوق العسيلة 

  وعن علي حىت يهزها به 
طلقها فال جناح عليهما ان يتراجعا    مث قال تعاىل فان 

  عليه  روى منذر الثوري عن حممد بن علي عن علي رضوان اهللا
ا أشكلت هذه اآلية يف كتاب اهللا فان طلقها فال جناح عليهما ان يتراجعا فمازلت  قال ما أشكل علي شيء م

  ادرس كتاب اهللا حىت فهمت فعرفت ان الرجل اآلخر اذا طلقها رجعت اىل زوجها األول ان شاء اهللا 
  مث قال تعاىل ان ظنا ان يقيما حدود اهللا 

  احد منهما حيسن عشرة قال طاووس ان ظنا ان كل و

  صاحبه 
  وقال جماهد ان علما ان نكاحهما على غري دلسة 
  مث قال تعاىل وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون 

  أي يعلمون ان أمر اهللا حق ال ينبغي ان يتجاوز 
  مث قال تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجاهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف 

  اء العدة أجلهن وقت انقض
  و معىن فبلغن أجلهن على قرب البلوغ كما تقول اذا بلغت مكة فاغتسل قبل ان تدخلها 

  مث قال تعاىل وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا 
  روى أبو الضحاك عن مسروق وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا 

الذي يضار ويتخد  قال يطلقها حىت اذا كادت تنقضي عدهتا راجعها ايضا وال يريد إمساكها وحيبسها فذلك
  آيات اهللا هزوا 

  وقال جماهد وقتادة حنوه 



  مث قال تعاىل ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
  أي عرضها لعذاب اهللا 

  مث قال تعاىل و ال تتخذوا آيات اهللا هزوا 
  يروى عن احلسن ان الرجل كان يطلق مث يقول إمنا كنت العبا فنزل هذا 

  وروى ابو هريرة عن النيب 
  دهن جد وهزهلن جد الطالق والعتاق والرجعة ثالثة ج

طلق امرأته فوق ثالثة فقد اختذ    وقيل من 

  آيات اهللا هزوا 
وروي عن عائشة ان الرجل كان يطلق امرأته مث يقول واهللا ال أورثك وال ادعك وكيف ذاك وقال اذا كدت 

  تقضني عدتك راجعتك فنزلت وال تتخذوا آيات اهللا هزوا 
ا من أجود هذه األقوال جمليئها بالعلة اليت أنزلت من اجلها اآلية واألقوال كلها داخلة يف قال ابو جعفر وهذ

معىن اآلية النه يقال ملن سخر من آيات اهللا اختذوها هزوا ويقال ذلك ملن كفر هبا ويقال ذلك ملن اطرحها ومل 
  يأخذ هبا وعمل بغريها فعلى هذا تدخل هذه األقوال يف اآلية 

  دالئله وأمره وهنيه وآيات اهللا 
بلغن أجلهن فال تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن    وقوله تعاىل وإذا طلقتم النساء ف

  روى مساك بن حرب عن ابن أخي معقل عن معقل بن سنان او يسار وقال يل الطحاوي وهو معقل بن سنان ان 

ية فال تعضلوهن ان ينكحن أخته كانت عند رجل فطلقها مث أراد ان يرجعها فأىب عليه معقل فنزلت هذه اآل
  أزواجهن اذا تراضوا بينهم باملعروف 

  قال ابو جعفر ومعىن ال تعصالهن يف اللغة ال حتسبوهن 
  وحكى اخلليل دجاجة معضل أي قد احتبس بيضها 

  وقد قيل يف معىن هذه اآلية أن اهني لألزواج الن املخاطبة هلم مثل قوله وال متسكوهن ضرارا 
  لالولياء وخوطبوا هبذا الهنم ممن يقع هلم هذا وقد تقدم أيضا هني االزواج وقد جيوز ان يكون 

ا أي يا ايها الناس اذا طلقتم النساء فال تعضلوهن    واالجود ان يكون هلما مجيعا ويكون اخلطاب عام

   قال ابو جعفر وحقيقة فال تعضلوهن فال تضيقوا عليهن مبنعكم اياهن أيها االولياء يف مراجعة ازواجهن
  وتقول عضل يعضل وعضل يعضل ومنه الداء العضال الذي ال يطاق عالجه لضيقه عن العالج 

ا لكم فيه الصالح    ومعىن واهللا يعلم أي م
  وقوله تعاىل والوالدات يرضعن اوالدهن حولني كاملني 

  لفظه لفظ اخلرب ومعناه معىن االمر ملافيه من االلزام 
   بن قسيط عن وروى ابن أيب ذئب عن يزيد بن عبد اهللا



بعجة اجلهين قال تزوج رجل امرأة فولدت لستة اشهر فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فأمر برمجها فأتاه 
  علي رضي اهللا عنه وقال ان اهللا يقول ومحلة وفصالة ثالثون شهرا وقال وفصاله يف عامني 

  وقال ابن عباس فاذا ذهبت رضاعته فامنا احلمل يف ستة أشهر 

  دة يف كاملني ان املعىن كاملني للرضاعة و الفائ
  كما قال تعاىل تلك عشرة كاملة أي من اهلدي 

  وقال تعاىل فتم ميقات ربه أربعني ليلة النه قد كان جيوز ان يايت بعد هذا شيء اخر او تكون العشرة ساعات 
  الرضاعة رضاع  مث قال تعاىل ملن اراد ان يتم الرضاعة أي ذلك وقت لتمام الرضاعه وليس بعد متام

مث قال تعاىل وعلى املولود له أي على االب الذي ولد له رزقهن وكسوهتن أي رزق االمهات وكسوهتن 
  باملعروف أي ال تقصري يف النفقة والكسوة والشطط 

ال تضار والدة بوالدها على النهي    مث قال تعاىل 
  وقرا ابان عن عاصم ال تضارر والدة بكسر الراء االوىل 

  ملعىن ال تدع رضاع ولدها لتضربه غيظا على ابيه وقيل ا
ال تضار والدة بالرفع على اخلرب الذي فيه معىن االلزام    وقرأ ابو عمرو وابن كثري 

وروى يونس عن احلسن قال يقول ال تضار زوجها فتقول الارضعه وال يضارها فينزعه منها وهي تقول انا 
  ارضعه 

  مث قال تعاىل وعلى الوارث مثل ذلك 
  روى جماهد عن ابن عباس قال وعلى الوارث ان ال يضار 

  وكذلك روي عن الشعيب والضحاك 
بن صاحل وابن شربمة وعلى الوارث مثل ذلك أي الكسوة والرضاع    وروي عن عمر واحلسني 

  وروي عن الضحاك الوارث الصيب فان مل يكن له 

  مال فعلى عصبته واال أجربت املرأة على رضاعه 
ر وزعم حممد بن جرير الطربي ان اوىل األقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله انه قال ابو جعف

يراد بالوارث املولود وان يكون مثل ذلك معىن مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوهتا باملعروف 
اهل الغىن والصحة فمثل وان كانت من أهل احلاجة وهي ذات زمانة وال احتراف هلا وال زوج وان كانت من 

  الذي كان على ولده هلا من اجر الرضاعه وال يكون غري هذا اال حبجة واضحة الن الظاهر كذا 
قال ابو جعفر والقول األول ابني الن االب هو املذكور بالنفقة يف املواضع كما قال وان كن اوالت محل 

يه النفقة على ولده ما دام صغري   ا كما فأنفقوا عليهن وكذا جتب عل

  جتب عليه ما دام رضيعا 
مث قال ابو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق اذاكان ذا رحم حمرمة وليس 



  ذلك يف القرآن 
  مث قال تعاىل فان اراد فصاال عن تراض منهما وتشاور 

ا دون احلولني    قال جماهد وقتادة أي فطام
 اللغة التفريق واملعىن عن تراض من االبوين ومشاورة ليكون ذلك عن غري قال ابو جعفر وأصل الفصال يف

  اضرار 

  منهما بالولد 
  مث قال فال جناح عليهما أي فال امث 

  مث قال تعاىل وان اردمت ان تسترضعوا اوالدكم 
  أي تسترضعوهم قوما 

  قال ابو اسحاق أي الوالدكم غري الوالدة 
  يتم أي سلمتم ما أعطيتم من ترك االضرار فال جناح عليكم اذا سلمتم ما آت

  وقال جماهد اذا سلمتم حساب ما ارضع به الصيب 
  مث قال تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 

ه يتوفون  روي عن علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه انه قرأ والذين يتوفون منكم بفتح الياء فيهما مجيعا ومعنا
  اعلم  اعمارهم أي يستوفوهنا واهللا

  مث قال تعاىل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا 
  العشر عدد الليايل اال انه قد علم ان مع كل ليلة يومها 

  قال حممد بن يزيد املعىن وعشر مدد وتلك املدة يوم وليلة 

  وقيل إمنا جعلت العدة للمتوىف عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا النه يتبني محلها ان كانت حامال 
الصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض يف نصف محلها فهي مركض وقال غريه اركضت فهي مركض قال ا

  ... هتان له الغالمة والغالم ... ومركضة صرحيي أبوها ... وانشد 
  مث قال تعاىل فاذا بلغن اجلهن 

  قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة 

  روف قال النكاح احلالل الطيب وروى ابن ايب جنيح عن جماهد فيما فعلن يف انفسهن باملع
  وقوله تعاىل وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 

  روى جماهد عن ابن عباس قال هو ان يقول أريد ان اتزوج وكره ان يقول ال تبسقيين بنفسك يف العدة 
لكرمية واين فيك وقال القاسم بن حممد هو ان يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها انك علي 

  لراغب وان اهللا لسائق اليك خريا ورزقا وحنو هذا من القول 



وقالت سكينة بنت حنظلة وكانت حتت ابن عم هلا فتويف فدخل علي ابو جعفر حممد بن علي وانا يف عديت 
ته من فسلم مث قال كيف اصبحت فقلت خبري جعلك اهللا خبري فقال انا من قد علمت قرابته من رسول اهللا وقراب

  علي وحقي يف االسالم وشريف يف العرب 
قالت فقلت له غفر اهللا لك يا ابا جعفر انت رجل يؤخذ منك ويروى عنك ختطبين يف عديت قال ما فعلت امنا 

  اخربتك مبنزليت من رسول اهللا مث قال دخل رسول اهللا على ام سلمة بنت ايب امية بن املغرية 

عبد االسد وهو ابن عمها فلم يزل يذكر منزلته من اهللا حىت اثر احلصري يف املخزومية وتأميت من ايب سلمة بن 
  يده من شدة ما يعتمد عليه بيده فما كانت تلك خطبة 

  مث قال تعاىل أو أكننتم يف انفسكم 
  قيل من أمر النكاح 

  مث قال تعاىل علم اهللا انكم ستذكروهنن 
  قال احلسن أي يف اخلطبة 
  وقال جماهد أي يف نفسه 

  مث قال تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا 
  قال سعيد بن جبري السر ان يعاقدها على ان ال تتزوج 

  غريه 
  وقال جماهد هو ان يقول ال تفوتيين بنفسك 

  وقال ابو جملز وابراهيم واحلسن هو الزنا 
  وقال ابو عبيدة هو االفصاح يف النكاح 

ه الغشيان وكال القولني خطا امنا هو الغشيان من غري وجهه قال حممد بن يزيد قوم جيعلون السر زنا وقوم جيعلون
  قال اهللا تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا فليس هذا موضع الزنا 

قال ابو جعفر الذي قال حممد بن يزيد من ان السر الغشيان من غري وجهه عند أهل اللغة كما قال اال ان 
  تواعدوهن نكاحا االشبه يف اآلية ما قال سعيد بن جبري ان املعىن ال 

فسمي النكاح سرا الن الغشيان يكون فيه وزعم حممد بن جرير ان اوىل االقوال باصواب ان السر الزنا وال 
يصح قول من قال السر ان يقول هلا ل تسبقيين بنفسك النه قول عالنية فان اراد ان يقال سرا قيل له فهو اذا 

  لنكاح الصحيح النه ال يكون اال بويل وشاهدين وهذا عالنية مطلق عالنية وهذا اليقوله احد وال يكون السر ا
ومعىن ستذكروهنن ستذكرون خطبتهن ولكن ال تواعدوهن سرا يقال هلا قد ذكرتك يف نفسي وقد صرت 

  زوجيت فبغرها بذلك حىت يصل اىل مجاعها زنا 

ا    مث قال تعاىل اال ان تقولوا قوال معروف
  قال جماهد هو التعريض 



  بن جبري ان يقول هلا أىن ألرجو ان جنتمع أين إليك ملائل وقال سعيد 
  وروى عطاء اخلراساين عن ابن عباس و ال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أحله حىت تنقضى العدة 

  والتقدير يف اللغة حىت يبلغ فرض الكتاب وجيوز ان يكون الكتاب مبعىن الفرض متثيال 

  يعلم ما يف أنفسكم فاحذ روه  مث قال تعاىل واعلموا ان اهللا
  أي يعلم ما حتتالون به 

  وقوله عز و جل ال جناح عليكم ان طلقتم النساء ما مل متسوهن 
  قال ابن عباس اجلماع 

  او تفرضوا هلن فريضة الفريضة ههنا املهر 
ا تقول قطيعيت    قال ابو جعفر واصل الفرض الواجب كما قال كانت فريضة م

  الن ومنه فرض السلطان لف
  مث قال تعاىل ومتعوهن على املوسع قدره وهو الغين وعلى املقتر قدره وهو الفقري 

قال سعيد ابن جبري وجماهد والضحاك وهذا معىن قوهلم يف املطلقة قبل الدخول هبا ومل يفرض هلا صداق هلا املتعة 
  واجبة 

  وقال شريح ال يقضى عليه النه قال حقا على احملسنني 
ا فرضتم مث قال تعاىل و   ان طلقتموهن من قبل ان متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف م

  فقال قوم هلا املتعة مع ذلك كما روي عن علي ابن ايب طالب رضي اهللا عنه واحلسن وسعيد ابن جبري 

  لكل مطلقة متعه 
  وقال آخرون ال متعة هلا 

  روي ذلك عن عبد اهللا بن عمرو وسعيد بن املسيب وعطاء والشعيب 
  قال تعاىل إال أن يعفون قال الزهري والضحاك املرأة اذا طلقت تدع النصف جعل هلا  مث

  مث قال تعاىل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
حدثنا حممد ابن إدريس بن اسود قال حدثنا ابر أهيم بن مرزوق قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد قال حدثنا 

ابن عاصم عن شريح قال سألين علي بن أيب طالب عن الذي بيده عقدة جرير وهو ابن حازم قال حدثنا عيسى 
  النكاح 

  قال قلت هو الويل قال ال بل الزوج 
  وكذلك قال جبري بن مطعم وسعيد بن جبري ورواه قتادة عن سعيد بن املسيب 

  وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم هو الويل يعنون األب خاصة 

اه عن شريح عيسى بن عاصم ورواه اجللة عن شريح من قوله منهم الشعيب قال ابو جعفر حديث علي إمنا رو
  وابن سريين والنخعي 



  واصح ما روي فيه عن صحايب قول ابن عباس 
قرىء على عبد اهللا بن امحد بن عبد السالم عن ايب األزهر امحد بن األزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا 

نار قال مسعت عكرمة يقول قال ابن عباس ان اهللا رضي العفو وأمر به فان ابن جريج قال اخربين عمرو ابن دي
  عفت فذلك وان عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وان أبت 

قال ابو جعفر والذي يدل عليه سياق الكالم واللغة انه الويل وهو الذي جيوز ان يعقد النكاح على املرأة بغري 
  ا عقدة النكاح وإمنا بيد الزوج ان يطلق أمرها كما قال و ال تعزمو

فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا ال يناسب الكالم األول وقد جرى ذكر الزوج يف قوله وقد فرضتم هلن 
  فريضة فلو كان للزوج لقيل او تعفوا وهذا أشبه بسياق الكالم 

  وان كان جيوز حتويل املخاطبة اىل األخبار عن غائب 
اذا أعطي الصداق كامال ان ال يقال له عاف ولكن يقال له واهب الن العفو إمنا هو ترك  فأما اللغة فتوجب

  الشيء وإذهابه ومنه عفت الديار والعافية دروس البالء وذهابه ومنه عفا اهللا عنك 
  مث قال جل وعز وان تعفوا اقرب للتقوى 

  ء مجيعا قيل يعىن به األزواج وقيل يعىن به الذي بيده عقدة النكاح والنسا
  هذا قول ابن عباس وهو حسن النه يقل وان 

  تعفون فيكون للنساء وان يعفو فيكون للذي بيده عقدة النكاح 
  مث وقوله عز و جل حافظوا على الصلوات 

  قال مسروق على وقتها 
  والصالة الوسطى 

  روى جابر بن زيد وجماهد وأبو رجاء عن ابن عباس قال هي صالة الصبح 
  عكرمة اال انه زاد عنه يصلي بني سواد الليل وبياض النهار وكذا روى عنه 

  وقيل الهنا بني صالتني من صالة الليل وصالتني من صالة النهار 
بن زيد بن ثابت قال هي الظهر    وروى قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر عن 

  وفيها قول ثالث هو أوالها 
  ب بن حدثنا حممد بن جعفر أال نباري قال حدثنا حاج

سليمان قال حدثنا حممد بن مصعب قال حدثنا ابو جزء عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا يف 
  قول اهللا جل وعز حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى هي صالة العصر 

نا عن وروى عبدة وحيىي بن اجلزار وزر عن علي ابن ايب طالب رضوان اهللا عليه قال قاتلنا األحزاب فشغلو
العصر حىت كربت الشمس ان تغيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه اللهم ابالء قلوب الذين شغلونا عن 



  الصالة الوسطى نارا وإمالء بيوهتم نارا وإمالء قبورهم نارا 
  قال زر قال علي كنا نرى اهنا صالة الفجر 

  ة النهار وقيل هلا الوسطى الهنا بني صالتني من صالة الليل وصالتني من صال
  مث قال تعاىل وقوموا هللا قانتني 

  قال ابن عباس والشعيب القنوت الطاعة 
  وقال جماهد القنوت السكوت 

  قال ابو جعفر وهذان القوالن يرجعان اىل شيء واحد الن السكوت يف الصالة طاعة 
  وحدثنا حممد بن جعفر أال نباري قال حدثنا عبد اهللا بن 

ا يعلى هو ابن عتبة قال حدتنا امساعيل بن ايب خالد عن احلارث بن شبيل عن ايب حيىي قال حدثنا حيىي اخربن
عمرو الشيباين عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم يف الصالة فيكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حىت نزلت هذه 

  اآلية حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني فأمرنا بالسكوت 
  القنوت يف الصبح وهو طول القيام وقيل هو 

وروى اجلعفي عن بن وهب عن عمرو بن احلارث عن دراج عن ايب اهليثم عن ايب سعيد يعين اخلدري عن الين 
سلم قال كل حرف يف القرآن من القنوت فهو    صلى اهللا عليه و 

  الطاعة 
  مث قال تعاىل فان خفتم فرجاال او ركبانا 

  ما رجاال فعلى ارجلكم اذا قاتلتم يصلي الرجل يومي براسه اينما توجه روى ابو مالك عن ابن عباس أ
  وقال جماهد وكيف قدر 

  وقوله جل وعز والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الزواجهم متاعا اىل احلول غري اخراج 
قرة والذين يتوفون روى حبيب بن الشهيد عن ابن ايب ملكية عن ابن الزبري قال قلت لعثمان اآلية اليت يف الب

منكم ويذرون ازواجا وصية الزواجهم مل اثبتها وقد نسختها اآلية اآلخرى قال يا ابن اخي ال أغري شيئا عن 
  مكانه 

  وروى محيد عن نافع عن زينب بنت ام سلمة كانت 

مي هبا فانزل املرأة اذا تويف زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل متس طيبا حىت متر سنة مث تعطى بعرة فتر
اهللا عز و جل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الزواجهم متاعا اىل احلول يعين لنسائهم وكان 

للمرأة أن تسكن يف بيت زوجها سنة وإن شائت خرجت فاعتدة يف بيت أهلها أو سكنت يف وصيتها اىل احلول 
  مث نسخ بأربعة أشهر وعشر 

بن عباس يف قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ا



متاعا إىل احلول فنسخ ذلك بآية املرياث مبا فرض اهللا من الربع والثمن ونسخ اجل احلول بان جعل اجلها اربعة 
  اشهر وعشر 

  جله ويف حديث الفريعة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم امكثي يف منزلك حىت يبلغ الكتاب ا
  مث قال تعاىل كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون 

  أي لعلكم تتجنبون ما ليس مبستقيم كان العاقل الذي يعقل نفسه عما ليس مبستقيم 
  مث قال تعاىل امل تر اىل الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر املوت 

ا نايت ارضا ليس هبا موت فأماهتم اهللا فمر هبم قال ابن عباس كانوا اربعة االف خرجوا فرارا من الطاعون وقالو
  نيب ودعا اهللا فاحياهم 

  وقيل اهنم ماتوا مثانية ايام 
  قال احلسن اماهتم اهللا قبل آجاهلم عقوبة مث بعثهم اىل بقية آجاهلم 

  وقال الضحاك خرجوا فرارا من اجلهاد فأماهتم اهللا مث أحياهم مث أمرهم أن يرجعوا اىل اجلهاد 

  وله تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا ان اهللا مسيع عليم وذلك ق
قال ابو جعفر ويف رواية ابن جريج وهم الوف اهنم اربعون الفا وهذا اشبه الن الوفا للكثري وآالفا للقليل وان 

  كان جيوز يف كل واحد منهما ما جاز يف االخر 
  واما قول ابن زيد الوف مؤتلفة قلوهبم فليس 

  مبعروف 
  لقياس يف مجع الف أألف كأفلس اال اهنم يشبهون فعال بفعل فيما كان يف اوله الف او واو حنو وقت واوقات وا

  وكذلك الياء حنو يوم وايام وقد قيل أألف 
  مث قال جل وعز من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا 

  جيزي الفىت غري اجلمل  امنا... واذا اجزيت قرضا فاجزه ... أصل القرض ما يفعل ليجازى عليه كما قال 

  مث قال تعاىل واهللا يقبض ويبسط 
  أي يقتر ويوسع 

ا ما انعم به عليهم ويوسع على اخرين    وقيل يسلب قوم
  وقيل يقبض الصدقات وخيلفها بالثواب او يف الدنيا 

  وقوله جل وعز امل ترا اىل املالء من بين اسرائيل من بعد موسى 
  هم امل تر اىل الذين قيل هلم كفوا ايديكم قال جماهد هم الذين قال اهللا في

قال الضحالك واما قوله ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا فذلك حني رفعت التوراة واستخرج االميان وسلط 
على بين اسرائيل عدوهم فبعث طالوت ملكا فقالوا اىن يكون له امللك علينا الن امللك كان يف سبط بعينه ال 



  كن طالوت منه فلذلك وقع االنكار يكون يف غريه ومل ي
  وقوله عز و جل ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 

حدثنا امحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخربنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن ايب االحوص 
  عن علي قال السكينة هلا وجه كوجه االنسان وهي بعد ريح هفافة 

  ة عن علي قال ارسل اهللا السكينة اىل ابراهيم وهي ريح خجوج هلا راس وروى خالد ابن عرعر

وروى الضحاك عن ابن عباس قال السكينة دابة قدر اهلر هلا عينان هلما شعاع فاذا التقى اجلمعان اخرجت يدها 
  ونظرت اليهم فينهزم اجليش من ذلك الرعب 
  وقال الضحاك السكينة الرمحة والبقية القتال 

  بن عباس السكينة طست من ذهب اجلنة كانت تغسل فيها قلوب االنبياء وروي عن ا
وروى امساعيل بن ايب خالد عن ايب صاحل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصا موسى وثياب هارون 

  ولوحان من التوراة 

ضاضة االلواح وقال ابو مالك السكينة طست من ذهب القى فيها موسى االلواح والتوراة وعصاه والبقية ر
  اليت كتب فيها التوراة 

وقرىء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم عن ايب االزهر عن روح بن عبادة قال حدثنا حممد بن عبد امللك 
  عن ابيه قال قال جماهد اما السكينة فما تعرفون من االيات اليت تسكنون اليها قال والبقية العلم والتوراة 

  لقول من احسنها وأمجعها الن السكينة يف اللغة فعيلة من السكون أي آية يسكون اليها وقال ابو جعفر وهذا ا

وبني معىن حتمله املالئكه أنه روي ان جالوت وأصحابه كان التابوت عندهم فا بتالهم اهللا بالناسور فعلموا انه 
  من اجل التابوت فحملوه على ثور فساقته املالئكة فهذا مثل قوهلم 

  اىل موضع كذا محلت متاعي 
  مث قال تعاىل ان يف ذلك آلية لكم ان كنتم مؤمنني 

  أي ان يف رد التابوت بعد ان اخذه عدوكم آلية لكم ان كنتم مصدقني 
  وقوله جل وعز ان اهللا مبتليكم بنهر 

  معناه خمتربكم والفائدة يف ذلك أن يعلم من يقاتل ممن ال يقاتل 
  وفلسطني قال عكرمة وقتادة هو هنر بني االردن 

  وقال قتادة كان الكفار يشربون فال يرون وكان املسلمون يغترفون غرفة فيجزئهم ذلك 
  قال ابو جعفر الغرفة يف اللغة ملء الكف أو املغرفة والغرفة الفعلة الواحدة 

  ومعىن فانه مين فانه من اصحايب 
  وحكى سيبويه انت مين فرسخني 

  م مث قال تعاىل فشربوا منه اال قليال منه



روى ابو اسحاق عن الرباء كنا نتحدث ان اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر كانوا ثالث مائة 
  وبضعة عشر 

  على عدة اصحاب طالوت ممن جاز معه النهر يوم جالوت وما جاز معه اال مؤمن 
لوت وجنوده قال الذين فلما جازوه يعين النهر وراوا كثرة أصحاب جالوت وقلتهم قالوا ال طاقة لنا اليوم جبا

  يظنون اهنم مالقوا اهللا أي يوقنون 
  وقيل يتومهون أهنم يقتلون يف هذه الواقعة لقلتهم 

  والفئة الفرقة من فأوت رأسه وفاأيته 
  فهزموهم أي كسروهم وردوهم يقال سقاء مهزوم اذا كان منثنيا جافا 

  ض وقوله جل وعز ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االر
روى ابن أيب جنيج عن جماهد قال يقول لوال دفع اهللا باملؤمنني الفجار ودفعه بتقية أخالق الناس بعضهم ببعض 

  لفسدت االرض هبالك اهلها 
قال ابو جعفر وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسري أي لوال ان اهللا يدفع مبن يصلي عن من ال يصلي ومبن يتقي 

  نوهبم عن من ال يتقي الهلك الناس بذ
  وقيل لوال أن اهللا أمر حبرب الكفار لعم الكفر 

  فأهلك مجيع الناس 
  وذا راجع اىل االول 

  وقيل لوال أن اهللا أمر حبرب الكفار لكان افسادهم على املسلمني اكثر 
  ويقرأ ولوال دفاع اهللا 

  حكى ابو حامت أن العرب تقول أحسن اهللا عنك الدفاع واملدافعة مثل ناولتك الشيء 
   قال تعاىل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا مث

  قال جماهد يقول كلم موسى 
  مث قال جل وعز ورفع بعضهم درجات 

  قال جماهد أرسل حممدا صلى اهللا عليه و سلم اىل الناس كافة 
  مث قال تعاىل وآتينا عيسى ابن مرمي اليبنات 

  القدس قال الضحاك جربيل صلى اهللا عليه و سلم  أي احلجج الواضحة وأيدناه أي قويناه بروح
  مث قال تعاىل ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات 

  فيه قوالن أحدمها ان املعىن لو شاء اهللا ما أمرنا بالقتال بعد وضوح احلجة واظهار الرباهني 



  قال ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى  وقيل لو شاء اهللا أن يضطرهم اىل االميان لفعل كما
  وقوله جل وعز يا آيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يايت يوم ال بيع فيه وال خلة 

  قوله انفقوا تصدقوا واخللة الصداقة 
  وقوله جل وعز اهللا ال اله اال هو 

  أي ال اله للخلق اال هو 
  م احلي القيوم أي القائم خبلقه املدبر هل

  وروي عن ابن عباس القيوم الذي ال يزول 

  وقرأ عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه القيام 
  وقرأ علقمة احلي القيم 

  قال ابن كيسان القيوم فيعول من القيام وليس بفعول النه ليس يف الكالم فعول من ذوات الواو 
  ولو كان ذلك لقيل قووم 

  والقيام فيعال اصله القيوام 
  القيووم واصل القيم يف قول البصرين وأصل القيوم 

  القيوم 
  وقال الكوفيون االصل القومي 

  قال ابن كيسان ولو كان كذا يف االصل مل جيز فيه التغري كما الجيوز يف طويل وسويق 
  وقوله جل وعز ال تأخذه سنة وال نوم 

  قال احلسن وقتادة نعسة 
  ... يف عينه سنة وليس بنائم  ...وسنان اقصده النعاس فرنقت ... وأنشد أهل اللغة 

  واملعىن ال يفصل عن تدبري أمر اخللق 

  قال تعاىل من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه 
  ملا قالوا االصنام شفعاؤنا عند اهللا 

  فأعلم اهللا أن املؤمنني امنا يصلون على االنبياء ويدعون للمؤمنني كما أمروا وأذن هلم 
خلفهم ما يكون بعدهم مث قال تعاىل يعلم ما بني ايديه   م أي ما تقدمهم من الغيب وما 

  وال حييطون بشيء من علمه اال مبا شاء 
  ال يعلمون من ذلك شيئا اال ما اراد أن يطلعهم عليه أو يبلغه أنبياؤه تثبيتا لنبوهتم 

  مث قال تعاىل وسع كرسيه السموات واالرض 
  ء وخرب وحكى يعقوب احلضرمي وسع كرسيه السموات واالرض ابتدا

وروى سفيان وهشيم عن مطرف عن جعفر عن ايب املغرية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله وسع 



  كرسيه السموات واالرض 
  قال علمه اال ترى اىل قوله وال يؤوده حفظهما 

  وقد استشهد هلذا القول ببيت اليعرف وهو وال يكرسىء علم اهللا خملوق 

  ايضا حلن الن الكرسي غري مهمور  أي ال يعلم علم اهللا خملوق وهو
وقيل كرسيه قدرته اليت ميسك هبا السموات واالرض كما تقول اجعل هلذا احلائط كرسيا أي ما يعمده وهذا 

  قريب من قول ابن عباس 
  وقال أبو هريرة الكرسي بني يدي العرش 

  ويف احلديث ما السموات واالرض يف جوف الكرسي اال كحلقة يف ارض فالة 
   جل وعز أعلم مبا اراد غري ان الكرسي يف اللغة الشيء واهللا

  الذي يعتمد عليه وقد ثبت ولزم بعضه بعضا ومنه الكراسة والكرسى ما تلبد بعضه على بعض 
  وقال احلسن الكرسي هو العرش 

ومال حممد ابن جرير اىل قول ابن عباس وزعم انه يدل على صحته ظاهر القرآن وذلك قوله عز و جل و ال 
  يؤوده حفظهما 

  وقال جل وعز اخبارا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما 
  فأخرب أن علمه وسع كل شيء وكذا وسع كرسيه السموات 

  واالرض 
  والضمري الذي يف حفظهما للسموات واالرض 

  مث قال تعاىل و ال يؤوده حفظهما 
ال يثقل عليه    قال احلسن وقتادة 

 عز و جل وجائز ان تكون للكرسي و اذا كانت للكرسي هو من أمر قال ابو اسحاق فجائز ان تكون اهلاء هللا
  اهللا 

  وقوله تعاىل ال اكراه يف الدين 
حدثنا امحد بن حممد بن سلمة يعىن الطحاوي قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة 

ين قال كانت املرأة من االنصار ال يكاد عن ايب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله ال اكراه يف الد
يعيش هلا ولد فتحلف لئن عاش ولد لتهودنه فلما أجليت بنو النضري اذا فيهم ناس من ابناء االنصار فقالت 

  االنصار يا رسول اهللا أبناؤنا 

  فأنزل اهللا ال اكراه يف الدين 
  قال سعيد ابن جبري فمن شاء حلق هبم ومن شاء دخل االسالم 

  و جعفر أي وأقام قال اي



  وقال الشعيب هي يف أهل الكتاب خاصة ال يكرهون اذا أدوا اجلزية 
  وقال سليمان بن موسى نسخها جاهد الكفار واملنافقني وتأوهلا عمر على انه ال يكره اململوك على االسالم 

  ره وقيل ال يقال ملن اسلم من أهل احلرب أسلمت مكرها النه اذا ثبت على االسالم فليس مبك
  وقوله جل وعز فمن يكفر بالطاغوت 

  روي عن عمر بن اخلطاب انه قال الطاغوت الشيطان واجلبت السحر 
  وقال الشعيب وعكرمة والضحاك الطاغوت الشيطان 

  وقال احلسن الطاغوت الشياطني 

صيف وحدثنا سعيد بن موسى بقرقيسيا قال حدثنا حممد بن مالك عن يزيد عن يزيد عن حممد بن سلمة عن خ
  قال اجلبت الكاهن والطاغوت الشيطان 

  وقال الشعيب وعكرمة والضحاك الطاغوت الشيطان 
  وقال جماهد يف قوله تعاىل يريدون ان يتحاكموا اىل الطاغوت هو كعب بن االشرف 

قال ابو حعفر وهذه االقوال متقاربة وأصل الطاغوت يف اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي عن معناه من غري 
  ق كما قيل الآلل من اللؤلؤ اشتقا

  قال سيبويه وأما الطاغوت فهو اسم واحد مؤنث يقع 

  على اجلمع 
  فعلى قول سيبويه اذا مجع فعله ذهب به اىل الشياطني و اذا وحده ذهب به اىل الشيطان 

ا قيل يف الطاغوت انه من طغى على اهللا وأصله طغووت مثل جربوت من طغى اذا  قال ابو جعفر ومن حسن م
جتاوز حده مث تقلب الالم فتجعل عينا وتقلب العني فتجعل الما كجبذ وجذب مث تقلب الواو الفا لتحركها 

  وحترك ما قبلها فتقول طاغوت 
  واملعىن فمن جيد ربوبية كل معبود من دون اهللا ويصدق باهللا 

  وأصل اجلبت يف اللغة الذي ال خري فيه 
  خري فيه وقال قطرب أصله اجلبس وهو الثقيل الذي ال

ا عبد من دون اهللا    وقال ابو عبيدة اجلبت والطاغوت كل م
قال ابو جعفر وهذا غري خارج مما قلنا وخالف حممد بن يزيد سيبويه يف قوله هو اسم واحد فقال الصواب 

  عندي انه مجاعة 

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد فقد استمسك بالعروة الوثقى أي االميان 
  ن ابن عباس بالعروة الوثقى ال اله اال اهللا قال سعيد بن جبري ع

ال انفصام هلا    مث قال تعاىل 



  قال جماهد أي ال يغري اهللا ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم أي ال يزيل عنهم اسم االميان حىت يكفروا 
  يقال فصمت الشيء أي قطعته 

  مث قال تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور 
  قال الضحاك الظلمات الكفر والنور االميان ومثل الكفر بالظلمات واالميان بالنور 

قرىء على امحد بن شعيب عن حممد بن عبد االعلى قال حدثنا املعتمر قال مسعت منصورا حيدث رجل عن 
هم فيها خالدون  عبدة ابن ايب لبابه يف هذه اآلية اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور اىل قوله

قال هم اناس كانوا آمنوا بعيسى فلما جاء حممد كفروا به قال وكان ناس قد كفروا بعيسى فلما جاء حممد 
  آمنوا به فنزلت هذه اآلية فيهم 

  قال ابو عبد الرمحن رواه جرير عن منصور عن جماهد 
  فان قيل مامعىن خيرجوهنم من النور اىل الظلمات ومل يكونوا يف نور قط 

فاجلواب انه يقال رأيت فالنا خارج الدار وان مل يكن خرج منها وأخرجته من الدار جعلته يف خارجها وكذا 
  أخرجه من النور جعله خارجا منه وان مل يكن كان فيه 

  وقيل هذا متثيل ملا صرفوا عنه كانوا مبنزلة من اخرج منه كما يقال مل اخرجتين من ملتك 
وهي اخذ امليثاق وما فطروا عليه من معرفة اهللا جل وعز مث كفروا كانوا قد أخرجوا  وقيل ملا ولدوا على الفطرة

  من 

  النور 
قال االخفش اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور حيكم بأهنم كذلك تقول قد أخرجكم اهللا من 

  هذا االمر ومل تكونوا فيه قط 
هم بامياهنم هدى وهو وليهم يف حجاجهم وهدايتهم ويف نصرهم قال ابو اسحاق ليس هذا بشيء امنا هو يزيد

  على عدوهم ويتوىل ثواهبم 
  قوله جل وغز أمل تر اىل الذي حاج ابراهيم يف ربه وهذه ألف التوقيف ويف الكالم معىن التعجب أي 

  اعجبوا له 
  قال ابن عباس وجماهد هو منروذ بن كنعان 
  استحيا االخر قال سفيان فدعا برجلني فقتل أحدمها و

  قال سفيان فبهت الذي كفر فسكت فلم جيبه بشيء 
  وقرىء فبهت الذي كفر 

  أي فبهت ابراهيم الذي كفر 

  وقوله عز و جل أو كالذي مر على قرية خاوية على عروشها 
  روى علي بن احلكم عن الضحاك قال يقال هو عزير والقرية بيت املقدس 



  حيي منه رأسه فجعل ينظر اىل كل ما خيلق منه واىل محاره فأماته اهللا مائة عام فكان أول شيء 
قال سعيد عن قتادة وذكر لنا انه عزير أتى على بيت املقدس بعدما خربه خبتنصر قال فقال أىن تعمر هذه بعد 

  خرهبا 
  مث قال تعاىل فأماته اهللا مائة عام 

  بثت يوما او بعض يوم ذكر لنا انه مات ضحى وبعث قبل غيبوبة الشمس بعد مائة عام فقال ل

  وقال كعب هو عزير 
  قال جماهد هو رجل من بين اسرائيل 

  قال عن اهللا بن عبيد بن عمري هو أرميا وكان نبيا 
  واخلاوية اخلالية 

  وقال الكسائي يقال خوت خويا وخواء وخواية 
  والعروش السقوف أي ساقطة على سقوفها 
  عروش اخليام وهي بيوت االعراب قال ابو عبيدة ويقال خوت عروشها بيوهتا وال

قال الكسائي والفراء الكاف يف قوله او كالذي عطف على معىن الكالم أي هل رأيت كالذي حاج ابراهيم او 
  كالذي مر على قرية 

  وقيل هي زائدة كما قال ليس كمثله شيء 
  وقوله تعاىل مل يتسنه 

  قال عكرمة وقتادة مل يتغري 
  وقال جماهد مل يننت 

  ض أهل اللغة مل يتسن من قوهلم آسن املاء اذا اننت قال بع

  وقال ابو عمر الشيباين مل يتسنه مل يتغري 
  من قوله تعاىل من محأ مسنون مث أبدل من احدى النونني ياء كما قيل تقصيت وتظنيت وقصيت اظافري 

  قال ابو جعفر والقوالن خطأ لو كان من قوهلم أسن املاء اذا اننت لكان يتأسن 
  ابو اسحاق وليس مسنون الن مسنونا مصبوب على سنة االرض  قال

  قال ابو جعفر والصحيح انه من السنة أي مل تغريه السنون 

  مث قال تعاىل ولنجعلك آية للناس 
  قال سفيان عن االعمش قال رجع اىل بنيه شيوخا وهو شاب 

  قال الكسائي ال يكون املالم اال باضمار فعل 
  ا لنجعلك دليال للناس وعلما على قدرتنا ومثله وحفظا واملعىن عنده فعلنا هذ



  مث قال جل وعز وانظر اىل العظام كيف ننشرها 
  أي حنييها وننشرها بالزاي معجمة أي نركب بعض 

  العضام على بعض ونرفع بعضها اىل بعض 
  والنشز والنشز ما ارتفع عن االرض 

  ومن قرأ قال أعلم ان اهللا على كل شيء قدير 
ا خلق منه راسه وقيل له انظر فقال قت ادة يف قراءته أنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه اىل بعض الن أول م

  فقال عن ذلك هذا 
  وروى طاووس عن ابن عباس قال اعلم على االمر 

  وامنا قيل له ذلك 
  قال هارون يف قراءة عبد اهللا قيل اعلم على وجه االمر 

  وقد جيوز ان يكون خاطب نفسه هبذا 
  وله عز و جل واذ قال ابراهيم رب أرين كيف حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب وق

  فيه قوالن 
أحدمها ان املعىن ليطمأن قليب للمشاهدة كأن نفسه طالبته برؤية ذلك فاذا رآه اطمان واالنسان قد يعلم الشيء 

  من جهة مث يطلب أن يعلمه من غريها 
  لة من العلماء وهو مذهب ابن عباس واحلسن وهذا القول مذهب اجل

  قال احلسن وال يكون اخلرب عند ابن آدم كالعيان 
  والقول االخر ان املعىن ولكن ليطمئن قليب بأين اذا سألتك أجبتين 

  كما روى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبري قال أومل تؤمن باخللة قال توقن باخللة 
  عيد بن جبري ولكن ليطمئن قليب ليزداد وروى أبو اهليثم عن س

  مث قال تعاىل قال فخذ اربعة من الطري 
حدثنا عبد الباقي بن امحد بن حممد بن عبد العزيز االموي قال حدثنا ايب قال حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري 

 بن عباس يف قول اهللا جل حدثنا عبد اهللا بن هليعة عن عبيد اهللا بن هبرية السبيين عن حنش الصنعاين عن عبد اهللا
  وعز فخذ اربعة من الطري فصرهن اليك قال هو احلمام والطاووس والكركي والديك 

  وروى احلكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال اخذ الديك والطاووس والغراب واحلمامة 
  قال جماهد فصرهن انتفهن بريشهن وحلومهن 
  قال ابو عبيدة صرت قطعت وصرت مجعت 

  ى ابوعبيدة صرت عنقه أصورها وصرهتا أصريها أملتها وقد صور وحك
  يقرأ بالضم والكسر واكثر القراء على الضم 



  قال الكسائي من ضمها جعلها من صرت الشيء املته وضممته ايل قال وصر وجهك ايل أيب أقبل به 
مث اجعل على كل جبل واملعىن على هذه القراءة فضمهن اليك وقطعهن مث حذف وقطعهن النه قد دل عليه 

  منهن جزاءا 
  ومن قرأ فصرهن بالكسر ففيه قوالن 

  أحدمها انه مبعىن االول 

  واآلخر أن أبا مالك والضحاك قاال فقطعهن 
قال ابو حامت هو من صار اذا قطع قال ويكون حينئذ على التقدمي والتأخري كأنه قال فخذ اربعة من الطري اليك 

  فصرهن 
قطيع من بقر الوحش صوار وصوار أي انقطعت فانفردت ولذلك قيل لقطع املسك قال غريه ومنه قيل لل

  أصورة كما قال اذا تقوم يضوغ املسك أصورة 
ا قيل يف معىن فصرهن وصرهن أهنما مبعىن القطع على التقدمي    قال ابو جعفر وأوىل م

  والتأخري أي فخذ اليك اربعة من الطري فصرهن 
  حد من املتقدمني ومل يوجد التفريق صحيحا عن ا

  مث ادعهن 
قال ابن عباس تعالني باذن اهللا فطار حلم ذا اىل حلم ذا سعيا أي عدوا على ارجاهن وال يقال للطائر اذا طار 

  سعى 
  واعلم ان اهللا عزيز أي ال ميتنع عليه ما يريد 

  حكيم فيما يدبر 
ا فيه الرباهني حث على اجلهاد وأعلم أن من جاهد بعد هذا الربهان الذي ال يايت به اال نيب فله يف  فلما قص م

  جهاده الثواب العظيم 
  فقال تعاىل مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا اىل قوله واسع عليم 

  أي جواد ال ينقصه ما يتفضل به من السعة عليهم اين يضعه 
  مث قال تعاىل يا ايها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واالذى 

  تنوا مبا أعطيتم وتعتدوا به وكأنكم تقصدون ذلك أي المت

  واالذى أن يوبخ املعطى 
  فاعلم أن هذين يبطالن الصدقة كما تبطل صدقة املنافق الذي يعطي رياء ليوهم انه مؤمن 

  مث قال تعاىل فمثله أي فمثل نفقته كمثل صفوان وهو احلجر ا الملس والوابل املطر العظيم القطر 
  فتركه صلدا 

  قتادة ليس عليه شيء قال 



واملعىن مل يقدروا على كسبهم وقت حاجتهم وحمق فأذهب كما أذهب املطر التراب على الصفا ومل يوافق يف 
  الصفا 

  مثبتا 
  مث قال ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتا من انفسهم 

  أي وينفقوهنا مقرين ثابتني أهنا مما يثيب اهللا عليه 
  سن اذا اراد أن ينفق تثبت فان كان اهللا أمضى واال أمسك قال احل

  وقال قتادة تثبيتا أي احتسابا 
  وقال جماهد يتثبتون أين يضعون أمواهلم أي زكواهتم 

  وقال الشعيب تصديقا ويقينا 

  قال ابو جعفرولو كان كما قال جماهد لكان وتثبيتا من تثبت كتكرمت تكرما 
  ف اال أن يراد به أن أنفسهم تثببتهم حمتسبة وهذا بعيد وقول قتادة واحتسابا ال يعر

وقول الشعيب حسن أي تثبيتا من أنفسهم هلم على أنفاق ذلك يف طاعة اهللا جل وعز يقال ثبت فالنا يف هذا 
  االمر أي صححت عزمة وقويت فيه رأيه اثبته تثبيتا أي انفسهم قوقنة مصدقة بوعد اهللا على تثبيتهم يف ذلك 

  عاىل كمثل جنة بربوة مث قال ت
  قال جماهد هي االرض املرتفعة املستوية أضعفت يف 

  مثرها 
قال قتادة بربوة يقول نبشز من االرض قال وهذا مثل ضربه اهللا لعمل املؤمن يقول ليس خلريه خلف كما انه 

  ليس خلري هذه اجلنة خلف على أي حال كان ان أصاهبا وأبل وهو املطر الشديد وان اصاهبا طل 
  قال جماهد هو الندى 

  وقيل مطر صغري يف القدر يدوم 
  قال حممد بن يزيد أي فالطل يكفيها 

  مث قال جل وعز أيود احدكم أن تكون له جنة اىل قوله فاحترقت 
قال ابن ملكية عن عبيد بن عمري سأهلم عمر عن هذه اآلية وذكرها فقالوا اهللا أعلم فغضب عمر وقال قولوا 

ل فقال ابن عباس ان يف نفسي منها شيئا فقال قل وال حتقر نفسك قال ضرب مثال للعمل قال نعلم او النعلم قا
  أي العمل قال فقال عمر هذا رجل كان يعمل بطاعة اهللا فبعث اليه الشيطان فعمل باملعاصي فأحرق االعمال 

اهللا يوم القيامة أحوج ما وروي عن ابن عباس بغري هذا االسناد هذا مثل ضربه اهللا للمرائني باالعمال يبطلها 
كانوا اليها كمثل رجل كانت له جنة وكرب وله أطفال ال ينفعونه فأصاب اجلنة اعصار ريح عاصف فيها مسوم 

  شديدة فاحترقت ففقدها 



  أحوج ما كان اليها 
  وروي عن ابن عباس انه قال االعصار الريح الشديدة 
  وبعة قال ابو جعفر واالعصار هي اليت يسميها الناس الز

  مث قال تعاىل ي ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم 
  أي تصدقوا باجليد 

وحدثنا امحد بن حممد بن سالمة قال حدثنا بكار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن السدي عن ايب مالك 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات عن الرباء قال كانوا جييئون يف الصدقان بأرد ا مترهم وأراد طعامهم فنزلت يا ايها 

  ما كسبتم اىل قوله اال ان تغمضوا فيه 
  قال لو كان لكم فأعطاكم مل تأخذوه اال وانتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم 

  قال ابو اسحاق يف قوله تعاىل واعلموا ان اهللا غين محيد أي مل يأمركم أن تصدقوا من عوز ولكنه بال أخباركم 

  لى مجيع نعمه فهو محيد على ذلك وع
مث قال تعاىل الشيطان يعدكم الفقر أي بالفقر خيوفكم حىت خترجوا الردىء يف الزكاة ويأمركم بالفحشاء بأن ال 

  تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا 
  واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال 

  أي بأن جيازيكم على صدقاتكم باملغفرة واخللف 
  واهللا واسع عليم 

  ع ذلك ويعلم الغيب والشهادة يعطي من سعة ويعلم حيث يض
  مث قال تعاىل يؤتى احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا 

روى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا قال املعرفة بالقرآن ناسخة 
  ومنسوخة وحمكمة ومتشاهبة ومقدمة ومؤخرة وحالله وحرامه وأمثاله 

  اهد العقل والعفة واالصابة يف القول قال جم
  وقال زيد بن أسلم احلكمة العقل يف دين اهللا 

  وقال الضحاك احلكمة القرآن 
  وقال قتادة الفهم 

قلت وهذه االقوال متفقة وأصل احلكمة ما ميتنع به من السفه فقيل للعلم حكمة النه به ميتنع وبه يعلم االمتناع 
  ذا القرآن والعقل والفهم من السفه وهو كل فعل قبيح وك

  وقال ابراهيم النخعي الفهم يف القرآن 

  مث قال تعاىل وما يذكر اال أولو االلباب 
  أي ومل يفكر فكرا يذكر به ما قص من اآليات اال ذوو العقول ومن فهم اهللا عز و جل أمره وهنيه 



ا انفقتم من نفقة    مث قال عز و جل وم
  كر صدقة الزكاة قال ابو اسحاق أي يف فرض النه ذ

  أو نذرمت من نذر 

  كل ما نوى االنسان أن يتطوع به فهو نذر 
ا انفقتم من نفقة من غري نذر او انذرمت مث عقدمت على أنفسكم أنفاقه فإن اهللا يعلمه أي ال خيفى  وقيل املعىن م

  عليه فهو جيازي به 
  قال جماهد يعلمه أي حيصيه 

  مث قال تعاىل أن تبدوا الصدقات 
  ظهروها أي ت

  ويف احلديث صدقة السر تطفىء غضب الرب 
  وقيل كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاما اليوم فالناس يسيئون الظن 

  قال احلسن اظهار الزكاة أحسن واخفاء التطوع أفضل النه أدل على انه يراد اهللا عز و جل به وحده 
واهلم باليل والنهار سرا وعالنية فلما نزلت برأءة بفريضة وقال الضحاك كان هذا يعمل به الذين ينفقون أم

  الصدقة وتفصيلها انتهت الصدقة اليه 

  وقوله جل وعز ليس عليك هداهم 
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس كانوا يكرهون أن يتصدقوا على اقربائهم من املشركني فرخص هلم يف ذلك 

  فنزلت ليس عليك هداهم اىل آخر اآلي 
  و جل للفقراء الذين احصروا يف سبيل اهللا  وقوله عز

  قال جماهد يعين مهاجري قريش الذين كانوا باملدينة 
  وقال غريه معىن أحصروا يف سبيل اهللا منعهم فرض اجلهاد من التصرف 

  وقيل شغلهم عدوهم بالقتال عن التصرف 
  عىن صودفوا على هذه احلال قال ابو جعفر واللغة توجب ان أحصروا من املرض اال انه جيوز ان يكون امل

ال يستطعون ضربا يف االرض    مث قال تعاىل 
  قيل قد الزموا انفسهم اجلهاد كما يقال ال أستطيع أن أعصيك أي قد ألزمت نفسي طاعتك 

  مث قال تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف 
  ليس اجلهل ها هنا ضد العقل وامنا هو ضد اخلربة 

  بسيماهم ال يسالون الناس احلافا  مث قال تعاىل تعرفهم
  يقال احلف يف املسألة أخفى واحل مبعىن واحد 



  ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من سال وله أربعون درمها خقد أحلف 
قال ابو اسحاق معناه فقد مشل باملسالة ومنه اشتق احلاف قال ومعىن ال يسالون الناس احلافا ال يكون منهم 

  ... اذا سافه العود النباطي جرجرا ... على ال حب ال يهتدى مبنارة ... كون احلاف كما قايل الشاعر سؤال في
  أي ليس به منار فيهتدى به 

  وقوله عز و جل الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار 

بن جماهد عن ابيه حدثنا امحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا عبد الوهاب 
عن ابن عباس يف قوله الذين ينفقون امواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية قال نزلت يف علي بن ايب طالب رضوان 

  اهللا عليه كانت معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درمها وبالنهار درمها وسرا درمها وعالنية درمها 
  كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس  وقوله عز و جل الذين ياكلون الربا ال يقومون اال

  املعىن الذين ياكلون الربا يف الدنيا ال يقومون يف االخرة اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس 

  قال قتادة أي اجلنون 
وقال غريه هذا عالمة هلم يوم القيامة خيرج الناس من قبورهم مسرعني كما قال تعاىل خيرجون من االجداث 

اعا اال اكلة الربا فاهنم يقومون ويسقطون أرىب اهللا الربا يف بطوهنم يوم القيامة حىت ثقلهم منهم ينهضون سر
  ويسقطون ويريدون االسراع فال يقدرون 

  مث قال تعاىل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
  قال سفيان يعين القرآن 

  ومعىن فله ما سلف مغفور له 
   مث قال تعاىل وامره اىل اهللا

  قال ابو اسحاق أي اهللا جل وعز وليه 
  قال غريه وامره اىل اهللا يف عصمته وتوفيقه ان شاء عصمه عن اكله وان شاء خذله عن ذلك 

  وقال بعض أهل التفسري وأمره اىل اهللا يف املستقبل 

  وهذا قول حسن بني أي وأمره اىل اهللا يف املستقبل ان شاء ثبته على التحرمي وان شاء اباحه 
  قال تعاىل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال سفيان من عاد فعمل بالربا حىت ميوت  مث

  وقال غريه من عاد فقال امنا البيع مثل الربا فقد كفر 
  وقوله جل وعز يا ايها الذين امنوا اتقوا اهللا وذروا مابقى من الربا 

جل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عين فيؤخر عنه قال جماهد كانوا يف اجلاهلية يكون للرجل على الر
  ويزيده 

  وقوله جل وعز فان مل تفعلوا فادنوا حبرب من اهللا ورسوله 
  أي فا يقنوا يقال أذنت بالشيء فانا اذين به كما قال فاين اذين ان رجعت مملكا 



  ومعىن فآذنوا فأعملوا غريكم انكم على حرهبم 
  ءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون مث قال تعاىل وان تبتم فلكم ر

مث قال الضحاك كانوا يف اجلاهلية يتبايعون بالربا فجاء االسالم وقد بقيت هلم اموال فامروا ان يأخذوا رءوس 
  أمواهلم وال يأخذوا الربا الذي كانوا أربوا به وأمروا أن يتصدقوا على من كان معسر 

  ميسرة مث قال جل وعز وان كان ذو عسرة فنظرة اىل 
  قال ابراهيم نزلت يف الربا 

  قال الربيع بن خيثم هي لكل معسر ينظر 
قال ابو جعفر وهذا القول احلسن الن القراءة بالرفع مبعىن وان وقع ذو عسرة من الناس أمجعني أم كان فيمن 

  تطالبون أو تبايعون ذو عسر ة 

  عليه الربا ذا عسر ة  ولو كان يف الربا خاصة لكان النصب الوجه مبعىن وان كان الذي
ة واملعىن فعليكم النظرة  على ان املعتمر قد روى عن حجاج الوراق قال يف مصحف عثمان وان كان ذا عسر 

  أي التأخري اىل أن يوسر 
  وروى عن عطاء أنه قرأ فناظرة اىل ميسرة على جهة االمر 

  مث قال تعاىل وان تصدقوا خري لكم ان كنتم تعلمون 
  رأس املال قال ابرهيم أي ب

  قال الضحاك وأن تصدقوا من رأس املال خري من النظرة 

وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال زعم ابن عباس ان اخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه 
  اىل اهللا 

وله قرىء على امحد بن شعيب عن حممد بن عقيل عن علي بن احلسني قال حدثين أيب عكرمة عن ابن عباس يف ق
  تعاىل واتقوا يوما ترجعون فيه اىل اهللا اآلية اهنا آخر آية انزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وقوله جل وعز يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين اىل أجل مسمى فاكتبوه 
  يف معناها أقوال 

  منها ان هذا على الندب وليس حبتم 

د اخلدري أنه تال هذه اآلية يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين حىت بلغ ومنها ان أبا نضرة روى عن أيب سعي
  فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن امانته قال خنست هذه اآلية ما قبلها 

  وقيل ان هذا واجب يف االجل واالشهاد يف العاجل وامنا الرخصة يف الرهن 
  ذلك تداين القوم ويقال داينت الرجل اذا اقرضته واستقرضت منه وك

  وأدنت الرجل بعته بدين ودنت وادنت أي أخذت بدين وأنا دائن ومدان 
  واملدين امللك اذا دان الناس له أي مسعوا واطاعوا 



  ومما يسأل عنه ان يقال ما وجه بدين وقد دل تداينهم على الدين فهل تكون مداينة بغري دين 
  عاطينا االخذ واالعطاء فجاء بدين مبينا للمعىن املقصود فاجلواب ان العرب تقول تداينا أي جتارينا وت

  وقوله جل وعز وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
  قال السدي باحلق أي ال يكتب لصاحب احلق اكثر مما له وال اقل 

  مث قال تعاىل وال يأب كاتب ان يكتب كما علمه اهللا 
  قيل كما علمه اهللا من الكتابة بالعدل 

  بعلم الكتابة  وقيل كما فضله اهللا
  مث قال تعاىل فان كان الذي عليه احلق سفيها او ضعيفا او ال يستطيع ان ميل هو 

  قال ابن وهب أخربين يونس انه سال ربيعة ما صفة السفيه 
فقال الذي ال يثمر ماله يف يدعه و ال أبتياعه و ال مينع نفسه لذة يسقط يف املال سقوط من اليعد املال شيئا 

  له عقل يف مال  الذي ال يرى
  وروي عن ابن عباس انه قال السفيه اجلاهل با المالء والضعيف االخرق 

  وقال ابو اسحاق السفيه اخلفيف العقل ومن هذا تسفهت الريح اذا حركته واستخفته ومنه 

  ... أعاليها مر الرياح النوسم ... مشني كما اهنزت رماح تسفهت 
  أي هو فعل ليس مبحكم من قوهلم ثوب سفيه اذا كان متخلخال وحكى غريه ان السفه كل ما يقبح فعله 

  فأما الضعيف فهو واهللا اعلم الذي فيه ضعف من خرس أو هرم أو جنون 
  مث قال تعاىل فليملل ولية بالعدل 

  يف معىن هذا قوالن 
  روى سفيان عن يونس عن احلسن فليملل ولية بالعدل 

  ره فهو ولية قال الضحاك وىل السفيه الذي جيوز عليه أم

  أي يقوم بأمره بالعدل هو الذي ميلي احلق 
  والقول االخر عن ابن عباس ان املعىن فليملل ويل الذي هو عليه 

واحتج هبذا القول من ذهب اىل نفي احلجر عن االحرار البالغني العقالء وهو مذهب حممد بن سريين وابراهيم 
  النخعي 

  الكم مث قال عز و جل واستشهدوا شهيدين من رج
  قيل من أهل ملتكم 

  مث قال تعاىل ممن ترضون من الشهداء 
  أي ممن ترضون مذهبه 

  قال ابراهيم ممن مل تظهر له ريبة 



  مث قال تعاىل ان تضل احدامها فتذكر احدامها االخرى 
  أي أن تنسى احدمها فتذكرها االخرى 

  وروي عن اجلحدري ان تضل أي تنسى كما يقال أنسيت كذا 
وي عن ابن عيينة من انه قال تصري شهادهتما مبنزلة شهادة الذكر فال يعرفه أهل اللغة وهو ايضا خطأ فأما ما ر

  النه لو كان امنا معناه جنعلها مبنزلة الذكر مل حيتج اىل ان تضل الهنا 

  كانت جتعلها مبنزلة الذكر ضلت او مل تضل 
  وال جيوز ان تصريها مبنزلة الذكر وقد نسيت شهادهتا 

  فتح ان فنذكره يف االعراب ان شاء اهللا  واما
  مث قال عز و جل والياب الشهداء اذا مادغوا 

  روى ابن جنيح عن جماهد قال اذا دعي ليشهد وقد كان أشهد 
دعوا ابتداء للشهادة وال يأبوا اذا دعوا القامتها    وقال احلسن واذا ما 

ويت احلقوق والن بعده وال تساموا ان تكتبوه قال ابوجعفر قيل قول احلسن أشبه النه لو كان ذلك هلم لت
  صغريا او كبريا اىل أجله أي ال متلوا ان تكتبوا احلق كان كثريا أو قليال كما يقال العطينك حقك صغر او كرب 

  وقال االخفش ان تكتبوه فاضمر الشاهد قال وقال اىل أجله أي اىل االجل الذي جتوز فيه شهادته و اهللا اعلم 
  االخفش نصا  هذا يف كالم

قال ابو جعفر واختار حممد بن جرير قول جماهد ان املعىن و ال ياب الشهداء اذا ما دعوا ان ذلك اذا كانت 
  عندك شهادة فدعيت وهو قول سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة والشعيب والنخعي 

شهدوا على شيء قبل ذلك  قال حممد ابن جرير الن اهللا قد الزمهم اسم الشهداء وامنا يلزمهم اسم الشهداء اذا
  وغري جائز ان يقال هلم شهداء ومل يشهدوا 

ولو كان ذلك لكان الناس كلهم شهداء مبعىن اهنم يشهدون فصار املعىن اذا مادعوا ليؤدوا الشهادة وايضا 
  فدخول االلف والالم يدل على ان املعين بالنهي شخص معلوم 

  ادة مث قال تعاىل ذلكم اقسط عند اهللا وأقوم للشه
  قال سفيان معناه أعدل مث قال وأقوم الشهادة أي أثبت الن الكتاب يذكر الشاهد ما شهد عليه 

  مث قال تعاىل وأدىن اال ترتابوا 

  أي ال تشكوا 
  مث رخص يف ترك الكتابة فيما جيري بني الناس كثريا فقال تعاىل اال ان تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم 

  كاتب وال شهيد  وقوله جل وعز وال يضار
  فيه أقوال 

  منها أن املعىن على قول عطاء الميتنعا اذا دعيا 



  كما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال كان عمر يقرأ وال يضارر كاتب وال شهيد 
  وقال طاووس ال يضارر كاتب فيكتب ما مل ميلل 

  عليه 
  وقال احلسن وال يضارر الشهيد أن يزيد يف شهادته 

وروي عن ابن عباس وجماهد وال يضار كاتب وال شهيد قاال هني ان جياء اىل الشاهد والكاتب فيدعيا اىل 
  الكتابة والشهادة ومها مشغوالن فيضارا فيقال قد أمركما اهللا اال متتنعا وهو مستغن عنهما 

  والتقدير على هذا القول وال يضارر وكذا قرأ ابن مسعود 
  النه لو أطلقه لكان فيه شغل عن أمر دينهما ومعاشهما  فنهى اهللا جل وعز عن هذا

  مث قال جل وعز وان تفعلوا فانه فسوق بكم 
  قال سفيان فانه فسوق بكم قال معصية 

  مث قال تعاىل وان كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
  وقرأ ابن عباس كتابا 

  وقال قد يوجد الكاتب وال توجد الصحيفة 
  بو العالية وعكرمة والضحاك وجماهد وكذا قرأ أ

  وقيل ان كتابا مجع كاتب كما يقال قامي وقيام 
  وقيل مها مبنزلة اثنني 

  مث قال تعاىل فرهان مقبوضة 
  قرىء فرهن مقبوضة رهن مجيع رهان وجيوز ان يكون مجع رهن مثل سقف وسقف 

   وقوله عز و جل وان تبدوا ما يف انفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا
  فيها أقوال 

  روي عن ابن مسعود وأيب هريرة وابن عباس أهنا منسوخة بقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها 
اال ان علي بن ايب طلحة روى عن ابن عباس انه قال مل تنسخ ولكن اذا مجع اهللا اخلالئق يقول اين أخربكم مبا 

  كنتم يف 

  أنفسكم فاما املؤمنون فيخربهم مث يغفر هلم 
وأما أهل الشك والريب فيخربهم مبا أخفوا من التكذيب فذلك قوله عز و جل حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء 

  ويعذب من يشاء 
  وهو قول جل وعز ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم من الشك والنفاق 

يمان عن وحدثنا امحد بن شعيب قال أخربنا حممود بن غيالن قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن  آدم بن سل
سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا نزلت هذه اآلية وان تبدوا ما يف أنفسكم او ختفوه حياسبكم به اهللا دخل 



قلوهبم منها شيء مل يدخلها من قبل فقال النيب قولوا مسعنا و أطعنا وسلمنا فألقى اهللا االميان يف قلوهبم فأنزل اهللا 
اليه من ربه اآلية وأنزل ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما عز و جل آمن الرسول مبا انزل 

اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت ربنا وال حتمل علينا اصرا كما محلته على الذين من 
  قبلنا 

ا ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا  انت موالنا فانصرنا على القوم قال قد فعلت ربنا و الحتملنا م
  الكافرين قال قد فعلت 

  وروى امساعيل بن ايب خالد عن الشعيب قال نسختها اآلية اليت بعدها ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها 
  وروى مقسم عن ابن عباس نزلت يف الشهادة أي يف 

  اظهارها وكتماهنا 
  وقال جماهد هذا يف الشك واليقني 

سلمة  عن علي بن زيد عن أمية اهنا سالت عائشة عن هذه اآلية وان تبدوا ما يف انفسكم او وروى محاد بن 
ا سألين عنهما أحد منذ سألت  ختفوه حياسبكم به اهللا وسألتها عن هذه اآلية من يعمل سوءا جيزبه فقالت عائشة م

احلمى والنكبة والشوكة حىت  رسول اله صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عائشة هذه معاتبة اهللا العبد مبا يصيبه من
البضاعة يضعها يف كمه فيفقدها فيفزع هلا فيجدها يف ضبنه حىت ان املؤمن ليخرج من ذنوبه كما خيرج الترب 

  االمحر من الكري 

  وقال الضاحك يعلمه اهللا يوم القيامة مبا كان يسره ليعلم أنه مل خيف عليه 
  ان جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  وقيل ال يكون يف هذا نسخ النه خرب ولكن يبينه

طلحة عن ابن عباس  فاملعىن واهللا اعلم وان تبدوا ما يف انفسكم او ختفوه من الكبائر والذي رواه علي بن ايب 
  حسن واهللا اعلم مبا اراد 

يقع فيها ناسخ وال فأما ما روي عن ابن عباس من النسخ فمما جيب ان يوقف على تأويله اذ كانت االخبار ال 
  منسوخ 

  فان صح فتاويله ان الثاين مثل االول كما تقول نسخت هذا من هذا 
  وقيل فيه قول أخر يكون معناه فأزيل ما خالط قلوهبم من ذلك وبني 

  وقوله جل وعز كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 
  أي كلهم آمن باهللا 

  ب يذهب اىل انه اسم للجنس وقرأ ابن عباس وكتابه وقال كتاب أكثر من كت
  وقوله جل وعز ال نفرق بني احد من رسله 

  روي عن ابن مسعود وابن عباس وحيىي بن يعمر أهنم 



ال يفرق أي ال يفرق الرسول واملؤمنون بني احد من رسله    قرءوا ال يفرق مبعىن كل 
  ببعض ونكفر ببعض ومن قرأ بالنون فاملعىن عنده قالوا ال نفرق بني احد من رسله أي ال نؤمن 

  ويدل على النون ربنا 
  مث قال تعاىل وقالوا مسعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك املصري 

  ومعىن غفرانك اغفر لنا غفرانا 
  وقوله جل وعز ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما إلنسبت 

  ومسعها أي طاقتها أي ال يكلفها فرضا من الفروض ال تطيقه 
ا اكتسبت  هلا   ما كسبت وعليها م

  قال حممد بن كعب هلا ما كسبت من اخلري وعليها ما اكتسبت من الشر 
  وقال غريه معناه ال يؤاخذ احد بذنب احد 

  وقوله جل وعز ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا 
  قال قطرب النسيان ههنا الترك كقول الرجل للرجل ال تنسين من عطيتك أي تتركين منها 

  قال او أخطانا أي خطئنا واذنبنا ليس على اخلطأ 
  قال ابو جعفر الذي قال قطرب يف نسينا معروف يف اللغة قال عز و جل نسو اهللا فنسيهم 

  وقد جيوز ان يكون من النسيان الن النسيان قد يكون سببه االقبال على ما ال حيل حىت يقع النسيان 
ة النه امنا يقال خطينا أي تعمدنا الذنب وأخطأنا اذا مل نتعمده فال يكون والذي قال يف أخطأنا ال يعرفه أهل اللغ

  أحدمها مبعىن أالخر و ال يكون معىن أخطأنا دخلنا يف اخلطيئة كما يقال أظلمنا وأصبحنا وأجندنا 
  وقوله جل وعز ربنا وال حتمل علينا اصرا كما محلته على الذين من قبلنا 

  قال جماهد االصر العهد 
  سعيد بن حبري االصر شدة العمل وما غلظ على بين اسرائيل من البول وحنوه قال 

  وروي عن النيب قال ان اهللا جتاوز الميت عما حدثت به انفسها ما مل تعمل به أو تكلم به 
  قال الضحاك كانوا حيملون أمور ا شدادا 

  قال مالك االصر االمر الغليظ 
  قال ابو عبيدة االصر الثقل 

فر وهذه االقوال ترجع اىل معىن واحد أي ال تأخذ عهدنا مبا ال نقوم به اال بثقل أي ال حتمل علينا قال ابو جع
امث العهد كما قال تعاىل وأخذمت على ذلكم اصري وما امروا به فهو مبنزلة ما اخذ عهدهم به ومعىن ما تأصرين 

  على فالن آصرة أي ما يعطفين عليه عهد وال قرابة 
ا ما ال طاقة لنا به وقوله جل وعز رب   نا وال حتملن

معىن ما الطاقة لنا به ما يثقل حنو جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفا من فضة كما يقال ال اطيق جمالسة فالن 



  أي ذلك يثقل علي 
  واالصر ثقل العهد والفرض وما ال طاقة لنا به ما يقل باالضافة وقد جيوز ان خيف على غرينا 

  واعف عنا واغفر لنا وارمحنا انت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين  مث قال جل وعز
ا أمي إمح عنا نوبنا والعايف الدارس املمحي والعافية دروس البالء    واعف عن

  واغفر لنا أي غط على عقوبتنا واسترها 
  وقيل أي امح عنا ذنوبنا 

  ... موىل املخافة خلفها وأمامها ...  حتسب انه فغدت كال الفرجني... انت موالنا أي ولينا وناصرنا وقال لبيد 
  متت سورة البقرة 

  تفسري سورة آل عمران مدنية

  وآياهتا مائتا آية 

  سورة آل عمران 
  قال ابن عباس نزلت باملدينة 

  من ذلك قوله عز و جل امل اهللا ال اله اال هو احلي القيوم 
  ال يزول روي عن ابن عباس احلي الذي ال ميوت و القيوم الذي 

  قال جماهد القيوم القائم على كل شيء أي القائم على تدبري كل شيء من رزق وحياة وموت 
  وقد شرحناه باكثر من هذا ومعىن امل يف سورة البقرة 

بن بكار قال حدثنا ابراهيم بن العالء قال حدثنا شعيب بن اسحاق  حدثنا امحد بن شعيب قال أخربين عمران 
بن عمرو بن علقمة عن حيىي بن عبد الرمحن عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أنه صلى قال حدثنا هارون عن حم مد 

صالة العشاء فاستفتح آل عمران فقرأ امل اهللا ال اله اال هو احلي القيوم فقرأ يف ركعة مبائة آية ويف الثانية باملائة 
  الباقية 

  وسنذكر االصل يف االعراب ان شاء اهللا 
  الكتاب باحلق مث قال تعاىل نزل عليك 

خلقه    قال ابن كيسان فيه وجهان أي الزمك ذلك باستحقاقه اياه عليك وعلى 
حق يف كتبه من انزاله عليك    قال ويكون باحلق أي مبا 

  وكان هذا أوضح لقوله مصدقا أي يف حال تصديقه ملا قبله من الكتب وما عبد اهللا به خلقه من طاعته 
ا بني يديه ملا قبله    من كتاب أو رسول قال جماهد مل

  مث قال تعاىل وأنزل التوراة واالجنيل منقبل هدى للناس 
  أي من قبل القرآن 



  والتوراة من ورى ووريت فقيل توراة أي ضياء ونور 
  قال البصريون توراة أصلها فوعلة مثل حوقلة 

  و فوعل من وجلت ومصدر فوعلت فوعلة واالصل عندهم وورية فقلبت الواو االوىل تاء كما قلبت يف توجل وه
  ويف قوهلم تاهللا وقلبت الياء اخرية الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 

وقال الكوفيون توراة يصلح ان تكون تفعلة وتفعلة قلبت اىل تفعلة وال جيوز عند البصرين يف توقيه توقوة وال 
  يكاد يوجد يف الكالم تفعلة اال شاذا 

  خرج به دارس من احلق ومنه قيل لواحد الرجل جنله كما قال واجنيل من جنلت الشيء أي أخرجته فاجنيل 

  ... اصاغرهم وكل فحل له جنل ... اىل معشر مل يورث اللؤم جدهم 
قال ابن كيسان اجنيل افعيل من النجل ويقال جنلة أبوه أي جاء به ويقال جنلت الكالء باملنجل وعني جنالء 

  مجع التوراة توار واسعة وكذا طعنة جنالء ومجع االجنيل أناجيل و
  مث قال تعاىل وانزل الفرقان أي الفارق بني احلق والباطل 

  كما قال بعض املفسرين كل كتاب له فرقان 
  واهللا عزيز أي ذل له كل شيء بأثر صنعته فيه 

  ذو انتقام أي ممن كفر به 

  مث قال تعاىل هو الذي يصوركم يف االرحام كيف يشاء 
  ن وله يف كل ذلك حكمة أي من احسن وقبح ومتام ونقصا

  وقوله جل وعز هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن ام الكتاب واخر متشاهبات 
روي عن ابن عباس احملكمات الثالث اآليات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم اىل ثالث آيات واليت يف بين اسرائيل 

  وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه 
  عليهم حنو امل واملر  قال واملتشابه ما تشابه

بن يعمر احملكمات الفرائض واالمر والنهي وهن عماد الدين وعماد كل شيء أمة    وقال حيىي 

ا سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا    وقال جماهد وعكرمة حنوا من هذا قاال ما فيه من احلالل واحلرام وم
  وقال قتادة حنوه قال احملكم ما يعمل به 

  كمات الناسخات واملتشاهبات املنسوخات وقال الضحاك احمل
  وقال ابن عباس كل من عند ربنا يعين ما نسخ وما مل ينسخ 

قال ابن كيسان احكامها بياهنا وايضاحها وقد يكون اجياهبا والزامها وقد يكون اهنا ال حتتمل اال معاين الفاظها 
  وال يضل أحد يف تاويلها 

د يكون االحكام ها هنا املنع من احتمال التأويالت ومنه مسيت حكمة وجيمع ذلك ان كل حمكم تام الصنعة وق
  الدابة 



  ملنعها اياها 
قال متشاهبات حيتمل ان يشبه اللفظ اللفظ وخيتلف املعىن او يشتبه املعنيان وخيتلف اللفظ او يشتيه الفعل من 

  االمر والنهي فيكون هذا حنو الناسخ واملنسوخ 
  و قوله تعاىل ثالثة قروء وقيل املتشاهبات ما كان حن

وأمجع هذه االقوال ان احملكم ما كان قائما بنفسه ال حيتاج اىل استدالل واملتشابه ما مل يقم بنفسه واحتاج اىل 
  استدالل 

وقال اهللا عز و جل منه ايات حمكمات وقد قال كتاب أحكمت آياته وقال واخر متشاهبات وقد قال كتابا 
  حكمت آياته جعلت كاها حمكمة مث فصلت فكان بعضها أم متشاهبا فاجلواب ان معىن ا

الكتاب وليس قوله منه آيات حمكمات مبزيل احلكمة عن املتشاهبات وكذا كتابا متشاهبا وليس قوله واخر 
متشاهبات مبزيل عن احملكمات ان تكون متشاهبات يف باب احلكمة بل مجلته اذا كان حمكما الحقة جلميع ما 

تشاهبا أي متشاهبا يف احلكمة ال خيتلف بعضه مع بعض كما قال تعاىل ولو كان من عند غري فصل منه وكتابا م
  اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

  وقد بينا معىن ومنه آيات حمكمات بأقاويل العلماء فيه 
ا أوجب اهللا على عباده من أحكامه الالزمة اليت مل يلحقها تغري وال    تبديل وهذا معىن قول ابن عباس اهنا م

وقد يكون احملكم ما كان خربا النه ال يلحقه نسخ واملتشابه الناسخ واملنسوخ الهنم ال يعلمون منتهى ما 
  يصريون اليه 

  منه ويف كل ذلك حكمة وبعضه يشبه بعصا يف احلكمة 
  وقال تعاىل هن ام الكتاب ومل يقل امهات 

  قال االخفش هذا حكاية 
  عناهن شيء واحد قال الفراء هن ام الكتاب الن م

قال ابن كيسان وأحسب االخفش اراد هذا أي هن الشيء الذي يقال هو ام الكتاب أي كل واحدة منهن 
يقال هلا أم الكتاب كما تقول أصحابك علي اسد ضار أي واحد كاسد ضار الهنم جروا جمرى شيء واحد يف 

  الفعل 
  ومنه وجعلنا ابن مرمي وامه آية الن شاهنما واحد 

ذكر وانه الاب له فلم تكن اآليةةهلا اال به و ال له اال هبا ومل يرد ان يفصله منها فيقول يف اهن ا جاءت به من غري 
  آيتني 

  وكذلك هن ام الكتاب امنا جعاهن شيئا واحدا يف احلكمة والبيان فذلك الشيء هو ام الكتاب 
ا تشابه منه    مث قال تعاىل فاما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون م

ا الذين يف قلوهبم زيغ فيبتبعون ما تشابه منه قال فاذا رو ى أيوب عن ابن ايب مليكة عن عائشة عن النيب فأم
  رايتم الذين جيادلون فيه فهم اؤلئك فاحذروهم 



  قال ابن عباس هم اخلوارج 
  وقال ابو غالب قال أبو أمامة الباهلي ورأى رؤوسا 

ا الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مث قال هم هؤالء فقلت يا ابا أمامة  من رؤوس اخلوارج فقرأ فأم
أشيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم شيئا قلته من رأيك فقال أين اذا جلريء يقوهلا ثالثا بل 

  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري مرة وال مرتني وال ثالث 
  الفتنة الشبهات قال جماهد الزيغ الشك وابتغاء 

  وقيل افساد ذات البني 
  وقد ذكرنا تصرف الفتنة 

  والتأويل من قوهلم آل االمر اىل كذا 

  اىل صار اليه وأولته تأويال صريته اليه 
قيل الفرق بني التأويل والتفسري ان التفسري حنو قول العلماء الريب الشك والتاويل حنو قول ابن عباس اجلد 

  بين آدم أب وتامل قول اهللا يا
  مث قال تعاىل وما يعلم تأويله اال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به 

  يف هذه اآلية اختالف كثري 
  منه ان التمام عند قوله ال اهللا وهذا قول الكسائي واالخفش والفراء وايب عبيدة وايب حامت 

ا يعلم تأويله   اال اهللا ويقول الراسخون يف العلم آمنا به  وحيتج يف ذلك مبا روى طاووس عن ابن عباس انه قرأ وم

  وقال عمر بن عبد العزيز انتهى علم الراسخني يف العلم اىل ان قالوا آمنا به 
ا يستقر عليه  قال ابن كيسان التاويل يف كالم العرب ما يؤول اليه معىن الكالم فتاويله ما يرجع اليه معناه وم

  لكالم عندي منقطع على هذا االمر يف ذلك املشتيه هل ينجح ام ال فا
واملعىن والثابتون يف العم املنتهون اىل ما حياط به منه مما اباح اهللا خلقه بلوغة يقولون آمنا به على التسليم 

ا يوؤل اليه أمره    والتصديق به وان مل ينتهوا اىل علم م
كان كله حمكما ومل ينسب ودل على هذا كل من عند ربنا أي احملكم واملتشابه فلو كان كله عندهم سواء ل

  شيء منه أىل املتشابه 

قال ابو جعفر وهذا قول حسن واكنه على قول من قال احملكم الذي ال ينسخ حنو االخبار ودعاء العباد اىل 
  التوحيد واملتشابه ما حيتمل النسخ من الفرائض مل يكن اىل العباد علم تاويله وما يثبت عليه 

  النه ما يؤول اليه معىن الكالم فالراسخون يف العلم عنده يعلمون تأويله  ومن جعل تأويله مبعىن تفسريه
  كما روى ابن جنيج عن جماهد الراسخون يف العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به 

  قال جماهد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله 



الوىل هبا ان تدخل الثاين فيما دخل قال ابو جعفر والقول االول وان كان حسنا فهذا أبني منه الن واو العطف ا
  فيه االول حىت يقع دليل خبالفة 

  وقد مدح اهللا عز و جل الراسخني بثباهتم يف العلم فدل على اهنم يعلمون تأويله 
  وقد قال جل وعز أفال يتدبرون القرآن 

  ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه دعا البن عباس فقال 
  دين وعلمه التأويل اللهم فقهه يف ال

وقال ابو اسحاق معىن ابتغائهم تأويله اهنم طلبوا تأويل بعثهم واحيائهم فاعلم اهللا عز و جل ان تأويل ذلك 
  ووقته ال يعلمه اال اهللا 

قال والدليل على ذلك قوله هل ينظرون اال تأويله يوم يايت تأويله أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث 
قول الذين نسوه أي تركوه قد جاء ت رسل ربنا باحلق أي قد رأينا تأويل ما انبأتنا به والنشور والعذاب ي

  الرسل 
  قال والوقف التام وما يعلم تأويله اال اهللا أي يعلم احد مىت البعث غري اهللا 

  وقوله جل وعز ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 
  يكون املعىن قل يا حممد  أي ال تبتلينا مبا نزيغ به أي يقولون هذا وجيوز ان

  ويقال أزاغة القلب فساد وميل عن الدين او كانوا خيافون وقد هدوا ان ينقلهم اهللا اىل الفساد 
فاجلواب ان يكونوا سألوا اذ هداهم اهللا ان اليبتليهم مبا يثقل عليهم من االعمال فيعجزوا عنه حنو ولو أنا كتبنا 

  عليهم ان اقتلوا انفسكم 
ان سألوا ان ال يزيغوا فيزيغ اهللا قلوهبم حنو فلما زاغوا ازاغ اهللا قلوهبم أي ثبتنا على هدايتك اذ قال ابن كيس

  هديتنا وان ال نزيغ فنستحق ان تزيغ قلوبنا 
قال وفيها جواب اخر انه جل وعز الذي من عليهم باهلداية وعرفهم ذلك فسألوه ان يدوموا على ما هم عليه 

  وان ال يلجئهم اىل انفسهم وقد ابتداهم وان ميدهم منه باملعونة 

بفضله فتزيغ قلوهبم وذلك مضاف اليه جل وعز النه اذا تركهم ومل يتول هدايتهم ضلوا فكان سبب ذلك 
  ختليته اياهم 

  قال وقول جامع القلوب هللا جل وعز يصرفها كبف يشاء 
  على دينك ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يا مقلب القلوب ثبت قليب 

  وقوله عز و جل ربنا انك جامع الناس ليوم ال ريب فيه ان اهللا ال خيلف امليعاد 
  قال ابن كيسان ال ريب فيه أي دليله قائم يف أنفس 

العباد وان جحدوا به القرارهم باحلياة االوىل ومل يكونوا قبلها شيئا فاذا عرفوا االعادة فهي هلم الزمة بان يقروا 
  وا فيها الن انشاء ما مل يكن مبني بان املنشء على االعادة قادر هبا وان ال يشك



ومن حسن ما قيل فيه ان يوم القيامة ال ريب فيه الهنم اذا شاهدوه وعاينوا ما وعدوا فيه مل جيز ان يداخلهم 
  ريب فيه 

  مث قال جل وعز ان الذين كفروا لن تغىن عنهم أمواهلم و ال اوالدهم من اهللا شيئا 
  قوما قالوا شغلتنا أموالنا واهلونا  وذلك ان

  مث قال تعاىل وأولئك هم وقود النار أي هم مبنزلة احلطب يف النار 

  مث قال تعاىل كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم اهللا بذنوهبم 
  قال الضحاك كفعل آل فرعون 

هد يف فعله فيجوز ان تكون الكاف معلقة بقوله قال ابو جعفر وكذلك هو يف اللغة ويقال دأب يدأب اذا اجت
  وقود النار أي عذبوا تعذيبا كما عذب آل فرعون 

لن تغين عنهم    وجتوز ان تكون معلقة بقوله 
  وجيوز ان تكون معلقة بقوله فأخذهم اهللا بذنوهبم 

  ضمري آل فرعون  قال ابن كيسان وحيتمل على بعد ان تكون معلقة بكذبوا ويكون يف كذبوا ضمري الكافرين ال

قال ابو اسحاق املعىن اجتهادهم يف كفرهم هو كاجتهاد آل فرعون والكاف يف موضع رفع أي داهبم مثل دأب 
  آل فرعون 

  مث قال جل وعز قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون اىل جهنم وبئس املهاد 
   قال ابن كيسان ستغلبون أ ي قل هلم هذا وبالياء الهنم يف وقت اخلطاب غيب

  وحيتمل ان يكون الذين أمره ان يبلغهم غري املغلوبني 
  وقد قيل انه امر ان يقول لليهود سيغلب املشركون 

  مث قال عز و جل قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا واخرى كافرة يروهنم مثليهم راي العني 
  م مبا مل يكن واملعىن قد كان لكم عالمة من اعالم النيب النه أنباه

  والفئة الفرقة من قوهلم فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي فلقته 
  قرأ ابو عبد الرمحن تروهنم مثليهم بضم التاء 
  وروى علي ابن ايب طلحة يروهنم بضم الياء 

  وروى ابن جنيح عن جماهد يف قوله جل وعز قد كان 

  لكم أية يف فئتني التقتا 
  قال حممد واصحابه و مشركوا بدر 

  وأنكر ابو عمرو ان يقرأ تروهنم بالتاء قال ولو كان كذلك لكان مثليكم 
  قال ابو جعفر وذا ال يلزم ولكن جيوز ان يكون مثلي أصحابكم 

ثليهم عائدة اىل فئة تقاتل يف  قال ابن كيسان اهلاء وامليم يف تروهنم عائدة اىل وأخرى كافرة واهلاء وامليم يف م



الذي يدل عليه سياق الكالم وهو قوله واهللا يؤيد بنصره من يشاء فدل عل ان  سبيل اهللا وهذا من االضمار
  الكافرين كانوا مثلي املسلمني يف رأي العني وكانوا ثالثة أمثاهلم يف العدد 

  قال والرؤية ها هنا لليهود 

در ثلثمائة واربعة قال ومن قال يروهنم بالياء جعل الرؤية للمسلمني يرون املشركني مثلهم وكان املسلمون يوم ب
عشر واملشركون تسع مائة ومخسني فاري املسلمون املشركني ضعفهم وقد وعدوهم ان الرجل منهم يغلب 

الرجلني من املشركني فكانت تلك آية ان يرةا الشيء على خالف صورته كما قال تعاىل واذا يريكموهم اذ 
  ا كان مفعوال التقيم يف اعينكم قليال ويقللكم يف اعينهم ليقضي اهللا امر

  قال ابو اسحاق ليؤلف بينهم على احلرب للنقمة ممن 

  اراد االنتقام منه واالنعام على من أراد إمتام النعمة عليه من أهل واليته 
  قال الفراء حيتمل مثليهم ثالثة امثاهلم 

ساويا له ونعقل مثليه قال ابو اسحاق وهذا باب الغلط فيه غلط بني يف مجيع املقايس النا أمنا نعقل مثل الشيء م
  ما يساوي مرتني 

قال ابن كيسان االزدي كيف يقع املثالن موقع ثالثة امثال اال اين أحسبه جعل تروهنم راجعة اىل الكل مث جعل 
  املثلني مضافا اىل نصفهم على معادلة الكافرين املؤمنني أي يرون الكل مثليهم لوكان الفريقان معتدلني 

قال والراءون هاهنا اليهود وقد بني الفراء قوله بان قول كما تقول وعندك عبد أحتاج اىل مثليه فأنت حمتاج اىل 
  ثالثة 

وكذلك عنده اذا قلت معي درهم واحتاج اىل مثليه فأنت حتتاج اىل ثالثة مثليه والدرهم النك ال تريد ان 
  يذهب الدرهم 

ا قال وكذلك ال   لغة واملعىن يدل على خالف م
  فاهنم اذا رأوهم على هيأهتم فليس يف هذه آية واللغة على خالف هذا النه قد عرف بالتميز معىن املثل 

والذي اوقع الفرأ يف هذا ان املشركني كانوا ثالثة امثال املؤمنني يوم بدر فتوهم ان ال جيوز ان يكونوا يروهنم 
ىل مثله والدرهم حباله فقد صرت حتتاج اىل درمهني اال على عادهتم فتأول انك اذا قلت عندي درهم واحتاج ا

  وهذا بني وليس املعىن عليه واهنا اراهم اهللا اياهم على غري عدهتم جلهتني 

  احدمها انه راى الصالح يف ذلك الن املؤمنني تقوى قلوهبم بذلك 
  واالخرى انه آيه للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ن النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة وقوله جل وعز زين للناس حب الشهوات م
  قيل ملا كانت معجبة كانت كأهنا قد زينت 

  وقيل زينها الشيطان 



والقناطري املقنطرة القنطار يف كالم العرب الشيء الكثري مأخوذ من عقد الشيء واحكامه والقنطرة من ذلك 
  ومقنطرة أي مكملة كما تقول االف مؤلفة 

  وعز واخليل املسمومة واالنعام واحلرث  مث قال جل
  اخليل املسمومة قال جماهد احلسنة 

  وقال سعيد بن جبري الراعية 
  وقال ابو عبيدة والكسائي قد تكون مسموة املعلمة 

  قال ابو جعفر قول جماهد حسن من قوهلم رجل وسيم 
رعيتها وقد تكون راعية حسانا معلمة وقول سعيد بن جبري ال ميتنع من قوهلم سامت تسوم وأمستها وسومتها أي 

  لتعرف من غريها وقال ابو زيد أصل ذلك أن جتعل عليها صوفة 

  او عالمة ختالف سائر جسدها لتبني من غريها يف املرعى 
  واالنعام االبل والبقر والغنم واحلرث الزرع 

  وقوله تعاىل واهللا عنده حسن املآب أي املرجع 
  عند رهبم جنات جتري من حتتها االهنار خالدين فيها وازواج مطهرة مث قال عز و جل للذين اتقوا 

  وازواج مطهرة أي من االدناس واحليض 
  مث قال تعاىل الصابرين والصادقني والقانتني و املنفقني واملستغفرين باالسحار 

  قيل الصابرون الصائمون ويقال يف شهر رمضان شهر الصرب 
  ن املعاصي والصحيح ان الصابر هو الذي يصرب ع

  والقانتون هللا املصلون والنفقون املتصدقون 
  مث قال جل وعز شهد اهللا انه ال اله اال هو واملالئكة وأولو العلم 

  قال ابو عبيدة شهد معناه قضى أي أعلم 
قال ابو جعفر قال ابو اسحاق وحقيقة هذا ان الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبنيه فقد دلنا اهللا عز و جل مبا 

  ق وبني على وحدانيته خل
  وقرأ الكسائي بفتح أن يف قوله انه ال اله اال هو ويف قوله سبحانه ان الدين عند اهللا االسالم 

قال ابو العباس حممد بن يزيد التقدير على هذه القرأءة ان الدين عند اهللا االسالم بانه ال اله اال هو مث حذفت 
  ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب ... ما أمرت به  أمرتك اخلري فافعل... الباء وانشد سيبويه 

  املعىن أي امرتك باخلري 
قال الكسائي انصبهما مجيعا مبعىن شهد اهللا انه كذا وان الدين عند اهللا االسالم ويكون ايضا مبعىن شهد اهللا انه 

  ال اله اال هو ان الدين عند اهللا االسالم 
  الن االسالم تفسريه املعىن الذي هو التوحيد قال ابن كيسان ان الثانية بدل من االوىل 

  وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي شهد اهللا انه ال اله 



  اال هو 
وقرأ ان الدين عند اهللا االسالم والتقدير على هذه القرأة شهد اهللا ان الدين االسالم مث ابتدأ فقال انه ال اله اال 

  هو 
  ب انه قرأ وكان قارئا شهداء هللا وروي عن حمارب ابن دثار عن عمه ايب املهل

  وقوله تعاىل قائما بالقسط يعين بالعدل 
  مث قال جل وعز ان الدين عند اهللا االسالم 

  االسالم يف اللغة اخلضوع واالنقياد ومنه استسلم الرجل 
سلم    فمعىن اسلم خضع وقبل ما جاء به حممد صلى اهللا عليه و 

السالم على مخس شهادة ان الاله اال اهللا واقام الصالة وايتاء الزكاة وروى ابن عمرو عن النيب انه قال بين ا
  وحج البيت وصوم شهر رمضان 

  وقوله عز و جل ومن يكفر بآيات اهللا فأن اهللا سريع احلساب 
  يف اآلية قوالن 

ا امر الساعة اال كلمح البصر او هو أقرب    أحدمها ان املعىن ان احلساب قريب كما قال تعاىل وم
  ول االخر ان حماسبته سريعة النه عامل مبا عمل عباده ال حيتاج ان يفكر يف شيء منه والق

  وقوله عز و جل فان حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن 
أمره اهللا ان حيتج عليهم بأنه متبع أمر من هم مقرون به الهنم مقرون بان اله عز و جل خالقهم فأمروا أن يعبدوا 

  من خلقهم وحده 
  ىن أسلمت وجهي هللا أسلمت نفسي هللا كما قال تعاىل ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك ومع

  وقوله عز و جل وقل للذين اوتوا الكتاب واالميني 

الذين اوتوا الكتاب اليهود واالنصارى واالميون مشركو العرب كأهنم نسبوا اىل االم الهنم مبنزلة املولود يف 
  اهنم ال يكتبون 

  ىل ام القرى وهي مكة وقيل هم منسبون ا
  وقوله عز و جل أأسلمتم قيل معناه أسلموا وحقيقته أنه على التهديد كما تقول للرجل أأفلت مين 

  مث قال تعاىل فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فامنا عليك البالغ 
  ونسخ هذا باالمر بالقتال 

  مث قال تعاىل واهللا بصري بالعباد أي بصري مبا يقطع عذرهم 
قوله عز و جل ان الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس و

  فبشرهم بعذاب اليم 
قال معقل بن ايب مسكني كانت االنبياء صلوات اهللا عليهم جتيء اىل بين اسرائيل بغري كتاب فيقتلوهنم فيقوم 



  دل فيقتلون قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط أي بالع
  فان قال قائل الذين وعظوا هبذا مل يقتلوا نبيا 

  فاجلواب عن هذا اهنم رضوا فعل من قتل فكانوا مبنزلته وأيضا فإهنم قاتلوا النيب وأصحابه ومهوا بقتلهم كما 

  قال عز و جل واذا ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك 
  وا نصيبا من الكتاب مث قال اهللا عز و جل امل تر اىل الذين أوت

  أي حظا وافرا يدعون اىل كتاب اهللا ليحكم بينهم 
  وقرأ ابو جعفر يزيد بن القعقاع ليحكم بينهم و القراءة االوىل أحسن كقوله هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق 

  وقوله عز و جل ذلك باهنم قالوا لن متسنا النار اال أياما معدودات 
بعني يوما وهي االيام اليت عبد فيها آباونا العجل فأخرب اهللا عز و جل ان هذا افتراء روي أهنم قالوا امنا نعذب ار

منهم وكذب فقال تعاىل وغرهم قي دينهم ما كانوا يفترون أي خيتلفون من الكذب كأهنم يسوون ما مل يكن من 
ا خلقت ... فريت الشيء قال زهري    ... وبعض القوم خيلق مث اليفري ... و النت تفري م

  وقوله عز و جل فكيف اذا مجعنا هم ليوم ال ريب فيه 

  يف الكالم حذف 
  واملعىن فكيف يكون حاهلم اذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه أيب الشك فيه انه كائن 

  وقوله عز و جل قل اللهم مالك امللك تويت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء 
  قيل امللك ها هنا النبوة 

  لعبيد وقيل هو املال وا
  وقيل هو الغلبة 

  وقال قتادة بلغين ان النيب سأل اهللا عز و جل ان يعطي أمته ملك فارس فأنزل اهللا عز و جل هذه اآلية 

ممن تشاء ان تزعه منه مث حذف  ومعىن تؤتى امللك من تشاء أي من تشاء ان توتيه وتنزع امللك ممن تشاء أي 
  ... على الناس مهما شاء بالناس يفعل ... متعلعل أالهل هلذا الدهر من ... هذا وأنشد سيبويه 

  قال ابو اسحاق املعىن مهما شاء ان يفعل بالناس يفعل 
  وقوله عز و جل وتعز من تشاء وتذل من تشاء 

ذليل بأمجاع ... بطيء على اجللى سريع اىل اخلنا ... يقال عز اذا غلب وذل يذل ذال اذا غلب وقهر قال طرفة 
  الرجال ملهد 

قال عبد اهللا ابن مسعود هو قصره يف الشتاء  ٣ه عز و جل توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وقول
  والصيف فاملعىن على هذا 

  تنقص من الليل وتدخل النقصان يف النهار وتنقص من النهار وتدخل النقصان يف الليل 



  يقال وجل يلج و لوجا وجلة اذا دخل قال الراجز 
  ت توجلا متخذا يف ضعوا

  وقوله عز و جل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي 
  قال سلمان أي خترج املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن 

قال عبد اهللا بن مسعود وسعيد بن جبري وجماهد والضحاك وهذا معىن قوهلم خترج النطفة وهي ميتة من الرجل 
  يتة وهو حي وخترج الرجل وهو حي من النطفة وهي م

  مث قال تعاىل وترزق من تشاء بغري حساب 
  أي يغري تضيق و ال تقتري كما تقول فالن يعطي بغري حساب كانه ال حيسب ما يعطي 

  وقوله عز و جل ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني 
هللا عز و جل ومن يتوهلم منكم فانه أي ال يتولوهم يف الدنيا الن املنافقني اظهروا االميان وعاضدوا الكفار فقال ا

  منهم 
  وقال ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء اال ان تتقوا منهم تقاة 

  قال ابن عباس هو ان يتكلم بلسانه وال يقتل وال يايت إمنا ويكون قلبه مطمئنا باالميان 
  وقرأ جابر بن زيد وجماهد ومحيد والضحاك اال ان تتقوا منهم تقية 

  ك التقية باللسان واملعىن عند اكثر أهل اللغة واحد وقال الضحا
  وروى عوف عن احلسن قال التقية جائزة للمسلم اىل يوم القيامة غري انه الجيعل يف القتل تقية 

  ومعىن فليس من اهللا شيء فليس من حزب اهللا 
  وحكى سيبويه هو مىن فرسخني أي من أصحايب 

  ن ومعىن من دون املؤمنني من مكان دون مكا

  املؤمنني وهو مكان الكافرين 
  وحيذركم اهللا نفسه واهللا روؤف بالعباد 

  أي حيذركم أياه 
  وقوله تعاىل قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا 

واحملبة يف كالم العرب على ضروب منها احلبة يف الذات واحملبة من اهللا لعباده املغفرة والرمحة والثناء عليها 
  عباده له القصد لطاعته والرضا لشرائعه واحملبة من 

  وقوله تعاىل قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فان اهللا ال حيب الكافرين 
املعىن ال حيبهم مث أعاد الذكر وكذلك فان اهللا ومل يقل فانه والعرب اذا عظمت الشيء أعادت ذكره وانشد 

  سيبويه 



  ... ذا الغىن والفقريا نغص املوت ... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 
  وقوله عز و جل ان اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العاملني 

قال أهل التفسري املعىن على عامل أهل زماهنم ومعىن اصطفى اختار وهذا متثيل الن الشيء الصايف هو النقي من 
  لفضل الكدر فصفوة اهللا عز و جل هم االنقياء من الدنس ذوو اخلري وا

  وقوله عز و جل اذ قالت امرأة عمران رب اين نذرت لك ما يف بطين حمررا 
  روى حفيص عن جماهد وعكرمة ات احملرر اخلالص هللا 

  عز و جل ال يشوبه شيء من امر الدنيا 
  وهذا معروف يف اللغة ان يقال لكل ما خلص حر 

  ... تباعد احلبل منه فهو يضطرب ... والقرط يف حرة الذفرى معلقة ... وحمرر مبعناه قال ذو الرمة 
  وقوله عز و جل فلما وضعتها قالت رب اين وضعتها انثى 

  قال ابن عباس امنا قالت هذا النه مل يكن يقبل يف النذر اال الذكور فقبل اهللا مرمي 

  مث قال تعاىل واهللا أعلم مبا وضعت وليس الذكر كاالنثى 
يب اين وضعتها انثى ولبس الذكر كاالنثى فقال اهللا عز و جل واهللا اعلم يف الكالم تقدمي وتأخري واملعىن قالت ر

  مبا وضعت 
  وقرأ أبو الرجاء وابراهيم النخعي وعاصم واهللا اعلم مبا وضعت 

  فعلى هذه القراءة ليس يف الكالم تقدمي وال تأخري 
  وقوله تعاىل وكفلها زكريا 

  قال قتادة كانت مرمي بنت عمران امامهم وسيدهم 

  قارعوا عليها سهامهم فخرج سهم زكريا فكفلها أي ضمها اليه ف
  ويف احلديث كافل اليتيم له كذا 

بلها وحتملها    وقال احلسن ق
  وقال ابو عبيدة معىن كفلها ضمها او ضمن القيام هبا 

ا دخل عليها زكريا احلراب وجد عندها رزقا    وقوله تعاىل كام
ل الشرف املواضع وان مل يكن عاليا اال انه روي ان زكريا كان يصعد احملراب يف اللغة املكان العايل ويستعم

  اليها بسلم 

  ومعىن وجد عندها رزقا على قول جماهد وجد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء 
  وقوله تعاىل قال يا مرمي اىن لك هذا 

  قال ابو عبيدة املعىن من اين لك 
ن أين سؤال عن املواضع وأىن سؤال عن املذاهب واجلهات واملعىن من أي املذاهب وهذا القول فيه تساهل ال



من حيث الصبوة ... أىن ومن أين آبك الطرب ... ومن أي اجلهات لك هذا وقد فرق الكميت بينهما فقال 
  وال ريب 

  قالت هو من عند اهللا من قبل اهللا 
  ان اهللا يرزق من يشاء بغري حساب أي بغري تقتري 

  وله تعاىل فنادته املالئكة وق
  روي أن جربيل هو الذي ناده وحده 

  وهذا ال ميتنع يف اللغة كما تقول ركب فالن السفن وامنا ركب سفينة واحدة أي ركب هذا اجلنس 
ا بكلمة من اهللا    وقوله تعاىل مصدق

  قال ابن عباس صدق بعيسى 
  وقال الضحاك بشر بعيسى 

  رور ومعىن بشرته أظهرت يف بشرته الس

  فان قيل فما تسميه عيسى بالكلمة ففي هذا اقوال 
املعىن على هذا ذو كلمة اهللا كما قال تعاىل واسأل  أحدمها انه ملا قال اهللا عز و جل كن فكان مساه بالكلمة ف

  القرية 
  وقيل مسي هبذا كما يقال عبد اهللا وألقاها على اللفظ 

يكون من غري فحل وبشر اهللا مرمي به كما قال امنا انا رسول  وقيل ملا كانت االنبياء قد بشرت به وأعلمت انه
  ربك الهب لك غالما زكيا فلما ولدته على الصفة اليت وصف هبا 

  قال اهللا عز و جل هذه كلميت كما خترب الرجل بالشيء أو تعده به فاذا كان قلت هذا مويل وهذا كالمي 
كما روي ان احلويدرة ذكر حلسان فقال لعن اهللا كلمته والعرب تسمي الكالم الكثري والكلمة الواحدة كلمة 

  تلك يعين قصيدته 
  وقيل مسي كلمة الن الناس يهتدون به كما يهتدون بالكلمة 

  وقوله تعاىل وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني 
  قال سعيد بن جبري والضحاك السيد احلليم 

  وقيل الرئيس 
ملسيب انه قرأ وسيدا وحصورا فأخذ من االرض شيئا مث قال وروى حيىي بن سعيد االنصاري عن سعيد بن ا

  احلصور الذي ال يأيت النساء 

  يقال حصر اذا منع ف حصور مبعىن حمصور وكانه منع مما يكون يف الرجال 
فيها اثنثان واربعون ... وفعول مبعىن مفعول كثري يف كالم العرب من ذلك حلوب مبعىن حملوبة قال الشاعر 

  ... اد كخافيه الغراب االسحم سو... حلوبة 



ويقال حصرت الرجل اذا حسبته واحصر املرض اذا منعه من السري واحلصري من هذا مسي الن بعضة حبس 
  على بعض 

  وقيل هو احلابس نفسه عن معاصي اهللا عز و جل 

  وقال ابن عباس الذي ال ينزل 
   عاقرا وقوله تعاىل قال رب اىن يكون يل غالم وقد بلغين الكرب وامرايت

  يقال كيف استنكر هذا وهو نيب يعلم ان اهللا يفعل ما يريد 
  ففي هذا جوابان 

  احدمها ان املعىن بأي منزلة استوجبت هذا على التواضع هللا 
  وكذلك قيل يف قول مرمي أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر 

يرزقهما اهللا ولدا من غري رد او من  واجلواب االخر ان زكريا أراد ان يعلم هل يرد شابا وهل ترد امراته وهل
  غريها 

  فأعلم اهللا عز و جل انه يرزقهما ولدا من غري رد فقال 

  عز و جل كذلك يفعل اهللا ما يشاء 
  ويقال عقرت املرأة اذا مل حتمل وعقر الرجل اذا مل يولد له والذكر واالنثى عاقر 

  وقوله تعاىل قال رب اجعل يل آية 
  تكلم الناس ثالثة ايام اال رمزا أي عالمة قال آيتك ان 

  قال قتادة امنا عوقب هبذا النه طلب اآلية بعد مشافهة املالئكة اياه بالبشارة 
  وقال جماهد الرمز حترك الشفتني وقال الضحاك الرمز حتريك اليدين والرأس 

الفاجرة رامزة و  والرمز يف اللغة االشارة كانت بيد او راس او حاجب او فم يقال رمز أي اشار ومنه مسيت
  رمازة الهنا تومىء وال تعلن 

  قم قال تعاىل واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واالبكار 
  وقرىء االبكار وهو مجع بكر ويقال بكر وبكر وابتكار وأبكر اذا جاء يف اول الوقت ومنه مسيت الباكورة 

  ويقال ابكر اذا خرج من بني مطلع الفجر اىل وقت الضحى 
   نزول الشمس اىل ان تغيب وهو والعشي من حني

  معىن قول جماهد 
  وقوله تعاىل واذ قالت املالئكة يا مرمي ان اهللا اصطفاك 

  أي اختارك وطهرك من االدناس وقيل من احليض واصطفاك على نساء العاملني 
  فيه قوالن 

  أحدمها ان املعىن على أهل زماهنا 



  والقول االخر على مجيع النساء بعيسى 
  ود ولد من غري ذكر اال عيسى عليه السالم فليس مول

  وقوله تعاىل يا مرمي اقنيت لربك 
  قيل القنوت ها هنا القيام وروي ان النيب سئل ما أفضل الصالة فقال طول القنوت أي طول القيام ومسي الدعاء 

  قنوتا النه يدعى به يف القيام 
د اخلدري عن النيب قال كل حرف ذكره اهللا يف وروى عمرو بن احلارث عن دراج عن ايب اللهيثم عن ايب سعي

  القرآن من القنوت فهو الطاعة 
  مث قال تعاىل واسجدي واركعي مع الراكعني ويف هذا جوابان 

  فبداء بالسجود قبل الركوع أحدمها أن يف شريعتهم السجود قبل الركوع 
ام زيد وعمر جاز  ان يكون عمر قبل زيد فعلى هذا والقول االخر ان الواو تدل على االجتماع فاذا قلت ق

  يكون املعىن واركعي واسجدي وهلذا أجاز النحويون قام وزيد عمرو 

  ... عليك ورمحة اهللا السالم ... اال يا خنلة من ذات عرق ... وأنشدوا 
  وقوله تعاىل ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك أي من اخبار ما غاب عنك 

  ون أقالمهم مث قال تعاىل وما كنت لديهم اذ يلق
  لديهم معناه عندهم قيل االقالم السهام يتقارعون هبا ومسي السهم قلما النه يقلم أي يربى 

  مث قال تعاىل ايهم يكفل مرمي أي لينظرو ا أيهم جتب له كفالة مرمي 
  ويف الكالم حذف أي اذ خيتصمون فيها أيهم أحق هبا 

   وقوله تعاىل وجيها يف الدنيا واالخرة ومن املقربني
  الوجية الذي له القدر واملنزلة الرفيعة يقال لفالن جاه وجاهة وقد وجه يوجه وجاهة 

  وقوله تعاىل ويكلم الناس يف املهد وكهال و من الصاحلني 
  يقال اكتهل النبت اذا مت والكهل ابن االربعني او ما قارهبا 

  وقال يزيد بن ايب حبيب الكهل منتهى احللم 
   وكهال انه خربها انه يعيش اىل ان يصري كهال والفائدة يف قوله تعاىل

  وقوله تعاىل ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة و االجنيل 
  قيل يعين اهلاما 

  وقوله تعاىل وأبرىء االكمة واالبرص واحي املوتى باذن اهللا 
  االكمة قال جماهد هو الذي يبصر يف النهار وال يبصر يف الليل فهو يتكمه 

  ال كمه يكمه كمها قال الكسائي يق



  وقال الضحاك هو االعمى 
  قال ابوعبيدة هو الذي يولد اعمى وأنشد لرؤبة 

  هرجت فارتد ارتداد االكمة 
  قال ابو عبيدة يف قوله تعاىل والحل لكم بعض الذي حرم عليكم 

  ... محامها أو يرتبط بعض النفوس ... تراك أمكنه اذا مل أرضها ... جيوز ان يكون معىن الكل وانشد للبيد 
  وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة الن البعض واجلزء اليكونان مبعىن الكل 

  وقال ابو العباس معىن او يرتبط بعض النفوس 

او يرتبط نفسي كما يقول بعضنا يعرفه أي انا اعرفه ومعىن االية على بعضها الن عيسى امنا احل هلم أشياء مما 
  أكل الشحوم وغريها ومل حيل هلم القتال وال السرقه وال الفاحشه منها حرمها عليهم موسى من 

والدليل على هذا انه روي عن قتادة انه قال جاءهم عيسى بألني مما جاء به موسى صلى اهللا عليهما الن موسى 
  جاءهم بتحرمي االبل وأشياء من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل بعضها 

  مستقيم وقوله تعاىل فاعبدوه هذا صراط 
  أي هذا طريق واضح 

  وقوله تعاىل فلما أحس عيسى منهم الكفر 

  قال ابو عبيدة أحس مبعىن عرف قال من أنصاري اىل اهللا 
قال سفيان أي مع اهللا وقد قال هذا بعض أهل اللغة وذهبوا أىل أن حروف اخلفض يبدل بعضها من بعض 

  معىن يف معىن على  واحتجوا بقوله تعاىل وال صلبنكم يف جذوع النخل قالوا
وهذا القول عند أهل النظر ال يصح الن لكل حرف معناه وامنا يتفق احلرفان لتقارب املعىن فقوله تعاىل و ال 

  صلبنكم يف جذوع النخل 
  كان اجلذع مشتمال على من صلب وهلذا دخلت يف النه قد صار مبنزلة الظرف 

  نصرة اهللا عز و جل ومعىن من أنصاري اىل اهللا من يضم نصرته اياي اىل 

  مث قال تعاىل قال احلواريون حنن أنصار اهللا 
  روى سعيد بن جبري عن ابن عباس انه امنا مسوا حواريني لبياض ثياهبم وكانوا صيادين 

  وقال ابن أرطاة امنا كانوا غسالني حيورون الثياب أي يغسلوهنا 
  وقال أهل اللغة احلواريون صفوة االنبياء وهم املخلصون 

  وى جابر بن عبد اهللا عن النيب انه قال الزبري ابن عميت وحواري من أميت أي صفويت ومنه قيل عن حوراء اذا ور

  اشتد بياضها وسوادها وامرأة حوراء اذا خلص بياضها مع حور العني 
و ال  ...فقل للحوريات يبكني غرينا ... ومنه قيل لنساء االنصار حواريات لنظافتهن وقال ابو جلدة اليشكري 

  ... تبكنا اال الكالب النوابح 



  ومنه احلوري 
  وقوله تعاىل فاكتبنا مع الشاهدين 

  أي مع الشاهدين لرسولك بالتصديق 
  وروى اسرائيل عن مساك بن عكرمة عن ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين 

  قال حممد وأمته شهدوا له انه قد بلغ وشهدوا للرسل اهنم قد بلغوا 
  كروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين وقوله عز و جل وم

  هذا راجع اىل قوله تعاىل فلما أحس عيسى منهم الكفر 
  واملكر من اخلالئق خب ومن اهللا جمازة كما قال تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها 

  وقوله عز و جل اذ قال اهللا يا عيسى اين متوفيك ورافعك ايل ومطهرك من الذين كفروا 
  يف اآلية قوالن 

  مها ان املعىن أين رافعك أيل ومطهرك من الذين احد

  كفروا ومتوفيك 
  وهذا جائز يف الواو النه قد عرف املعىن وانه مل ميت بعد 

والقول االخر ان يكون معىن متوفيك قابضك من غري موت مثل توفيت مايل من فالن أي قبضته كما قال جل 
  منامها وعز اهللا يتوىف االنفس حني موهتا واليت مل متت يف 

  وقال الربيع بن أنس يعين وفاة املنام رفعه اهللا عز و جل يف منامه 

  وقال مطر الوراق متوفيك ورافعك واحدة ومل ميت بعد 
  وروى ابن ايب طلحة عن ابن عباس متوفيك أي مميتك 

  مث قال وهب توفاه اهللا ثالث ساعات من النهار 
من االرض بغري موت ورافعك ايل ملا صح عن النيب ليهبطن وحممد بن جرير مييل اىل قول من قال أين قابضك 

  عيسى بن مرمي اىل االرض 
  مث قال تعاىل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اىل يوم القيامة 

  قال قتادة يعين املسلمني الهنم اتبعوه فال يزالون ظاهرين اىل يوم القيامة 
يه وسله وقال غريه الذين اتبعوه حممد واملسلمون الن د   ينهم التوحيد كما كان التوحيد دين عيسى صلى اهللا عل

  وروي عن النيب انه قال أنا أوىل الناس بابن مرمي 
وروى يونس بن ميسرة بن حلبس عن معاوية عن النيب انه قال لن تربح طائفة من أميت يقاتلون على احلق حىت 

  متوفيك ورافعك ايل ومطهرك من الذين كفروا يأيت أمر اهللا وهم على ذلك ونزع هبذه اآلية ياعيسى اين 

  وجاعل الذين اتبعوك يا حممد فوق الذين كفروا اىل يوم القيامة 
  مث قال تعاىل ايل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون 



  أي فافصل بينكم وتقع اجملازاة عليه ألنه قد بني هلم يف الدنيا 
  م عذابا شديدا يف الدنيا واالخرة مث قال تعاىل فأما الذين كفروا فأعذهب

  عذاهبم يف الدنيا القتل واالسر واخذ اجلزية 
  ويف اآلخرة النار وما هلم من ناصرين الن املسلمني عالون عليهم ظاهرون 

  وقوله تعاىل ذلك نتلوه عليك من االيات والذكر احلكيم 
  حلكيم ذو احلكمة أي من العالمات اليت ال تعرف اال بوحي أو بقراءة كتاب ومعىن ا

  وقوله تعاىل احلق من ربك فال تكن من املمترين 
  املمترون الشاكون 

  فان قيل كيف خوطب النيب هبذا 
  فعلى هذا جوابان 

  أحدمها ان املعىن يا حممد قل للشاك هذا احلق من ربك فال تكن من املمترين 

ذا فال تكونوا من املمترين ويقوي هذا قوله والقول اآلخر ان اخلطاب للنيب خطاب جلميع الناس فاملعىن على ه
  عز و جل يا ايها النيب اذا طلقتم النساء 

ا جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا ونساءكم وانفسنا  وقوله تعاىل فمن حاجك فيه من بعد م
  وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني 

  كما قال تعاىل فسلموا على أنفسكم  قيل يعين باألنفس هاهنا أهل دينهم

اقتلوا أنفسكم وأصل االبتهال يف اللغة االجتهاد ومنه قول البيد  ... يف كهول سادة من قومه ... وقال تعاىل ف
  ... نظر الدهر اليهم فابتهل 

  أي اجتهد يف هالكهم فمعىن االية مث جنتهد يف الدعاء بالعنة 
ا من النصارى من أهل جنر ا مسلمني مثلك فقال وروي ان قوم ن أتوا النيب فدعاهم اىل االسالم فقالوا قد كن

كذبتم مينعكم من االسالم ثالث قولكم اختذ ولدا وأكلكم حلم اخلنزير وسجودكم للصليب فقالوا من ابو 
  عيسى فأنزل اهللا عز و جل ان مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب 

لى الكاذبني فدعهم رسول اهللا اىل االلتعان فقال بعضهم بعض ان فعلتم اضطرم اىل قوله تعاىل فنجعل لعنة اهللا ع
  الوادي عليكم نارا 

  فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا فقال االسالم او اجلزية او احلرب فأقروا باجلزية 
  وروى عكرمة عن ابن عباس انه قال لو خرجوا لالبتهال لرجعوا ال يرون أهال وال ولدا 

  ىل ان هذا هلو القصص احلق وقوله تعا
  أي ان هذا الذي أوحينا اليك هلو القصص احلق وما من اله اال اهللا 

ا اله اال اهللا العزيز    من زائدة للتوكيد واملعىن وم



  احلكيم ومعىن العزيز الذي ال يغلب واحلكيم ذو احلكمة 
  مث قال تعاىل فان تولوا فان اهللا عليم باملفسدين 

  عباده و اذا علم ذلك جازى عليه أي عليم مبن يفسد 
  وقوله تعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم 

معىن كلمة قصة فيها شرح مث بني الكلمة بقوله اال نعبد اال اهللا وال نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
  من دون اهللا 

  السواء النصفة قال زهري 

  يسوى بيننا فيها السواء ... يها أروين خطة ال ضيم ف
 ...  

  وقوله تعاىل يا أهل الكتاب مل حتاجون يف ابراهيم وما انزلت التوراة واالجنيل اال من بعده 
الن اليهود قالوا كان ابراهيم منا وقالت النصارى كان منا فأعلم اهللا ان اليهودية والنصرانية كانتا بعد ابراهيم 

  يم االسالم الن االسالم هو التوحيد فهو دين مجيع االنبياء عليه السالم وان دين ابراه
  مث قال تعاىل ولكن كان حنيفا مسلما 

  واحلنف يف اللغة اقبال صدر القدم على االخرى اذا كان ذلك خلقه 
  فمعىن احلنيف املائل اىل االسالم على حقيقته 

   والذين امنوا واهللا ويل املؤمنني وقوله عز و جل ان اوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب
  واملعىن والنيب والذين آمنوا أوىل بابراهيم ويعين بالنيب حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  ومعىن واهللا ويل املؤمنني ناصرهم 
  مث قال تعاىل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 

  وكلهم كذا وامنا من هاهنا لبيان اجلنس وقد 

  هم قيل ان طائفة بعض
  وقوله تعاىل قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون 

  أي وانتم تشهدون باهنا حق النكم كنتم تبشرون بالنيب قبل ان يبعث 
  مث قال تعاىل يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل 

  أي مل تغطون 
نوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم وقوله تعاىل وقالت من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آم

  يرجعون 
  كجمانة البحري سل نظامها ... وتضيء يف وجه النهار منرية ... الطائفة الفرقة ووجه النهار أوله قال الشاعر 



قال قتادة قال بعض اليهود أظهروا حملمدالرضا مبا جاء به أول اهنار مث انكروا ذاك يف آخره فانه أجدر ان يتوهم 
  ا فعلتم ذلك لشيء ظهرت لكم تنكرونه وأجدر أن يرجع أصحابه انكم امن

وقوله تعاىل وال تؤمنوا اال ملن تبع دينكم قل ان اهلدى هدى اهللا ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند 
  ربكم قل ان الفضل بيد اهللا يؤته من يشاء 

نوا اال ملن تبع دينكم ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم او قال حممد بن يزيد يف الكالم تقدمي وتأخري واملعىن و ال تؤم
  حياجوكم عند ربكم قل ان اهلدى هدى اهللا 

  وقيل املعىن وال تؤمنوا ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم اال من تبع دينكم والالم زائده 
  واملعىن وال تصدقوا ان يؤتى أحد من علم رسالة النيب مثل ما أوتيتم 

  دى هدى اهللا ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي ان اهلدى هدى اهللا وهو بعيد من الكفار وقيل املعىن قل ان اهل
  وقرأ ابن عباس وجماهد وعيسى أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم واملعىن أالأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 

  يف غرور وقرأ االعمش إن يوأتى أحد مثل ما أتيتم ومعىن ان معىن ما كما قال تعاىل ان الكافرون اال 
  وقد زعم بعض النحويني ان هذا حلن الن قوله تعاىل 

حياجوكم بغري نون وكان جيب ان يكون حياجونكم وال عامل هلا وهذا القول ليس بشيء الن او تضمر بعدها 
حناول ملكا او منوت ... فقلت له ال تبك عيناك امنا ... ان اذا كانت يف معىن حىت و االان كم قال الشاعر 

  ...  فنعذرا
وقيل ان معىن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ال تصدقوا ان النبوة تكون اال منكم واستشهد صاحب هذا القول 

  بأن جماهدا قال يف قوله عز و جل بعد هذا خيتص برمحته من يشاء انه يعين النبوة 
  وقوله تعاىل ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك 

  فروي عن ابن عباس واحلسن أهنما قاال القنطار ألف مثقال  اختلف يف معىن القنطار
  وقال ابو صاحل وقتادة القنطار مائة رطل 

  وروى ابن ايب جنيح وليث عن جماهد قال القنطار سبعون ألف دينار 
  وروى طلحة ابن عمرو عن عطاء بن ايب رباح املكي قال القنطار سبعة االف دينار 

  واهللا اعلم مبا أراد 
  املقنطرة يف اللغة املكملة كما تقول ألف مؤلفة ومعىن 

  وقوله تعاىل ومنهم من ان تأمنه بدينار ال يؤده اليك اال ما دمت عليه قائما 
  أي مواظبا غري مقصر كما تقول فالن قائم بعمله 

  قال سيبويه دام مبعىن ثبت 
  أي الساكن الثابت قال ابو جعفر ويف احلديث عن النيب انه هنى عن البول يف املاء الدائم 

  ذلك اهنم قالوا ليس علينا يف االميني سبيل 



ظلمهم حرج الهنم خمالفوت لنا ويعنون باالميني  قيل أناليهود كانوا اذا بايعوا املسلمني يقولون ليس علينا يف 
  العرب 

  نسبوا اىل ما عليه االمة من قبل أن يتعلموا الكتابة 
  ي وقيل هو وقيل نسبوا اىل االم ومنه النيب االم

  منسوب اىل ام القرى وهي مكة 
  وقوله تعاىل بلى من اوىف بعهده واتقى فان اهللا حيب املتقني 

  بلى رد لقوهلم ليس علينا يف االميني سبيل 
  مث قال تعاىل ان الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أؤلئك ال خالق هلم يف االخرة 

  اخلالق النصيب 
ن مسعود واالشعث بن قيس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال من حلف على ميني فاجرة وروى عبد اهللا ب

ليقتطع هبا مال امرىء مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الذين 
   يشترون هبعد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أؤلئك الخالق هلم يف االخرة وال يكلمهم اهللا

  اىل أخر اآلية 
  ويف قوله وال يكلمهم اهللا قوالن 

  أحدمها انه روي ان اهللا يسمع أولياء كالمه 
  والقول االخر انه يغضب عليهم كما تقول فالن ال يكلم فالنا 

  ومعىن وال يزكيهم وال يثىن عليهم وال يطهرهم وهلم عذاب اليم أي مؤمل 
  تكثري يقال أأمل اذا أوجع فهو مؤمل واليم على ال

  وقوله تعاىل وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب 

  قال الشعيب يلون حيرفون 
  وقال أهل اللغة لويت الشيء اذا عدلته عن قصده ومحلته على غري تأويله 

  وقوله جل وعز ولكن كونوا ربانيني 
  قال سعيد بن جبري والضحاك الرباين الفقيه العامل 

  ليم وقال ابو رزين هو العامل احل
  وااللف وانون يأيت هبما العرب للمبالغة حنو قوهلم مجاين للعظيم اجلمة وكذلك سكران أي ممتلىء سكرا 

  فمعىن الرباين العامل بدين الرب الذي يعمل بعلمه النه اذا مل يعمل بعلمه فليس بعامل 

  وروي عن ابن احلنيفة انه قال ملا مات ابن عباس مات رباين هذه االمة 
  لكن كونوا ربانيني ولكن يقول كونوا ربانيني مث حذف لعلم السامع ومعىن و

  وقال ابن زيد الربانيون اوالة واالحبار العلماء 



  وقال جماهد الربانيون فوق االحبار 
قال ابو جعفر وهذا القول حسن الن االحبار هم العلماء والرباين الذي الذي جيمع اىل العلم البصر للسياسة 

  لعرب رب أمر الناس يربه اذا أصلحه وقام به فهو راب ورباين على التكثري ماخوذ من قول ا

  مث قال تعاىل و ال يأمركم ان تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا 
  ومن قرا وال يأمركم بالنصب فمعناه عنده وال يأمركم البشر النه معطوف على ما قبله 

  م اهللا كذا قال سيبويه ومن قرأ وال يأمركم بالرفع فمعناه عنده و اليأمرك
  وقوله تعاىل واذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا أتيتكم من كتاب وحكمة 

  قال طاووس أخذ اهللا ميثاق االول من االنبياء ان يؤمن مبا جاء االخر 
  مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه  ٦مث قال جل وعز 

  ثاقهم بان يؤمنوا قال فهذه اآلية الهل الكتاب أخذ اهللا مي

  مبحمد صلى اهللا عليه و سلم ويصدقوه 
  وقرا ابن مسعود واذ اخذ اهللا ميثاق الذين اوتوا الكتاب 

  وقال ابن عباس امنا اخذ ميثاق النبيني على قومهم 
  وقال الكسائي جيوز ان تكون واذ اخذ اهللا ميثاق النبيني مبعىن واذ اخذ اهللا ميثاق الذين مع النبيني 

  البصريون اذا اخذ اهللا ميثاق النبيني فقد اخذ ميثاق الذين معهم الهنم قد اتبعوهم وصدقوهم وقال 
  وما مبعىن الذي وجيوز ان تكون للشرط ويقرأ ملا بكسر الالم فتكون ما ايضا مبعىن الذي وتكون متعلقة بأخذ 

ا بالتشديد    وقرا سعيد بن جبري مل
  وقوله تعاىل واخذمت على ذلكم اصري 

  جماهد أي عهدي واالصر يف اللغة الثقل فسمي العهد اصرارا النه منع وتشديد  قال
  مث قال تعال ى فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين 

  أي فبينوا الن الشاهد هو الذي يبني حقيقة الشيء 
  وقوله تعاىل أفغري دين اهللا تبغون 

املعىن قل هلم يا حممد افغري دين اهللا تبغون    أي تطلبون ف
  قرا يبغون بالياء فالكالم عنده متناسق الن قبله فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون  ومن

  فاملعىن افغري دين اهللا يبغي هؤالء 
  وقوله تعاىل وله أسلم من يف السموات واالرض طوعا وكرها 

  معىن وله أسلم خضع مث قال طوعا وكرها 
  مه كرها وان كان طوعا الن سببه القتال قيل ملا كانت السنة فيمن خالف ان يقاتل مسي أسال
  وقوله تعاىل كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد امياهنم 



  روى داود بن ايب هند عن عكرمة عن ابن عباس ان رجل من االنصار ارتد 
قال جماهد هو احلارث بن سويد بن الصامت االنصاري فلحق أهل الشرك مث ندم فأرسل اىل قومه ان سلوا 

لى اهللا عليه و سلم هل يل من توبة فأنزل اهللا عز و جل كيف يهدي اهللا قوما كغزو بعد امياهنم اىل رسول اهللا ص
  قوله 

  من بعد ذلك وأصلحوا فأن اهللا غفور رحيم قال ابن عباس 
وقال احلسن نزلت يف اليهود الهنم كانوا يبشرون بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ويستفتحون على الذين كفروا 

  عاندوا وكفروا  فلما بعث
  قال اهللا عز و جل أؤلئك جزاؤهم ان عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

  فأن قيل فهل يلعنهم أهل دينهم ففي هذا أجوبة 
  أحدمها أن بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة 

  وجواب اخر وهو انه يعين بالناس املسلمني 
  م يقولون لعن اهللا الظاملني كما قال تعاىل اال لعنة اهللا على الظاملني وقيل وهو احسنها ان الناس مجيعا يلعنوهنم الهن

  مث قال تعاىل خالدين فيها أي يف اللعنة واملعىن يف عذاب اللعنة 
  وقوله عز و جل ام الذين كفروا بعد امياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 

  قال ابو العالية هؤالء قوم أظهروا التوبة ومل حيققوا 
  وقال غريه نزلت قي قوم ارتدوا وحلقوا باملشركني مث قالوا سنرجع ونسلم 

فاملعىن اهنم اظهروا التوبة ايضا وأضمروا خالف ذلك والدليل على ذلك قوله عز و جل وأولئك هم الضالون 
  ولو حققوا التوبة ملا قيل هلم ضالون 

منه من الذنوب وهم مقيمون على الكفر هذا يروي  وجيوز يف اللغة ان يكون املعىن لن تقبل توبتهم فيما تابوا
  عن ايب العالية 

  وجيوز ان يكون املعىن لن تقبل توبتهم اذا تابوا اىل الكفر آخر وامنا تقبل توبتهم اذا تابوا اىل االسالم 
هلم  مث قال تعاىل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من حدهم ملء االرض ذهبا ولو أفتدى به أؤلئك

  عذاب اليم وما هلم من ناصرين 
روى انس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال جياء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك 

  ملء االرض ذهبا أكنت مفتديا به 

لذين كفروا فيقول نعم فيقال له كذبت قد سئلت أقل من هذا مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ا - ٧
  وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء االرض ذهبا اىل اخر االية 

  وقال بعض أهل اللغة الواو مقحمة واملعىن فلن يقبل من أحدهم ملء االرض ذهبا لو افتدى به 



  وقال أهل النظر من النحويني ال جيوز ان تكون الواو مقحمة الهنا تدل على معىن 
  من أحدهم ملء االرض ذهبا تربعا ولو أفتدى به ومعىن اآلية فلن يقبل 

  وامللء مقدار ما ميال السيء واملال بالفتح املصدر 
وقوله تعاىل لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون الرب اجلنة يكون التقدير على 

  ذا لن تنالوا ثواب الرب 
احلديث عليكم بالصدق فانه يدعوا اىل الرب والرب يدعوا اىل اجلنة واياكم وقال غريمها الرب العمل الصاحل ويف 

  والكذب فانه يدعو اىل الفجور والفجور يدعو اىل النار 
  وروى أنس بن مالك انه ملا نزلت هذه االية قال أبو 

  ني أيب وحسان طلحة انا اتصدق بارضي فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم ان يتصدق هبا على اقربائه فقسمها ب
وروي ان عمر كتب اىل ايب موسى االشعري ان يشتري له جارية حني فتحت مدائن كسرى فاشتراها ووجه 

  هبا اليه فلما رآها اعجب هبا مث أعتقها وقرأ لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 
  وقال جماهد وهو مثل قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه 

   تتصدقوا ومعىن حىت تنفقوا حىت

  مث قال تعاىل وما تنفقوا من شيء فان اهللا به عليم 
  أي اذا علمه جازى عليه 

  وقوله عز و جل كل الطعام كان حال لبين اسرائيل اال ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة 
برأ من ذلك الأكل  قال ابن عباس كان اشتكى عرق النسا كذا روي عنه فكان له زقاء يعين صياح فآىل لءن

  عرقا 
  وقال جماهد الذي حرم على نفسه االنعام 

  قال عطاء حرم حلوم االبل وألباهنا 
  وهذا كله صحيح مما كان حرمه واليهود حترمه اىل هذا الوقت كما كان عليه أوائلها وفيه حديث مسند 

توراة فأكذهبم اهللا واخرب ان اسرائيل وقال الضحاك قال اليهود للنيب صلى اهللا عليه و سلم حرم علينا هذا يف ال
  حرمه على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ودعاهم اىل احضارها فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقني 

  وقوله عز و جل ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 
  ول فقال املسجد احلرام قلت مث قال ابو ذر سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أي مسجد وضع يف االرض أ

  أي قال مث بيت املقدس قلت كم كان بينهما قال اربعون سنة مث حيثما ادركتك الصالة فصل فانه مسجد 
وروى اسرائيل عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سأل رجل عليا عن اول بيت وضع للناس للذي 

وضعت فيه الربكة واهلدى ومقام ابراهيم ومن دخله كان  ببكة أهو اول بيت يف االرض قال ال ولكنه اول بيت
آمنا وان اهللا أوحى اىل ابراهيم صلوات اهللا عليه ان ابن يل بيتا وضاق به ذرعا فأرسل اهللا السكينة وهي ريح 



  خجوج هلا راس فنظرت موضع البيت 
  ج ولو ضوعفت لقيل قال ابو احلسن قال ابو بكر اخلجوج اليت ختج يف هبوهبا أي تلتوي يقال خجت خت

  خجخجت واخلجخجة توصف هبا السرعه 
  وقال عطية بكة موضع البيت ومكة ما حوليه 

ا ويل البيت ومكة ما وراء ذلك    وقال عكرمة بكة م
والذي عليه اكثر أهل اللغة بكة ومكة واحد وانه جيوز ان تكون امليم مبدلة من الباء يقال الزب والزم وسبد 

  له شعره ومسده اذا استاص
  وقال سعيد بن جبري مسيت بكة الن الناس يتباكون فيها أي يتزامحون فيها 

  وقال غريه مسيت بكة الهنا تبكي اجلبابرة وامليم على هذا بدل من الباء 
  وجيوز ان يكون من قوهلم امتك الفصيل الناقة اذا اشتد مصه اياها 

  واالول أحسن 
   وقوله عز و جل فيه آيات بينات مقام ابراهيم

  وقرأابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وأهل مكة فيه آية بينة 
  وفسر ذلك جماهد فقال مقام ابراهيم احلرم كله فذهب اىل ان من آياته الصفا واملروة والركن واملقام 

  ومن قرأ آيات بينات فقرأته ابني الن الصفا واملروة من اآليات ومنها ان الطائر ال يعلو البيت صحيحا 
ن اجلارح يتبع الصيد فاذا دخل احلرم تركه ومنها ان الغيث اذا كان ناحية الركن اليماين كان اخلصب ومنها ا

  باليمني واذا كان 

  ناحية الشامي كان اخلصب بالشام وإذا عم البيت كان اخلصب يف مجيع البلدان 
  ومنها ان اجلمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد 

ا قول زهري واملقام من قوهلم قمت م وأندية ينتاهبا القول والفعل ... وفيهم مقامات حسان وجوهها ... قام فأم
  فمعناه فيهم أهل مقامات ... 

  وقوله عز و جل ومن دخله كان آمنا 
  قال قتادة ذلك من آيات احلرم أيضا 

قدس وخرب وذا قول حسن الن الناس كانوا يتخطفون من حواليه وال يصل اليه جبار وقد وصل اىل بيت امل
  ومل يصل اىل احلرم قال اهللا عز و جل امل ترا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

وروى الثوري عن منصور عن جماهد عن ابن عباس قال من أصاب حدا يف احلرم اقيم عليه وان أصاب خارج 
أكثر الكوفيني ذلك  احلرم مث دخل احلرم مل يكلم ومل جيالس ومل يبايع حىت خيرج من احلرم فيقام احلد عليه و قال

  يف كل حد يأيت على النفس 



  وقال قوم االمان ههنا الصيد 
  وأوالها القول االول ويكون على العموم ولو كان للصيد لكان وما دخله ومل يكن ومن دخله 

  قال فتادة وامنا هو ومن دخله يف اجلاهلية كان آمنا 
  سبيال وقوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع اليه 

  قال الزبري من وجد قوة وما يتحمل به 
  وقال سعيد بن حبري الزاد والراحلة 

سلمة عن محيد وقتادة عن احلسن ان رجال قال يا رسول اهللا ما السبيل اليه قال الزاد والراحلة    وروى محاد بن 

لبيت وصوال كما قال السبيل اصله الوصول ومنه قيل للطريق سبيل فاملعىن عند أهل اللغة من استطاع اىل ا
  اخبارا يقولون هل اىل مرد من السبيل 

  مث قال تعاىل ومن كفر فان اهللا غين عن العاملني 
  أكثر أهل التفسري على ان املعىن من قال ان احلج ليس بواجب فقد كفر 

سلم عن هذه االية ومن  كفر فان وروى وكيع عن فطر عن نفيع أيب داود ان رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و 
  اهللا غين عن العاملني فقال رسول اهللا من حج ال يرجو ثوابه وجلس ال خياف عقابه فقد كفر به 

  وقال الشعيب السبيل ما يسره اهللا عز و جل 
وهذا من حسن ما قيل فيه أي على قدر الطاقة والسبيل يف كالم العرب الطريق فمن كان واجدا الطريق اىل 

و عجز او عدو او تعذر ماء يف طريقة فعليه احلج ومن منع بشيء من هذه املعاين فلم احلج بغري مانع من زمانه ا
  جيد طريقا الن االستطاعة القدرة على الشيء فمن عجز بسبب فهو غري مطيق عليه وال مستطيع اليه السبيل 

  وأوىل االقوال يف معىن ومن كفر ومن جحد فرض اهللا النه عقيب فرض احلج 
  يها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد اميانكم كافرين وقوله تعاىل يا ا

  قال قتادة حذركموهم اهللا الهنم غريوا كتاهبم 

  ويف احلديث ال تصدقوا أهل الكتاب فيما ال تعرفون وال تكذبوهم فاهنم لن يهدوكم وقد اضلوا انفسهم 
  كم آيات هللا وفيكم رسوله وقوله تعاىل وكيف تكفرون وانتم تتلى علي

  قال االخفش سعيد بن مسعدة معىن كيف على ايب حال 
  وقال غريه معىن وفيكم رسوله أي يبني لكم 

  وجيوز ان تكون هذه املخاطبة يدخل فيها من مل ير النيب 

سلم الن آثاره وسنته مبنزلة مشاهدته    صلى اهللا عليه و 
  اىل صراط مستقيم مث قال جل وعز ومن يعتبهم باهللا فقد هدي 

  معىن يعتصم ميتنع 
  وقوله جل وعز يا ايها الذين ىمنوا اتقوا اهللا حق تقاته 



  قال ابن مسعود حق تقاته أن يشكر فال يكفر وان يطاع فال يعصى وان يذكر فال ينسى 
  وروي هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وقال قتادة نسخ هذه اآلية قوله تعاىل فأتقوا اهللا ما 

  أستطعتم 
  قال ابو جعفر ال جيوز ان يقع يف هذا ناسخ وال منسوخ الن اهللا تعاىل ال يكلف الناس اال ما يستطيعون 

ا  وقوله فاتقوا اهللا ما استطعتم مبني لقوله اتقوا اهللا حق تقاته وهو على ما فسره ابن مسعود ان يذكر اهللا عند م
  جيب عليه فال ينساه 

  واال وانتم مسلمون وقوله عز و جل وال متوتن 
  املعىن كونوا على االسالم حىت يأتيكم املوت وانتم مسلمون النه قد علم ال ينهاهم عما ال ميلكون 

  وحكى سيبويه الأرنيل ههنا فهو مل ينه نفسه وامنا املعىن ال تكن ههنا فانه من يكن ههنا اره 
  وقوله عز و جل واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا 

  د اهللا ابن مسعود حبل اهللا القرآن قال عب
  وقال ابن عباس احلبل العهد 

  ... اخذت من االخرى اليك حباهلا ... واذا جتوزها حبال قبيلة ... وقال االعشى 
  وأصل احلبل يف اللغة السبب ومنه مسي حبل البئر النه السبب الذي يوصل به اىل ماهبا 

  ليه واىل ومنه قيل فالن حيطب يف حبل فالن أي مييل ا

أسبابه واصل هذا ان احلاطب يقطع اغصان الشجر فيجعلها يف حبله فاذا قطع غريه وجعله يف حبله قيل هو 
  حيطب يف حبله 

  ومنه قوهلم حبلك على غاربك أي قد خليتك من سيب وأمري وهني 
  ه فيشغلها عن الرعي وأصل هذا ان االبل اذا امهلت للرعي القيت حباهلا على غوارهبا لئال تتعلق بشوك او غري

ومعىن وال تفرقوا وال تتفرقوا مث حذفت احدى التاءين وقيل هلم هذا الن اليهود والنصارى تفرقوا وكفر 
  بعضهم بعضا 

  مث قال عز و جل واذكروا نعمة اهللا عليكم اذ كنتم اعداء فألف بني قلوبكم فاصبحتم بنعمتة اخوانا 
  رور فألف اهللا بينهم باالسالم قال عكرمة هذا يف االنصار كانت بينهم ش

وقيل هو عام لقريش الن بعضهم كان يغري على بعض فلما دخلوا يف االسالم حرمت عليهم الدماء فأصبحوا 
  اخوانا أي يقصد بعضهم مقصد بعض 

  مث قال تعاىل وكنم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها 
  وهذا متثيل و الشفا احلرف ومنه اشفى فالن على كذا 



  اذا اشرف عليه 
  وقوله عز و جل ولتكن منكم امة يدعون اىل اخلري 

قال ابو عبيدة االمة اجلماعة ومن ههنا ليست للتبعيض وامنا هي لبيان اجلنس كما قال تعاىل فأجتنبوا الرجس 
  من االوثان 

  ومل يأمرهم باجتناب بعض االوثان وامنا املعىن فاجتنبوا الرجس الذي هو االوثان 
  عز و جل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقوله 

  ابيضاضها اشراقها كما قال تعاىل وجوه يوم يومئذ مسفرة 

  مث قال تعاىل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد اميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون 
ا الذين اسودت ومجههم فبقال هلم أكفرمت بعد أميانكم    يف الكالم حمذوف واملعىن فام

ع أهل العربية على انه البد من الفاء يف جواب اما الن املعىن يف قولك اما زيد فمنطلق مهما يكن من شيء وأمج
  فزيد منطلق 

  قال جماهد يف قوله تعاىل أكفرمت بعد أميانكم بعد اخذ امليثاق 
  ويدل على هذا قوله جل وعال واذ اخذ ربك من بين آدم اآلية 

  كفروا به من بعد  وقيل هم اليهود بشروا بالنيب مث

  مبعثه فقيل هلم أكفرمت بعد اميانكم 
  وقيل هو عام أي كفرمت بعد ان كنتم صغارا جتري عليكم احكام املؤمنني 

  وقوله جل وعز واما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون 
  معىن ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون ففي ثواب رمحة اهللا 

  م خري امة اخرجت للناس وقوله جل وعز كنت
  روي عن النيب انه قال حنن نكمل سبعني أمة حنن آخرها وأكرمها على اهللا 

  وقال ابو هريرة حنن خري الناس للناس نسوقهم بالسالسل اىل االسالم 
  وقال ابن عباس نزلت فيمن هاجر مع النيب من مكة اىل املدينة 

  اللوح احملفوظ وقيل معىن كنتم خري أمة أخرجت للناس كنتم يف 
  وقيل كنتم منذ آمنتم 

وروى ابن ايب جنيح عن جماهد كنتم خري أمة اخرجت للناس قال على هذا الشرط على ان تامروا باملعروف 
  وتنهوا عن املنكر مث بينه 

  وقال عطية شهدمت للنبني صلى اهللا عليهم أمجعني بالبالغ الذين كفر هبم قومهم 
  فقال تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا  مث بني اخلريية اليت هي فيهم

مث بني ان االميان باهللا ال يقبل اال باالميان بالنيب وما جاء به فقال عز و جل ولو آمن اهل الكتاب لكان خريا هلم 



  منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون 
  والفاسق اخلارج عن احلق 

  قاتلوكم يولوكم االدبار وقوله عز و جل لن يضروكم اال اذى وان ي
  اخرب اهللا تعاىل اليهود لن يضروا املسلمني اال بتحريف او هبت فأما الغلبة فال تكون هلم 

  مث اخرب تعاىل أهنم أذال فقال ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا اال حببل من اهللا وحبل من الناس 
  قال ابن عباس احلبل العهد 

االول واملعىن ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا اال اهنم يعتصمون حببل من اهللا قال ابو جعفر هذا اسثناء ليس من 
  وحبل من الناس يعين الذمة اليت هلم 
  مث قال تعاىل وباءوا بغضب من اهللا 

  أي رجعوا وقيل احتملوا 
  وحقيقته يف اللغة انه لزمهم ذلك وتبوأ فالن الدار من هذا أي لزمها 

ك فقال ذلك باهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون االنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا مث خرب تعاىل مل فعل هبم ذل
  وكانوا يعتدون 

  واالعتداء التجاوز 
مث خرب عز و جل أهنم ليسوا مستوين وان منهم من قد آمن فقال سبحانه ليسوا سواء أي ليس يستوي منهم 

  من آمن ومن كفر 
  ائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل مث قال عز و جل من أهل الكتاب أمة ق

  قائمة قال جماهد أي عادلة 

  يتلون آيات اهللا آناء الليل قال احلسن و الضحاك ساعاته 
  والواحد اين ويقال انو ويقال اىن 

  وقوله عز و جل ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 
  االمر باملعروف ههنا االمر بتباع النيب 

  هون عن خمالفته صلى اهللا عليه و سلم وينهون عن املنكر أي ين
  مث قال جل وعز وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهللا عليم باملتقني 

  من قرأ وما يفعلوا من خري فلن يكفروه فهو عنده هلؤالء املذكورين ويكون من فعل اخلري مبنزلتهم 

  ومن قرأ وما تفعلوا من خري فلن تكفروه بالتاء فهو عام 
ا ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر وقوله عز و ج   ل مثل م

  قال ابن عباس الصر الربد 



  ومعىن صر يف اللغة ان الصر شدة الربد ويف احلديث انه هنى عن اجلراد الذي قتله الصر 
  ومعىن اآلية شبه ما ينفقونه على قتال النيب 

هلكته أي زرع قوم عاقبهم اهللا بذلك فهلك واصحابه يف بطالنه بريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأ
  زرعهم فكذلك أعمال هؤالء ال يرجعون منها اىل شيء 

  وقوله عز و جل يا ايها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانه من دونكم ال يألونكم خباال 
  البطانة خاصة الرجل الذين يطلعهم على الباطن من أمره 

  واملعىن ال تتخوا بطانة من دون أهل دينكم 
  ونظري هذا فاقتلوا انفسكم 

  وكذلك فسلموا على انفسكم أي على أهل دينكم ومن يقوم مقامكم 

  ومعىن قوله تعاىل ال يألونكم خباال أي ال يقصرون يف السوء 
  واصل اخلبال يف اللغة من اخلبل واخلبل ذهاب الشيء وأفساده 

  وقوله تعاىل ودوا ماعنتم 
  أي ما شق عليكم واشتد 

  نه يقال عنت العظم يعنت عنتا اذا انكسر بعد جرب وأصل هذا ا
  ومن هذا قوله تعاىل ذلك ملن خشي العنت منكم أي املشقة 

  وقوله عز و جل ها انتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله 
ال حيبونكم    أي حتبون املنافقني و 

  والدليل على انه يعين املنافقني قوله عز و جل واذا 

  كم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم االنامل من الغيظ لقول
  قال ابن مسعود يعضون اطراف االنامل من الغيظ 

  وقوله عز و جل ان متسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا هبا 
  أي ان غنمتم او ظفرمت ساءهم ذلك وان أصابكم ضد ذلك فرحوا به 

شيئا فقال وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا ان اهللا مبا مث خرب أهنم ان صربوا على ذلك مل يضرهم 
  يعملون حميط 

  وقوله عز و جل واذ غدوت من أهلك تبوىء املؤمنني مقاعد للقتال 

  تبوىء تلزم وباء بكذا اذا لزمه 
ملشركون وروي أن النيب رأى انه يف درع حصينة فأول ذلك املدينة فأمر أصحابه ان يقيموا هبا اىل ان يوايف ا

  فيقاتلهم 
  وقوله عز و جل اذ مهت طائفتان منكم ان تفشال واهللا وليهما 



قال جابر بن عبد اهللا حنن هم بين سلمة وبين حارثة من االوس وما يسرنا أهنا مل تكن نزلت لقوله تعاىل واهللا 
  وليهما 

  والفشل يف اللغة اجلنب والويل الناصر 
  الوس بنو سلمة من اخلزرج وبنو حارثة من ا

  وقوله عز و جل ولقد نصركم اهللا ببدر وانتم اذلة 
  قيل يعين بأذلة أهنم كانوا قليلي العدد 

  وقال الرباء بن عازب كنا نتحدث ان عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت وهم ثالمثائة وبضعة عشر 
  من قرأ بثالثة آالف من املالئكة منزلني 
  أتوكم من فورهم هذا وقوله عز و جل بلى ان تصربوا وتتقوا وي

  قال الضحاك وعكرمة من وجههم هذا 
  وقوله تعاىل ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني 

  ال نعلم اختالفا ان معىن مسومني من السومة اال عن االخفش فانه قال مسومني مرسلني 
  قال ابو زيد السومة ان يعلم الفارس نفسه يف احلرب ليظهر شجاعته 

  ابن الزبري كانت املالئكة يوم بدر على خيل بلق وعليها عمائم صفر  قال عروة
  قال ابو اسحاق كانت سيماهم عمائم بيضا 

  وقال احلسن علموا على أذناب خيلهم ونواصيها بصوف ابيض 
  وقال عكرمة عليهم سيماء القتال 

  وقال جماهد الصوف يف أذناب اخليل 
أنه روي عن النيب قال هلم يوم بدر سوموا فاين رايت املالئكة قد وقرىء مسومني واحتج صاحب هذه القراءة ب

  سومت 
  أي قد سومت خيلها أو نفسها 

ا جعله اهللا اال بشرى لكم    وقوله عز و جل وم
  يعين املدد او الوعد 

ا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني    وقوله عز و جل ليقطع طرف

  قال قتادة يكتبهم حيزهنم 
طلحة و فرأى ابنه مكبوتا فقال ما شانه فقيل مات نغريه  وروي عن   النيب جاء اىل ايب 

  فالكبوت ههنا احملزون 
  وقال ابو عبيدة يقال كبته لوجهه أي صرعة لوجهه ومعروف يف اللغة ان يقال كبته اذا أذله وأقماه 



  وضع واحد قال بعض أهل اللغة كبته مبعىن كبده مث أبدلت من الدا تاء الن خمرجهما من م
  واخلائب يف اللغة الذي مل ينل ما أمل وهو ضد املفلح 

  وقوله عز و جل ليس لك من االمر شيء او يتوب عليهم او يعذهبم فاهنم ظاملون 
روى الزهري عن سامل عن أبيه قال رأيت رسول اهللا يف الركعة الثانية من الفجر يدعو على قوم من املنافقني 

  ك من االمر شيء اىل اخر اآلية فأنزل اهللا عز و جل ليس ل
وقال انس بن مالك كسرت رباعية النيب يوم أحد فأخذ الدم بيده وجعل يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا 

  بنبيهم فانزل اهللا عز و جل ليس لك من االمر شيء أو يتوب عليهم او يعذهبم فأهنم ظاملون 
  أن منهم من سيسلم وأكد ذلك اآلية بعدها  وقيل استأذن يف ان يدعو باستئصاهلم فنزل هذا النه علم

فمن قال انه معطوف ب او على قوله تعاىل ليقطع طرفا فاملعىن عنده ليقتل طائفة منهم او خيزيهم باهلزمية او 
  يتوب عليهم او يعذهبم 

فقلت ... وقد تكون او ههنا مبعىن حىت و اال ان واالول اوىل ال نه ال أمر اىل أحد من اخللق قال أمرؤ القيس 
  ... حناول ملكا او منوت معذرا ... له ال تبك عينك امنا 

  وقوله عز و جل يا ايه الذين ىمنوا ال تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة 
قال جماهد كانوا يبيعون البيع اىل أجل فاذا حل االجل زادو يف الثمن على ان يؤخرو فأنزل اهللا عز و جل وال 

  تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 

  مث قال تعاىل واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 
  أي لتكونوا على رجاء من الفالح 

وقال سيبويه يف قوله تعاىل اذهبا اىل فرعون أنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أوخيشى اذهبا على رجائكما 
  وطمعكما ومبلغكما والعلم من وراء ذلك وليسس هلما أكثر من ذلك 

  ظفر االنسان مبا يؤمل والفالح يف اللغة ان ي
  وقوله عز و جل وسارعوا اىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واالرض اعدت للمتقني 

  روي عن انس بن مالك انه قال يعين التكبرية االوىل 
  مث قال تعاىل وجنة عرضها السموات و االرض 

  يف هذا قوالن 
  أحدمها انه العرض بعينه 

د قالت لعمر بن اخلطاب تقولون جنة عرضها السموات و االرض فأين تكون وروى طارق بن شهاب ان اليهو
  النار فقال هلم عمر أرايتم اذا جاء النهار فاين يكون الليل واذا جاء الليل فأين يكون النهار 

  قالوا لقد نزعت ما يف التوراة 



  والقول االخر ان العرض ههنا السعة وذلك معروف يف اللغة 
كأن ... نيب قال للمنهزمني يوم أحد لقد ذهبتم فيها عريضة يعين واسعة وأنشد أهل اللغة ويف احلديث عن الل

  ... على اخلائف املطلوب كفة حابل ... بالد اهللا وهي عريضة 
  وقوله عز و جل والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني 

  الكظم يف اللغة ان حيبس الغيظ 
  ى جرته اذا ردها يف حلقه ويقال كظم البعري عل

  ويقال للممتلىء حزنا وغما كظيم ومكظوم كما قال تعاىل اذ نادى وهو مكظوم 
  وقوله عز و جل والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 
فعين اهللا منه مبا شاء روي عن علي ابن ايب طالب رضي اهللا عنه انه قال كنت اذا مسعت من رسول اهللا حديثا ن

ان ينفعين فأذا حدثين رجل من أصحابه أستحلفته فاذا حلف يل صدقته وحدثين ابو بكر رضي اهللا عنه وصدق 
  ابو بكر 

قال مسعت رسول اهللا يقول ما من رجل يذنب ذنبا وينام مث يقوم فيتطهر فيحسن الطهور مث يستغفر اهللا اال غفر 
ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب اال له مث تال االية والذين اذا فع لوا فاحشة او 

  اهللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

  وقال جماهد معىن ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومل ميضوا 
ل اىل القلب ومنه قيل واالصرار يف اللغة اعتقاد الشيء ومنه قيل صرة ومنه قيل للربد صر كأنه الربد الذي يص

  للذي مل حيج صرورة وصارورة كأنه حيبس ما جيب ان ينفقه 
أقبل علينا فقال صليت على غري وضوء ومل يصروا  وقال معبد بن صبيحة صليت خلف عثمان وعلي اىل جنيب ف

  على ما فعلوا وهم يعلمون مث ذهب فتوضأ وصلى 
ا أصر من استغفر    اهللا ولو عاد يف اليوم سبعني مرة وروي عن ايب بكر عن النيب قال م

  وقال عبد اهللا بن عبيد بن عمري وهم يعلمون أي وهم يعلمون اهنم ان تابوا تاب اهللا عليهم 
خلت من قبلكم سنن فسريوا يف االرض فأنظروا كيف كان عاقبة املكذبني    وقوله عز و جل قد 

  رمت رأيتم آثار قوم هلكوا فلعلكم تتعظون قال ابو عبيدة السنن االعالم واملعىن على هذا انكم اذا ساف
  وقوله عز و جل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني 

  قال الشعيب هذا بيان من العمى وهدى من الضالل وموعظة من اجلهل 

ا وال حتزنوا وأنتم االعلون ان كنتم مؤمنني    وقوله عز و جل وال هتنو
  قال ابو عبيدة معناه ال تضعفوا 

  عفر من الوهن قال ابو ج
  وقوله عز و جل ان ميستكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 



  يقرأ قرح ويقرأ قرح وبفتح القاف والراء 
  فالقرح مصدر قرح يقرح 

  قال الكسائي القرح والقرح واحد 
  وقال الفراء كان القرح اجلراحات وكأن القرح أالمل 

  مث قال عز و جل وتلك االيام نداوهلا بني الناس 
كون مرة للمؤمنني ليعزم اهللا عز و جل وتكون مرة للكافرين اذا عصى املؤمنون فأما اذا مل يعصوا فأن أي ت

  حزب اهللا هم الغالبون 
  مث قال عز و جل وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا الحيب الظاملني 

  أي ليعلم اهللا صرب املؤمنني اذا كانت الغلبة عليهم وكيف صربهم 
  قد كان سبحانه علم هذا غيبا اال ان علم الغيب التقع عليه جمازاة و

  فاملعىن ليعلمه واقعا علم الشهادة 

وقال الضحاك قال املسلمون الذين مل حيضروا بدرا ليتنا لقينا العدو حىت نبلي فيهم ونقاتلهم فلقي املسلمون يوم 
  جل فقال ويتخذ منكم الشهداء أحد فاختذ اهللا منهم الشهداء وهم الذين ذكرهم اهللا عز و 

  والظاملون هنا الكافرون أي مل يتخذوا وهذه احملبة هلم 
  وقوله عز و جل وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين 

  قال جماهد ميحص يبتلي 
قال ابو جعفر قال ابو اسحاق قرات على ايب العباس حممد بن يزيد عن اخلليل ات التمحيص التخليص يقال 

  ميحصه حمصا اذا خلصه حمصه 

  فاملعىن على هذا ليبتلي املؤمنون ليثيبهم وخيلصهم من ذنوهبم ويستأصل الكافرين 
ا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين    وقوله عز و جل ام حسبتم ان تدخلوا اجلنة ومل

ا عند سيبويه جواب ملن قال قد فعل ومل جواب ملن قال   فعل  ملا مبعىن مل اال ان مل
ا يعلم اهللا ذلك واقعا منهم النه قد علمه غيبا    ومعىن االية ومل

  وقيل املعىن مل يكن جهاد فيعلمه اهللا 
  وقوله عز و جل ولقد كنتم متنون املوت من قبل ان تاقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون 

حىت نبلي ونقاتل فلما كان قال ابن جنيح عن جماهد كان قوم من املسلمني قالوا بعد بدر ليت انه يكون قتال 
  يوم احد اهنزم بعضهم فعاتبهم اهللا على ذلك فقال ولقد كنتم متنون املوت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه 

  والتقدير يف العربية ولقد كنتم متنون سبب املوت مث حذف وسبب املوت القتال 
  مث قال تعاىل فقد رايتموه وانتم تنظرون 

  م تنظرون حممدا وقال بعض اهل اللغة وانت



  وقال سعيد االخفش وانتم تنظرون توكيد 
  قال ابو جعفر وحقيقة هذا القول فقد رايتموه حقيقة وانتم بصراء متيقنون 

ا حممد اال رسول قد خلت من قبله الرسل    وقوله عز و جل وم
  معىن خلت مضت 

  مث قال تعاىل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 
  ات نبيكم او قتل رجعتم كفارا قال قتادة أفان م

  وهذا القول حسن يف اللغة وشبهه مبن كان ميشي اىل خلفه بعدما كان ميشي اىل امامه 
  وسيجزي اهللا الشاكرين 

  أي على هداهم وأنعم عليهم 

  ويقال انقلب على عاقبيه اذا رجع عما كان عليه 
يتبعه وقال تعاىل والعاقبة للمتقني ومنه عقب وأصل هذا من العاقبة والعقىب ومها ما يتلوا الشيء وجيب ان 

الرجل ومنه يقال جئت يف عقب الشهر اذا جئت بعدمضى وجئت يف عقبه وعقبه اذا جئت وقد بقيت منه بقية 
خلفه    ومنه قوله تعاىل له معقبات من بني يديه ومن 

  ا وقوله عز و جل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب االخرة نؤته منه
  املعىن ومن يرد ثواب االخرة بالعمل الصاحل 

  وهذا كالم مفهوم معناه كما يقال فالن يريد اجلنة اذا كان يعمل عمل أهلها وال يقال ذلك فاسق 

  وقوله عز و جل وكأين من نيب قتل معه ربيون كثري 
  ويقرأ قاتل فمن قرا قتل معه ففيه عنده قوالن 

ىن وكاين من نيب قتل على انه قد مت الكالم مث قال معه ربيون كثري مبعىن أحدمها روي عن عكرمة وهو ان املع
  معه ربيون كثري 

  وهذا قول حسن على مذهب النحويني الهنم اجازوا رايت زيدا السماء متطر عليه مبعىن والسماء متطر عليه 
  جاءين بين فالن وامنا جاءك  والقول االخر ان يكون املعىن قتل معه بعض الربيني وهذا معروف يف اللغة ان يقال

  بعضهم فيكون املعىن على هذا قتل معه بعض الربني 
  وقوله تعاىل فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا 

أي فما ضعف من بقي منهم كما قرىء وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلونكم فيه فان قتلوكم 
  لوا بعضكم فاقتلوهم مبعىن فان قت

  والقول االول على ان يكون التمام عند قوله قتل وهو أحسن واحلديث يدل عليه 
  قال الزهري صاح الشيطان يوم أحد قتل حممد فاهنزم 



  مجاعة من املسلمني 
قال كعب بن مالك كنت اول من عرف رسول اهللا رايت عينيه من حتت املغفر فناديت بأعلى صويت هذا رسول 

   ان اسكت فأنزل اهللا عز و جل وكأين من نيب قتل معه ربيون كثري اهللا فأوما أيل
  وقال عبد اهللا ابن مسعود الربيون االلوف الكثرية 
  وقال جماهد وعكرمة والضحاك الربيون اجلماعات 

  وقال ابن زيد الربيون االتباع 
  ومعروف ان الربة اجلماعة فهم منسبون اىل الربة ويقال 

  ا القدح ربة وربة والرباب قبائل جتمعت للخرقة اليت جيمع فيه
  وقال ابان بن تغلب الريب عشرة آالف 

  وقال احلسن رمحة اهللا عليه هم العلماء الصرب كانه أخذ من النسبة اىل الرب تبارك وتعاىل 
ا أصاهبم يف سبيل اهللا    مث قال تعاىل فما وهنوا مل

  أي فما ضعفوا 
  والوهن يف اللغة اشد الضعف 

  نوا أي وما ذلوا فعاتب اهللا عز و جل يهذا املسلمني هبذا الهنم كانوا يتمنون القتال وما استكا

يما روي عنه ولقد كنتم متنون املوت من قبل ان تلقوه وهي قراءة حسنة واملعىن ولقد كنتم متنون  وقرا جماهد ف
  املوت ان تلقوه من قبل أي من قبل ان تلقوه 

ا كان قوهلم اال    ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا يف امرنا وقوله عز و جل وم
  قال جماهد يعين اخلطايا الكبار 

  مث قال تعاىل وثبت اقدامنا 
  اي ثبتنا على دينك واذا ثبتهم على دينه ثبتوا يف احلرب كما قال فتزل قدم بعد ثبوهتا 

  وقال تعاىل فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب االخرة 
  النصر يف الدنيا والنعيم يف االخرة  قال قتادة اعطوا

  مث قال عز و جل بل اله موالكم وهو خري الناصرين 
  املوىل الناصر فاذا كان ناصرهم مل يغلبوا 

  وقوله عز و جل سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا اشركوا باهللا مامل ينزل به سلطانا 
  قال النيب نصرت بالرعب 

  ين سلطانيه أي حجتيه والسلطان احلجة ومنه هلك ع
  وقوله تعاىل ولقد صدقكم اهللا وعده اذ حتسوهنم باذنه 

  قال قتادة حتسوهنم تقتلوهنم 



  مث قال تعاىل حىت اذا فشلتم وتنازعتم يف االمر وعصيتم من بعد ما اراكم ما حتبوت 
  أي من هزمية القوم و فشلتم جبنتم 

بتوا مكاهنم فكانت للنيب يف أول شيء فقال بعضهم نلحق الغنائم قال عبد اهللا ابن مسعود امر النيب الرماة لن يث
  وقال بعضهم نثبت فعاقبهم اهللا بان قتل بعضهم 

ا ان احدا منا يريد احلياة الدنيا حىت نزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث  قال وما علمن
  صرفكم عنهم ليبتليكم 

  ناه ليبتليكم بالبالء قال معىن ليبتليكم ليختربكم وقيل مع
  وقوله عز و جل اذ تصعدون وال تلوون على أحد 

ويقرأ تصعدون بفتح التاء فمن ضمها فهو عنده من أصعد اذا ابتدا السري ومن فتحها فهو عنده من صعد احلبل 
  وما اشبهه 

  ومعىن تلوون تعرجون 
  مث قال عز و جل والرسول يدعوكم يف أخراكم 

   اخركم قال ابو عبيدة معناه يف
  وقوله عز و جل فاثابكم غما بغم 

  يف هذا قوالن 
أحدمها ان جماهد قال الغم االول القتل واجلراح والغم الثاين انه صاح صائح قتل حممد فانساهم الغم أالخر الغم 

  االول 
 بذلك الغم غمهم والقول اآلخر اهنم غموا النيب يف خمالفتهم أياه النه أمرهم ان يثبتوا فخالفوا أمره فأثاهبم اهللا

  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومعىن فاثاهبم أي فأنزل هبم ما يقوم مقام الثواب كما قال تعاىل فبشرهم بعذاب اليم أي الذي يقوم هلم مقام 
ا تعف ... البشارة عذاب اليم وانشد سيبويه    ... فان املندى رحلة فركوب ... تراد على دمن احلياض ف

  التندية الرحلة والركوب  أي الذي يقوم مقام
ا فاتكم وال ما اصابكم    وقوله تعاىل لكيال حتزنوا على م

  واملعىن لكيال حتزنوا على ما فاتكم اهنم طلبوا الغنيمة وال اصابكم يف انفسكم من القتل واجلراحات 

  وقوله عز و جل مث انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا 
  ر االمنة واالمن واحد وهو اسم املصد

  وروي عن ايب طلحة انه قال نظرت يوم احد فلم ار اال ناعسا حتت ترسه 
  مث قال تعاىل يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمهتهم أنفسهم 

  يغشى طائفة منكم يعين هبذه الطائفة املؤمنني وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يعين هبذه الطائفة املنافقني 



  اهلية وقوله تعاىل يظنون باهللا غري احلق ظن اجل
  أي يظنون ان امر النيب قد أضمحل 

ظن اجلاهلية أي هم يف ظنهم مبنزلة اجلاهلية    مث قال تعاىل 
  يقولون هل لنا من االمر شيء قل ان االمر كله هللا 

  أي ينصر من يشاء وخيذل من يشاء 
  وقوله عز و جل قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل اىل مضاجعهم 

  روا اىل براز من االرض أي لصا
وقوله عز و جل ان الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان امنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا 

  عنهم 

معىن استزهلم استدعى ان يزلوا كما يقال اتعجله أي استدعيت ان يعجل ومعىن استهزهلم الشيطان ببعض ما 
خطاياهم فكرهوا القتل قبل التوبة ومل يكرهوا القتل معاندة وال نفاقا فعفا كسبوا انه روي ان الشيطان ذكرهم 

  اهللا عنهم 
  وقوله عز و جل وقالوا الخواهنم اذا ضربوا يف االرض او كانوا غزى لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا 

  روى عيسى عن ابن ايب جنيح عن جماهد قال هذا قول املنافق عبد اهللا بن أيب 
بما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولك وقوله عز    و جل ف

الفظ يف اللغة الغليظ اجلانب السىء اخللق يقال فظظت تفظ فظاظة ومعىن ال نفضوا من حولك لتفرقوا هذا 
  قول ايب عبيدة 

  من هذا وكانه التفرق من غري جهة واحدة ويقال فالن يفض الغطاء أي يفرقه وفضضت الكتاب 
  وقوله عز و جل فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف االمر 

ا عند صاحبك من الرأي والشوار متاع البيت املرئي ويف معىن اآلية  املشاورة يف اللغة ان تظهر ما عندك وم
  قوالن 

يما يشاور فيه علم وقد  أحدمها ان اهللا امر النيب ان يشاورهم فيما مل يات فيه وحي النه قد يكون عند بعضهم ف
  يعرف 

  الناس من امور الدنيا ما اليعرفه االنبياء فاذاكان وحي مل يشاورهم 
  والقول االخر ان اهللا عز و جل امره هبذا ليستميل به قلوهبم وليكون ذلك سنة ملن بعده 

نة عن عمروا حدثين امحد ابن عاصم قال حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن ايب مرمي قال حدثنا ايب قال حدثنا ابن عيي
  بن دينار عن ابن عباس وشاورهم يف االمر 

  قال ابو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
  وقال احلسن أمر بذلك صلى اهللا عليه و سلم لتسنت به امته 

  وقوله عز و جل ان ينصركم اهللا فال غالب لكم وان خيذلكم ذا الذي ينصركم من بعده 



لقوم اذا امناز بعضهم من بعض ويقال ظبية خاذلة اذا انفردت عن اخلذالن يف اللغة الترك ومنه يقال ختاذل ا
  من الظباء تراعي شادنا خرقا ... جبيد مغزلة أدماء خاذلة ... القطيع قال زهري 

 ...  
ا كان لنيب ان يغل    وقوله عز و جل وم

بن كعب يف معىن وما كان لنيب ان يغل ق ال يقول ما وتقرأ يغل ومعىن يغل خيون وروى ابو صخر عن حممد 
  كان لنيب ان يكتم شيئا من كتاب اهللا عز و جل 

  ويغل حيتمل معنيني 

  أحدمها ان يلفي غاال أي خائنا كما تقول أمحدت الرجل اذا اصبته حممودا وأمحقته اذا اصبته أمحق 
  قالوا ويقوي هذا القول انه روي عن الضحاك انه قال يغل يبادر الغنائم لئال تؤخذ 

  ان يكون يغل مبعىن يغل منه أي خيان منه واملعىن اآلخر 
  وروى عن قتادة ان معىن يغل خيان 

  وقد قيل فيه قول ثالث ال يصح وهو ان معىن يغل خيون ولوكان كذلك لكان يغلل 
  مث قال عز و جل ومن يغغل يأت مبا غل يوم القيامة 

  وروي عن النيب انه قال ال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة 

  عه شاة هلا ثغاء فيقول يا حممد فأقول ال أملك لك من اهللا شيئا القيامة وم
والغلول يف اللغة ان يأخذ من املغنم شيئا يستره عن أصحابه ومنه يقال للماء الذي جيري بني الشجر غلل كما 

  ... غلال يقطع يف اصول اخلروع ... لعب السيول به فاصبح ماؤه ... قال الشاعر 
  ل تغلغل فالن يف االمر واالصل تغلل ومنه الغاللة ومنه يقا

  ومنه يف صدره علي غل أي حقد ومنه غللت حلييت وغليتها 
  وقوله عز و جل تعاىل أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا 

  قال الضحاك افمن اتبع رضوان اهللا من مل يغل كمن باء بسخط من اهللا كمن غل 
  ومعىن باء احتمل 

  درجات عند اهللا واهللا بيصري مبا يعملون مث قال عز و جل هم 
قال جماهد املعىن هلم درجات عند اهللا والتقدير يف اللغة العربية هم ذوو درجات مث حذف واملعىن بعضهم أرفع 

  درجة من بعض 
  وقيل هم ملن اتبع رضوان اهللا وملن باء بسخطه أي لكل واحد مهم جزاء عمله بقدر 

  ى املؤمنني اذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم وقوله عز و جل لقد من اهللا عل
  أي ممن يعرفونه بالصدق واالمانة وجاءهم بالرباهني ومل يعرفوا منه كذبا قط 

  وقوله عز و جل أوملا أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها 



قال الضحاك قتل من املسلمني يوم أحد سبعون رجال وقتل من املشركني يوم بدر سبعون واسر سبعون فذلك 
  وله تعاىل قد اصبتم مثليها يوم بدر ويوم أحد ق

  ومعىن قل هو من عند أنفسكم بذنبكم ومبا كسبت أيديكم الن الرماة خالفوا النيب ومل يثبتوا كما 

  أمرهم 
  ومعىن او إدفعوا أي كثروا وان مل تقاتلوا ومعىن فادراءوا فادفعوا 

  واتا بل احياء عند رهبم يرزقون وقوله عز و جل و الحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا ام
  روي ان ارواح الشهداء تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تأوي اىل قناديل معلقة عند العرش 

وقوله عز و جل فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبمم من خلفهم اال خوف عليهم 
  وال هم حيزنون 

  ان كان هلم فضل واملعىن مل يلحقوا هبم يف الفضل و
  قوله عز و جل يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وان اهللا ال يضيع أجر املؤمنني 

  واملعىن ويسبشرون بأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني 
  ويقرأ وان اهللا بكسر االلف ال يضيع اجر املؤمنني على انه مقطوع من االول 

  توكيدا  واملعىن وهو سبحانه ال يضيع أجر املؤمني مث جيء بإن
  وقوله عز و جل الذين استجابوا هللا ورسوله من بعد ما اصاهبم القرح 

روى عكرمة عن ابن عباس ان املشركني يوم أحد ملا انصرفوا فبلغوا اىل الروحاء حرض بعضهم بعضا على 
  الرجوع 

سد وهي على مثانية ملقاتلة املسلمني فبلغ ذلك النيب فندب أصحابه للخروج فانتدبوا حىت وفوا يعين محراء اال
  اميال من املدينة فأنزل اهللا عز و جل الذين استجابوا هللا ورسوله من بعد ما اصاهبم القرح 

  وقوله عز و جل الذين قال هلم الناس ان الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم 
اد به نعيم قيل انه يعين بالناس نعيم بن مسعود وجهه ابو سفيان يثبط أصحاب النيب وجمازة يف اللغة ان ير

  وأصحابه 
  وقال ابن اسحاق الذين قال هلم الناس هم نفر من عبد القيس 

  قالوا أبا سفيان ومن معه راجعون اليكم 
مث قال تعاىل فزادهم اميانا أي فزادهم التخويف أميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل أي كافينا اهللا يقال أحسبه 

  اذا كفاه 
  نعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء وقوله عز و جل فانقلبوا ب

قال عكرمة عن ابن عباس ملا وافدوا بدرا وكان أبو سفيان قد قال هلم موعدكم بدرا موضع قتلتم أصحابنا 
  فواىف النيب وأصحابه بدرا واشترى املسلمون هبا أشياء رحبوا فيها 



  يف جتارهتم فاملعىن على هذا فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل من انصراف عدوهم وفضل 
  وقوله عز و جل امنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه 

يقال كيف خيوف من تواله فروي عن ابراهيم النخعي خيوفكم اولياءه قيل هذا حسن يف العربية كما تقول فالن 
عولني يعطي الدنانري أي يعطي الناس الدنانري والتقدير على هذا خيوف املؤمنون بأوليائه مث حذفت الباء وأحد املف

امرتك اخلري فافعل ما أمرت ... ونظريه قوله عز و جل لينزر باسا شديدا وأنشد سيبويه فيما حذفت منه الباء 
  ... فقد ركتك ذا مال وذا نشب ... به 

 ...  
  وأولياؤه هاهنا الشياطني وقد قيل ان معىن خيوف 

  اولياءه خيوف املنافقني الفقر حىت ال ينفقوا الهنم اشد خوفا 
  ه عز و جل وال حيسنب الذين كفروا امنا منلي هلم خري النفسهم امنا منلي هلم ليزدادوا امثا وقول

  يف معناه قوالن 
أحدمها ما رواه االسود عن عبد اهللا بن مسعود انه قال املوت خري للمؤمن والكافر مث تال وما عند اهللا خري 

  لالبرار و امنا منلي هلم ليزدادوا امثا 
  ن هذه االية خمصومة أريد هبا قوم بأعياهنم ال يسلمون كما قال جل وعز وال انتم عابدون ما أبد والقول االخر ا

  وقوله عز و جل وكان اهللا ليذر املؤمنني على ما انتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب 
  قال قتادة حىت مييز الكافر من املؤمن 

نافق وكان هذا يوم أحد بني فيه املؤمن من املنافق حىت قتل وقال إن ايب جنيح عن جماهد حىت مييز املؤمن من امل
  من املسلمني من قتل 

  مث قال تعاىل وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب 
  أي ليس خيربكم من يسلم ومن ميوت على الكفر 

  ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء قال جماهد أي خيلصهم لنفسه 
  لون مبا آتاهم اهللا من وقوله عز و جل و ال حيسنب الذين يبخ

  فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة 
  يف أالية قوالن 

  أحدمها انه يراد به اليهود الهنم خبلوا ان خيربوا بصفة النيب فهي على هذا للتمثيل أي سيد طوقون االمث 
ن عبد اهللا ابن مسعود ان النيب قال ما من رجل والقول االخر هو الذي عليه اهل احلديث أنه روى ابو وائل ع

له مال مث خبل باحلق يف ماله اال طوق اهللا يوم القيامة شجاعا أقرع مث تال مصداق ذلك و ال حيسنب الذين 
  يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله اىل قومه سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة 



  واهللا مبا تعملون خبري مث قال عز و جل وهللا مرياث السماوات واالرض 
العرب تسمي كل ما صار اىل االنسان مما قد كان يف يد غريه مرياثا فخوطبوا على ما يعرفون الن اهللا يغين 

  اخللق وهو خري الوارثني 
  وقوله عز و جل لقد مسع اهللا قول الذين قالوا ان اهللا فقري وحنن اغنياء 

ا نزلت من ذا الذي يقرض اهللا قر   ضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثرية قال احلسن مل
قالت اليهود أو هو فقري يستقرض ميوهون بذلك على ضعفائهم فأنزل اهللا عز و جل لقد مسع اهللا قول الذين 

  قالوا ان اهللا فقرب وحنن اغنياء 

كا املعىن إنه على قول حممد فقري النه اقترض منا فكفروا هبذا القول الهنم أرادوا تكذيب النيب به وتشكي
  للمؤمنني يف االسالم 

ا قالوا وقتلهم االنبياء بغري حق    مث قال تعاىل سنكتب م
  سنحصيه وجيوز سيكتب ما قالوا أي سيكتب اهللا ما قالوا 

  مث قال تعالة ونقول ذوقوا عذاب احلريق أي عذاب النار الن من العذاب ما الحيرق 
  البينات والزبر والكتاب املنري وقوله عز و جل فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا ب

  الزبر مجع البور وهو الكتاب يقال زبرت اذا كتبت 
  مث قال تعاىل كل نفس ذائقة املوت وامنا توفون أجوركم يوم القيامة 

للموت كاس ... من مل ميت عبطه ميتهرما ... وهذا متثيل واملعىن كل نفس كل نفس ميتة وأنشد أهل اللغة 
  ... فاملرء ذائقها 

 ...  
  مث قال جل وعز فمن زحزج عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز 

ا    زحرج حني و فاز اذا جنا واغتبط مبا هو فيه فأم

قوهلم مفازة فامنا هو على التفاؤل كما يقال لالعمى بصري وقد قيل ان مفازة من قوله فوز الرجل اذا مات وهذا 
  تفاؤل ايضا القول ليس بشيء الن قوهلم فوز الرجل امنا هو على ال

  وقوله عز و جل لتبلون يف أموالكم وأنفسكم 
  قيل معناه لتختربان وقيل معناه لتصابن 

  واملعنيان يرجعان اىل شيء واحد 
مث قال تعاىل ولتسمعن من الذين اتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين اشركوا اذى كثريا روي ان ابا بكر رمحة اهللا 

هو فقري يستقرض فلطمه فشكاه اليهودي اىل النيب فأنزل اهللا عز و جل  عليه مسع رجال من اليهود يقول أو
  واتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى 



  وأذى مصور أذي يأذي اذا تأوى 
  وقوله عز و جل واذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه 

  النيب واملعىن على هذا لتبني أمر النيب وال تكتمونه قال سعيد بن جبري يعين 
  وقال قتادة هذا ميثاق اخذه اهللا عز و جل على اهل العلم فمن علم سيئا فليعلمه واياكم وكتمان العلم 

  مث قال تعاىل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مثنا قليال 
شتروا به مثنا قليال أي أخذ الرشا وكرهوا ان فنبذوه وراء ظهورهم أي تركوه مث بني مل فعلوا ذلك فقال وا

  يتبعوا الرسول فتبطل رياستهم 
  وقوله عز و جل ال حيسنب الذين يفرحون مبا أوتوا وحيبون ان حيمدوا مبا مل يفعلوا 

  روي عن مروان انه وجه اىل ابن عباس يقول أكل من فرح مبا أتى واحب ان حيمد مبا مل يفعل يعذب 
يف اليهود الن النيب سأهلم عن شيء فلم خيربوه به واخربوه بغريه واحبوا أن حيمدوا بذلك  فقال ابن عباس هذا

وفرحوا مبا اتوا من كتماهنم النيب فأنزل اهللا عز و جل ال حتسنب الذين يفرحون مبا اتوا ةحيبون ان حيمدوا مبا مل 
  يفعلوا االيه 

اتوا قال اليهود فرحوا مبا أويت ال ابراهيم من الكتاب وروى سعيد بن جبري انه قرأ الحتسنب الذين يفرحون مبا 
  واحلكم والنبوة 

  مث قال سعيد بن جبري وحيبون ان حيمدوا مبا مل يفعلوا قوهلم حنن على دين ابراهيم 

  مث قال عز و جل فال حتسبنهم مبازة من العذاب 
  أي مبنجاة وهلم عذاب اليم أي مؤمل 

  و االرض واهللا على كل شيء قدير مث قال عز و جل وهللا ملك السموات 
ا فيهما    أي هو خالقهما وخالق م

اء    وهذا تكذيب للذين قالوا ان اهللا فقري وحنن اغني
مث قال عز و جل ان يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار آليات الويل االلباب أي لعالمات دالة 

  عليه وااللباب العقول 
  اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم  وقوله عز و جل الذين يذكرون

  يف معىن اآلية قوالن 
  أحدمها روي عن عبد اهللا بن مسعود انه قال من مل 

  يستطيع ان يصلي قائما صلى قاعدا واال وضجعا 
  والقول االخر اهنم الذين يوحدون اهللا عز و جل على كل حال ويذكونه والقول االول ليس بصحيح االسناد 

  ىل امنا وصف أويل االلباب بالذكر له على كل االحوال اليت يكون الناس عليها وايضا فان اهللا تعا



ويبني لك هذا حديث ابن عباس حني بات عند النيب قال فاستوى على فراشه قاعدا مث رفع رأسه اىل السماء مث 
  قال سبحان امللك القدوس ثالث مرات وقرأ ان يف خلق السموات واالرض حىت ختم السورة 

  عز و جل ويتفكرون يف خلق السموات و اال رض  مث قال
  أي ليكون ذلك أزيد يف بصريهتم 

  مث قال عز و جل ربنا ما خلقت هذا باطال أي يقولون ربنا ما خلقت هذا باطال فحذف يقولون 
  مث قال عز و جل سبحانك فقنا عذاب النار 

  زيه اهللا عن السوء روي عن طلحة بن عبيد اهللا انه قال سألت النيب عن سبحان فقال تن

  وأصل التنزيه يف ياللغة البعد أي التنزيه اهللا عز و جل عن االنداد واالوالد 
  وقوله عز و جل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن عبد السالم قال حدثنا ابو االزهر إمأل قال حدثنا مؤمل بن أمساعيل قال حدثنا ابو 
  دة عن أنس يف قوله عز و جل انك تدخل انار فقد اخريته قال من خلد يف النار فقد اخزيته هالل عن قتا

قال ابو االزهر وحدثنا روح حدثنا محاد بن زيد عن جويرب عن الضحاك انه تال حديث الشفاعة فقال له رجل 
  انك من تدخل النار فقد اخزيته قال ذلك هلم خزي 

  منها الن اخلزي  فمن ادخل النار فقد خزي وان أخرج

امنا هو هتك ستر املخزى وفضيحته يقال خزي خيزى اذا ذل وأخزيته اذا أذللته اذالال يبني عليه وقوله عز و 
  جل ربنا اننا مسعنا مناديا ينادي لالميان قال حممد ابن كعب هو القرآن وليس كلهم مسع النيب 

  وقوله عز و جل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
  د من وحده وآمن اجلنة النه وع

  وقوله عز و جل فاستجاب هلم رهبم اين ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى 

ذكر او انثى  ويقرا اين ال اضيع عمل عامل منكم على معىن اين والفتح مبعىن باين ال اضيع عمل عامل منك من 
  ة وروي ان سلمة قالت يارسول اهللا ما مسعت اهللا ذكر النساء يف اهلجر

  فنزل اهللا عز و جل فاستجاب هلم رهبم اين ال اضيع عما عامل منكم من ذكر أوال انثى بعضكم من بعض 
  وقوله عز و جل ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب 

  أي جزاء وأصله من ثاب يثوب اذا رجع والتثويب يف النداء ترجيع الصوت 
  يف البالد وقوله عز و جل ال يغرنك تقلب الذين كفروا 

  أي يغرنك تصرفهم وسالمتهم فان اخر مصريهم اىل النار فمن كان آخر مصري اىل النار مل يغبط 
  وقوله عز و جل وان من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما انزل اليكم وما انزل اليهم 

ل دينه فانزل روي عن النيب صلى على النجاشي وترحم عليه فقال قوم من املنافقيت صلى عليه وليس من أه
اهللا عز و جل وان من اهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعني هللا أي متواضعني ومنه 



  قال الشاعر واذا افتقرت التكن متخشعا وجتمل 
  مث قال عز و جل ال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال 

  ولئال تبطل رياسته  النه قد اخرب ان منهم من يثبت على دينه الخذ الرشا

  قوله عز و جل ياايها الذين امنوا اصربوا وصابروا ورابطوا 
  أي اصربوا على دينكم وصابروا قال قتادة أي صابروا املشركني 

  ورابطوا قال قتادة أي جاهدوا 
هلم هلا وأصل الرباط واملرابطة عند اهل اللغة ان العدو يربطون خيوهلم ويربط املسلمون حتزرا مث كثر استعما

  حى قيل لكل من اقام بالثغر مرابط 
حدثنا عبد اهللا بن امحد بن عبد السالم قال حدثنا الدرامي قال حدثنا حيىي ابن ايب بكري قال حدثنا جسر عن 

  احلسن ياايها الذين امنوا اصربوا قال عن املصائب وصابروا 

  قال الصلوات اخلمس ورابطوا اعداء اهللا يف سبيل اهللا 
  ز و جل واتقوا اهللا أي مل تؤمروا باجلهاد فقط فاتقوا اهللا عز و جل فيما امركم به وهناكم عنه مث قال ع

مث قال عز و جل لعلكم تفلحون أي لتكونوا على رجاء من الفالح واصل الفالح البقاء واخللود وقد بيناه فيما 
  تقدم 

   ٢متت سورة آل عمران 

  تفسري سورة النساء مدنية

   آية ١٧٦وآياهتا 

من ذلك قوله عز و جل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  ١سورة النساء وهي مكية 
  وخلق منها زوجها قال جماهد خلقت حواء من قصريى آدم ويف احلديث خلقت املرأة من ضلع عوجاء 

ء وأبثثته اذا نشرته ومنه مث قال تعاىل وبث منهما رجاال كثريا ونساء يقال بثثت الشي ٢وقيل منها من جنسها 
وقوله عز و جل واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا قال  ٣كالفراش املبثوث 

عكرمة املعىن واتقوا االرحام أن تقطعوها وقال إبراهيم هو من قوهلم أسألك باهللا والرحم قال أبو جعفر وهذا 
  على قراءة من قرأ باخلفض 

ه عز و جل وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب قال الضحاك ال تعطوهم زيوفا جبياد وقول - ٤
ال تتبدلوا احلرام باحلالل  مث قال تعاىل وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم قيل املعىن مع أموالكم  ٥وقال غريه 

  اىل أموالكم واالجود أن تكون اىل يف موضعها ويكون املعىن وال تضموا أمواهلم 



مث قال عز و جل انه كان حوبا كبريا قال قتادة احلوب االمث وروي أن أبا أيوب طلق امرأته أو عزم على  - ٦
وقوله عز و جل وان خفتم أال تقسطوا  ٧أن يطلقها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان طالق أم أيوب حلوب 

ر فكأن أقسط أزال القسوط فأما معىن وان خفتم أال يف اليتامى يقال أقسط الرجل اذا عدل وقسط اذا جا
تقسطوا يف اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ففيه قوالن أحدمها أن ابن عباس قال فيما روي عنه قصر 

  الرجل على أربع من أجل اليتامى 

وهلم ان املسلمني وروي عن مجاعة من التابعني شرح هذا القول وروي عن جماهد والضحاك وقتادة وهذا معىن ق
كانوا يسألون عن أمر اليتامى ملا شدد يف ذلك فقال جل وعز وان خفتم أال تقسطوا يف اليتامى أي فكما ختافون 

يف أمر اليتامى فخافوا يف أمر النساء اذا اجتمعن أن تعجزوا عن العدل بينهن والقول اآلخر رواه الزهري عن 
 جل وعز وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب عروة عن عائشة قال سألت عائشة عن قول اهللا

لكم من النساء فقالت يا ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف حجر وليها فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد تزوجها بغري أن 
  يقسط يف صداقها فيعيطها مثل ما يعطيها غريه 

ساء أربع قالت عائشة مث ان الناس استفتوا رسول اهللا فنهوا أن ينكحوا اليتامى اذا خافوا هذا وأبيح هلم من الن
سلم بعد هذه اآلية فأنزل اهللا عز و جل ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن اىل قوله  صلى اهللا عليه و 

وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر اهللا أنه يتلى عليكم يف الكتاب اآلية االوىل اليت فيها فانكحوا ما طاب 
م من النساء قالت وقوله وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكون يف حجره حني تكون لك

قليلة املال واجلمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء اال بالقسط من أجل رغبتهن 
  وأهل النظر على هذا القول 

ان خفتم أال تقسطوا يف نكاح اليتامى مث حذف هذا ودل عليه فانكحوا قال أبو العباس حممد بن يزيد التقدير و
وقد قال بالقول االول مجاعة من أهل اللغة منهم الفراء و ابن قتيبة والقول الثاين أعلى اسنادا وأجود عند أهل 

  النظر وأما من قال معىن مثىن وثالث ورباع تسع فال 

مثىن عند أهل العربية اثنتني اثنتني وليس معناه اثنتني فقط وأيضا  يلتفت اىل قوله وال يصح يف اللغة الن معىن
فان من كالم العرب االختصار وال جيوز أن يكون معناه تسعا النه لو كان معناه تسعا مل يكن اختصارا أن يقال 

يتزوج اال  انكحوا اثنتني وثالثا وأربعا الن تسعا أخصر من هذا وأيضا فلو كان على هذا القول ملا حل الحد أن
وقوله عز و جل ذلك أدىن أال تعولوا أدىن مبعىن أقرب وروى عمر بن  ٨تسعا أو واحدة فقد تبني بطالن هذا 

سلم يف قوله عز و جل ذلك أدىن أال  حممد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  تعولوا قال أن ال جتوروا 

الك وجماهد وعكرمة وقتادة والضحاك معىن أن ال تعولوا أن ال متيلوا وقال أبو وقال ابن عباس واحلسن وأبو م
ا كان من  ال تعولوا من العيال هذا باطل وخطأ النه قد أحل له مما ملكت اليمني م العباس يف قول من قال أن 

  العدد وهن مما يعال 



ل أن ال تعولوا من العيال ههنا معىن وهو  وأيضا فانه امنا ذكر النساء وما حيل منهن والعدل بينهن واجلور فليس
على قول أهل التفسري أن ال متيلوا وال جتوروا ومنه عالت الفريضة اذا زادت السهام فنقص من له الفرض ومنه 
معوليت على فالن أي أنا أميل اليه وأجتاور يف ذلك ومنه عالين الشيء اذا جتاوز املقدار ومنه فالن يعول والعويل 

وقوله عز و جل وآتوا النساء صدقاهتن  ٩اوزة وأيضا فانه امنا يقال أعال الرجل يعيل اذا كثر عياله امنا هو اجمل
حنلة قيل يعىن به االزواج ويروى أن الويل كان يأخذ الصدقة لنفسه فأمر اهللا عز و جل أن يدفع اىل النساء هذا 

  قول أيب صاحل 

يعطني من ذلك شيئا فنحلهن اهللا عز و جل اياه وقيل معىن حنلة  وقال ابو العباس معىن خنلة أنه كان جيوز أن ال
دينا من قوهلم فالن ينتحل كذا أي تعبدا من اهللا جل وعز وقيل فرضا واملعىن واحد الن الفرض متعبد به وقيل 

ا طابت به النفس فأما ما أكره عليه فال يكون حنلة   وقوله عز و جل فان طنب لكم عن ١٠ال يكون حنلة اال م
  شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

يعين الصداق أي ال كدر فيه يقال أمرأين الشيء بااللف فاذا قلت هنأين ومرأين هذا مذهب أكثر أهل اللغة 
قالوا لالتباع وأما أبو العباس فقال ال يقال يف اخلري اال أمرأين ليفرق بينه وبني الدعاء واملروءة من هذا الن 

وقوله عز و جل وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم  ١١ستمرىء عاقبتها صاحبها يتجشم أمورا ي
  قياما قال عبد اهللا بن عمر ومجاعة من التابعني السفهاء النساء والصبيان 

ا وقيل  وامنا قالوا هذا الن السفه يف هؤالء أكثر والسفه اجلهل وأصله اخلفة يقال ثوب سفيه اذا كان خفيف
النه ال قدر له عند املؤمنني وهو خفيف يف أعينهم هني عليهم واملعىن وال تؤتوا السفهاء فوق ما للفاسق سفيه 

حيتاجون اليه فيفسدوه والدليل على هذا قوله بعد وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا أي 
  ال احلسن أي اختربوهم وقوله عز و جل وابتلوا اليتامى حىت اذا بلغوا النكاح ق ١٢علموهم أمر دينهم 

وقوله تعاىل فان آنستم منهم رشدا آنستم مبعىن علمتم وأحسستم ومنه قول الشاعر آنست نبأة  - ١٣
وأفزعها القناص عصرا وقد دنا االمساء والرشد الطريقة املستقيمة قال جماهد العقل وقال سفيان العقل واحلفظ 

ا قيل فيه ال نه أمجع أهل العلم على أنه اذا كان عاقال مصلحا مل يكن ممن للمال قال أبو جعفر وهذا من أحسن م
  يستحق احلجر عليه يف ماله 

مث قال تعاىل فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا أي مبادرة أن يكربوا فيأخذوها  - ١٤
ملعروف يف هذه اآلية أقوال وقوله عز و جل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل با ١٥منكم 

أجودها أن لويل اليتيم ما للويل أن يأخذ منه ان كان فقريا مبقدار ما يقوم به وكذلك روي عن عمر أنه قال أنا 
  يف هذا املال مبنزلة ويل اليتيم يأخذ منه ما يصلحه اذا احتاج 

فرخص له أن يأخذ منه اذا كان وروى القاسم بن حممد أن أعرابيا سأل ابن عباس ما حيل يل من مال يتيمي 
خيدمه ما مل يسرف وقال عبيدة والشعيب وأبو العالية ليس له أن يأخذ شيئا اال قرضا وحدثنا عمر بن امساعيل بن 



أيب غيالن قال حدثنا داود الضيب قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عاصم عن أيب العالية ومن كان فقريا 
تال هذه اآلية فاذا دفعتم اليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وقال أبو حيىي عن جماهد  فليأكل باملعروف قال قرضا مث

  ليس له أن يأخذ قرضا وال غري ذلك 

وقال هبذا القول من الفقهاء أبو يوسف وذهب اىل أن اآلية منسوخة نسخها قوله يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا 
وقوله عز و جل للرجال نصيب مما ترك الوالدان  ١٦بتجارة  أموالكم بينكم بالباطل اال أن تكون جتارة وليس

واالقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واالقربون يروى أهنم كانوا ال يورثون النساء وقالوا ال يرث اال من 
ا طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فأنزل اهللا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واالقربون مما قل منه أو كثر نصيب

  وقوله عز و جل واذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني  ١٧مفروضا 

يف هذه اآلية أقوال أحدمها أهنا منسوخة قال سعيد بن املسيب نسختها املرياث والوصية واالمجاع من أكثر 
روا فأعطوهم كما العلماء يف هذا الوقت أنه ال جيب اعطاؤهم وامنا هذا على جهة الندبة اىل اخلري أي اذا حض

كان املتوىف يؤمر باعطائهم وقال عبيدة والشعيب والزهري واحلسن هي حمكمة قال ابن أيب جنيح جيب أن يعطوا 
  ما طابت به االنفس 

ا رزقهم اهللا دونه  ا قال  ١٨قال أبو جعفر وأن يكون ذلك شكرا على م مث قال تعاىل وقولوا هلم قوال معروف
وقوله عز و جل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا  ١٩ا بورك لكم سعيد بن جبري يقال هلم خذو

خافوا عليهم قال سعيد بن جبري وجماهد يف الرجل حيضر عند املريض فيقول له قدم خريا أو تصدق على 
 أقربائك فأمروا أن يشفقوا على ورثة املريض كما يشفقون على ورثتهم وقال مقسم يقول له من حضره اتق اهللا

  وأمسك عليك مالك فليس أحد أحق مبالك من ولدك ولو كانوا ذوي 

قرابة من الذي أوصى الحبوا أن يوصي الوالدهم وقول سعيد بن جبري أشبه مبعىن اآلية واهللا أعلم الن املعىن 
ا وقوله عز و جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم ٢٠خافوا عليهم الفقر فاخلوف واقع على ذرية املوتى 

  اليتيم يف اللغة املنفرد فقيل ملن مات أبوه من بين آدم يتيم وهو يف البهائم الذي ماتت أمه 

وقوله تعاىل إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا هذا جماز يف اللفظ وحقيقته يف اللغة أنه ملا كان  - ٢١
وقوله عز و جل  ٢٢وا يأكلون الطيبات ما يأكلون يؤديهم اىل النار كانوا مبنزلة من يأكل النار وان كان

يوصيكم اهللا يف أوالدكم أي يفرض عليكم كما قال وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا اال باحلق ذلكم وصاكم به 
  مث قال تعاىل للذكر مثل حظ االنثيني  ٢٣

وق اثنتني فلهن ثلثا وقوله عز و جل فإن كن نساء ف ٢٤خالفا على أهل اجلاهلية الهنم كانوا ال يورثون االناث 
ما ترك ومل يسم لالثنتني شيئا ففي هذا أقوال أ منها أنه قيل ان فوقا ههنا زائدة وأن املعىن فان كن نساء اثنتني 

  كما قال فاضربوا فوق األعناق ب وقيل أعطي االثنتان الثلثني بدليل ال بنص 



هلا املسلمون والدليل أنه جعل فرض الن اهللا عز و جل جعل هذه االشياء يدل بعضها على بعض ليتفقه 
االخوات واالخوة لالم اذا كن اثنتني أو أكثر واحدا فقال عز و جل وان كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث ج ودليل آخر أنه جعل 

  ن يكون فرض البنتني كفرض االختني فرض االخت كفرض البنت فلذلك جيب أ

قال اهللا عز و جل يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وقال أبو العباس حممد بن يزيد يف اآلية نفسها دليل على أن للبنتني الثلثني النه قال للذكر مثل حظ االنثيني 

فاذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن لالنثيني الثلثني فهذه أقاويل أهل اللغة وقد وأقل العدد ذكر وأنثى 
ال يكون لالبنتني وجب أن يكون هلما الثلثان على أن ابن  قيل ليس للبنات اال النصف والثلثان فلما وجب أن 

يه و سلم أنه أعطى البنتني الثل ثني وروى جابر بن عبد عباس قال هلما النصف وقد صح عن النيب صلى اهللا عل
  اهللا أن امرأة سعد بن الربيع أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يارسول اهللا ان زوجي قتل معك وامنا 

سلم  خلفين وخلف ابنتني وأخا وأخذ االخ املال فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و  يتزوج النساء للمال وقد 
وقوله عز و جل فان كان له أخوة فالمه السدس  ٢٥لثني ولك ما بقي فقال ادفع اليها الثمن واىل البنتني الث

أمجعت الفقهاء أن االخوة اثنان فصاعدا اال ابن عباس فانه قال ال يكون االخوة أقل من ثالثة والدليل على أن 
الثنني االثنني يقال هلما اخوة قوله وان كانوا اخوة رجاال ونساء فال اختالف بني أهل العلم أن هذا يكون ل

  فصاعدا واالثنان مجاعة النه واحد مجعته اىل آخر 

وقوله عز و جل من بعد وصية يوصي هبا  ٢٦وقال وأطراف النهار يعين طرفيه واهللا أعلم وصالة االثنني مجاعة 
أو دين روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال انكم تقرؤون من بعد وصية يوصي هبا أو دين وان 

ى اهللا عليه و سلم قضى بالدين قبل الوصية قال أبو جعفر كأن هذا على التقدمي والتأخري وليست رسول اهللا صل
أو ههنا مبعىن الواو وامنا هي لالباحة والفرق بينها وبني الواو أنه لو قال من بعد وصية يوصي هبا ودين جاز أن 

  يتوهم السامع بأن هذا اذا اجتمعا فلما جاء 

وقوله عز و جل آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم  ٢٧يكون واحد منهما  بأو جاز أن جيتمعا وأن
نفعا قال ابن عباس يف الدنيا وقال غريه اذا كان االبن أرفع درجة من االب سأل اهللا أن يلحقه به وكذلك 

يم مبا فرض مث قال تعاىل فريضة من اهللا ان اهللا كان عليما حكيما أي عل ٢٨االب اذا كان أرفع درجة منه 
  حكيم به ومعىن كان ههنا فيه أقوال أحدمها أن معناه مل يزل كأن القوم عاينوا حكمة 

وعلما فأعلمهم اهللا عز و جل أنه مل يزل كذلك وقيل االخبار من اهللا يف املاضي واملستقبل واحد النه عنده 
ال قال البصريون الكاللة امليت وقوله تعاىل وان كان رجل يورث كاللة أو امرأة يف الكاللة أقو ٢٩معلوم 

الذي ال ولد له وال والد واحتجوا بأنه روي عن أيب بكر باختالف وعن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن 
  عباس وجابر بن زيد أهنم قالوا 



ل الكاللة من ال ولد له وال والد وقال البصريون هذا مثل قولك رجل عقيم اذا مل يولد له وهو مشتق من االكلي
فكأن الورثة قد أحاطوا به وليس له ولد وال والد فيجوز املال وقال أهل املدينة وأهل الكوفة الكاللة الورثة 

الذين ال والد فيهم وال ولد وروي عن عمر قوالن أحدمها أن الكاللة من ال ولد له وال والد واآلخر أهنا من ال 
  ولد له 

لة املال وقال ابن زيد الكاللة امليت الذي ال والد له وال ولد قال أبو جعفر روي عن عطاء قول شاذ قال الكال
واحلي كلهم كاللة هذا يرث بالكاللة وهذا يورث بالكاللة وقال حممد بن جرير الصواب أن الكاللة الذي 
لة يرثون امليت من عدا ولده ووالده لصحة خرب جابر يعين ابن عبد اهللا أنه قال قلت يا رسول اهللا امنا يرثين كال

  مث قال تعاىل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  ٣٠فكيف باملرياث فنزلت 

وامنا يعين ههنا االخوة واالخوات لالم وكذلك روي عن سعد بن أيب وقاص أنه قرأ وله أخ أو أخت من أمه 
الكوفة  فلكل واحد منهما السدس وقرأ احلسن وأبو رجاء يورث كاللة وقال هارون القارىء قرأ بعض أهل

وقوله عز و جل من بعد وصية  ٣١يورث كاللة فعلى هاتني القراءتني ال تكون الكاللة اال الورثة أو املال 
يوصي هبا أو دين غري مضار وروي عن احلسن أنه قرأ غري مضار وصية من اهللا مضاف وقد زعم بعض أهل 

  اللغة أن هذا حلن الن اسم الفاعل ال يضاف اىل املصدر 

وقوله عز و  ٣٢حسنة على حذف واملعىن غري مضار ذي وصية أي غري مضار هبا ورثته يف مرياثهم والقراءة 
مث قال تعاىل ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات  ٣٣جل تلك حدود اهللا أي ما منع أن جياوز وحددت منعت 

يما فرض وحد  سوله ويتعد حدوده مث قال تعاىل ومن يعص اهللا ور ٣٤جتري من حتتها االهنار أي من يطعه ف
  يدخله نارا معىن يتعدى يتجاوز أي يتجاوز ما حد له 

وقوله عز و جل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا  - ٣٥
فأمسكوهن يف البيوت هذه اآلية منسوخة قال ابن عباس كان االمر كذا حىت نزلت اآلية الزانية والزاين 

كل واحد منهما مائة جلدة فأما معىن اآلية املنسوخة فان سفيان والسدي فاال كان الثيب اذا زنا حبس فاجلدوا 
  حىت ميوت وكان البكر اذا زنا سب بالقول اال أن الفائدة يف اآلية كان ال يقبل يف الزنا اال اربعة 

النساء دون الرجال واليت بعدها  وزعم جماهد أن قوله والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم أهنا كانت خاصة على
على الرجال خاصة وهي واللذان يأتياهنا منكم فآذومها بالسب مث نسختا باحلد املفروض هذا معىن قوله قال ابو 
جعفر وهذا الصحيح يف اللغة الذي هو حقيقة فال يغلب املذكر على املؤنث اال بدليل فأما معىن أو جيعل اهللا هلن 

سلم قال خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال فان عبادة بن ا   لصامت روى أن النيب صلى اهللا عليه و 

سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قيل هذا احلديث منسوخ وهو أن 
أيب هريرة  الثيب ال جلد عليه وامنا عليه الرجم ونسخ هذا احلديث حديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن

ا هلذا وانه فسق  وزيد بن خالد أ رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ان ابين كان عسيف



بامرأته فافتديت منه مث خربت أ على ابين جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقضى رسول اهللا صلى اهللا 
ا وترجم املرأة ومل يأمر جبلدها عليه و سلم أن يرد عليه ما أخذ منه وأن جيلد ا   بنه مائة ويغرب عام

ويقال ان حديث عبادة كان يف االبتداء وان التغريب ال جيب اال أن يراه السلطان النه جيوز أن يكون التغريب 
منه صلى اهللا عليه و سلم لشيء علمه من اجمللود وقول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ان على الثيب اجللد 

وقوله عز و  ٣٦هو قول أهل النظر النه مل يتبني نسخ اجللد مع الرجم فاجللد ثابت وعليه غري دليل والرجم 
جل امنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة قال قتادة اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فرأوا أن كل من عصى اهللا عز و جل فهو جاهل 

 ٣٨يتوبون من قريب روي عن الضحاك أنه قال كل ما كان دون املوت فهو قريب  وقوله عز و جل مث - ٣٧
وقوله عز و جل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت اذا حضر أحدهم املوت قال اين تبت اآلن روي 

توبة عند عن عبداهللا بن عمر أنه قال ما حضور املوت اال السوق يعين أنه اذا عاين تبني له احلق وال تنفعه ال
وقوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا  ٣٩ذلك كما قال عز و جل عن فرعون آمنت 

  النساء كرها 

قال الزهري وأبو جملز كان هذا يف حي من االنصار كان الرجل اذا تويف وخلف امرأة ألقى عليها وليه رداء فال 
ويتزوجها بغري مهر ورمبا ضارها وال تقدر أن تتزوج حىت  تقدر أن تتزوج هذا معىن كالمهما وزاد غريمها

تفتدي منه فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها اآلية فيكون املعىن ال حيل 
لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا هلن وجيوز أن يكون املعىن ال تتزوجوهن لترثوهن كرها فيكون 

  املرياث وقع منهن بالكراهة منهن للعقد املوجب للمرياث 

بله يذهب اىل أنه مبعىن املشقة  ويقرأ كرها والفراء يذهب اىل أن معىن كرها أن تكره على الشيء والكره من ق
وقوله عز و جل وال  ٤٠قال الكسائي الكره والكره واحد وهو عند البصريني كما قال الكسائي ومها لغتان 

  لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال جماهد هو مثل الذي يف البقرة يذهب اىل أن معناه وال حتبسوهن تعضلوهن 

مث قال عز و جل اال أن  ٤١ويروى أن الرجل كان يتزوج املرأة فال تعجبه فيحبسها ويضارها حىت تفتدي منه 
صلح خللع وكان له أن يطالبها  يأتني بفاحشة مبينة قال احلسن والشعيب يعين الزنا قال الشعيب فان فعلت ذلك

به وقال مقسم هذا اذا عصتك وآذتك وقال عطاء اخلراساين كان الرجل اذا تزوج املرأة فأتت بفاحشة كان له 
  أن يأخذ منها كلما ساقه اليها فنسخ ذلك 

ن وقوله عز و جل وا ٤٣وقوله عز و جل وعاشروهن باملعروف أي يف املبيت والنفقة والكالم  ٤٢باحلدود 
  أردمت استبدال زوج مكان زوج أي تطليقا وتزوجا 



وقوله عز و جل  ٤٤مث قال وآتيتم احداهن قنطارا القنطار املال الكثري وقد ذكرناه يف سورة آل عمران 
وقوله  ٤٥أتاخذونه هبتانا وامثا مبينا والبهتان يف اللغة الباطل الذي يتحري من بطالنه ومنه هبت الرجل اذا حتري 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم اىل بعض قال ابن عباس االفضاء الغشيان وأصل االفضاء يف عز و جل 
  اللغة املخالطة ويقال للشيء املختلط فضا 

ا لك ناقيت ومتر فضا يف عيبيت وزبيب ويقال القوم فوضى فضا أي خمتلطون ال أمري  قال الشاعر فقلت هلا يا عمت
ميثاقا غليظا قال ابن عباس واحلسن هو قوله فأمسكوهن مبعروف أو وقوله عز و جل وأخذن منكم  ٤٦عليهم 

سرحوهن مبعروف وجعله مبنزلة امليثاق املغلظ أي اليمني جمازا وقال جماهد وعكرمة استحلتموهن بأمانة اهللا 
  وملكتموهن بكلمة اهللا عز و جل 

يقال كيف استثىن ما قد سلف  وقوله عز و جل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف - ٤٧
مما مل يكن بعد فاجلواب أن هذا استثناء ليس من االول والعرب تقول ما زاد اال ما نقص وسيبوبه جيعل اال مبعىن 

ا قد سلف فانه مغفور أو فدعوه  مث قال عز و جل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال  ٤٨لكن املعىن لكن م
  احشة ففي هذا جوابان يقال مل جيء ب كان وهو بكل حال ف

قال أبو اسحاق قال أبو العباس حممد بن يزيد كان ههنا زائدة واملعىن انه فاحشة وأنشد فكيف اذا رأيت ديار 
قوم وجريان لنا كانوا كرام قال أبو جعفر قال أبو اسحاق وهذا عندي خطأ الن كان لو كانت زائدة وجب أن 

ا يكون إنه كان فاحشة ومقت واجلواب أن هذا    كان مستقبحا عندهم يف اجلاهلية يسمونه فاحشة ومقت

واملقت أشد البغض ويسمون املولود منه املقيت فأعلم اهللا جل وعز أن هذا الذي حرمه كان قبيحا يف اجلاهلية 
وقوله جل وعز حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات  ٤٩ممقوتا 

م الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم هذه احملرمات تسمى املبهمات الهنا األخت وأمهاتك
  ال حتل بوجه وال سبب اال قوله وأمهات نسائكم فان أكثر الفقهاء جيعله من االول 

ط وقال بعضهم اذا تزوجها ومل يدخل هبا مل حترم عليه أمها وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعيد الن الشر
ملن يقع عليه والن قوله من نسائكم الاليت دخلتم هبن متعلق بقوله وربائبكم الاليت يف حجوركم وال جيوز أن 

يكون قوله الاليت من نعتهما مجيعا الن اخلربين خمتلفان ولكنه جيوز على معىن أعين وأنشد اخلليل وسيبويه ان هبا 
  أكتل اورزاما خويربني ينفقان اهلاما 

 أعين والربيبة بنت امرأة الرجل ومسيت ربيبة الن زوج أمها يربيها وجيوز أن تسمى ربيبة وان مل خويربني مبعىن
يرهبا الهنا ممن يربيها كما يقال أضحية من قبل أن يضحى هبا وكذلك حلوبة أي حيلب قال الشاعر فيها اثنتان 

نائكم الذين من أصالبكم حليلة وقوله جل وعز وحالئل أب ٥٠وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب االسحم 
  الرجل امرأته والرجل حليل الن كل واحد منهما حيل على صاحبه 



وقيل حليلة مبعىن حملة من احلالل واحلرام قال الشاعر وحليل غانية تركت جمدال متكو فريصته كشدق االعلم 
تبنني من هذا غري أن يف حجوركم فأما الفائدة يف قوله من أصالبكم فهي على اخراج احلليالت بنات االدعياء امل

وقوله جل وعز وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف فهذا استثناء ليس من االول  ٥١يدل على التربية 
ا قد سلف فانه مغفور    واملعىن لكن م

ذوات االزواج ال  - ٥٢ وقوله جل وعز واحملصنات من النساء قال علي وابن عباس وأبو سعيد اخلدري هن 
واحدة منهن اال أن تسىب قال عبد اهللا بن عباس نكاح ذوات االزواج زنا اال أن تسىب وقد كان هلا زوج حتل 

فتحل مبلك اليمني وقول آخر أهنن االماء ذوات االزواج اذا استؤنف عليهن امللك كان فاسخا لنكاحهن روي 
  هذا عن ابن مسعود وأيب بن كعب وجابر وأنس 

ال ما ملكت أميانكم االربع وأحسنها االول حلديث أيب سعيد اخلدري أصبنا سبيا وقول ثالث قال أبو عبيده ا
وقوله جل  ٥٣يوم أوطاس وهلن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول اهللا فنزلت هذه اآلية فاستحللناهن 
 يقل انه ال وعز كتاب اهللا عليكم أي فرض اهللا عليكم وقرىء كتب اهللا عليكم أي فرض اهللا حترمي هؤالء ومل

حيرم عليكم سواهن وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال تنكح املرأة على عمتها وال على 
  خالتها 

وقوله جل وعز أن تبتغوا  ٥٤وصح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب 
ال جماهد أي غري زانني وأصله من سفح اذا صب كما قال بأموالكم حمصنني حمصنني أي ناكحني غري مسافحني ق

  الشاعر وان شفائي عربة ان سفحتها فهل عند رسم دارس من معول 

وقوله جل وعز فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة  ٥٥فسمي الزنا سفاحا النه مينزلة املاء املصبوب 
عن سعيد بن املسيب ذلك وروى عكرمة بن عمار عن يف معىن هذه اآلية قوالن أحدمها أهنا منسوخة وروي 

سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جل وعز حرم أو أهدر املتعة بالطالق 
  والنكاح والعدة واملرياث 

مد بن علي وروى مالك عن الزهري أن عبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليهم واحلسن بن حم
أخرباه أن أبامها أخربمها أنه مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول البن عباس انك رجل تائه ان رسول اهللا 

سلم هنى عن املتعة وقالت عائشة حرم اهللا املتعة بقوله والذين هم لفروجهم حافظون اال على  صلى اهللا عليه و 
املستمتع هبا غري زوجة أهنا لو كانت زوجة للحقها الطالق وكان  أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم والدليل على أن
  عليها عدة الوفاة وحلق ولدها بأبيه ولتوارثا 

ومعىن فآتوهن أجورهن املهر والدليل على ذلك أن بعده فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فهذا بامجاع 
م به منهن اىل أجل مسمى والقول اآلخر أن هذا املهر وروي عن أيب بن كعب وابن عباس أهنما قراء فما استمتع

  ليس من املتعة وقال احلسن وجماهد هو من النكاح فاملعىن فما استمتعتم به منهن من النكاح 



أي ان دخلتم هبا فلها املهر ومن مل يدخل كان عليه نصف املهر والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله 
من بعد الفريضة أي ان وهب هلا النصف اآلخر فال جناح وان وهبت له  وال جناح عليكم فيما تراضيتم به

 ٥٧مث قال عز و جل إن اهللا كان عليما حكيما أي هو عليم مبا فرض عليكم يف النكاح  ٥٦النصف فال جناح 
وقوله عز و جل ومن مل يستطع منكم طوال أي قدرة على املهر والطول يف اللغة الفضل ومنه تطول اهللا علينا 

  والطول يف القامة فضل والطول احلبل ويقال ال أكلمه طوال الدهر 

ويف قوله عز و جل أن ينكح احملصنات قوالن أحدمها أهنن العفائف واآلخر أهنن احلرائر واالشبه أن يكن  - ٥٨
ا ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات يعين اململوكات والعرب تقول للمملوك فىت  احلرائر لقوله فمن م

  مث قال عز و جل بعضكم من بعض  ٥٩لملوكة فتاة ول

يف معىن هذا قوالن أحدمها بنو آدم والقول اآلخر انكم مؤمنون فأنتم اخوة وامنا قيل هلم هذا فيما روي الهنم 
وقوله جل  ٦٠يف اجلاهلية كانوا يعريون باهلجنة ويسمون ابن االمة هجينا فقال عز و جل بعضكم من بعض 

ن باملعروف حمصنات متزوجات غري مسافحات أي غري زانيات وال متخذات أخدان اخلدن وعز وآتوهن أجوره
  الصديق أي غري زانيات بواحد وال مبذوالت 

مث قال جل وعز فإذا أحصن قال الشعيب معناه فاذا أسلمن وروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال  - ٦١
اذا كانت غري متزوجة وقال الزهري معناه فاذا  االحصان االسالم ويقرأ فاذا أحصن قال ابن عباس تزوجن

  تزوجن قال الزهري حتد االمة اذا زنت وهي متزوجة بالكتاب وحتد اذا زنت ومل تتزوج بالسنة 

واالختيار عند أهل النظر فاذا أحصن بالضم النه قد تقدم ذكر اسالمهن يف قوله عز و جل ومن مل يستطع 
ات فدل ذلك على أن االحصان الثاين غري االسالم فاالختيار على هذا منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمن

أحصن بالضم أي تزوجن وقيل أحصن تزوجن وذا أوىل النه قال من فتياتكم املؤمنات فيبعد أن يقول فاذا 
مث قال جل وعز فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب يعين نصف احلد ويعين باحملصنات ههنا  ٦٢أسلمن 
  ار احلراير االبك

الن الثيب عليها الرجم وال يتبعض قيل وامنا قيل للبكر حمصنة وان مل تكن متزوجة الن االحصان يكون هلا كما 
يقال أضحية قبل أن يضحى هبا وكما يقال للبقرة مثرية قبل أن تثري وقيل احملصنات املتزوجات الن عليهن 

مث قال جل وعز ذلك ملن  ٦٣هن نصف الضرب الضرب والرجم يف احلديث والرجم ال يتبعض فصار علي
  خشي العنت منكم قال الشعيب الزنا والعنت يف اللغة املشقة يقال أكمة عنوت اذا كانت شاقة 

مث قال جل وعز وأن تصربوا خري لكم أي وأن تصربوا عن نكاح االماء خري لكم وامنا شدد يف االماء  - ٦٤
وقوله عز و جل ويهديكم  ٦٥هن يف اخلدمة وهذا شاق على الزوج الن ولد الرجل منها يكون مملوكا وهي متت

بلكم أي طرق االنبياء والصاحلني قبلكم لتتبعوها    سنن الذين من ق



وقوله جل وعز ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما أي يريدون أن تعدلوا عن القصد  - ٦٦
م وخلق االنسان ضعيفا قال طاووس خلق ضعيفا يف أمر وقوله جل وعز يريد اهللا أن خيفف عنك ٦٧واحلق 

وقوله جل  ٦٨النساء خاصة وروي عن ابن عباس أنه قرأ وخلق اإلنسان ضعيفا أي خلق اهللا االنسان ضعيفا 
  وعز يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي ال حيل لكم اال على ما تقدم من هبة أو مهر 

وقوله جل وعز وال تقتلوا أنفسكم ان اهللا كان بكم رحيما قال  ٦٩ع أو شراء وما أشبه ذلك أو صدقة أو بي
ال يقتل بعضكم بعضا وذلك معروف يف اللغة الن املؤمن من املؤمن مبنزلة نفسه    عطاء أي 

يه مث قال جل وعز ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصل ٧٠وقرأ احلسن وال تقتلوا أنفسكم على التكثري 
مث قال جل وعز وكان ذلك على  ٧١نارا العدوان يف اللغة اجملاوزة للحق والظلم وضع الشيء يف غري موضعه 

وقوله جل وعز إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه  ٧٢اهللا يسريا أي سهال يقال يسر الشيء فهو يسري اذا سهل 
وقذف احملصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه الكبائر الشرك باهللا والسحر 

  والفرار من الزحف وعقوق الوالدين 

وقال عبد اهللا بن مسعود الكبائر الشرك باهللا والقنوط من رمحة اهللا واليأس من روح اهللا وأمن مكر اهللا وقال 
هنا ما كرب وعظم مما طاووس قيل البن عباس الكبائر سبع قال هي اىل السبعني أقرب وحقيقة الكبرية يف اللغة أ

  وعد اهللا جل وعز عليه النار أو أمر بعقوبة فيه فما كان على غري هذين جاز أن يكون كبرية وأن يكون صغرية 

ا من مسلم  - ٧٣ مث قال تعاىل نكفر عنكم سيئاتكم قال أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم م
جل وعز وندخلكم مدخال كرميا قيل يعين به اجلنة واهللا أعلم  مث قال ٧٤يصيبه هم أو نصب اال كفر عنه به 

سلمة قالت يا رسول اهللا فضل  ٧٥ وقوله جل وعز وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض روي أن أم 
 اهللا الرجال على النساء بالغزو ويف املرياث فأنزل اهللا وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض وقيل امنا هني

  عن احلسد واحلسد عند أهل اللغة أن يتمىن االنسان ما لغريه بأن يزول 

ا لغريه ومل يرد أن يزول عنه مسي ذلك غبطة املعىن وال تتمنوا تلف ما مث حذف وقال قتادة كان  عنه فان متىن م
نساء أن لو جعل أهل اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصبيان فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ االنثيني متىن ال

أنصباؤهن كأنصباء الرجال وقال الرجال انا لنرجوا أن نفضل على النساء حبسناتنا يف اآلخرة كما فضلنا عليهن 
يف املرياث فنزلت وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 

  كما جيزى الرجال وقال سعيد بن جبري وأسألوا اهللا من فضله اكتسنب أي املرأة جتزى حبسنتها عشر أمثاهلا 

ا يرضيه إن اهللا كان بكل شيء عليما أي مبا يصلح عباده  العبادة ليس من أمر الدنيا وقيل سلوه التوفيق للعمل مل
وقوله جل وعز ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واالقربون قال جماهد هم بنو العم وقال قتادة هم  ٧٦

  االقرباء منهم االب واالخ وقال الضحاك يعين االقرباء وهذا قول أكثر أهل اللغة 



وقوله جل وعز والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم هذه اآلية منسوخة قال ابن عباس كانوا يف  - ٧٧
وله وأولوا اجلاهلية جييء الرجل اىل الرجل فيقول له أرثك وترثين فيكون ذلك بينهما حلفا فنسخ اهللا ذلك بق

االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا وكذلك روي عن احلسن وعكرمة وقتادة أن اآلية منسوخة وقال 
  سعيد بن املسيب كان الرجل يتبىن الرجل فيتوارثان على ذلك فنسخه اهللا جل وعز 

مث قال جل  ٧٩ وقوله جل وعز الرجال قوامون على النساء قيل الن منهم احلكام واالمراء ومن يغزو - ٧٨
مث قال جل وعز فالصاحلات  ٨٠وعز مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا انفقوا من أمواهلم أي من املهور 

مث قال عز و جل  ٨١قانتات قال قتادة أي مطيعات وقال غريه أي قيمات الزواجهن مبا جيب من حقهن 
  حافظات للغيب 

حفظهن اهللا به يف مهورهن واالنفاق عليهن وقرأ أبو جعفر  قال قتادة أي لغيب أزواجهن مبا حفظ اهللا أي مبا
وقوله جل وعز والاليت ختافون  ٨٢املدين مبا حفظ اهللا ومعناه بأن حفظن اهللا يف الطاعة وتقديره حبفظ اهللا 

نشوزهن فعظوهن قال أهل التفسري النشوز العداوة والنشوز يف اللغة االرتفاع ويقال ملا ارتفع من االرض نشز 
  شز ون

والعداوة هي ارتفاع عما جيب وزوال عنه قال سفيان معىن فعظوهن أي فعظوهن باهللا واهجروهن يف املضاجع 
  قال سفيان من غري ترك اجلماع واضربوهن قال عطاء ضربا غري مربح 

مث قال جل وعز فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال قال ابن جريج أي ال تطلبوا عليهن طريق عنت  - ٨٣
  مث قال جل وعز ان اهللا كان عليا كبريا أي هو متعال عن أن يكلف اال احلق ومقدار الطاقة  ٨٤

وقوله جل وعز وان خفتم شقاق بينهما قال أبو عبيدة معىن خفتم أيقنتم قال أبو جعفر قال اسحاق هذا  - ٨٥
ا على باهبا والشقاق ال عداوة وحقيقته أن كل واحد من عندي خطأ النا لو أيقنا مل حيتج اىل احلكمني و خفتم ههن

مث قال جل وعز إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما قال جماهد يعين  ٨٦املعاديني يف شق خالف شق صاحبه 
احلكمني قال أبو جعفر وهذا قول حسن الهنما اذا اجتمعت كلمتهما قبل منهما على أن يف ذلك اختالفا روي 

لقا على الرجل اذا اجتمعا على ذلك وهذا قول مالك وفيه قول عن سعيد بن جبري أنه قال للحكمني أن يط
  آخر وهو أهنما ال يطلقان عليه حىت يرضى حبكمهما 

وروي هذا القول أيوب وهشام عن حممد بن سريين عن عبيدة عن علي رمحه اهللا أنه قال للحكمني لكما أن 
مث قال جل وعز إن اهللا كان  ٨٧ضني بكتاب اهللا حتمعا وأن تفرقا فقال الزوج أما التفرقة فال قال علي واهللا لتر

وقوله جل وعز واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا أي  ٨٨عليما خبريا أي هو عليم مبا فيه الصالح خبري بذلك 
  مث قال جل وعز وبالوالدين احسانا  ٨٩ال تعبدوا معه غريه فتبطل عبادتكم 



وقوله جل وعز واجلار ذي القرىب هو الذي بينك  ٩٠انا أي وصاكم هبذا والتقدير وأحسنوا بالوالدين احس
وبينه قرابة مث قال جل وعز واجلار اجلنب قال ابن عباس هو الغريب وكذلك هو يف اللغة ومنه فالن أجنيب 

  وكذلك اجلنابة البعد وأنشد أهل اللغة فال حترمين نائال عن جنابة فاين امرؤ وسط القباب غريب 

لصاحب باجلنب روي عن علي وعبد اهللا بن مسعود وابن أيب ليلى أهنم قالوا مث قال جل وعز وا - ٩٢
مث قال  ٩٣الصاحب باجلنب املرأة وقال جماهد وعكرمة وقتادة والضحاك الصاحب باجلنب الرفيق يف السفر 

ليها جل وعز وابن السبيل قال قتادة وجماهد والضحاك هو الضيف والسبيل يف اللغة الطريق فنسب اليها النه ا
  يأوي 

وقوله عز و جل ان اهللا ال حيب من كان خمتاال فخورا املختال يف اللغة ذو اخليالء فان قيل فكيف ذكر  - ٩٤
املختال ههنا وكيف يشبه هذا الكالم االول فاجلواب أن من الناس من تكرب على اقربائه اذا كانوا فقراء فأعلم 

عز و جل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما وقوله  ٩٥اهللا عز و جل أنه ال حيب من كان كذا 
  آتاهم اهللا من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 

ا أن خيربوا بصفة  قال ابراهيم وجماهد وقتادة نزل هذا يف اليهود وهو قل حسن عند أهل اللغة ألن اليهود خبلو
ما آتاهم اهللا من فضله أي ما أعطاهم والدليل على  النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو عندهم يف التوراة وكتموا

مث قال عز و جل والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس قال ابراهيم  ٩٦هذا قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 
  يعين به اليهود أيضا 

الشيطان له قرينا  مث قال جل وعز وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ومن يكن ٩٧وقال غريه يعين به املنافقني 
وقوله جل وعز ان اهللا ال يظلم مثقال ذرة  ٩٨فساء قرينا أي من يقبل ما سول له الشيطان فساء عمال عمله 

  أي وزن ذرة يقال هذا مثقال هذا أي وزن هذا ومثقال مفعال من الثقل والذرة النملة الصغرية 

عليه و سلم قال خيرج من النار من كان يف قلبه وروى عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا 
مث قال جل وعز وان  ٩٩مثقال ذرة من اميان مث قال أبو سعيد ان شككتم فاقرؤوا ان اهللا ال يظلم مثقال ذرة 

تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما قال سعيد بن جبري يعين اجلنة ومعىن يضاعفها جيعلها أضعافا 
  طاردي يضعفها وقرأ أبو رجاء الع

وقوله جل وعز فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا  ١٠٠ومعىن من لدنه من قبله 
يف الكالم حذف لعلم السامع واملعىن فكيف تكون حاهلم اذا جئنا من كل أمة بشهيد ويف الكالم معىن التوبيخ 

و سلم اقرأ علي فقلت آقرأ عليك وعليك أنزل فقال نعم قال عبد اهللا بن مسعود قال يل النيب صلى اهللا عليه 
فقرأت عليه من أول النساء حىت بلغت اىل قوله فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء 

  شهيدا فرأيت عينيه تذرفان 



د وقوله جل وعز يومئذ يو ١٠١وقال شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم االرض وقرأ جماهد وأبو عمرو لو تسوى هبم االرض فمن قرأ 

تسوى فمعناه على ما روي عن قتادة لو خترقت هبم االرض فساخوا فيها وقيل وهو أبني ان املعىن أهنم متنوا أن 
  ابا يكونوا ترابا كاالرض فيستوون هم وهي ويدل على هذا يا ليتين كنت تر

وكذلك تسوى لو سواهم اهللا عز و جل فصاروا ترابا مثلها والقراءة االوىل موافقة لقوهلم كنت ومل يقولوا 
كونت وروي عن احلسن يف قوله تسوى هبم االرض قال تنشق فتسوى عليهم يذهب اىل أن معىن هبم عليهم 

مث قال  ٢٠٢لبنكم يف جذوع النخل فتكون الباء مبعىن على كما تكون يف مبعىن على يف قوله عز و جل وألص
  عز و جل وال يكتمون اهللا حديثا 

فيقال أليس قد قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني ففي هذا أجوبة منها أن يكون داخال يف التمين فيكون املعىن أهنم 
يف القيامة يقع يتمنون أال يكتموا اهللا حديثا فيكون مثل قولك ليتين ألقى فالنا وأكلمه وقال قتادة هي مواطن 

  هذا يف بعضها وقال بعض أهل اللغة هم ال يقدرون على أن يكتموا الن اهللا عامل مبا يسرون 

وقيل قوهلم واهللا ربنا ما كنا مشركني عندهم أهنم قد صدقوا يف هذا فيكون على هذا وال يكتمون اهللا حديثا 
صالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون قال وقوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا ال ١٠٣مستأنفا 

  الضحاك أي سكارى من النوم وقال عكرمة وقتادة هذا منسوخ وقال قتادة نسخه حترمي اخلمر 

يذهب اىل أن معىن سكارى من الشراب والدليل على أن هذا القول هو الصحيح أن عمر بن اخلطاب رمحه اهللا 
سلم ال يقربن الصالة سكران وروي أن بعض قال أقيمت الصالة فنادى منادي رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 

سلم صلى بقوم فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت يا أيها الذين  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  آمنوا ال تقربوا الصالة وانتم سكارى مث نسخ هذا بتحرمي اخلمر 

بيل حىت تغتسلوا قال عبد اهللا بن عباس وأنس اال أن متر وال مث قال جل وعز وال جنبا اال عابري س - ١٠٤
جتلس وروي عن ابن عباس هو املسافر مير باملسجد جمتازا وروي عن عائشة رمحها اهللا أهنا حاضت وهي حمرمة 

مث قال جل وعز وان  ١٠٥فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت 
  تم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط كن

قال بعض الفقهاء املعىن وجاء أحد منكم من الغائط وهذا ال جيوز عند أهل النظر من النحويني ألن ل أو معناها 
وللواو معناها وهذا عندهم على احلذف واملعىن وان كنتم مرضى ال تقدرون فيه على مس املاء أو على سفر 

  مث قال جل وعز أو المستم النساء قال ابن عباس المستم جامعتم  ١٠٦واحتجتم اىل املاء  ومل جتدوا ماء



ويقرأ أو ملستم قال حممد بن يزيد من ذهب اىل أنه اجلماع فاالحسن أ يقول ملستم مثل غشيتم وهذا الفعل امنا 
ل جل وعز فتيمموا مث قا ١٠٧نسب اىل الرجل ومن ذهب اىل أنه دون اجلماع فاالحسن أن يقول المستم 

  صعيدا طيبا معىن تيمموا تعمدوا واقصدوا يقال تيممت كذا وتأممته اذا قصدته 

والصعيد يف اللغة وجه االرض كان عليه تراب أو مل يكن والدليل على هذا قوله عز و جل فتصبح صعيدا زلقا 
تعاىل ان اهللا كان عفوا غفورا النه وامنا مسي صعيدا النه هناية ما يصعد اليه من االرض والطيب النظيف مث قال 

  قد عفا جل وعز وسهل يف التيمم 

وقوله جل وعز أمل تر اىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قال أهل التفسري يعين به اليهود الن عندهم  - ١٠٨
سلم ومعىن يشترون الضاللة يلزموهنا وقد صاروا مبنزلة املشتري هلا والع رب تقول صفة النيب صلى اهللا عليه و 

مث  ١٠٩لكل من رغب يف شيء قد اشتراه ومعىن ويريدون أن تضلوا السبيل أي يريدون أن تضلوا طريق احلق 
  قال جل وعز واهللا أعلم بأعدائكم 

مث قال جل وعز وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا قال أبو اسحاق امنا دخلت الباء  ١١٠أي فهو يكفيكموهم 
مث قال جل وعز من  ١١١الم معىن االمر واملعىن اكتفوا باهللا وليا واكتفوا باهللا نصريا يف وكفى باهللا الن يف الك

الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه جيوز أن يكون املعىن أمل تر اىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين 
  هادوا وهو االوىل بالصواب ألن اخلربين 

س وهم اليهود وهبذا جاء التفسري وجيوز أن يكون املعىن وكفى باهللا نصريا واملعنيني من صفة نوع واحد من النا
من الذين هادوا وجيوز أن يكون املعىن على مذهب سيبويه من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه مث حذف 

  وأنشد النحويون لو قلت ما يف قومها مل تيثم يفضلها يف حسب ومبسم 

ا يف ق ومها أحد يفضلها مث حذف ومعىن حيرفون يغريون ومنه حترفت عن فالن أي عدلت قالوا املعىن لو قلت م
وقوله جل وعز ويقولون مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع روي عن  ١١٢عنه فمعىن حيرفون يعدلون عن احلق 

  ابن عباس أنه قال أي يقولون امسع ال مسعت 

كان كذا لكان غري مسموع وقوله عز و جل وقال احلسن أي امسع غري مسمع منك أي غري مقبول منك ولو 
وراعنا هني املسلمون أن يقولوها وأمروا أن خياطبوا النيب صلى اهللا عليه و سلم باالجالل واالعظام وقرأ احلسن 

  وراعنا منونا جعله من الرعونة وقد استقصينا شرحه يف سورة البقرة 

مث قال جل  ١١٤لوون ألسنتهم ويعدلون عن احلق مث قال جل وعز ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين أي ي - ١١٣
وعز ولو أهنم قالوا مسعنا وأطعنا وامسع وانظرنا لكان خريا هلم وأقوم ومعىن انظرنا انتظرنا ومعىن مسعنا قبلنا 

مث قال جل وعز ولكن  ١١٥لكان خريا هلم أي عند اهللا جل وعز وأقوم أي وأصوب يف الرأي واالستقامة منه 



فرهم فال يؤمنون اال قليال وجيوز أن يكون املعىن فال يؤمنون اال اميانا قليال ال يستحقون اسم لعنهم اهللا بك
  االميان 

وقوله عز و جل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا  ١١٦وجيوز أن يكون املعىن فال يؤمنون اال قليال منهم 
بارها روي عن أيب بن كعب أنه قال من قبل أن نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أد

نضلكم اضالال ال هتتدون بعده يذهب اىل أنه متثيل وأنه ان مل يؤمنوا فعل هذا هبم عقوبة وقال جماهد يف الضاللة 
  وقال قتادة معناه من قبل أن جنعل الوجوه أقفاء 

العني واحلواجب فنردها على أدبارها ومعىن من قبل أن نطمس وجوها عند أهل اللغة نذهب باالنف والشفاه وا
جنعلها أقفاء فان قيل فلم مل يفعل هبم هذا ففي هذا جوابان أحدمها أنه امنا خوطب هبذا رؤساؤهم وهم ممن آمن 
روي هذا القول عن ابن عباس والقول اآلخر أهنم حذروا أن يفعل هذا هبم يف القيامة وقال حممد بن جرير ومل 

  مث قال جل وعز أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت  ١١٧نهم مجاعة يكن هذا النه قد آمن م

وقوله عز و جل ان اهللا ال يغفر أن يشرك به وقد قال ان اهللا يغفر  ١١٨قال قتادة أو منسخهم قردة وخنازير 
 الذنوب مجيعا فهذا معروف واملعىن أن يقال أنا أغفر لك كل ذنب وال يستثىن ما يعلم أنك ال تغفر وقد روي

سلم تال إن اهللا يغفر الذنوب    أن النيب صلى اهللا عليه و 

مجعيا فقال له رجل يا رسول اهللا والشرك فنزلت ان اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء قال 
م وقوله عز و جل أمل تر اىل الذين يزكون أنفسه ١١٩بعض أهل اللغة معناه اال الكبائر وقيل معناه بعد التوبة 
  بل اهللا يزكي من يشاء أصل الزكاء النماء يف الصالح 

مث قال جل  ١٢٠قال قتادة يعين اليهود الهنم زكوا أنفسهم فقالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه وكذلك قال الضحاك 
قرة وعز وال يظلمون فتيال قال ابن عباس الفتيل ما فتلته بأصبعيك وقال غريه الفتيل ما يف بطن النواة والنقري الن

  اليت فيها واليت تنبت منها النخلة والقطمري القشرة امللفوفة عليها من خارج 

مث قال جل وعز أنظر كيف يفترون على اهللا الكذب معىن يفترون خيتلقون  ١٢١واملعىن ال يظلمون مقدار هذا 
طاغوت روي عن وقوله عز و جل أمل تر اىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت وال ١٢٢ويكذبون 

عمر رمحه اهللا أنه قال اجلبت السحر والطاغوت الشيطان وكذلك روي عن الشعيب وقال قتادة اجلبت الشيطان 
  والطاغوت الكاهن 

بن االشرف وحيي بن أخطب واجلبت  وروي عن ابن عباس أن اجلبت والطاغوت رجال من اليهود ومها كعب 
ا عبد من دون ا هللا أو أطيع طاعة فيها معصية أو خضع له فهذه االقوال والطاغوت عند أهل اللغة كل م

متقاربة الهنم اذا أطاعومها يف معصية اهللا والكفر بأنبيائه كانوا مبنزلة من عبدمها كما قال جل وعز اختذوا 



أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا حدثين من أثق به عن بن يونس بن عبد االعلى عن ابن وهب عن مالك 
دون اهللا قال الط   اغوت ما عبد من 

ومنه واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فقلت ملالك ما اجلبت فقال مسعت من يقول هو الشيطان ويدل على هذا 
ما حدثناه أمحد بن حممد االزدي قال حدثنا ابن أيب داود قال حدثنا احلماين قال حدثنا مروان بن معاوية وابن 

بيصة بن خمارق قال مسعت النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املبارك عن عوف عن حيان بن قطن عن ق
مث قال جل وعز ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين  ١٢٣يقول العيافة والطرية والطرق من اجلبت 

  آمنوا سبيال قال قتادة هم اليهود وقال غريه يبني هبذا أهنم عاندوا الهنم قالوا ملن عبد 

وقوله جل وعز أولئك الذين  ١٢٤كتاب هؤالء أهدى من املؤمنني الذين صدقوا بالكتب االصنام ومل يقر ب
وقوله جل وعز أم هلم نصيب من امللك قيل اهنم  ١٢٥لعنهم اهللا اللعنة االبعاد أي باعدهم من توفيقه ورمحته 

  كانوا أصحاب بساتني ومال وكانوا مع ذلك خبالء وقيل اهنم لو ملكوا لبخلوا 

ا آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وقو - ١٢٦ له جل وعز أم حيسدون الناس على م
قال الضحاك قالت اليهود يزعم حممد أنه قد أحل له من النساء ما شاء فأنزل اهللا عز و جل أم حيسدون الناس 

ا أحل له من النساء قال  على ما آتاهم اهللا من فضله فاملعىن بل حيسدون النيب صلى اهللا عليه و سلم على م
السدي وقد كانت لداود صلى اهللا عليه و سلم مائة امرأة ولسليمان أكثر من ذلك وقال قتادة أولئك اليهود 

  حسدوا هذا احلي من العرب حني بعث فيهم نيب فيكون الفضل ههنا النبوة 

ال حيسدون ابراه سلم وغريه من وقد شرف بالنيب صلى اهللا عليه و سلم العرب أي فكيف  يم صلى اهللا عليه و 
مث قال جل وعز وآتيناهم ملكا عظيما قال جماهد يعين النبوة وقال مهام  ١٢٧االنبياء وقد أويت سليمان امللك 

مث قال جل وعز فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه قال جماهد يعين  ١٢٨بن احلارث أيدوا باملالئكة واجلنود 
  هللا عليه و سلم القرآن وقيل بالنيب صلى ا

وجيوز أن يكون املعىن فمنهم من آمن هبذا اخلرب ومنهم من صد عنه وكفى جبهنم سعريا والسعري شدة توقد النار 
وقوله جل وعز ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا املعىن نلقيهم فيها يقال أصليته اصالء اذا  ١٢٩

ليت اللحم إذا شويته أصليه صليا وصليت باالمر أصلى اذا ألقيته يف النار القاء كأنك تريد االحراق وص
  قاسيت شدته 

مث قال جل وعز  ١٣٠ويف احلديث أن يهودية أهدت اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم شاة مصلية أي مشوية 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها يف هذا قوالن أحدمها أن االمل امنا يقع على النفوس واجللود وان 

  بدلت فاالمل يقع على االنسان والقول اآلخر أن يكون اجللد االول أعيد جديدا كما تقول صغت اخلامت 



مث قال جل وعز ليذوقوا العذاب أي ليناهلم أمل العذاب مث قال تعاىل ان اهللا كان عزيزا حكيما أي هو  - ١٣١
ا الصاحلات سندخلهم جنات جتري وقوله جل وعز والذين آمنوا وعملو ١٣٢حكيم فيما عاقب به من العذاب 

مث قال جل وعز خالدين فيها أبدا هلم فيها أزواج مطهرة أي من االدناس  ١٣٣من حتتها االهنار أي ماء االهنار 
  واحليض 

وقوله جل وعز ان اهللا  ١٣٤مث قال تعاىل وندخلهم ظال ظليال أي يظل من احلر والربد وليس كذا كل ظل 
اىل أهلها قيل عن ابن عباس هذا عام وروي عن شريح أنه قال الحد خصمني أعطه  يأمركم أن تؤدوا االمانات

  حقه فان اهللا عز و جل يقول ان اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات اىل أهلها 

مث قال شريح وان كان ذو عسرة فنظرة اىل ميسرة فامنا هذا يف الربا خاصة وقيل انه نزلت ان اهللا يأمركم أن 
اىل أهلها ملا أخذت مفاتح البيت من شيبة بن عثمان وقال ابن زيد هم الوالة واستحسن هذا  تؤدوا االمانات

القول أن يكون خطابا لوالة أمور الناس أمروا بأداء االمانة اىل من ولوا أمره فيهم وحقوقهم وما ائتمنوا عليه 
  من أمورهم وبالعدل منهم فأوصوا بالرعية 

ل وعز بعده يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم مث أوصى الرعية بالطاعة فقال ج
اال أن ابن عباس قال وأولوا األمر منكم وأولوا الفقه والدين وقال جماهد أصحاب حممد وقال أبو هريرة هم 

فمن أمر مبعصية فال االمراء وهذا من أحسنها اال أنه يف ما وافق احلق كما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  طاعة 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم قال جابر بن عبد  - ١٣٥
اهللا أولو االمر أولوا الفقه والعلم وقال هبذا القول من التابعني احلسن وجماهد وعطاء وقال أبو هريرة يعين به 

سلم أنه قال من امراء السرايا وقال هبذا الق ول السدي ويقويه أن أبا هريرة روى عن النيب صلى اهللا عليه و 
أطاعين فقد أطاع اهللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصاين فقد عصى اهللا ومن عصى أمريي فقد عصاين 

   وقال عكرمة أولوا االمر أبو بكر وعمر وهذه االقوال كلها ترجع اىل شيء واحد الن أمراء السرايا

مث قال جل وعز فان  ١٣٦من العلماء النه كان ال يوىل اال من يعلم وكذلك أبو بكر وعمر من العلماء 
 ١٣٧تنارعتم يف شيء فردوه اىل اهللا والرسول اشتقاق املنازعة أن كل واحد من اخلصمني ينتزع احلجة لنفسه 

قتادة فردوه اىل كتاب اهللا وسنة رسوله ويف قوله جل وعز فردوه إىل اهللا والرسول قوالن أحدمها قاله جماهد و
وكذلك قال عمرو بن ميمون فردوه اىل كتاب اهللا ورسوله فاذا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فردوه 

  اىل سنته 

والقول اآلخر فقولوا اهللا ورسوله أعلم وهذا تغليظ يف االختالف لقوله ان كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك 
  تأويال قال قتادة وأحسن تأويال وأحسن عاقبة  خري وأحسن



وقوله جل وعز  ١٣٨وهذا أحسن يف اللغة ويكون من آل اىل كذا وجيوز أن يكون املعىن وأحسن من تأويلكم 
أمل تر اىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا اىل الطاغوت قال 

رجلني اختصما أحدمها يهودي واآلخر منافق فقال اليهودي بيين وبينك حممد وقال املنافق  الضحاك نزل هذا يف
وقوله عز و جل واذا قيل هلم تعالوا اىل ما أنزل اهللا واىل الرسول رأيت  ١٣٩بيين وبينك كعب بن األشرف 

مصيبة مبا  وقوله عز و جل فكيف اذا أصابتهم ١٤٠املنافقني يصدون عنك صدودا أي يصدون عن حكمك 
  قدمت أيديهم 

املعىن فكيف حاهلم اذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث جاؤوك حيلفون باهللا ان أردنا اال احسانا وتوفيقا 
يروى أن عمر قتل املنافق الذي قال لليهودي امض بنا اىل كعب بن االشرف يقض بيننا فجاء أصحابه اىل النيب 

سلم حيلفون باهللا  ان أردنا بطلب الدم اال احسانا وموافقة للحق وقيل املعىن اذا نزلت هبم صلى اهللا عليه و 
  عقوبة مل تردعهم وحلفوا كاذبني أهنم ما أرادوا باحتكامهم اليه اال االحسان من بعضهم اىل 

مث قال جل وعز أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم وهو عامل بكل شيء والفائدة أنه  ١٤١بعض والصواب فيه 
افقون فأعلموا ذلك ق ا  ١٤٢د علم أهنم من مث قال جل وعز فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغ

  أي قل هلم من خالف حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم وكفر به وجب عليه القتل 

اجلنس وقوله جل وعز وما أرسلنا من رسول اال ليطاع بإذن اهللا من زائدة للتوكيد ويدل على معىن  - ١٤٣
وقوله عز و جل فال وربك ال  ١٤٤ومعىن اال باذن اهللا اال بأنه أذن اهللا وقيل جيوز أن يكون معناه اال بعلم اهللا 

يما شجر بينهم     ٩يؤمنون حىت حيكموك ف

أي فيما اختلفوا فيه ومنه تشاجر القوم وأصل هذا من الشجر الختالف أغصانه ومنه شجره بالرمح أي جعله 
غصن يف الشجرة ومنه اشتجر القوم قال زهري مىت يشتجر قوم يقل سرواهتم هم بيننا فهم رضى فيه مبنزلة ال
وقوله جل وعز مث ال جيدون يف أنفسهم حرجا مما قضيت أي شكا وضيقا وأصل احلرج الضيق  ١٤٥وهم عدل 

ا تسليما أي ويسلموا المرك وقوله تسليما مؤكد  ١٤٦   مث قال جل وعز ويسلمو

ا من أصحاب وقوله ج - ١٤٧ ل وعز ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم يروى أن قوم
النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا أنت معنا يف الدنيا وترفع يوم القيامة لفضلك فأنزل اهللا عز و جل 

ديقني والشهداء والصاحلني وحسن ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والص
أولئك رفيقا فعرفهم أن االعلني ينحدرون اىل من هو أسفل منهم فيجتمعون ليذكروا ما أنعم اهللا عليهم به 

  وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا  ١٤٨

ميع اجملتمعون وقال أهل اللغة الثبات اجلماعات يف قال قتادة الثبات الفرق وقال الضحاك الثبات العصب واجل
تفرقة واملعىن انفروا مجاعة بعد مجاعة أو انفروا بأمجعكم وواحد الثبات ثبة وهي مشتقة من قوهلم ثبيت الرجل 

وقوله جل وعز وان منكم ملن ليبطئن فان أصابتكم  ١٤٩اذا أثنيت عليه يف حياته النك كأنك مجعت حماسنه 



قد أنعم اهللا علي أي يبطىء عن القتال و يبطىء على التكثري يعىن به املنافقون فان أصابتكم مصيبة مصيبة قال 
  أي هزمية 

ولئن أصابكم فضل من اهللا أي غنيمة ليقولن كأن مل تكن بينكم وبينه مودة هللا وقرأ احلسن ليقولن بضم الالم 
هو قد أنعم اهللا علي اذ مل أكن معهم شهيدا كأن مل وهو حممول على املعىن الن من جلماعة فهذا معترض واملعىن 

يكن بينكم وبينه مودة أي كأن مل يعاقدكم على اجلهاد وجيوز أن يكون املعىن يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزا 
وقوله جل وعز فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا  ١٥٠عظيما كأن مل يكن بينكم وبينه مودة 

  ىن يشرون يبيعون يقال شريت الشيء اذا باآلخرة مع

مث قال جل وعز ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقرأ  ١٥١بعته واذا اشتريته 
وقوله جل وعز وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من  ١٥٢حممد بن اليماين فيقتل أو يغلب 

ال الزهري املعىن يف سبيل اهللا ويف سبيل املستضعفني قال أبو جعفر قال أبو العباس الرجال والنساء والولدان ق
جيوز أن يكون املعىن ويف املستضعفني وجيوز أن يكون املعىن ويف سبيل املستضعفني وقال الضحاك هؤالء قوم 

  أسلموا ومل يقدروا على اهلجرة وأقاموا مبكة فعذرهم اهللا جل وعز 

وقوله جل  ١٥٤ز الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها يعىن مكة مث قال جل وع - ١٥٣
وعز أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة قال قتادة الربوج القصور احملصنة ومعروف يف 

الشيد وهو واآلخر أن تكون مشيدة ب ٢أن تكون مطولة  ١اللغة أن الربوج احلصون واملشيدة حتتمل معنيني 
اجلص وكذلك قال عكرمة وقال السدي هي قصور بيض يف السماء الدنيا مبنية وقيل املشيدة املطولة واملشيدة 

وقوله جل وعز وان تصبهم حسنة يقولوا  ١٥٥خمففة املعمولة بالشيد وقيل املشيدة على التكثري يقع للجميع 
  هذه من عند اهللا 

وقوله جل وعز ما أصابك  ١٥٦حلسنة ههنا اخلصب والسيئة اجلدب وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ا
من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك من حسنة أي خصب وقيل هذا للنيب صلى اهللا عليه و 

  سلم الن املخاطبة له مبنزلة املخاطبة جلميع الناس واملعىن ما أصابك من حسنة فمن اهللا أي من خصب ورخاء 

من سيئة أي من جدب وشدة فمن نفسك أي فبذنبك عقوبة قاله قتادة ويروى أن اليهود قالوا ملا وما أصابك 
قدم املسلمون اىل املدينة أصابنا اجلدب وقل اخلصب فأعلم اهللا جل وعز أن ذلك بذنوهبم وروى عبد الوهاب 

ا عليك وقيل القول بن جماهد عن أبيه عن ابن عباس أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبته
  حمذوف أي يقولون هذا 

وقوله جل وعز ويقولون طاعة واملعىن ويقولون أمرنا طاعة ومنا طاعة ويف الكالم حذف واملعىن  - ١٥٧
ويقولون اذا كانوا عندك طاعة ودل على هذا قوله تعاىل فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول 

م االمر بليل وفكر فيه أي أظهر املعصية يف بيته والعرب تقول أمر بيت بليل اذا معىن بيت عند أهل اللغة أحك



أحكم وامنا خص الليل بذلك النه وقت يتفرغ فيه قال الشاعر أمجعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت هلم 
  ضوضاء 

نه جيوز أن يكون ومن هذا بيت الصيام وقال أبو رزين معىن بيت ألف وليس هذا خبارج عن قول أهل الغة ال
مث قال جل وعز واهللا يكتب ما يبيتون حيتمل معنيني  ١٥٨التأليف بالليل وقيل معىن بيت بدل وال يصح هذا 

  أحدمها أنه ينزله يف كتابه وخيرب به 

ويف ذلك أعظم اآليات للنيب صلى اهللا عليه و سلم النه خيرب مبا يسرونه وحيتمل أن يكون املعىن واهللا يعلم 
مث قال جل وعز فأعرض عنهم وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيال قال الضحاك يعىن  ١٥٩ا يبيتون وحيصي م

وقوله جل وعز أفال يتدبرون القرآن معىن تدبرت الشيء فكرت يف  ١٦٠به املنافقون واملعىن ال خترب بأمسائهم 
  عاقبته ويقال أدبر 

أي ال تعادوا أي ال يويل أحدكم صاحبه دبره من  القوم اذا توىل أمرهم اىل آخره ويف احلديث ال تدابروا
مث قال جل وعز ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا أي لو كان ما خيربون به مما  ١٦١العداوة 

يسرونه من عند غري اهللا الختلف ومذهب قتادة وابن زيد أن املعىن لو كان القرآن من عند غري اهللا لوجدوا فيه 
  وتناقضا الن كالم الناس خيتلف ويتناقض تفاوتا 

وقوله عز و جل واذا جاءهم أمر من االمن أو اخلوف أذاعوا به قال الضحاك أفشوه وسعوا به وهم  - ١٦٢
سلم  املنافقون وقال غريه هم ضعفة املسلمني كانوا اذا مسعوا املنافقني يفشون أخبار النيب صلى اهللا عليه و 

ذلك شيء فأفشوه فعاتبهم اهللا على ذلك فقال ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر تومهوا انه ليس عليهم يف 
منهم أي اولوا العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه يقال نبطت البئر اذا اخرجت منها النبط 

ا ينب غي أن يفشى وما ينبغي وهو ما خيرج منها ومن هذا مسي النبط الهنم خيرجون ماء يف االرض فاملعىن لعلموا م
  أن يفشى يكتم 

وقوله جل وعز ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال يف هذه االية ثالثة اقوال  - ١٦٣
احدها ان املعىن ولوال ما تفضل اهللا به مما بني وأمر التبعتم الشيطان اال قليال والقول االخر ان املعىن اذاعوا به 

ا القول للكسائي وهو صحيح عن ابن عباس والقول االخر قول قتاده وابن جريج وهو الذي اال قليال وهذ
كان خيتاره أبو اسحاق ان املعىن لعلمه الذين يستنبطونه منهم اال قليال ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم 

  الشيطان 

هم به االخرون من اتباع الشيطان كما قال  قيل هو استثناء من التبعتم الشيطان يعىن به قوم مل يكونوا مهوا مبا
الضحاك هم اصحاب النيب عليه السالم اال قليال اال طائفة منهم وقيل معىن اال قليال كلكم وقال ابو جعفر 

  وهذا غري معروف يف اللغة 



تنبطونه ومن أحسن هذه االقوال قول من قال أذاعوا به اال قليال النه يبعد أن يكون املعىن يعلمونه الذين يس
مث قال جل وعز فقاتل  ١٦٤منهم اال قليال النه اذا بني استوى الكل يف علمه فبعد استثناء بعض املستنبطني منه 

يف سبيل اهللا ال تكلف اال نفسك وهذا متصل بقوله وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا فأمره اهللا جل وعز بالقتال 
ل جل وعز عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا والبأس مث قا ١٦٥ولو كان وحده النه قد وعده النصر 

  الشدة 

وقوله جل وعز من يشفع شفاعة  ١٦٦و عسى من اهللا واجبة الهنا للترجي فاذا أمر أن يترجى شيء كان 
حسنة يكن له نصيب منها قال احلسن من شفع أثيب وان مل يشفع النه قال جل وعز من يشفع ومل يقل من 

الشعري رمحه اهللا كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء سائل فقال النيب صلى اهللا يشفع وقال ابو موسى ا
  عليه و سلم اشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء 

مث قال جل وعز ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها روي عن أيب موسى أنه قال الكفل  - ١٤٦
وقال قتادة الكفل االمث واملعروف عند أهل اللغة أن الكفل النصيب  النصيب أو قل احلظ كذا يف احلديث

ويقال اكتفلت البعري اذا جعلت على موضع منه كساء أو غريه لتركبه وهذا مأخوذ من ذاك النك امنا جتعله 
وقوله جل وعز وكان اهللا على كل شيء مقيتا يف معناه قوالن روى معاوية بن صاحل  ١٤٧على نصيب مثله 

  ي بن أيب طلحة عن ابن عباس مقيتا عن عل

يقول حفيظا وباسناده مقيتا يقول قديرا وحكى الكسائي أنه قال أقات يقيت اذا قدر وقال الشاعر وذي ضغن 
كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا والقول أن املقيت احلفيظ قال أبو اسحاق وهذا القول عندي 

  ما حيفظ االنسان  أصح من ذاك النه مأخوذ من القوت مقدار

وقال الشاعر أيل الفضل أم علي اذا حو سبت اين على احلساب مقيت ويف احلديث كفى باملرء امثا أن يضيع من 
وقوله جل وعز واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قيل هذا  ١٤٨يقيت أي حيفظ ويروى يقوت 

  م ورمحة اهللا واذا قال السالم عليك ورمحة اهللا يف السالم اذا قال سالم عليكم رد عليه وعليك السال

قيل وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته قال الشيخ أبو بكر وجدت يف غري نسخيت واذا قال سالم عليكم ورمحة 
سلم وروي عن احلسن أنه قال السالم سنة  اهللا وبركاته رد عليه وعليك يروى هذا عن النيب صلى اهللا عليه و 

  ورده فريضة 

مث قال جل وعز إن اهللا كان على كل شيء حسيبا قال جماهد أي حفيظا واحلسيب عند بعض أهل  - ١٤٩
  اللغة البصريني الكايف يقال أحسبه اذا كفاه ومنه عطاء حسابا ومنه حسبك 

وهذا عندي غلط النه ال يقال يف هذا أحسب على الشيء فهو حسيب عليه امنا يقال بغري على والقول أنه من 
وقوله جل وعز اهللا  ١٥٠ب يقال حاسب فالنا على كذا وهو حماسبه عليه وحسيبه أي صاحب حسابه احلسا



ال إله اال هو ليجمعنكم اىل يوم القيامة ال ريب فيه قيل امنا مسيت القيامة الن الناس يقومون لرب العاملني أي 
ن قبورهم كما قال جل وعز خيرجون من يوم القيام مث زيدت اهلاء للمبالغة وقيل امنا ذلك الن الناس يقومون م

  االجداث سراعا واالجداث القبور 

وقوله جل وعز فمالكم يف املنافقني فئتني أي فرقتني خمتلفتني قال زيد بن ثابت ختلف قوم عن النيب  - ١٥١
سلم فرقتني فقال بعضهم اقتلهم سلم يوم أحد فصار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و   صلى اهللا عليه و 

وقال بعضهم اعف عنهم فأنزل اهللا عز و جل فما لكم يف املنافقني فئتني قال جماهد هم قوم أسلموا مث أستأذنوا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيرجوا اىل مكة فيأخذوا بضائع هلم فصار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ؤمنون حىت نتبني أمرهم أهنم منافقون فأنزل اهللا سلم فيهم فرقتني قوم يقولون هم منافقون وقوم يقولون هم م
  عز و جل فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا 

وروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قرأ ركسهم بغري ألف يقال أركسهم وركسهم اذا ردهم واملعىن ردهم اىل 
أي اهنم قد ضلوا ومن يضلل اهللا فلن جتد  مث قال جل وعز أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا ١٥٢حكم الكفار 

  له سبيال 

وقوله عز و جل اال الذين يصلون اىل قوم بينكم وبينهم ميثاق قال جماهد صاروا اىل  ١٥٣أي طريقا مستقيما 
هالل بن عومير وكان بينه وبني النيب حلف وقال غريه كان قوم يوادعون النيب صلى اهللا عليه و سلم وال 

املسلمون أن ال يقاتلوا من صار إليهم واتصل هبم ووادع كما وادعوا وقال أبو عبيدة معىن يقاتلونه فأمر 
  يصلون ينتسبون 

مث قال جل وعز أو  ١٥٤وهذا خطأ الن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاتل قريشا وهم أنسباء املهاجرين األولني 
قال الكسائي معىن حصرت جاءوكم حصرت صدورهم أي أو يصلون اىل قوم جاؤوكم حصرت صدروهم 

ضاقت قال جماهد وهو هالل بن عومير الذي حصر أن يقاتل املسلمني أو يقاتل قومه فدفع عنهم قال أبو العباس 
  حممد بن يزيد املعىن على الدعاء أي أحصر اهللا صدورهم وقال أبو اسحق جيوز أن يكون خربا بعد خرب فاملعىن 

هم كما قال جل وعز ان مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من أو جاؤوكم مث خرب بعد فقال حصرت صدور
تراب وقيل املعىن أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم مث حذف قد وقد قرأ احلسن حصرة صدورهم وروي عن 
أيب بن كعب أنه قرأ اال الذين يصلون اىل قوم بينكم وبينهم ميثاق وحصرت صدورهم فاملعىن على هذه القراءة 

  اىل قوم بينكم وبينهم ميثاق وحصرت صدورهم  اال الذين يصلون

وقوله جل وعز فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم أي كفوا عن قتالكم  ١٥٥أي قوم حصرة صدورهم أي ضيقة 
وألقوا اليكم السلم أي االنقياد فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال قال قتادة هذه اآلية منسوخة نسخها فاقتلوا 

وقوله جل وعز ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم  ١٥٦براءة املشركني حيث وجدمتوهم يف 



كلما ردوا اىل الفتنة أركسوا فيها قال جماهد هؤالء قوم من أهل مكة كانوا يأتون النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فيسلمون مث يرجعون اىل الكفار فريتكسون يف االوثان 

ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث مث قال جل وعز فان مل يعتزلوكم  - ١٥٧
ثقفتموهم ومعىن ثقفتموهم وجدمتوهم واحد وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة بأهنم غدرة 

ا كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا اال خطأ فهذا استثناء ليس من  ١٥٨ال يوفون بعهد وال هدنة  وقوله جل وعز وم
ا  االول قال   أبو اسحق املعىن ما كان ملؤمن أن يقتل مؤمن

تله خطأ ومن قال ان اال مبعىن الواو فقوله خطأ من جهتني احدامها أنه ال  البتة مث قال اال خطأ أي لكن ان ق
ال حيصر النه ليس بشيء يقصد ولو كان  يعرف أن تكون اال مبعىن حرف عاطف واجلهة االخرى أن اخلطأ 

سيبويه أن إال تأيت مبعىن لكن كثري وأنشد من كان أسرع يف تفرق فاجل فلبونه جربت يقصد لكان عمدا وذكر 
  معا وأغدت 

اال كنا شرة الذي ضيعتم كالغصن يف غلوائه املتنبت وكان سبب نزول هذه اآلية فيما روى ابن أيب جنيح عن 
أيب جهل يف اتباع النيب صلى اهللا  جماهد أن عياش بن أيب ربيعة أخا أيب جهل المه قتل رجال مؤمنا كان يعذبه مع

  عليه و سلم فحسب أنه كافر كما هو فقتله 

ا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة اىل أهله اال أن يصدقوا وامنا  - ١٥٩ وقوله جل وعز ومن قتل مؤمن
نه قرأ اال أن غلظ يف قتل اخلطأ ليتحرز من القتل واملعىن اال أن يتصدقوا عليكم بالدية وروي عن أيب بن كعب أ

يتصدقوا وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي اال أن تصدقوا واملعىن اال أن تتصدقوا مث أدغم التاء يف الصاد وجيوز على 
وقوله جل وعز فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  ١٦٠هذه القراءة اال أن تصدقوا حبذف احدى التاءين 

  عكرمة عن ابن عباس أن املعىن وان كان مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة معىن عدو كمعىن أعداء وروى 

وقومه كفار فال تدفعوا اليهم الدية وعليكم عتق رقبة فمعىن هذا اذا قتل مسلم خطأ وليس له قوم مسلمون فال 
دية على قاتله كان قتله يف دار املسلمني أو يف دار احلرب وروى عطاء بن السائب عن أيب عياض قال كان 

يأيت قومه وهم مشركون فيقيم معهم فيفرون فيقتل فيمن يقتل فنزلت وان كان من قوم  الرجل جييء يسلم مث
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال وليس له دية فمعىن هذا أن يقتل يف دار احلرب خاصة وقال قوم 

ينهم ميثاق مث قال جل وعز وان كان من قوم بينكم وب ١٦١وان قتل يف دار االسالم فحكمه حكم املسلمني 
  فدية مسلمة اىل أهله وحترير رقبة مؤمنة 

قال الزهري امليثاق العهد فاملعىن ان كان املقتول من قوم بينكم وبينهم عهد فادفعوا اليهم الدية لئال توغروا 
مث قال جل وعز فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني أي فمن مل جيد الدية وعتق رقبة فعليه هذا  ١٦٢صدورهم 

وقوله جل وعز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  ١٦٣من اهللا أي فعل هذا ليتوبوا توبة توبة 
  روى شعبة عن منصور عن سعيد بن جبري قال أمرين 



ابن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هذه اآلية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال ما نسخها شيء وروي عن 
ة بعد اهلينة لستة أشهر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بعد الىت يف الفرقان زيد بن ثابت نزلت الشديد

  والذين ال يدعون مع اهللا اهلا آخر اىل قوله جل وعز اال من تاب 

  وذهب قوم اىل أن هذا على اجملازاة ان جازاه بذلك وأن العفو مرجو له مع التوبة 

قول فيه عند العلماء أهل النظر أنه حمكم وأنه جيازيه اذا مل يتب وهذا ال حيتاج أن يقال فيه ان جازاه ولكن ال
وقوله جل وعز يا أيها  ١٦٤فان تاب فقد بني أمره لقوله عز و جل واين لغفار ملن تاب فهذا ال خيرج عنه شيء 

وقال غريه قد  الذين آمنوا اذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وتقرأ فتثبتوا قال أبو عبيد واحدامها قريبة من االخرى
مث قال جل وعز وال تقولوا ملن ألقى اليكم السلم  ١٦٥يتثبت وال يتبني فاالختيار فتبينوا ومعىن ضربتم سافرمت 

  لست مؤمنا 

وقرأ ابن عباس ملن ألقى اليكم السالم فمن قرأ السلم فمعناه عنده االنقياد واالستسالم ومن قرأ السالم 
يكون مبعىن السلم واآلخر أن يكون من التسليم وروى عطاء وعكرمة عن فتحتمل قراءته معنيني أحدمها أن 

ابن عباس أن قوما من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مروا براع فقال السالم عليكم فقالوا امنا تعوذ 
م السالم لست فقتلوه وأتوا بغنمه اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل وال تقولوا ملن ألقى اليك

  مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا 

قال ابن عباس يعين الغنيمة وروي عن أيب جعفر أنه قرأ مؤمنا بفتح امليم الثانية من أمنته اذا أجرته فهو مؤمن 
وقوله جل وعز كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم قال سعيد بن جبري أي كذلك كنتم ختفون اميانكم  ١٦٦

  أي فمن اهللا عليكم بالغزو واظهار الدين  فمن اهللا عليكم

واختار أبو عبيد القاسم بن سالم وال تقولوا ملن القى اليكم السالم وخالفه أهل النظر فقالوا السلم ههنا أشبه 
وقوله تعاىل ال يستوي  ١٦٧النه مبعىن االنقياد والتسلم كما قال جل وعز فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء 

  املؤمنني قال ابن عباس ال يستوي القاعدون عن بدر واخلارجون إليها القاعدون من 

مث قال جل وعز غري أويل الضرر الضرر الزمانة وتقرأ غري رفعا ونصبا قال أبو اسحق وجيوز اخلفض  - ١٦٨
املعىن ال يستوي القاعدون غري أويل الضرر أي ال يستوي القاعدون الذين هم غري أويل الضرر  فمن رفع ف

عىن ال يستوي القاعدون االصحاء ومن قرأ غري نصبا فهو حيتمل معنيني أحدمها االستثناء ويكون املعىن اال وامل
  أويل الضرر فاهنم 

يستوون مع اجملاهدين واملعىن اآلخر أن يكون غري يف موضع احلال أي ال يستوي القاعدون أصحاء واملعىن على 
زب أنه ملا نزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يستوي النصب النه روى زيد بن ثابت والرباء بن عا

ام ابن أم مكتوم فقال يا رسول اهللا أنا ضرير فنزلت غري أويل الضرر فأحلقت هبا هذا  القاعدون من املؤمنني ق



معىن احلديث ومن قرأ باخلفض فاملعىن عنده من املؤمنني الذين هم غري أويل الضرر أي من املؤمنني االصحاء 
  وقوله جل وعز وكال وعد اهللا احلسىن اجملاهدين وأويل الضرر وعد اهللا احلسىن  ١٦٩

مث قال جل وعز وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين الذين ليس هلم  ١٧٠قال أهل التفسري يعين باحلسىن اجلنة 
ا بني الدرجتني  حضر الفرس ضرر أجرا عظيما درجات منه وروي عن ابن حمرييز أنه قال تلك سبعون درجة م

وقوله جل وعز ان الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم وقرأ عيسى وهو ابن  ١٧١اجلواد املضمر سبعني سنة 
  عمر ان الذين يتوفاهم املالئكة هذا على تذكري اجلمع 

ومن قرأ توفاهم فهو حيتمل معنيني أحدمها أن يكون فعال ماضيا ويكون على تذكري اجلمع أيضا واآلخر أن 
كون مستقبال ويكون على تأنيث اجلماعة واملعىن تتوفاهم مث حذف إحدى التاءين قال عكرمة والضحاك ي

هؤالء قوم أظهروا االسالم مث مل يهاجروا اىل بدر مع املشركني فقتلوا فأنزل اهللا جل وعز فيهم ان الذين توفاهم 
اهللا عليه و سلم أم كنتم مشركني هذا  املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم أكنتم يف أصحاب النيب صلى

  مث قال جل وعز اال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان  ١٧٢سؤال توبيخ 

ISLAMICBOOK.WS مين|  ٢٠١٠ المسل لجميع    جميع الحقوق متاحة 

  



  معاين القرآن الكرمي: الكتاب 
بن امساعيل النحاس: املؤلف  بن حممد   ابو جعفر امحد 

قال جماهد هؤالء قوم أسلموا وثبتوا على االسالم ومل تكن هلم حيلة يف اهلجرة فعذرهم اهللا فقال فأولئك عسى 
وقوله  ١٧٣ظن به اهللا أن يعفو عنهم وعسى ترج واذا أمر اهللا جل وعز أن يترجى شيء فهو واجب كذلك ال

جل وعز ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف االرض مراغما كثريا وسعة املراغم عند أهل اللغة واملهاجر واحد يقال 
  راغمت فالنا اذا هجرته وعاديته كأنك ال تباليه وان لصق أنفه بالرغام وهو التراب 

ه وهجرهم فسمي خروجه مراغما ومسي وقيل امنا مسي مهاجرا ومراغما الن الرجل كان اذا أسلم عادى قوم
طلحة عن ابن عباس  مصريه اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم هجرة وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 

مراغما يقول متحوال من أرض اىل ارض قال وسعة يقول يف الرزق وقال قتادة من الضاللة اىل اهلدى أي سعة 
ا كان فيه من انه ال يقدر ع   لى اظهار دينه من تضييق م

وقوله جل وعز ومن خيرج من بيته مهاجرا اىل اهللا ورسوله مث  ١٧٤واللفظة حتتمل املعنيني النه ال خصوص فيها 
يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا قال سعيد بن جبري نزلت يف رجل يقال له ضمرة من خزاعة كان مصابا 

وقوله جل وعز واذ ضربتم  ١٧٥مات فنزلت هذه اآلية فيه ببصره فقال أخرجوين فلما صاروا به اىل التنعيم 
  يف االرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 

قال يعلى بن أمية سألت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت امنا كان هذا وقت اخلوف وقد زال اليوم فقال 
بلوا  عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فأق

صدقته ومعىن ضربتم يف االرض سافرمت كما قال وآخرون يضربون يف االرض يبتغون من فضل اهللا ويف معىن 
قوله جل وعز فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة قوالن أحدمها أنه اباحة ال حتم كما قال فال جناح 

  رض املسافر كما روت عائشة عليهما أن يتراجعا والقول اآلخر أن هذا ف

فرضت الصالة ركعتني فأقرت يف السفر وزيد يف صالة احلضر ويكون مثل قوله فال جناح عليه أن يطوف هبما 
والطواف حتم وروي عن أيب بن كعب أنه قرأ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة أن يفتنكم الذين 

اهة أن يفتنكم الذين كفروا مث حذف مثل واسأل القرية يقال كفروا وليس فيه ان خفتم فاملعىن على قراءته كر
  قصر الصالة وقصرها وأقصرها 

وقوله عز و جل واذا  ١٧٧مث قال جل وعز ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا عدو ههنا مبعىن أعداء  - ١٧٦
صلى رسول اهللا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة روى سفيان عن منصور عن جماهد عن أيب عياش الزرقي قال 

سلم بعسفان واملشركون بينه وبني القتال فيهم أو عليهم خالد بن الوليد فقال املشركون لقد  صلى اهللا عليه و 
كانوا يف صالة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال املشركون اهنا ستجيء صالة هي أحب اليهم من آبائهم 



والعصر وذكر احلديث وسنذكر حديث صاحل بن خوات  وأبنائهم قال ونزل جربيل باآليات فيما بني الظهر
  الذي يذهب أهل املدينة 

اليه وكرهنا االطالة يف ذلك وحديث صاحل فيه قضاء كل طائفة صالهتا قبل انصرافها من القبلة وليس كذا 
مث قال جل وعز فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم  ١٧٨غريه واملعىن واذا كنت فيهم ومث خوف 

  مث قال جل وعز فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم  ١٧٩ملعىن وليأخذ الباقون أسلحتهم وا

وأهل املدينة يذهبون يف صالة اخلوف اىل حديث حيىي بن سعيد االنصاري عن القاسم بن حممد عن صاحل بن 
ه طائفة من خوات االنصاري أن سهل بن أيب حثمة حدثه أن صالة اخلوف أن يقوم االمام مستقبل القبلة ومع

أصحابه وطائفة مواجهة العدو فريكع االمام ركعة ويسجد بالذين معه مث يقوم فاذا استوى قائما ثبت وأمتوا 
النفسهم الركعة الثانية مث سلموا وانصرفوا واالمام قائم فيكونون وجاه العدو مث يقبل اآلخرون الذين مل يصلوا 

سلم فيقومون فريكعون النفسهم الركعة الباقية مث يسلمون فيكربون مع االمام فريكع هبم ركعة ويسجد مث ي
  وقوله جل وعز وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم جيوز أن يكون هذا للجميع النه وان كان الذين يف  ١٨٠

الصالةال حياربون فاهنم اذا كان معهم السالح كان ذلك أهيب للعدو وجيوز أن يكون الذين أمروا بأخذ 
وقوله عز و جل فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا  ١٨١الصالة الن املصلي ال حيارب السالح الذين ليسوا يف 

مث قال جل وعز فإذا اطمأننتم  ١٨٢قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي فاذكروه بالشكر والتسبيح وما يقرب منه 
  قال جماهد فاذ صرمت يف االهل والدور واملعروف يف اللغة أنه يقال اطمأن اذا سكن فيكون 

مث قال جل وعز  ١٨٣املعىن فاذا سكن عنكم اخلوف وصرمت اىل منازلكم فأقيموا الصالة قال جماهد أي فأمتوها 
ان الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا وروى ليث عن جماهد أن املوقوت املفروض وروى ابن أيب جنيح عن 

دوهنا يف أجنمها واملعىن عند أهل اللغة مفروض جماهد قال موقوتا واجبا وقال زيد بن أسلم موقوتا منجما أي تؤ
  لوقت بعينه يقال وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت وهذا قول زيد بن أسلم بعينه 

مث قال جل  ١٨٥وقوله جل وعز وال هتنوا يف ابتغاء القوم أي ال تضعفوا يقال وهن يهن وهنا ووهونا  - ١٨٤
ون قال الضحاك أي تشكون وترجون من اهللا ما ال يرجون قال وعز ان تكونوا تأملون فاهنم يأملون كما تأمل

الضحاك أي يف جراحاتكم يعين من االجر وقال غريه ترجون من النصر والعافية ما ال يرجون وقيل ترجون 
  ختافون 

ا وقوله عز و جل انا أنزلنا اليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال تكن للخائنني خصيم - ١٨٦
قال جماهد كان رجل من االنصار يقال له ابن أبريق وامسه طعمة سرق درعا فلما فطن به استودعها عند رجل 
من اليهود وادعى أن اليهودي أخذها فجاء قومه يسألون النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعذره فأنزل اهللا عز و 

  ين خيتانون أنفسهم جل انا أنزلنا اليك الكتاب باحلق اىل قوله وال جتادل عن الذ



واجلدال يف اللغة أشد اخلصومة ويقال رجل أجدل اذا كان شديدا ويقال للصقر أجدل النه من أقوى الطري 
مث قال جل وعز يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم اذ يبيتون ما ال يرضى من القول  ١٨٧

دلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهللا عنهم يوم وقوله جل وعز ها أنتم هؤالء جا ١٨٨أي حيكمونه ليال 
القيامة أي يوم تظهر احلقائق وامنا حيكم يف الدنيا مبا يظهر قال أبو جعفر قال أبو اسحق املعىن ها أنتم الذين 

  يذهب اىل أن هؤالء مبعىن الذين 

 غفورا رحيما أي استغفار غري مث قال جل وعز ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا - ١٨٩
مث قال جل وعز ومن يكسب امثا فامنا يكسبه على نفسه أي  ١٩٠عائد النه اذا عزم على العودة فليس بتائب 

عقابه يرجع عليه ومن يكسب خطيئة أو امثا مث يرم به برئيا قال سعيد بن جبري نزلت يف ابن أبريق ملا رمى 
  اليهودي بالدرع اليت سرقها 

مث قال جل  ١٩٢مث قال جل وعز فقد احتمل هبتانا وامثا مبينا البهتان الكذب الذي يتحري من عظمه  - ١٩١
وعز ولوال فضل اهللا عليك ورمحته أي بأنه أوحي اليك ما فعله ابن أبريق هلمت طائفة منهم أن يضلوك أي 

مث قال جل وعز  ١٩٣خيطئوك يف احلكم وما يضلون اال أنفسهم وما يضرونك من شيء أي النك معصوم 
  وأنزل اهللا عليك الكتاب 

ال خري يف كثري من جنواهم  ١٩٤واحلكمة أي أنزل عليك الكتاب باحلكمة يف أمر ابن أبريق  وقوله جل وعز 
مث قال جل وعز اال من أمر بصدقة جيوز أن يكون  ١٩٥النحوى كل كالم ينفرد به مجاعة سرا كان أو جهرا 

ة مث حذف وجيوز أن يكون استثناء ليس من االول ويكون املعىن لكن من أمر املعىن اال جنوى من أمر بصدق
  بصدقة يف جنواه خريا 

وقوله جل وعز ومن يشاقق الرسول أي خيالف كأنه يصري يف شق خالف شقة أي يف ناحية قال سعيد  - ١٩٦
هللا ومن يشاقق الرسول من بعد بن جبري ملا أطلع اهللا النيب على أمر ابن أبريق هرب اىل املشركني فارتد فأنزل ا

ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل قال جماهد أي نتركه وما يعبد وكذلك هو يف اللغة يقال 
  وليته ما توىل اذا تركته يف اختياره قال سعيد بن جبري ملا صار اىل مكة نقب بيتا مبكة 

وقوله عز و  ١٩٧ال يغفر أن يشرك به اىل قوله فقد ضل ضالال بعيدا  فلحقه املشركون فقتلوه فأنزل اهللا ان اهللا
جل ان يدعون من دونه اال اناثا قال جماهد يعين االوثان وعن أيب مع كل صنم جنية وقال أهل اللغة امنا مسيت 

ا يعبدون اال حجارة وخشبا    اناثا الهنم مسوها الالت والعزى ومناة وهذا عندهم اناث وقال احلسن أي م

قال وكان لكل حي صنم يعبدونه فيقال أنثى بين فالن فأنزل اهللا هذا وهذا قول حسن يف اللغة الن هذه 
االشياء خيرب عنها بالتأنيث يقال احلجارة يعجبنه وال يقال يعجبونه وروي عن ابن عباس أنه قرأ ان يدعون من 

مثال ومثل مث أبدل من الواو مهزة ملا انضمت  دونه اال أثنا وهذا مجع اجلمع كأنه مجع وثنا على وثان كما تقول
  كما قال جل وعز واذا الرسل أقتت من الوقت وقرىء ان يدعون من دونه اال أنثا وهو مجع اناث 



مث قال جل وعز وان يدعون اال شيطانا مريدا لعنه اهللا فاملريد اخلارج من اخلري املتجرد منه وأمرد من  - ١٩٨
مث قال جل  ١٩٩الشر من قوهلم بيت ممرد أي مطول ومعىن لعنه باعده من رمحته  هذا وقيل املريد املمتد يف

مث قال جل وعز  ٢٠٠وعز وقال ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا أي موقتا وهو من فرضت أي قطعت 
  والضلنهم والمنينهم 

نعام يقال بتك اذا قطع مث قال جل وعز وآلمرهنم فليبتكن آذان اال ٢٠١أي والومهنهم أن هلم حظا يف املخالفة 
  قال قتادة يعين البحرية والبحرية الناقة اذا أنتجت مخسة أبطن وكان آخرها ذكرا شقوا آذاهنا ومل ينتفعوا هبا 

مث قال جل وعز وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا عن ابن  ٢٠٢والتقدير يف العربية وآلمرهنم بتبتيك آذان االنعام 
وكذلك روي عن أنس وقال سعيد بن جبري وجماهد وابراهيم والضحاك  عباس دين اهللا وعنه أيضا اخلصاء

  وقتادة يعين دين اهللا وزاد جماهد يعين الفطرة أي أهنم ولدوا على االسالم وأمرهم الشيطان بتغيريه 

وروي عن عكرمة قوالن أحدمها أنه اخلصاء واآلخر أنه دين اهللا وهذه االقوال ليست مبتناقضة الهنا ترجع اىل 
فعال فأما قوله ال تبديل خللق اهللا وقال ههنا فليغرين خلق اهللا فان التبديل هو بطالن عني الشيء فهو ههنا اال

خمالف للتغيري وقال حممد بن جرير أوالمها أنه دين اهللا واذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما هنى اهللا عنه 
  ىل مجيع املعاصي أي من خصاء ووشم وغري ذلك من املعاصي ألن الشيطان يدعو إ

وقوله جل وعز أولئك مأواهم جهنم وال جيدون عنها حميصا احمليص يف اللغة  ٢٠٣فليغرين ما خلق اهللا من دينه 
وقوله جل وعز ليس بأمانيكم وال أماين أهل  ٢٠٤املعدل وامللجأ يقال حصت وجضت وعدلت مبعىن واحد 

ذا هو املعىن قوله جل وعز والذين أمنوا وعملوا الصاحلات الكتاب املعىن ليس الثواب بأمانيكم ودل على أن ه
  سندخلهم جنات جتري من حتتها االهنار 

وقوله جل وعز من يعمل سوءا جيز به روي عن أيب هريرة أنه قال ملا نزلت من يعمل سوءا جيز به وال  - ٢٠٥
بقت هذه اآلية من شيء قال أما والذي جيد له من دون اهللا وليا وال نصريا بكينا وحزنا وقلنا يا رسول اهللا ما أ

نفسي بيده اهنا لكما أنزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فانه ال تصيب أحدا منكم مصيبة اال كفر اهللا عنه هبا 
خطيئة حىت الشوكة يشاكها أحدكم يف قدمه وروى على بن أيب طلحة عن ابن عباس من يعمل سوء جيز به 

 أن يتوب قبل موته فيتوب اهللا عليه حدثنا عبد السالم بن سهل السكري قال يقول من يشرك به وهو السوء اال
  حدثنا عبيد اهللا 

قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن احلسن من يعمل سوء جيز به قال ذلك ملن أراد اهللا جل 
ا من أراد كرامته فال قد ذكر اهللا قوما وقال أولئك الذين نتقب ل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز وعز هوانه فأم

عن سيئاهتم يف أصحاب اجلنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون واحلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يدل 
ا نزلت هذه اآلية كل ما يصاب به العبد كفارة    على أنه عام روى عنه أبو هريرة أنه قال مل



ل نكفر الن  ولفظ اآلية عام لكل من عمل سوءا من مؤمن وكافر كان الذنب صغريا أو كبريا وهذا موافق 
ال يظلمون  ٢٠٦معىن نكفر نغطي عليها يف القيامة فال نفضحكم هبا  وقوله جل وعز وال يظلمون نقريا املعىن 

وقوله جل وعز واختذ اهللا  ٢٠٧مقدار نقري والنقري النقطة الىت تكون يف النواة يقال ان النخلة تنبت منها 
خلليل يف اللغة يكون مبعان أحدها الفقري كأنه به االختالل كما قال زهري وان أتاه خليل يوم ابراهيم خليال ا

  مسألة يقول ال غائب مايل وال حرم 

واخلليل احملب وقيل يف قول اهللا جل وعز واختذ اهللا ابراهيم خليال أي حمتاجا فقريا اليه والقول اآلخر هو الذي 
نقطع اىل اهللا الذي ليس يف انقطاعه اختالل والقول الثالث أنه يقال فالن عليه أصحاب احلديث أنه احملب امل

  خليل فالن أي هو خيتصه ومنه احلديث لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال 

وقوله جل وعز  ٢٠٨فدل هبذا على أنه صلى اهللا عليه و سلم ال خيتص أحدا بشيء من العلم دون غريه 
اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب و ما يف موضع رفع واملعىن قل اهللا  ويستفتونك يف النساء قل

يفتيكم فيهن والقرآن يفتيكم فيهن والذي يفتيكم من القرآن يف النساء قوله عز و جل فانكحوا ما طاب لكم 
هلن وترغبون مث قال جل وعز يف يتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما ك ٢٠٩من النساء مثىن وثالث ورباع  تب 

أن تنكحوهن قالت عائشة رمحها اهللا هذا يف اليتيمة تكون عند الرجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن 
يتيمته اليت تكون يف حجره حني تكون قليلة املال واجلمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى 

  النساء اال بالقسط 

هذا يف اليتيمة لعلها تكون شريكته يف املال وال يريد أن ينكحها وال حيب أن تتزوج  ويف بعض الروايات عنها
غريه لئال يأخذ ماهلا قال اهللا جل امسه وترغبون أن تنكحوهن قال سعيد بن جبري وجماهد ويرغب يف نكاحها اذا 

  نكحوهن مث حذفت عن كانت كثرية املال والهل اللغة يف هذا تقديران أحدمها أن املعىن وترغبون عن أن ت

وحديث عائشة يقوي هذا القول والقول اآلخر وترغبون يف أن تنكحوهن مث حذفت يف واذا تدبرت قول سعيد 
مث قال جل وعز واملستضعفني من الولدان قال سعيد بن جبري كانوا ال  ٢١٠بن جبري تبينت أنه قد جاء باملعنيني 

للذكر مثل حظ األنثيني فعلى قول سعيد بن جبري أفتاهم يف  يورثون الصغري فنزلت يوصيكم اهللا يف أوالدكم
  املستضعفني قوله يوصيكم اهللا يف أوالدكم 

مث قال جل وعز وأن تقوموا لليتامى بالقسط والقسط العدل وأفتاهم يف اليتامى قوله جل وعز وال  - ٢١١
نشوزا أو اعراضا النشوز من  وقوله جل وعز وان امرأة خافت من بعلها ٢١٢تأكلوا أمواهلم اىل أموالكم 

مث قال جل وعز فال جناح عليهما أن يصاحلا بينهما صلحا  ٢١٣الزوج أن يسيء عشرهتا ومينعها نفسه ونفقته 
  وقرأ أكثر الكوفيني أن يصلحا 

أما تفسري اآلية فروى مساك بن حرب عن  وقرأ اجلحدري وعثمان البيت أن يصلحا واملعىن يصطلحا مث أدغم ف
عرعرة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال هي املرأة تكون عند الرجل وهي دميمة أو عجوز خالد بن 



تكره مفارقته فيصطلحا على أن جييئها كل ثالثة أيام أو أربعة وقالت عائشة هو الرجل تكون عنده املرأة لعله ال 
نت يف حل من شأين وروى الزهري عن يكون له منها ولد وال حيبها فرييد ختليتها فتصاحله فتقول ال تطلقين وأ

سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أن هذه اآلية نزلت يف رافع بن خديج طلق امرأته تطليقة وتزوج شابة فلما 
  قاربت انقضاء العدة قالت له أنا أصاحلك على بعض االيام فراجعها مث مل تصربه فطلقها أخرى مث سألته 

يث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة وكان ذلك فراجعها فنزلت اآلية ويف حد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ابتغت سودة بذلك رضى رسول اهللا صلى اهللا 

  مث قال جل وعز والصلح خري واملعىن والصلح خري من الفرقة مث حذف هذا لعلم السامع  ٢١٤عليه و سلم 

مث قال جل وعز وأحضرت االنفس الشح قال عطاء يعين  ٢١٥يل يف معىن اهللا أكرب اهللا أكرب من كل شيء وق
الشح يف االيام والنفقة ومعىن هذا أن املرأة تشح بالنفقة على ضرايرها وايثارهن وقال سعيد بن جبري هذا يف 

  ا بني النساء ولو حرصتم وقوله جل وعز ولن تستطيعوا أن تعدلو ٢١٦املرأة تشح باملال والنفس 

مث قال جل وعز فال متيلوا كل امليل قال عبيدة يعىن باالنفس وقال جماهد ال  ٢١٧قال عبيدة يف احلب واجلماع 
تتعمدوا االساءة واملعىن اقسموا بينهن بالسوية وروي عن عائشة رمحها اهللا أهنا قالت كان رسول اهللا صلى اهللا 

  لعدل مث يقول اللهم هذا ما أملك فال تؤاخذين مبا متلكه وال أملكه عليه و سلم يقسم بني نسائه با

مث قال جل وعز فتذروها كاملعلقة قال احلسن هي اليت ليس هلا زوج وال هي مطلقة وقال قتادة  - ٢١٨
وقوله جل وعز من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة روي أن  ٢١٩كاحملبوسة وكاملسجونة 

ثر املشركني كانوا ال يؤمنون بالقيامة وامنا يتقربون اىل اهللا ليوسع عليهم يف الدنيا ويدفع عنهم مكروهها أك
  فأنزل اهللا من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة 

يقسط  وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط القسط واالقساط العدل يقال أقسط - ٢٢٠
مث قال جل وعز شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين  ٢٢١اقساطا اذا عدل وقسط يقسط اذا جار 

واالقربني ان يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما املعىن ان يكن املشهود له غنيا فال مينعكم ذلك من أن تشهدوا 
  وان يكن املشهود عليه فقريا فال مينعكم ذلك من أن 

ليه فان قيل كيف يقوم بالشهادة على نفسه وهل يشهد على نفسه قيل يكون عليه حق لغريه فيقر له تشهدوا ع
به فذلك قيامه بالشهادة على نفسه أدب اهللا عز و جل هبذا املؤمنني كما قال ابن عباس رمحه اهللا أمروا أن 

  يقولوا احلق ولو على أنفسهم 

تعدلوا املعىن فال تتبعوا اهلوى الن تعدلوا وأدوا ما عندكم من مث قال عز و جل فال تتبعوا اهلوى أن  - ٢٢٢
الشهادة فهذا قول أكثر أهل اللغة وجيوز أن يكون املعىن فال تتبعوا اهلوى كراهة أن تعدلوا النه اذا خالف احلق 

عباس مث قال تعاىل وان تلووا أو تعرضوا روى قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن  ٢٢٣فكأنه كره العدل 



قال هو يف اخلصمني يتقدمان اىل القاضي فيكون ليه الحدمها واعراضه عن اآلخر وقال جماهد وان تلووا أي 
  تبدلوا أو تعرضوا تتركوا 

فمذهب ابن عباس أن اللي من احلاكم ومذهب جماهد أنه من الشاهد وكذلك قال الضحاك هو أن يلوي لسانه 
صل لوى يف اللغة مطل وأنشد سيبويه قد كنت داينت هبا حسانا عن احلق يف الشهادة أو يعرض فيكتمها وأ

  خمافة االفالس والليانا 

وقرىء وان تلوا أو تعرضوا وفيه قوالن أحدمها للكسائي قال واملعىن من الوالية وان تلوا شيئا أو تدعوه وقال 
فصارت تلؤوا كما قال يقال  ابو اسحاق من قرأ وان تلوا فاملعىن على قراءته وان تلووا مث مهز الواو االوىل

 ٢٢٤أدؤر يف مجع دار مث ألقى حركة اهلمزة على الالم وحذف اهلمزة فصارت تلوا كما يقال آدر يف مجع دار 
وقوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله يف معىن هذا قوالن أحدمها اثبتوا على االميان كما يقال 

  للقائم قف حىت أجيء 

قائما والقول اآلخر أنه خطاب للمنافقني فاملعىن على هذا يا أيها الذين آمنوا يف الظاهر أخلصوا هللا  أي أثبت
وقوله جل وعز ان الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال  ٢٢٥

  دوا كفرا ماتوا على ذلك ليهديهم سبيال قال جماهد يعىن به املنافقون قال ومعىن مث ازدا

وهذا القول ليس يبعد يف اللغة الهنم اذا ماتوا على الكفر فقد هلكوا فهم مبنزلة من ازداد وقال أبو العالية ان 
الذين آمنوا مث كفروا اليهود والنصارى مث ازدادوا كفرا بذنوب عملوها وقال قتادة الذين آمنوا مث كفروا 

التوراة مث كفرت يعين باالجنيل مث آمنوا بعزير مث كفروا بعيسى مث ازدادوا كفرا اليهود والنصارى آمنت اليهود ب
بكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وآمنت النصارى باالجنيل مث كفرت وكفرهم به تركهم اياه مث ازدادوا 

  كفرا بالقرآن ومبحمد عليه السالم 

ا املعىن اجعل ما يقوم مقام البشارة العذاب وأنشد وقوله جل وعز بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليم - ٢٢٦
وقوله  ٢٢٧سيبويه وخيل قد دلفت هلا خبيل حتية بينهم ضرب وجيع أي الذي يقوم مقام التحية ضرب وجيع 

جل وعز أيبتغون عندهم العزة أيبتغي املنافقون عند الكافرين العزة أي املنعة قال االصمعي يقال أرض عزاز 
  ا كانت صلبة شديدة وقوهلم يعز علي أي يشتد علي بالفتح والكسر اذ

ومنه قوله تعاىل وعزين يف اخلطاب أي قهرين النه أعز مين ومنه قوهلم من عز بز أي من غلب استلب ومنه قوله 
وقوله جل وعز قالوا أمل نستحوذ عليكم يقال استحوذ عليه اذا استوىل عليه فاملعىن  ٢٢٨فعزته يداه وكاهله 

ون للكافرين أمل نغلب عليكم مبواالتنا اياكم ومننعكم من املؤمنني أي أخربناكم بأخبارهم لتحذروا ما قال املنافق
  يكون منهم 



وقوله جل وعز ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ذلك  - ٢٢٩
  سبيل احلجة يف اآلخرة وقال ابن عباس ذاك يوم القيامة وقال السدي ال

وقوله جل وعز ان  ٢٣٠وقيل ان املعىن ان اهللا ناصر املؤمنني باحلجة والغلبة ليظهر دينهم على الدين كله 
املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم قال أهل اللغة مسي الثاين خداعا النه جمازاة لالول فسمي خداعا على 

ثلها وق ال احلسن اذا كان يوم القيامة أعطي املؤمنون واملنافقون االزدواج كما قال جل وعز وجزاء سيئة سيئة م
نورا فاذا انتهوا اىل الصراط طفىء نور املنافقني فيشفق املؤمنون فيقولون ربنا أمتم لنا نورنا فيمضي املؤمنون 
ج بنورهم فينادوهنم أنظرونا نقتبس من نوركم اآلية قال احلسن فتلك خديعة اهللا اياهم وهذا القول ليس خبار

  من قول أهل اللغة النه قد مساه 

مث قال جل وعز واذ قاموا اىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون اهللا  ٢٣١خداعا النه جمازاة هلم 
ا قل عمل مع  اال قليال قال احلسن امنا قل النه لغري اهللا وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال م

مث قال جل وعز مذبذبني بني ذلك ال اىل هؤالء وال اىل هؤالء قال قتادة وال  ٢٣٢ل تقى وكيف يقل ما يتقب
  يكونون خملصني باالميان وال مصرحني بالكفر 

سلم قال مثل املنافق كمثل الشاة  وروى عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و 
ا واذا جاءت اىل هذه نطحتها فال نتبع هذه وال هذه وأصل العائرة بني غنمني اذا جاءت اىل هذه نطحته

التذبذب يف اللغة التحرك واالضطراب كما قال أمل تر أن اهللا أعطاك سورة ترى كل ملك دوهنا يتذبذب فاملعىن 
ان املنافقني متحريون يف دينهم ال يرجعون اىل اعتقاد شيء على صحة ليسوا مع املؤمنني على بصرية وال مع 

  كني على جهالة فهم حيارى بني ذلك املشر

والنفاق مأخوذ من النافقاء وهو أحد جحور الريبوع اذا أخذت عليه املواضع خرج منه وال يفطن اليه وكذلك 
املنافق يظهر االسالم وخيرج منه سرا ويف احلديث للمنافق ثالث عالمات اذا حدث كذب واذا وعد أخلف 

ريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا قال قتادة السلطان احلجة وقوله جل وعز أت ٢٣٣واذا ائتمن خان 
  وقوله جل وعز ان املنافقني يف الدرك االسفل من النار  ٢٣٤وكذلك هو عند أهل اللغة 

قال عبد اهللا بن مسعود جيعلون يف توابيت من حديد تغلق عليهم ويف بعض احلديث من نار مث تطبق عليهم 
ا يفعل اهللا بعذابكم ان شكرمت وآمنتم وكان اهللا  ٢٣٥نازل والطبقات واالدراك يف اللغة امل وقوله جل وعز م

شاكرا عليما ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول اال من ظلم وقرا زيد بن أسلم وابن أيب اسحاق اال من ظلم 
  ن ظلم وعلى هذه القراءة فيه ثالثة أقوال قال الضحاك املعىن ما يفعل اهللا بعذابكم اال م

اعتداء وقال أبو اسحاق الزجاج جيوز أن يكون املعىن  وقيل املعىن ال جيهر أحد بالسوء اال من ظلم فانه جيهر به 
اال من ظلم فقال سوءا فانه ينبغي أن تأخذوا على يديه ويكون استثناء ليس من االول وعلى اجلوابني االولني 

ظلم ففيه أقوال أحدها روي عن جماهد أنه قال نزلت هذه  يكون استثناء ليس من االول أيضا ومن قرأ اال من



اآلية يف رجل من ضاف قوما فلم حيسنوا إليه فذكرهم مبا فعلوا فعذبوه بذلك فنزلت ال حيب اهللا اجلهر بالسوء 
ظلم    من القول إال من 

نبغي أن يدعو على فاملعىن على هذا لكن من ظلم فله أن يذكر ما فعل به قال احلسن هذا يف الرجل يظلم فال ي
ظلم امنا يريد  من ظلمه ولكن ليقل اللهم أعين عليه واستخرج يل حقي منه وحنو ذلك وقال قطرب اال من 

ظلم على البدل كأنه ال حيب  املكره النه مظلوم وذلك موضوع عنه وان كفر قال وجيوز أن يكون املعىن اال من 
ظلم والتقدير على هذا القول ال حيب  اهللا اال من ظلم أي ال حيب الظامل وكأنه يقول حيب من ظلم أي يأجر من 

ظلم على البدل    اهللا ذا اجلهر بالسوء اال من 

وقوله جل وعز ان الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن  - ٢٣٦
وراة واالجنيل وكفرت بعيسى ببعض ونكفر ببعض قال قتادة هم اليهود والنصارى آمنت اليهود مبوسى والت

مث قال جل وعز ويريدون أن  ١٣٧واالجنيل وآمنت النصارى بعيسى واالجنيل وكفرت مبحمد والقرآن 
يتخذوا بني ذلك سبيال قال قتادة اختذوا اليهودية والنصرانية وابتدعومها وتركوا دين اهللا االسالم الذي مل يرسل 

موسى أكرب من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة قال قتادة أي عيانا وقال  وقوله جل وعز فقد سألوا ٢٣٨نيب اال به 
  أبو عبيدة هو من صفة القول واملعىن فقالوا 

جهرة أرنا اهللا والقول عند أهل النظر قول قتادة واملعىن فقالوا أرنا اهللا رؤية منكشفة الن من عرف اهللا فقد رآه 
ا هلم ادخلوا  ٢٤٠يثاقهم الطور اجلبل وقوله جل وعز ورفعنا فوقهم الطور مب ٢٣٩علما  مث قال جل وعز وقلن

  الباب سجدا 

مث قال جل وعز وقلنا هلم ال تعدوا يف السبت قال  ٢٤١قال قتادة كنا حندث أنه باب من أبواب بيت املقدس 
ويقرأ قتادة هنوا عن صيد احليتان يف يوم السبت ويقال عدا يعدو عدوا وعدوانا وعداء وعدوا اذا جاوز احلق 

  وقوله جل وعز فيما نقضهم ميثاقهم  ٢٤٢تعدوا مبعىن تعتدوا 

ما زايدة للتوكيد يؤدي عن معىن قولك حقا ويف معناه ثالثة أقوال أحدها أن قتادة قال املعىن فبنقضهم ميثاقهم 
صاعقة لعناهم فعلى قول قتادة حذف هذا لعلم السامع وقال الكسائي هو متعلق مبا قبله واملعىن فأخذهتم ال

ظلمهم الذي أخذهتم الصاعقة من  بظلمهم مث عطف على ذلك اىل قوله فبما نقضهم ميثاقهم فزعم أنه فسر 
تلهم االنبياء وسائر ما بني من أمورهم اليت ظلموا فيها أنفسهم    أجله مبا بعده من نقضهم ميثاقهم وق

قتلوا االنبياء ورموا مرمي بالبهتان  وهذا خطأ وغلط الن الذين أخذهتم الصاعقة كانوا على عهد موسى والذين
كانوا بعد موسى عليه السالم بدهر طويل فليس الذين أخذهتم الصاعقة أخذهتم برميهم مرمي بالبهتان وقول 

قتادة أوالها بالصواب قال أبو جعفر قال أبو اسحاق املعىن فبما نقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم 
وقوله  ٢٤٣عليهم أن يبينوا صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم فنقضوا ذلك وكتموها ونقضهم امليثاق أنه أخذ 

  جل وعز وقوهلم قلوبنا غلف بل طبع اهللا عليها بكفرهم 



ال تفهم ومعىن بل طبع اهللا عليها ختمها جمازاة على كفرهم وهو متثيل يقال طبع السيف  قال قتادة غلف أي 
ا صلبوه ولكن شبه هلم قال جماهد قتلوا رجال وقول ٢٤٤يطبع طبعا اذا غطاه الصدأ  ا قتلوه وم ه جل وعز وم

تومهوا أنه عيسى ورفع اهللا عيسى حيا وقال قتادة قال عيسى أيكم يقذف عليه شبهي فيقتل ويدخل اجلنة فقال 
  رجل منهم أنا فقتل 

ذين اختلفوا فيه لفي شك مث قال جل وعز وان ال ٢٤٥وقال غريه يعذبون على أهنم قتلوا نبيا الن تلك نياهتم 
وقوله جل وعز وما قتلوه يقينا املعىن عند أهل اللغة وما  ٢٤٦منه الن مقالتهم فيه خمتلفة وهم يف شك منه 

تلوا  قتلوا العلم يقينا كما يقول قتلته علما وقتلته يقينا اذا علمته علما تاما قال أبو عبيد ولو كان املعىن وما ق
  فقط  عيسى يقينا لقال وما قتلوه

وقوله جل وعز وان من أهل الكتاب اال ليؤمنن به قبل موته يف معىن هذه اآلية ثالثة أقوال أحدها أنه  - ٢٤٧
روى الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لينزلن ابن مرمي 

وتكون السجدة واحدة هللا رب العاملني مث قال  حكما عدال فليقتلن الدجال وليقتلن اخلنزير وليكسرن الصليب
أبو هريرة واقرؤوا ان شئتم وان من أهل الكتاب اال ليؤمنن به قبل موته قال أبو هريرة قبل موت عيسى يعيدها 

  ثالث مرات وقال قتادة قبل موته قبل موت عيسى 

احلسن وعكرمة وهذا القول ب وقال ابن عباس قبل موته قبل موت الذي من أهل الكتاب وقال هبذا القول 
رواه عن ابن عباس عكرمة وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن معىن قبل موته قبل موت عيسى صلى اهللا 
عليه و سلم ج وقال غري هؤالء املعىن وان من أهل الكتاب أحد اال ليؤمنن مبحمد صلى اهللا عليه و سلم قبل 

  موته 

عند موته احلق فيؤمن حني ال ينفعه االميان قال حممد بن جرير أوىل هذه وهذه االقوال غري متناقضة النه يتبني 
االقوال بالصواب والصحة قول من قال تأويل ذلك اال ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وأن ذلك يف خاص من 
 أهل الكتاب ومعين به أهل زمان منهم دون أهل كل االزمنة اليت كانت بعد عيسى وان ذلك عند نزوله ومل جير

حملمد يف اآليات اليت قبل ذلك ذكر فيجوز صرف اهلاء اليت يف ليؤمنن به اىل أهنا من ذكره وامنا ليؤمنن به يف 
  وقوله جل وعز فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم  ٢٤٨سياق ذكر عيسى وأمه واليهود 

وقوله جل وعز لكن  ٢٤٩آخر اآلية يبني هذا قوله عز و جل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اىل 
الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل اليكم وما أنزل من قبلك الراسخ الثابت و منهم يعين أهل 

وقوله جل  ٢٥١مث قال جل وعز واملقيمني الصالة وفيه معىن املدح أي واذكرو املقيمني الصالة  ٢٥٠الكتاب 
  حينا اىل نوح والنبيني من بعده وعز انا أوحينا اليك كما أو

هذا متصل بقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فأعلم اهللا أن أمره كأمر النبيني الذين 
وقوله جل وعز وآتينا داود زبورا ويقرأ زبورا بضم الزاي قال الكسائي  ٢٥٢قبله يوحى اليه كما يوحى اليهم 



مثل التوراة واالجنيل وقال غريه هو فعول مبعىن مفعول كما يقال حلوب مبعىن  من قرأ زبورا فهو عنده واحد
وقوله جل  ٢٥٣حملوب يقال زبرته فهو مزبور أي كتبته وزبور مبعىن مزبور ومن قرأ زبورا فهو عنده مجع زبر 

  وعز وكلم اهللا موسى تكليما 

ز أن يكون أوصلت اليه كالمك واذا مؤكد يدل على معىن الكالم املعروف النك اذا قلت كلمت فالنا جا
قلت كلمته تكليما مل تكن اال من الكالم الذي يعرف فأخربه اهللا خبصيصاء االنبياء مث أخرب مبا خص به موسى 

سلم  وقوله جل وعز لكن اهللا يشهد مبا أنزل اليك أنزله بعلمه قال القتيب ولكن ال  ٢٥٤صلى اهللا عليه و 
ولة على املعىن الهنم ملا كذبوا فقد نفوا فقال جل وعز لكن اهللا يشهد مبا أنزل تكون اال بعد نفي قال فهي حمم

اليك قال أبو جعفر وهذا غلط الن لكن عند النحويني اذا كانت بعدها مجلة وقعت بعد النفي واالجياب وبعدها 
  ههنا مجلة وامنا يقول النحويون ال تكون اال بعد نفي اذا كان بعدها مفرد 

بعلمه أي أنزله وفيه علمه كما تقول جاء فالن بالسيف أي وهو معه وكما قال جل وعز تنبت وقوله أنزله 
وقوله جل وعز لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون قال قتادة لن  ٢٥٥بالدهن 

  خده بيده  يستنكف لن حيتشم واالستنكاف عند أهل اللغة االنفة وهو من نكف ينكف اذا حنى الدمعة عن

وقوله جل وعز يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال جماهد حجة وقال سفيان يعين بالربهان  - ٢٥٦
مث قال جل وعز وأنزلنا اليكم نورا مبينا قال قتادة هو القرآن وهو عند أهل  ٢٥٧النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقوله جل وعز  ٢٥٨ثل ما يعلم بالقلب مبا يرى عيانا اللغة متثيل الن أصل النور هو الذي يبني االشياء فم
  يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة الكاللة من ال والد له وال ولد وقد شرحنا معناه يف أول السورة 

وقوله جل وعز يبني اهللا لكم أن  ٢٥٩قال الرباء بن عازب آخر آية نزلت يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة 
 بكل شيء عليم قال الكسائي املعىن يبني اهللا لكم لئال تضلوا قال أبو عبيد فحدثت الكسائي حبديث تضلوا واهللا

رواه ابن عمر عن النيب صلى اله عليه وسلم أنه قال ال يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من اهللا اجابة 
  فاستحسنه 

د البصريني خطأ ال جييزون اضمار ال واملعىن واملعىن عند أيب عبيد لئال يوافق من اهللا اجابة وهذا القول عن
عندهم يبني اهللا لكم كراهة أن تضلوا مث حذف كما قال تعاىل واسأل القرية وكذا معىن حديث النيب صلى اهللا 

عليه و سلم أي كراهة أن يوافق من اهللا اجابة وقول ثالث أن املعىن يبني لكم الضاللة الن معىن أن تفعلوا 
  عجبين أن تقوم أي قيامك انتهت سورة النساء فعلكم كما تقول ي

  تفسري سورة املائدة مدنية

  آية  ١٢٠وآياهتا 



بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة املائدة وهي مدنية روي عن علقمة أنه قال كل ما كان يف القرآن يا أيها الذين 
لك قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا من ذ ١أمنوا فنزل باملدينة وكل ما كان يف القرآن يا أيها الناس فنزل مبكة 

أوفوا بالعقود قال جماهد العقود العهود وذلك معروف يف اللغة يقال عهدت اليه اذا أمرته بأمر وعقدت عليه 
  وعاقدته اذا أمرته واستوثقت منه 

ال احلسن مث قال جل وعز أحلت لكم هبيمة االنعام اال ما يتلى عليكم ق ٢وقيل يراد بالعقود ها هنا الفرائض 
االنعام االبل والبقر والغنم وروى عوف عن احلسن هبيمة االنعام الشاة والبعري والبقرة وروى زهري بن معاوية 

عن قابوس بن أيب ظبيان قال ذحبنا بقرة فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخما قد أشعر فشووه مث أتوا به أبا 
  ظبيان فقال حدثنا عبد اهللا بن عباس أن هذا هبيمة 

االنعام قال أبو جعفر االول أوىل الن بعده اال ما يتلى عليكم وليس يف االجنة ما يستثىن وقيل هلا هبيمة االنعام 
مث قال جل وعز غري حملي الصيد وأنتم حرم ان اهللا حيكم ما يريد واحد احلرم حرام  ٣الهنا أهبمت عن التمييز 

ا حرم عليه من النكاح وغريه يقال أحرم اذا دخل يف احلرم كما يقال  وحرام مبعىن حمرم قيل له حمرم وحرام مل
  أشىت اذا دخل 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا قال أبو عبيدة  ٤يف الشتاء وأشهر اذا دخل يف الشهر 
وروى االسود بن الشعائر اهلدايا الواحدة شعرية وقال غريه شعرية مبعىن مشعرة وقال االصمعي أشعرهتا أعلمتها 

يزيد عن عائشة قالت امنا أشعرت ليعلم أهنا بدنة وقال جماهد شعائر اهللا الصفا واملروة واحلرم واملعىن على هذا 
  القول ال حتلوا الصيد يف احلرم والتقدير ال حتلوا النفسكم شعائر اهللا 

منسوخة اال يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا  ومن قال بأهنا البدن فاآلية عنده منسوخة قال الشعيب ليس يف املائدة آية
شعائر اهللا وكذلك قال قتادة وقال نسختها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وكانوا قبل قد منعوا من قتاهلم يف 

مث قال جل وعز وال  ٦مث قال جل وعز وال الشهر احلرام وهو رجب  ٥الشهر اذا كانوا آمني البيت احلرام 
مث قال جل وعز وال القالئد قال الضحاك وعطاء كانوا يأخذون من شجر احلرم فال  ٧دية اهلدي واحد اهلدي ه

  مث قال جل وعز وال آمني البيت احلرام االم القصد  ٨يقربون اذا رئي عليهم 

مث قال جل  ٩أي ال تستحلوا منع القاصدين البيت احلرام وجيوز أن يكون املعىن ال حتلوا قصد اآلمني مث حذف 
مث قال  ١٠تغون فضال من رهبم ورضوانا قال ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد يبتغون االجر والتجارة وعز يب

مث قال تعاىل وال جيرمنكم شنآن قوم أن  ١١جل وعز واذا حللتم فاصطادوا وهذا اباحة بعد حظر وليس حبتم 
  صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا 

كم وأنشد ولقد طعنت أبا عيينه طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا وقال قال أبو عبيدة والجيرمنكم ال يكسبن
االخفش وال حيقنكم وقال الفراء وال حيملنكم وهذه املعاين متقاربة الن من محل رجال على ابغاض رجل فقد 



لنكم أكسبه ابغاضه فاذا كان االمر كذلك فالذي هو أحسن أن يقال ما قاله ابن عباس وقتادة قاال أي ال حيم
  شنآن قوم على العدوان 

وقرأ االعمش وال جيرمنكم بضم الياء قال الكسائي جرم جيرم وأجرم جيرم مبعىن واحد الفتح يف هذا أكثر 
والضم يف اجلناية أكثر والشنآن االبغاض ويقرأ شنئان باسكان النون وليس باحلسن الن املصادر ال تكاد تكون 

كسر اهلمزة مبعىن الشرط وروي عن االعمش أنه قرأ ان يصدوكم على فعالن وقرأ أبو عمرو ان صدوكم ب
  وهو حلن عند النحويني الن ان اذا جزمت مل يتقدم 

جواهبا واملعىن على قراءة من فتح وال جيرمنكم شنآن قوم الن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا ومن كسر 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا فتح مكة قتل رجل فاملعىن عنده ان فعلوا هذا واملعىن على الغتح النه يروى أ

وقوله جل  ١٢من أصحابه رجال من أهل مكة كان يقتل حلفاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 
وعز حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير يقال ميتة وميتة مبعىن واحد هذا قول من يوثق به من أهل اللغة 

ا مل متت بعد وامليتة اليت قد ماتت وروي أهنم كانوا جيعلون الدم يف املباعر مث يشووهنا ويأكلوهنا وقيل امليتة م
  مث قال جل وعز وما أهل لغري اهللا به  ١٣فحرم اهللا جل وعز الدم املسفوح وهو املصبوب 

الصوت بالتلبية  أي ذبح لغري اهللا وذكر عليه غري امسه وأصل االهالل الصوت ومنه مسي االهالل باحلج وهو
مث قال جل  ١٤واجياب احلج ومنه استهالل املولود ومنه أهل اهلالل الن الناس اذا رأوه أومأوا اليه بأصواهتم 

مث قال جل وعز واملوقوذة قال الضحاك كانوا يأخذون  ١٥وعز املنخنقة قال قتادة هي اليت متوت يف خناقها 
هلتم حىت متوت مث يأكلوهنا ويقال وقذه وأقذه فهو موقوذ وموقذ اذا الشاة أو غريها من البهائم فيضربوهنا عند آ

  مث قال جل وعز واملتردية  ١٦ضربه حىت يشفى على اهلالك ومنه قيل فالن وقيذ 

قال الضحاك املتردية أن تتردى يف ركية أو من جبل ويقال تردى اذا سقط ومنه وما يغين عنه ماله اذا تردى 
قال جل وعز وما أكل السبع أي ما افترسه فأكل بعضه وقرأ احلسن السبع وهو  مث ١٧والنطيحة املنطوحة 

ذكيتم والتذكية أن تشخب االوداج دما ويضطرب  ١٨مسكن استثقاال للضمة  مث قال جل وعز اال ما 
  اضطراب املذبوح وأصل التذكية يف اللغة التمام وقال زهري 

منه لفالن ذكاء أي هو تام الفهم وذكيت النار أي أمتمت يفضله اذا اجتهدا عليه متام السن منه والذكاء و
ا جيب  ا ذبح على النصب وقرأ طلحة على  ١٩ايقادها وذكيت الذبيحة أمتمت ذحبها على م مث قال جل وعز وم

النصب قال جماهد هي حجارة كانت حوايل مكة يذحبون عليها ورمبا استبدلوا منها وجيوز أن يكون مجع نصاب 
عز وأن تستقسموا باالزالم قال قتادة كان أحدهم اذا أراد أن خيرج كتب على قدح يعين مث قال جل و ٢٠

السهم تأمرين باخلروج وعلى اآلخر ال تأمرين باخلروج وجعل بينهما سهما منيحا مل يكتب عليه شيئا فيجيلها 
  فان خرج 



رج وان خرج املنيح رجع فأجاهلا الذي عليه تأمرين باخلروج خرج وان خرج الذي عليه ال تأمرين باخلروج مل خي
وامنا قيل هلذا الفعل استقسام الهنم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون كما يقال االستسقاء يف االستدعاء 
للسقي ونظري هذا الذي حرمه اهللا قول املنجم ال خترج من أجل جنم كذا أو اخرج من أجل جنم كذا وقال جل 

ا تدري نفس ماذا تكسب  غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت قال أبو جعفر وذكر حممد بن جرير أن وعز وم
  ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أيب حصني عن سعيد بن جبري أن االزالم 

بن وكيع هي الشطرنج  مث قال جل وعز  ٢١حصى بيض كانوا يضربون هبا قال حممد بن جرير قال لنا سفيان 
روج من احلالل اىل احلرام وقوله جل وعز اليوم يئس الذين كفروا من ذلكم فسق والفسق اخلروج أي اخل

دينكم قال ابن عباس يئس الذين كفروا من دينكم املعىن يئس الذين كفروا أن تعود اجلاهلية وقال ورقاء املعىن 
  آلن يئس الذين كفروا من دينكم وهذا معروف عند أهل اللغة كما تقول أنا اليوم قد كربت عن هذا 

وقوله جل وعز اليوم أكملت لكم دينكم روي أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه اآلية علينا  - ٢٢
الختذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي هللا عنه نزلت يف يوم مجعة يوم عرفة وروي عن على رضي اهللا عنه أنه 

ملت لكم دينكم بأن أهلكت عدوكم قال نزلت يوم عرفة أو عشية عرفة ويف معىن اآلية قوالن أحدمها اآلن أك
وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول قد مت لنا ما نريد اذا كفيت عدوك وجيوز أن يكون املعىن اليوم 

  أكملت لكم دينكم فوق ما حتتاجون اليه من احلالل واحلرام يف أمر دينكم 

عشرة فريضة ليست يف غريها حترمي امليتة  وروى اسرائيل عن أيب اسحاق عن أيب ميسرة أنه قال يف املائدة مثاين
والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على 
النصب واالستقسام باالزالم وحتليل طعام الذين أوتوا الكتاب واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب واجلوارح 

لطهور اذا قمتم اىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وقوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مكلبني ومتام ا
ا جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ويروى أهنا آخر سورة أنزلت  وقوله جل  ٢٣وقوله تعاىل م

  وعز فمن اضطر يف خممصة املخمصة ضمور البطن من اجلوع 

مث قال جل وعز  ٢٥ري متجانف المث قال قتادة االمث ها هنا أن تأكل منها فوق الشبع مث قال جل وعز غ - ٢٤
وقوله عز و جل يسئلونك ماذا أحل  ٢٦فان اهللا غفور رحيم أي رمحكم فأباح لكم هذه االشياء عند الضرورة 

أبو رزين مكلبني هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني وقرأ عبد اهللا بن مسعود واحلسن و
ومعىن مكلبني أصحاب كالب يقال كلب فهو مكلب وكالب ويقال أكلب فهو مكلب اذا كثرت عنده 

  الكالب كما يقال أمشى فهو ممش اذا كثرت ماشيته وأنشد االصمعي 

و وكل فىت وان أمشى فأثرى ستخلجه عن الدنيا منون وروي عن أيب رافع أنه قال ملا أمر النيب صلى اهللا عليه 
سلم بقتل الكالب سألوه ما حيل من هذه االمة اليت أمرت بقتلها فنزلت يسئلونك ماذا أحل هلم وقرأ اىل آخر 

اآلية واجلوارح يف اللغة الكواسب يقال ما لفالنة جارح أي كاسب وقال جماهد يف قول اهللا عز و جل ويعلم ما 
  جرحتم بالنهار قال ما كسبتم 



اهنا الكالب والطري وقال طاووس حيل صيد الطري لقوله تعاىل مكلبني وليس يف وقال جماهد يف معىن اجلوارح 
اآلية دليل على حترمي صيد سوى الكالب الن معىن مكلبني حمرشون واالمجاع يقوي قول طاووس على حتليل 

وقوله جل وعز فكلوا مما أمسكن عليكم قال سعد بن أيب وقاص وسلمان وعبد اهللا بن عمر  ٢٧صيد الطري 
  وأبو هريرة اذا أمسك عليك فكل وان أكل وهذا قول أهل املدينة 

وروي عن عدي بن حامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن أمسك عليك ومل يأكل فكل وهذا قول 
 ٢٩وقوله جل وعز وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال جماهد وابراهيم يعين الذبائح  ٢٨أهل الكوفة 
ز واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم روي عن ابن عباس أنه وقوله جل وع

  قال احملصنات العفيفات العاقالت وقال الشعيب هو أن حتصن فرجها فال تزين وتغتسل من اجلنابة 

املتزوجة واحلرة والقراءة على قول الشعيب واحملصنات بكسر الصاد وبه قرأ الكسائي واحملصنة تكون العفيفة و
ا أوىل ولو أريد العفيفة ملا جاز أن تتزوج امرأة حىت يوقف على عفتها وقال جماهد احملصنات احلرائر  فاحلرة ها هن

قال أبو عبيد نذهب اىل أنه ال حيل نكاح اماء أهل الكتاب لقوله جل وعز فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم 
  املؤمنات 

لعلماء ويدل على أهنن احلرائر قوله جل ثناه ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح وهذا القول الذي عليه جلة ا
ا ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات قال احلسن والزهري وحيىي بن سعيد وابراهيم  احملصنات املؤمنات فمن م

ل وعز ومن وقوله ج ٣٠ومكحول وقتادة ال حيل نكاح اماء أهل الكتاب لقوله تعاىل من فتياتكم املؤمنات 
وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اذا  ٣١يكفر باالميان فقد حبط عمله قال جماهد وعطاء أي ومن يكفر باهللا 

  قمتم اىل الصالة املعىن اذا أردمت القيام اىل الصالة ويف الكالم دليل على هذا 

ت أن تقرأ ويف قوله تعاىل يا أيها الذين ومثله فاذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم املعىن واذا أرد
آمنوا اذا قمتم اىل الصالة أقوال أحدها اذا توضأ من حدث مث دخل عليه وقت الصالة وهو على طهارة فليس 
عليه التوضؤ وهذا الذي عليه أكثر الناس وقد صح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى مخس صلوات بوضوء 

  ا قمتم من املضاجع واحد وقال زيد بن أسلم أي اذ

والقول الثاين ان الوضوء قد كان واجبا هبذه اآلية على كل مريد للقيام اىل الصالة مث نسخ ذلك سنة رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم والقول الثالث ان على كل قائم اىل الصالة مكتوبة الوضوء كما روى شعبة عن 

لكل صالة ويتلو اذا قمتم اىل الصالة فاغسلوا وجوهكم مسعود بن علي قال كان علي رضي اهللا عنه يتوضأ 
مث قال جل وعز فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اىل املرافق قال بعض أهل اللغة املعىن مع املرافق كما  ٣٢وأيديكم 

  قال من أنصاري اىل اهللا 

ضها فلو كانت أي مع اهللا وهذا القول خطأ الن اليد عند العرب من االصابع اىل الكتف وامنا فرض غسل بع
اىل مبعىن مع لوجب غسل اليد كلها ومل حيتج اىل ذكر املرافق واملرفق ويقال مرفق ما بعد االيدي مما يرتفق عليه 



أي يتكأ ومعىن اىل ههنا الغاية هي على باهبا اال أن أبا العباس قال اذا كان الثاين من االول فما بعد اىل داخل 
بله حنو قوله تعاىل اىل امل املرافق داخلة يف الغسل واذا كان ما بعدها ليس من االول فليس بداخل فيه فيما ق رافق ف

  حنو مث أمتوا الصيام اىل الليل وقال غريه ما بعد اىل ليس بداخل فيما قبلها اال 

مث قال جل وعز وامسحوا برءوسكم وأرجلكم اىل الكعبني واملعىن فاغسلوا  ٣٣أن املرافق غسلت اتباعا 
كم وأرجلكم على التقدمي والتأخري ومن قرأ وأرجلكم ففي قراءته أقوال أحدها ان املسح وجوهكم وأيدي

  والغسل واحد قال ذلك أبو زيد 

ومنه قوهلم متسحت للصالة والتقدير وأرجلكم غسال ودل على هذا قوله اىل الكعبني فحددها كما قال يف 
سلم ويل لالعقاب من النار فلو كان املسح كافيا  اليدين اىل املرافق ودل عليه حديث النيب صلى اهللا عليه و

جلاز املسح على البعض وروي عن الشعيب أنه قال نزل جربيل عليه السالم باملسح والغسل سنة والقول الثالث 
روي عن علي رضي اهللا عنه أنه أجاز املسح قال أبو جعفر اال أن عاصم بن كليب روى عن ابن عبد الرمحن 

سني رمحة اهللا عليهما وعلى علي وأرجلكم فسمع علي ذلك وكان يقضي بني الناس فقال قال قرأ احلسن واحل
  وارجلكم 

هذا من املقدم واملؤخر من الكالم وروى أبو اسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال اغسلوا االقدام 
لنصب والكعب العظم أي الكعبني وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رمحهما اهللا أهنما قرأ وأرجلكم با

الناتىء يف آخر الساق عند القدم وكل مفصل عند العرب كعب اال أنه مل حيتج أن يقال الكعب الذي من قصته 
  وقوله جل وعز أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط يف االصل ما اخنفض من االرض  ٣٤كذا النه ظاهر بني 

قوالن أحدمها رواه عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال  مث قال جل ذكره أو المستم النساء يف معناه - ٣٥
بن يزيد مييل اىل هذا القول قال النه قد  القبلة من املس وكل ما دون اجلماع ملس وكذلك قال ابن عمر وحممد 

ذكر يف أول هذه السورة ما جيب على من جامع يف قوله وان كنتم جنبا فاطهروا وقال عبد اهللا بن عباس 
س والغشيان اجلماع ولكنه جل وعز كىن وقال جماهد يف قول اهللا عز و جل واذا مروا باللغو مروا اللمس وامل

  كراما قال اذا ذكروا النكاح كنوا عنه 

وقوله عز و جل فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوا والصعيد وجه االرض قال ابن عباس أطيب الصعيد  - ٣٦
مث قال جل وعز  ٣٨عل عليكم من حرج قال جماهد أي من ضيق وقوله جل وعز ما يريد اهللا ليج ٣٧احلرث 

وقوله جل وعز  ٣٩ولكن يريد ليطهركم وقراء سعيد بن املسيب ليطهركم واملعىن واحد كما يقال جناه وأجناه 
  واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به 

اب النيب صلى اهللا عليه و سلم على السمع مذهب ابن عباس أنه قال امليثاق الذي واثق به املؤمنني من أصح
والطاعة فيما أحبوا وكرهوا قال جماهد امليثاق الذي أخذه على بين آدم يعين قوله واذ أخذ ربك من بين آدم من 

 ٤١وقوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط القسط العدل  ٤٠ظهورهم ذريتهم 



رمنكم شنآن قوم أي ال حيملنكم وقد بيناه فيما تقدم وقرىء وال جيرمنكم قال الكسائي مث قال جل وعز وال جي
مها لغتان قال أبو جعفر قال أبو اسحاق معىن ال جيرمنكم ال يدخلنكم يف اجلرم كما تقول آمثين أي أدخلين يف 

  االمث 

يكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عل ٤٢والشنآن البغض 
أيديهم فكف أيديهم عنكم قال جماهد هذا يف اليهود جاءهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعينهم يف دية فهموا 

ه اهللا جل وعز منهم وروي عن احلسن أنه قال نزل هذا يف رجل من أعداء النيب صلى اهللا عليه و  بقتله فوقا
  قبلة ليصلي صالة اخلوف فجاء هذا ليقتله فمنعه اهللا منه سلم يف بعض غزواته فاستقبل ال

وقوله جل وعز وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا النقيب يف اللغة االمني الذي يعرف مداخل القوم كأنه  - ٤٣
يعرف ما ينقب عليه من أمرهم وروى سعيد عن قتادة قال وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا من كل سبط رجال 

وقوله جل وعز وآمنتم برسلي  ٤٤وقال اهللا اين معكم لئن أقمتم الصالة اىل آخر القصة شاهدا على سبطه 
وعزرمتوهم قال أبو عبيد عزرمتوهم عظمتموهم وقال يونس أثنيتم عليها وأحسن من هذين القولني قول ابن أيب 

  جنيح عن جماهد أن معىن عزرمتوهم نصرمتوهم والتعظيم داخل يف النصرة 

ا قوله تعاىل وتعزروه وتوقروه وأصل التعزير يف اللغة املنع ومنه عزرت فالنا أي أنزلت به ما والدليل على هذ
ميتنع من أجله من املعاودة كما تقول نكلت به أي أنزلت به ما ينكل به عن العودة وروي عن سعد أنه قال لقد 

بلة والسمر مث أصبحت بنو أسد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لنا طعام اال احل
ا تقدم أي مينعونين عما أنا عليه  وقوله جل وعز فبما  ٤٥تعزرين على االسالم أي تؤدبين وهو يرجع اىل م

  نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية 

خبالصة  وتقرأ قسية والقاسية كما تقول علية وعالية وعلي وعال مبعىن واحد والقول اآلخر معىن قسية ليست
االميان أي فيها نفاق قال قال أبو جعفر وهذا قول حسن ألنه يقال درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو 

اعلة فاملعىن  غريه قال أبو جعفر وأوىل ما فيه أن تكون قسية مبعىن قاسية مثل زكية وزاكية اال أن فعيلة أبلغ من ف
اعيت الن القوم مل يوصفوا بشيء من االميان فتكون قلوهبم جعلنا قلوهبم غليظة نابية عن االميان والتوفيق لط

مث قال جل وعز حيرفون الكلم عن  ٤٧موصوفة فان امياهنا خالطه كفر كالدراهم القسية اليت خالطها غش 
  مواضعه 

وقوله جل وعز وال  ٤٨جيوز أن يكون معناه يبدلون حروفه وجيوز أن يكون معناه يتناولونه على غري معناه 
تطلع على خائنة منهم فيه قوالن أحدمها قاله قتادة قال على خيانة وهذا جائز يف اللغة ويكون مثل قوهلم تزال 

قائلة مبعىن قيلولة والقول اآلخر قاله ابن أيب جنيح عن جماهد وهو أن هذا يراد به اليهود الذين مهوا بقتل النيب 
سلم فيكون التقدير على هذا القول على  ام الصفة مقام املوصوف صلى اهللا عليه و    فرقة خائنة مث أق



مث قال جل  ٥٠وقوله جل وعز فنسوا حظا مما ذكروا به أي تركوا ومنه نسوا اهللا فنسيهم أي تركهم  - ٤٩
أغرينا بينهم العداوة والبغضاء اىل يوم القيامة ومعىن أغرينا يف اللغة ألصقنا ومنه قيل الغراء للذي يغرى به  وعز ف

يح يعين اليهود والنصارى وقال الربيع بن أنس يعين به النصارى خاصة أغريت بينهم العداوة قال ابن أيب جن
  والبغضاء أي جمازاة على كفرهم فافترقوا فرقا منهم النسطورية واليعقوبية وامللكية وكل فرقة تعادي االخرى 

ختفون من الكتاب روي عن  وقوله جل وعز يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم - ٥١
سلم ليدرؤا عنه الرجم والرجم  ابن عباس أنه قال زىن رجل من اليهود فجاءوا يستفتون النيب صلى اهللا عليه و 

مث قال جل وعز قد جاءكم من اهللا نور قيل  ٥٢عندهم يف التوراة فأطلع النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك 
مث قال جل وعز  ٥٣سلم وهو متثيل الن النور هو الذي تتبني به االشياء  نور يعين به النيب صلى اهللا عليه و

  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم 

السبل الطرق والسالم حيتمل معنيني أحدمها أن يكون السالم مبعىن السالمة كما يقال اللذاذ واللذاذة واملعىن 
وقوله  ٥٤ على هذا يهدي به اهللا سبله أي من اتبعها جناه اآلخر أن السالم اسم من أمساء اهللا جل وعز فاملعىن

عز و جل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل قال قتادة يعين حممدا صلى اهللا عليه 
و سلم قال وبلغنا أن الفترة اليت كانت بني عيسى وحممد صلى اهللا عليه و سلم ست مائة عام واملعىن عند أهل 

  للغة على انقطاع من الرسل الن الرسل ا

 ٥٥كانوا متواترين بني موسى وعيسى صلى اهللا عليهما مث انقطع ذلك اىل أن بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مث قال جل وعز أن تقولوا ما جاءنا من بشر وال نذير قال الكوفيون املعىن أن ال تقولوا مث حذفت ال كما قال 

أن تضلوا وال جيوز حذف ال عند البصريني الهنا تدل على النفي واملعىن عندهم كراهة  جل وعز يبني اهللا لكم
وقوله جل وعز وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم اذ جعل فيكم أنبياء  ٥٦أن تقولوا 

  وجعلكم ملوكا روي عن ابن عباس أنه قال يعين اخلادم واملنزل 

هم خادما وقال احلكم بن عتيبة وجماهد وعكرمة وجعلكم ملوكا املنزل واخلادم قال قتادة مل ميلك أحد قبل
سلم من كان له بيت أو  والزوجة وكذلك قال زيد بن أسلم اال أنه قال فيما يعلم عن النيب صلى اهللا عليه و 

ا مل يؤت أحدا من  ٥٧قال منزل يأوي اليه وزوجة وخادم خيدمه فهو ملك  العاملني مث قال جل وعز وآتاكم م
مث قال جل وعز يا قوم  ٥٨قال جماهد يعين املن والسلوى وانفراق البحر وانفجار احلجر والتظليل بالغمام 

  ادخلوا االرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم 

قال قتادة يعين الشام واملقدسة يف اللغة املطهرة ومنه مسي بيت املقدس أي املوضع الذي يتطهر فيه من الذنوب 
ا جبارين اجلبار عند أهل اللغة املتعظم الذي ميتنع من الذل مث قا ٥٩ ل جل وعز قالوا يا موسى ان فيها قوم

وقوله جل وعز قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما روي عن جماهد أنه قال الرجالن من  ٦٠والقهر 
يوقنا وقال الضحاك مها رجالن مؤمنان االثين عشر نقيبا الذين بعثوا ومها يوشع بن نون وكالب بن قاينا ويقال 

  كانا يف مدينة اجلبارين والدليل على هذا أهنما قاال ادخلوا عليهم الباب فاذا 



دخلتموه فانكم غالبون وقد علمنا أهنم اذا دخلوا من ذلك الباب كان هلم الغلب وقرأ سعيد بن جبري من الذين 
مث قال جل وعز قالوا يا  ٦١ين وأنعم اهللا عليهما باالسالم خيافون بضم الياء يذهب اىل أهنما كانا من اجلبار

موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أي ليس نقبل مشورة فأعلم اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أهل 
  الكتاب مل يزالوا يعصون االنبياء وأن له يف ذلك أسوة 

مث قال جل وعز قال رب اين  ٦٢فقاتل وليعنك ربك  قال أبو عبيدة معىن فاذهب انت وربك فقاتال أي اذهب
ال أملك اال نفسي وأخي وجيوز أن يكون املعىن وأخي ال ميلك إال نفسه وجيوز أن يكون املعىن وأملك أخي النه 

مث قال جل وعز فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني قال الضحاك املعىن  ٦٣اذا كان يطيعه فهو مالك يف الطاعة 
وقوله جل وعز قال فاهنا حمرمة عليهم أي هم ممنوعون من دخوهلا ويروى  ٦٤ا وبني القوم الفاسقني فاقض بينن

  أنه حرم عليهم دخوهلا أبدا 

فالتمام على هذا عند قوله عليهم مث قال تعاىل أربعني سنة يتيهون يف االرض وقد ذهب بعض أهل اللغة اىل أن 
مث قال جل وعز فال تأس على القوم  ٦٥ابتدأ فقال يتيهون يف االرض املعىن فاهنا حمرمة عليهم أربعني سنة مث 

الفاسقني جيوز أن يكون هذا خطابا للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي فال تأس على قوم هذه صفتهم وجيوز أن 
  يكون اخلطاب ملوسى صلى اهللا عليه و سلم 

حته واملعىن أنه أزال ما يقع الغم من أجله يقال أسي يأسى أسى اذا حزن ويقال أسى الشيء يأسو أسوا اذا أصل
وقوله جل وعز واتل عليهم نبأ ابين آدم  ٦٦ولك يف فالن اسوة وأسوة أي اذا رأيته مثلك نفض عنك الغم 

باحلق قال جماهد مها ابنا آدم لصلبه هابيل وقابيل وكان من عالمة قرباهنم اذا تقبل أن يسجد أحدهم مث تنزل 
  القربان والقربان عند أهل اللغة فعالن مما يتقرب به اىل اهللا جل وعز نار من السماء فتأكل 

مث قال عز و جل قال القتلنك قال امنا يتقبل اهللا من  ٦٧قال احلسن مها من بين اسرائيل الن القربان كان فيهم 
ى أن القتل كان املتقني املعىن قال الذي مل يتقبل منه للذي تقبل منه ألقتلنك مث حذف هذا لعلم السامع ويرو

ممنوعا يف ذلك الوقت كما كان ممنوعا حني كان النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة ووقت عيسى عليه السالم 
  فلذلك قال ما أنا بباسط يدي اليك القتلك اين أخاف اهللا رب العاملني 

يقال باء بالشيء  وقوله جل وعز اين أريد أن تبوء بامثي وامثك فتكون من أصحاب النار قال الكسائي - ٦٨
يبوء به بوء وبواء اذا انصرف به قال البصريون يقال باء بالشيء اذا أقر به واحتمله ولزمه ومنه تبوأ فالن الدار 
أي لزمها وأقام هبا يقال البواء التكافؤ والقتل بواء وأنشد فان تكن القتلى بواء فانكم فىت ما قتلتم آل عوف بن 

ا كان املؤمن يريد  عامر قال أبو العباس حممد بن يزيد يف قوله تعاىل اين أريد أن تبوء بامثي وامثك وهو مؤمن مل
  الثواب وال يبسط يده اليه بالقتل كان مبنزلة من يريد هذا 

وسئل أبو احلسن بن كيسان كيف يريد املؤمن أن يأمث أخوه وأن يدخل النار فقال امنا وقعت االرادة بعدما 
ن بسطت ايل يدك لتقتلين المتنعن من ذلك مريدا الثواب فقيل له فكيف قال بإمثي بسط يده بالقتل فاملعىن لئ



تلي وامث ذنبك الذي من أجله مل يتقبل من  وإمثك وأي امث له اذا قتل فقال فيه ثالثة أوجه أحدها أن تبوء بامث ق
ئك علي النه قد يأمث يف أجله قربانك ويروى هذا الوجه عن جماهد والوجه اآلخر أن تبوء بامث قتلي وإمث اعتدا

  االعتداء وان مل يقتل والوجه الثالث أنه لو بسط يده اليه أمث فرأى أنه اذا 

أمسك عن ذلك فانه يرجع على صاحبه وصار هذا مثل قولك املال بينه وبني زيد أي املال بينهما فاملعىن أن 
تلي وامثك فيما تقدم تبوء بامثنا قال أبو جعفر ومن أجل ما روي فيه عن ابن مسعود وابن ع باس أن املعىن بامث ق

من معاصيك فان قيل أفليس القتل معصية وكيف يريده قيل مل يقل أن تبوء بقتلي فامنا املعىن بامث قتلي ان قتلتين 
مث قال جل وعز وذلك جزاء الظاملني جيوز أن يكون هذا إخبارا من اهللا عن ابن آدم أنه قال  ٦٩فامنا أراد احلق 

  هذا 

ا مما قبله وجي وقول جل وعز فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله قال قتادة أي زينت وقال  ٧٠وز أن يكون منقطع
جماهد أي شجعته يريد أهنا ساعدته على ذلك وقال أبو العباس طوعت فعلت من الطوع والطواعية وهي 

خلسران النقصان مث قال مث قال جل وعز فأصبح من اخلاسرين أي ممن خسر حسناته وا ٧١االجابة اىل الشيء 
  جل وعز فبعث اهللا غرابا يبحث يف االرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه 

قال جماهد بعث اهللا جل وعز غرابني فاقتتال حىت قتل أحدمها صاحبه مث حفر فدفنه وكان ابن آدم هذا أول من 
وقوله جل وعز من أجل  ٧٣تله قتل ويروى أنه ال يقتل مؤمن اىل يوم القيامة اال كان عليه كفل من ذنب من ق

ذلك كتبنا على بين اسرائيل أنه من قتل نفس بغري نفس أو فساد يف االرض فكأمنا قتل الناس مجيعا وقرأ احلسن 
  أو فسادا يف االرض فكأمنا قتل الناس مجيعا واملعىن على قراءته أو عمل فسادا 

بق نفسه فصار مبنزلة من قتل الناس مجيعا أي يف وقال ابن عباس يف قوله جل وعز فكأمنا قتل الناس مجيعا أو
استحقاقه العذاب ويستحق املقتول النصر وطلب الثأر من القاتل على املؤمنني مجيعا قال ابن عباس إحياؤها أال 
يقتل نفسا حرمها اهللا عز و جل وقال قتادة عظم اهللا أمره فأحلقه من االمث هذا وقيل هو متثيل أي الناس مجيعا له 

  اء ومعىن أو فساد يف االرض وفساده احلرب واخافة السبيل خصم

بن سهل بن حنيف قال مسعت عثمان بن عفان رمحه  ويف حديث محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن أيب أمامة 
سلم يقول ال حيل دم امرىء مسلم اال باحدى ثالث زىن بعد  اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

د اميان أو قتل نفس بغري حق ومعىن فكأمنا أحيا الناس مجيعا على قول قتادة أنه يعطى من احصان أو كفر بع
الثواب على قدر ذلك وقيل وجب شكره على الناس مجيعا فكأمنا من عليهم مجيعا يروى هذا عن مكحول 

ون يف االرض وقوله جل وعز امنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسع ٧٤وقول ابن عباس أوالها وأصحها 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف قال احلسن السلطان خمري أي هذه االشياء شاء 

فعل وكذلك روى ابن جنيح عن عطاء وهو قول جماهد وابراهيم والضحاك وهو حسن يف اللغة الن أو تقع 
  للتخيري كثريا 



فقتل وأخذ املال صلب ومن قتل قتل ومن أخذ املال ومل يقتل  وقال أبو جملز اآلية على الترتيب فمن حارب
قطعت يده ورجله من خالف ومن مل يقتل ومل يأخذ املال نفي وروى هذا القول حجاج بن أرطاة عن عطية عن 
ابن عباس مثله غري أنه قال يف أوله فمن حارب وقتل وأخذ املال قطعت يده ورجله من خالف مث صلب وليس 

لز قبل الصلب ذكر شيء واحتج أصحاب هذا القول حبديث رواه عثمان وعائشة وابن مسعود يف قول أيب جم
دم امرىء مسلم اال باحدى ثالث وذكر احلديث قالوا فقد امتنع  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال حيل 

  قتله اال أن يقتل فوجب أن تكون اآلية على املراتب 

و ينفوا من االرض كلما علم أنه يف موضع قوتل حىت خيرج منه وقال أهل الكوفة وقال الزهري يف قوله تعاىل أ
وقوله  ٧٥النفي ها هنا احلبس وقال سعيد بن جبري وعمر بن عبد العزيز ينفى من بلدته اىل بلدة أخرى غريها 
ري وخزي جل وعز ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم يقال خزي خيزى خزيا اذا افتضح وحت

  خيزى خزاية اذا استحيا كأنه حتري كراهة أن يفعل القبيح 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا اليه الوسيلة قال ابن عباس يعين القربة وكذلك قال  - ٧٦
ة درجة احلسن وروى موسى بن وردان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوسيل

وقوله جل وعز يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها قال  ٧٧عند اهللا جل وعز وليس فوقها درجة 
  يزيد الفقري قيل جلابر بن عبد اهللا أنتم يا أصحاب حممد تقولون ان قوما خيرجون من النار واهللا يقول وما هم 

خلاص عاما امنا هذا يف الكفار خاصة فقرأت اآلية من أوهلا خبارجني منها فقال جابر انكم جتعلون العام خاصا وا
وقوله جل وعز والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال سيبويه املعىن  ٧٨اىل آخرها فاذا هي يف الكفار خاصة 

مث قال جل وعز جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا يقال نكلت به اذا  ٧٩وفيما فرض عليكم السارق والسارقة 
وقوله جل وعز فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان اهللا  ٨٠ما جيب أن ينكل به عن ذلك الفعل  فعلت به

  يتوب عليه ان اهللا غفور رحيم 

املعىن غفور له وجعل اهللا توبة الكافرين تدرأ عنهم احلدود الن ذلك أدعى اىل االسالم وجعل توبة املسلمني عن 
أعظم الجورهم يف اآلخرة وأمنع ملن هم أن يفعل مثل فعلهم  السرقة والزنا ال تدرأ عنهم احلدود الن ذلك

وقوله جل وعز يا أيها  ٨١وقال جماهد والشعيب قرأ عبد اهللا بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما 
الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر أي ال حيزنك مسارعتهم اىل الكفر الن اهللا جل وعز قد وعدك 

  النصر 

مث قال جل  ٨٣مث قال جل وعز من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم قال جماهد يعين املنافقني  - ٨٢
وعز ومن الذين هادوا مساعون للكذب قال جماهد يعين اليهود فأما معىن مساعون للكذب واالنسان يسمع اخلري 

يف اللغة أن يقال ال تسمع من فالن أي ال  والشر ففيه قوالن أحدمها أن املعىن قابلون للكذب وهذا معروف
  تقبل منه ومنه مسع اهللا ملن محده معناه قبل الن اهللا جل وعز سامع لكل شيء 



مث قال جل وعز  ٨٤والقول اآلخر أهنم مساعون من أجل الكذب كما تقول أنا أكرم فالنا لك أي من أجلك 
مث قال جل وعز حيرفون الكلم من بعد  ٨٥يأتوك  مساعون لقوم آخرين مل يأتوك أي هم عيون لقوم آخرين مل

مث قال جل وعز يقولون ان أوتيتم  ٨٦مواضعه أي من بعد أن وضعه اهللا مواضعه فأحل حالله وحرم حرامه 
هذا فخذوه وان مل تؤتوه فاحذروا أي تقول اليهود ان أوتيتم هذا احلكم احملرف فخذوه وان مل تؤتوه فاحذروا 

هذا أن رجال منهم زىن وهو حمصن وقد كتب الرجم على من زىن وهو حمصن يف التوراة أن تعملوا به ومعىن 
  فقال بعضهم أئتوا حممدا لعله 

يفتيكم خبالف الرجم فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر بالرجم بعد أن أحضرت التوراة ووجد فيها فرض 
 فتنته فلن متلك له من اهللا شيئا قيل معىن الفتنة مث قال جل وعز ومن يرد اهللا ٨٧الرجم وكانوا قد أنكروا ذلك 

مث قال جل وعز أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم هلم يف الدنيا  ٨٨ها هنا االختبار وقيل معناها العذاب 
  خزي أي فضيحة وذل حني أحضرت التوراة فتبني كذهبم وقيل خزيهم يف الدنيا أخذ اجلزية والذل 

وعز مساعون للكذب أكالون للسحت روى زر عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال السحت مث قال جل  - ٨٩
الرشوة وقال مسروق سألت عبد اهللا عن اجلور يف احلكم قال ذلك الكفر قلت فما السحت قال أن يقضي 

الرجل الخيه حاجة فيهدي اليه هدية فيقبلها والسحت يف كالم العرب على ضروب جيمعها أنه ما يسحت دين 
  االنسان يقال سحته وأسحته اذا استأصله ومنه وعض زمان يا ابن مروان مل يدع من املال اال مسحتا أو جملف 

وقوله جل وعز فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم يف هذا قوالن أحدمها روي عن ابن عباس أنه  - ٩٠
وعكرمة قال الشعيب ان شاء حكم وان قال هي منسوخة نسخها وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وكذا قال جماهد 

شاء مل حيكم وكذلك قال ابراهيم وقال احلسن ليس يف املائدة شيء منسوخ واالختيار عند أهل النظر القول 
االول النه قول ابن عباس وال خيلو قوله عز و جل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا من أن يكون ناسخا هلذه اآلية 

ينهم مبا أنزل اهللا ان حكمت فقد صار مصيبا أن حكم بينهم بامجاع ويف احلديث أو يكون معناه وأن احكم ب
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يقويه 

روي عن عبد اهللا بن مرة عن الرباء بن عازب أن يهوديا مر به على النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد محم وجهه 
ال يف آخره فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا أول من فسأل عن شأنه فقيل زىن وهو حمصن وذكر احلديث وق

أحيا ما أماتوا من أمر اهللا فأمر به فرجم ويبني لك أن القول هذا قوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني 
  وقوله جل وعز فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل  ٩١هللا شهداء بالقسط 

راة فيها هدى ونور أي فيها بيان أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وما جاءوا وقوله جل وعز انا أنزلنا التو - ٩٢
مث قال جل وعز حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا جيوز أن يكون املعىن فيها هدى  ٩٣يستفتون فيه 

للذين هادوا وعليهم مث ونور للذين هادوا حيكم هبا النبيون وجيوز أن يكون املعىن حيكم هبا النبيون الذين أسلموا 
حذف وقد قيل ان هلم مبعىن عليهم وتأول حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أمر بريرة حني قال اشترطي 

  هلم 



الوالء أن معناه عليهم النه صلى اهللا عليه و سلم ال يأمرها بشيء ال جيب وقال اهللا جل ذكره وان أسألتم فلها 
مث قال جل وعز والربانيون  ٩٤ىن املدح مثل بسم اهللا الرمحن الرحيم و الذين أسلموا ههنا نعت فيه مع

واالحبار قال أبو رزين الربانيون العلماء احلكماء والرباين عند أهل اللغة معناه رب العلم أي صاحب العلم 
ا مات ابن عباس مات  وجيء بااللف والنون للمبالغة ويقوي هذا أنه يروى أن ابن احلنفية رمحة اهللا عليه قال مل

  رباين العلم 

وقال جماهد الربانيون فوق االحبار واالحبار العلماء الهنم حيربون لشيء وهو يف صدورهم حمرب وقال ابن عباس 
مسي احلرب الذي يكتب به حربا النه حيرب به أي حيقق به وقال الثوري سألت الفراء مل مسي احلرب حربا فقال يقال 

حرب مث حذف كما قال تعاىل واسأل القرية فسألت االصمعي فقال ليس هذا بشيء  للعامل حرب وحرب واملعىن مداد
مث قال جل وعز مبا استحفظوا من كتاب  ٩٥امنا مسي حربا لتأثريه يقال على أسنانه حربة أي صفرة أو سواد 

  اهللا أي استودعوا 

عباس هو به كافر ال كفرا باهللا  وقوله جل وعز ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون قال ابن - ٩٦
ومالئكته وكتبه وقال الشعيب االوىل يف املسلمني والثانية يف اليهود والثالثة يف النصارى وقال غريه من رد حكما 

ال جيب الرجم على من زىن وهو حمصن أنه  من أحكام اهللا فقد كفر قلت وقد أمجعت الفقهاء على أنه من قال 
كام اهللا جل وعز ويروى أن حذيفة سئل عن هذه اآليات أهي يف بين اسرائيل فقال كافر النه رد حكما من أح

  نعم هي فيهم ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل 

وقال احلسن أخذ اهللا جل وعز على احلكام ثالثة أشياء أن ال يتبعوا اهلوى وأن ال خيشوا الناس وخيشوه وأن ال 
ل يف هذا ما رواه االعمش عن عبد اهللا بن مرة عن الرباء قال هي يف يشتروا بآياته مثنا قليال وأحسن ما قي

الكفار كلها يعين فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظاملون فأولئك هم الفاسقون والتقدير على هذا القول 
  والذين مل حيكموا مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 

ل ابن عباس فهو كفارة للجارح وكذلك قال عكرمة وقوله جل وعز فمن تصدق به فهو كفارة له قا - ٩٧
واملعىن فمن تصدق حبقه وقال عبد اهللا بن عمرو فهو كفارة للمجروح أي يكفر عنه من ذنوبه مثل ذلك 

وقوله جل وعز ومهيمنا عليه قال ابن عباس أي مؤمتنا  ٩٨وكذلك قال ابن مسعود وجابر بن زيد رمحهما اهللا 
ا قبله من الكتب وقال قتادة أي شاهد عليه وقال سعيد بن جبري ا   لقرآن مؤمتن على م

وقال أبو العباس حممد بن يزيد االصل مؤمين عليه أي أمني فأبدل من اهلمزة هاء كما يقال هرمت املاء وأرمت 
ذا املاء وقال أبو عبيد يقال هيمن على الشيء يهيمن اذا كان له حافظا وهذه االقوال كلها متقاربه املعاين النه ا
كان حافظا للشيء فهو مؤمتن عليه وشاهد وقرأ جماهد وابن حميص ومهيمنا عليه بفتح امليم وقال جماهد أي 

سلم مؤمتن على القرآن  وقوله جل وعز لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن  ٩٩حممد صلى اهللا عليه و 
  عباس سبيال وسنة 



ة وشريعة عند أهل اللغة مبعىن واحد وهو ما بان ووضح وقال قتادة الدين كله واحد والشرائع خمتلفة وشرع
ومنه طريق للشارع أي ظاهر بني ومنه مها يف االمر شرع أي ظهورمها فيه واحد واملنهاج يف اللغة الطريق البني 

  وقال أبو العباس حممد بن يزيد الشريعة ابتداء الطريق واملنهاج الطريق املستمر 

مث قال جل وعز  ١٠١هللا جلعلكم أمة واحدة قال ابن عباس على دين واحد وقوله جل وعز ولو شاء ا - ١٠٠
وقوله جل وعز أفحكم اجلاهية يبغون روي عن احلسن وقتادة  ١٠٢ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختربكم 

واالعرج واالعمش أهنم قرءوا أفحكم اجلاهلية يبغون احلكم واحلاكم يف اللغة واحد وكأهنم يريدون الكاهن 
ما أشبهه من حكام اجلاهلية وصذا يف قرأة من قرأ أفحكم ومعىن يبغون يطلبون وقال جماهد يراد هبذا اليهود و

سلم يتومهون أنه حيكم عليهما خبالف الرجم    يعين يف أمر الزانيني حني جاءوا اىل النيب صلى اهللا عليه و 

أيقن تبني أن حكم اهللا جل وعز هو  مث قال جل وعز ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون أي من - ١٠٣
وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هذا يف املنافقني الهنم كانوا  ١٠٤احلق 

وقوله جل وعز فترى الذين يف قلوهبم مرض أي نفاق  ١٠٥ميالئون املشركني وخيربوهنم بأسرار املؤمنني 
مث قال جل وعز  ١٠٦ن يف معاونتهم مث حذف كما قال جل وعز واسأل القرية يسارعون فيهم املعىن يسارعو

  يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة يف معناه قوالن 

أحدمها روي عن ابن عباس قال يقولون خنشى أن ال يدوم االمر حملمد والقول اآلخر خنشى أن يصيبنا قحط فال 
دارت تدور أي خنشى أن يدور أمر ويدل عليه قوله جل وعز يفضلوا علينا والقول االول أشبه باملعىن كأنه من 

فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده الن الفتح النصر قال ابن عباس فأتى اهللا بالفتح فقتلت مقاتلة بين 
قريظة وسبيت ذراريهم وأجلي بنو النضري وقيل معىن أو أمر من عنده أي بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

  رب بأمساء املنافقني فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم خي

مث قال جل وعز ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم أي أهؤالء  ١٠٧نادمني 
الذين اجتهدوا يف األميان أهنم ال يوالون املشركني مث قال تعاىل حبطت أعماهلم وهذا مثل قوله تعاىل الذين 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه  ١٠٨فروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم ك
  فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه يف معىن هذا قوالن قال احلسن هو واهللا أبو بكر رضي اهللا عنه وأصحابه 

ا أمحد بن يونس السري يعين ابن حيىي قال حدثنا أبو جعفر قال نا احلسن بن عمر بن أيب االحوص الكويف قال ن
قرأ احلسن هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه حىت قرأ 

اآلية فقال احلسن فوالها اهللا واهللا أبا بكر وأصحابه وروى شعبة عن مساك بن حرب عن عياض االشعري قال ملا 
اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أوما النيب صلى اهللا عليه و سلم اىل أيب موسى االشعري رمحه اهللا  نزلت فسوف يأيت
مث قال جل وعز أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين قال أبو جعفر مسعت أبا اسحاق  ١٠٩فقال هم قوم هذا 

للمؤمنني وخشن على الكافرين وسئل عن معىن هذا فقال ليس يريد أذلة من اهلوان وامنا يريد أن جانبهم لني 
  مث قال جل وعز ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء أي ذلك اللني للمؤمنني والتشديد على الكافرين تفضل  ١١٠



وقوله تبارك امسه امنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا قال أبو عبيد أخربنا  ١١١من اهللا جل وعز منحهم اياه 
يم ان عن أيب جعفر حممد بن علي يف قوله جل وعز امنا وليكم اهللا ورسوله هشيم ويزيد عن عبد امللك بن سل

ا أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال علي من  والذين آمنوا قال يعين املؤمنني فقلت له بلغن
امل وىل والويل املؤمنني قال أبو عبيد وهذا يبني لك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من كنت مواله فعلي مواله ف

  واحد والدليل على هذا قوله جل وعز اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور 

مث قال يف موضع آخر ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم فمعىن حديث النيب صلى اهللا 
وقوله  ١١٢من كنت ناصره فعلي ناصره عليه و سلم يف والية الدين وهي أجل الواليات وقال غري أيب عبيد 

جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء وقرأ الكسائي والكفار أولياء واملعىن من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار قال الكسائي يف حرف 

ا من اليهود واملشركني ضحكوا من املسلمني أيب رمحه اهللا ومن الك فار وروي عن ابن عباس رمحه اهللا أن قوم
  وقت سجودهم فأنزل اهللا تعاىل 

وقوله جل وعز قل هل  ١١٣يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا اىل آخر اآليات 
ن ابن عباس أنه قال قالت اليهود يف أمة حممد صلى أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ويف هذا قوالن روي ع

سلم هم أقل الناس حظا يف الدنيا واآلخرة فأنزل اهللا جل وعز قل هل أنبئكم بشر من ذلك    اهللا عليه و 

والقول اآلخر وهو املعروف الصحيح أن املعىن قل هل أنبئكم بشر من نقومكم علينا ثوابا الن قبله هل تنقمون 
باهللا قال الكسائي يقال نقمت على الرجل أنقم نقوما ونقمة وقد حكي نقمت أنقم اذا كرهت  منا اال أن آمنا

مث قال جل وعز من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير قال جماهد  ١١٤الشيء أشد الكراهية 
  يعين اليهود مسخ منهم 

ة وأيب عمرو والكسائي وقرأ أبو جعفر وعبد مث قال جل وعز وعبد الطاغوت وهذه قراءة أهل املدين - ١١٥
بن كعب وعن  مثل ضرب وال وجه هلذا وروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قرأ وعبدوا الطاغوت وروي عن أيب 
ابن مسعود من طريق آخر أهنما قرءا وعبدت الطاغوت وقرأ ابن عباس وعبد الطاغوت وروي عن عكرمة عن 

وروي عن االعمش وحيىي بن وثاب وعبد الطاغوت وقرأ أبو واقد االعرايب ابن عباس أنه جيوز وعابد الطاغوت 
  وعباد الطاغوت وقرأ محزة وعبد الطاغوت 

فمن قرا وعبد الطاغوت فاملعىن عنده من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت ومحل الفعل على لفظ من ومن قرأ 
كما قال جل وعز ومنهم من يستمعون اليك  وعبدوا الطاغوت فهو عنده بذلك املعىن اال أنه محله على معىن من

ومن قرأ وعبدت الطاغوت محله على تأنيث اجلماعة كما قال جل وعز قالت االعراب ومن قرأ وعبد 
الطاغوت فهو عنده مجع عابد كما يقال شاهد وشهد وغائب وغيب ومن قرأ وعابد فهو عنده واحد يؤدي عن 

  مجاعة 



عبيد كما يقال مثال ومثل ورغيف ورغف وقال بعض النحويني هو مجع  ومن قرأ وعبد فهو عنده مجع عباد أو
عبد كما يقال رهن ورهن وسقف وسقف ومن قرأ وعباد فهو مجع عابد كما يقال عامل وعمال ومن قرأ وعبد 
الطاغوت فأكثر أهل اللغة يذهب اىل أنه حلن وهي جتوز على حيلة وذلك أن جيعل عبدا واحدا يدل على مجاعة 

ال رجل حذر وفطن وندس فيكون املعىن وخادم الطاغوت وعلى هذا تتأول هذه القراءة يقال عبده كما يق
يعبده اذ ذل له أشد الذل ومنه بعري معبد أي مذلل بالقطران ومنه طريق معبد ومنه يقال عبدت أعبد اذا أنفت 

  كما قال 

الفرد مبعىن الفرد وينشد النابغة من  وأعبد أن هتجى متيم بدارم واملعىن على هذا وخادم الطاغوت وقد قيل
وحش وجرة موشي أكارعه طاوي املصري كسيف الصيقل الفرد ويروى الفرد وقيل الطاغوت ها هنا يعىن به 
الشيطان وكذا روي عن بريدة االسلمي أنه قرأ وعابد الشيطان وأجاز بعض العلماء وعبد الطاغوت باخلفض 

وقوله عز و جل واذا جاؤكم  ١١٦حتذف من مثل هذا يف االضافة  على معىن عبدة مثل كاتب وكتبة واهلاء
  قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

وقوله جل وعز لوال ينهاهم الربانيون واالحبار وقرأ أبو  ١١٧أي مل ينتفعوا بشيء مما مسعوا فخرجوا بكفرهم 
ر العلماء والفقهاء والربانيون فوق االحبار قال أبو اجلراح لوال ينهاهم الربيون قال جماهد الربانيون واالحبا

جعفر والربيون اجلماعات وهو مأخوذ من الربة والربة اجلماعة فنسب اليها فقيل ريب مث مجع فقيل ربيون قال 
  أبو جعفر واملعىن بئس الصنع ما يصنع هؤالء الربانيون واالحبار يف تركهم هني هؤالء 

أخوف عندي منها أننا ال ننهى ويف هذه اآلية حكم يف أمر العلماء يف النهي عن  قال الضحاك ما يف القرآن آية
وقوله عز و جل وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم يف هذه اآلية ثالثة أقوال أحسنها ما  ١١٨املنكر 

التمثيل أي قالوا هو روي عن ابن عباس أنه قال قالت اليهود ان اهللا عز و جل خبيل واملعىن عند أهل اللغة على 
  ممسك عنا مل يوسع علينا حني أجدبوا كما قال تعاىل وال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك فهذا نظري ذاك واهللا أعلم 

وقيل اليد ها هنا النعمة وقيل هذا القول غلط لقوله بل يداه مبسوطتان فنعم اهللا جل وعز أكثر من أن حتصى 
من احتج ملن قال اهنما نعمتان بأن املعىن النعمة الظاهرة والباطنة فكيف يكون بل نعمتاه مبسوطتان فقال 

وقوله عز و جل وألقينا بينهم العداوة  ١١٩والقول الثالث أن املعىن أنه ال يعذبنا أي مغلولة عن عذابنا 
  س والبغضاء اىل يوم القيامة أي جعل بأسهم بينهم فهم متباغضون غري متفقني فهم أبغض خلق اهللا اىل النا

وقال جماهد هم اليهود والنصارى والذي قال حسن ويكون راجعا اىل ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
مث قال جل وعز كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا هذا متثيل أي كلما جتمعوا شتت اهللا أمرهم وقال  ١٢٠

مث قال  ١٢١و سلم وهم حتت أيدي اجملوس قتادة أذهلم اهللا جل وعز مبعاصيهم فلقد بعث النيب صلى اهللا عليه 
  جل وعز ويسعون يف االرض فسادا 



وقوله جل وعز ولو أهنم أقاموا التوراة واالجنيل أي لو أظهروا ما فيها من  ١٢٢أي يسعون يف إبطال االسالم 
سلم وما أنزل اليهم من رهبم يعين به القرآن واهللا أعلم  جل وعز  مث قال ١٢٣صفة النيب صلى اهللا عليه و 

الكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم فهذا يدل على أهنم كانوا يف جدب ومن فوقهم على قول ابن عباس 
وجماهد والسدي يعين املطر ومن حتت أرجلهم يعين النبات وقيل جيوز أن يكون متثيال أي لوسعنا عليهم كما 

  يقال 

وقوله عز و جل يا أيها  ١٢٤أهل التأويل  فالن يف خري من قرنه اىل قدمه أي قد مشله اخلري واالول قول
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان مل تفعل فما بلغت رساالته يف معناه قوالن أحدمها بلغ كل ما أنزل 

اليك ويقوي هذا أن مسروقا روى عن عائشة أهنا قالت من حدثك أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم كتم شيئا 
ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان مل تفعل فما بلغت رسالته من الوحي فقد كذب واهللا يقو

  والقول اآلخر وعليه أكثر أهل اللغة ان املعىن أظهر ما أنزل اليك من ربك أي بلغه ظاهرا 

ودل على هذا قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس أي مينعك منهم أن ينالوك بسوء مشتق من عصام القربة وهو 
به وقوله جل وعز وليزيدن كثريا منهم ما أنزل اليك طغيانا وكفرا أي يكفرون به فيزدادون كفرا على  ما تشد
وقوله جل وعز ان  ١٢٦مث قال جل وعز فال تأس على القوم الكافرين أي فال حتزن عليهم  ١٢٥كفرهم 

  الذين آمنوا ها هنا املنافقون الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى يف هذا قوالن أحدمها أنه يعين ب

والتقدير ان الذين آمنوا بألسنتهم ودل على هذا قوله تعاىل وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين 
املعىن على هذا القول من حقق االميان  ١٢٧قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم  مث قال جل امسه من آمن باهللا ف

عىن من آمن باهللا من ثبت على اميانه كما قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا بقلبه والقول اآلخر ان م
وقوله جل وعز كلما جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قال اليهود  ١٢٨ورسوله 

بالشرائع والكتب والنصارى يشتركون يف التكذيب واليهود تنفرد بالقتل خاصة وكانت الرسل منها من يأيت 
  واالحكام حنو حممد صلى اهللا عليه و سلم وموسى وعيسى وهؤالء 

معصومون ومنهم من يأيت باالمر باملعروف والنهي عن املنكر والتمسك بالدين حنو حيىي وزكريا عليهما السالم 
وقال غريه معىن  وقوله عز و جل وحسبوا أن ال تكون فتنة فعموا وصموا قال احلسن يعين بالفتنة البالء ١٢٩

مث قال جل وعز مث  ١٣٠فعموا وصموا متثيل أي مل يعملوا مبا مسعوا وال انتفعوا مبا رأوا فهم مبنزلة العمي الصم 
سلم خيربهم بأن اهللا عز و جل يتوب عليهم ان تركوا الكفر    تاب اهللا عليهم أي بعث حممدا صلى اهللا عليه و 

قوله عز و جل لقد كفر الذين قالوا ان اهللا هو املسيح ابن مرمي و ١٣١مث عمو وصموا أي بعد وضوح احلجة 
قال ابراهيم النخعي املسيح الصديق قال أبو جعفر ووجدنا للعلماء يف تفسري معناه ستة أقوال سوى هذا روي 

عن ابن عباس مسي مسيحا النه كان أمسح الرجل ال أمخص له وروى غريه عنه امنا مسي مسيحا النه كان ال 
يه مراده وقال ثعلب النه كان ميسح االرض أي  ميسح بيده ذا عاهة اال برأ وال يضع يده على شيء اال أعطي ف

  يقطعها وقيل لسياحته يف االرض وقيل النه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن 



سوح وقال أبو عبيد أحسب أصله بالعربانية مشيحا قال وأما قوهلم املسيح الدجال فامنا مسي مسيحا النه مم
وقوله جل وعز وأمه صديقة كانا  ١٣٢احدى العينني فهو مسيح مبعىن ممسوح كما يقال قتيل مبعىن مقتول 

يأكالن الطعام من الصدق وفعيل يف كالم العرب للتكثري كما يقال سكيت وقال جل وعز وصدقت بكلمات 
  رهبا وكتبه ومن هذا قيل اليب بكر رضي اهللا عنه صديق 

له صديق النه ملا أخرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أسري به اىل بيت املقدس فقال ان كان  ويروى أنه امنا قيل
وقوله جل وعز كانا يأكالن الطعام يف معناه قوالن أحدمها كناية عن اتيان احلاجة كما  ١٣٣قال فقد صدق 

فكيف يكون اهلا من ال يعيش يكىن عن اجلماع بالغشيان وما أشبهه وقيل كانا يتغذيان كما يتغذى سائر الناس 
مث قال جل وعز ذكره انظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون أي قد بينا هلم  ١٣٤اال بأكل الطعام 

  العالمات وأوضحنا االمر فمن أين يصرفون 

اوز قال وقوله جل وعز يا اهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق الغلو التج ١٣٥يقال أفكه يأفكه اذا صرفه 
أبو عبيد كما فعلت اخلوارج أخرجهم الغلو اىل أن كفروا أهل الذنوب قال ويبني لك هذا قول النيب صلى اهللا 

عليه و سلم فيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية واملروق هو الغلو بعينه الن السهم يتجاوز 
  ا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل مث قال جل وعز وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلو ١٣٦الرمية 

قال ابن أيب جنيح عن جماهد يعين اليهود وقال غريه الهنم اتبعوا شهواهتم وطلبوا دوام رياستهم وآثروا ذلك 
على احلق واهلوى يف القرآن مذموم والعرب ال تستعمله اال يف الشر فأما يف اخلري فيستعملون الشهوة والنية 

مث قال جل وعز وأضلوا كثريا قال ابن أيب جنيح يعين املنافقني وقال غريه ضلوا باتباعهم اياهم  ١٣٧واحملبة 
وقوله جل وعز لعن الذين كفروا من بين  ١٣٩مث قال جل وعز وضلوا عن سواء السبيل أي قصده  ١٣٨

  ا قردة اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي قال أبو مالك الذين لعنوا على لسان داود مسخو

والذين لعنوا على لسان عيسى صلى اهللا عليه و سلم مسخوا خنازير وروي عن ابن عباس أنه قال الذين لعنوا 
على لسان داود أصحاب السبت والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا بعد نزول املائدة وروي عن 

ائيل أن أحدهم كان يرى أخاه على املعصية النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أول ما وقع النقص يف بين اسر
فينهاه مث ال مينعه ذلك من الغد أن يكون أكيله وشريبه فضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض وأنزل فيهم القرآن 

لعن الذين كفروا من بين اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون مث قال صلى 
سلم كال وال   ذي نفسي بيده حىت اهللا عليه و 

وقوله جل وعز ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا  ١٤٠تأخذوا على يدي الظامل فتأطروه على احلق أطرا 
وقوله جل وعز لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  ١٤١قال جماهد يعين املنافقني 

نصارى قال سعيد بن جبري هم سبعون رجال وجه هبم النجاشي  ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا
وكانوا أجل من عنده فقها وسنا فقرأ عليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يس فبكوا وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع 

  الشاهدين 



مرتني اىل آخر  وأنزل اهللا فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون اىل قوله أولئك يؤتون أجرهم
اآلية وروي عن ابن عباس أنه قال هم من احلبشة جاءوا اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان معهم رهبان من 

وقوله جل وعز فاكتبنا مع الشاهدين روى اسرائيل عن مساك عن عكرمة  ١٤٢رهبان الشام فآمنوا ومل يرجعوا 
سلم ويبني لك صحة هذا القول قوله جل وعز وكذلك عن ابن عباس قال يعين أمة حممد صلى اهللا عليه و 

وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل  ١٤٣جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
  اهللا لكم 

قال الضحاك هؤالء قوم من املسلمني قالوا نقطع مذاكرينا ونلبس املسوح وقال قتادة نزلت يف مجاعة من 
سلم منهم علي بن أيب طالب وعثمان بن مظعون قالوا خنصي أنفسنا أصحاب ر سول اهللا صلى اهللا عليه و 

ونترهب وقال جماهد نزلت يف عثمان بن مظعون وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وغريمها قالوا نترهب ونلبس 
اوز ما له اىل ما ليس له وقوله جل وعز وال تعتدوا ان اهللا ال حيب املعتدين االعتداء يف اللغة جت ١٤٤املسوح 

ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم فيه قوالن  ١٤٥قال احلسن معناه أال تأتوا ما هنيتم عنه    وقوله جل وعز 

أحدمها أنه قول الرجل ال واهللا وبلى واهللا وروي هذا القول عن عائشة قال الشافعي وذلك عند اللجاج 
حلف مث يكون على خالف والغضب والعجلة والقول اآلخر أن حيلف ا لرجل على الشيء هو عنده على ما 

ال حقيقة له من األميان لغو قال  ذلك يروى هذا القول عن ابن عباس وأيب هريرة واللغو يف اللغة املطرح فقيل ملا 
وقوله جل وعز ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان قال  ١٤٦الكسائي يقال لغا يلغو لغوا أو لغي يلغى لغا 

  ئي معىن عقدمت أوجبتم الكسا

قال ابن جريج قلت لعطاء ما معىن عقدمت قال واهللا الذي ال اليه اال هو وقرأ أبو عمرو عقدمت قال معناه وكدمت 
وروى نافع أن ابن عمر كان اذا حنث من غري أن يؤكد اليمني أطعم عشرة مساكني لكل مسكني مدا فاذا 

ا معىن و وقوله جل وعز  ١٤٧كد اليمني قال أن حيلف على الشيء مرارا وكد اليمني أعتق رقبة قيل لنافع م
فكفارته اطعام عشرة مساكني املعىن فكفارة امثه أي الذي يغطي على امثه قال أبو جعفر واهلاء اليت يف فكفارته 

  عائدة على ما اليت يف مبا عقدمت االميان 

منها وقيل اهلاء عائدة على اللغو واالول أوىل وهذا مذهب احلسن والشعيب الن املعىن عندمها فكفارة ما عقدمت 
ا تطعمون أهليكم قال عبد اهللا بن عمر من أوسط ما تطعمون أهليكم اخلبز  ١٤٨ مث قال جل وعز من أوسط م

والتمر واخلبز والزيت وأفضل ما تطعموهنم اخلبز واللحم وقال االسود أوسط ما تطعمون أهليكم اخلبز والتمر 
ا  قال أبو اسحاق حيتمل هذا ثالثة معان يف اللغة جيوز أن يكون معىن من أوسط ما تطعمون أهليكم من أعدل م

  تطعموهنم قال عز و جل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدال 

وحيتمل أن يكون يف القيمة وحيتمل أن يكون يف الشبع وقرأ سعيد بن جبري من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
أن رجال قرأ على جماهد أو كإسوهتم فقال له ال تقرأ اال أو كسوهتم وقال كإسوهتم أي كإسوة أهليكم وروي 

مث قال جل وعز  ١٤٩أرى ذلك ثوبا ويف قراءة عبد اهللا بن أيب بن كعب فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام متتابعات 



فر وكان حممد ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم أي ذلك كفارة امث أميانكم اذا حلفتم وحنثتم مث حذف قال أبو جع
بن جرير خيتار يف أوسط أن تكون مبعىن أعدل يف القلة والكثرة قال فأعدل أقوات املوسع مدان وذلك أعاله 

  وأعدل أقوات املقتر مد وذلك ربع صاع و ما مصدر فأما الكسوة 

ا كسا فه اءة وعمامة وقال جماهد كل م و فقال احلسن وطاووس وعطاء ثوب ثوب وقال سعيد بن املسيب عب
جمزىء وهذا أشبه باللغة أن يكون كل ما وقع اسم كسوة مما يكون ثوبا فصاعدا الن ما دون الثوب ال خالف 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا امنا اخلمر وامليسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل  ١٥٠يف أنه ال جيوز 
مار وقال عبيد اهللا بن عمر سئل القاسم بن الشيطان روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال امليسر الق

ا صد عن ذكر اهللا وعن الصالة فهو ميسر    حممد عن الشطرنج أهي ميسر وعن النرد أهو ميسر فقال كل م

ذكر اهللا وعن الصالة وزعم االصمعي أن امليسر كان يف  قال أبو عبيد تأول قول اهللا عز و جل ويصدكم عن 
ى مثانية وعشرين سهما وقال أبو عمرو الشيباين كانوا يقتسموهنا على عشرة اجلزور خاصة كانوا يقتسموهنا عل

أسهم مث يلقون القداح ويتقامرون على مقاديرهم وهذا القول ليس بناقض ملا تقدم الن امليسر اذا كان يف 
ا كان مثله من اقمار ميسر كما أن اخلمر لشيء بعينه مث قيل لكل مس كر مخر اجلزور خاصة فهو قمار مث قيل م

مث قال جل وعز فاجتنبوه  ١٥١النه مبنزلتها وقد ذكرنا يف أول السورة االنصاب واالزالم والرجس الننت 
  لعلكم تفلحون أي كونوا يف جانب غري جانبه 

ويروى أن عمر رضي اهللا عنه مل يزل يقول اللهم بني لنا يف اخلمر حىت نزلت فهل أنتم منتهون فقال قد انتهينا 
ل وعز ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا وقوله ج ١٥٢

الصاحلات قال ابن عباس والرباء ملا حرمت اخلمر قال املسلون يا رسول اهللا فكيف باخواننا املؤمنني الذين ماتوا 
جناح فيما طعموا اىل آخر اآلية  وهم يشربوهنا فأنزل اهللا جل وعز ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

وروى الزهري عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة أن عمر ملا أراد حد قدامة بن مظعون قال قدامة ما كان لكم أن 
جتلدوين قال اهللا جل وعز ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية فقال عمر أخطأت 

  ما حرم اهللا عليك مث أمر به فجلد التأويل انك اذا أيقنت اجتنبت 

قيل هذا أحسن من االول الن فيها اذا ما اتقوا وآمنوا و اذا ال تكون للماضي فاملعىن على هذا واهللا أعلم 
للمؤمنني قبل وبعد على العموم وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس قال أبو جعفر قيل اذا مااتقوا الشرك وآمنوا 

زدادوا اميانا مث اتقوا الصغائر حذرا وأحسنوا تنفلوا وقال حممد بن جرير االتقاء االول وصدقوا مث اتقوا وآمنوا ا
هو االتقاء بتلقي أمر اهللا بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل واالتقاء الثاين االتقاء بالثبات على التصديق 

الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من  وقوله جل وعز يا أيها ١٥٣والثالث االتقاء باالحسان والتقرب بالنوافل 
  الصيد املعىن ليختربن طاعتكم من معصيتكم 

مث قال جل وعز تناله أيديكم ورماحكم قال جماهد الذي تناله أيديكم البيض والفراخ والذي تناله  - ١٥٤
د بن وقوله جل وعز ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم روى شريك عن سامل عن سعي ١٥٥الرماح ما كان كبريا 



ا  جبري يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال قتله حرام يف هذه اآلية قال بعض العلماء أي أنه مل
تله منكم متعمدا أكثر الفقهاء  ١٥٦حرم قتل الصيد على احملرم كان قتله اياه غري تذكية  وقوله جل وعز ومن ق

  على أن عليه اجلزاء سواء كان متعمدا أو خمطئا 

ذهبوا اىل قوله تعاىل ومن قتله منكم متعمدا مردود اىل قوله جل وعز ومن عاد فينتقم اهللا منه واحتجوا يف و
ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها اذا أصاهبا احملرم كبشا ومل يقل 

امنا عليه اجلزاء اذا قتله متعمدا واحتجوا  عمدا وال خطأ قال الزهري هو يف اخلطأ سنة وقال بعض أهل العلم
بظاهر اآلية حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم نا حممد بن حيىي نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أيب بشر عن 

تله منكم متعمدا قال ليس عليه يف اخلطأ شيء امنا هو يف العمد يعين  سعيد بن جبري يف قوله جل وعز ومن ق
  الصيد 

وقوله جل وعز فجزاء مثل ما قتل من النعم قيل النعم يف اللغة االبل والبقر والغنم وان انفردت االبل  - ١٥٧
قيل هلا نعم وان انفردت البقر والغنم مل يقل هلا نعم وقرأ االعمش فجزاؤه مثل ما واملعىن فعليه جزاؤه مث أبدل 

ا للتخيري ويف معناه أقوال وقيل احلاكم خمري  وقوله جل وعز أو كفارة طعام مساكني أو ١٥٨مثال من جزائه  هن
  وقيل أنه يعمل باالول فاالول والقول االول أحسن الن قاتل الصيد هو املخاطب والن 

طلحة واجلحدري أو عدل ذلك صياما وأنكره مجاعة من أهل اللغة وقالوا العدل  املعروف أن أو للتخيري وقرأ 
ان مبعىن واحد وقال الفراء عدل الشيء مثله من غري جنسه وعدله مثله احلمل وقال الكسائي العدل والعدل لغت

من جنسه وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا العدل والعدل املثل كان من اجلنس أو من غري اجلنس ال خيتلف 
  كما أن املثل ال خيتلف ويف احلديث ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال فالصرف التوبة والعدل الفدية 

روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حامت وال يعرف قول من قال اهنما الفريضة والنافلة والذي أنكره 
مث قال جل وعز ليذوق وبال أمره أي شدته ومنه طعام وبيل اذا كان ثقيال ومنه  ١٥٩أبو حامت قال املازري 

يلة شيخ كالوبيل يلندد  ا اهللا عم ١٦٠قوله عق سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه قال عطاء مث قال جل وعز عف ا 
عفا اهللا عما سلف يف اجلاهلية وقال شريح وسعيد بن جبري حيكم عليه يف أول مرة فاذا عاد مل حيكم عليه وقيل 

  له اذهب ينتقم اهللا منك أي ذنبك أعظم من أن يكفر 

قول عطاء يف هذا أشبه واملعىن ومن  كما أن اليمني الفاجرة ال كفارة هلا عند أكثر أهل العلم لعظم امثها قلت
عاد بعد الذي سلف يف اجلاهلية فينتقم اهللا منه بأشياء تصيبه من العقوبة أو يكون مثل قوله ليذوق وبال أمره 

وقوله جل وعز أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة روى عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن  ١٦١
  حر ما صيد منه وطعامه ما قذف وكذلك روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أيب هريرة عن عمر قال صيد الب

ا زرع النه به ينبت وقال سعيد بن جبري طعامه املليح منه وصيده ما كان طريا البني أن صيده أن  وقيل طعامه م
ملسافرون تصيدوا وطعامه أن تأكلوا الصيد قال جماهد لكم الهل القرى وللسيارة الهل االمصار وقيل السيارة ا



وقوله جل وعز جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس فيه قوالن أحدمها وهو أشبه باملعىن  ١٦٢وهذا أوىل 
  أهنم يقومون هبا ويأمنون قال سعيد بن جبري شدة للدين 

ا يف الس موات وما والقول اآلخر أهنم يقومون بشرائعها فأما قوله جل وعز بعد هذا ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم م
يف االرض وجمانسة هذا االول فقال أبو العباس حممد بن يزيد كانوا يف اجلاهلية يعظمون البيت احلرام واالشهر 
احلرم حىت اهنم كانوا يسمون رجبا وهو من االشهر احلرم االصم النه ال يسمع فيه وقع السالح فعلم اهللا عز و 

يقاتلوا يف االشهر احلرم وال عند البيت احلرام وال من كان  جل ما يكون منهم من اغارة بعضهم فأهلمهم أن ال
معه القالئد فالذي أهلمهم هذا يعلم ما يف السموات وما يف االرض وقال أبو اسحاق وقد أخرب اهللا جل وعز 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه السورة بأشياء مما يسره املنافقون واليهود فقال جل وعز 

اعون لقوم آخرين مل يأتوك وما كان من أمر الزانيني وقوله جل وعز عن ذلك لتعلموا أن اهللا مساعون للكذب مس
يعلم ما يف السموات وما يف االرض متعلق هبذه االشياء أي الذي أخربكم هبا يعلم ما يف السموات وما يف 

علم ما تبدون وما كنتم االرض والدليل على صحة هذا القول قوله تعاىل ما على الرسول اال البالغ واهللا ي
وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم معىن ان تبد لكم ان  ١٦٣تكتمون 

سلم يا رسول اهللا من أيب  تظهر قال شعبة أخربين موسى بن أنس بن مالك أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و 
  أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن  فقال أبوك فالن فأنزل اهللا عز و جل يا

أشياء ان تبد لكم تسؤكم روى ابراهيم اهلجري عن أيب عياض عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا أفرض 
احلج يف كل سنة فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت فتركتموها لكفرمت وروى أبو صاحل عن أيب هريرة قال قال 

ال يس ألين انسان يف جملسي هذا عن شيء اال أنبأته به فقال رجل يا رسول اهللا من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أيب فأخربه ونزلت ال تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم 

وأن ال يكلفهم طلب حقائق االشياء من عنده جل وعز وقيل امنا ينهى عن هذا الن اهللا جل وعز أحب الستر 
سلم اتركوين ما تركتكم على عباده رمحة منه هلم وأحب أن ال يقت رحوا املسائل وقال النيب صلى اهللا عليه و 

بلكم لكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم وروى عبد الكرمي عن سعيد بن جبري قال  فامنا هلك من كان ق
ه نزلت ال تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم يف الذين سألوا عن البحرية والسائبة والوصيلة أال ترى أن بعد

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام قلت أحسن هذه األقوال الثاين وأن اهللا جل وعز أحب 
  الستر على عباده ورد أحكامهم اىل الظاهر الذي يقدرون عليه 

ودل على أن هذا الصحيح قوله جل وعز قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين قال مقسم  - ١٦٣
ت االمم أنبياءهم صلى اهللا عليهم وسلم من اآليات أي فأروهم اياها مث كفر فومهم هبا بعد واختلف فيما سأل

ا وافقه قول أهل اللغة وهو  أهل التفسري يف البحرية والسائبة والوصيلة واحلام قال أبو جعفر ونذكر من قوهلم م
ن آخرها ذكرا شقوا أذهنا وخلوها ال معىن قول ابن عباس والضحاك البحرية الناقة اذ نتجت مخسة أبطن فكا

متنع من مرعى وال يركبها أحد ويف رواية ابن عباس وعمدوا اىل اخلامس فنحروه وكان حلمه للرجال دون 



النساء وان كانت أنثى استحيوها وتركوها ترعى مع أمها بعد شقهم أذن االم وتركهم االنتفاع هبا وان كانت 
  ميتة 

ويف اشتقاقه قوالن أحدمها أن يقال حبره اذا شقه والقول اآلخر انه من االتساع يف  اشترك فيها الرجال والنساء
الشيء مشبه بالبحر والسائبة أن ينذر أحدهم ان برأ من مرضه ليسينب ناقة أو ما أشبه ذلك واذا أعتق عبدا 

بن حليي جير قصبه يف  فقال هو سائبة مل يكن عليه والء ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأيت عمرو
  النار وهو أول من سيب السوائب 

والوصيلة يف الغنم خاصة اذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ذحبوه وكان حلمه للرجال دون 
النساء واذا ولدت أنثى مل يذحبوها وقالوا وصلت أخاها ويف الرواية عن ابن عباس قالوا وصلت أخاها ومل 

اال الذكور خاصة وان كانت ميتة أكلها الرجال والنساء وتال ابن عباس وقالوا ما يف بطون يشرب من لبنها 
هذه االنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا اآلية واحلامي البعري اذا ولد له من صلبة عشرة أوالد قالوا قد 

ه البعري اذا ركب أوالد أوالده محى ظهره فلم يركب وخلي وكان مبنزلة البحرية ويف الرواية عن ابن عباس ان
  قالوا قد محى ظهره 

فأعلم اهللا أن هذا افتراء منهم فقال ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون قال 
وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا  ١٦٤الشعيب الذين ال يعقلون االتباع والذين افتروا فعقلوا أهنم افتروا 

مث قال جل وعز ال يضركم من  ١٦٥كم أي الزموا أنفسكم فأصلحوها وخلصوها من العقاب عليكم أنفس
ضل اذا اهتديتم ليس يف هذا دليل على الرخصة يف ترك االمر باملعروف والنهي عن املنكر واهللا عز و جل قد 

حازم مسعت أبا بكر  أمر بذلك وامنا املعىن ال تؤاخذون بكفر من كفر وقد بني هذا يف احلديث قال قيس بن أيب
الصديق رضي اهللا عنه على املنرب يقول انكم تأولون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل اذا 

  اهتديتم فاين مسعت رسول اهللا 

سلم يقول ان الناس اذا عمل فيهم باملعاصي مث مل يغريوا أوشك اهللا جل وعز أن يعمهم بعقابه  صلى اهللا عليه و 
بن مسعود يف هذه اآلية قولوها ما قبلت منكم فاذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم وقال سعيد بن جبري وقال ا

هي يف أهل الكتاب وقال جماهد هي يف اليهود والنصارى ومن كان مثلهم يذهبان اىل أن املعىن ال يضركم كفر 
د فعلى أن تأويل اآلية على أهل الكتاب اذا أدوا اجلزية وهذا تفسري حديث أيب بكر فأما حديث ابن مسعو

وقتني ففي أوقات من آخر الزمان يعمل هبا كما قال أبو أمية الشعباين قلت اليب ثعلبة اخلشين كيف أصنع هبذه 
  اآلية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل اذا اهتديتم 

عروف واهنوا عن املنكر حىت اذا رأيت شحا فقال سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ائتمروا بامل
مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت االم ال يدي لك به أو ال يد لك به فعليك 

وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم املوت وقرأ  ١٦٦بنفسك ودع العوام 
د الرمحن شهادة بينكم فمن قرأ شهادة بينكم و شهادة بينكم فاملعىن عنده االعرج شهادة بينكم وقرأ أبو عب



شهادة اثنني مث حذف شهادة وأقام اثنني مقامها يف االعراب وجيوز أن يكون املعىن ليكن أن يشهد اثنان ومن 
  قرأ شهادة بينكم فهو عنده بغري حذف واملعىن أن يشهد اثنان 

ا قوله تعاىل اثنان ذوا  - ١٦٧ عدل منكم أو آخران من غريكم ففي هذا اختالف كبري قال أبو موسى فأم
االشعري وابن عباس ذو عدل منكم من أهل دينكم أو آخران من غريكم من أهل الكتاب وقال هبذا القول من 

  التابعني عبيدة وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وشريح وابن سريين والشعيب 

من أقربائكم الهنم أعلم بأموركم من غريهم أو آخران من غريكم من  وقال احلسن والزهري ذوا عدل منكم
غري أقربائكم من املسلمني وقال من احتج هلذا القول قد أمجع املسلمون على أن شهادة أهل الكتاب ال جتوز 

على املسلمني يف غري الوصية وامجاعهم يقضي على اختالفهم وقال جل وعز ممن ترضون من الشهداء فدل هذا 
لى أن أحدا منهم ممن ال يرضى فالكافر جيب أن ال يرضى به أيضا فانه قال جل وعز حتبسوهنما من بعد ع

  الصالة فكيف يعظم الكافر الصالة وقال ابراهيم النخعي اآلية منسوخة نسخها وأشهدوا 

يس ذوي عدل منكم وقال زيد بن أسلم كان ذلك واالرض حرب والناس يتوارثون بالوصية وتويف رجل ول
عنده أحد من أهل االسالم فنزلت هذه اآلية مث نسخت الوصية وفرضت الفرائض ومعىن حتبسوهنما من بعد 

مث قال جل وعز ولو كان ذا قرىب  ١٦٨الصالة من بعد صالة العصر ومعىن ال نشتري به مثنا مبا شهدنا عليه 
وعز وال نكتم شهادة اهللا انا اذا ملن مث قال جل  ١٦٩معناه وان كان ذا قرىب كما قال سبحانه ولو افتدى به 

  اآلمثني 

وقرأ عبد اهللا بن مسلم وال نكتم شهادة اهللا وهو حيتمل معنيني أحدمها أن املعىن وال نكتم اهللا شهادة واملعىن 
اآلخر وال نكتم شهادة واهللا مث حذف الواو ونصب وقرأ الشعيب وال نكتم شهادة اهللا هذا عند أكثر أهل العربية 

ان كان سيبوبه قد أجاز حذف القسم واخلفض وقرأ أبو عبد الرمحن وال نكتم شهادة اهللا على االستفهام حلن و
مث قال جل  ١٧١وقوله جل وعز فان عثر على اهنما استحقا امثا قال ابراهيم النخعي املعىن فان اطلع  ١٧٠

  وعز فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم االوليان 

يهما خبيانة فأمر اثنان من أولياء امليت فحلفا واستحقا وقال أبو اسحاق وهذا موضع مشكل من ان اطلع عل
االعراب واملعىن وقد قيل فيه أقوال منها أن املعىن من الذين استحق فيهم االوليان فقامت على مقام يف كما 

الذين استحق منهم االوليان قامت يف مقام على يف قوله تعاىل والصلبنكم يف جذوع النخل وقيل املعىن من 
وقامت على مقام من كما قال تعاىل الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس قال والقول املختار أن 

  املعىن عندي ليقم االوىل بامليت فاالوليان بدل من االلف يف يقومان واملعىن من الذين استحق عليهم االيصاء 

وقرأ من الذين استحق عليهم االولني وقال أرأيت ان كان االوليان صغريين  وأنكر ابن عباس هذه القراءة
وقوله جل وعز يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم هذا السؤال على جهة التوبيخ ملن كذهبم ويف  ١٧٢

هلم ماذا أجبتم معىن اآلية قوالن أحدمها أهنم ملا سئلوا فزعوا فزال ومههم فقالوا ال علم لنا قال جماهد ملا قيل 



ا وقيل  فزعوا فقالوا ال علم لنا فلما ثابت عقوهلم خربوا مبا علموا والقول اآلخر أن املعىن ال علم لنا مبا غاب عن
  يدل على صحة هذا القول انك أنت عالم الغيوب 

بتم وهذا مذهب ابن جريج وروى حجاج عن ابن جريج يف قوله عز و جل يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أج
قالوا ال علم لنا قال قيل هلم ما علمتم من االمم بعدكم قالوا ال علم لنا قال أبو عبيد ويشبه هذا حديث النيب 
سلم أنه قال يرد احلوض أقوام فيختلجون فأقول أميت فيقال انك ال تدري ما أحدثوا بعدك  صلى اهللا عليه و 

نعميت عليك وعلى والدتك نعمته على مرمي أنه جل وقوله عز و جل اذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي اذكر  ١٧٣
  وعز اصطفاها وطهرها 

وقوله جل وعز اذ أيدتك بروح القدس  ١٧٤وقال جل وعز كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا 
 ١٧٥أيدتك قويتك وروح القدس جربيل صلى اهللا عليه و سلم قيل قواه به حني مهوا بقتله وقواه به يف احلجة 

وقوله جل وعز واذ أوحيت اىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قيل معىن أوحيت ههنا أهلمت كما قال تعاىل 
  وأوحى ربك اىل النحل وقيل معناه أمرت كما قال الشاعر وحى هلا القرار فاستقرت 

ا بينت ودللت باآليات والرباهني  يا عيسى ابن وقوله جل وعز اذ قال احلواريون  ١٧٦وقيل معىن أوحيت ههن
مرمي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء روى شيبة بن نصاح املقري عن القاسم بن حممد عن 

عائشة أهنا قالت كان احلواريون أعرف باهللا من أن يقولوا هل يستطيع ربك ولكن قالوا هل تستطيع ربك وقرأ 
  ستطيع ربك وكذلك قرأ سعيد بن جبري علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ومعاذ وابن عباس هل ت

وقال سعيد امنا هو هل تستطيع أن تسأل ربك والتقدير عند أهل العربية على هذه القراءة هل تستطيع سؤال 
ربك مث حذف كما قال واسأل القرية و هل يستطيع ربك حسن بغري حذف معروف يف كالم العرب أن يقال 

يفعل ذلك مبسأليت وأنت تعرف أنه يستطيعه ويف سؤال احلواريني هل يستطيع أن يقوم مبعىن هل يستطيع أن 
تنزيل املائدة قوالن أحدمها أهنم سألوا ذلك ليتبينوا كما قال ابراهيم عليه السالم رب أرين كيف حتيي املوتى 

  والقول اآلخر أن يكون سؤاهلم هذا من قبل أن يعلموا أن عيسى يربىء االكمه واالبرص 

م اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني فيعين أن ال تقترحوا اآليات وال تسألوا ما مل يسأل غريكم من فأما قول عيسى هل
االمم قال أبو عبيدة مائدة من الطعام وهي فاعلة مبعىن مفعولة كما قال جل وعز يف عيشة راضية وقال أبو 

نا وأخرانا وقرأ االعمش اسحق مائدة عندي من ماد مييد اذا حترك وقرأ عاصم اجلحدري تكون لنا عيدا الوال
  تكن لنا عيدا 

وقيل اهنا أنزلت وقيل اهنا مل تنزل والصواب أن يقال اهنا أنزلت لقوله جل وعز قال اهللا اين منزهلا عليكم وروى 
قتادة عن خالس بن عمرو عن عمار بن ياسر وبعضهم يرفعه قال أنزلت املائدة خبزا وحلما وأمروا أن ال خيزنوا 

د فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا خنازير حدثنا القاسم بن زكريا املطرز نا احلسني بن قرعة وال يدخروا لغ



قال نا ابن حبيب عن سعيد بن قتادة عن خالس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وا فمسخوا قردة وخنازير و سلم أنزلت املائدة خبزا وحلما فأمروا أن ال يدخروا وال يرفعوا فادخروا ورفع

ويروى أن هذه حمنة أمر اهللا جل وعز امتحاهنم هبا قال عبد اهللا بن مسعود أشد الناس عذابا أصحاب املائدة 
وآل فرعون واملنافقون وقال احلسن ملا أوعدوا بالعذاب ان هم عصوا قالوا ال حاجة لنا هبا فلم تنزل وقال 

فاين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني امتنعوا من نزوهلا مل تنزل وقيل  جماهد ملا قيل هلم فمن يكفر بعد منكم
  وقوله جل وعز واذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت  ١٧٧ان هذا العذاب يف اآلخرة 

دون اهللا قال سبحانك يف معىن هذا قوالن أحدمها أن هذا يقال له يف اآلخرة قا ل للناس اختذوين وأمي اهلني من 
قتادة يقال له هذا يوم القيامة قال أال ترى أنه قال هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم ال يكون اال يوم القيامة 

وقال السدي انه قال هذا حني رفعه النه قال ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك أنت العزيز احلكيم فامنا 
  ة واحتج لصاحب هذا القول بأن اذ يف كالم العرب ملا مضى هذا على أهنم يف الدنيا أي ان تغفر هلم بعد التوب

والقول االول عليه أكثر أهل التفسري فأما حجة صاحب هذا القول الثاين بأن اذ ملا مضى فال جتب الن اخبار 
اهللا جل وعز عما يكون مبنزلة ما كان فعلى هذا يصح أنه للمستقبل وسنذكر قوهلم يف ان تعذهبم فاهنم عبادك 

ا يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك قال أبو اسحق النفس عند أهل اللغة على  ١٧٨ وقوله جل وعز تعلم م
معنيني أحدمها أن يراد هبا بعض الشيء واآلخر أن يراد هبا الشيء كله حنو قولك قتل فالن نفسه فقوله عز و 

ه تعلم حقيقيت وما عندي    جل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك معنا

وقوله جل وعز  ١٧٩ليل على هذا قوله انك أنت عالم الغيوب وقال غريه تعلم غييب وال أعلم غيبك والد
وقوله جل  ١٨٠فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم قال قتادة الرقيب احلافظ وكذلك هو عند أهل اللغة 

فمن أحسنها أن هذا على  وعز ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك أنت العزيز احلكيم يف هذا أقوال
التسليم هللا جل وعز وقد علم أنه ال يغفر لكافر وال يدرى أكفروا بعد أم آمنوا ومن الدليل على صحة هذا 

القول أن سعيد بن جبري روى عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيشر الناس يوم القيامة عراة 
يه و سلم كم ا بدأكم تعودون فيؤمر بأميت ذات اليمني وذات الشمال فأقول حفاة عزال وقرأ صلى اهللا عل

  أصحايب 

أقول كما قال العبد الصاحل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم  فيقال اهنم مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم بعدك ف
قام ليلة يردد وقرأ اىل قوله وان تغفر هلم فانك أنت العزيز احلكيم وروى أبو ذر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا قلت هلم اال ما  ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك أنت العزيز احلكيم وقيل انه معطوف على قوله م
أمرتين به واملعىن على هذا القول ما قلت يف الدنيا اال هذا وقال أبو العباس حممد بن يزيد ال يراد هبذا مغفرة 

  الكفر 



م علي وحكايتهم عين ما مل أقل وقال أبو اسحق قد علم عيسى صلى اهللا عليه و وامنا املعىن والن تغفر هلم كذهب
املعىن عندي واهللا أعلم ان تعذهبم على فريتهم وكفرهم فقد استحقوا ذلك وان تغفر ملن  سلم أن منهم من آمن ف

ك أنت العزيز تاب منهم بعد االفتراء العظيم والكفر وقد كان لك أن ال تقبل توبته بعد اجترائه عليك فان
احلكيم وأما قول من قال ان عيسى صلى اهللا عليه و سلم مل يعلم أن الكافر ال يغفر له فقول جمترء على كتاب 

سلم أهنم أحدثوا  اهللا جل وعز الن االخبار من اهللا جل وعز ال ينسخ وقيل كان عند عيسى صلى اهللا عليه و 
ا أحدثوا بعدي من املعاصي معاصي وعملوا بعده مبا مل يأمرهم به اال أهنم عل   ى عمود دينه فقال وان تغفر هلم م

وقوله جل وعز هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم سئل بعض أهل النظر عن معىن هذا فقيل له لو صدق الكافر 
وقال أسأت مل ينفعه ذلك واجلواب عن هذا أن يوم القيامة يوم جمازاة وليس بيوم عمل فامنا املعىن هذا يوم ينفع 

صادقني صدقهم يف الدنيا وتركهم االفتراء على اهللا جل امسه وعلى رسله وقيل ينفعهم صدقهم يف العمل واهللا ال
  أعلم مبا أراد انتهت سورة املائدة بعونه تعاىل 

  تفسري سورة االنعام مكية

  آية  ١٦٥وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة االنعام وهي مكية 
بن حممد بن امساعيل النحاس قال حدثنا حممد بن أمحد بن حيىي حدثنا أبو حامت روح  قال أخربنا أبو جعفر أمحد

بن الفرج موىل احلضارمة قال حدثنا أمحد بن حممد أبو بكر العمري قال حدثنا ابن أيب فديك قال حدثين عمر 
 صلى اهللا بن طلحة بن علقمة بن وقاص عن نافع أيب سهيل بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

عليه و سلم نزلت سورة االنعام معها موكب من املالئكة سد ما بني اخلافقني هلم زجل بالتسبيح واالرض هلم 
  ترتج ورسول اهللا يقول سبحان ريب العظيم ثالث مرات 

قوله جل وعز احلمد هللا الذي خلق السموات واالرض وجعل الظلمات والنور قال قتادة خلق اهللا السماء قبل 
وقوله جل وعز  ٢رض والليل قبل النهار واجلنة قبل النار فأما قوله واالرض بعد ذلك دحاها فمعناه بسطها اال

مث الذين كفروا برهبم يعدلون قال جماهد أي يشركون قال الكسائي يقال عدلت الشيء بالشيء عدوال اذا 
  ريه فقد ساووه به وأشركوا ساويته به وهذا القول يرجع اىل قول جماهد الهنم اذا عبدوا مع اهللا غ

وقوله جل وعز هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجال وأجل مسمى عنده قال احلسن وجماهد وعكرمة  - ٣
وخصيف وقتادة وهذا لفظ احلسن قضى أجل الدنيا من يوم خلقك اىل أن متوت وأجل مسمى عنده يعين 

ه جل وعز وهو اهللا يف السموات ويف االرض وقول ٤اآلخرة مث أنتم متترون أي تشكون وتعبدون معه غريه 
  وااللف والالم يف أحد قويل سيبويه مبدلة من مهزة واالصل عنده اله 



فاملعىن على هذا هو املعبود يف السموات ويف االرض وجيوز أن يكون املعىن وهو اهللا املنفرد بالتأليه يف السموات 
وجيوز أن يكون خربا بعد خرب ويكون املعىن وهو اهللا  ويف االرض كما تقول هو يف حاجات الناس ويف الصالة

ا  ٥يف السموات وهو اهللا يف االرض  وقوله جل وعز أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قيل القرن ستون عام
وقيل سبعون فيكون التقدير على هذا من أهل قرن وأصح من هذا القول القرن كل عامل يف عصر النه مأخوذ 

  ي عامل مقترن بعضهم اىل بعض ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الناس القرن من االقتران أ

الذي أنا فيه يعين أصحابه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وأكثر أصحاب احلديث على أن القرن مائة سنة 
جل وعز وأرسلنا السماء عليهم  وقوله ٦واحتجوا بأن النيب قال لعبد اهللا بن بسر تعيش قرنا فعاش مائة سنة 

وقوله  ٧مدرارا أي تدر عليهم ومدرار على التكثري كما يقال امرأة مذكار اذا كثرت والدهتا للذكور ومئناث 
  جل وعز ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا اال سحر مبني 

ذا رأوا آية قالوا سحر كما أهنم سألوا انشقاق القمر فلما انشق قالوا أي قد جعلوا يف أنفسهم الكفر والعناد فا
وقوله جل  ٨هذا سحر مستمر كذلك أيضا لو نزل اهللا عليهم كتابا من السماء لقالوا ان هذا اال سحر مبني 

يامة وعز وقالوا لوال أنزل عيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي االمر قال ابن أيب جنيح عن جماهد أي لقامت الق
وقوله جل وعز ولو جعلناه ملكا جلعلناه  ٩واملعىن عند أهل اللغة حلتم هبالكهم وهو يرجع اىل ذلك القول 

  رجال قال قتادة أي يف صورة بين آدم 

مث قال تعاىل وللبسنا عليهم ما يلبسون قال الضحاك يعين أهل الكتاب الهنم غريوا صفة النيب صلى اهللا  - ١٠
م وعصوا ما أمروا به قال الكسائي يقال لبست عليهم االمر ألبسه لبسا اذا خلطته أي عليه و سلم يف كتاهب

وقوله جل وعز فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون احليق يف اللغة ما يعود على  ١١أشكلته 
  االنسان من مكروه فعله ومنه وال حييق املكر السيء اال بأهله 

ما يف السموات واالرض قل هللا هذا احتجاج عليهم الهنم مقرون أن ما يف وقوله جل وعز قل ملن  - ١٢
السموات واالرض هللا فأمر اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن حيتج عليهم بأن الذي خلق ما يف السموات 

يوم مث قال جل وعز كتب ربكم على نفسه الرمحة النه أمهلهم اىل  ١٣واالرض قادر على أن حيييهم بعد املوت 
ا هذه تبيينا الن قوله ليجمعنكم اىل يوم القيامة ال  القيامة وجيوز أن يكون هذا متام الكالم وجيوز أن تكون م

  ريب فيه معناه ميهلكم فهذا من رمحته جل وعز 

ا سكن يف الليل والنهار أي ثبت وهذا احتجاج عليهم أيضا  - ١٤ وقوله جل وعز  ١٥وقوله جل وعال وله م
يطعم كما تقول هو يرزق وال يرزق ويعول وال يعال وروي عن االعمش أنه قرأ وهو يطعم وال وهو يطعم وال 

وقوله جل وعز من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه املعىن من يصرف  ١٦يطعم وهي قراءة حسنة أي وال يأكل 
  عنه العذاب مث حذف لعلم 



آن النذركم به ومن بلغ املعىن ومن وقوله جل وعز وأوحي إيل هذا القر ١٧السامع وكذلك معىن من يصرف 
بلغه القرآن مث حذف اهلاء لطول االسم وقال جماهد ومن أسلم من فصيح وأعجم وروي عن النيب صلى اهللا 
بلغته آية من كتاب اهللا فقد بلغه أمر اهللا وقيل املعىن  عليه و سلم أنه قال بلغوا القرآن عن اهللا جل وعز ومن 

  بلغ فالن ومن بلغ احللم كما يقال قد 

وقوله جل وعز الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجيوز أن يكون املعىن القرآن  - ١٨
واحلديث يدل أن املعىن يعرفون النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي أن عمر قال لعبد اهللا بن سالم أتعرف حممدا 

سلم كما تعرف ابنك فقال نعم وأكثر بع ث اهللا أمينه يف مسائه اىل أمينه يف أرضه بنعته فعرفته صلى اهللا عليه و 
وقوله جل وعز مث مل تكن فتنتهم اال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني قال  ١٩وابين ال أدري ما كان من أمه 

أبو سحاق تأويل هذه اآلية لطيف جدا أخرب اهللا جل وعز بقصص املشركني وافتتاهنم بشركهم مث أخرب أن 
  فتنتهم 

مل تكن حني رأوا احلقائق اال أن انتفوا من الشرك ونظري هذا يف اللغة أن ترى انسانا حيب غاويا فإذا وقع يف 
ا كانت حمبتك اياه اال أن تربأت منه فأما معىن قوهلم واهللا ربنا ما كنا مشركني وقال يف  هلكة تربأ منه فيقول له م

ا ق بله واملعىن وودوا أن اليكتموا اهللا حديثا والدليل على موضع آخر وال يكتمون اهللا حديثا معطوف على م
على صحة هذا القول أنه روي عن سعيد بن جبري يف قوله واهللا ربنا ما كنا مشركني قال اعتذروا وحلفوا 

وكذلك قال ابن أيب جنيح وقتادة وروي عن جماهد أنه قال ملا رأوا الذنوب تغفر اال الشرك والناس خيرجون من 
  املشركني قال واهللا ربنا ما كنا مشركني  النار اال

وقول بعض أهل اللغة امنا قالوا هذا على أهنم صادقون عند أنفسهم ومل يكونوا ليكذبوا وقد عاينوا ما عاينوا 
وقطرب يذهب اىل هذا القول وهو قول مردود النه قال مل يكونوا ليكذبوا وبعدها انظر كيف كذبوا على 

 هذا القول قوله جل وعز يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له اآلية قال جماهد كذهبم أنفسهم ويبني لك الغلط يف
وقوله جل وعز ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على  ٢٠اهللا وقيل معىن وال يكتمون اهللا حديثا أنه ظاهر عنده 

  قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا 

عىن أهنم ال يسمعون وال يفقهون ولكن ملا كانوا ال ينتفعون مبا قيل فعل هبم هذا جمازاة على كفرهم وليس امل
يسمعون وال ينقادون اىل احلق كانوا مبنزلة من ال يسمع وال يفهم مث خرب بعنادهم فقال وان يروا كل آية ال 

ىت اذا يؤمنوا هبا الهنم ملا رأوا القمر منشقا قالوا سحر فأخرب اهللا عز و جل بردهم اآليات بغري حجة وقال ح
وقوله جل  ٢١جاءوك جيادلونك يقول الذين كفروا ان هذا اال أساطري االولني فخرب أن هذا مقدار احتجاجهم 

  وعز وهم ينهون عنه وينأون عنه أكثر أهل التفسري يذهب اىل أن املعىن للكفار أي ينهون 

سلم ويبعدون عنه قال جماهد يعين به قريش  وكذلك قال قتادة والضحاك يعين عن اتباع النيب صلى اهللا عليه و 
به الكفار وروى سفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال أخربين من مسع ابن عباس يقول نزلت يف أيب طالب كان 
  ينهى عن أذى النيب صلى اهللا عليه و سلم ويتباعد عنه والقول االول أشبه النه متصل بأخبار الكفار وقوهلم 



أنفسهم أي وبال ذلك يرجع عليهم الن اهللا جل وعز يبدد مجوعهم وقوله جل وعز وان يهلكون اال  - ٢٢
ا يشعرون أن وبال ذلك يرجع عليهم  ٢٣وينصره عليهم  ا يشعرون أي وم وقوله جل  ٢٤مث قال جل وعز وم

منها أن معىن وقفوا على النار أدخلوها كما يقال  ١وعز ولو ترى اذ وقفوا على النار يف معناه ثالثة أقوال 
ا عند فالن أي عرفت حقيقته  وقفت على   وقيل جاوزا عليها وهي من حتتهم  ٣وقيل معناه رأوها  ٢م

مث قال جل وعز فقالوا يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني املعىن وحنن ال نكذب  - ٢٥
مل تتركين ومن قرأ وال  بآيات ربنا رددنا أو مل نرد قال سيبوبه ومثله دعين وال أعود أي وال أعود تركتين أو

نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني فمعناه عنده يا ليتنا وقع لنا الرد وأن ال نكذب قال أبو اسحاق وفيه 
معىن ان رددنا مل نكذب وقرأ ابن عامر يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني بالنصب وقرأ عبد 

  نا ونكون من املؤمنني اهللا بن مسعود وال نكذب بآيات رب

وقال جل وعز بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل املعىن بل  ٢٦وقرأ أيب بن كعب وال نكذب بآيات ربنا أبدا 
ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة خيفون عنهم من أمر البعث والقيامة الن بعده وقالوا ان هي اال حياتنا 

ض أهل اللغة ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه فيه شيء حمذوف واملعىن ولو ردوا قبل الدنيا وما حنن مببعوثني وقال بع
  أن يعاينوا العذاب الهنم ال يكفرون بعدما عاينوا وهذا القول مردود الن اهللا جل ثناؤه أخرب عنهم أهنم يقولون 

 ٢٧عنادا وايثارا للرئاسة هذا يوم القيامة وقد خرب جل وعز عن ابليس أنه كفر بعدما رأى وعنهم أهنم كفروا 
مث قال جل وعز قالوا  ٢٨وقوله جل وعز جاءهتم الساعة بغتة البغتة الفجاءة يقال بغتهم االمر يبغتهم بغتا وبغتة 

ثلها مما ال جييب أن العرب اذا أرادت تعظيم  يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الفائدة يف نداء احلسرة وما كان م
  ه ومنه قوهلم يا عجباه قال سيبويه اذا قلت يا عجباه فمعناه أحضر وتعال يا الشيء والتنبيه عليه نادت

 ٢٩عجب فان هذا من أزمانك فهذا أبلغ من قولك تعجبت ومنه قول الشاعر فيا عجبا من رحلها املتحمل 
وهو وقوله جل وعز وهم حيملون أوزارهم على ظهورهم واحد االوزار وزر والفعل منه وزر يزر يراد به االمث 

متثيل وأصله الوزر وهو اجلبل ومنه احلديث يف النساء اللوايت خرجن يف جنازة فقال هلن ارجعن موزورات غري 
مأجورات قال أبو عبيد والعامة تقول مأزورات كأنه ال وجه له عنده النه من الوزر ومنه قيل وزير كأنه حيمل 

  الثقل عن صاحبه 

ذا روي عن علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه أنه قرأ وهو وقوله جل وعز فاهنم ال يكذبونك هك - ٣٠
اختيار أيب عبيد واحتج بأنه روي أن أبا جهل قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم انا ال نكذبك ولكنا نكذب ما 

ال يكذبونك وقد خولف أبو عبيد يف هذا وروي ال نكذبك فأنزل اهللا جل  جئت به فأنزل اهللا عز و جل فاهنم 
ال يكذبونك ويقوي هذا أنه روي أن رجال قرا على ابن عباس فاهنم ال يكذبونك فقال له ابن عباس وعز فاهن   م 

فاهنم ال يكذبونك الهنم كانوا يسمون النيب صلى اهللا عليه و سلم االمني ومعىن يكذبونك عند أهل اللغة 
كما تقول أمحدته اذا وجدته  ينسبونك اىل الكذب ويروون عليك ما قلت ومعىن اليكذبونك ال جيدونك كاذبا



حممودا وجيوز أن يكون معىن املخففه ال يبينون عليك أنك كاذب ألنه يقال أكذبته اذا احتججت عليه وبينت 
أنه كاذب حدثنا حممد بن جعفر االنباري حدثنا شعيب بن أيوب الواسطي عن معاوية بن هشام عن سفيان 

ي قال قال أبو جهل للنيب صلى اهللا عليه و سلم انا ال الثوري عن أيب اسحاق عن ناجية بن كعب عن عل
  نكذبك ولكن نكذب ما جئت به فأنزل اهللا عز و جل 

فاهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون والقول يف هذا مذهب أيب عبيد واحتجاجه الزم الن عليا 
يف وحكى الكسائي عن العرب أكذبت رمحة اهللا عليه هو الذي روى احلديث وقد صح عنه أنه قرأ بالتخف
وقوله جل وعز فان استطعت أن تبتغي  ٣١الرجل أخربت أنه جاء بالكذب ورواه وكذبته أخربت أنه كاذب 

نفقا يف االرض أو سلما يف السماء قال قتادة النفق الشرب يف االرض والسلم الدرج وكذلك هو يف اللغة ومنه 
  النافقاء أحد جحر الريبوع 

سحاق والسلم مشتق من السالمة كأنه يسلمك اىل املوضع الذي تريد واملعىن ان استطعت أن تبتغي قال أبو ا
نفقا يف االرض أو سلما يف السماء فتأتيهم بآية فافعل مث حذف هذا لعلم السامع أي ليس لك من االمر شيء 

االميان ولكنه أراد جل وعز مث قال جل وعز ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى أي الراهم آية تضطرهم اىل  ٣٢
مث قال جل وعز امنا  ٣٣أن يثيب من آمن منهم ومن أحسن وجيوز أن يكون املعىن لطبعهم على االميان 

  يستجيب الذين يسمعون قال احلسن وجماهد يراد به املؤمنون واملعىن الذين 

يراد به الكفار وقال غريمها  مث قال جل وعز واملوتى يبعثهم اهللا قال احلسن وجماهد ٣٤يسمعون مساع قبول 
وقوله جل جالله وما من دابة يف االرض وال طائر يطري جبناحيه اال أمم أمثالكم وأكثر  ٣٥يراد به كل ميت 

أهل التفسري يذهب اىل أن املعىن أهنم خيلقون كما خيلقون ويبعثون كما يبعثون وكذلك قال أبو هريرة حيشر اهللا 
  لبهائم فيبلغ من عدله أن يأخذ من القرناء للجماء مث جل وعز يوم القيامة الطري وا

يقول كوين ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا وقال جماهد يف قوله جل وعز اال أمم أمثالكم قال 
 ٣٦أصناف هلن أمساء تعرف هبا كما تعرفون ومعىن يطري جبناحيه على التوكيد النك قد تقول طرت يف حاجيت 

 ٣٧ل وعز قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة واملعىن أو أتتكم الساعة اليت تبعثون فيها وقوله ج
  مث قال جل وعز أغري اهللا تدعون ان كنتم صادقني 

وقال جل وعز بل  ٣٨يف هذا أعظم االحتجاج عليهم الهنم كانوا يعبدون االصنام فاذا وقعوا يف شدة دعوا اهللا 
شف ما تدعون اليه ان شاء هذا جماز واملعىن فيكشف الضر الذي من أجله دعومتوه وهو مثل اياه تدعون فيك

وقوله جل وعز ولقد أرسلنا اىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء قيل  ٣٩واسأل القرية يف اجملاز 
  وعز لعلهم يتضرعون مث قال جل  ٤٠البأساء اجلوع والفقر والضراء نقص االموال واالنفس باملرض والثمرات 

مث قال تعاىل فلوال اذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي فهال وأعلم اهللا  ٤١أي ليكون العباد على رجاء من التضرع 
وقوله جل  ٤٢النيب أنه قد ارسل قبله رسوال اىل قوم بلغ من قسوهتم أن أخذوا بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا 



ذكروا به فتحنا عليهم  أبواب كل شيء قال جماهد من رخاء الدنيا ويسرها والتقدير عند وعز فلما نسوا ما 
  أهل اللغة فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان 

وقوله جل وعز فاذا هم مبلسون قال أبو عبيدة املبلس احلزين النادم قال الفراء املبلس املنقطع  ٤٣مغلقا عنهم 
ر يف اللغة اآلخر يقال دبرهم يدبرهم اذا جاء وقوله جل وعز فقطع دابر القوم الذين ظلموا الداب ٤٤احلجة 

  آخرهم ويف احلديث عن عبد اهللا بن مسعود من الناس من ال يأيت الصالة اال دبريا أي يف آخر الوقت 

وقوله جل وعز قل أرأيتم ان أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غري اهللا يأتيكم به  - ٤٥
أتيكم مبا أخذ منكم واهلاء كناية عن املصدر فلذلك وحدت وجيوز أن يكون تعود على املعىن من اله غري اهللا ي

مث قال تعاىل انظر كيف نصرف اآليات مث هم يصدفون قال قتادة  ٤٦السمع مثل واهللا ورسوله أحق أن يرضوه 
البغتة أن وقوله جل وعز قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة قال جماهد  ٤٧أي يصدفون عنها 

  يأتيهم فجاءة آمنني واجلهرة أن يأتيهم وهم ينظرون 

وقوله  ٤٩مث قال جل وعز هل يهلك اال القوم الظاملون أي هل يهلك اال أنتم الهنم كفروا وعاندوا  - ٤٨
جل ثناؤه وما نرسل املرسلني اال مبشرين ومنذرين أي مل نرسلهم ليأتوا باآليات املقترحات وامنا يأتون من 

وقوله جل وعز قل ال أقول لكم عندي خزائن  ٥٠يات مبا تظهر معه براهينهم وامنا مذهبهم التبشري واالنذار اآل
اهللا وال أعلم الغيب هذا متصل بقوله جل وعز لوال نزل عليه آية من ربه أي ال أقول لكم عندي خزائن اهللا 

بوحي وال أقول لكم اين ملك الن امللك  اليت يرزق منها ويعطي وال أعلم الغيب فأخربكم مبا غاب عنكم اال
  يشاهد من أمر اهللا جل وعال ما ال يشاهد البشر 

وقوله جل وعز  ٥٢وقوله جل وعز قل هل يستوي االعمى والبصري قال جماهد يعين املسلم والكافر  - ٥١
هم أوكد فان وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا اىل رهبم أي بالقرآن وخص من خياف احلشر الن احلجة علي

مث قال جل وعز ليس هلم من  ٥٣كان مسلما أنذر ليترك املعاصي وان كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع احلق 
  دونه من ويل وال شفيع الن اليهود والنصارى قالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه 

نزلت يف ستة أنا  وقوله جل وعز وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال سعد - ٥٤
وعبد اهللا بن مسعود وأربعة قال املشركون للنيب صلى اهللا عليه و سلم انا نستحيي أن نكون تبعا هلؤالء فأنزل 
اهللا عز و جل وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه اىل قوله أليس اهللا بأعلم بالشاكرين 

مسعود وقال غريه امنا أراد املشركون هبذا أن حيتجوا على النيب صلى اهللا قال جماهد نزلت يف بالل وعبد اهللا بن 
  عليه و سلم الن أتباع االنبياء الفقراء فطلبوا أن يطردهم فيحتجوا 

وقوله جل وعز وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من  ٥٥عليه بذلك فعصمه اهللا مما أرادوا منه 
ين يدعون رهبم فتكون من الظاملني وما من حسابك من شيء فتطردهم على التقدمي الظاملني املعىن وال تطرد الذ

مث قال جل وعز وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي اختربنا وابتلينا ألن الفقراء صربوا على اجلهد مع  ٥٦والتأخري 



هم من بيننا أي مث قال جل وعز ليقولوا أهؤالء من اهللا علي ٥٧فقرهم فكان ذلك أوكد على األغنياء يف احلجة 
  وقوله جل وعز فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة  ٥٨ليقول االغنياء 

السالم والسالمة مبعىن واحد ومعىن سالم عليكم سلمكم اهللا يف دينكم وأنفسكم والسالم أسم من أمساء اهللا 
أنه من عمل منكم سوءا جل وعز معناه ذو السالمة وقرأ احلسن وعاصم وعيسى كتب ربكم علىنفسه الرمحة 

جبهالة مث تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم بفتحها مجيعا فاالوىل بدل من الرمحة والثانية مؤكدة مكررة 
لطول الكالم هذا مذهب سيبويه وقرأ أبو عمر والكسائي واالعمش وابن كثري وشبل بكسرمها مجيعا واملعىن 

  بعد الفاء االوىل قال انه وكسر الثانية الهنا مبتدأة 

وقوله جل وعز وكذلك نفصل  ٥٩وقرأ أهل املدينة بفتح االوىل الهنا تبيني للرمحة وكسروا الثانية ملا تقدم 
اآليات ولتستبني سبيل اجملرمني املعىن على هذه القراءة ولتستبني يا حممد سبيل اجملرمني قا قيل فقد كان صلى 

سلم يستبينها فاجلواب عند الزجاج أن اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم خطاب المته باملعىن  اهللا عليه و 
  ولتستبينوا سبيل اجملرمني فان قيل فلم مل تذكر سبيل املؤمنني ففي هذا جوابان 

أحدمها أنه اذا استبينت سبيل اجملرمني فقد استبينت سبيل املؤمنني واجلواب اآلخر أن يكون مثل قوله سرابيل 
وقوله  ٦٠م الربد مث حذف وكذلك هذا يكون املعىن ولتستبني سبيل املؤمنني مث حذف تقيكم احلر فاملعىن وتقيك

ا تستعجلون من اقتراح اآليات  جل وعز قل اين على بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به أي م
  وجيوز أن يكون املعىن ما تستعجلون به من العذاب 

ضي احلق كذلك قرأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأبو عبد مث قال جل وعز ان احلكم اال هللا يق - ٦١
الرمحن السلمي وسعيد بن املسيب واحتج بعض من قرأ هذه القراءة بأن بعده وهو خري الفاصلني والفصل ال 

يكون اال يف القضاء واحلكم وقرأ ابن عباس وجماهد واالعرج يقص احلق قال ابن عباس كما قال جل وعز حنن 
حسن القصص واحتج بعض من قرأ هذه القراءة بأنه يف السواد بال ياء قال ولو كانت يقضي نقص عليك أ

  لكانت باحلق وهذا االحتجاج ال يلزم الن مثل هذه الياء حتذف 

كثريا وأما قوله لو كانت يقضي لكانت باحلق فال يلزم أيضا الن معىن يقضي يأيت ويصنع فاملعىن يأيت احلق وجيوز 
وقوله جل وعز وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو مجع مفتح مفاتح  ٦٢يقضي القضاء احلق  أن يكون املعىن

  ومجع مفتاح مفاتيح أي الوصلة اىل علم الغيب 

حدثنا حممد بن احلسن يعرف بابن بدينا قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا صاحل بن قدامة اجلحمي عن 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مفاتح الغيب مخسة ال يعلمها اال اهللا ال عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن ر

يعلم ما تغيض االرحام اال اهللا وال يعلم ما يف غد اال اهللا وال يعلم مىت يأيت املطر اال اهللا وال تدري نفس ماذا 
ا  ٦٣تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت وال يعلم مىت تقوم الساعة اال اهللا جل وعز  وقوله تعاىل وم



تسقط من ورقة اال يعلمها املعىن أنه يعلمها سقطت أو مل تسقط كما تقول ما جييئك أحد اال وأنا أعرفه فليس 
  أنك ال تعرفه اال يف حال جميئه و من للتوكيد والدليل على أهنا للتوكيد أن احلسن قرأ 

نا وجيوز أن يكون املعىن اال قد كتبه قبل أن خيلقه وال رطب وال يابس اال يف كتاب مبني أي اال يعلمه علما يقي
واهللا أعلم مبا أراد فان قيل ما الفائدة عل هذا اجلواب يف كتبه وهو يعلمه فاجلواب عن هذا أنه لتعظيم االمر أي 

وقوله جل وعز وهو  ٦٤اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب وال عقاب مكتوب فكيف مبا فيه ثواب وعقاب 
كم بالليل أي ينيمكم فيتوىف االنفس اليت متيزون هبا كما قال اهللا عز و جل اهللا يتوىف االنفس حني الذي يتوفا

  موهتا واليت مل متت يف منامها 

مث قال جل وعز ويعلم ما جرحتم بالنهار قال ابن أيب جنيح أي كسبتم ومعروف يف اللغة أنه يقال جرح  - ٦٥
مث قال جل وعز مث يبعثكم فيه قال ابن أيب جنيح أي يف  ٦٦لبني اذا كسب ومنه وما علمتم من اجلوارح مك

وقوله جل وعز حىت اذا جاء أحدكم  ٦٨مث قال جل عز ليقضى أجل مسمى أي لتستوفوا أجلكم  ٦٧النهار 
  املوت توفته رسلنا قال ابراهيم النخعي يعين أعوان ملك املوت يتوفون 

مث قال جل وعز وهم ال يفرطون قال أبو  ٦٩ا كذا يف احلديث االرواح ويدفعوهنا اىل ملك املوت أو يرفعوهن
وقوله جل وعز قل من ينجيكم من ظلمات الرب  ٧٠عبيدة ال يتوانون وقال غريه معىن فرطت قدمت العجز 

والبحر الظلمات ها هنا الشدائد والعرب تقول يوم مظلم اذا كان شديدا فاذا عظمت ذلك قالت يوم ذو 
   كواكب وأنشد سيبوبه

مث قال جل وعز تدعونه تضرعا وخفية أي  ٧١بين أسد لو تعلمون بالءنا اذا كان يوم ذو كواكب أشنعا 
تظهرون التضرع وهو أشد الفقر اىل الشيء واحلاجة اليه وخفية أي وتبطنون مثل ذلك فأمر اهللا النيب صلى اهللا 

مث يدعون معه يف غري الشدائد االصنام وهي  عيه وسلم أن يوخبهم اذ كانوا يدعون اهللا تبارك وتعاىل يف الشدائد
وقوله جل وعز قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم  ٧٢ال تضر وال تنفع 

قال عامر بن عبد اهللا كان ابن عباس يقول أما العذاب من فوقكم فأئمة السوء وأما العذاب من حتت أرجلكم 
  من فوقكم من كباركم أو من حتت أرجلكم من سفلتكم فخدم السوء وقال الضحاك 

مث قال جل وعز أو يلبسكم شيعا  ٧٣قال أبو العباس من فوقكم يعين الرجم أو من حتت أرجلكم يعين اخلسف 
الشيع الفرق واملعىن شيعا متفرقة خمتلفة ال متفقة ولبست خلطت ويبينه قوله جل وعز ويذيق بعضكم بأس 

وقوله عز و جل وكذب به قومك وهو احلق قل  ٧٤عن جماهد يعين الفنت واالختالف  بعض قال ابن أيب جنيح
  لست عليكم بوكيل هذا من قبل أن يؤمر باحلرب أي لست أحاربكم حىت 

مث قال جل وعز لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وهذا  ٧٥تؤمنوا أي لست مبنزلة املوكل بكم حىت تؤمنوا 
وقوله جل وعز واذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا  ٧٦ما باالمر باحلرب هتديد اما بعذاب يوم القيامة وا

فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه روى شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال هم الذين يستهزئون 



ظاملني بكتاب اهللا هناه اهللا أن جيلس معهم اال أن ينسى فاذا ذكر قام قال تعاىل فال تقعد بعد الذكرى مع القوم ال
  وروى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال هم الذين يقولون يف القرآن غري احلق 

مث قال جل وعز وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء قال جماهد أي لو جلسوا ولكن ال جيلسوا  - ٧٧
حلياة الدنيا قال قتادة هذا وقوله عز و جل وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرهتم ا ٧٨أي الن اهللا قد هناهم 

تلوا املشركني حيث وجدمتوهم  مث قال جل وعز وذكر به أن تبسل نفس مبا  ٧٩منسوخ نسخه قوله تعاىل فاق
  كسبت قال جماهد تسلم وقال الكسائي واالخفش أي جتزى 

ال تقدر على ال تخلص النه يقال وقال الفراء أي ترهتن وهذه املعاين متقاربة وقول جماهد حسن أي تسلم بعملها 
ال يقدر على دفعه وينشد وابسايل بين بغري جرم بعوناه وال بدم مراق قال أبو  استبسل فالن للموت أي رأى ما 

  وقوله جل وعز وان تعدل كل عدل ال يؤخذ منها  ٨٠جعفر بعوناه أي جنيناه 

دو ٨١قال قتادة العدل الفدية وقد بيناه فيما تقدم  ن اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا وقوله جل وعز قل أندعو من 
مث قال جل وعز ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا اهللا أي اىل الكفر قال أبو عبيدة  ٨٢قال جماهد يعين االوثان 

يقال ملن رد عن حاجته ومل يظفر هبا قد رد على عقبيه وقال أبو العباس حممد بن يزيد معناه يعقب بالشر بعد 
ا كان تاليا للشيء راجيا أن يتبعه ومنه والعاقبة للمتقني ومنه عقب الرجل اخلري وأصله من العاقبة و العقىب ومها م

  ومنه العقوبة الهنا تالية للذنب وعنه تكون 

مث قال  ٨٤وقوله جل وعز كالذي استهوته الشياطني يف االرض حريان معىن استهوته زينت له هواه  - ٨٣
وقوله جل وعز وهو الذي خلق السموات واالرض باحلق  ٨٥جل وعز له أصحاب بدعونه اىل اهلدى ائتنا 

ويوم يقول كن فيكون واملعىن اتقوا يوم يقول كن فيكون وجيوز أن يكون معطوفا على قوله تعاىل وهو الذي 
خلق السموات واالرض باحلق فان قيل ما معىن وخلق يوم يقول كن فيكون فاجلواب أن ما أخرب اهللا جل وعز 

  نزلة ما قد كان وجيوز أن يكون املعىن واذكروا وهذا أحسن االجوبة الن بعده وإذ قال ابراهيم أنه كائن فهو مب

وقيل املعىن ويوم يقول كن فيكون للصور وقيل املعىن فيكون ما أراد من موت اخلالئق وبعثهم والتمام على 
كون التمام على هذا فيكون قوله هذين اجلوابني عند قوله فيكون وقيل املعىن فيكون قوله أي فيكون يأمر به وي

احلق قال أبو عبيدة الصور مجع صورة وهذا القول مما رد عليه الن عبد اهللا بن مسعود قال الصور قرن ويف 
احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مل يزل صاحب الصور ملتقمه منذ خلقه اهللا ينتظر مىت يؤمر 

  بالنفخ فيه 

وقوله جل وعز واذ قال  ٨٦رأ عياض يوم ينفخ يف الصور وهذا يعين به اخللق واهللا أعلم وقال عمرو بن عبيد ق
ابراهيم البيه آزر أتتخذ أصناما آهلة فقرأ احلسن آزر بالرفع ويف حرف أيب يا آزر قال احلسن هو اسم أبيه 

ان كان يقال له تارح وذهب احلسن اىل أنه نداء وقال سليمان التيمي معىن آزر يا أعوج وقيل كان البيه امس
  وآزر وقيل آزر اسم صنم واملعىن على هذا القول أتتخذ آزر أي أتتخذ أصناما 



وقوله جل وعز وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات واالرض ملكوت يف اللغة مبعىن ملك اال أن  - ٨٧
ابن جريج عن القاسم عن فيه معىن املبالغة وروى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال يعين اآليات وروى 

ابراهيم النخعي قال فرجت له السموات السبع فنظر اليهن حىت انتهى اىل العرش وفرجت له األرضون فنظر 
مث قال جل وعز رأى  ٨٩وقوله جل وعز فلما جن عليه الليل جن عليه وأجنة اذا ستره بظلمته  ٨٨اليهن 

  كوكبا 

مث قال جل وعز هذا ريب يف هذا أجوبة قال  ٩٠و املشتري قال قتادة كنا حندث أنه الزهرة قال السدي ه
قطرب جيوز أن يكون على االستفهام وهذا خطأ الن االستفهام ال يكون اال حبرف أو يكون يف الكالم أم وقال 

بعض أهل النظر امنا قال هلم هذا من قبل أن يوحى اليه واستشهد صاحب هذا القول بقوله تعاىل لئن مل يهدين 
ممن قاله ريب الك   ونن من القوم الضالني قال أبو اسحاق هذا اجلواب عندي خطأ وغلط 

وقد أخرب اهللا جل وعز عن ابراهيم أنه قال واجنبين وبين أن نعبد االصنام وقال جل وعز بقلب سليم أي مل 
مر يشرك قط قال واجلواب عندي أنه قال هذا ريب على قولكم الهنم كانوا يعبدون االصنام والشمس والق

ال شريك له واملعىن أين شركائي على قولكم وجيوز أن  ونظري هذا قول اهللا جل وعز أين شركائي وهو جل وعز 
جن عليه الليل رأى كوكبا يقولون هذا ريب مث حذف القول كما قال جل وعز واملالئكة  يكون املعىن فلما 

  يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم فحذف القول 

وقوله  ٩٢ز فلما أفل قال قتادة أي ذهب قال الكسائي يقال أفل النجم أفوال اذا غاب وقوله جل وع - ٩١
وقوله جل وعز اين وجهت وجهي  ٩٣جل وعز فلما رأى القمر بازغا يقال بزغ القمر اذا ابتدأ يف الطلوع 

وعز وحاجه  وقوله جل ٩٤للذي فطر السموات واالرض حنيفا فطر خلق واحلنيف املائل اىل االسالم كل امليل 
  وقوله جل وعز وال أخاف ما تشركون به اال أن يشاء ريب شيئا  ٩٥قومه املعىن وحاجه قومه أي يف توحيد اهللا 

وقوله جل وعز فأي  ٩٦املعىن اال أن يشاء ريب أن يلحقين شيئا بذنب عملته وهذا استثناء ليس من االول 
مث قال جل وعز الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم  ٩٧شرك الفريقني أحق باالمن املعىن املؤمن أحق باالمن أم امل

بظلم جيوز أن يكون هذا اخبار عن ابراهيم صلى اهللا عليه و سلم أنه قاله وجيوز أن يكون مستأنفا من قول اهللا 
جل وعز ويف بعض الروايات عن جماهد ما يدل أنه اخبار عن ابراهيم وروي عن جماهد أنه قال يف قول اهللا جل 

  وتلك  وعز

حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه قال هو قوله فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ومل يلبسوا 
إمياهنم بظلم قال أبو بكر وعلي رضي اهللا عنهما وسلمان وحذيفة يف قوله تعاىل ومل يلبسوا امياهنم بظلم أي 

ت الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم بظلم اشتد ذلك على بشرك وروى علقمة عن عبد اهللا بن مسعود ملا نزل
سلم وقالوا أينا ال يظلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس كما  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وقوله جل وعز ومن ذريته داود وسليمان  ٩٨تظنون امنا هو كما قال لقمان ان الشرك لظلم عظيم 



 وهدينا داود وسليمان ويكون معطوفا على كل وجيوز أن يكون املعىن ووهبنا له داود وجيوز أن يكون املعىن
 ١٠١وقوله جل وعز واجتبيناهم قال جماهد أخلصناهم وهو عند أهل اللغة مبعىن اخترناهم  ١٠٠وسليمان 

فقد  ١٠٢سالم وقوله تعاىل فان يكفر هبا هؤالء قال جماهد يعين أهل مكة وقال قتادة يعين قوم حممد عليه ال
  وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين قال جماهد يعين أهل املدينة وقال قتادة يعين النبيني الذين قص اهللا عز و جل 

وهذا القول أشبه باملعىن النه قال بعد أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وحدثين حممد بن ادريس قال حدثنا 
ا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين  ابراهيم حدثنا عثمان املؤذن عن عوف عن أيب رجاء يف قول اهللا جل وعز فقد وكلن

وقوله جل وعز وما قدروا اهللا حق قدره قال أبو عبيدة أي ما عرفوا اهللا حق معرفته هذا  ١٠٣قال هم املالئكة 
اهللا على  قول حسن الن معىن قدرت الشيء وقدرنه عرفت مقداره ويدل عليه قوله جل وعال اذ قالوا ما أنزل

ا عظموا اهللا  حق معرفته اذ أنكروا أن يرسل رسوال وقال غري أيب عبيدة املعىن وم بشر من شيء أي مل يعرفوه 
  حق عظمته ومن هذا لفالن قدر 

واملعنيان متقاربان ويروى أن هذا نزل يف بعض اليهود ممن كان يظهر العبادة ويتنعم يف السر فقيل له ان يف 
وقوله جل وعز ولتنذر أم  ١٠٤ب احلرب السمني فقال ما أنزل اهللا على بشر من شيء الكتاب أن اهللا ال حي

  القرى ومن حوهلا املعىن ولتنذر أهل أم القرى قال قتادة كنا نتحدث أهنا مكة الن االرض منها دحيت 

هللا كذبا أو وقوله جل وعز ومن أظلم ممن افترى على ا ١٠٥وقيل امنا مسيت أم القرى الهنا تقصد من كل قرية 
قال أوحي ايل ومل يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا قال قتادة بلغنا أن هذا أنزل يف مسيلمة قال 

أبو اسحاق وهذا جواب لقوهلم لو نشاء لقلنا مثل هذا وروي عن ابن عباس الذي افترى على اهللا كذبا 
  ن سعد بن أيب سرح مسيلمة والذي قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا عبد اهللا ب

وروى حفص بن عمر عن احلكم بن أبان عن عكرمة أن هذه اآلية نزلت يف النضر بن احلارث النه عارض 
مث قال جل وعز ولو  ١٠٦القرآن فقال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فاخلابزات خبزا فالالقمات لقما 

 ١٠٧وا أيديهم أي باسطوا أيديهم بالعذاب ترى اذ الظاملون يف غمرات املوت أي شدائده واملالئكة باسط
  وقوله جل وعز لقد تقطع بينكم قال جماهد أي تواصلكم ومن قرأ بينكم فاملعىن لقد تقطع االمر بينكم 

 ١٠٩وقوله جل وعز ان اهللا فالق احلب والنوى قال جماهد يعين الشق فيها وقال الضحاك فالق خالق  - ١٠٨
رأ االصباح وقرأ به احلسن وعيسى وهو مجع صبح واالصباح كما تقول وقوله جل وعز فالق االصباح ويق

  مث قال جل وعز وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا  ١١٠االمساء وقرأ النخعي فلق االصباح 

واحلسبان واحلساب واحد أي ذوي حساب يعين دوراهنما وقال ابن عباس يف قوله جل وعز الشمس والقمر 
وقوله جل وعز وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال عطاء  ١١١حبسبان أي حبساب 

وجماهد وقتادة والضحاك وألفاظهم متقاربة فمستقر يف الرحم ومستودع يف الصلب وقرأ مجاعة بالفتح وروي 
  عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال املستقر الرحم واملستودع االرض اليت متوت هبا 



لكم يف االرحام مستقر ويف االصالب مستودع والكسر مبعىن فمنكم مستقر وقال سعيد بن والفتح على معىن و
ال فقال ان اهللا جل وعز يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه وقرأ ابن  جبري قال ابن عباس هل تزوجت فقلت 

 الرحم عباس وسعيد بن جبري وغريمها فمستقر بالكسر ومستودع وقال ابراهيم النخعي املعىن فمستقر يف
ومستودع يف الصلب وقال احلسن فمستقر يف القرب ومستودع يف الدنيا يوشك أن يلحق بصاحبه حدثين حممد 

  بن ادريس قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق 

قال حدثنا أبو داود عن هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله جل وعز فمستقر 
مث قال جل وعز قد فصلنا اآليات لقوم  ١١٢الرحم واملستودع الصلب ومستودع قال املستقر ما كان يف 
وقوله عز و جل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل  ١١٣يفقهون قال قتادة فصلنا مبعىن بينا 

وقوله عز و جل ومن النخل من طلعها قنوان دانية قال  ١١٤شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا مبعىن أخضر 
  القنوان العذوق وكذلك هو عند أكثر أهل اللغة قتادة 

يقال عذق وقنو مبعىن واحد فأما العذق فالنخلة وقيل القنوان اجلمار وقال الرباء بن عازب دانية قريبة واملعىن 
وقوله جل وعز والزيتون والرمان مشتبها وغري  ١١٥ومنها قنوان بعيدة كما قال تعاىل سرابيل تقيكم احلر 

مث قال جل وعز انظروا اىل مثره اذا أمثر وينعه أي  ١١٦تبها يف املنظر وغري متشابه يف الطعم متشابه أي مش
  ونضجه يقال ينع وينع وأينع وينع اذا نضج وأدرك 

وقوله جل وعز وجعلوا هللا شركاء اجلن قيل  ١١٧وقال احلجاج يف خطبته أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها 
 وقيل معناه نسبوا اليهم االفاعيل اليت ال تكون اال هللا جل وعز أي فكيف يكون معناه اهنم أطاعوهم كطاعة اهللا

وقوله جل وعز وخلقهم حيوز أن يكون املعىن وخلق الشركاء  ١١٨الشريك هللا احملدث الذي مل يكن مث كان 
وجعلوا خلقهم  وجيوز أن يكون املعىن وخلق الذين جعلوا وقرأ حيىي بن يعمر وخلقهم باسكان الالم قال ومعناه

  هللا شركاء 

وسئل احلسن عن معىن وخرقوا له بنني وبنات بالتشديد فقال امنا هو وخرقوا بالتخفيف كلمة عربية كان 
الرجل اذا كذب يف النادي قيل خرقها ورب الكعبة وقال أهل اللغة معىن خرقوا اختلفوا وافتعلوا خرقوا على 

ومل تكن له صاحبة أي من أين يكون له ولد والولد ال يكون له  وقوله جل وعز أىن يكون له ولد ١١٩التكثري 
ثله فكيف يكون له ولد  وقوله جل وعز ال تدركه  ١٢٠اال من صاحبة وخلق كل شيء أي فليس شيء م

  االبصار قيل معناه يف الدنيا 

 عليه و وقال الزجاج أي ال يبلغ كنه حقيقته كما تقول أدركت كذا وكذا النه قد صح عن النيب صلى اهللا
وقوله جل وعز قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه  ١٢١سلم االحاديث يف الرؤية يوم القيامة 

وقوله جل وعز وكذلك نصرف اآليات  ١٢٢املعىن فلنفسه نفع ذلك ومن عمي فعليها أي فعليها ضرر ذلك 
  ها تلوت وقرأت وليقولوا درست هذه قراءة أهل املدينة وأهل الكوفة وابن الزبري ومعنا



بن أيب طالب دارست وهو الصحيح من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وأيب عمرو  وقرأ علي 
وأهل مكة قال ابن عباس معىن دارست تاليت قال سعيد بن جبري أي دارست أهل الكتاب وقرأ قتادة درست 

نه عن عمرو بن عبيد عن احلسن أنه قرأ أي قرئت وقرأ احلسن درست أي احمت وقدمت وروى سفيان بن عيي
  دارست وكان أبو حامت يذهب اىل أن هذه القراءة ال جتوز قال الن اآليات ال تدارس 

ذهب اليه أبو حامت ولكن معناه دارست أمتك أي دارستك  وقال غريه القراءة هبذا جتوز وليس املعىن على ما 
له تعاىل حىت توارت باحلجاب وحكى االخفش وليقولوا أمتك فان كان مل يتقدم هلا ذكر فانه يكون مثل قو

درست وهو مبعىن درست اال أنه أبلغ وحكى ابو العباس أنه يقرأ وليقولوا درست باسكان الالم على االمر 
وفيه معىن التهديد أي فليقولوا ما شاءوا فان احلق بني كما قال جل وعز فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا فأما 

  فاهنا عنده الم كي قال أبو اسحاق وأهل اللغة يسموهنا الم الصريورة أي  من كسر الالم

صار اىل هذا كما قال جل وعز ربنا ليضلوا عن سبيلك وكما تقول كتب فالن هذا الكتاب حلتفه أي فصار 
ت أمره اىل ذلك وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها اىل شيء واحد اىل التليني والتذليل ودرست قرأت وذلل

وقوله جل وعز ولو شاء اهللا ما أشركوا قيل معناه  ١٢٣ودرست الدار ذلت وأحمقت ودرس احلنطة أي داسها 
  لو شاءاهللا الستأصلهم واهللا أعلم مبا أراد 

 ١٢٥مث قال جل وعز وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وهذا قبل أن يؤمر بالقتال  - ١٢٤
ين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم قال قتادة كان املسلمون وقوله جل وعز وال تسبوا الذ

يسبون االصنام فيسب املشركون اهللا عدوا بغري علم وروي أن يف قراءة أهل مكة عدوا بغري علم والقراءة 
اذا جتاوز يف حسنة ومعىن عدوا مبعىن أعداء كما قال تعاىل ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وتقرأ عدوا يقال 

  الظلم عدا يعدو 

مث قال جل وعز كذلك زينا لكل أمة عملهم قيل معناه جمازاة على كفرهم  ١٢٦عدوا وعدوا وعدوانا وعداء 
وقوله  ١٢٧وقيل أعماهلم يعين االعمال اليت جيب أن يعملوا هبا وهي االميان والطاعة واهللا أعلم حبقيقة ذلك 

أي اجتهدوا يف احللف لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا يعنون آية مما يقترحون  جل وعز وأقسموا باهللا جهد أمياهنم
  وقوله جل وعز وما يشعركم أهنا اذا جاءت ال يؤمنون  ١٢٨

قال جماهد معناه وما يدريكم قال مث ابتدأ فقال اهنا اذا جاءت ال يؤمنون وقرأ أهل املدينة أهنا اذا جاءت قال 
 وما يشعركم أهنا اذا جاءت يؤمنون وشبهه بقوله جل وعز قال ما منعك اال الكسائي ال ها هنا زائدة واملعىن

تسجد اذ أمرتك وهذا عند البصريني غلط الن ال ال تكون زائدة يف موضع تكون فيه نافيه قال اخلليل املعىن 
  لعلها وشبهه بقول العرب ايت السوق أنك تشتري لنا شيئا مبعىن لعلك 

ا يشعركم لعلها اذا جاءت ال يؤمنون وأنشد أهل اللغة يف أن مبعىن لعل أريين جوادا وروي أهنا يف قراءة أيب وم
ا يشعركم أهنا اذا جاءت ال  مات هزال النين أرى ما ترين أو خبيال خملدا وقيل يف الكالم حذف واملعىن وم



علينا اآلية اليت قال يؤمنون أو يؤمنون مث حذف هذا لعلم السامع ويروى أن املشركني قالوا ادع اهللا أن ينزل 
فيها ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني وحنن واهللا نؤمن فقال املسلمون يا رسول 

  اهللا 

مث قال جل وعز ونقلب  ١٢٩ادع اهللا أن ينزهلا فأنزل اهللا عز و جل وما يشعركم أهنا اذا جاءت ال يؤمنون 
وقوله جل وعز ولو أننا نزلنا اليهم املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا  ١٣٠ أفئدهتم وأبصارهم و أفئدة مجع فؤاد

عليهم كل شيء قبال ما كانوا ليؤمنوا اال أن يشاء اهللا ويروى أهنم سألوا هذه االشياء فنزل هذا قال جماهد قبال 
  عىن كفيل أي لو أفواجا أي قبيال قبيال يذهب اىل أنه مجع قبيل وهو الفرقة وقيل هو مجع قبيل و وقبيل مب

كفل هلم املالئكة وغريهم بصحة هذا مل يؤمنوا كما قال تعاىل أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال وجيوز أن يكون معىن 
ه عنده معاينة  وقوله جل  ١٣١قبال كمعىن مقابلة كما قال تعاىل ان كان قميصه قد من قبل ومن قرأ قبال فمعنا

مث قال جل وعز  ١٣٢ا جعلنا لك والمتك أعداء وعدو مبعىن أعداء وعز وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا أي كم
  شياطني االنس واجلن وقرأ االعمش شياطني اجلن واالنس واملعىن واحد 

مث قال تعاىل يوحي بعضهم اىل بعض زخرف القول غرورا قال جماهد أي يزينون هلم ذاك أي يزينون  - ١٣٣
مث قال جل وعز ولو  ١٣٤و التزيني ومنه قيل للذهب زخرف هلم العمل القبيح وكذلك الزخرف يف اللغة ه

شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أي لو شاء ملنعهم من وسوستهم االنس ولكنه يبتلي مبا شاء ليجزل 
وقوله جل وعز ولتصغى اليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة يقال صغى يصغى وصغا يصغو  ١٣٥الثواب 

  ما قال الشاعر وأصغى يصغي اذا مال ك

مث قال جل وعز ولريضوه وليقترفوا ما  ١٣٦تصغي اذا شدها بالرحل جاحنة حىت اذا ما استوى يف غرزها تثب 
هم مقترفون أي وليكتسبوا ويقال قرفت اجللد اذا قلعته ويقرأ وليقترفوا وفيه معىن التهديد قال قتادة صدقا 

يما حكم  تبعون اال الظن أعلم جل وعز أهنم ليسوا على بصائر وقوله جل وعز ان ي ١٣٧فيما وعد وعدال ف
  وال يقني وأهنم ال يتبعون احلق ويقرأ ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله 

ا مما ذكر  ١٣٨وهذا على حذف املفعول وفتح الياء أحسن الن بعده وهو أعلم باملهتدين  وقوله جل وعز فكلو
مث قال جل وعز وما لكم أال تأكلوا مما ذكر  ١٣٩داخل يف هذا اسم اهللا عليه أي مما أخلص هللا وحترمي امليتة 

اسم اهللا عليه وروى عكرمة عن ابن عباس أن املشركني قالوا للمسلمني مل تأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتل 
  اهللا لكم فأنزل اهللا جل وعز وان الشياطني ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم 

لكم ما حرم عليكم اال ما اضطررمت اليه قال قتادة فصل بني وقرأ عطية وقوله جل وعز وقد فصل  - ١٤٠
العويف وقد فصل لكم خفيفة ومعناه أبان وظهر كما قرىء آلر كتاب أحكمت آياته مث فصلت أي استبانت 

 وقوله جل وعز وذروا ظاهر االمث وباطنه قال قتادة أي عالنيته وسره وقال غريه ظاهر االمث الزنا وباطنه ١٤١



مث قال جل وعز ان الذين يكسبون االمث سيجزون مبا كانوا  ١٤٢اختاذ االخدان واالشبه باللغة قول قتادة 
  يقترفون 

أي يكسبون ويعملون ويقال قرفت اجللد أي قلعته قال أبو جعفر اختلف أهل العلم يف معىن وال تأكلوا مما مل 
سلم يذكر اسم اهللا عليه فكان مذهب ابن عباس أن هذا جواب ل لمشركني حني سألوا النيب صلى اهللا عليه و 

ال نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا فأنزل اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا  وختاصموا فقالوا كيف 
عليه ورواه عنه سعيد بن جبري وعكرمة فاملعىن على هذا وال تأكلوا من امليتة وقال الشعيب وحممد بن سريين ال 

ل من الذبائح اليت مل يسم اهللا جل وعز عليها كان ذلك عمدا أو نسيانا وقال سعيد بن جبري وعطاء اذا ترك يؤك
  التسمية عمدا مل يؤكل واذا نسي أكل وهذا حسن ألنه ال يسمى فاسقا إذا كان ناسيا 

ج من الطاعة ويقال ومعىن وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه مما مل خيلص هللا وانه لفسق أي خرو - ١٤٣
مث قال جل وعز وان الشياطني ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم  ١٤٤فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها 

مث قال جل وعز وان أطعتموهم انكم ملشركون وقال  ١٤٥أي يوسوسون اليهم وقد ذكرت معىن ليجادلوكم 
  ا أحل اهللا فقد أشرك أهل النظر يف هذا دليل على أنه من أحل ما حرم اهللا أو حرم م

وقوله جل وعز أومن كان ميتا فأحييناه قال  ١٤٦وقيل له مشرك النه اتبع غري اهللا فأشرك به غريه جل وعز 
جماهد املعىن أو من كان ضاال فهديناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس أي هدى كمن مثله يف الظلمات ليس 

السدي هذا نزل يف عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه وأيب جهل والذي خبارج منها قال جماهد أي يف الضاللة قال 
  يوجب املعىن أن يكون عاما اال أن تصح فيه رواية 

وقوله جل وعز وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها قال جماهد أي عظماءهم وقال غريه وخص  - ١٤٧
ما ميكرون اال بأنفسهم أي ان وبال ذلك يرجع مث قال تعاىل و ١٤٨العظماء والرؤساء الهنم أقدر على الفساد 

فستلحقهم الذلة  وقوله جل وعز سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وان كانوا أعزاء يف الدنيا ١٤٩عليهم 
يوم القيامة ويف اآلية ثالثة أقوال أحدمها أن املعىن سيصيب الذين أجرموا عند اهللا صغار على التقدمي والتأخري 

  والقول الثاين أن املعىن سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند اهللا 

ن يكون املعىن سيصيب الذين وهذا أحسن االقوال الن عند يف موضعها والقول الثالث ذكره الفراء أنه جيوز أ
ال حتذف يف مثل هذا  وقوله جل وعز فمن  ١٥٠أجرموا صغار من عند اهللا وهذا خطأ عند البصريني الن من 

يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لالسالم روي أن عبد اهللا بن مسعود قال يا رسول اهللا هل ينشرح الصدر فقال 
مة فقال صلى اهللا عليه و سلم التجايف عن دار الغرور واالنابة نعم يدخل القلب نور فقال وهل لذلك من عال
  اىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل املوت 

مث قال جل وعز ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق وقرأ عمر وابن عباس  - ١٥١
ا احلرجة فقال شجرة ال تصل اليها ضيقا حرجا وروي أن عمر أحضر أعرابيا من كنانة من بين مدجل فقال له م



مث قال جل وعز كأمنا  ١٥٢وحشية وال راعية فقال كذلك قلب الكافر ال يصل اليه شيء من االميان واخلري 
يصعد يف السماء وقرأ ابن حميص وابن كثري وشبل كأمنا يصعد يف السماء وقرأ ابن عبد الرمحن املقرىء وابراهيم 

  النخعي كأمنا يصاعد 

عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقرأ كأمنا يتصعد ومعىن هذه القراءة وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد  وروي عن
واحد واملعىن فيها أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد اىل السماء وهو ال يقدر على ذلك كأنه 

ال أبو عبيد من هذا يستدعي ذلك ومن قرأ يصعد فمعناه أنه من ضيق صدره كأنه يف حال صعود قد كلفه وق
ا تصعدتين خطبة النكاح وقد أنكر هذا على أيب عبيد وقيل امنا هذا من الصعود    قول عمر مات صعدتين خطبة م

مث قال جل وعز كذلك جيعل اهللا الرجس على  ١٥٣وهي العقبة الشاقة قال اهللا جل وعز سأرهقه صعودا 
لك الرجس عند أهل اللغة هو الننت فمعىن اآلية واهللا الذين ال يؤمنون قال جماهد الرجس ما ال خري فيه وكذ

وقوله جل وعز قد فصلنا اآليات  ١٥٤أعلم وجيعل اللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة على الذين ال يؤمنون 
مث قال جل وعز هلم دار السالم عند رهبم وجيوز أن يكون املعىن دار السالمة أي  ١٥٥لقوم يذكرون أي بينا 

  فيها من اآلفات وجيوز أن يكون املعىن دار اهللا جل وعز وهو السالم  اليت يسلم

يما يقال هلم يا  - ١٥٦ وقوله جل وعز ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد استكثرمت من االنس املعىن ف
مث قال جل وعز وقال أولياؤهم من االنس ربنا  ١٥٧معشر اجلن قد استكثرمت من االنس أي كثر من أغويتم 

تمتع بعضنا ببعض ففي هذا قوالن أحدمها ان اجلن أغوت االنس وقبلت االنس منهم والقول اآلخر أن اس
  الرجل كان اذا سافر يف اجلاهلية 

فخاف قال أعوذ بصاحب هذا الوادي من شر ما أحذر فهذا استمتاع االنس باجلن واستمتاع اجلن باالنس أهنم 
ا جيدون والقول االول أحسن ويدل عليه يا معشر اجلن قد يعترفون أن اجلن يقدرون أن يدفعوا عنهم م

مث قال جل وعز خالدين فيها  ١٥٩وقوله جل وعز قال النار مثواكم املثوى املقام  ١٥٨استكثرمت من االنس 
اال ما شاء اهللا يف هذا قوالن أحدمها أنه استثناء ليس من االول واملعىن على هذا اال ما شاء اهللا من الزيادة يف 

  ذاهبم ع

وسيبويه ميثل هذا مبعىن لكن والفراء ميثله مبعىن سوى كما تقول السكننك هذه الدار حوال اال ما شئت أي 
ا دامت السموات واالرض اال ما شاء ربك أي سوى ما شاء  سوى ما شئت من الزيادة ومثله خالدين فيه م

ي ها هنا واهللا أعلم امنا هو من يوم القيامة ربك من الزيادة قال أبو جعفر وقال أبو اسحاق معىن االستثناء عند
أي اال ما شاء ربك من مقدار حمشرهم وحماسبتهم ويدل على هذا اجلواب ويوم حيشرهم مجيعا الن هذا يراد به 

ا شاء اهللا عز و جل أن يعذهبم من أصناف العذاب    يوم القيامة وجيوز أن يكون معىن م

س أمل يأتكم رسل منكم والرسل من االنس ففي هذ جوابان وقوله جل وعز يا معشر اجلن واالن - ١٦٠
أحدمها أنه روي عن ابن عباس أنه قال رسل اجلن الذين لقوا قومهم فبلغوهم يعين ابن عباس الذين قالوا انا 



مسعنا قرآنا عجبا وهم مبنزلة الرسل اىل قومهم الهنم قد بلغوهم وكذلك قال جماهد الرسل يف االنس والنذارة يف 
ن والقول اآلخر أنه ملا كانت االنس واجلن ممن خياطب ويعقل قيل أمل يأتكم رسل منكم وان كانت الرسل اجل

  وقوله جل وعز كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين االنشاء ابتداء اخللق  ١٦١من االنس خاصة 

كنكم والقول اآلخر وقوله جل عز قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فيه قوالن أحدمها أن املعىن على مت - ١٦٢
أنه كما تقول أثبت مكانك أي اثبت على ما أنت عليه فان قيل كيف جيوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه 

وهم كفار فاجلواب أن هذا هتدد كما قال جل وعز فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا ودل عليه قوله فسوف 
ا انتم عليه ان رضيتم بالنار تعلمون من تكون له عاقبة الدار واملعىن على هذا اث وقوله جل  ١٦٣بتوا على م
  وعز وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا 

يف الكالم حذف واملعىن وجعلوا الصنامهم نصيبا ودل عليه فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا قال جماهد 
وضوا منه مما هللا واذا ذهب ما هللا مل يعوضوا كانوا جيعلون هللا جزء ولشركائهم جزءا فاذا ذهب ما لشركائهم ع

منه شيئا قال االنعام البحرية والسائبة وقال قتادة كانوا جيعلون هللا نصيبا ولشركائهم نصيبا فاذا هلك بعري 
لشركائهم أخذوا مما هللا فجعلوه لشركائهم واذا هلك بعري مما هللا جل وعز تركوه وقالوا اهللا مستغن عن هذا 

  سنة أخذوا ما هللا جل وعز فنحروه وأكلوه واذا أصاهبم 

 ١٦٥وقال اهللا عز و جل ساء ما حيكمون فذم اهللا ذلك من فعلهم ويقال ذرأ يذرأ ذرء أي خلق  - ١٦٤
وقوله جل وعز وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم يعين املوءودة قال جماهد زين هلم 

وقوله عز و  ١٦٦قال غري جماهد شركاؤهم ههنا الذين خيدمون االصنام  الشياطني قتل البنات وخوفوهم العيلة
  جل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر قال قتادة احلجر احلرام 

وقيل هذه أشياء كانوا جيعلوهنا الصنامهم ال يأكل منها اال من يشاؤهم خدم االصنام واحلرث هو الذي جيعلونه 
مث قال جل وعز وأنعام حرمت ظهورها قال قتادة يعين  ١٦٧خدمها لنفقة أوثاهنم وحيرموهنا على الناس اال 

وقوله جل وعز وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها أي يذحبوهنا آلهلتهم وال يذكرون  ١٦٨السائبة والوصيلة 
ا عليها اسم اهللا فأعلم اهللا جل وعز أنه مل يأمرهم هبذا وال جاءهم به نيب فقال تعاىل افتراء عليه سيجزيهم مب

كانوا يفترون وقيل معىن وأنعام حرمت ظهورها هو احلامي الذي ذكره اهللا جل وعز يف قوله وال وصيلة وال 
  حام 

وقيل معىن وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها السائبة الهنا ال تركب فيذكر اسم اهللا عليها وقيل يذحبوهنا 
 ١٧٠سائبة واحلامي والبحرية وأصحها ما بدأنا به الصنامهم فال يذكرون اسم اهللا عليها واحملرمة ظهورها ال

وقوله جل وعز وقالوا ما يف بطون هذه االنعام خالصة لذكورنا قال جماهد يعين البحرية والسائبة قال غريه كانوا 
اذا جعلوا الصنامهم شيئا مما يف بطون االنعام فولدت مولودا حيا ذكرا كان للذكران دون االناث واذا ولدت 

  را اشترك فني الذكران واالناث فذلك قوله تعاىل وان يكن ميتة فهم فيه شركاء ميتا ذك



وقال قطرب اذا أتأمت عشرا فما ولدت بعد ذلك فهو للذكور اال أن ميوت فيشترك فيه أكله الذكر واالنثى 
ا يف بطون هذه االنعام خالص لذكورنا قال الكسائي معىن خالص وخالصة واحد اال أن  وقرأ االعمش وقالوا م

اهلاء للمبالغة كما يقال رجل داهية وعالمة وقال الفراء اخلاء لتأنيث االنعام الن ما يف بطون االنعام مثلها 
وقرىء خالصه لذكورنا واملعىن على هذه القراءة ما خلص منه حيا لذكورنا وحمرم على أزواجنا أي االناث قال 

  جماهد معىن سيجزيهم وصفهم أي سيجزيهم كذهبم 

وقوله جل وعز قد خسر الذين قتلوا  ١٧٠تقدير عند النحويني سيجزيهم جزاء وصفهم الذي هو كذب وال
مث قال جل وعز وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا  ١٧١أوالدهم سفها بغري علم يعين قتلهم البنات جهال 

وله جل وعز وهو الذي أنشأ وق ١٧٢قد ضلوا وما كانوا مهتدين قال أبو رزين ومل يكونوا مهتدين قبل ذلك 
  جنات معروشات وغري معروشات أنشأ خلق وابتدع واجلنات البساتني 

وقيل املعروشات الكروم والنخل والزرع خمتلفا أكله أي مثره النه مما يؤكل والزيتون والرمان متشاهبا وغري 
ه بعضا يف الطعم ومنه ماال متشابه قيل مشتبه يف املنظر وخمتلف يف املطعم فيه حلو وحامض وقيل يشبه بعض

مث قال جل وعز كلوا من مثره اذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه  ١٧٣يشبه بعضه بعضا يف الطعم 
  ال حيب املسرفني يف هذه اآلية ثالثة أقوال 

ى الزكاة فمذهب ابن عمر وأيب الدرداء وسعيد بن جبري وأيب العالية وجماهد وعطاء أن عليه أن يصدق منه سو
املفروضة والقول الثاين أن اآلية منسوخة قال ابراهيم النخعي نسخها العشر ونصف العشر وروى عن احلسن 

قوالن روى سفيان عن يونس عن احلسن قال نسختها الزكاة املفروضة والقول اآلخر وهو القول الثالث يف 
وآتوا حقه يوم حصاده فقال الزكاة  اآلية رواه شعبة عن أيب الرجاء قال سألت احلسن عن قوله جل وعز

  املفروضة 

وكذلك قال ابن عباس وأنس بن مالك وابن احلنفية وجابر بن زيد وسعيد ابن املسيب وطاووس وقتادة 
والضحاك وراه ابن وهب عن مالك قال هي الصدقة املفروضة والقول االول أوالها النه يبعد أن يعين به 

ة والزكاة امنا فرضت بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم اىل املدينة ويقوي الزكاة املفروضه الن االنعام مكي
القول االول حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن جذاذ الليل قال سفيان كي حيضر املساكني قال 

  سعيد بن املسيب ومعىن وال تسرفوا وال متتنعوا 

ا لكم اىل الغرباء وتتركوا عيالكم كما روي من الصدقة فتهلكوا وقال غريه معىن وال تسرفو ا ال تدفعوا كل م
ابدأ مبن تعول السرف يف اللغة اجملاوزة اىل ما ال حيل وهو اسم ذم أي ال تنفقوا يف الوجوه احملرمة حىت ال جيد 

ذا لشركائنا السائل شيئا وقيل معىن وال تسرفوا ال تنفقوا أموالكم فيما ال حيل النه قد أخرب عنهم أهنم قالوا وه
وقوله جل وعز ومن االنعام محولة وفرشا وروى أبو االحوص عن عبداهللا بن مسعود أنه قال احلمولة ما  ١٧٤

  أطاق احلمل من االبل والفرش ما مل يطق احلمل وكان صغريا 



 قال أبو جعفر وهذا املعروف عند أكثر أهل اللغة وقال الضحاك احلمولة من االبل والبقر والفرش الغنم
واستشهد لصاحب هذا القول بقوله مثانية أزواج قال فثمانية بدل من قوله محولة وفرشا قال احلسن احلمولة 

مث قال جل وعز  ١٧٦مث قال جل وعز كلوا مما رزقكم اهللا وهو أمر على االباحة  ١٧٥االبل والفرش الغنم 
  وال تتبعوا خطوات الشيطان يعين طرقه أي طريقه الذي حيسنه لكم 

وقوله جل وعز مثانية أزواج كل فرد حيتاج اىل آخر عند  ١٧٧ل ختطيه احلالل اىل احلرام وقيل يعين آثاره وقي
مث قال جل  ١٧٩مث قال تعاىل من الضأن اثنني وهو مجع ضائن كما يقال راكب وركب  ١٧٨العرب زوج 

وان كان حرم االناث فكل  وعز ومن املعز اثنني وهذا احتجاج عليهم أي ان كان حرم الذكور فكل ذكر حرام
أنثى حرام واحتج عليهم هبذا الهنم أحلوا ما ولد حيا ذكرا للذكور وحرموه على االناث ان كان انثى قال 

قتادة أمره اهللا جل وعز أن يقول هلم آلذكرين حرم أم االنثيني أم ما اشتملت عليه أرحام االنثيني ان كان ما 
كل مولود منها حرام وكلها مولود فكلها اذا حرام وان كان التحرمي من اشتملت عليه أرحام االنثيني حراما ف

  جهة الذكور من 

الضأن واملعز فكل ذكر حرام عليكم وان كان من جهة االناث فكل أنثى حرام عليكم وكانوا حيرمون الوصيلة 
دكم علم الهنم ال مث قال جل وعز نبئوين بعلم ان كنتم صادقني أي ليس عن ١٨٠وأخاها على الرجال والنساء 

مث قال جل وعز أم كنتم شهداء اذ وصاكم اهللا هبذا أي لستم تؤمنون بكتاب فهل شهدمت  ١٨١يؤمنون بكتاب 
  مث بني ظلمهم فقال فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا  ١٨٢اهللا عز و جل حرم هذا 

ا على طاعم يطعمه روي عن عائشة مث بني أنه ال حيرم اهللا شيئا اال بوحي فقال قل ال أجد فيما أوحي ايل  حمرم
مث قال جل وعز اال أن يكون  ١٨٤رمحة اهللا عليها على طاعم طعمه وعن أيب جعفر حممد بن علي طاعم يطعمه 

ا ما كان خمتلطا باللحم فهو  ا كان مصبوبا خاصة فأم ميتة أو دما مسفوحا قال قتادة املسفوح املصبوب فحرم م
رجس أو فسقا أهل لغري اهللا به أي ذبح لغري اهللا وذكر عليه غري اسم اهللا  مث قال جل وعز فانه ١٨٤حالل 

  ومساه فسقا النه خارج عن الدين 

ا أهل لغري اهللا به فانه رجس واملوقوذة واملتردية والنطيحة داخلة  ا مسفوحا أو حلم خنزير أو فسق واملعىن أو دم
يدخل يف هذه اآلية عند قوم ففيه قوالن أحدمها أنه روي عن يف هذه اآلية عند قوم الهنا أصناف امليتة فأما ما مل 

ا ذكر فيها  عائشة وابن عباس أن اآلية جامعة جلميع ما حرم من احليوان خاصة وأنه ليس يف احليوان حمرم اال م
والقول اآلخر أن هذه اآلية حمكمة جامعة للحيوان وغريه ومث أشياء قد حرمها اهللا سوى هذه وقد صح عن 

  صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن حلوم احلمر االهلية وعن النيب 

كل ذي ناب من السباع وذي خملب من الطري فقيل هذا قول قوي يف اللغة الن ما مبهمة فقوله جل وعز قل ال 
مث قال جل وعز فمن  ١٨٥أجد فيما أوحي ايل حمرما جيب أن يكون عاما للحيوان وغريه واهللا أعلم مبا أراد 

ا قيل يف الباغي الذي يأكل مضطرا ال متلذذا والعادي الذي جياوز ما يقيم  اضطر غري باغ وال عاد أحسن م
  رمقه 



وقوله جل وعز وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال جماهد وقتادة والضحاك كل ذي ظفر  - ١٨٦
ا أشب هه وهو عند أهل اللغة من االبل والنعام قال قتادة وهو من الطري ما مل يكن مشقوق الظفر حنو البط وم

 ١٨٧الطري ما كان ذا خملب ودخل يف ذا ما يصطاد بظفره من الطري ومجيع أنواع السباع والكالب والسنانري 
مث قال جل وعز ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما اال ما محلت ظهورمها قال قتادة هي شحوم الثروب 

  تلطا بعظم وال على عظم خاصة ومذهب ابن جريج أنه كل شحم مل يكن خم

وهذا أوىل لعموم اآلية وللحديث املسند قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أمثاهنا 
ا علق بالظهر فاهنا مل حترم عليهم أو احلوايا قال جماهد وقتادة  اال ما محلت ظهورمها أي اال شحوم اجلنب وم

ا حتوى من البطن أي استدار قال الكسائي واحدها حاوية وحوية احلوايا املباعر قال أبو عبيد   ة هي عندي م

وحكى سيبويه حاوياء قيل املعىن حرمنا عليهم شحومها مث استثىن فقال اال ما محلت ظهورمها مث عطف على 
ليهم شحومهما االستثناء فقال أو احلوايا أو ما اختلط بعظم أي اال هذه االشياء فاهنا حالل وقيل املعىن حرمنا ع

أو احلوايا أو ما اختلط بعظم اال ما محلت ظهورمها فيكون ما بعد اال استثناء على هذا القول داخال يف التحرمي 
ويكون مثل قوله تعاىل وال تطع منهم آمثا أو كفورا و أو ها هنا خبالف معىن الواو أي ال تطع هذا الضرب 

ع نصب على االستثناء واحلوايا يف موضع رفع مبعىن وما محلت وقال الكسائي اال ما محلت ظهورمها ما يف موض
ا اختلط بعظم  ١٨٨احلوايا فعطف احلوايا على الظهور    مث قال جل وعز أو م

مث قال جل وعز ذلك  ١٨٩قال فعطفه على املستثىن وهذا أحد قويل الفراء وهذا أصح هذه االقوال واهللا أعلم 
وقوله جل  ١٩٠ادة حرمت عليهم هذه االشياء عقوبة هلم على بغيهم جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون قال قت

وقوله جل وعز سيقول الذين أشركوا  ١٩١وعز فان كذبوك فقل ربكم ذو رمحة واسعة قال جماهد يعين اليهود 
لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء قال جماهد يعين كفار قريش أي لو شاء اهللا ما حرمنا 

  بحرية وال السائبة ال

وقال غريه فأنكر اهللا جل وعز عليهم هذا القول وقال كذلك كذب الذين من قبلهم النه ليس هلم أن حيتجوا 
بأنه من كان على معصية قد شاء اهللا أن تكون فهو له عذر النه لو كان هكذا لكان ملن خالفهم يف دينهم عذر 

ل وعز قل فلله احلجة البالغة أي بارساله الرسل واظهاره البينات مث قال ج ١٩٢ألن اهللا لو شاء أن يهديه هداه 
وقوله جل وعز قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا واالصل عند اخلليل ها ضمت اليها  ١٩٣

  مل مث حذفت االلف لكثرة االستعمال وقال غريه االصل هل زيدت عليها مل 

أهل احلجاز يقولون للواحد واالثنني واجلماعة هلم وأهل جند يأتون وقيل هي على لفظها تدل على معىن هات و
وقوله حل وعز وهم برهبم يعدلون أي جيعلون له عدال فيعبدون غريه  ١٩٤بالعالمة كما تكون يف سائر االفعال 

 وقوله عز و جل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا قيل الذي تاله عليهم ١٩٥جل وعز 
ا على طاعم يطعمه اىل آخر اآلية ويكون معىن أن تقولوا امنا أنزل الكتاب على  قل ال أجد فيما أوحي ايل حمرم

  طائفتني من قبلنا كذا هذا أن تقولوا 



وبعض النحويني يقول املعىن لئال تقولوا وال جيوز عند البصريني حذف ال وقيل املعىن وصاكم أن ال تشركوا 
مث قال جل وعز  ١٩٧ا أتل ما حرم ربكم عليكم أنه بني ما حرم فقال أال تشركوا به شيئا وقيل املعىن قل تعالو

وبالوالدين احسانا أي وأحسنوا بالوالدين احسانا قال ابن عباس اآليات احملكمات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
  وقوله جل وعز وال تقتلوا أوالدكم من امالق  ١٩٧عليكم اىل آخر ثالث آيات 

وقوله جل  ١٩٨قتادة االمالق الفاقة وقال الضحاك كان أحدهم اذا ولدت له ابنة دفنها حية خمافة الفقر قال 
وعز وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال قتادة يعين سرها وعالنيتها قال وكانوا يسرون الزنا باحلرة 

هي أحسن التجارة فيه وال تشتر منه شيئا وال ويظهرونه باالمة قال جماهد وال تقربوا مال اليتيم اال باليت 
  وقوله جل وعز وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه  ١٩٩تستقرض 

وقرأ ابن أيب اسحاق ويعقوب وأن هذا صراطي مستقيما بتخفيف أن وتقرأ إن بكسر اهلمزة فمن قرأ وأن هذا 
هذا ومن قرأ بتخفيف أن فيجوز أن  فهو عنده مبعىن واتل عليهم أن هذا وجيوز أن يكون املعىن ووصاكم بأن

يكون معناه على هذا وجيوز أن تكون أن زائدة للتوكيد كما قال جل وعز فلما أن جاء البشري ومن قرأ وان 
هذا قطعه مما قبله وروي عن عبد اهللا بن مسعود رمحه اهللا أنه خط خطا يف االرض فقال هكذا الصراط املستقيم 

  ان والسبل حواليه مع كل سبيل شيط

وقوله جل وعز مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن قال  ٢٠٠قال جماهد السبل البدع والشبهات 
جماهد املعىن على املؤمن احملسن وقال احلسن كان فيهم حمسن وغري حمسن وأنزل الكتاب متاما على الذي أحسن 

حسنوا وقيل املعىن متاما على الذي أحسن والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ متاما على الذين أ
  موسى من طاعة اهللا واتباع أمره 

وقرأ ابن يعمر وابن أيب اسحاق على الذي أحسن واملعىن على الذي هو أحسن االشياء فأما معىن مث وهي تدل 
اخبار من  على أن الثاين بعد االول وقصة موسى صلى اهللا عليه و سلم وايتائه الكتاب قبل هذا فان القول أنه

وقوله جل وعز أن تقولوا  ٢٠١اهللا جل وعز واملعىن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم مث اتل ما آتينا موسى 
بلنا    امنا أنزل الكتاب على طائفتني من ق

أحسن ما قيل يف هذا كراهة أن تقولوا قال أبو جعفر قد بينا ما قيل فيه قال قتادة يعين بالطائفتني اليهود 
مث قال جل وعز أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى  ٢٠٢ى وقال يعين بالدراسة التالوة والنصار

وقوله عز و جل فمن أظلم  ٢٠٣منهم اهدى منهم أفهم منهم الهنم حيفظون أشعارهم وأخبارهم وهم أميون 
  ممن كذب بآيات اهللا وصدف عنها 

وله جل وعز هل ينظرون اال أن تأتيهم املالئكة قال قتادة وق ٢٠٤قال قتادة يف قوله وصدف عنها أي أعرض 
مث قال جل وعز  ٢٠٥أي باملوت أو يأت ربك قال قتادة يعىن يوم القيامة وقال غريه املعىن اهالك ربك إياهم 

أو يأيت بعض آيات ربك يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا امياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف امياهنا 



سلم يف قول اهللا خ ريا روى وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و 
  عز و جل يوم يأيت بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغرهبا 

مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف امياهنا خريا وروى ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمرو قال 
وقوله عز و  ٢٠٦اليت ال ينفع نفسا امياهنا عندها اذا طلعت الشمس من مغرهبا مع القمر يف وقت واحد  اآلية

جل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء الشيع الفرق ومعىن شايعت يف اللغة تابعت ومعىن 
مث قال جل وعز لست  ٢٠٨متفقة  وكانوا شيعا وكانوا فرقا كل فرقة يتبع بعضها بعضا اال أن الشيع كلها

  منهم يف شيء امنا أمرهم اىل اهللا 

يه و سلم يف قوله تعاىل فرقوا  قيل هذا قبل االمر بالقتال وروى أبو غالب عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عل
صلى  دينهم وكانوا شيعا قال هم اخلوارج وقيل إن اآلية تدل على أن من ابتدع من خارجي وغريه فليس النيب

سلم منهم يف شيء الهنم اذا ابتدعوا ختاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا  وقوله جل وعز من جاء  ٢٠٨اهللا عليه و 
ال اله اال  ثلها روى االعمش عن أيب صاحل قال احلسنة  باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى اال م

  اهللا والسيئة الشرك 

ا كان عنده هو الن وقوله جل وعز قل انين هداين ريب اىل  ٢٠٩هاية يف اجملازاة أعطى عشرة أمثاله واملعىن ان م
مث قال جل وعز دينا قيما ملة ابراهيم  ٢١٠صراط مستقيم الصراط الطريق واملعىن عرفين الدين الذي هو احلق 
صاليت ونسكي وقوله جل وعز قل ان  ٢١١حنيفا والقيم املستقيم ومن قرأ قيما فهو مصدر مثل الصغر والكرب 

وحمياي وممايت هللا رب العاملني النسك مجع النسيكة وهي الذبيحة وأصل هذا من التقرب هللا جل وعز ومنه قيل 
  رجل ناسك 

وقوله جل وعز قل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل  ٢١٣وامنا قيل هذا الهنم كانوا يذحبون لغري اهللا جل وعز 
ل وعز وهو الذي جعلكم خالئف االرض يعين أمة حممد صلى اهللا وقوله ج ٢١٣شيء معىن أبغي أريد وأطلب 

عليه و سلم وقيل الهنم آخر االمم فقد خلفوا من كان قبلهم وقيل الن بعضهم خيلف بعضا حىت تقوم الساعة 
  عليهم واحلديث يقوي هذاالقول 

م على بعض مث قال جل وعز ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم أي فضل بعضك - ٢١٤
يف الزرق ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختربكم فيما أعطاكم فينظر كيف شكركم وقد علم ما يكون علم غيب 

قم قال جل وعز ان ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم فعقابه جل وعز  ٢١٥وامنا تقع اجملازاة على الشهادة 
  وإن كان أكثره يوم القيامة فان كل آت قريب 

اس أنه قال نزلت سورة االنعام مبكة مجلة واحدة اال ثالث آيات منها فاهنن انزلن باملدينة وهو وروي عن ابن عب
قوله جل وعز قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم اال تشركوا به شيئا اىل آخر اآليات مت بعونه تعاىل تفسري 

   ٣سورة االنعام 



   ١قوله جل وعز آملص آية  ١سورة األعراف وهي مكية 
أبو جعفر قد بني معىن فواتح السور يف أول سورة البقرة فمن قال معىن آمل أنا اهللا أعلم قال معىن آملص أنا قال 

  اهللا أفصل 
  وقوله جل وعز كتاب أنزل إليك  ٢وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبري 

  مث قال جل وعز فال يكن يف صدرك حرج منه  ٣املعىن هذا كتاب أنزل إليك 
  دة احلرج الشك قال جماهد وقتا

  واملعىن على هذا القول فال تشكوا فيه ألن اخلطاب للنيب خطاب ألمته 
  واحلرج يف اللغة الضيق فيجوز أن يكون مسي ضيق ألن الشاك ال يعرف حقيقة الشيء فصدره يضيق به 

  وجيوز أن يكون املعىن فال يكن يف صدرك ضيق من أن تبلغه ألنه روي عن النيب أنه قال 
  ف أن يثلغوا رأسي إين أخا

 ٤ويف الكالم تقدمي وتأخري املعىن كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنني فال يكن يف صدرك حرج منه 
   ٣وقوله عز و جل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم آية 

  قيل هو القرآن والسنة لقوله جل وعز وما آتاكم 

ا تذكرون آية مث قال جل  ٥الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا     ٣وعز وال تتبعوا من دونه أولياء قليال م
  أي ال تتخذوا من عدل عن دين احلق وليا وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك املذهب أولياؤه 

  وروي عن مالك بن دينار رمحه اهللا أنه قرأ وال تبتغوا من دونه أولياء أي ال تطلبوا 
   ٤بأسنا بياتا أو هم قائلون آية  وقوله جل وعز وكم من قرية أهلكناها فجاءها - ٦

  املعىن فجاءهم العذاب على غفلة بالليل وهم نائمون أو نصف النهار وهم قائلون 
  ومعىن أو ههنا التصرف مرة كذا ومرة كذا وهي مبنزلة أو اليت تكون لإلباحة يف األمر 

   ٥وقوله جل وعز فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا آية  - ٧
زلة الدعاء والدعوى تكون مبنزلة اإلدعاء وتكون مبنزلة الدعاء وأجاز النحويون اللهم أشركنا الدعوى ههنا مبن

  يف صاحل دعوى من دعاك 
  واملعىن إهنم مل حيصلوا عند اهلالك إال على اإلقرار بأهنم كانوا ظاملني 

   ٦وقوله جل وعز فلنسألن الذين أرسل إليهم و لنسألن املرسلني آية  - ٨
  توبيخ وتقرير وهذا سؤال 

  فأما قوله تعاىل فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان فمعناه أنه ال يسأل سؤال استعالم واهللا أعلم 

   ٨وقوله جل وعز والوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون آية  - ٩
  فال يزن جناح بعوضة قال عبيد بن عمري يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل األكول الشروب 

  قال عمرو بن دينار إن امليزان له كفتان 



   ١٠وقوله جل وعز ولقد مكناكم يف األرض آية  - ١٠
  أي ملكناكم 

  وجعلنا لكم فيها معايش 
  أي ما تعيشون به 

  وجيوز أن يكون املعىن ما تتوصلون به إىل املعيشة 

   ١١للمالئكة اسجدوا آلدم آية وقوله جل وعز ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا  - ١١
  يف هذه اآلية أقوال 

ا مبعىن الواو    قال األخفش وهو أحد قول قطرب مث ههن
  وهذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويني وال جيوز أن تكون مث مبعىن الواو الختالف معنييهما 

  وقيل مث لإلخبار 
  أي يف األرحام هذا صحيح عن ابن عباس وقيل ولقد خلقناكم يعين يف ظهر آدم مث صورناكم 

  ولقد خلقناكم يعين ابن آدم وقد علم جل وعز أنه خيلق ذريته فهو مبنزلة ما خلق 

  وقال جماهد رواه عنه ابن جريج وابن أيب جنيح معىن ولقد خلقناكم مث صورناكم يف ظهر آدم 
ر آدم مث صورهم حني أخذ عليهم امليثاق قال أبو جعفر وهذا أحسن األقوال يذهب جماهد إىل أنه خلقهم يف ظه

  مث كان السجود آلدم بعد 
  ويقوي هذا وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياهتم 

  واحلديث أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ عليهم امليثاق 
قال الزجاج املعىن خلقنا آدم من تراب مث صورناه قال ويدل عليه خلقه من تراب مث قال له كن فيكون 

  التقدير خلقنا أصلكم ف

  وقيل املعىن خلقناكم نطفا مث صورناكم 
   ١١مث قال جل وعز فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين آية  - ١٢

  قيل استثىن إبليس من املالئكة وليس منهم ألنه أمر بالسجود معهم قال جل وعز ما منعك أال تسجد إذ أمرتك 
  وقيل إنه كان منهم 
  استقصينا هذا يف سورة البقرة قال أبو جعفر وقد 

   ١٢وقوله جل وعز قال ما منعك أال تسجد إذا أمرتك آية  - ١٣
  هذا سؤال توبيخ وتقرير ألنه قد علم جل وعز ذلك 

  وال زائدة للتوكيد كما قال 

  ... ملا رأينا الشمط القفندرا ... فما ألوم البيض أن ال تسخرا 
ا سئل عنه فقال أنا  خري منه ومل يقل منعين كذا و إمنا هو جواب من قيل له أيكما خري ولكنه فجاء جبواب لغري م



  حممول على املعىن كأنه قال منعين فضلي عليه 
   ١٤وقوله جل وعز قال أنظرين إىل يوم يبعثون آية  - ١٤

  أي أخرين فلم جيب إىل هذا بعينه فأجيب إىل النظرة إىل يوم الوقت املعلوم 
   ١٦بما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم آية وقوله جل وعز قال ف - ١٥

  قيل معناه فبما أضللتين 
  وقيل معناه خيبنت 

دعوتين إىل شيء ضللت من أجله واهللا أعلم باملراد    وقيل أي فبما 
  قال جماهد معىن ألقعدن هلم صراطك املستقيم ألقعدن هلم على احلق 

  حذف على فتعدى الفعل والصراط يف اللغة الطريق واملعىن على صراطك مث 
   ١٧وقوله عز و جل مث ألتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم آية  - ١٦

ح    روى سفيان عن منصور عن احلكم بن عتيبة قال 

  من بني أيديهم من دنياهم ومن خلفهم من آخرهتم وعن أمياهنم يعين حسناهتم وعن مشائلهم يعين سيئاهتم 
سن وشرطه أن معىن وآلتينهم من بني أيديهم من دنياهم حىت يكذبوا مبا فيها من اآليات وأخبار وهذا قول ح

  األمم السالفة 
  ومن خلفهم من آخرهتم حىت يكذبوا هبا  - ٦

  وعن أمياهنم من حسناهتم وأمور دينهم 
  ويدل على هذا قوله تعاىل إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني 

  أي يتبعون الشهوات ألنه يزينها هلم  و عن مشائلهم يعين سيئاهتم
  وقيل مث ألتينهم من بني أيديهم من آخرهتم 

  روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم 
  أما قوله تعاىل من بني أيديهم فيقول أشككهم يف 

خلفهم أرغبهم يف دنياهم وعن أمي اهنم أشبه عليهم أمر دينهم وعن مشائلهم أشهي هلم املعاصي و ال آخرهتم ومن 
  جتد أكثرهم شاكرين يقول موحدين 

وهبذا اإلسناد من بني أيديهم يعين من الدنيا ومن خلفهم من اآلخرة وعن أمياهنم قبل حسناهتم وعن مشائلهم من 
  قبل سيئاهتم 

بعد فهي بني أيدينا وهي تكون بعد موتنا فمن هذه اجلهة  قال أبو جعفر وذلك القول ال ميتنع ألن اآلخرة مل تأت
  يقال هي خلفنا 

  وقيل معىن ومن خلفهم خيوفهم على تركاهتم ومن خيلفون بعدهم 



وقيل معىن وعن أمياهنم وعن مشائلهم من كل جهة يعملون منها ويكون متثيال ألن أكثر التصرف باليدين قال اهللا 
  عز و جل ذلك مبا قدمت يداك 

  ال جماهد من بني أيديهم وعن أمياهنم من احلسنات ومن خلفهم وعن مشائلهم من السيئات وق
   ١٨وقوله جل وعز قال اخرج منها مذءوما مدحورا آية  - ١٧

  يقال ذأمته وذمته وذممته مبعىن واحد 
ا واملعىن واحد إال أنه خفف اهلمزة    وقرأ األعمش منوم

  متقاربان وقال جماهد املذؤم املنفي واملعنيان 
  واملدحور املطرود املبعد يقال اللهم ادحر عنا الشيطان 

   ١٩وقوله جل وعز وال تقربا هذه الشجرة آية  - ١٨
  روي عن ابن عباس أهنا السنبلة 

ا ووري عنهما من سوآهتما آية  - ١٩    ٢٠وقوله جل وعز ليبدي هلما م
  ن فالن أي ليظهر هلما ما ستر عنهما من فروجهما ومن هذا تواريت م

  وقرأ الضحاك وحيىي بن أيب كثري ما أوري عنهما 
   ٢٠وقوله جل وعز إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين آية  - ٢٠

وأكثر الناس على فتح الالم وقال من احتج بكسر الالم قوله جل وعز وملك ال يبلى يدل على القراءة ملكني 
  ألن ملكا من ملك 

  ء كسر الالم وقال مل يكن قبل وأنكر أبو عمرو بن العال

  آدم ملك فيصريا ملكني 
   ٢١مث قال جل وعز وقامسهما إين لكما ملن الناصحني آية  - ٢١

  أقسم هلما مثل طارقت النعل 
  وقيل حلفا أن ال يقبال منه إال أن حيلف فحلف هلما 

   ٢٢وقوله جل وعز فدالمها بغرور آية  - ٢٢
  املعىن فدالمها يف املعصية 

   ٢٢مث قال جل وعز فلما ذاقا الشجرة آية  - ٢٣
  وهذا يدل على أهنما مل ميعنا يف األكل 

   ٢٢وقوله جل وعز وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة آية  - ٢٤
  أي أخذ يلزقان ومنه خصفت النعل أي رقعتها 

  قال ابن عباس وهو ورق التني أخذاه فجعاله على سوءاهتما 
صية إبليس أن إبليس أقام على الذنب وتاب آدم ورجع قال اهللا جل وعز قاال ربنا والفرق بني معصية آدم ومع

  ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين 



   ٢٦وقوله جل وعز يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم آية  - ٢٥
يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا  ٨اهللا عز و جل قال جماهد كان قوم من العرب يطوفون بالبيت عراة فأنزل 

  يواري سوءاتكم وريشا 

  قال جماهد الريش املال 
  وقال الكسائي الريش اللباس 

  وقال أبو عبيدة الريش والرياش ما ظهر من اللباس والشارة 
  والريش عند أكثر أهل اللغة ما ستر من لباس أو معيشة 

  ... وإن كانت زيارتكم ملاما ... اي معكم فريشي منكم وهو... وأنشد سيبوية 
  وحكى أبو حامت عن أيب عبيدة وهبت له دابة بريشها أي بكسوهتا وما عليها من اللباس 

  قال الفراء يكون الرياش مجعا للريش ومبعناه أيضا مثل 

  لبس ولباس 
   ٢٦مث قال جل وعز ولباس التقوى ذلك خري آية  - ٢٦

  اب ألن الفاجر وإن لبس الثياب فهو دنس أي لباس التقوى خري من الثي
  وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد اجلهيين قال لباس التقوى احلياء 

  وقرأ األعمش ولباس التقوى خري ومل يقرأ ذلك 
   ٢٧وقوله جل وعز إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم آية  - ٢٧

  قبيله جنوده 
  قال جماهد يعين اجلن والشياطني 

   ٢٨وقوله جل وعز وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا آية  - ٢٨
  قال جماهد كانت النساء تطوف بالبيت عراة عليهن الرهاط 

  وقال الرهاط مجع رهط خرقة من صوف أو سيور كذا قال الفراء 
  فهذه الفاحشة الذي قالوا وجدنا عليها آباءنا 
  والنساء بالليل ويقولون ال نطوف يف ثياب عصينا اهللا فيها  وقال غريه كان الرجال يطوفون هنارا عراة

   ٢٩وقوله جل وعز قل أمر ريب بالقسط آية  - ٢٩
  أي بالعدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

  قال جماهد أي استقبلوا القبلة أينما كنتم ولو كنتم يف كنيسة 
  حدكم ال أصلي إال يف مسجدي وقال غريه معناه إذا أدركتكم الصالة يف مسجد فصلوا وال يقل أ

  ح  ٢٩٩مث قال جل وعز كما بدأكم تعودون آية  - ٣٠
  قال جماهد من بدىء سعيدا عاد سعيدا ومن بدىء شقيا عاد شقيا 



وقال حممد بن كعب خيتم للمرء مبا بدىء به أال ترى أن السحرة كانوا كفارا مث ختم هلم بالسعادة وأن إبليس 
  عاد إىل ما بدىء به  كان مع املالئكة مؤمنا مث

   ٣١وقوله جل وعز يا بين آدم خذوا زينتكم عن كل مسجد آية  - ٣١

  قال عطاء وطاووس والضحاك يعين اللباس ألن قوما من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة وهو مذهب جماهد 
قال كانت وروى شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت خذوا زينتكم عند كل مسجد 
قال الزهري كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال احلمس قريشا وأحالفها فقال اهللا جل وعز خذوا زينتكم 

  عند كل مسجد 
  هو عام  ٣٢رزق آية مث قال جل وعز موخبا هلم قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من ال - ٣٢

  وقيل أي من حرم لبس الثياب يف الطواف ومن حرم ما حرموا من البحرية وغريها 
  قال الفراء إن قبائل من العرب كانوا ال يأكلون اللحم أيام حجهم ويطوفون عراة فأنزل اهللا جل وعز هذا 

   ٣٢امة آية مث قال جل وعز قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القي - ٣٣
  قال الضحاك يشترك فيها املسلمون واملشركون يف الدنيا وختلص للمسلمني يوم القيامة 

  وقيل يف احلياة الدنيا يف الصلة أي آمنوا يف ذا الوقت خالصة من الغم والتنغيص 
ا بطن آية  - ٣٤    ٣٣وقوله جل وعز قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وم

  زكريا بن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال ما ظهر منها نكاح األمهات يف  روى روح بن عبادة عن

  اجلاهلية وما بطن الزنا 
  وقال قتادة سرها وعالنيتها 

   ٣٣مث قال جل وعز واإلمث آية  - ٣٥
سر وقال يف موضع آخر يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري فدل هباتني اآليتني على أن اخلمر واملي

  حرام 
  أي وقت مؤقت  ٣٤وقوله جل وعز ولكل أمة أجل آية  - ٣٦

  فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة 
  املعىن ال يستأخرون ساعة وال أقل من ساعة إال أن الساعة خصت بالذكر ألهنا أقل أمساء األوقات 

   ٣٧وقوله عز و جل فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته آية  - ٣٧
  املعىن أي ظلم أشنع من االفتراء على اهللا والتكذيب بآياته 

   ٣٧مث قال جل وعز أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب آية  - ٣٨
  روى جابر عن جماهد عن ابن عباس قال ما قدر هلم من خري وشر 

  دة وروى شريك عن سامل عن سعيد بن جبري أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب قال من الشقوة والسعا



  وروى سفيان عن منصور عن جماهد قال ما وعدوا فيه من خري وشر 
  ومعىن هذا القول أهنم يناهلم نصيبهم من العذاب على قدر 

  كفرهم حنو قوله إن اهللا ال يغفر أن يشرك به 
  و إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار 

  وقال جل وعز يسلكه عذابا صعدا 
  هلم نصيبهم من العذاب وكذلك قال الضحاك معناه ينا

   ٣٧مث قال جل وعز حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم آية  - ٣٩
ا جاءوهم أقروا أهنم كانوا كافرين    قيل أعوان ملك املوت مل

  وقيل مالئكة العذاب 
  ومعىن يتوفوهنم على هذا يتوفوهنم عذابا كما تقول قتلته بالعذاب 

  وجيوز أن يكون من استيفاء العدد 
   ٣٨وله جل وعز قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم آية وق - ٤٠

  قيل معىن يف معىن مع وهذا ال ميتنع ألن قولك زيد يف القوم معناه مع القوم وجتوز أن تكون يف على باهبا 
  وقال األصمعي يف قول امرىء القيس 

  ... ثالثني شهرا يف ثالثة أحوال ... وهل ينعمن من كان آخر عهده ... 
  يف معىن مع معىن 
   ٣٨وقوله جل وعز حىت إذا اداركوا فيها آية  - ٤١

  أي تتابعوا واجتعوا 
  قالت أخراهم ألوالهم ربنا هؤالء أضلونا 

  املعىن قالت أخراهم يا ربنا هؤالء أضلون ألوالهم أي يعين أوالهم 
   ٣٨وقوله جل وعز قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون آية  - ٤٢

  كن ال تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم فيه من العذاب جيوز أن يكون املعىن ول
  وجيوز أن يكون املعىن ال تعلمون أيها املخاطبون 

  ومن قرأ ولكن ال يعلمون فمعناه عنده ولكن ال يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق اآلخر 
   ٣٩وقوله جل وعز وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل آية  - ٤٣
  ل جماهد أي من ختفيف العذاب قا

  وقال السدي قد ضللتم كما ضللنا 
   ٤٠وقوله جل وعز ال تفتح هلم أبواب السماء آية  - ٤٤

  قيل يعين ابواب اجلنة ألن اجلنة يف السماء 



وأحسن ما قيل يف هذا ما رواه سفيان عن منصور عن جماهد قال ال تفتح أبواب السماء لكالمهم وال لعملهم 
  صحة هذا القول قوله جل وعز إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه  ويدل على

ويف هذا حديث مسند رواه املنهال عن زاذان عن الرباء عن النيب إن العبد الكافر أو املنافق إذا خرجت نفسه 
فيستفتح له فال أخذهتا املالئكة حىت تنتهي إىل مساء الدنيا يفوح منها كأننت ريح جيفة كانت على وجه األرض 

  يفتح مث تال رسول اهللا ال تفتح هلم أبواب السماء فيقول اهللا اجعلوا كتابه يف سجني 

  وأعيدوه إىل األرض فتطرح طرحا مث قرأ عليه السالم ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء 
   ٤٠مث قال جل وعز وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط آية  - ٤٥

   ال يدخلون اجلنة ألبتة والعرب تستعمل أمثال هذا كثريا واملعىن
  وسئل عبد اهللا بن مسعود عن اجلمل فقال هو زوج الناقة 

  كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس مجيعا 
  ويروى عن ابن عباس أنه قرأ حىت يلج اجلمل بضم اجليم وتشديد امليم وقال هو القلس من حبال السفن 

  ىي هي احلبال اجملموعة مجع مجلة وقال أمحد بن حي
  ي وروى عن سعيد بن جبري أنه قرا حىت يلج اجلمل بضم اجليم وختفيف امليم 

  قيل هو القلس أيضا 
  والسم و السم ثقب اإلبرة وقرا ابن سريين بضم السني 

  واخلياط واملخيط اإلبرة ونظريه قناع ومقنع 
   ٤٠مث قال جل وعز وكذلك جنزي اجملرمني آية  - ٤٦

  يعين الكافرين ألنه قد تقدم ذكرهم 
   ٤١مث قال جل وعز هلم من جهنم مهاد آية  - ٤٧

  أي فراش 
  ومن فوقهم غواش أي غاشية فوق غاشية من العذاب 

  وكذلك جنزي الظاملني قيل يعين الكفار واهللا أعلم 
   ٤٣وقوله جل وعز ونزعنا ما يف صدورهم من غل آية  - ٤٨

  املعىن إن بعضهم ال حيقد على بعض مبا كان بينه وبينه يف الدنيا الغل يف اللغة احلقد 
  وجيوز أن يكون املعىن أنه ال حيسد بعضهم على علو املرتبة 

ويدل على أن القول هو األول أنه روي عن علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه أنه قال أرجو أن ألون أنا وعثمان 
  ونزعنا ما يف صدورهم من غل وطلحة والزبري من الذين قال اهللا فيهم 

   ٤٣وقوله جل وعز وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا آية  - ٤٩
  أي ملا صرينا إىل هذا 

   ٤٣وقوله جل وعز ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون آية  - ٥٠



  وجيوز أن يكون املعىن بأنه تلكم اجلنة 
  وجيوز أن تكون أن مفسرة للنداء 

يون يعتربوهنا بأي والكوفيون يعتربوهنا بالقول واملعىن واحد كأنه ونودوا قيل هلم تلكم اجلنة أي هذه والبصر
  تلكم اجلنة اليت وعدمتوها يف الدنيا 

ا راوها قيل هلم قبل أن يدخلوها تلكم اجلنة    وجيوز ان يكون مل
  ا يف أن تلكم اجلنة والقول يف معىن أن قد وجدنا و أن لعنة اهللا على الظاملني على ما قلن

   ٤٦وقوله جل وعز يعرفون كال بسيماهم آية  - ٥١
  قال قتادة يعرف أهل اجلنة ببياض وجوههم وأهل النار 

  بسواد وجوههم 
   ٤٦مث قال جل وعز مل يدخلوها وهم يطعمون آية  - ٥٢

  قال أكثر أهل التفسري يعين أصحاب األعراف 
   ٤٨رجاال يعرفوهنم بسيماهم آية  وقوله جل وعز ونادى أصحاب األعراف - ٥٣

قال حذيفة أصحاب األعراف قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم فهم بني اجلنة والنار مث إن اهللا اطلع عليهم فرمحهم 
  فقالوا ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم و ال أنتم حتزنون 

  وروى عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه قال األعراف الشيء املشرف 
  ى جماهد عن ابن عباس أنه قال األعراف سور له عرف كعرف الديك ورو

  واألعراف يف اللغة املكان املشرف مجع عرف 
  وقال أبو جملز هم من املالئكة 

  قال والذين صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أهل اجلنة 
ال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار الصويف قال حدثنا داود الضيب ق

عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف أصحاب األعراف قال هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم وهم على سور بني 
  اجلنة والنار وهم على طمع يف دخول اجلنة وهم داخلون 

  وقيل إن أصحاب األعراف مالئكة بني اجلنة والنار 
  قال أبو جعفر والقول األول أشهر وأعرف 

  ل ابن عباس فقال اهللا جل وعز هلم ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم و الأنتم حتزنون قا
  قال عبد اهللا بن احلارث وهم يدعون مساكني أهل اجلنة 

  وقوله جل وعز فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا آية  - ٥٤
  قال جماهد أي نتركهم يف النار كما تركوا لقاء يومهم هذا 

  نتركهم يف العذاب كما تركوا العمل لقاء يومهم هذا  واملعىن فاليوم
  وما كانوا بآياتنا جيحدون أي جبحودهم آلياتنا 



   ٥٣وقوله جل وعز هل ينظرون إال تأويله آية  - ٥٤
  قال جماهد أي جزاءه 

  وقال قتادة أي عاقبتة 
  وهذا قول حسن ومعناه ما وعدوا فيه أنه كائن 

   ٥٣أويله آية مث قال جل وعز يوم يأيت ت - ٥٥
  يعين يوم القيامة 

  يقول الذين نسوه من قبل 
  قال جماهد أي أعرضوا عنه 

وقوله جل وعز إن ربكم اهللا الذي خلق السموات وألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يغشي  - ٥٦
   ٥٤الليل النهار آية 

  املعىن يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل مث حذف لعلم السامع 
  أي يدخل هذا يف هذا وهذا يف هذا 

   ٥٤وقوله جل وعز أال له اخللق واألمر آية  - ٥٧
  ففرق بني الشيء املخلوق وين واألمر وهو كالمه فدل على 

  أن كالمه غري خملوق وهو قوله كن 
  وقيل هو مثل قوله جل ثناؤه فيهما فاكهة وخنل ورمان 

  وقيل املعىن وتصرف األمر مث حذف 
   ٥٥جل وعز ادعوا ربكم تضرعا آية وقوله  - ٥٨

  أي مستكينني متعبدين وخفية أي وأخفوا العبادة ألن الدعاء عبادة 
   ٥٥مث قال تعاىل إنه الحيب املعتدين آية  - ٥٩

ا فيه اعتداء أي فال تعتدوا يف الدعاء    قال قتادة فدل هذا على أن من الدعاء م

   ٥٦وقوله جل وعز وادعوه خوفا وطمعا آية  - ٦٠
ا منه ورجاء ملا عنده    واملعىن خوف

   ٥٧وقوله تعاىل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بني يدي رمحته آية  - ٦١
ا وقيل نشر مصدر    نشر مجع نشور يقال ريح نشور إذا أتت من ههنا وههن

  ومن قرأ نشرا بضم النون وإسكان الشني فإىل هذا املعىن يذهب عند البصريني 
  لغة مبعىن النشر كما يقال خسف وخسف وأما الفراء فزعم أهنا 

  ومن قرا نشرا فإنه يذهب إىل أن املعىن تنشر نشرا 
  ومن قرا بشرا فهو مجع بشري عنده خمففة وقد تكون مجع بشرة وقد يكون مصدرا مثل العمر وتقرا بشرا وبشرا 



  مصدر بشره يبشره مبعىن بشره 
  ته تعاىل ومعىن بني يدي رمحته بني يدي املطر الذي هو من رمح

   ٥٧مث قال جل وعز حىت إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء آية  - ٦٢
حىت إذا أقلت سحابا ثقاال أي حىت إذا محلت الريح سحابا ثقاال باملاء سقناه يعين السحاب لبلد ميت فأنزلنا به 

  املاء 
  جيوز ان يكون املعىن فأنزلنا بالبلد املاء 

يكون املعىن فأنزلنا بالسحاب املاء فأخرجنا به من كل الثمرات أي باملاء وجيوز أن يكون املعىن بالبلد  وجيوز أن
  بالبلد 
   ٥٧وقوله تعاىل كذلك خنرج املوتى آية  - ٦٣

  قال جماهد يبعث اهللا مطرا فيمطر فينبت الناس كما ينبت الزرع 

   ٥٧مث قال جل وعز لعلكم تذكرون آية  - ٦٤
  ا على رجاء من االتعاظ مبا تذكرون وختربون به أي لتكونو

   ٥٨وقوله جل وعز والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا آية  - ٦٥
  النكد يف اللغة النزر القليل وهذا متثيل 

  قال جماهد يعين إن يف بين آدم الطيب واخلبيث 
   ٦٠٨وقوله جل وعز قال املأل آية  - ٦٦
  ساء واألشراف أي املليئون مبا يفوض إليهم الرؤ

   ٦٤وقوله جل وعز إهنم كانوا قوما عمني آية  - ٦٧
  قال قتادة أي عن احلق 

   ٦٦وقوله جل وعز قال املل الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة آية  - ٦٨
  السفاهة رقة احللم والطيش يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا 

   ٦٧جوابا هلم قال يا قوم ليس يب سفاهة آية  مث قال جل وعز - ٦٩
  وهذا أدب يف االحتمال 

   ٧٣وقوله جل وعز وإىل مثود أخاهم صاحلا آية  - ٧٠
  قيل إمنا قال جل وعز أخاهم ألنه بشرا مثلهم من بىن آدم يفهمون عنه فهو أوكد عليهم يف احلجة 

  أخاهم ألنه من عشريهتم  ٦وقيل إمنا قال 
   ٧٣آية  ٦عز قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة اهللا لكم آية وقوله جل و - ٧١

  يروى اهنا خرجت من صخرة صماء 
   ٧٤وقوله جل وعز وبوأكم يف األرض آية  - ٧٢



  ... فنم يف قومها مبوؤها ... وبوئت يف صميم معشرها ... أي أنزلكم وقال الشاعر 
  ألن السقف واحليطان كانت تنهدم قبل فناء أعمارهم  وقيل إمنا كانوا ينحتون من اجلبال بيوتا لطول أعمارهم

   ٧٤مث قال جل وعز فاذكروا آالء اهللا آية  - ٧٣
  قال قتادة اآلالء النعم 

  وحكى ابو عبيدة واحدها أىل و إىل 
  وزاد غريه إيل 

  أي جتاوزا يف الكفر  ٧٧آية  ٠وقوله جل وعز وعتوا ن أمر رهبم  - ٧٤
   ٧٨الرجفة آية وقوله جل وعز فأخذهتم  - ٧٥

  الرجفة يف اللغة الزلزلة الشديدة 
  أي ساقطني على ركبهم ووجوهم  ٧٨مث قال تعاىل فأصبحوا يف دارهم جامثني آية  - ٧٦

  وأصل اجلثوم لألرانب وما أشبهها واملوضع جمثم قال الشاعر 

  ... وأطالؤها ينهضن من كل جمثم ... هبا العني واآلرام ميشني خلفة 
بن خيثم عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا انه قال ملا مر النيب باحلجر قال وروى معمر ع ن عبد اهللا بن عثمان 

ال تسألوا اآليات فقد ساهلا قوم صاحل فكانت ترد من هذا الفج فعتوا عن أمر رهبم فعقروها فأخذهتم الصيحة 
  ما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه فأمهد اهللا من حتت السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا فل

   ٨٠وقوله جل وعز ولوطا إذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني آية  - ٧٧
  دل هبذا على انه مل يتقدمهم أحد يف اللواط ومعىن إهنم 

  أناس يتطهرون أي يتطهرون عن الفاحشة 
   ٨٣رأته كانت من الغابرين آية وقوله جل وعز فاجنيناه وأهله إال ام - ٧٨

  قال قتادة الباقني 
  والغابر عند أهل اللغة من األضداد يقال ملا بقي غابر وملا ذهب وغاب غابر 

  وقد قيل يف اآلية إن معناها من الغابرين عن النجاة 
  قيل من الباقني مع قوم لوط يف املوضع الذي عذبوا فيه 

  املعمرين أي أهنا قد هرمت و أبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن من 
  وقال حذيفه رفع جربيل مدينتهم مث قلبها فسمعت 

  امرأته الوجبة فالتفتت فأهلكت معهم 
ا غرب ... فما وىن حممد مذ أن غفر ... واألكثر يف اللغة أن يكون الغابر الباقي قال الراجز  له اإلله ما مضى وم

 ...  
  أي وما بقي 



   ٨٥الناس أشياءهم آية  وقوله جل وعز وال تبخسوا - ٧٩
  البخس النقصان 

أي بعد أن أصلحها اهللا باألمر بالعدل  ٨٥مث قال تعاىل و ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها آية  - ٨٠
  وإرسال الرسل 

   ٨٦وقوله جل وعز وال تقعدوا بكل صراط توعدون آية  - ٨١

  ذى قال قتادة أي توعدون من أتى شعيبا وغشية وأراد اإلسالم باأل
  ويقال وعدته خريا أو شرا فإذا قلت وعدته مل يكن إال للخري وإذا قلت أوعدته مل يكن إال للشر 

   ٨٦مث قال جل وعز وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبعوهنا عوجا آية  - ٨٢
  قال قتادة أي وتبغون السبيل عوجا عن احلق 

  والسبيل الطريق و املذهب 
   ٨٦إذ كنتم قليال فكثركم آية  مث قال جل وعز واذكروا - ٨٣
وجيوز أن يكونوا غري ذوي  ٣وجيوز أن يكونوا فقراء فكثرهم بالغىن  ٢جيوز أن يكونوا قليلي العدد  - ١

  مقدرة 

  واهللا أعلم مبا أراد إال أنه ذكرهم نعمة من نعم اهللا جل وعز كما قال تعاىل فاذكروا آالء اهللا 
استكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو  وقوله جل وعز قال املأل الذين - ٨٤

   ٨٨لتعودن يف ملتنا آية 
  يقال كيف قالوا هذا لشعيب وهو نيب فعلى هذا جوابان 

  أحدمها أن يكون معىن لتعودن لتصرين كما تقول عاد علي من فالن مكروه 
  يقولوا أو لتعودن يف ملتنا يعنون من آمن واجلواب االخر أهنم ملا خلطوا معه من آمن منهم جاز أن 

  قال أولو كنا كارهني أي أنعود يف ملتكم ولو كنا 

كارهني وقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اهللا ربنا على التسليم هللا كما قال تعاىل وما توفيقي إال 
  باهللا 

كلنا ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق قال قتادة والدليل على هذا أن بعده وسع ربنا كل شيء علما على اهللا تو
  إي اقض بيننا وبني قومنا باحلق 

  وروى إمساعيل بن أيب خالد عن أيب صاحل يف قوله تعاىل افتح بيين وبينهم فتحا قال معناه النصر 
   ٩٢وقوله جل وعز كأن مل يغنوا فيها آية  - ٨٥

  قال قتادة أي كأن مل يعيشوا ومل يتنعموا 
  األصمعي يقال غنينا مبكان كذا أي أقمنا فيه واملنازل يقال هلا املغاين  قال



  ومعىن فكيف آسى فكيف أحزن واألسى اشد احلزن 
ا أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء آية  - ٨٦    ٩٤وقوله جل وعز وم

  قال مرة عن ابن مسعود الباساء الفقر والضراء املرض 
  أساء املصائب يف املال يقال بئس الرجل يبأس بأسا وبأساء إذا افتقر وقيل الب

  والضراء ما حلق من األمراض واملصائب يف البدن 
  لعلهم يضرعون أي خيضعون ويستكينون 

   ٩٥وقوله تعاىل مث بدلنا مكان السيئة احلسنة آية  - ٨٧
  قال جماهد السيئة الشر واحلسنة الرخاء والولد 

   ٩٥وعز حىت عفوا آية  مث قال جل - ٨٨
  قال جماهد أي كثرت أمواهلم وأوالدهم 

  وذلك معروف يف اللغة ومنه احلديث عن النيب أنه قال أعفوا اللحى أي كثروها 
مث خرب جل وعز عنهم أهنم مل يعتربوا مبا أصاهبم وقالوا إن العادة يف الزمان اخلري والشر فقال تعاىل وقالوا  - ٨٩

   ٩٥ء والسراء فأخذناهم بغتة آية قد مس آباءنا الضرا
  أي فجأة 

   ٩٦وقوله جل وعز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آية  - ٩٠
  يقال للمدينة قرية الجتماع الناس فيها من قريت املاء إذا مجعته 

  والربكات اليت تأيت من السماء املطر واليت تأيت من األرض النبات 

   ٩٧أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آية وقوله جل وعز أفأمن أهل القرى  - ٩١
  أي أفأمن من كذب حممدا أن يأتيهم باسنا بياتا أي ليال 

   ٩٨وقوله جل وعز أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون آية  - ٩٢
يما ال جيدي عليهم    ومعىن وهم يلعبون أي وهم ف

العب  يما يضره وال جيدي عليه    يقال لكل من كان ف
   ٩٩مث قال جل وعز أفأمنوا مكر اهللا آية  - ٩٣

  أي عذابه إذا وقع هبم ومل يعلموا أنه واقع هبم 
   ١٠٠وقوله جل وعز أومل يهد للذين يرثون األرض آية  - ٩٤

  قال جماهد أي أو مل يبني ومعىن يهد بالياء يتضح ويبني 

   ١٠١وقوله جل وعز فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل آية  - ٩٥
ا هنوا عنه    قال جماهد هذا مثل قوله تعاىل ولو ردوا لعادوا مل

  وقال غريه هذا خمصوص به أقوام بأعياهنم خرب اهللا جل وعال أهنم ال يؤمنون 
وأما قول من قال معىن فما كانوا ليؤمنوا ليحكم هلم باإلميان فال يصح يف اللغة ويدل على بطالنه أن بعده 



الكافرين فدل هبذا على أنه قد طبع على قلوهبم هذا قول أيب إسحاق جزاء مبا  كذلك يطبع اهللا على قلوب
  عملوا 
ا وجدنا ألكثرهم من عهد آية  - ٩٦    ١٠٢وقوله جل وعز وم

  من زائدة وهي تدل على معىن اجلنس ولوال من 

  جلاز أن يتوهم أنه واحد يف املعىن 
ا وجدنا ألكثرهم حفظا وال و   فاء قال أبو عبيدة املعىن وم

   ١٠٣وقوله جل وعز فظلموا هبا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين آية  - ٩٧
ا جيب من اإلميان الكفر فقيل ظلموا هبا  اصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه فلما كفروا هبا جعلوا موضع م

  مبعىن كفروا هبا 
   ١٠٥وقوله جل وعز حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق آية  - ٩٨
  أبو عبيدة أي حريص قال 

قال أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا وهي قراءة عبد اهللا حقيق أن ال أقول وهذا يدل على التخفيف ألن حروف 
  اجلر 

  حتذف مع أن 
  وقال الكسائي هي يف قراءة عبد اهللا حقيق بأن ال أقول على اهللا إال احلق 

  ء فالن على حال حسنة وحبال حسنة قال الفراء معىن على أن ال و بأن ال واحد كما يقال جا
  ومن قرأ حقيق علي أن ال أقول على اهللا إال احلق فإن معناه عنده واجب علي 

   ١٠٧وقوله جل وعز فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني آية  - ٩٩
  الثعبان احلية الذكر ومعىن ونزع يده أظهرها 

  قال جماهد أخرجها من جيبه بيضاء من غري برص 
  وسى كان آدم اللون فلما أخرج يده بيضاء كان ذلك آية ويروى أن م

   ١٠٩وقوله جل وعز قال املأل من قوم فرعون آية  - ١٠٠
املأل عند أكثر أهل اللغة األشراف ويف احلديث عن النيب إن اهللا عز و جل قال يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل 

  األعلى 
  ل الذين ال نساء معهم وقال بعض أهل اللغة املأل الرهط والنفر الرجا

   ١١١وقوله جل وعز قالوا أرجئه وأخاه آية  - ١٠١
  قال قتادة أي احبسه 

  واملعروف عند أهل اللغة أن يقال ارجأت األمر إذا أخرته 



  ومن قرأ أرجه وأخاه ففي قراءته قوالن 
  أصحهما أهنا لغة وإن كانت ليست مشهورة 
  ن رجا يرجو أي اتركه يرجو والقول اآلخر حكي عن أيب العباس قال هو م

   ١١٦وقوله جل وعز واسترهبوهم آية  - ١٠٢
  أي استدعوا منهم الرهبة 

   ١١٧وقوله جل وعز فإذا هي تلقف ما يأفكون آية  - ١٠٣
  ومعىن تلقف تلتهم 

  قال أبو حامت وبلغين يف بعض القراءات تلقم بامليم والتشديد 
  وقال خارجة قرأ احلسن تلقم بفتح القاف 

ا يأفكون ما يكذبون أي به وكذهبم أهنم جيعلون احلبال حيات قا   ل جماهد معىن م
وجيوز أن يكون فماذا تأمرون جوابا من فرعون للمأل حني قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن خيرجكم من 

  ارضكم فقال فرعون فماذا تأمرون 
  وجيوز ان يكون املأل قالواهذا لفرعون ومن خيصه 

  فوقع احلق فظهر  قال جماهد معىن
  ومعىن أفرغ علينا صربا أنزل علينا صربا يشملنا 

   ١٢٧وقوله جل وعز وذرك وآهلتك آية  - ١٠٤
  وقرأ ابن عباس إالهتك وقال معناه وعبادتك 

  ألن فرعون كان يعبد وال يعبد 
ا علمت لكم من إ   له غريي وقال من احتج هلذه القراءة الدليل على أنه كان يعبد وال يعبد أنه قال م

  ومن قرأ وآهلتك فإنه يذهب إىل جهتني 
إحدامها أنه يعين باآلهلة ههنا من كان يطيعه فرعون كما قيل يف قول اهللا تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا 

  من دون اهللا أهنم ماعبدوهم ولكن أطاعوهم فصار متثيال 
  يعبد البقر  واجلهة األخرى أن سليمان التيمي قال بلغين أن فرعون كان

  قال التيمي فقلت للحسن هل كان فرعون يعبد شئيا فقال نعم إن كان ليعبد شيئا قد جعله اهللا يف عنقه 

  وقال إمساعيل قول فرعون أنا ربكم األعلى يدل على أهنم كانوا يعبدون شيئا غريه 
  وقد يكون معىن وآهلتك أهنا آهلة يأمرهم بعبادهتا 

   ١٢٩أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا آية وقوله جل وعز قالوا  - ١٠٥
  قال جماهد أي من قبل أن ترسل إلينا 

وقال غريه األذى الذي حلقهم من قبل أن يرسل إليهم قتل أبنائهم واألذى الذي حلقهم بعد أن فرعون قال 
  سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم 



   ١٣٠آية  وقوله جل وعز ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني - ١٠٦
  قال جماهد أي باجلوائح 

  وهذا معروف يف اللغة أن يقال أصابتهم سنة أي جدب وتقديره سنة جدب مث حذف 
   ١٣٠مث قال جل وعز ونقص من الثمرات آية  - ١٠٧

  قال جماهد أي دون ذلك 
   ١٣٠مث قال جل وعز لعلهم يذكرون آية  - ١٠٨

  أي يعتربون مبا أصاهبم 
   ١٣١فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه آية مث قال جل وعز  - ١٠٩

  قال جماهد احلسنة ههنا العافية والرخاء لنا هذه أي حبق أصابتنا 
  وقال غري جماهد أي كذا العادة أن يصيبنا اخلري 

   ١٣١مث قال جل وعز وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه آية  - ١١٠
  يتشاءموا  قال جماهد السيئة ههنا البالء ومعىن يطريوا

   ١٣١مث قال جل وعز أال إمنا طائرهم عند اهللا آية  - ١١١
  قال جماهد أال إمنا طائرهم عند اهللا أي إمنا الشؤم فيما يلحقهم يوم القيامة مما وعدوا به من الشر 

   ١٣١مث قال جل وعز ولكن أكثرهم ال يعلمون آية  - ١١٢
  أي هم غافلون عن هذا 

   ١٣٣نا عليهم الطوفان آية وقوله جل وعز فأرسل - ١١٣

  قال عطاء الطوفان املوت 
  وقال جماهد هو املوت على كل حال 

  وقال قتادة سال عليهم املاء حىت قاموا قياما فسألوا موسى أن يدعو اهللا أن يكشفه ففعل 
وقال الضحاك جاءهم من املطر شيئ كثري فسألوا موسى أن يدعو اهللا أن يكشفه عنهم ويرسلوا معه بين 

إسرائيل فدعا اهللا فكشفه عنهم وأمرعت البالد وأخصبت فعادوا ومل يرسلوا معه بين إسرائيل فصب اهللا على 
  زرعهم اجلراد فأكله فسألوا موسى فدعا اهللا فكشف ذلك عنهم مث عادوا 

ا كان مهلكا من موت أو سيل أي ما يطيف هبم فيهلكهم    قال أبو جعفر الطوفان يف اللغة م
  ل اهللا عليهم اجلراد فأكل مساومري قال جماهد أرس

  أرجتتهم وثياهبم وأرسل عليهم القمل وهو الدىب فكان يدخل يف ثياهبم وفرشهم 
  وقال عكرمة القمل اجلنادب بنات اجلراد 
  وقال حبيب بن أيب ثابت القمل اجلعالن 

  والقمل عند أهل اللغة ضرب من القردان 



  اب صغار من جنس القردان إال أهنا أصغر منه واحدهتا قملة قال أبو احلسن األعرايب العدوي القمل دو
وليس هذا بناقض ملا قاله أهل التفسري ألنه جيوز ان تكون هذه األشياء كلها أرسلت عليهم وهي كلها جتتمع يف 

  أهنا تؤذيهم 
  قال جماهد كانوا جيدون الدم يف ثياهبم وشراهبم وطعامهم 

  بعض بني كل واحدة منهم مدة ومعىن آيات مفصالت بعضها منفصل عن 
  يروى أنه بني اآلية واآلية مثانية أيام 

   ١٣٤وقوله جل وعز وملا وقع عليهم الرجز آية  - ١١٤
  وقرأ سعيد بن جبري وجماهد الرجز 

  قال جماهد وهو العذاب 
  قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك ح 

  قال أبو عبيدة مبا أوصاك وأعلمك 
ا    الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بين إسرائيل يروى أهنم كدوهم يف العمل لئن كشفت عن

  قال جماهد إىل أجل هم بالغوه إىل عدة مسماة من أيامهم فأغرقناهم يف اليم وهو البحر 
وقوله جل وعز وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت باركنا فيها آية  - ١١٥
١٣٧   

سليمان عليهما السالم القوم هه   نا بنوإسرائيل وكان فيهم داود و 
  قال قتادة اليت بورك فيها الشام 

  وقيل مصر 
   ١٣٧مث قال عز و جل ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا آية  - ١١٦

  قيل يعين بالكلمة عسى ربكم أن يهلك عدوكم 

  ويستخلفكم يف األرض 
  قال يبنون البيوت واملساكن  ١٣٧ز وما كانوا يعرشون آية قال جماهد يف قوله جل وع

  ومعىن يعكفون يواظبون ويالزمون ومنه قيل اعتكف فالن 
  ومعىن مترب مهلك ومدمر ويقال تربت الشيء إذا كسرته واسم ما انكسر منه الترب 

   ١٤٠وقوله جل وعز قال أغري اهللا أبغيكم إهلا آية  - ١١٧
  ومونكم يولونكم معىن أبغي أطلب ومعىن يس

   ١٤١وقوله جل وعز ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم آية  - ١١٨
  جيوز أن يكون املعىن ويف إجنائه بين إسرائيل نعمة 

  وجيوز أن يكون املعىن يف سومكم بين إسرائيل سوء العذاب بلية عظيمة 



   ١٤٢وقوله جل وعز وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر آية  - ١١٩
  جماهد الثالثون ذو القعدة والعشر عشر من ذي احلجة  قال

  والفائدة يف قوله فتم ميقات ربه اربعني ليلة أنه قد دل على أن العشر ليال وأهنا ليست بساعات 
  وقيل هو توكيد 

  وقيل هو مبنزلة فذلك أي فليس بعدها شيء يذكر 
   ١٤٣وقوله جل وعز وملا جاء موسى مليقاتنا آية  - ١٢٠
  يقات الذي وقتناه له أي للم

  وكلمة ربه أي خصه بذلك  - ٦

   ١٤٣وقوله جل وعز فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا آية  - ١٢١
  قال قتادة دك بعضه بعضا 

وقال عكرمة إمنا هو جعله دكاء من الدكاوات والتقدير على هذه القراءة جعله أرضا دكاء وهي الناتئة ال تبلغ 
  أن تكون جبال 
  ا نظر اهللا جل وعز إىل اجلبل صار صحراء ترابا قال عكرمة مل

   ١٤٣مث قال جل وعز وخر موسى صعقا آية  - ١٢٢
  قيل ميتا 

  وقال سعيد بن عروبة عن قتادة مغشيا عليه فلما افاق قال سبحانك إين تبت إليك 
  يف الدنيا إال مات قال جماهد أي تبت من أن أسألك الرؤيا وأنا أول املؤمنني أي أول من آمن أنه ال يراك أحد 

  ألن سؤاله كان يف الدنيا 
قال قتادة ملا أخذ األلواح فراى فيها وصف أمة حممد وتقريظهم فقال يا رب اجعلهم أميت فقال تلك أمة أمحد 
فقال فاجعلين منهم قال إنك لن تدركهم وقال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فرضي 

  موسى 
   ١٤٥وعز وكتبنا له يف األلواح من كل شيء آية  وقوله جل - ١٢٣

  قال سفيان أي من احلالل واحلرام 
   ١٤٥مث قال تعاىل موعظة وتفصيال لكل شيء آية  - ١٢٤

  قال سعيد بن جبري أي تفصيال ملا أمروا به وهنوا عنه 
   ١٤٥مث قال جل وعز فخذها بقوة آية  - ١٢٥

  أي بقوة يف دينك وحجتك وقيل جبد وعزم 
  وكلها حسنة  ١٤٥مث قال جل وعز وأمر قومك يأخذوا بأحسنها آية  - ١٢٦

فقيل املعىن أهنم أمروا أن يأخذزا مبا هو أحسن مما هو مطلق هلم وإن لن آتانا جعيعاء مطلقني حنو قوله تعاىل وملن 
  انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فهذا مباح والعفو أحسن 



  نها وقيل بأحسنها باألحسن م
  وقيل أمروا بشيء وخربوا مبا هلم فيه وهنوا عن شيء وخربوا مبا عليهم فيه فقيل هلم خذوا بأحسنها 

  وقيل بالناسخ 
   ١٤٥مث قال تعاىل سأريكم دار الفاسقني آية  - ١٢٧

  قال احلسن يعين جهنم 

  وقال جماهد يعين مصريهم يف اآلخرة 
  وقرأ قسامة بن زهري سأورثكم دار الفاسقني 

   ١٤٦وقوله جل وعز سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق آية  - ١٢٨
  قال سفيان بن عيينة أي أمنعهم من كتايب 

  قال أبو إسحاق املعىن سأجعل جزاءهم على كفرهم اإلضالل عن هداية آيايت 

  وقل سأصرفهم عن نفعها 
  وقيل عن عزها 

  م فضال عليهم ويتكربون عن اإلميان واتباع النيب ومعىن يتكربون حيقرون الناس ويرون أن هل
   ١٤٦وقوله جل وعز وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال آية  - ١٢٩

  ويقرأ سبيل الرشد 
  وقرأ عبد الرمحن املقرىء سبيل الرشاد 

  قال أبو عمرو بن العالء الرشد الصالح والرشد 

  يف الدين 
  قال غريه الغي الضالل 

   ١٤٦وعز ذلك باهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني آية  وقوله جل - ١٣٠
  وجيوز أن يكونوا يف تركهم اإلميان وتدبر احلق مبنزلة الغافلني 

  وجيوز أن يكون غافلني عما جيازون به كما يقال ما أغفل فالنا عما يراد به 
   ١٤٨ر آية وقوله جل وعز واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوا - ١٣١

  أي من بعد ما جاء للميقات 
ا حسن من الذهب والفضة حلي واجلمع حلي وحلي عجال جسدا أي عجال    من حليهم يقال مل

  جثة أي ال يعقل وال مييز 
  وقيل مل يكن له رأس إمنا كان جسدا فقط له خوار أي صوت 

  قال جماهد مجع احللي فأخذ قبضة من أثر فرس جربيل فرماها عليه 
   ١٤٩وقوله جل وعز وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا آية  - ١٣٢



  يقال للنادم املتحري سقط يف يديه وأسقط 
  و يقرأ وملا سقط يف أيديهم أي وملا سقط الندم 

  يف ايديهم 
   ١٥٠وقوله جل وعز وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا آية  - ١٣٣

  ن األسف الشديد الغضب املغيظ ويكون احلزي
  ومعىن أعجلتم أمر ربكم اسبقتم ومل تنتظروا أمره وهنيه 

   ١٥٠مث قال جل وعز وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه جيره إليه آية  - ١٣٤
  قال جماهد كانت من زمردة خضراء 

  قال جماهد يف قوله وال جتعلين مع القوم الظاملني 

  يعين الذين عبدوا العجل 
   ١٥١ر يل وألخي آية وقوله جل وعز قال رب اغف - ١٣٥

أي اغفر الغضب الذي القيت من أجله األلواح واغفر ألخي ما كان من مساهلته يف بين إسرائيل إذ كان ذلك 
  من خشية غضب موسى حني قال إين خشيت ان تقول فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل 

 جل وعز وهارون عليه السالم إمنا أخر وقيل إمنا استغفر لذنوب كانت قبل هذا الوقت ألن غضبه ايضا كان هللا
  بين إسرائيل لئال يتفرقوا ويتحاربوا 

  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال مل يبق من األلواح إال سدسها 

   ١٥٢وقوله جل وعز إن الذين آتذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم آية  - ١٣٦
  املعىن إن الذين اختذوا العجل إهلا حذف لعلم السامع 

  وقيل معىن وذلة يف احلياة الدنيا إهنا اجلزية 
ا أمروا به من أن يقتل بعضهم بعضا وما راوه من ضالهلم قال اهللا جل وعز ورأوا أهنم قد ضلوا    وقيل هو م

  قال أبو جعفر وهذا القول أصح من األول ألن اجلزية مل تؤخذ منهم وإمنا أخذت من ذريتهم 

   ١٥٤موسى الغضب آية وقوله جل وعز وملا سكت عن  - ١٣٧
  معناه سكن 

  قال أبو إسحاق يقال سكت يسكت سكتا إذا سكن وسكت يسكت سكوتا وسكتا إذا قطع الكالم 
  ومعىن ويف نسختها وفيما نسخ منها أي فيها هدى ورمحة 

  قال ابن كيسان ويف نسختها فيه قوالن 
  أحدمها أهنا جددت له يف لوحني 
تكسرت فذهب أكثرها وانتسخ ما قدر عليه منها ويف تلك النسخة هدى أي  وقيل فيما انتسخ منها وكانت قد

  بيان ورمحة أي ما يدل على ما يوجب الرمحة وهلذا قال هدى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبون 



  جيوز أن يكون معىن الالم معىن من أجل كما تقول أنا أكرم فالنا لك 
  وجيوز أن يكون املعىن رهبتهم لرهبم 

   ١٥٥له جل وعز واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا آية وقو - ١٣٨
  أي ممن مل يعبدوا العجل واملعىن من قومه 

   ١٥٥مث قال جل وعز فلما أخذهتم الرجفة آية  - ١٣٩
  قال جماهد أميتوا مث أحيوا 

  والرجفة يف اللغة الزلزلة الشديدة ويروى أهنم زلزلوا حىت ماتوا 
  م الرجفة ألهنم مل ينهوا من عبد قال ابن عباس إمنا أخذهت

  العجل ومل يرضوا عبادته 
  قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أي أمتهم كما قال تعاىل إن أمرؤ هلك 

  قال ابن كيسان أي لو شئت أهلكتهم من قبل ألهنم أذنبوا بأهنم مل ينهوا من عبد العجل 
ا بذنوبنا حنن أفتهلكنا بذنوب السفهاء الذين عبدوا العجل وإياي بذنيب حني قتلت القبطي فقد رمحتنا ومل هتلكن

  وأنت متفضل علينا بالعفو قبل هذا 
قال أبو جعفر حقيقة املعىن لست هتلكنا وألف االستفهام تدل على هذا املعىن يف كثري من املواضع كما تقول ما 

  أنا أفعل مثل هذا أي لست أفعله 

  من تشاء أن تبتليه فتجعله عاصيا إن هي إال فتنتك تضل هبا أي بالفتنة 
   ١٥٦وقوله عز و جل واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك آية  - ١٤٠

  قال جماهد وأبو العالية وقتادة يف قوله تعاىل إنا هدنا إليك قالوا تبنا 
   ١٥٦مث قال جل وعز قال عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيئ آية  - ١٤١

  قال احلسن وقتادة وسعت الرب والفاجر يف الدنيا وهي للتقي خاصة يوم القيامة 
   ١٥٦وقوله جل وعز فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة آية  - ١٤٢

  روى محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 

  جبري عن ابن عباس قال كتبها اهللا جل وعز هلذه األمة 
   ١٥٧الذين يتبعون الرسول النيب األمي آية وقوله جل وعز  - ١٤٣

  األمي الذي ال يكتب 
  وقيل نسب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أم القرى وهي مكة 

الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل فكان هذا من براهينه صلى اهللا عليه و سلم ألنه خربهم مبا يف 
  كتاهبم 

  وف وينهاهم عن املنكر مبا هو مكتوب عندهم فيجوز أن يكون يأمرهم باملعر
  وجيوز أن يكون مستأنفا 



  وحيل هلم الطيبات 
  جيوز أن يكون احلالل 

  وجيوز أن يكون ما حرم عليهم من الطعام 

  وحيرم عليهم اخلبائث العرب تقول لكل حرام خبيث 
  ويضع عنهم إصرهم 

  قال سعيد بن جبري اإلصر شدة العبادة 
  ه قوالن وروي عن جماهد في

روى عنه ابن أيب جنيح أنه قال كانوا قد شدد عليهم فس أشياء فمن أسلم وآمن بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  خفف عنه 

  وروى موسى بن قيس عنه أنه قال هي عهود كانت عليهم 
  والقوالن متقاربان أي ما يثقل عليهم 

  كلفوعا وضمنوها فهي مبنزلة األغالل  وكذلك األغالل اليت كانت عليهم إمنا هو متثيل أي أشياء قد
ويروى أن أحدهم كان إذا أصاب جلده بول وجب عليه أن يقطعه وإذا قتل رجل رجال مل يكن بد من قتله وال 

  تؤخذ منه دية 
  وقيل معىن وعزروه وعظموه  ١٥٧مث قال جل وعز فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه آية  - ١٤٤

  ين متقاربة وقيل ومنعوا منه أعداء واملعا
  واتبعوا النور الذي أنزل معه مبنزلة النور يف البيان 

   ١٥٨مث قال فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته آية 
  قال جماهد معىن يؤمن باهللا وكلمته يؤمن باهللا 

  وبعيسى 
  وقال غريه الكلمة والكالم ح صهنا واحد 

   ١٦٠ثنيت عشرة أسباطا أمما آية وقوله جل وعز وقطعناهم ا - ١٤٥
  األسباط الفرق والواحد سبط واألسباط يف ولد إسحاق صلى اهللا عليه و سلم مبنزلة القبائل يف ولد إمساعيل 

  واألسباط مأخوذ من السبط وهو شجر تعلفه اإلبل 
  ومعىن فانبجست فانفجرت 

   ١٦٣آية  وقوله جل وعز واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر - ١٤٦
  أمره أن يسأهلم سؤال توبيخ ليقررهم مبا يعرفونه من عصيان آبائهم وخيربهم مبا ال يعرف إال من كتاب أو وحي 

  حدثنا أبو جعفر قال نا حممد بن إدريس قال نا 



يونس قال أخربنا ابن وهب وكذا أخربين حيوة عن عقيل عن ابن شهاب قال القرية اليت كانت حاضرة البحر 
  والقرية اليت قال فيها واضرب هلم مثال أصحاب القرية إنطاكية طربية 

  وعن ابن عباس اليت كانت حاضرة البحر أيلة 
  ومعىن يعدون يعتدون وجياوزون احلق 

  والشرع الظاهرة 
  وقرأ احلسن يسبتون أي يدخلون يف السبت 

  مثل أهللنا ومن فتح الباء قال معناه يعظمون السبت 
  ذا قول الكليب وأيب عبيدة كما كانوا يعظمونه ه

  قال جماهد كانت احليتان تأتيهم يوم السبت من غري أن يطلبوها ابتالء من اهللا جل وعز هلم أي اختبارا 
   ١٦٤وقوله جل وعز وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا آية  - ١٤٧

ا ألحد األمرين أي قد ظهر منه   م ما سيلحقهم من أجله أحد هذين معىن أو هاهن
  قالوا معذرة إىل ربكم أي موعظتنا معذرة أي إمنا جيب علينا أن نأمرهم باملعروف ولعلهم يرجعون مبوعظتنا 

  فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 
  اليت مل تأمر ومل تنه قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة 

  وقال غريه جنيت ألهنا مل تشارك كالذين عصوا 
  قال جماهد بئيس أليم شديد وهذا معروف يف اللغة يقال بؤس فهو يبأس إذا اشتد 

  ومن قرأ بيس ففيه قوالن 
قال الكسائي األصل فيه بئس خففت اهلمزة فالتقت ياءان فحذفت إحدامها وكسر أوله كما يقال رغيف 

   وشهيد
  وقيل أراد بئس على فعل فكسر أوله وخففت اهلمزة وحذفت الكسرة كما يقال رحم ورحم 

  قال أبوإسحاق بئيس أي شديد وقد بئس إذا افتقر وبؤس إذا اشتد 
  قال علي بن سليمان بيس رديء وليس جبار على 

  الفعل أمنا هو كما يقال ناقة نضو والعرب تقول جاء ببنات بيس أي ببنات شيئ رديء 
  قال أبو جعفر وفيه قراءات سوى هاتني سنذكرها يف اإلعراب إن شاء اهللا 

   ١٦٧وقوله جل وعز وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب آية  - ١٤٨
  قال أهل التفسري معناه أعلم ربك 

فقلت تعلم إن للصيد غرة ... ثل هذا وهذا قول حسن ألنه يقال تعلم مبعىن أعلم وأنشد أبو إسحاق لزهري يف م
وروي عن ابن عباس أنه قال يف قوله جل وعز ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة ... فإن ال تضيعها فإنك قاتله ... 

  من يسومهم سوء العذاب قال يعين أخذ 



  اجلزية 
  فإن قيل فهم قد مسخوا فكيف تؤخذ منهم اجلزية 

  مسخوا وحلق أوالدهم الذل فهم أذل قوم وهم اليهود فاجلواب إهنا تؤخذ من أبنائهم وقد 
حدثنا أبو جعفر قال نا أمحد بن حممد بن سالمة قال نا عيسى بن إسحاق األنصاري قال نا حيىي بن عبد احلميد 
احلماين عن يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد ابن جبري يف قول اهللا تعاىل وإذ تأذن ربك ليبعثن 

  ىل يوم القيامة قال العرب من يسومهم سوء العذاب قال اخلراج عليهم إ
  وقيل عليهم على اليهود بني أنه كان أخرب بذلك 

   ١٦٨مث قال جل وعز وقطعناهم يف األرض أمما آية  - ١٤٩

ا    أي فرقناهم فرق
اخلصب أي واختربناهم بالشدة والرخاء و ١٦٨وقوله جل وعز وبلوناهم باحلسنات والسيئات آية  - ١٥٠

  واجلدب 
   ١٦٩وقوله جل وعز فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتباب آية  - ١٥١

  قال جماهد يعين النصارى 
  وقال غريه يعين أبنائهم 

قال أبو جعفر وهذا أوىل القولني واهللا أعلم ألنه يقال لولد الرجل خلفه يقال للواحد ولالثنني واجلمع واملؤنث 
  على لفظ واحد واجلمع خلوف 

  إمنا يستعمل للرديء من األبناء  وقيل
  فأما اخللف بتحريك الالم فهو البدل من الشيء من ولد أوغريه 

   ١٦٩مث قال جل وعز يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون سيغفر لنا آية  - ١٥٢
عرض مثله  قال ابن عباس رمحه اهللا يستقبلون الدنيا فيأكلوهنا ويتأولون كتاب اهللا هذا معىن قوله تعاىل وإن يأهتم

  يأخذوه 
  قال جماهد يأخذون يف يومهم ما كان من حالل أو حرام وإن وجدوا ذلك لغد أخذوه 

  وقال غريه يأخذون الرشى يف احلكم ويقولون سيغفر 

  لنا وهم ال يتوبون 
  ودل على اهنم ال يتوبون قوله تعاىل وإن يأهتم عرض مثله يأخذو 

  والعرض يف اللغة متاع الدنيا أمجع 
رض بتسكني الراء ما كان من املال سوى الدنانري والدراهم وما كان من الدنانري والدراهم قيل له نقد والع

  وغريه 
  ومعىن ودرسوا ما فيه أي قد قرأوه وهم قريبو عهد بقراءته 

   ١٧٠مث قال تعاىل والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر احملسنني آية  - ١٥٣



  ن بالكتاب يتبعون ما فيه وحيكمون به معىن ميسكو
  إنا ال نضيع أجر احملسنني أي من أصلح منهم وآمن ومل يعاند 

   ١٧١وقوله جل وعز وإذا نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة آية  - ١٥٤

 يقال نتقت الشيء أنتقه نتقا ونتوقا إذا زعزعته ورميت به أو قطعته منه امرأة ناتق أي كثرية الولد كأهنا ترمي
  باألوالد 

  ويقال نتقت السقاء إذا نقضته لتخرج ما فيه من الزبد 
  قال قتادة رفع اجلبل على رؤوسهم وقال هلم موسى إن قبلتم ما يف الكتاب وإال سقط عليكم 

  ومعىن بقوة جبد 
   ١٧٢وقوله جل وعز وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم آية  - ١٥٥

  ت به األخبار عن النيب أحسن ما قيل يف هذا ما تواتر
  إن اهللا جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته أمثال الذر فأخذ عليهم امليثاق 

  فكأن يفهمهم ما أراد جل وعز كما قال تعاىل قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 

  ويف احلديث كل مولود يولد على الفطرة 
  أي على ابتداء أمره حني أخذ عليهم العهد 

دثنا أبو جعفر قال نا عبد اهللا بن إبراهيم املقرىء البغدادي بالرملة قال نا عباس الدوري قال نا عبداهللا بن ح
موسى قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أيب العالية عن أيب بن كعب يف هذه اآلية وإذ أخذ ربك من بين 

هم أزواجا مث صورهم مث استنطقهم فقال ألست آدم من ظهورهم ذرياهتم إىل قوله املبطلون قال مجعهم فجعل
بربكم قالوا بلى شهدنا إنك ربنا وإهلنا ال رب لنا غريك و ال إله لنا غريك قال فارسل إليكم رسلي وأنزل 

عليكم كتيب فال تكذبوا رسلي وصدقوا وعيدي وإين سأنتقم ممن اشرك يب ومل يؤمن يب فأخذ عهدهم وميثاقهم 
  وذكر احلديث 

  جعفر ونذكر حديث عمر عن النيب يف معىن هذه االية يف اإلعراب وغريه إن شاء اهللا قال أبو 
   ١٧٢مث قال جل وعز قالوا بلى آية  - ١٥٦

  وهذا التمام على قراءة من قرأ أن تقولوا بالتاء 
   قال أبو حامت وهي مذهبنا لقوله ألست بربكم خياطبهم فقال على املخاطبة أن تقولوا أي ألن ال تقولوا

وقرأ بن عباس وسعيد بن جبري وغريمها أن يقولوا بالياء واملعىن على هذه القراءة وأشهدهم على أنفسهم كراهة 
  أن يقولوا 

   ١٧٥وقوله جل وعز واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آية  - ١٥٧

  وروى شعبة عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال هو بلعام 
  روى ابن أيب جريج عن عبد اهللا بن كثري عن جماهد عن ابن عباس قال هو بلعام بن باعر من بين إسرائيل و



قال سعيد بن جبري كان معه اسم اهللا األعظم فسألوه أن يدعوا اهللا على موسى عليه السالم واصحابه فقال 
فعادوا إليه وكان موسى قد  أخروين وكان ال يدعو على أحد حىت يرى ذلك يف نومه فبات فنهي يف نومه

جاءهم يف مثانني ألفا خلف الفرات فلما سألوه أن يدعو عليه بعدما هني قال هلم أخرجوا إىل أصحابه النساء 
  ليفتتنوا فتنتصروا عليهم فانسلخ مما كان فيه وكان قد أمر يف نومه أن يدعو له 

  بن أيب الصلت  قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رمحهما اهللا هو صاحبكم أمية

  وقال عكرمة هو من كان من اليهود والنصارى مل يصح إسالمه 
  يذهب إىل أهنم منافقوا أهل الكتاب 

  وقال ابن عباس يف قوله تعاىل فانسلخ منها هو ما نزع منه من العلم 
   ١٧٥مث قال جل وعز فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين آية  - ١٥٨

  ذا سار يف أثره هذا اجليد يقال اتبعه إذا أدركه وتبعه إ
  وقيل مها لغتان 

   ١٧٦وقوله جل وعز ولو شئنا لرفعناه هبا آية  - ١٥٩

  قال جماهد أي لرفعناه عنه ومعناه لعصمناه مما فعل 
   ١٧٦مث قال جل وعز ولكنه أخلد إىل األرض آية  - ١٦٠

  قال جماهد أي سكن والتقدير إىل نعيم األرض ولذاهتا 
   ١٧٦عز فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث آية وقوله جل و - ١٦١

  قال جماهد أي إن حتمل عليه بدابتك أو رجلك يلهث أو تتركه يلهث وكذلك من يقرأ الكتاب وال يعمل مبا فيه 
 وقال غري جماهد هذا شر متثيل يف أنه قد غلب عليه هواه حىت صار ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا بكلب الهث

  أبدا محل عليه أو مل حيمل عليه هو ال ميلك ترك اللهثان 

  ح  ١٧٩وقوله جل وعز ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس آية  - ١٦٢
  أي خلقنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس 

  يقال ذرا اهللا خلقه يذرؤهم ذرءا أي خلقهم 
ال يعقل    وقوله تعاىل أولئك كالنعام وصفهم بأهنم مبنزلة من 

ألن األنعام إذا أبصرت مضارها اجتنبتها أو أكثرها وال تكفر  ١٧٩مث قال جل وعز بل هم أضل آية  - ١٦٣
  معاندة 
   ١٨٠وقوله جل وعز وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا آية  - ١٦٤

  روى أبو هريرة عن النيب أنه قال أن هللا تسعة وتسعني امسا مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة 

ال بعض أهل اللغة جيب على هذا أن ال يدعى اهللا عز و جل إال مبا وصف به نفسه فيقال يأجواد و ال يقال وق
  يا سخي 



   ١٨٠وقوله جل وعز وذروا الذين يلحدون يف أمسائه آية  - ١٦٥
  قال ابن جريج اشتقوا العزى من العزيز والالت من اهللا 

  ومته حلد القرب ألنه ليس يف الوسط إمنا هو مائل يف ناحيته  قال أبو جعفر واإلحلاد يف اللغة اجلور وامليل
  قال أبو جعفر وفرق الكسائي بني أحلد وحلد فقال أحلد عدل عن القصد وحلد ركن إىل الشيء 

  وعلى هذا قرأ يف النحل يلحدون بفتح الياء مبعىن الركون 
   ١٨٢علمون آية وقوله جل وعز والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال ي - ١٦٦

  يقال استدرج فالن فالنا إذا اتى بأمر يريد ليلقيه يف هلكة 
  وال يكون االستدراج إال حاال بعد حال ومنه فالن يدرج فالنا ومنه أدرجت الثوب 

   ١٨٣وقوله جل وعز وأملي هلم إن كيدي متني آية  - ١٦٧
  ر ومنه متل حبيبك واملتني الشديد ومعىن أملي أؤخر واملالوة القطعة من الدهر ويقال بالضم والكس

   ١٨٥وقوله جل وعز أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض آية  - ١٦٨
  قال سفيان يعين خلق السموات واألرض 

   ١٨٧وقوله جل وعز يسألونك عن الساعة ايان مرساها آية  - ١٦٩
  قال قتادة أي مىت قيامها 

  ت وأرسيته أثبته وقال غريه يقال رسى الشيء يرسو رسوا إذا ثب
  ح  ١٨٧مث قال جل وعز قل إمنا علمها عند ريب آية  - ١٧٠

  أي ال يعلم مىت قيامها غال اهللا 
   ١٨٧مث قال جل وعز ال جيليها لوقتها إال هو آية  - ١٧١

  يقال جلى يل فالن اخلرب إذا أظهره وأوضحه 

   ١٨٧ة آية مث قال جل وعز ثقلت يف السموات واألرض ال تأتيكم إال بغت - ١٧٢
  أي خفي علمها وإذا خفي الشيء ثقل 

  وقيل أي ثقلت املسالة عنها أي عظمت 
   ١٨٧مث قال جل وعز ال تأتيكم إال بغتة آية  - ١٧٣

  أي فجأة 
  ح  ١٨٧وقوله جل وعز يسألونك كأنك خفي عنها آية  - ١٧٤

 جل وعز يسألونك كأنك حفي عنها قال قتادة قالت قريش للنيب حنن أقرباؤك فأسر إلينا مىت الساعة فانزل اهللا
  أي حفي هبم 

  واملعىن على هذا التقدمي والتأخري أي يسألونك عنها 



  كأنك حفي هلم أي فرح لسؤاهلم 
  وهو معىن قول سعيد بن جبري أيب يسالونك كأنك حفي هلم 

أنه قال لو روي عن ابن عباس  ١٨٨وقوله جل وعز ولو كنت أعلم الغيب ال ستكثرت من اخلري آية  - ١٧٥
  أين أعلم سنة القحط واجلدب هليأت هلا ما يكفيين 

  وقيل لو كنت أعلم مىت أموت الستكثرت من العبادة فيكون اخلري ها هاهنا هن العبادة 
وقيل إن النيب كان يسال عما يف قلوب الناس وما يسرونه فقال لوكنت أعلم الغيب أي ما يسرونه وما يقع 

ا أدعوكم بكم حىت حتذروا مكروهه لك   ان أحرى أن جتيبوين إىل م

الستكثرت من اخلري أي من إجابتكم إىل ما أدعوكم وما مسين السوء منكم بتكذيب أو عداوة إذ كنت 
  عندكم كذلك 

  ودل على هذا اجلواب إن أنا إال نذير أي لست أعلم من الغيب إال ما علمين اهللا 
  وقيل ولو كنت أعلم الغيب أي كتب اهللا 

  ن الستكثرت من اخلري من الوحي وقال احلس
   ١٨٩وقوله جل وعز هو الذي خلقكم من نفس واحدة آية  - ١٧٦

  يعين آدم وجعل منها زوجها يعين حواء فلما تغشاها كناية عن اجلماع محلت محال خفيفا فمرت به 
  قال احلسن أي فاستمرت به واملعىن أهنا مرت به وجاءت مل يثقلها 

  خفيف أي شكت يف احلمل وقرأ ابن يعمر فمرت به 
  روي عن ابن عباس رمحه اهللا فاستمرت به 

قال أبو حامت أي استمر هبا احلمل فقلب الكالم كما يقال أدخلت اخلف يف رجلي فلما أثقلت أي استبان محلها 
  دعوا اهللا رهبما لئن آتينا صاحلا 

  قال احلسن أي غالما 
  وقال ابو البختري خافا ان يكون هبيمة 

   ١٩٠ قال جل وعز فلما آتامها صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها آية مث - ١٧٧

روى خصيف عن سعيد بن جبري وجماهد عن ابن عباس قال أتامها إبليس فقال أنا أخرجتكما من اجلنة فإن 
أطعتماين وإال جعلت له قرنني فشق بطنك أو أخرجته ميتا فقضي أن خيرج ميتا مث محلت محال آخر فقال هلما 

ثل ذلك فقضي أن خيرج ميتا مث محلت محال آخر فقال هلما مثل ذلك فقالت له حواء فيم تريد ان أطيعك قال م
  مسيه عبد احلارث فسمته فقال اهللا جل وعز جعال له شركاء فيما آتامها 

  قال غريه يعين يف التسمية خاصة وكان اسم إبليس احلارث 

   ١٩٠آية مث قال تعاىل فتعاىل اله عما يشركون  - ١٧٨
  أي عما يشرك الكفار ويدل على هذا أيشركون ما ال خيلق شيئا يعين األصنام 



وروي عن عكرمة أنه قال مل خيص هبذا آدم وحواء وحدمها والتقدير على هذا اجلنس كله أي خلق كل واحد 
اد به منكم من نفس واحدة وجعل منها أي من جنسها زوجها فلما تغشاها على اجلنس كله وكذا دعوا ير

اجلنسان الكافران مث محل فتعاىل اهللا عما يشركون على معىن اجلميع فهذا أوىل واهللا أعلم من أن ينسب إىل 
  األنبياء عليهم السالم مثل هذا 

  وقال بعض أهل النظر يراد به غري آدم وحواء وإمنا ذكرا ألهنما أصل الناس 
أي اهللا جل وعز يهلكهم كما  ١٩٤أمثالكم آية  وقوله جل وعز إن الذين تدعون من دون اهللا عباد - ١٧٩

  يهلككم 
ا واملعىن ما  دون اهللا عباد أمثالكم و إن ها هنا مبعىن م وروي عن سعيد بن جبري أنه قرأ إن الذين تدعون من 

  الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم أي هم األصنام والقراءة األوىل أكثر وأعرف والسواد عليها 
   ١٩٦جل وعز إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب آية  وقوله - ١٨٠

  قال األخفش وقرىء إن ويل اهللا الذي نزل الكتاب يعين جربيل 

  قال أبو جعفر هي قراءة عاصم اجلحدري والقراءة األوىل أوىل لقوله تعاىل وهو يتوىل الصاحلني 
   ١٩٨ليك وهم ال يبصرون آية وقوله جل وعز وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا وتراهم ينظرون إ - ١٨١

  يعين األصنام 
  قال الكسائي يقال داري تنظر إىل دار فالن إذا كانت قريبة منها 

   ١٩٩وقوله جل وعز خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني آية  - ١٨٢
  قال عطاء العفو الفضل 

  قال أبو جعفر وكذلك هو يف اللغة ما كان فضال ومل يكن بتكلف 
بو جعفر قال نا أمحد بن عبد اجلبار الصويف قال أنبأنا داود الضيب قال نا مسلم بن خالد عن ابن ايب حدثنا أ

  جنيح عن جماهد يف قوله جل وعز خذ العفو قال خذ من أخالقهم وأعماهلم يف غري جتسس 
  قال الضحاك والسدي هذا قبل أن تفرض الصدقة وقد نسخته الزكاة 

ن الزبري رمحه اهللا يقول خذ العفو واهللا ما أمر أن يؤخذ إال من أخالق الناس وقال وهب بن كيسان مسعت اب
  واهللا آلخذنه منهم ما صحبتهم 

   ١٩٩مث قال جل وعز وأمر بالعرف آية  - ١٨٣

  والعرف املعروف 
  النزغ أدىن حركة  ٢٠٠وقوله جل وعز وإما ينزغنك من الشيطان نزغ آية  - ١٨٤
   ٢٠١ن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا آية وقوله جل وعز إن الذي - ١٨٥

  قال جماهدالطيف الغضب 
  قال الكسائي الطيف اللمم والطائف كل ما طاف حول اإلنسان 



وقال أبو عمرو الطيف الوسوسة وحقيقته يف اللغة من طاف يطيف إذا ختيل يف القلب أو رؤي يف النوم وهو 
  طائف وطيف مبعناه 

   ٢٠٢ز وإخواهنم ميدوهنم يف الغي آية وقوله جل وع - ١٨٦
  أي يزيدوهنم 

   ٢٠٣وقوله جل وعز وإذا مل تأهتم بآية قالوا لوال اجتبيتها آية  - ١٨٧
  قال قتادة أي جئت هبا من عند نفسك 

  وكذلك هو يف اللغة يقال اجتبيت الشيء وارجتلته واخترعته واختلقته إذا جئت به من عند نفسك 
   ٢٠٥ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال آية وقوله جل وعز  - ١٨٨

  اآلصال العشايا الواحد أصل وواحد أصل أصيل 

   ٢٠٤وقوله جل وعز وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا آية  - ١٨٩
  هذا عام يراد به اخلاص 

  وقال إبراهيم النخعي وابن شهاب واحلسن هذا يف الصالة 
  ة وقال عطاء هذا يف الصالة واخلطب

  قال أبو جعفر القول األوىل أول ألن اخلطبة جيب السكوت فيها إذا قرىء القرآن وإذا مل يقرأ 
والدليل على صحة ما رواه إبراهيم اهلجري عن أيب عياض عن أيب هريرة قال كانوا يتكلمون يف الصالة فأنزل 

  اهللا جل وعز وإذا قرىء القرآن إىل آخرها 

  ىن قوله تعاىل واذكر ربك يف نفسك أنه يف الدعاء قال أبو جعفر ومل خيتلف يف مع
وقال بعضهم يف قوله جل وعز فاستمعوا له وأنصتوا كان هذا لرسول اهللا خاصة ليعيه عنه أصحابه متت سورة 

  األعراف 

  آية  ٧٥تفسري سورة األنفال مدنية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة األنفال وهي مدنية 
   ١ونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول آية قوله جل وعز يسأل

  قال ابن عباس نزلت يف يوم بدر 
وروى إسرائيل عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أصبت سيفا يوم بدر فاستحسنته فقلت يا 

  رسول اهللا هبه يل فنزلت يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول 
  قراءة سعد بن أيب وقاص قال أبو جعفر املعروف من 

  يسألونك األنفال بغري عن هكذا رواه شعبة عن مساك عن مصعب عن أبيه 
قال ابن عباس قال النيب يف يوم بدر من قتل قتيال فله كذا ومن أسر أسريا فله كذا فلما فتح هلم جاءوا يطلبون 



ا لكم ال جبنا فنزلت يسألونك عن األنفال ذلك فقام سعد واألشياخ فقالوا يا رسول اهللا إمنا قمنا هذا املقام ردء
  فسلموا الغنيمة لرسول اهللا مث نزلت بعد واعلموا أمنا غنمتم من شيء فان هللا مخسه 

  فبني اهللا جل وعز يف هذا أن األنفال صارت من اخلمس ال من اجلملة 
ا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه إىل   آخر اآلية  قال جماهد وعكرمة هي منسوخة نسخها واعلموا أن م

  قال جماهد واألنفال الغنائم 
قال أبو جعفر واألنفال يف اللغة ما يتطوع به اإلمام مما ال جيب عليه حنو قوله من جاء بأسري فله كذا ومنه النافلة 

  من الصلوات مث قيل للغنيمة نفل ألنه يروى أن الغنائم مل حتل ألحد إال ألمة حممد فكأهنم أعطوها نافلة 
   ١وعز فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم آية وقوله جل 

  الذات احلقيقة والبني الوصل ومنه لقد تقطع بينكم 
   ٢وقوله جل وعز إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم آية 

  على أينا تغدو املنية أول ... لعمرك ما أدري وإين ألوجل ... قال ابن أيب جنيح أي فرقت وأنشد أهل اللغة 

وى سفيان عن السدي يف قوله جل وعز الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم قال إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل ور
  له اتق اهللا كف ووجل قلبه 

   ٢مث قال جل وعز وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا آية 
  أي صدقوا هبا فازدادوا إميانا 

  عها وسجودها وخشوعها قال احلسن الذين يقيمون الصالة اخلمس بوضوئها وركو
وقال مقاتل بن حيان إقامتها أن حتافظ على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها ومتام ركوعها وسجودها وتالوة 

  القرآن فيها والتشهد والصالة على النيب وهذا إقامتها 

  فيه أقوال  ٥وقوله جل وعز كما أخرجك ربك من بيتك باحلق آية  - ٥
  لونك يف احلق جمادلتهم كما أخرجك ربك من بيتك باحلق أ قال الكسائي املعىن جياد

  ب قال أبو عبيدة ما مبعىن الذي أي والذي أخرجك هذا معىن كالمه 
ج وقول ثالث وهو أن املعىن قل األنفال هللا والرسول كما أخرجك ربك من بيتك باحلق أي كما أخرجك ربك 

  ن كرهوا من بيتك باحلق وهم كارهون قل األنفال هللا والرسول وإ

وقيل كما أخرجك ربك من بيتك متعلق بقوله تعاىل هلم درجات عند رهبم أي هذا الوعد هلم حق يف االخرة 
   ٦مث قال جل وعز جيادلونك يف احلق بعد ماتبني آية  ٦كما أخرجك ربك من بيتك باحلق فاجنز وعدك بالظفر 

ق بعد ما تبني وتبيينه أنه ملا خربهم خبرب بعد فكما كان هذا حقا فكذلك كل ما وعدكم به حق جيادلونك يف احل
  خرب من الغيوب حقا وجب أن ال يشكوا يف خربه 

وأحسنها قول جماهد أن املعىن كما أخرجك ربك من بيتك أي من املدينة إىل بدر على كره كذلك جيادلونك يف 
  ه احلق ألن كال األمرين قد كان مع قرب احدمها من اآلخر فذلك أوىل مما بعد عن



  وقوله  - ٧
   ٧جل وعز وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني اهنا لكم آية 

قال قتادة الطائفتان أبو سفيان معه العري وابو جهل معه نفري قريش وكان أصحاب رسول اهللا حيبون أن يظفروا 
  بالعري واراد اهللا عز و جل غري ذلك 

   ٨والشوكة السالح 
  أي  ٧بكلماته ويقطع دابر الكافرين آية  مث قال جل وعز ويريد اهللا أم حيق احلق

  كان يف ظهورهم على املشركني وإمدادهم باملالئكة ما أحق به احلق وقطع دابر الكافرين 

   ٩وقوله جل وعز فاستجاب لكم أين ممدكم بالف من املالئكة مردفني آية  - ٩
  قال ابن عباس أي متتابعني 

  أردفته إذا تبعته وقال أبو جعفر قال أهل اللغة يقال ردفته و
  قال جماهد مردفني أي ممدين 

   ١٠وقوله جل وعز وما جعله اهللا إال بشرى آية 
  يعين اإلمداد وجيوز أن يكون يعين اإلرداف 

   ١١وقوله جل وعز إذ يغشيكم النعاس أمنة منه آية  - ١١

  قال ابن أيب جنيح كان املطر قبل النعاس 
  منة وروي عن ابن حميصن أنه قرأ أمنة بإسكان امليم ويقال أمن يأمن أمنا وأمانا وأمنة وأ

  وقال عبد اهللا بن مسعود النعاس يف الصالة من الشيطان ويف احلرب أمنة 
   ١١مث قال جل وعز وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به آية  - ١٢

نبني ال يصلون إىل املاء قال الضحاك سبق املشركون املسلمني إىل املاء ببدر فبقي املسلمون عطاشا حمدثني جم
اء وأنتم ال تصلون  فوسوس إليهم الشيطان فقال إنكم تزعمون أنكم على احلق وأن فيكم النيب وعدوكم معه امل

  إليه فأنزل اهللا جل وعز املطر فشربوا منه حىت رووا واغتسلوا وسقوا دواهبم 

  قال ابن أيب جنيح رووا من املاء وسكن الغبار 
من اآليات العظام ألهنم كانوا على سبخة ال تثبت فيها األقدام فلما جاء املطر ثبتت  وقال غريه كان ذلك

  أقدامهم 
   ١١مث قال جل وعز ويذهب عنكم رجز الشيطان آية  - ١٣

  قال ابن ايب جنيح أي وساوسه 
ء املطر ثبتت قال الضحاك وأما قوله ويثبت به األقدام فإنه كانت به رميلة ال يقدر احد أن يقف عليها فلما جا

   ١٢األقدام عليها وخقوله جل وعز إذ يوحى ربك إىل ءاملالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا آية 



  جيوز أن يكون املعىن ثبتوهم بشيء تلقونه يف قلوهبم 
  وجيوز ان يكون املعىن ثبتوهم بالنصر والقتال عنهم 

   ١٢وقوله جل وعز فاضربوا فوق األعناق آية  - ١٥
  وق ها هنا زائدة وإمنا ابيحوا ان يضربوهم على كل حال قيل إن ف

ويدل عليه واضربوا منهم كل بنان ألن البنان أطراف األصابع الواحدة بنانة مشتق من قوهلم أبن باملكان إذا 
  أقام به 
   ١٣مث قال جل وعز ذلك باهنم شاقوا اهللا ورسوله آية  - ١٦

  أي خالفوا كأهنم صاروا يف شق آخر 

   ١٥وله جل وعز يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار آية وق - ١٧
  أي إذا واقفتموهم يقال زحفت له إذا ثبت 

  وقيل التزاحف التداين والتقارب أي متزاحف بعضهم إىل بعض 
د باء بغضب من اهللا آية مث قال جل وعز ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فق - ١٨
١٦   

  قال احلسن كان هذا يوم بدر خاصة وليس الفرار من الزحف من الكبائر 
وروى شعبة عن داود بن ايب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال نزلت يف يوم بدر حدثنا أبو جعفر 

د عن أيب نضرة عن أيب سعيد ومن قال نا ابن مساعه قال نا أبو نعيم قال نا موسى بن حممد عن داود بن أيب هن
  يوهلم يومئذ 

  دبره إىل قوله وبئس املصري قال ذلك يوم بدر 
وقال عطاء هي منسوخة إىل قوله فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني أهل بدر مل يكن هلم إمام ينحازون 

  إليه إذ كان النيب معهم فلم يكن هلم أن يرغبوا بانفسهم عن نفسه 
ا يا رسول اهللا حنن الفرارون فقال أنا فئتكم ويف حديث    ابن عمر حصنا حيصة يف جيش فخفنا فقلن

  وكذا قال عمر يوم القادسية أنا فئة كل مسلم 
وقيل ذا عام ألن ذلك حكم من إال أن يقع دليل فإن خاف رجل على نفسه وتيقن انه ال طاقة له باملشركني فله 

  الرجوع لئال يلقي بيده إىل التهلكة 
   ١٧مث قال جل وعز فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم آية  - ١٩

ا قال هذا قتلت وهذا قتلت    وقال ابن أيب جنيح مل
ا حصبهم رسول اهللا  ١٧مث قال سجل وعز وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى آية    قال ابن أيب جنيح هذا مل

ا يعرفون ل ن ألن عددهم كان قليال وأبلغوا من املشركني قال أبو جعفر وحقيقة هذا يف اللغة إهنم خوطبوا على م
  ويروى أن رسول اهللا حصبهم بكفه فلم يبق أحد من املشركني إال وقع يف 



ا يف يد رسول اهللا مل يصل إىل ذلك اجليش العظيم ولكن اهللا فعل هبم ذلك    عينه أي فلو كان إىل م
صباء يف وجوههم وقلت شاهت الوجوه ولكن والتقدير واهللا أعلم وما رميت بالرعب يف قلوهبم إذ رميت باحل

  اهللا رمى بالرعب يف قلوهبم 
مث قال جل وعز وليبلي املؤمنني منه بالء  ٢١وقيل املعىن وما رميت الرمي الذي كانت به اإلماتة ولكن اهللا رمى 

  والبالء ها هنا النعمة  ١٧حسنا آية 

   ١٩وقوله جل وعز إن تستفتحو فقد جاءكم الفتح آية  - ٢٢
  قال جماهد أي إن تستنصروا 

  وقال الضحاك قال أبو جهل اللهم انصر أحب الفئتني إليك فقال اهللا عز و جل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
  واملعىن عند أهل اللغة إن تستدعوا الفتح وهو النصر 

   ٢١وقوله جل وعز وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون آية  - ٢٣
  وا استماع عداوة ويبينه قوله إن شر الدواب ألهنم استمع

عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون أي هم مبنزلة الصم يف أهنم ال يسمعون مساع من يقبل احلق ومبنزلة البكم 
  ألهنم ال يتكلمون خبري وال يعقلونه 

   ٢٣مث قال جل وعز ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم آية  - ٢٤
  ل ما يسألون عنه أي ألمسعهم جواب ك

أي لو أخربهم بكل ما يسألون عنه ألعرضوا  ٢٣مث قال جل وعز ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون آية  - ٢٥
  وكفروا معاندة وحسدا 

   ٢٤وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول آية  - ٢٦
  أبو عبيدة يذهب إىل أن معىن استجيبوا أجيبوا وأنشد 

  ... فلم يستجبه عند ذاك جميب ... ا يا من جييب إىل الندى وداع دع
٢٧   
   ٢٤مث قال جل وعز إذا دعاكم ملا حيييكم آية  -

  أي ملا تصريون به إىل احلياة الدائمة يف اآلخرة 
   ٢٤آية  ٠مث قال جل وعز واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه  - ٢٨

  الكفر وبني الكافر وبني األميان قال سعيد بن جبري حيول بني املؤمن وبني 
  وقال الضحاك حيول بني املؤمن واملعصية وبني الكافر والطاعة 

  قال أبو جعفر وأول هذا القول بعض أهل اللغة أن 

  معناه حيول بينهما وبني ذنبك باملوت 
  وقيل هو متثيل أي هو قريب كما قال جل وعز وحنن أقرب إليه من حبل الوريد 



ا خافوا من عدوهم فأعلمهم اهللا جل وعز أنه حيول بني املرء وقلبه فيبد هلم من اخلوف أمنا وقيل كانوا رمب
  ويبدل عدوهم من األمن خوفا 

   ٢٥وقوله جل ؤز واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة آية  - ٢٩
  قيل إهنا تعم الظامل وغريه 

 الذين ظلموا منكم خاصة قال أمر اهللا املؤمنني ان ال وروى ابن أيب طلحة عن ابن عباس واتقوا فتنة ال تصينب
  يقروا املنكر 

  بني أظهرهم فيعمهم اهللا بالعذاب 
  وقال الضحاك هي يف أصحاب حممد خاصة 

وروي عن الزبري انه قا ليوم اجلمل ملا لقي ما تومهت أن هذه االية نزلت فينا أصحاب حممد إال اليوم واتقوا فتنة 
  موا منكم خاصة ال تصينب الذين ظل

وقول آخر وهو قول أيب العباس حممد بن يزيد انه هني بعد أمر هني الفتنة واملعىن يف النهي للظاملني أي ال تقربن 
ا فإنه من كان ها هنا رايته    الظلم وحكى سيبويه ال أرينك ها هنا أي ال تكن ها هن

   ألن فيه قوة اجلزاء وأبو إسحاق يذهب إىل أن معناه اخلرب وجاز دخول التون يف اخلرب
  قال أبو جعفر ورأيت علي بن سليمان يذهب إىل أنه 

  دعاء 
   ٢٦وقوله جل وعز واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس آية  - ٣٠

  قال وهب بن منبه يعين بالناس فارس 
  وقال عكرمة كفار قريش 

  قال السدي فآواكم إىل املدينة 
قال جماهد وعطاء والضحاك  ٢٩قوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا آية و - ٣١

  أي خمرجا 
  قال جماهد يف قوله يوم الفرقان قال يوم بدر فرق اهللا فيه بني احلق والباطل 

  قال أبو جعفر والفرقان يف اللغة مبعىن الفرق يقال فرقت بني الشيئني فرقا وفرقانا 

   ٣٠وقوله جل وعز وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك آية  - ٣٢
  يقال أثبته إذا حبسته 

  قال جماهد أراد الكفار أن يفعلوا هذا النيب قبل خروجه من مكة 
ا قتل رجل واحد أو خنرجه  وقال غريه اجتموا فقالوا حنبسه يف بيت ونطعمه ونسقيه فيه أو نقتله مجيعا مجيع

  فتكون بليته على غرينا فعصمه اهللا عز و جل منهم 



  ويف رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس ليثبتوك هي ليوثقوك ح 
وقوله جل وعز وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا  - ٣٣

   ٣٢بعذاب أليم آية 
  ارث بن كلدة قال جماهد الذي قال هذا النضر بن احل

ا كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم    ويروى ان هذا قيل مبكة ويدل على هذا قوله تعاىل وم
  قيل يف هذه االية أقوال 

روي عن ابن عباس ان النضر بن احلارث قال هذا يريد أهلكنا وحممدا ومن معه عامة فأنزل اهللا وما كان 
م يستغفرون يعين املسلمني وما هلم أال يعذهبم اهللا خاصة ليعذهبم وأنت فيهم إىل وهم يستغفرون أي ومنهم قو

  فعذهبم بالسيف بعد خروج النيب عنهم ويف ذلك نزلت سأل سائل بعذاب واقع 

وروى الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري ان املستفتح يوم بدر أبو جهل وانه قال اللهم اخز أقطعنا للرحم 
  فهذا استفنتاحه 

ا كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم يعين املشركني حىت خيرجه عنهم وما كان اهللا  وقال عطية يف قوله جل وعز وم
ا هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن  معذهبم وهم يستغفرون يعين املؤمنني قال مث رجع إىل الكفار فقال وم

  املسجد احلرام 
  م وما كان اهللا وأنت بني أظهرهم قال أبو جعفر وهذا قول حسن ومعناه وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيه

  وكذلك سنته يف األمم ح 
   ٣٣مث قال جل وعز و ما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون آية  - ٣٤

  وعاد الضمري على من آمن منهم ح 
   ٣٤مث قال جل وعز وما هلم أال يعذهبم اهللا آية  - ٣٥

  أي إذا خرجت من بني أظهرهم 
  يعذهبم اهللا يف القيامة  وجيوز ان يكون معناه وما هلم أال

وقيل معناه وما كان اله معذهبم لو استغفروه على غري اجياب هلم كما تقول ال أغضب عليك أبدا وأنت تطيعين 
  أي لو أطعتين مل أغضب عليك على غري اجياب منك لطاعته 

  وقال جماهد معناه وما كان اهللا عذهبم وهم مسلمون 
  هللا معذهبم ومنهم من يؤول أمره إىل اإلسالم قال أبو جعفر ومعىن هذا وما كان ا
  وروي عنه ويف أصالهبم من يستغفر 

   ٣٥مث قال جل وعز وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية آية  - ٣٦
  روى عطية عن ابن عمر أنه قال املكاء الصفري والتصدية التصفيق 

  قال ابن شهاب يستهزؤن باملؤمنني 
ن ايب جنيح أنه قال املكاء إدخاهلم أصابعهم يف أفواهم والتصدية الصفري يريدون ان وروى ابن أيب جريج واب



  يشغلوا بذلك حممدا عن الصالة 
  قال أبو جعفر واملعروف يف اللغة ما روي عن ابن عمر 

  حكى أبو عبيدة وغريه انه يقال مكا ميكو ومكاء إذا صفر وصدى يصدي تصدية إذا صفق 

ابن زيد التصدية صدهم عن دين اهللا ألن الفعل من هذا صددت إال ان تقلب إحدى  قال أبو جعفر ويبعد قول
  داليه ياء مثل تظنيت من ظننت وكذا ما روي عن سعيد بن جبري التصدية صدهم عن بيت اهللا 

   ٣٦آية  ٠وقوله جل وعز إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا  - ٣٧
وقوله جل وعز وجيعل اخلبيث بعضه على بعض  ٣٨ن وما أنفق على أصحابه يوم أحد قال جماهد يعين أبا سفيا

   ٣٧فريكمه مجيعا آية 
  يقال ركمت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض 

   ٣٧وقوله جل وعز فيجعله يف جهنم آية  - ٣٩
  أي اخلبيث ليعذبوا به 

الشقاء أي بأن اسكن هؤالء اجلنة وهؤالء ويعين باخلبيث الكفار كذا قال ابن عباس ميز أهل السعادة من أهل 
  النار 

أي فيجعل الكفار بعضهم فوق بعض فيجعلهم ركاما أي جيمع بعضهم إىل بعض حىت يكثروا أولئك رده إىل 
فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم  ٦الكافرين ورد فيجعله إىل اخلبيث على لفظه ليعذبوا به كما قال تعاىل 

   ٣٨دوا فقد مضت سنة األولني آية وقوله جل وعز وإن يعو
  قال جماهد يوم بدر لألمم قبل ذلك فقد فرق اهللا جل وعز بني احلق والباطل 

   ٣٩وقوله جل وعز وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة آية  - ٤٠

  املعىن حىت ال تكون فتنة كفر ودل على هذا احلذف قوله تعاىل ويكون الدين كله هللا 
   ٤٠ولوا فاعلموا أن اهللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري آية مث قال جل وعز وإن ت - ٤١

  أي وإن عادوا إىل الكفر وعداوتكم فاعلموا أن اهللا موالكم أي وليكم وناصركم فال تضركم عداوهتم 
وقوله جل وعز واعلموا أمنا غنمتم من شيء فان هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني  - ٤٢

   ٤١ل آية وابن السبي
  اختلف يف معىن هذه اآلية 

فقال قوم يقسم اخلمس على مخسة أجزاء فأربعة منها ملدة شهر احلرب وواحد منها مقسوم على مخسة فما كان 
  منه للرسول 

سلم يصرية فيه    صري فيما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
امى واملساكني وابن السبيل وهذا مذهب ويروى أنه كان يصريه تقوية للمسلمني وأربعة لذوي القرىب واليت

  الشافعي رمحه اهللا 



وقال بعضهم يقسم هذا السهم على قلته أجزاء للفقراء واملساكني وابن السبيل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم قال 

  ال نورث ما تركنا صدقة وهذا مذهب أيب حنيفة 
ن أعطاهم وإن رأى أن غريهم أحق منهم أعطاهم قال وقال بعضهم إذا رأى اإلمام أن يعطي هؤالء املذكوري

ولو كان ذكرهم بالسهمية يوجب أن ال خيرج عن مجلتهم ملا جاز إذا ذكر مجاعة أن يعطى بعضهم دون بعض 
وقد قال اهللا عز و جل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني إىل آخر اآلية ولو جعلت يف بعضهم دون بعض جلاز 

  ن أهم من يعطى ولكنهم ذكروا ألهنم م
  وقال جل وعز قل ما أنفقتم من خري فللوالدين 

  واألقربني 
  وله أن يعطي غري من مسي وهذا مذهب مالك 

وأما معىن فأن هللا فهو افتتاح كالم قال قيس بن مسلم اجلديب سألت احلسن بن حممد واعلموا أن ما غنمتم من 
  هللا الدنيا واآلخرة  شيئ فأن هللا مخسه فقال هو افتتاح كالم ليس هللا نصيب

حدثنا أبو جعفر قال نا حممد بن احلسن بن مساعة قال نا أبو نعيم قال نا أبو جعفر عن الربيع عن أيب العالية 
  واعلموا أن ما غنمتم من شيئ فأن هللا مخسه 

ويقسم قال جياء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مخسة أسهم فيعزل سهما منها 
  األربعة بني الناس مث يضرب 

بيده يف مجيع السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيئ جعله للكعبة فهو الذي مسي هللا ويقول ال جتعلوا هللا 
نصيبا فإن هللا الدنيا واآلخرة قال مث يقسم السهم الذي عزله على مخسة أسهم سهم للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  تامى وسهم للمساكني وسهم البن السبيل وسهم لذي القرىب وسهم للي
  وقيل معىن فأن هللا مخسه فأن لسبيل اهللا مثل واسأل القرية 

   ٤١وقوله جل وعز إن كنتم آمنتم باهللا آية  - ٤٣
ا أمركم به    أي إن كنتم آمنتم باهللا فاقبلوا م

  وقيل املعىن فاعلموا أن اهللا موالكم وناصركم إن كنتم آمنتم به 

ا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان آية وقوله ج - ٤٤    ٤١ل وعز وم
  قال جماهد هو يوم بدر فرق اهللا فيه بني احلق والباطل 

   ٤٢وقوله جل وعز إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى آية  - ٤٥
  قال قتادة العدوة شفري الوادي وكذلك هو يف اللغة 

  ملدينة ومعىن القصوى اليت تلي مكة مث قال تعاىل والركب أسفل منكم ومعىن الدنيا اليت تلي ا
  قال قتادة يعين العري اليت كانت مع أيب سفيان 



   ٤٢وقوله جل وعز ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة آية  - ٤٦
  قال أبو جعفر قال ابن أيب إسحاق جعل املعتدي مبنزلة 

قال أي ليكفر من كفر بعداحلجة مبا رأى من اآلية والعربة ويؤمن من آمن على  احلي وجعل الضال مبنزلة اهلالك
  مثل ذلك 

وقال غريه ليهلك ليموت من مات عن حجة هللا جل وعز وعليه قد قطعت عذره وليعيش من عاش منهم على 
  مثل ذلك وإن اهللا لسميع لقولكم حني تركتموهم عليم مبا تضمره نفوسكم 

   ٥٣يريكهم اهللا يف منامك قليال ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف األمر آية  وقوله جل وعز إذ - ٤٧
  قال ابن أيب جنيح عن جماهد رآهم النيب يف النوم قليال فقص الرؤيا على أصحابه فثبتهم اهللا بذلك 

  وروي عن احلسن أنه قال 
  املعىن إذ يريكهم اهللا بعينك اليت تنام هبا 

   على هذا يف موضوع منامك قال أبو جعفر واملعىن
  والقول األول أحسن جلهتني 

  إحدامها ما روي من أن النيب رآهم يف النوم 
  واألخرى يف قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم فالرؤيا األوىل يف النوم والثانية عند االلتقاء 

  يب وأصحابه وجيوز ما قال احلسن على بعد على أن يكون قوله إذ يريكموهم خطابا للن
  واملعىن ويقللكم يف أعينهم أي لئال يستعدوا لكم ملا أراد اهللا جل وعز من ظفر املسلمني هبم 

   ٤٦وقوله جل وعز وال تنازعوا فتفشلوا آية  - ٤٨
  قال أبو إسحاق يقال يفشل فشال إذا هاب أن يتقدم جبنا 

   ٤٦مث قال جل وعز وتذهب رحيكم آية  - ٤٩
  قال جماهد أي نصركم 

  وقال معمر عن قتادة أي ريح احلرب 
  واملعروف يف اللغة انه يقال ذهبت رحيهم أي دولتهم 

   ٤٧وقوله جل وعز وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس آية  - ٥٠
  يعين أبا جهل وأصحابه يوم بدر 

   ٤٧وقوله جل وعز وزين هلم الشيطان أعماهلم اآلية  - ٥١
  ذكر إذ زين هلم الشيطان أعماهلم قال املعىن وا

  قال الضحاك جاءهم يوم بدر برايته وجنوده فألقى يف قلوهبم أهنم لن ينهزمزا وهم يقاتلون على دين آبائهم 

   ٤٨وقوله جل وعز فلما تراءت الفئتان آية  - ٥٢
  أي التقتا حىت رأت كل واحدة منهما صاحبتها 



   ٤٨مث قال جل وعز نكص على عقبيه آية  - ٥٣
  أي رجع القهقري ويقال نكص على عقبيه إذا رجع من حيث جاء 

ال ترون    وقال إين بريء منكم إين أرى ما 
  قال الضحاك رأى املالئكة إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب 

  قيل إمنا خاف أن يكون الوقت الذي أجل إليه قد حضر 
  وقيل بل كذب 

   ٥٢ن قبلهم آية وقوله جل وعز كدأب آل فرعون والذين م - ٥٤
قال جماهد أي كفعل والدأب عند أهل اللغة العادة وحقيقتة عندهم أنه من قولك فالن يدأب أي يداوم على 

  الشيء 

  ويلزمه وهذا معىن العادة 
   ٥٦وقوله جل وعز الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون آية  - ٥٥

  قال جماهد يعين بين قريظه 
   ٥٧وقوله جل وعز فإمنا تثقفنهم يف احلرب آية  - ٥٦

  أي تصادفهم وتظفر هبم فشرد هبم من خلفهم 
  قال سعيد بن جبري أي أنذر هبم من خلفهم وقال أبو عبيد هي لغة قريش شرد هبم مسع هبم 

  وقال الضحاك أي نكل هبم 
  والتشريد يف اللغة التبديد والتفريق 

   ٥٨قوم خيانة آية  وقوله جل وعز وإما ختافن من - ٥٧
أي غشا ونقضا للعهد فانبذ إليهم على سواء أي ألق إليهم نقض عهدهم لتكون أنت وهم على سواء يف العلم 

  يقال نبذت إليه على سواء أي أعلمته أين قد عرفت منه ما أخفاه 
فال يشد عقدة وال  وروى عمر بن عنبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان بينه وبني قوم عهد إىل مدة

  حيلها حىت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء 
   ٥٩وقوله جل وعز وال حيسنب الذين كفروا سبقوا آية  - ٥٨

قال أبو عبيدة أي فاتوا مث قال جل وعز إهنم ال يعجزون روي عن ابن حميصن أنه قرأ ال يعجزون بالتشديد 
  وكسر النون 

  قال أبو جعفر هذا خطأ من جهتني 
  إحدامها أن معىن عجزه ضعفه وضعف أمره 

  واألخرى أنه كان جيب أن يكون بنونني 
  ومعىن أعجزه سبقه وفاته حىت مل يقدر عليه 

ا استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم آية  - ٥٩    ٦٠وقوله جل وعز وأعدوا هلم م



   قال عكرمة القوة ذكور اخليل ورباط اخليل إناثها
وقال غريه القوة السالح وروى عقبة بن عامر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأعدوا هلم ما استطعتم 

  من قوة أال إن القوة الرمي 
   ٦٠مث قال عز و جل وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم آية  - ٦٠

  أي وترهبون آخرين أي ختيفوهنم 

  نافقون وقيل هم اجلن وقال السدي أهل فارس قال جماهد هم بنو قريظة وقال ابن زيد هم امل
   ٦١وقوله جل وعز وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا آية  - ٦١

  جنحوا مالوا وقال أبو عمرو والسلم الصلح والسلم اإلسالم 
  وأبو عبيدة يذهب إىل أن السلم والسلم والسلم الصلح 

   ٦٢وقوله جل وعز وإن يريدوا أن خيدعوك آية  - ٦٢
  الصلح فإن حسبك اهللا أي كافيك وهو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني أي قواك وألف بني قلوهبم أي بإظهار 

وهذه من اآليات العظام ألن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنه حىت يستقيدها وكانوا أشد خلق اهللا محية 
  فلما بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم كان أحدهم يقاتل أخاه على اإلسالم 

  أبو جعفر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حممد  حدثنا

بن بشري  باألنبار قال نا نصر بن علي قال حدثين أيب قال حدثنا شعبة قال أخربنا بشري ابن ثابت من آل النعمان 
  يف قوله هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني حىت بلغ إنه عزيز حكيم قال نزلت يف األنصار 

   ٦٤النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني آية وقوله جل وعز يا أيها  - ٦٣
  أي اهللا يكفيك ويكفي من اتبعك 

  وقيل املعىن ومن اتبعك ينصرك 
   ٦٥وقوله جل وعز يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال آية  - ٦٤

  التحريض احلث الشديد وهو مأخوذ من احلرض وهو املقاربة 

  نه قد قارب اهلالك للهالك أي حثهم حىت يعلم من خيالف أ
مث قال ابن عباس فرض على الرجل  ٦٥قال جل عز إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني آية  - ٦٥

أن يقاتل عشرة مث سهل عليهم فقال اآلن خفف اهللا عنكم إىل قوله واهللا مع الصابرين وكتب عليهم أن ال يفر 
  مائة من مائتني 

  ملعروف والنهي عن املنكر كذا قال ابن شربمة وأنا أرى األمر با
ا كان يوم بدر جيء باألسرى فقال رسول اهللا  وروى األعمش عن مرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال مل
سلم ما ترون يف هؤالء األسرى فقال أبو بكر يا رسول اهللا قومك وأصلك استبقهم فلعل اهللا  صلى اهللا عليه و 

  يتوب عليهم فقال عمر 



  هللا كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم وذكر احلديث وقال فيه فأنزل اهللا يا رسول ا
   ٦٧ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض آية  - ٦٦

  قال جماهد اإلثخان القتل 
  وقيل حىت يثخن يف األرض حىت يبالغ يف قتل أعدائه 

  وقيل حىت يتمكن يف األرض 
  قوة والشدة واإلثخان يف اللغة ال

   ٦٨وقوله جل وعز لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم آية  - ٦٧
  فيه أقوال 

  قال جماهد سبق من اهللا أن أحل هلم الغنائم 

ا أحلت  وقال أبو جعفر ويقوي هذا أنه روى أبو صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال م
الرؤوس قبلنا كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر وقع الناس فيما وقعوا فيه الغنائم لقوم سود 

  فأنزل اهللا جل وعز لوال كتاب من اهللا سبق إىل قوله إن اهللا غفور رحيم 
  وقيل سبق من اهللا جل وعز أنه يغفر ألهل بدر ما تقدم من ذنبهم وما تأخر قال ذلك احلسن رواه عنه أشعث 

عنه سفيان بن حسني أنه قال سبق من اهللا جل وعز أن اليعذب قوما إال بعد تقدمة ومل يكن تقدم إليهم  وروى
  فيها 

وروى سامل عن سعيد بن جبري لوال كتاب من اهللا سبق قال ألهل بدر من السعادة ملسكم فيما أخذمت من اهللا 
  عذاب عظيم 

  ائر وقيل سبق من اهللا أنه يغفر الصغائر ملن اجتنب الكب

وقوله جل وعز يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما  - ٦٨
   ٧٠أخذ منكم آية 

  قيل يف األخرة وقيل يعوضكم يف الدنيا 
وروي عن العباس أنه قال أسرت يوم بدر ومعي عشرون أوقية فأخذت مين فعوضين اهللا عشرين عبدا ووعدين 

  غفرة امل
   ٧١وقوله جل وعز وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل آية  - ٦٩

  خيانتك أي نقض العهد 
   ٧٢وقوله جل وعز إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا آية  - ٧٠

  قيل إنه يقال هاجر الرجل إذا خرج من أرض إىل أرض 
ن ألن الرجل كان إذا أسلم هجره قومه وهجرهم فإذا خاف الفتنة على نفسه وقيل إمنا قيل هجر وهاجر فال

  رحل عنهم فسمي مسريه هجرة 
وقيل هاجر ألنه كان على هجرته لقومه وهجرهتم له فهو مهاجر هجر دار قومه ووطنه وارحتل إىل دار اإلسالم 



ون الذين هاجروا إىل املدينة إىل وقت ومها هجرتان فاملهاجرون األولون الذين هاجروا إىل أرض احلبشة واآلخر
  الفتح 

  وانقطعت اهلجرة ألن الدار كلها دار اإلسالم فال هجرة وهذا قول أهل احلديث ومن يوثق بعلمه 
   ٧٢وقوله جل وعز والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيئ آية  - ٧١

  أي من نصرهتم ووراثتهم 
لرجل فيقول ترثين وأرثك مث نسخ ذلك بقوله تعاىل وأولوا األرحام بعضهم أوىل قال قتادة كان الرجل يؤاخي ا

  ببعض يف كتاب اهللا 
   ٧٣مث قال عز و جل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه آية  - ٧٢

ال تفعلوه إن التفعلوا النصر واملواالة    ومعىن إن 
  ل إال تأخذوا يف املرياث مبا أمرتكم به وروى ابن أيب طلحة عن ابن عباس إال تفعلوه قال يقو
ا كانوا    وقال ابن زيد أي إال تتركوهم يتوارثون على م
  قال جماهد هذا منسوخ نسخه وأولوا األرحام بعضهم 

  أوىل ببعض 
وروي عن عبد اله بن الزبري أنه قال هذا يف العصبات كان الرجل يعاقد الرجل على أن يتوارثا فنسخ ذلك 

  فرائض وقيل نسخته ال
  وأكثر الرواة على أن الناسخ له وأولو ا األرحام بعضهم اآلية 

وروى سفيان عن السدي عن أيب مالك قال قال رجل نورث أرحامنا املشركني فنزلت والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض وروى يونس عن احلسن قال كان األعرايب ال يرث مهاجرا حىت نزلت وأولوا األرحام بعضهم أوىل 

ض يف كتاب اهللا فقد تبني أن معىن اآلية أن أهل األرحام يتوارثون بأرحامهم دون الذين حالفوهم ونسخ ببع
بله من التوارث باملخالفة انتهت سورة األنفال    ذلك ما كان ق

  آية  ١٢٩تفسري سورة التوبة مدنية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة التوبة وهي مدنية 
الت ابن عباس عن سورة براءة فقال تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم حلى خفنا قال سعيد بن جبري س

  أال تدع أحدا 
وقال يزيد الفارسي عن ابن عباس سألت عثمان بن عفان رمحة اهللا عليه مل عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين 

 الرمحن الرحيم وجعلتموها مع السبع وإىل براءة وهي من املئني فجمعتم بينهما ومل تفصلوا بينهما ببسم اهللا
الطول فقال مكث رسول اهللا زمانا تنزل عليه السورة ذات العدد ويف بعض الروايات ذات اآليات ورمبا سالته 

فيقول أحلقوها يف موضع كذا وهي تشبه قصة كذا وكانت براءة من آخر ما نزل وذهب عين ان أساله عنها 
  فجعلتها تليها ومل  فوقع بقليب أنا شبه سورة األنفال



  أفصل بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال أبو جعفر قال أبو إسحاق حدثين بعض أصحابنا عن صاحبنا حممد بن يزيد أنه قال مل يكتب يف أول براءة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم ألن بسم اهللا افتتاح خري وبراءة أوهلا وعيد ونقض للعهود فلذلك مل يكتب يف أوهلا بسم

قال أبو جعفر ومعىن براءة تربؤ من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدهتم من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة  ١اهللا 
   ٢أشهر آية 

  أي فيقال هلم سيحوا يف األرض أي اذهبوا وجيئوا آمنني أربعة أشهر مث ال أمان لكم بعدها 

رم وصفر وشهر ربيع األول وعشر من شهر ربيع قال جماهد وقتادة األربعة األشهر عشرون من ذي احلجة واحمل
  اآلخر 

  وقال الزهري هن شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم 
أي وإن أجلتم هذا األجل سينصر املسلمون  ٢مث قال عز و جل واعلموا أنكم غري معجزي اهللا آية  - ٢

  عليكم 
   ٣كرب آية وقوله جل وعز وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األ - ٣

  األذان اإلعالم 
روى شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار قال خرج علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل العيد راكبا على دابة 

  فلقيه رجل فقال له وأخذ بلجامه ما يوم احلج األكرب فقال 

  هو يومك الذي أنت فيه خل عنها 
  وكذلك روي احلديث عن علي 

ن عبد اهللا بن سنان قال مسعت املغرية بن شعبة خيطب على املنرب وهو يقول يوم احلج وروى شعبة عن سليمان ب
  األكرب يوم النحر 

  وروى سفيان عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شداد قال احلج األكرب يوم النحر واحلج األصغرالعمرة 
ال يوم هترق فيه الدماء وحيلق فيه وقال عبد امللك بن عمري سألت عبد اهللا بن أيب أوىف عن يوم احلج األكرب فق

  الشعر 
  وروى محاد بن يزيد عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال يوم احلج األكرب يوم النحر وكذلك قال ابن عمر 

  وروى غري مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال هو يوم عرفة 
  وروى ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال هو يوم عرفة 

  وكذا قال جماهد 
  وقال ابن سريين احلج األكرب العام الذي حج فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم اتفق فيه حج امللل 

  قال أبو جعفر وأوالها القول األول جللة من قاله 
  ويدلل على صحته حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة بعثين أبو بكر رضي اهللا عنه فيمن 



  ج بعد هذا العام مشرك أذن يوم النحر مبىن أال حي
وأيضا فإن عرفات قد يأتيها الناس ليال وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع أي يوم أحرم قالوا 

  يوم احلج األكرب قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمه يومكم هذا 
قول جيوز ابن سريين غلط ألن املسلمني فدل على أنه يوم النحر ألن مىن من احلرم وليست عرفات منه و

ال حيج بعد ذلك مشرك    واملشركني حجوا قبل ذلك بعام ونودي فيهم أن 
  وقد جيوز أن يكون النداء كان مبىن وعرفات فيصح القوالن 

   ٤وقوله جل وعز إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا آية  - ٤
  شيئا  وقرأ عطاء بن سنان مث مل ينقضوكم

يقال إن هذا خمصوص يراد به بنو ضمرة خاصة مث قال فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم أي وإن كانت أكثر من 
  أربعة أشهر 

  وقوله جل وعز وخذوهم أي أسروهم ويقال لألسري أخيذ واحصروهم أي احبسوهم 
   ٦ة وقوله جل وعز وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا آي - ٥

  أي استجارك من القتل حىت يسمع كالم اهللا فأجره 
   ٧وقوله جل وعز فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم آية  - ٦

  أي فما أقاموا على العهد ومل ينقضوه فأوفوا هلم 

   ٨وقوله جل وعز كيف وإن يظهروا عليكم آية  - ٧
  وال ذمة  معناه كيف يكون هلم عهد وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال

  روى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال أإلل اهللا جل وعز 
  وروى ابن جريج عن جماهد قال اإلل العهد 

  وقال أبوعبيدة اإلل العهد والذمة التذمم 
  وقال قتادة احللف والذمه العهد 

  وقال الضحاك اإلل القرابة والذمة العهد 

نه يقال أذن موللة أي حمددة األلة احلربة فإذا قيل للعهد إل قال أبو جعفر وهذا أحسنها واألصل يف هذا أ
لعمرك إن إلك ... فمعناه أنه قد حدد وإذا قيل للقرابة فمعناه إن أحدمها حياد صاحبه ويقاربه وأنشد أهل اللغة 

  ... كإل السقب من رأل النعام ... من قريش 
ري معروف ألن أمساء اهللا جل وعز معروفة والذمة فأما ما روي عن أيب جملز وجماهد أن اإلل اهللا جل وعز فغ

  العهد 

  قول معروف ومنه أهل الذمة إمنا هم أهل العهد وتذممت أن أفعل استحييت فصرت مبنزلة من عليه عهد 
   ١١وقوله جل وعز فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين آية  - ٨



  عهد وكفرهم أي فهم مثلكم قد غفر هلم نقضهم ال
أي نقضوا وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر  ١٢مث قال جل وعز وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم آية  - ٩

  أي رؤساءه 
  وقيل هذا يوجب القتل على من طعن يف اإلسالم وإن كان له عهد ألن ذلك ينقض عهده 

   ١٢مث قال جل وعز إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون آية  - ١٠
  روي عن عمار بن ياسر أنه قال أي ال عهد هلم وقرأ 

  احلسن ال إميان هلم 
  قال أبو جعفر وقراءته حتتمل معنيني 

  أحدمها ال إسالم هلم على النفي كما تقول ال علم له 
  واملعىن اآلخر أي يكون مصدرا من قولك آمنته إميانا أي ال تؤمنوهم ولكن اقتلوهم 

   ١٣كم أول مرة آية وقوله جل وعز وهم بدؤ - ١١
قال جماهد قاتلوا حلفاء رسول اهللا مث قال أختشوهنم أي أختشون عاقبتهم فاهللا أحق أن ختشوه أي ختشوا عاقبته مث 

وعدهم النصر وذلك من عالمات النبوة فقال قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف 
  ان قد اشتد صدور قوم مؤمنني فدل هبذا على أن غيظهم ك

  قال جماهد يعين خزاعة حلفاء رسول اهللا 
   ١٥مث قال جل وعز ويتوب اهللا على من يشاء آية  - ١

  وهذا منقطع مما قبله 
  وذلك اهنم ملا أمروا بالقتال تبني نفاق املنافقني  ١٦آية  ٠وقوله جل وعز أم حسبتم أن تتركوا  - ١٣
   ١٦اهدوا منكم آية مث قال جل وعز وملا يعلم اهللا الذين ج - ١٤

  وقد علم ذلك علم غيب وإنا تقع اجملازاة على العلم املشاهد 
   ١٦آية  ٠مث قال جل وعز ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة  - ١٥

  الوليجة البطانة من وجل يلج ولوجا إذا دخل فاملعىن دخيلة مودة من دون اهللا ورسوله 
   ١٧ا كان للمشركني أن يعمروا مسجد اهللا آية وقوله جل وعز م - ١٦

  هكذا قرأ ابن عباس وهو اختيار أيب عمرو واحتج بقوله تعاىل فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا 
  ومن قرأ ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا فتحتمل قراءته معنيني 

  أحدمها أن يكون جلميع املساجد 
سجد احلرام خاصة وهذا جائز فيما كان من أمساء اجلنس كما يقال قد صار فالن يركب واآلخر أن يراد به امل

  اخليل وإن مل يركب إال فرسا 
  والقراءة مساجد أصوب ألنه حيتمل املعنيني وقد أمجعوا على قراءة قوله إمنا يعمر مساجد اهللا على اجلمع 



   ١٩رام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر آية وقوله جل وعز أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احل - ١٧
  واملعىن أجعلتم أهل سقاية احلاج كما قال واسال القرية 

  ومن قرأ أجعلتم سقاة احلاج وعمرة املسجد احلرام فهو عنده على غري حذف 
  قال الشعيب نزلت يف علي بن أيب طالب والعباس 

   وشيبة وقال احلسن نزلت يف علي والعباس وعثمان بن طلحة احلجيب
وقال حممد بن سريين خرج علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه من املدينة إىل مكة فقال للعباس يا عم اال هتاجر اال 

  متضي إىل النيب فقال أنا أعمر البيت وأحجبه فنزلت 

  أجعلتم سقاية احلاج إىل آخر االية 
   ٢٠وقوله جل وعز أعظم درجة عند اهللا آية  - ١٨

ارفع منزلة من سقاة احلاج وعمار املسجد احلرام واجلهاد هم الفائزون باجلنة الناجون من  أي من غريهم أي
  النار والفايز الذي ظفر بامنيته 

   ٢١مث قال جل وعز يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان آية  - ١٩
  أي يعلمهم يف الدنيا وهلم يف اآلخرة 

   ٢٥آية وقوله جل وعز لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية  - ٢٠
ام به    أي يف أماكن ومنه استوطن فالن املكان أي أق

   ٢٦مث قال جل وعز ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم آية  - ٢١
  أي ونصركم يوم حنني 

قال قتادة حنني اسم ماء بني مكة والطائف قال وكان النيب يف اثين عشر ألفا من املهاجرين واألنصار وألفني من 
أعلمهم اهللا جل وعز أهنم مل الطلقاء فقال رجل لن تغ لبوا اليوم فتفرق أكثرهم مث دعا النيب فأجيب ونصر ف

  يغلبوا من كثرة وإمنا يغلبون بأن ينصرهم اهللا 

   ٢٨وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس آية  - ٢٢
  يقال لكل مستقذر جنس فإذا قلت رجس جنس كسرت الراء والنون وأسكنت اجليم 

   ٢٨وقوله جل وعز فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا آية  - ٢٣
  روى ابن جريج عن عطاء قال يريد باملسجد احلرام احلرم كله 

وروى ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام إال ان يكون عبد أو 
  أحد من أهل اجلزية 

  ن املشركني يف اآلية يراد هبم من ليس له عهد وأن ذلك يف سائر املساجد وهذا مذهب الكوفيني ا
  ومذهب املدنيني أن اآلية عامة جلميع الكفار وانه حيال بينهم وبني مجيع املساجد 



  ومذهب الشافعي ان املشركني ها هنا عام أيضا كقول مالك إال أنه قال إمنا ذلك يف املسجد احلرام خاصة 
 هذا أحسن لقول اهللا جل وعز يف بيوت أذن اهللا أن ترفع أي تصان فيجب على هذا ان ترفع ومذهب املدنني يف

  عن دخوهلم ألهنم ال يعظموهنا يف دخوهلم 
   ٢٨وقوله جل وعز وإن خفتم عيلة آية  - ٢٤

  والعيلة الفقر يقال عال يعيل عيلة ومنه ووجدك عائال فأغىن 
إن خفتم عائلة ومعناه خصلة شاقة يقال عالين األمر يعولين أي وقال علقمة يف مصحف عبد اهللا بن مسعود و

  شق علي واشتد 
   ٢٩وقوله جل وعز قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر آية  - ٢٥

  املعىن قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا إميا املوحدين ألن أهل الكتاب يؤمنون باهللا ويقولون له ولد تعاىل عن ذلك 
  ون باآلخرة ويقولون ال أكل فيها وال شراب فهذا خالف على ما أمر اهللا له جل وعز ويؤمن
   ٢٩مث قال جل وعز وال يدينون دين احلق آية  - ٢٦

  قال أبوعبيدة جمازه وال يطيعون طاعة احلق 
  قال أبو جعفر أي طاعة أهل اإلسالم وكل مطيع ملكا فهو دائن له يقال دان فالن لفالن 

  يف دين عمرو وحالت دوننا فدك ... لئن حللت جبو يف بين أسد . ..قال زهري 

   ٢٩مث قال جل وعز من الذين أوتوا الكتاب آية  - ٢٧
سلم يف اجملوس أن جيروا جمراهم    وهم اليهود والنصارى وسن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٢٩مث قال جل وعز حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون آية  - ٢٨
  و صاحل عن ابن عباس يف قوله جل وعز وهم صاغرون قال ميشون هبا ملبني روى أب

سلمان قال مذمومني    وروى عطاء عن أيب البختري عن 
بن ثور عن معمر عن قتادة عن يد قال عن مهر    وروى حممد 

  وقيل معىن يد عن إنعام يد أي عن إنعام منكم 

  بذلك عليهم ألهنم إذا أخذت منهم اجلزية فقد أنعم عليهم 
  وقيل وهو أصحها يؤدوهنا بأيديهم وال يوجهون هبا كما يفعل اجلبارون 

  وقال سعيد بن جبري يدفعها وهو قائم والذي يأخذها منه جالس 
  وأكثر أهل اللغة على أن املعىن عن قهر وذلة كما تقول اليد يف هذا لفالن 

  ارية عليهم ومذهب الشافعي يف هذا أن تؤخذ اجلزية منهم وأحكام املسلمني ج

  مث قال وهم صاغرون 
  قال أبو عبيدة الصاغر الذليل احلقري 

  وقال غريه الذي يتلتل ويعنف به 



   ٣٠مث قال جل وعز ذلك قوهلم بأفواههم آية  - ٢٩
  يقال قد علم أن القول بالفم فما الفائدة يف قوله بأفواههم 
ولون اختذ اهللا صاحبة ويقولون له ولد وقوهلم بال واجلواب عن هذا انه ال بيان عندهم وال برهان هلم ألهنم يق

  حجة 
   ٣٠مث قال جل وعز يضاهون قول الذين كفروا من قبل آية  - ٣٠

  أي يشاهبون ويقتفون ما قالوا 
  ويقرأ يضاهئون واملعىن واحد يقال امرأة ضهيا مقصورة وضهياء ممدود غري مصروف إذا كانت ال حتيض 

  ويقال هي اليت ال ثدي هلا 
املعىن أهنا قد أشبهت الرجال يف هذه اخلصلة فمن جعل اهلمزة أصال قال يضاهئون ومن جعلها زائدة وهو و

  أجود قال يضاهون 
   ٣٠مث قال تعاىل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون آية  - ٣١

  فخوطبوا مبا يعرفون أي جيب أن يقال هلم هذا 
  مث قال أىن يؤفكون أي من أن يصرفون عن احلق بعد البيان 

   ٣١مث قال جل وعز اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا آية  - ٣٢
روى األعمش وسفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال سئل حذيفة عن قول اهللا جل وعز اختذوا 

  أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا هل عبدوهم فقال ال 

  وا عليهم احلالل فحرموه ولكنهم أحلوا هلم احلرام فاستحلوه وحرم
حدثنا أبو جعفر قال نا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن بنت أمحد بن منيع قال نا احلماين قال نا عبد السالم بن 
حرب عن غضيف وهو ابن أعني عن مصعب بن سعد عن عدي بن حامت قال أبصر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عنك قال وسئل عن قوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من يف رقبيت صليبا من ذهب فقال اطرح هذا 
دون اهللا قال أما إهنم ما كانوا يعبدوهنم ولكن كانوا حيلون هلم ما حرم اهللا عليهم فيستحلونه وحيرمون عليهم ما 

  احل اهللا هلم فيحرمونه 
   ٣٤اهللا آية وقوله جل وعز والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل  - ٣٣

  جيوز أن يكون املعىن وال ينفقون الكنوز ألن الكنوز تشتمل 

  على الذهب والفضة ها هنا 
  وجيوز أن يكون ألحدمها كما قال واهللا ورسوله أحق أن يرضوه 

  ويف هذه اآلية أقوال 
  روى عكرمة عن ابن عباس وعطية ونافع عن ابن عمر أهنما قاال ما أديت زكاته فليس بكنز 

  وي ذلك أن ابن جريج روى عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ويق
  إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت شره عنك 



  وقيل إن هذه اآلية نزلت يف املشركني 
  وقال أبو هريرة من خلف عشرة آالف جعلت صفائح وعذب هبا حىت ينقضي احلساب 

  و صفراء كوي هبا مغفورا له أو غري مغفور له وإن حله السيف من ذلك وقال أبو أمامة من خلف بيضاء أ
وروى موسى بن عبيدة عن عمران بن أيب أنس عن مالك ابن أوس بن احلدثان عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى 

سلم قال من مجع دينارا أو درمها أو تربا أو فضة ال يعده لغرمي وال ينفقه يف سبيل اهللا فهو  كنز اهللا عليه و 
  يكوى به يوم القيامة 

  وقال معاوية نزلت يف أهل الكتاب فرد عليه أبو ذر وقال نزلت فينا وفيهم 
وحديث ابن عمر يف هذا حسن على توقيه وهو جيد اإلسناد رواه مالك وأيوب وعبيد اهللا عن نافع عن ابن 

  عمر 
  وقد روي أيضا عن عمر أنه قال ليس كنزا ما أديت زكاته 

يد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز إال أنه قال أراها منسوختا لقوله تعاىل خذ من أمواهلم وكذلك قال سع
  صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وليس يف اخلرب ناسخ وال منسوخ 

ا من عبد ال يؤدي زكاة ماله إال أتى له مباله  سلم قال م وروى أبو زبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و 
  جهنم فتكوى به جنباه وجبهته وظهره حىت حيكم اهللا بني عباده وذكر احلديث فأمحي عليه يف نار 

وقوله جل وعز إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض  - ٣٤
   ٣٦منها أربعة حرم آية 

  األربعة احلرم احملرم ورجب وذو القعدة وذواحلجة 
  القيم مث قال جل وعز ذلك الدين 

  الدين ها هنا احلساب أي ذلك احلساب الصحيح والعدد املستوىف 
  وعن ابن عباس ذلك الدين القيم قال القضاء القيم 

   ٣٦وقال أبو عبيدة أي القائم فال تظلموا فيهن أنفسكم آية 
وال فسوق  أكثر أهل التفسري على أن املعىن فال تظلموا يف األربعة أنفسكم وخصها تعظيما كما قال فال رفث

  وال جدال يف احلج 
سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران    وروى محاد بن 

  عن ابن عباس فال تظلموا فيهن أنفسكم يف االثين عشر 
  وروى قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد بن احلنفية قال فيهن كلهن 

   ٣٧وقوله جل وعز إمنا السيء زيادة يف الكفر آية  - ٣٥
  منه نسأ اهللا يف أجلك النسيء التأخري و

   ٣٧مث قال جل وعز يضل به الذين كفروا آية  - ٣٦



  قال الزهري وقتادة والضحاك وأبو وائل والشعيب كانوا رمبا أخروا حترمي احملرم إىل صفر 
  قال قتادة وكانوا يسموهنا الصفرين 

  رم فيقبلون منهم وقال جماهد كان هلم حساب حيسبون فرمبا قالوا هلم احلج يف هذه السنة يف احمل
  ودل على هذا قوله وال جدال يف احلج أي إنه يف ذي احلجة 

قال أبو جعفر وابني ما يف هذا ما حدثناه بكر بن سهل قال نا أبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
  طلحة عن ابن عباس إمنا النسيء زيادة يف الكفر قال كان جنادة بن 

وكان يكىن أبا مثامة فينادي اال إن ابا مثامة ال خياب وال يعاب اال وإن صفر العام  أمية يوايف املوسم كل عام
األول العام حالل فيحله للناس وحيرم صفرا عاما وحيرم احملرم عاما فذلك قول اهللا جل وعز إمنا النسيء زيادة 

  يف الكفر اآلية قال والنسيء تركهم احملرم عاما وعاما حيرمونه 
  به الذين كفروا يعين بالذين كفروا احلساب الذين يقولون هلم هذا  وقرأ احلسن يضل

  ويروى عن عبد اهللا بن مسعود يضل به الذين كفروا أي يضل به الذين يقبلون من احلساب 

ا وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا أي ليوافقوا  وحيتج ملن قال بالقول األول بقوله جل وعز حيلونه عام
  بعة كما حرم اهللا جل وعز أربعة فيحرموا أر

   ٣٨وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض آية  - ٣٧
  قال جماهد يف غزوة تبوك أمروا باخلروج يف شدة احلر وقد طابت الثمار وقالوا إىل الظالل 

أي أرضيتم بنعيم احلياة الدنيا من نعيم اآلخرة  ٣٨يا من اآلخرة آية مث قال جل وعز أرضيتم باحلياة الدن - ٣٨
  فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

  واملتاع املنفعة والنعيم 
   ٤٠وقوله جل وعز إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار آية  - ٣٩

  كر ودخال غارا يف جبل ثور فاقاما فيه ثالثا قال الزهري خرج هو وأبو ب
  واملعىن فقد نصره اهللا ثاين اثنني أي نصره اهللا منفردا إال من أيب بكر رضي اهللا عنه 

   ٤٠وقوله جل وعز فأنزل اهللا سكينته عليه آية  - ٤٠
ن النيب قد كانت جيوز أن تكون تعود على أيب بكر واألشبه على قول أهل النظر ان تكون تعود على أيب بكر أل

عليه السكينة وهي السكون والطمأنينة ألنه جل وعز أخرب عنه انه قال الحتزن إن اهللا معنا وسأذكر هذا يف 
  اإلعراب على غاية الشرح 

   ٤١وقوله جل وعز انفروا خفافا وثقاال آية  - ٤١

  خا يف معىن هذا أقوال منها أن أنس بن مالك روى أن أبا طلحة تأوهلا شبابا وشيو
  وقال املقداد ال أجدين اال خمفا أو مثقال 

  وقال احلسن يف العسر واليسر 



وروى سفيان عن حصني بن عبد الرمحن عن أيب ملك الغفاري قال أول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا 
  وثقاال 

  وقال أبو الضحى كذلك أيضا 
  مث نزل أوهلا وآخرها 

خفافا وثقاال قال فيه الثقيل وذو احلاجة والضيعة والشغل وانزل اهللا عز و وروى ابن أيب جنيح عن جماهد انفروا 
  جل انفروا خفافا وثقاال 

  وروى سفيان عن منصور يف قوله انفروا خفافا وثقاال قال مشاغيل وغري مشاغيل 
  وقال قتادة ومذهب الشافعي ركبانا ومشاة 

  وقال قتادة نشاطا وغري نشاط 
  الذي له عيال واملخف الذي ال عيال له  وقال زيد بن أسلم املثقل

  وهذا حني كان أهل اإلسالم قليال مث نزل وما كان املؤمنون لينفروا كافة 
  قال ابو جعفر وهذه األقوال متقاربة 

  واملعىن انفروا على كل األحوال 
  ومن أمجع هذه األقوال قول احلسن 

نا نصر بن علي قال أخربين أيب قال نا شعبة عن منصور  حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حممد الكناين باألنبار قال
  بن 

  زاذان عن احلسن انفروا خفافا وثقاال قال يف العسر واليسر 
  وقول أيب طلحة حسن ألن الشاب ختف عليه احلركة والشيخ تثقل عليه 

   ٤٢وقوله جل وعز لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك آية  - ٤٢
افع الدنيا أي لو كانت غنيمة قريبة وسفرا قاصدا أي سهال التبعوك ولكن بعدت العرض ما يعرض من من

  عليهم الشقة والشقة الغاية اليت يقصد إليها 
   ٤٣وقوله جل وعز عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني آية  - ٤٣

  أي حىت يتبني من نافق ومن مل ينافق 
  قوم قالوا نستأذن يف اجللوس فإن أذن  قال جماهد هؤالء

  لنا جلسنا وإن مل يؤذن لنا جلسنا 
  وقال قتادة نسخ هذه اآلية بقوله يف سورة النور فإن استأذنوك لبعض شأهنم فاذن ملن شئت منهم 

ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا  مث بني أن أمارة الكفر االستئذان يف التخلف فقال تعاىل 
   ٤٤بأمواهلم وأنفسهم آية 

   ٤٦وقوله جل وعز ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم آية  - ٤٤



  التثبيط رد اإلنسان عما يريد أن يفعله 
  اخلبال الفساد وذهاب الشيء  ٤٧آية  ٠وقوله جل وعز لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال  - ٤٥

  االيضاع سرعة السري  ٤٧قال جل وعز وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة آية مث  - ٤٦
  قال أبو إسحاق معىن خاللكم فيما خيل بكم 

  وقال غريه بينكم 
  وقيل الفتنة ها هنا الشرك 

  فيه قوالن أحدمها فيكم من يستمع وخيربهم مبا يريدون  ٤٧مث قال جل وعز وفيكم مساعون هلم آية  - ٤٧
  خر فيكم من يقبل منهم مثل مسع اهللا ملن محده والقول اآل

  والقول األول أوىل ألنه األغلب من معنييه أن معىن مساع يسمع الكالم ومثله مساعون للكذب 
  والقول الثاين ال يكاد يقال فيه إال سامع مثل قائل 

  فيه قوالن  ٤٩آية  ٠وقوله جل وعز ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين  - ٤٨
  حاك وال تكفرين وكذلك قال قتادة أي وال تؤمثين قال الض

  ومعناه ال تؤمثين باخلروج وهو ال يتيسر يل فإذا ختلفت أمثت 
  والقول اآلخر وهو قول جماهد أنه قيل هلم تغزون فتغنمون بنات األصفر فقال بعضهم ال تفتين ببنات األصفر 

  ل هذا قال أبو إسحاق يف اجلد بن قيس أحد بين سلمة وهو الذي قا
   ٥٠وقوله جل وعز إن تصبك حسنة تسؤهم آية  - ٤٩

أي إن تظفر وتغنم يسؤوهم ذلك وإن تصبك مصيبة هتزم يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد أخذنا باحلزم إذ 
  مل خنرج كذلك 

  وقال جماهد معناه حذرنا 
  ناه قوالن يف مع ٥١وقوله جل وعز قل لن يصيبنا إال ما حتب كتب اهللا لنا آية  - ٥٠

  أحدمها إال ما قدر اهللا علينا 
  واآلخر إال ما أخربنا به يف كتابه من أنا نقتل فنكون شهداء أو نقتلكم 

   ٥٢وكذلك معىن قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني آية 

   ٥٥ية وقوله جل وعز فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا آ - ٥١
  فيه تقدمي وتأخري 

املعىن فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم يف اآلخرة وهذا قول أكثر أهل 
العربية وجيوز أن يكون املعىن فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم يف الدنيا ألهنم منافقون فهم 

  عذبون مبا ينفقون ينفقون كارهني في
  مث قال وتزهق أنفسهم أي خترج 



   ٥٧وقوله جل وعز لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخال لولوا إليه وهم جيمحون آية  - ٥٢
  قال قتادة امللجأ احلصون واملغارات الغريان 

  واملدخل األسراب 
  ملغارات من غار يغور إذا استتر قال أبو جعفر وهذا قول حسن عند أهل اللغة ألنه يقال للحصن ملجأ وجلأ وا

وتقرأ أو مدخال بتشديد الدال واخلاء وتقرأ أو مدخال ومعانيها متقاربة إال أن مدخال من دخل يدخل ومدخال 
من أدخل يدخل أي لو جيدون قوما يدخلوهنم يف مجلتهم أو قوما يدخلون معهم أو مكانا يدخلون فيه لولوا إليه 

  ء لولوا إليه وهم جيمحون أي يسرعون ال يرد وجوههم شيء أي لو وجدوا أحد هذه األشيا
  ومنه فرس مجوح 

   ٥٨وقوله جل وعز ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا آية  - ٥٣

  قال جماهد أي يروزك ويسألك 
  وقال قتادة أي يطعن عليك 

  عابه ومنه فالن مهزة ملزة أي عياب للناس قال أبو جعفر والقول عند أهل اللغة قول قتادة يقال ملزه يلمزه إذا 
  ويقال اللمزة هو الذي يعيب يف سر وإن اهلمزة هو الذي يشري بعينيه 

  وهذا كله يرجع إىل أنه يعيب 
   ٦٠وقوله جل وعز إمنا الصدقات للفقراء واملساكني آية  - ٥٤

  قال قتادة الفقري احملتاج الذي له زمانه واملسكني 

  الصحيح احملتاج 
  ال جماهد والزهري الفقري الذي ال يسأل واملسكني الذي يسأل وق

حدثنا حممد بن إدريس بن أسود قال نا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخربين جرير بن حازم عن علي بن 
  احلكم عن الضحاك قال الفقراء من املهاجرين واملساكني من األعراب 

  واملساكني من أهل الذمة قال وكان ابن عباس يقول الفقراء من املسلمني 
قال أبو جعفر الذي قاله الزهري وجماهد حسن ألن املسكني مأخوذ من السكون واخلضوع فالذين يسألون 

  يظهر عليهم السكون واخلضوع 
  وإن كان الذي يسأل والذي ال يسأل جيتمعان يف اسم الفقر 

ا ذكرنا    فإن الطي يظهر عليه مع الفقر م
  رف بأن يقال إىل كذا وفقري يف اللغة إمنا يع

  فاملعىن والفقراء إىل الصدقة ومسكني عليه ذلة ألنه قد يكون به فقر إليها وال ذلة عليه فيها 
  وقال اهل اللغة ال نعلم بينهم اختالفا 

  الفقري الذي له بلغة واملسكني الذي ال شيء له 



  ... له سبد  وفق العيال فلم يترك... أما الفقري الذي كانت حلوبته ... وأنشدوا 
ألعرايب أفقري أنت فقال ال بل مسكني    وقال يونس قلت 

  وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ليس املسكني بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن املسكني الذي ال يسأل وال يفطن 

  له فيعطى وال جيد غىن يغنيه 
سليمان الفقري مشتق من قوهلم فقرت له فقرة من مايل أي أعطيته قطعة فالفقري على  قال أبو جعفر قال علي بن 

  هذا الذي له قطعة من املال واملسكني مأخوذ من السكون كأنه مبنزلة من ال حركة له 
وقال بعض الفقهاء املسكني الذي له شيء واحتج بقول اهللا عز و جل أما السفينة فكانت ملساكني يعلمون يف 

  لبحر ا
قال أبو جعفر وهذا االحتجاج ال يلزم ألنك تقول هذا التمر هلذه النخلة وهذا البيت هلذه الدار ال تريد امللك 

  فيجوز أن يكون قيل ملساكني ألهنم كانوا يعلمون فيها 

  وقد قيل إنه إمنا متثيل كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لبعض النساء يا مسكينة عليك السكينة 
   ٦٠مث قال عز و جل والعاملني عليها آية  - ٥٥

  وهم السعاة ومن كان مثلهم 
   ٦٠مث قال تعاىل واملؤلفة قلوهبم آية  - ٥٦

  قال الشعيب هؤالء كانوا يف وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم يتألفون فلما ويل أبو بكر رضي اهللا عنه زال هذا 
اجلعفي وقد قال يونس سألت الزهري قال ال أعلم أنه نسخ قال أبو جعفر حديث الشعيب إمنا رواه عنه جابر 

  من ذلك شيء 
فعلى هذا احلكم فيهم ثابت فإن كان أحد حيتاج إىل تألفه وخياف أن يلحق املسلمني منه آفة أو يرجى أن حيسن 

  إسالمه بعد دفع إليه 

   ٦٠مث قال جل وعز ويف الرقاب آية  - ٥٧
  أي ويف فك الرقاب 

  ن قيل هم املكاتبو
  وقيل تبتاع الرقاب فيكون الوالء للمسلمني 

قال جماهد هم الذين أحرقت النار بيوهتم وأذهب السيل ماهلم  ٦٠مث قال جل وعز والغارمني آية  - ٥٨
  فادانوا لعياهلم 

  وروي عن ايب جعفر وجماهد وقتادة قالوا الغارم من استدان لغري معصية 
  ذا كان ذا دين يف قال أبو جعفر وهذا ال يكون غريه ألنه إ



  معصية فقضي عنه فقد اعني على املعصية 
والغرم يف اللغة اخلسران فكأن املستدين ال جيد قضاء دينه قد خسر ماله ومنه إن عذاهبا كان غراما أي هالكا 

  وخسرانا 
  مث قال تعاىل ويف سبيل اهللا أي يف طاعة اهللا أي للمجاهدين واحلجاج وابن السبيل 

   جعفر أنه قال هو اجملتاز من أرض إىل ارض روى جابر عن أيب
قال أبو جعفر والسبيل يف اللغة الطريق فابن السبيل هو الذي قطعت عليه الطريق أو جاء من أرض العدو وقد 

  أخذ 

  ماله 
إىل قالت الفقهاء ابناء السبيل الغائبون عن أمواهلم الذين ال يصلون إليها لبعد املسافة بينهم وبينها حىت حيتاجوا 

  الصدقة فهي إذ ذاك هلم مباحة فقد صاروا إىل حكم من ال مال له 
  روى املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة يف قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 

  قال إمنا ذكر اهللا هذه الصدقات لتعرف واي صنف أعطيت منها أجزاك 
  ت لفقراء واملساكني قال يف ايها وضعت أجزأ عنك وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس إمنا الصدقا

   ٦١وقوله جل وعز ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن آية  - ٥٩
  قال جماهد هؤالء قوم من املنافقني ذكروا النيب فقالوا نقول فيه فإن بلغه ذلك حلفن له فصدقنا 

ا يقال ل   ه ويقبله وكذلك األذن يف اللغة يقال هو أذن إذا كان يسمع م
ا يقولون أن يكون قريبا منكم يقبل اعتذاركم    فاملعىن إن كان األمر على م

   ٦١مث قال جل وعز قل اذن خري لكم آية  - ٦٠
  أي إن كان كما قلتم 
  مث أخرب انه يؤمن باهللا 

  ومن قرأ قل أذن خري لكم ذهب إىل ان معناه قل هو مستمع خري لكم 
املعىن عند سيبويه واهللا أحق أن يرضوه ورسوله  ٦٢أحق ان يرضوه آية  وقوله جل وعز واهللا ورسوله - ٦١

  أحق أن 

  ... عندك راض والرأي خمتلف ... حنن مبا عندنا وانت مبا ... يرضوه مث حذف كما قال الشاعر 
  وقال أبو العباس هو على غري حذف واملعىن واهللا أحق أن يرضوه ورسوله 

  حق اين يرضوه وقوله جل وعز واهللا افتتاح كالم كما تقول هذا هللا ولك وقال غريمها املعىن ورسول اهللا أ

   ٦٣وقوله جل وعز امل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله آية  - ٦٢
  معناه يعادي وجيانب يقال حاد فالن أي صار يف حدة 

   ٦٤٩ية وقوله جل وعز حيذر املنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم آ ٦٣غري حده 



  قال جماهد هؤالء قوم من املنافقني ذكروا النيب واملسلمني وقالوا نرجو أن ال يفشي اهللا علينا 
   ٦٥وقوله جل وعز ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب آية  - ٦٤

  فاملعىن ولئن سالتهم عما قالوا 
ان يدخل بالد الروم وخيرب حصوهنم فأطلع  قال قتادة هؤالء قوم من املنافقني قالوا يف غزوة تبوك ايطمع حممد

  اهللا النيب على ما قالوا فدعا هبم فقال اقلتم كذا وكذا فقالوا إمنا كنا خنوض ونلعب 

ا يقول حممد حقا فنحن محري فأطلعه اهللا جل وعز على ما قالوا فسأهلم فقالوا  وقال سعيد بن جبري قالوا إن كان م
  إمنا كنا خنوض ونلعب 

   ٦٥و جل قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم آية  قال عز - ٦٥
  أي قد ظهر منكم الكفر بعد ظهور اإلميان 

   ٦٧وقوله جل وعز ويقبضون أيديهم آية  - ٦٦
حق وال فيما جيب    قال جماهد أي ال يبسطوهنا يف 

   ٦٧مث قال جل وعز نسوا اهللا فنسيهم آية  - ٦٧
  قتادة أي نسيهم من اخلري فأما من الشر فلم ينسهم  قال

  واملعىن عند أهل اللغة تركوا أمر اهللا فتركهم من رمحته وتوفيقه يقال نسي الشيء إذا تركه 

   ٦٨وقوله جل وعز خالدين فيها هي حسبهم آية  - ٦٨
  أي هي كافيهم أي هي على قدر أعماهلم ويقال أحسبين الشيء أي كفاين 

   ٦٩جل وعز فاستمتعوا خبالقهم آية  وقوله - ٦٩
  قال قتادة أي بدينهم واملعىن عند أهل اللغة فاستمتعوا بنصيبهم من الدنيا 

   ٧٠وقوله جل وعز واملؤتفكات آية  - ٧٠
  قال قتادة هي مدائن قوم لوط 

وب وقال أهل اللغة مسيت مؤتفكات ألهنا ائتفكت هبم أي انقلبت وهو من اإلفك وهو الكذب ألنه مقل
  ومصروف عن الصدق 

   ٧٣وقوله جل وعز يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم آية  - ٧١

  قال احلسن أي جاهد الكفار بالسيف واملنافقني بإقامة احلدود عليهم وباللسان 
  وقال قتادة أي جاهد الكفار بالقتال واملنافقني باإلغالظ يف القول 

   ٧٤باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمعم آية  وقوله جل وعز حيلفون - ٧٢
ا فنحن محري فقال هلم فنحن نقول  ا جاء به حممد حق قال جماهد مسعهم رجل من املسلمني وهم يقولون إن كان م

   ٧٤ما جاء به حق فهل حنن محري فهم املنافق بقتله فذلك قوله ومهوا مبا مل ينالوا آية 
  اهد مهوا بقتل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأطلعه اهللا على ذلك وقال غري جم



   ٧٤مث قال جل وعز وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله آية  - ٧٣
  أي ليس ينقمون شيئا كما قال النابغة 

  ... هبن فلول من قراع الكتائب ... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
   ٧٥عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن آية وقوله جل وعز ومنهم من  - ٧٤

قال قتادة هذا رجل من األنصار قال لئن رزقين اهللا شيئا ألودين فيه حقه وألتصدقن فلما آتاه اهللا ذلك فعل ما 
  نص عليكم فاحذروا الكذب فإنه يؤدي إىل الفجور 

األنصاري جاء إىل رسول اهللا صلى وروى علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب 
سلم فقال يا    اهللا عليه و 

رسول اهللا ادع اهللا ان يرزقين ماال فقال وحيك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه قال مث رجع 
  إليه فقال يا رسول اهللا ادع اهللا ان يرزقين ماال 

 لو سألت اهللا أن يسيل علي اجلبال ذهبا وفضة قال وحيك يا ثعلبة اما ترضى ان تكون مثل رسول اهللا واهللا
  لسالت 

حق حقه فقال رسول  مث رجع فقال يا رسول اهللا ادع اهللا ان يرزقين ماال فواهللا لئن أتاين اهللا ماال ألوتني كل ذي 
هبا  اهللا اللهم ارزق ثعلبة ماال اللهم ارزق ثعلبة ماال فاختذ غنما فنمت حىت ضاقت عليها أزقة املدينة فتنحى

فكان يشهد الصلوات مع رسول اهللا مث منت حىت تعذرت عليها مراعي املدينة فتنحى هبا مكانا يشهد اجلمع مع 
رسول اهللا مث منت فتباعد هبا فترك اجلمع واجلماعات فأنزل اهللا على رسوله خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم 

ول اهللا فانزل اهللا جل وعز ومنهم من عاهد وتزكيهم هبا فخرج مصدقوا رسول اهللا فمنعهم وقال حىت القى رس
اهللا لئن آتانا من فضله إىل آخر اآلية القصة فأخرب ثعلبة فأقبل واضعا على رأسه التراب حىت أتى النيب فلم يقبل 

  منه مث أتى أبا بكر فلم يقبل منه مث اتى عمر فأىب 

  أن يقبل منه مث أتى عثمان فلم يقبل منه ومات يف خالفته 
   ٧٧قال جل وعز فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم آية  مث - ٧٥

  جيوز ان يكون املعىن فأعقبهم اهللا نفاقا 
  وجيوز ان يكون املعىن فاعقبهم البخل ألن قوله خبلوا يدل على البخل 

   ٧٩وقوله جل وعز الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات آية  - ٧٦
ك أن عبد الرمحن بن عوف تصدق بنصف ماله وكان ماله مثانية آالف قال قتادة أي يعيبون املؤمنني قال وذل

ا أعظم رياه    دينار فتصدق منها بأربعة آالف فقال قوم م

فأنزل اهللا جل وعز الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات وجاء رجل من األنصار بنصف صربة من 
  ال جيدون إال جهدهم  متر فقالوا ما أغىن اهللا عن هذا فأنزل اهللا والذين

  قرىء جهدهم و جهدهم بالضم والفتح 



  قال أبو جعفر ومها لغتان مبعىن واحد عند البصريني 
  وقال بعض الكوفيني اجلهد املشقة واجلهد الطاقة 

   ٧٩مث قال جل وعز فيسخرون منهم سخر اهللا منهم وهلم عذاب اليم آية  - ٧٧
  ريتهم فسمى ومعىن سخر اهللا منهم جازاهم اهللا على سخ

  الثاين باسم األول على االزدواج 
   ٨٠وقوله جل وعز استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم آية  - ٧٨

يروى أن النيب قال ألستغفرن هلم أكثر من سبعني مرة فنزلت سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم فترك 
  االستغفار هلم 

وقوله جل وعز فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا وكرهوا ان جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف  - ٧٩
   ٨١سبيل اهللا آية 

  اخلالف املخالفة واملعىن من أجل خمالفة رسول اهللا كما تقول جئتك ابتغاء العلم 

  ومن قرأ خلف رسول اهللا أراد التأخر عن اجلهاد 
   ٨١هنم أشد حرا آية وقوله جل وعز قل نار ج - ٨٠

  فيه معىن الوعيد والتهديد 
   ٨٢مث قال جل وعز فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون آية  - ٨١

قال أبو رزين يقول اهللا أمر الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإهنم سيبكون يف النار بكاء ال ينقطع فذلك 
  الكثري 

  ليال يف الدنيا وليبكوا كثريا يف اآلخرة يف جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون وقال احلسن فليضحكوا ق
  وقوله جل وعز فاقعدوا مع اخلالفني  - ٨٢

   ٨٣آية 
  واخلالف الذي يتخلف مع مال الرجل ويف بيته 

   ٨٤مث قال جل وعز وال تصل على أحد منهم مات أبدا آية  - ٨٣
لى عبد اهللا بن ايب فاخذ جربيل بردائه فقال وال تصل على أحد روي عن أنس بن مالك ان النيب تقدم ليصلي ع

  منهم مات أبدا وال تقم على قربه 
  ويروى ان النيب كان إذا صلى على واحد منهم وقف على قربه فدعا له 

   ٨٧وقوله عز و جل رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون آية  - ٨٤
  والف النساء قال جماهد وقتادة اخل

  وقال غريمها اخلوالف أخساء الناس وأردياؤهم ويقال فالن خالفة اهله إذا كان دوهنم 
طول مكثه وخلف فم الصائم إذا تغري رحيه  خلفة إذا محض من    قال أبو جعفر وأصله من خلف اللنب خيلف 



  ومنه فالن خلف سوء 
بصواب ألن املؤنث ال جيمع كذا ولكن يكون املعىن  فأما قول قتادة فاقعدوا مع اخلالفني أي مع النساء فليس

  مع اخلالفني للفساد على ما تقدم 

  وجيوز أن يكون املعىن مع مرضى الرجال وأهل الزمانة 
  وقرأ ابن عباس وجاء املعذرون  ٩٠وقوله جل وعز وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم آية  - ٨٥

  قال أبو جعفر املعذرون حيتمل معنيني 
  دمها أن يكون املعىن األصل املعتذرون مث أدغمت التاء يف الذال ويكونون الذين هلم عذر قال لبيد أح

  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر ... إىل احلول مث اسم السالم عليكما ... 

  وقد يعتذر وال عذر 
  والقول اآلخر ان يكون املعذرون الذين ال عذر هلم كما يقال عذر فالن 

  لعباس أن املعذر هو الذي العذر له وزعم أبو ا
قال أبو جعفر وال جيوز أن يكون مبعىن املعتذر ألنه إذا وقع اإلشكال مل جيز اإلدغام واملعذرون الذين قد بالغوا 

  يف العذر ومنه قد أعذر من أنذر أي قد بالغ يف العذر من تقدم إليك فأنذرك 
  واملعذرون املعتذرون لإلتباع والكسر على األصل 

وقوله جل وعز وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض  - ٨٦
   ٩٢من الدمع آية 

  قال احلسن وبكر بن عبد اهللا نزلت يف عبد اهللا بن 

  املغفل من مزينة اتى النيب يستحمله 
   ٩٧آية  ٠وقوله جل وعز األعراب أشد كفرا ونفاقا  - ٨٧

  ادة ألهنم ابعد عن معرفة السنن قال قت
  وقال غريه ألهنم أجفى وأقسى وأبعد عن مساع التنزيل 

   ٩٧مث قال جل وعز وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله آية  - ٨٨
  أي وأخلق بترك ما أنزل اهللا على رسوله 

ا آية  - ٨٩    ٩٨وقوله جل وعز ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرم
  غرما وخسرانا أي 
   ٩٨مث قال جل وعز ويتربص بكم الدوائر آية  - ٩٠

  الدوائر أي ما يدور به الزمان من املكروه وأصل الدوائر صروف الزمان مرة باخلري ومرة بالشر 
   ٩٨مث قال جل وعز عليهم دائرة السوء آية  - ٩١



  وتقرأ عليهم دائرة السوء 
  ويقال رجل سوء والرجل السوء والسوء البالء واملكروه والسوء الرداءة 

   ٩٩وقوله جل وعز ومن األعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول آية  - ٩٢
  فالصالة ها هنا الدعاء 

  قال الضحاك وصلوات الرسول يقول واستغفار الرسول 
  والصالة تقع على ضروب 

  جل وعز هو الذي يصلي عليكم ومالئكته  فالصالة من اهللا جل وعز الرمحة واخلري والربكة قال اهللا
  والصالة من املالئكة الدعاء 

  وكذلك هي من النيب كما قال سبحانه وصل عليهم إن صالتك سكن هلم 
يا رب جنب أيب ... تقول بنيت وقد قربت مرحتال ... أي دعاؤك تثبيت هلم وطمأنينة كما قال الشاعر 

  األوصاب والوجعا 

  ... نوما فإن جلنب املرء مضطجعا ... تمضي عليك مثل الذي صليت فاغ
   ١٠٠آية  ٠وقوله جل وعز والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان  - ٩٣

  وروي عن عمر انه قرأ واألنصار 
  فمن قرأ باخلفض ذهب إىل أن املعىن ومن األنصار 
  لسابقني ومن قرأ بالرفع اراد األنصار كلهم ومل جيعلهم من ا

  قال سعيد بن املسيب وابن سريين وقتادة والسابقون الذين صلوا القبلتني مجيعا 
  وقال عطاء هم أهل بدر 

  وقال الشعيب هم الذين بايعوا بيعة الرضوان 
   ١٠٠مث قال جل وعز رضي اهللا عنهم ورضوا عنه آية  - ٩٤

  أي رضي اهللا أعماهلم ورضوا جمازاته عليها 
   ١٠١ز وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق آية وقوله جل وع - ٩٥

يف الكالم تقدمي وتأخري املعىن وممن حولكم من األعراب منافقون مردوا على النفاق ومن أهل املدينة أي من 
  أهل املدينة مثلهم 

ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني آية  - ٩٦    ١٠١مث قال جل وعز 
  ال احلسن وقتادة عذاب الدنيا وعذاب القرب ق

  قال قتادة مث يردون إىل عذاب عظيم أي عذاب جهنم 
  وقيل سنعذهبم مرتني يعين السباء والقتل 

  وقال الفراء بالقتل وعذاب القرب 



  وقال جماهد باجلوع والقتل 
   ١٠٢ وقوله جل وعز وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا آية - ٩٧

قال الضحاك هؤالء قوم ختلفوا عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة فندموا وربطوا أنفسهم إىل سواري املسجد فقال 
النيب ال اعذرهم فانزل اهللا جل وعز وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن 

  يتوب عليهم 

 أي يقبلها فأنزل اهللا خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وعسى من اهللا واجبة فأتوا النيب بأمواهلم فاىب
  وصل عليهم 

  قال أيب وصل عليهم واستغفر هلم 
وقيل هم الثالثة الذين خلفوا والعمل الصاحل الذي عملوه أهنم حلقوا برسول اهللا وربطوا أنفسهم بسواري 

  املسجد وقالو ال نقرب أهال وال ولدا حىت ينزل اهللا عذرنا 
  آخر سيئا هو ختلفهم عن غزوة تبوك حىت قدم رسول اهللا واألول الصحيح و

   ١٠٤وقوله جل وعز أمل يعلموا ان اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات آية  - ٩٨

  أي ويقبلها 
  ومنه خذ العفو وأمر بالعرف 

  ومنه احلديث الصدقة تقع يف يد اهللا عز و جل أي يقبلها 
  أي مؤخرون  ١٠٦عز وآخرون مرجون ألمر اهللا آية وقوله جل و - ٩٩

  يقال ارجأت األمر وقد حكي أرجيت 
   ١٠٦مث قال جل وعز إما يعذهبم وإما يتوب عليهم آي  - ١٠٠

  وإما ألحد أمرين ليكونوا كذا عندهم 

  ذين خلفوا ويقال إن املرجئني ههنا هم الثالثة الذين خلفوا وذكرهم اهللا عز و جل يف قوله وعلى الثالثة ال
  وقرأ عكرمة الذين خلفوا بفتح اخلاء خمففا وقال أي خلفوا بعقب النيب 

ومعىن خلفوا تركوا فلم تقبل توبتهم كما قرء على بكر ابن سهل عن ايب صاحل عن الليث عن عقيل عن 
وليس الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك وذكر احلديث وقال فيه 

خلف له واعتذر إليه فقبل منه قال  الذي ذكر اهللا مما خلفنا عن الغزو وإمنا هو ختليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن 
  سهل بن سعد وكعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع العمري 

  قال جماهد هم من األوس واخلزرج 
   ١٠٧ية وقوله جل وعز والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا آ - ١٠١

  أي ومنهم الذين اختذوا مسجدا ضرارا أي مضارة 
   ١٠٧مث قال تعاىل وتفريقا بني املؤمنني وإرصاد ملن حارب اهللا ورسوله من قبل آية  - ١٠٢



  قال جماهد هو أبو عامر خرج إىل الشام يستنجد قيصر على قتال املسلمني وكانوا يرصدون له 
  صدت له يف الشر وقال أبو زيد يقال رصدته يف اخلري وار

  وقال ابن األعرايب ال يقال إال أرصدت ومعناه ارتقيت 
ال تقم فيه أبدا ملسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه آية  - ١٠٣    ١٠٨وقوله جل وعز 
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  يروى اهنم دعوا النيب إىل الصالة فيه كما صلى يف مسجد قباء 
قال سهل بن سعيد وأبو سعيد اخلدري اختلف رجالن يف عهد النيب يف املسجد الذي أسس على التقوى فقال 

  آلخر هو مسجد قباء فاتيا النيب فسااله فقال النيب هو مسجدي هذا أحدمها هو مسجد النيب وقال ا
  ويف حديث أيب سعيد وذلك خري كثري 

   ١٠٨مث قال جل وعز فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين آية  - ١٠٤

  يروى ان النيب سأهلم عن طهورهم فقالوا إنا نستنجي باملاء فقال أحسنتم 
  أن تقوم فيه يعود على مسجد النيب واهلاء يف قوله أحق 

  واهلاء يف قوله فيه رجال حيبون أن يتطهروا يعود على مسجد قباء وجيوز ان تكون تعود على مسجد النيب 
وقوله جل وعز أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف  - ١٠٥

   ١٠٩آية  ٠هار فاهنار به يف نار جهنم 
  والشفا احلرف واحلد 

  واجلرف ما جرفه السيل 
  واهلاري املتهدم الساقط 

ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم آية  - ١٠٦    ١١٠وقوله جل وعز 
  قال قتادة أي شكا كأهنم عوقبوا هبذا 

  وقال السدي أي حزازة 
   ١١٠مث قال جل وعز إال أن تقطع قلوهبم واهللا عليم حكيم آية  - ١٠٧

  قال عطاء وجماهد وقتادة إال أن تقطع قلوهبم اال أن ميوتوا 
ا فعلوا حىت يكونوا مبنزلة من قد قطع قلبه    وقال غريهم أي إال ان يتوبوا توبة يندمون فيها على م

  وقرأ عكرمة إىل أن على الغاية 
   ١١١ية وقوله جل وعز إن اهللا اشترى من املؤمنني انفسهم وأمواهلم بان هلم اجلنة آ - ١٠٨

  هذا متثيل كما قال جل وعز أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى 
   ١١٢وقوله جل وعز التائبون العابدون احلامدون السائحون آية  - ١٠٩

  قال احلسن أي التائبون من الشرك العابدون اهللا وحده السائحون 
  روي عن النيب انه قال الصائمون وقد صح عن ابن مسعود 

  وأصل السيح الذهاب على وجه األرض ومنه قيل ماء سيح ومنه مسي سيحان قال أبو جعفر 
  وقيل للصائم سايح ألنه تارك للمطعم واملشرب والنكاح فهو مبنزلة السايح 



   ١١٢مث قال جل وعز الراكعون الساجدون آية  - ١١٠
  أي املؤدون الفرائض 

   مث قال جل وعز اآلمرون باملعروف أي باإلميان باهللا جل وعز
  مث قال والناهون عن املنكر أي عن الكفر 

  وجيوز ان يكون املعىن أالحرون بكل معروف والناهون عن كل منكر 

  واحلافظون حلدود اهللا أي العاملون بأمر اهللا جل وعز وهنيه 
   ١١٣وقوله جل وعز ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب آية  - ١١١
ى أبو اخلليل عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال مررت برجل من املسلمني يستغفر ألبيه وقد ورو

مات مشركا قال فنهيته فقال قد استغفر إبراهيم ألبيه فأتيت النيب فأخربته فأنزل اهللا ما كان للنيب والذين آمنوا 
م اهنم أصحاب اجلحيم وما كان استغفار إبراهيم أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هل

  ألبيه إال عن موعدة وعده إياه إىل آخر اآليتني 
  ويف بعض الروايات فذكرت ذلك للنيب فقرأ ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني اآليتني 

لوفاة وكان أبو جهل وعبد وروى الزهري عن سعيد بن املسيب عن ابيه أن النيب جاء ابا طالب حني حضرته ا
اهللا بن أمية عند فقال النيب أي عم قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا عند اهللا فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية 

أترغب عن ملة عبد املطلب فاىب ان يقول ال إله إال اهللا فقال النيب أما واهللا ألستغفرن لك ما مل انه فانزل اهللا عز 
لنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني وأنزل إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدى من و جل ما كان ل

  يشاء 
قال ابن مسعود ناجى النيب قرب أمه وبكى وقال إين استأذنت ريب يف االستغفار هلا فلم يأذن يل ونزل ما كان 

  للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني 
  دها إياه إن أباه وعده وقيل معىن إال عن موعدة وع

  أن يسلم فاستغفر له 
  فلما تبني له أنه عدو هللا بإقامته الكفر تربأ منه 

  وقال عبد اهللا بن عباس ملا تبني له أنه عدو هللا بان مات وهو كافر تربأ منه 
   ١١٤وقوله عز و جل إن إبراهيم ألواه حليم آية  - ١١٢

  املوقن  روى أبو ظبيان عن ابن عباس أنه قال األواه
وروي عن عبد اهللا بن مسعود قوالن أصحهما إسنادا ما رواه محاد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال 

  هو الدعاء واآلخر انه الرحيم 
  وروي عن جماهد أنه الفقيه 

  وقال كعب إذا ذكر النار تأوه 



إال ان أحسنها يف اللغة الدعاء قال أبو جعفر وهذه األقوال ليست مبتناقضة ألن هذه كلها من صفات إبراهيم 
  ... تأوه آهة الرجل احلزين ... إذا ما قمت ارحلها بليل ... ألن التأوه إمنا هو صوت قال املثقب 

  وقول كعب أيضا حسن أي كان يتأوه إذا ذكر النار 
ال لوعده ألن وقال سعيد بن جبري املسبح وقيل الذي يتأوه من الذنوب فال يعجل إىل معصية فلم يستغفر ألبيه إ

  االستغفار للكافر ترك الرضا ألفعل اهللا عز و جل واحكامه 
   ١١٥وقوله جل وعز وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون آية  - ١١٣

  ها قال أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا أي حيتج عليهم بامره كما قال تعاىل وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفي

  ففسقوا فيها 
  وقال جماهد يبني هلم أمر إبراهيم أال يستغفروا للمشركني خاصة ويبني هلم الطاعة واملعصية عامة 

وروي أنه ملا نزل حترمي اخلمر وشدد فيها سألوا النيب عمن مات وهو يشرهبا فأنزل اهللا عز و جل وما كان اهللا 
  ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون 

 ١٧٩وقوله جل وعز لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة آية  - ١١٤
قال عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن ايب طالب خرجوا يف غزوة تبوك يف حر شديد وكان الرجالن والثالثة على 

  قون أكراشها ويشربون ما فيها البعري الواحد فعطشوا يوما عطشا شديدا فأقبلوا ينحرون اإلبل ويش

   ١١٧آية  ٠مث قال جل وعز من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم  - ١١٥
  تزيغ متيل وليس ميال عن اإلسالم وإمنا مهوا بالقفول فتاب اهللا عليهم وأمرهم به 

   ١١٨وقول عز و جل وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت آية  - ١١٦
  كان أبو مالك يقول خلفوا عن التوبة 

اعدا عما هنضت فيه    وحكي عن حممد بن يزيد معىن خلفوا تركوا ألن معىن خلفت فالنا فارقته ق

  وقرأ عكرمة بن خالد خلفوا أي أقاموا بعقب رسول اهللا 
  وروي عن جعفر بن حممد أنه قرأ خالفوا 

  ومعىن رحبت وسعت 
   إال إليه وأيقنوا ومعىن وظنوا أن ال ملجأ من اهللا

   ١١٨وقوله جل وعز مث تاب عليم ليتوبوا آية  - ١١٧
  فيه جوابان 

  أحدمها أن املعىن مث تاب عليهم ليثبتوا على التوبة كما 

  قال تعاىل ياأيها الذين آمنوا آمنوا 
ا عليهم واآلخر أنه فسح هلم ومل يعجل عقاهبم كما فعل بغريهم قال جل وعز فبظلم من الذين هادوا حرمن

  طيبات أحلت هلم 



   ١١٩وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني آية  - ١١٨
  قيل مع الصادقني الذين يصدقون يف قوهلم وعملهم 

وقيل الذين يصدقون يف إمياهنم ويوفون مبا عاهدوا عليه كما قال تعاىل من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا 
   عليه
   ١٢٠وقوله جل وعز ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب ان يتخلفوا عن رسول اهللا آية  - ١١٩

وقد قال بعد هذا وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين آية 
١٢٢   

  قال قتادة أمروا أال يتخلفوا عن رسول اهللا إذا خرج 

  فإذا وجه سرية ختلف بعضهم ليسمعوا الوحي واألمر والنهي فيخربوا به من كان غائبا بنفسه 
طلحة عن ابن عباس وما كان املؤمنون لينفروا كافة اهنا ليست يف اجلهاد ولكن ملا دعا  وروى علي بن أيب 

ة من اجلهد رسول اهللا على مضر بالسنني أجدبت بالدهم فكانت القبيلة تقبل بأسرها حىت حيلوا باملدين
واجهدوهم فأنزل اهللا عز و جل خيرب رسوله أهنم ليسوا مؤمنني فردهم رسول اهللا إىل عشائرهم وحذر قومهم أن 

  يفعلوا فعلهم فذلك قوله سبحانه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
والتأويالن متقاربان واملعىن إهنم ال  وهبذا اإلسناد قال يعين ما كان املؤمنون لينفروا مجيعا ويتركوا النيب وحده

  ينفرون كلهم ويدعون حفظ أمصارهم وعمراهنا ومنع األعداء 

  منها وعليهم حفظ نبيهم كما خفف عليهم حفظ أمصارهم من األعداء 
   ١٢٠مث قال جل وعز ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال حممصة يف سبيل اهللا آية  - ١٢٠

  و أشد التعب ظمأ أي عطش وال نصب وه
  قال قتادة واملخمصة اجملاعة 

   ١٢٤وقوله جل وعز وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إميانا آية  - ١٢١
  أي فمن املنافقني من يقول أيكم زادته هذ إميانا ألنه إذا آمن هبا فقد ازداد إميانه 

   ١٢٥مث قال جل وعز وأما الذين يف قلوهبم مرض آية  - ١٢٢
  أي شك فزادهتم رجسا إىل رجسهم أي كفرا إىل كفرهم 

   ١٢٦وقوله جل وعز أوال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني آية  - ١٢٣

  قال احلسن أي يبتلون بالغزو يف كل سنة مرة أو مرتني 
  قال جماهد أي يبتلون بالسنة واجلدب 

   ١٢٧م إىل بعض هل يراكم من أحد آية وقوله جل وعز وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضه - ١٢٤
  ألهنم منافقون فكان بعضهم يومئ إىل بعض فيقول ايكم زادته هذه إميانا مث انصرفوا 

  جيوز أن يكون املعىن مث انصرفوا من موضعهم 
  وجيوز أن يكون املعىن مث انصرفوا عن اإلميان 



ال يفقهون آ - ١٢٥    ١٢٧ية مث قال جل وعز صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم 
  قال الزجاج أي أضلهم جمازاة على فعلهم 

   ١٢٨وقول جل وعز لقد جاءكم رسول من أنفسكم آية  - ١٢٦
  روى جعفر بن حممد عن أبيه أنه قال مل يكن يف نسب رسول اهللا شيء يعاب قال انا من نكاح ال من سفاح 

  ر كما أنكم بشر فأنتم تفقهون عنه قال أهل اللغة جيوز أن يكون املعىن لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي بش
  وجيوز أن يكون املعىن أنه من العرب فهو منكم فأنتم 

  تقفون على صدقه ومذهبه 
ا عنتم آية  - ١٢٧    ١٢٨مث قال جل وعز عزيز عليه م

  أي شديد عليه عنتكم 
  وأصل العنت اهلالك فقيل ملا يؤدي إىل اهلالك عنت 

رءوف رحيم آية مث قال جل وعز حريص عليكم بامل - ١٢٨    ١٢٨ؤمنني 
  قال قتادة أي حريص على من مل يسلم أن يسلم 

   ١٢٩مث قال جل وعز فإن تولو فقل حسيب اهللا آية  - ١٢٩
  أي يكفيين اهللا 

  يقال أحسبين الشيء إذا كفاين 

   ١٢٩مث قال جل وعز ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آية  - ١٣٠
  رب العرش العظيم  وقرأ ابن حميصن وهو

  وهي قراءة حسنة بينة 
  وروي عن ابن عباس أن آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من انفسكم متت سورة براءة واحلمد هللا 

  آية  ١٠٩تفسري سورة يونس مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة يونس وهي مكية 
   ١قوله عز و جل آلر تلك آيات الكتاب احلكيم آية  - ١

  روى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري يف قول اهللا تعاىل آلر قال أنا اهللا أرى 
قال أبو جعفر حدثنا علي بن احلسني قال نا الزعفراين قال نا علي بن اجلعد قال نا شريك عن عطاء بن السائب 

  عن أيب الضحى عن ابن عباس آلر قال أنا اهللا أرى 
  حم و ن حروف الرمحن مقطعة ويف رواية عكرمة عن ابن عباس آلر و 

  قال أبو جعفر قد بينا هذا يف أول سورة البقرة 
  ومعىن احلكيم عند أهل اللغة احملكم كما قال 



  تعاىل هذا ما لدي عتيد أي معد 
   ٢وقوله جل وعز أكان للناس عجبا ان أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس آية  - ٢

ألهنم قالوا العجب امل جيد اهللا رسوال إال يتيم ايب طالب فانزل اهللا جل روي انه يراد بالناس ها هنا أهل مكة 
  وعز أكان للناس عجبا ان أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس 

دم صدق عند رهبم آية  - ٣    ٢مث قال جل وعز وبشر الذين آمنوا أن هلم ق
  قال ابن عباس أي منزل صدق 

  وقيل القدم العمل الصاحل 
   وقيل السابقة

  ويروى عن احلسن أو قتادة قال القدم حممد يشفع هلم 

  وقال أبو زيد رجل قدم أي شجاع 
  وقال قتادة أي سلف صدق 

  وقال جماهد أي خري 
طلحة عنه قال سبقت هلم السعادة يف الذكر األول    ويف رواية علي بن أيب 

  وهذه األقوال متقاربة واملعىن منزلة رفيعة 
   ٣فيع إال من بعد إذنه آية وقوله جل وعز ما من ش - ٤

ومل جير للشفيع ذكر ألنه قد عرف املعىن إذ كانوا يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قال اهللا جل وعز ما من شفيع 
  إال من بعد إذنه أي ال يشفع شفيع إال ملن ارتضى 

   ٤وقوله جل وعز وعد اهللا حقا إن يبدأ اخللق مث يعيده آية  - ٥

  بن القعقاع أنه يبدأ اخللق مث يعيده  وقرأ أبو جعفر يزيد
  قال أبو جعفر وفتحها حيتمل معنيني 

  أحدمها ألنه 
  واآلخر وعد اهللا انه 

  والقسط العدل 
   ٥وقوله جل وعز هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل آية  - ٦

  ون منزلة ومل يقل وقدرمها ألن املقدر لعدد السنني واحلساب القمر وهو مثان وعشر
عندك راض ... حنن مبا عندنا وانت مبا ... قال أبو إسحاق وحيتمل أن يكون املعىن وقدرمها مث حذف كما قال 

  والرأي خمتلف 

   ٩وقوله جل وعز إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم بإمياهنم آية  - ٧
  قال جماهد أي جيعل هلم نورا ميشون به 

وي هذا أنه قال يتلقى املؤمن عمله يف أحسن صورة فيؤنسه ويهديه ويتلقى الكافر عمله ويروى عن النيب ما يق



  يف اقبح صورة فيوحشه ويضله هذا معىن احلديث 
   ١٠وقوله جل وعز دعواهم فيها سبحانك اللهم آية  - ٨

  أي دعاؤهم تنزيه اهللا جل وعز وحتيتهم فيها سالم أي حييي بعضهم بعضا بالسالمة 
  يكون اهللا جل وعز حيييهم بالسالم إكراما هلم وجيوز ان 

   ١٠مث قال جل وعز وآخر دعواهم ان احلمد هللا رب العاملني آية  - ٩
  فخرب أن افتتاح دعائهم تنزيه اهللا وآخره شكره 

   ١١وقوله جل وعز ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري لقضي إليهم أجلهم آية  - ١٠
  الرجل عند الغضب على أهله وولده فلو عجل هلم ذلك ملاتوا قال جماهد وهو دعاء 

  وقيل إته قوهلم اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
  فلو عجل هلم هذا هللكوا 

   ١٢وقوله جل وعز وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما آية  - ١١

  ذا مس اإلنسان الضر مضطجعا أو قاعدا أو قائما دعانا وجيوز أن يكون املعىن وإ
  وجيوز ان يكون التقدير دعانا على أحدى هذه األحوال 

   ١٢مث قال جل وعز فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه آية  - ١٢
  روى أبو عبيد عن أيب عبيدة أن مر من مذهب استمر 

ا كان علي   ه من قبل ان ميسه الضر وقال الفراء أي استمر على م
ا ظلموا وجاءهتم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا  - ١٣ وقوله جل وعز ولقد اهلكنا القرون من قبلكم مل
   ١٣آية 

ا كانوا ليؤمنوا فيه قوالن    قوله تعاىل وم
  أحدمها اهللا جل وعز أخرب مبا يعلم منهم لو بقاهم 

  قلوهبم واآلخر انه جازاهم على كفرهم بأن طبع على 
  ويدل على هذا أنه قال كذلك جنزي القوم اجملرمني  - ٣
وقوله جل وعز وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله  - ١٤
   ١٥آية 

  قال قتادة الذين قالوا هذا مشركو اهل مكة 
وال سب آهلتنا قال اهللا جل وعز قل ما يكون يل ان وقال غريه أي ائت تقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور 

   ١٥ابدله من تلقاء نفسي آية 
   ١٦مث قال تعاىل قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به آية  - ١٥

  قال الضحاك أي وال أشعركم به وال أعلمكم به 



   ١٦مث قال جل وعز فقد لبثت فيكم عمرا من قبله آية  - ١٦
  فيهم اربعني سنة واقام سنتني يرى رؤيا األنبياء وتويف وهو ابن اثنتني وستني سنة قال قتادة لبث 

دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم آية  - ١٧    ١٨وقوله جل وعز ويعبدون من 
مث قال جل وعز ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل  ١٨أي ما اليضرهم إن مل يعبدوه وال ينفعهم إن عبدوه 

   ١٨مبا ال يعلم يف السموات وال يف األرض آية  أتنبؤن اهللا
أي اتعبدون ما ال يشفع وال ينصر وال مييز وتقولون هو يشفع لنا عند اهللا فتكذبون وهل يتهيأ لكم ان تنبؤه مبا 

  ال يعلم 
ا كان الناس إال مة واحدة فاختلفوا آية  - ١٩    ١٩وقوله جل وعز وم

  فيه ثالثة أقوال 
  و اهنم كانوا يف وقت آدم على دين واحد مث اختلفوا أبينها قول جماهد وه

  والقول الثاين أن هذا عام يراد به اخلاص وأنه يراد بالناس ها هنا العرب خاصة 
  والقول الثالث أنه مثل قوله كل مولود يولد على الفطرة أي مث خيتلفون بعد ذلك 

   ٢١آية  وقوله جل وعز وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم - ٢٠
  يراد بالناس ها هنا الكفار كما قال تعاىل إن اإلنسان لربه لكنود 

  وقال احلسن ذلك املنافق 
والرمحة ها هنا الفرج و من بعد ضراء أي من بعد كرب إذا هلم مكر يف آياتنا أي حيتالون حىت جيعلوا سبب 

  الرمحة يف غري موضعه 
  كذيب قال جماهد إذا هلم مكر يف آياتنا استهزاء وت

   ٢٢وقوله جل وعز حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة آية  - ٢١
  قيل املعىن حىت إذا كنتم يف الفلك مث حولت املخاطبة إىل النيب فصار املعىن وجرين هبم يا حممد 

  وقيل العرب تقيم الغائب مقام الشاهد فتخاطبه خماطبته مث ترده إىل الغائب 
   ٢٢ظنوا أهنم أحيط هبم آية وقوله عز و جل و - ٢٢

  يقال ملن وقع يف بلية قد أحيط به كأن البالء أحاط به واصل هذا أن العدو إذا أحاط مبوضع فقد هلك أهله 

   ٢٢وقوله جل وعز إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق آية  - ٢٣
  ىل فساد البغي الترامي إىل الفساد قال األصمعي يقال بغى اجلرح يبغي بغيا إذا ترامى إ

   ٢٢مث قال جل وعز يا أيها إمنا الناس بغيكم على أنفسكم آية  - ٢٤
  أي عملكم بالظلم يرجع عليكم 

   ٢٣مث قال جل وعز متاع احلياة الدنيا آية  - ٢٥
  أي ما تنالون بالبغي والفساد فإمنا هو شيء تتلذذون به يف الدنيا هذا قول أهل اللغة 

  ل اراد أن البغي متاع احلياة الدنيا أي عقوبته تعجل لصاحبه يف الدنيا وروي عن سفيان بن عيينة أنه قا



وقوله جل وعز إمنا مثل احلياة الدنيا كماء  ٢٦كما يقال البغي مصرعة وقال جل وعز مث بغي عليه لينصرنه اهللا 
   ٢٤أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام آية 

  املطر واملطر مع النبات  اختلط النبات مع
   ٢٤وقوله جل وعز حىت إذا اخذت األرض زخرفها آية  - ٢٧

  الزخرف يف اللغة كمال احلسن ومنه قيل للذهب زخرف 
   ٢٤مث قال جل وعز كأن مل تغن باألمس آية  - ٢٨

  أي كأن مل تنعم 

  واملعىن عند أهل اللغة كأن مل تعمر 
  وغنيت باملنزل أقمت به وعمرته واملعاين املنازل اليت يعمرها الناس 

  قال قتادة دار السالم اجلنة والسالم اهللا عز و جل  ٣ ٢٥وقوله جل وعز واهللا يدعو إىل دار السالم آية  - ٢٩
  قال أبو جعفر املعىن على هذا واهللا يدعو إىل داره 

  وإعادة االسم إذا مل يكن مشكال أفخم 
   أعلم يدعو إىل الدار اليت يسلم فيها من اآلفات قال أبو إسحاق وجيوز ان يكون املعىن واهللا

   ٢٦وقوله جل وعز للذين أحسنوا احلسىن وزيادة آية  - ٣٠
  قال أبو جعفر الذي عليه أهل احلديث أن احلسىن 

اجلنة والزيادة النظر إىل اهللا جل امسه حدثنا احلسني بن عمر قال نا هناد قال نا وكيع عن أيب بكر اهلذيل عن أيب 
مة اهلجيمي عن أيب موسى يف قول اهللا تعاىل للذين أحسنوا احلسىن قال اجلنة وزيادة قال النظر إىل اهللا جل متي

  وعز 
حدثنا احلسني قال نا هناد قال نا قبيصة قال نا محاد بن سلمة وقرىء على ابن بنت منيع عن هدبة بن خالد قال 

يب ليلى عن صهيب قال إن رسول اهللا قرأ للذين أحسنوا نا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أ
احلسىن وزيادة فقال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا 

يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو أمل يثقل اهللا موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وينجنا من النار 
شف عن احلجاب ويتجلى فينظرون إليه جل وعز قال فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم من النظر إليه فيك

  وهي الزيادة 
  قال أبو جعفر ويف حديث ابن بنت منيع وجيرنا ويف 

  حديثه فينظرون إىل اهللا جل وعز 
   ٢٦مث قال جل وعز وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة آية  - ٣١

  قتر سواد الوجوه قال ابن عباس ال
  وقال غريه القتر مجع قترة وهي الغربة 

  ومعىن يرهق يغشى والذلة اهلوان 



  ويف حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة قال بعد نظرهم إىل رهبم 
  والعاصم املانع 

ا من الليل مظلما آية  - ٣٢    ٢٧وقوله جل وعز كأمنا أغشيت وجوههم قطع

  مجع قطعة ومن قرأ قطعا فهو اسم ما قطع يقال قطعة قطعا واسم ما قطعت قطع القطع 
   ٢٨وقوله جل وعز مث نقول للذين أشركوا مكانكم آية  - ٣٣

  أي انتظروا مكانكم توعد فزيلنا بينهم من قولك زلت الشيء من الشيء أي حنيته وزيلت على التكثري 
   ٢٩وبينكم آية  مث قال جل وعز فكفى باهللا شهيدا بيننا - ٣٤

  ألهنم قالوا من يشهد لك أنك رسول اهللا 
   ٢٩وقوله جل وعز هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت آية  - ٣٥

  قال جماهد أي ختترب 
  ومعناه جتده وتقف عليه 

  ويف تتلو قوالن 
ه منشورا اقرأ قال األخفش أي تقرأ كما قال وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقا

  كتابك 
  والقول اآلخر أن معىن تتلو تتبع كما قال 

  قد جعلت دلوي تستتليين 
   ٣٣وقوله جل وعز كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا آية  - ٣٦

  مث بني الكلمة فقال أهنم ال يؤمنون فاملعىن حق عليهم أهنم ال يؤمنون 
  كلمة العقاب وجيوز ان يكون املعىن ألهنم ال يؤمنون وتكون ال

ا كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا آية  - ٣٧    ٣٧وقوله جل وعز وم
  معناه ألن يفترى أي ألن خيتلق 

  وجيوز أن يكون املعىن وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اهللا كما تقول وما كان هذا القرآن كذبا 
   ٣٧مث قال جل وعز ولكن تصديق الذي بني يديه آية  - ٣٨

  جيوز ان يكون املعىن ولكن تصديق الشيء الذي القرآن بني يديه أي يصدق ما تقدمه من الكتب وأنباء األمم 
  وجيوز أن يكون املعىن أنه يصدق ما مل يأت من أمر الساعة 

   ٣٨وقوله جل وعز أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله آية  - ٣٩
  املراد اجلنس املعىن بسورة مثل سوره مثل واسأل القرية و

وقيل املعىن فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن والسورة قرآن فكىن عنها بالتذكري على املعىن ولو كان على اللفظ 
  لقيل مثلها 



   ٣٨مث قال جل وعز وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني آية  - ٤٠
  مفترى أي ادعوا من يعينكم ممن يذهب إىل مذهبكم إن كنتم صادقني أنه 

   ٣٩مث قال جل وعز بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه آية  - ٤١
  قيل يراد هبذا واهللا أعلم من كذب وهو شاك 

  وقيل مبا مل حييطوا بعلمه أي مبا فيه من الوعيد على كفرهم 
ىل األخ وملا ياهتم تأويله أي ما يؤول إليه ذلك الوعيد وقيل وملا يأهتم تأويله أي مل يعرفوه فهذا يدل على ا

  يوسف العلي من كانت له رسالة أرجو 

  انه جيب ان ينظر يف التأويل 
ا ياهتم ما يؤول إليه أمرهم من العقاب    وجيوز أن يكون املعىن ومل

   ٤٠وقوله جل وعز ومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به وربك أعلم باملفسدين آية  - ٤٢
  وإبقاء على رياسته ومنهم من ال يؤمن به يف السر والعالنية أي منهم من يعلم أنه حق ويظهر الكفر عنادا 

وقوله جل وعز ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم أي ظاهرهم ظاهر من يستمعون وهم  - ٤٣
  لشدة عداوهتم واحنرافهم عن النيب مبنزلة الصم 

  أي ولو كانوا مع هذا جهاال  ٣ ٤٢مث قال جل وعز ولو كانوا ال يعقلون آية 
ومنهم من  ٤٣مث قال جل وعز ومن هم من ينظر إليك افانت هتدي العمي ولو كانوا ال يبصرون آية  - ٤٤

  ينظر إليك أي يدمي النظر إليك كما قال تعاىل ينظرون إليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من املوت 
   ٤٧وقوله جل وعز ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط آية  - ٤٥

  قال جماهد يعين يوم القيامة 
واملعىن على هذا فإذا جاء رسوهلم يشهد عليهم باإلميان والكفر كما قال تعاىل فكيف إذا جئنا من كل أمة 

  بشهيد 

  وقال جل وعز وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا 
  عذار واإلنذار وإمنا يأيت هبذا الرسل وقال غري جماهد جيوز أن يكون إنه ال يعذب احدا حىت جييئه اإل

   ٤٥وقوله جل وعز ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار آية  - ٤٦
أي قريب ما بني موهتم ومبعثهم مث قال يتعارفون بينهم أي يعرف بعضهم بعضا وهو اشد لتوبيخهم إذا عرف 

  بعضهم بعضا باإلضالل والفساد 
ا - ٤٧    ٤٧نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك آية  وقوله جل وعز وإمل

  قال جماهد أي وإما نرينك العذاب يف حياتك أو 

  نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم 
  وقال غريه يريد بقوله جل وعز وإما نرينك بعض الذي لغدهم وقعة بدر واهللا أعلم 



   ٥٠تعجل منه اجملرمون أية وقوله جل وعز قل ارايتم إن اتاكم عذابه بياتا او هنارا ماذا يس - ٤٨
  جيوز أن يكون املعىن ماذا يستعجل من اهللا 

  وجيوز ان يكون ماذا يستعجل من العذاب اجملرمون 
  قال أبو جعفر وهذا أشبه باملعىن لقوله تعاىل أمث إذا ما وقع آمنتم به 

   ٥١مث قال جل وعز اآلن وقد كنتم به تستعجلون آية  - ٤٩
  اآلن تؤمنون به  ويف الكالم حذف واملعىن

   ٥٣وقوله جل وعز ويستنبئونك أحق هو آية  - ٥٠
  املعىن ويستخربونك فيقولون أحق هو 

  قل إي وريب إنه حلق أي املعىن نعم 
ا أنتم مبعجزين آية  - ٥١    ٥٣وقوله جل وعز وم

  أي ما أنتم ممن يعجز عن ان جيازى بكفره 
   ٥٤ذاب آية وقوله جل وعز وأسروا الندامة ملا رأوا الع - ٥٢

  يف معناه قوالن 
  احدمها أن الرؤساء الدعاة إىل الكفر أسروا الندامة ملا رأوا العذاب 

  واآلخر ان أسروا مبعىن أظهروا 

وقال أبو العباس إن كان هذا صحيحا فمعناه بدت الندامة يف أسرة وجوههم وواحدها سرار وهي اخلطوط اليت 
  يف اجلبهة 

   ٥٧الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم آية  وقوله جل وعز يا أيها - ٥٣
  يعين القرآن 

   ٥٨وقوله جل وعز قل بفضل اهللا وبرمحته فليفرحوا آية  - ٥٤
  قال احلسن فضله اإلسالم ورمحته القرآن 

وقال أبو التياح بفضل اهللا يعين اإلسالم وبرمحته يعين القرآن فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب حممد هو خري مما 
  يعين الكفار جيمعون قال 

  وروى عكرمة عن ابن عباس بفضل اهللا القرآن وبرمحته أن جعلنا من أهله 
   ٥٩وقوله جل وعز قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال آية  - ٥٥

  قال جماهد يعين البحائر والسوائب 
  نصيبا وقال الضحاك يعين بقوله وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام 

ا تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ  - ٥٦ ا تكون يف شأن وم وقوله جل وعز وم
   ٦١تفيضون فيه آية 

ا تكون يف شأن أي وأي وقت تكون يف شأن من عبادة أو غريها وما تتلو منه من قرآن قال أبو إسحاق  معىن وم



  املعىن من الشأن 
   ٦١تفيضون فيه آية  وقوله جل وعز إذ - ٥٧

  أي تأخذون فيه ومنه أفاض يف احلديث 

ا يعزب عن ربك من مثقال ذرة آية  - ٥٨    ٦١وقوله جل وعز وم
  أي وما يبعد وال يغيب 

  ومثقال الشيء وزنه والذرة النملة الصغرية 
   ٦٢وقوله جل وعز أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون آية  - ٥٩

   قال للنيب من أولياء اهللا فقال الذين إذا رؤوا ذكر اهللا يروى أن رجال
حدثنا ابو جعفر قال نا احلسني بن عمر الكويف ببغداد قال نا العالء بن عمرو قال نا حيىي بن اليمان عن أشعث 

خوف بن إسحاق القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب أال إن أولياء اهللا ال 
  عليهم وال هم حيزنون قال يذكر اهللا جل وعز برؤيتهم 

   ٦٤وقوله جل وعز هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف االخرة آية  - ٦٠
قال عبادة بن الصامت سالت رسول اهللا عن قوله جل وعز هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة فقال هي 

  اآلخرة اجلنة  الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أوترى له ويف
وفيها قول آخر رواه شعبة عن ابن عمران اجلوين عن عبد اهللا ابن الصامت عن أيب ذر قلت للنيب الرجل يعمل 

  لنفسه خريا وحيبه الناس فقال تلك عاجل بشرى املؤمنني يف الدنيا 
خلف لوعده  ٦٤وقوله جل وعز ال تبديل لكلمات اهللا آية  - ٦١   أي ال 

ال تبديل   لكلمات اهللا ال تبديل ألخباره أي ال ينسخها شيء وال تكون إال كما قال  وقيل معىن 

   ٦٥وقوله جل وعز وال حيزنك قوهلم آية  - ٦٢
  أي ال حيزنك إيعادهم وتكذيبهم واستطالتهم عليك 

   ٦٥وقوله جل وعز إن العزة هللا مجيعا آية  - ٦٣
  أي إن الغلبة هللا 

ا يتبع الذين يدع - ٦٤ دون اهللا شركاء إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون آية وقوله جل وعز وم ون من 
٦٦   

  أي حيدسون وحيزرون 
   ٦٧وقوله جل وعز هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا آية  - ٦٥

  أي مبصرا فيه على النسب كما قال يف عيشة راضية أي ذات رضى أي يرضى هبا 

   ٦٨ن سلطان هبذا آية وقوله جل وعز إن عندكم م - ٦٦
  أي ما عندكم من حجة هبذا 



   ٦٩مث قال جل وعز قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون آية  - ٦٧
  مت الكالم 

  مث قال متاع يف الدنيا أي ذلك متاع يف الدنيا 
   ٧١وقوله جل وعز فأمجعوا أمركم وشركاءكم آية  - ٦٨

  ل واإلمجاع اإلعداد والعزمية على األمر قال الفراء معناه وادعوا شركاءكم قا
  وقال أبو العباس هو حممول على املعىن ألن معىن أمجعوا وامجعوا واحد 

وقال أبو إسحاق املعىن مع شركائكم قال وقول الفراء ال معىن له ألنه إن كان يذهب إىل أن املعىن وادعوا 
  اء فقط فال شركاءكم ليعينوكم فمعناه معىن مع وإن كان يذهب إىل الدع

  معىن لدعائهم لغري شيء 
  وقرأ اجلحدري ويروى عن األعرج فامجعوا أمركم يوصل األلف وفتح امليم 

  وقرأ احلسن فأمجعوا أمركم وشركاؤكم 
وقوله جل وعز مث ال يكن امركم عليكم غمة آية  ٦٩قال أبو جعفر وهذا يدل على اهنما لغتان مبعىن واحد 

٧١   
  فيه قوالن 
  معىن غمة كمعىن غم أحدمها أن 

واآلخر وهو أصح يف اللغة ان املعىن ليكن أمركم ظاهرا يقال القوم يف غمة إذا عمي عليهم أمرهم والتبس ومن 
ه    هذا غم اهلالل على الناس أي غشية ما غطا

  والغم من هذا إمنا هو ما غشي القلب من الكرب فضيقه واصل هذا مشتق من الغمامة 
   ٧١اقضوا إيل وال تنظرون آية وقوله جل وعز مث  - ٧٠

  أي مث افعلوا ما بدا لكم 
  قال الكسائي ويقرأ وأفضوا إيل بقطع األلف والفاء 

   ٧٨وقوله جل وعز قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا آية  - ٧١
  قال قتادة أي لتلوينا 

ذا التفت إمنا هو عدل عن اجلهة اليت بني قال أبو جعفر وهذا معروف يف اللغة يقال لفته يلفته إذا عدله ومن ه
  يديه 
   ٧٨مث قال تعاىل وتكون لكما الكربياء يف األرض آية  - ٧٢

  قال جماهد أي امللك وذلك معروف يف اللغة وإمنا قيل للملك كربياء ألنه أكرب ما ينال يف الدنيا 
   ٨١وقوله جل وعز فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر آية  - ٧٣
  قرأ آلسحر فمعناه عنده التوبيخ أي أي شيء جئتم به آلسحر هو  من
   ٨٣وقوله جل وعز فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه آية  - ٧٤



  قال ابن عباس أي قليل 
  وقال جماهد يعين أنه مل يؤمن به منهم أحد وإمنا آمن أوالدهم 
م من بين إسرائيل كما قيل ملن سقط من فارس وقال بعض أهل اللغة إمنا قيل هلم ذرية ألن آباءهم قبط وأمهاهت

  إىل اليمن 

  األبناء يذهب إىل أهنم رجال مذكورون 
   ٨٣مث قال جل وعز على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم آية  - ٧٥

  فقال وملئهم ألنه قد علم أن معه من يأمتر له ويرجع إىل قوله 
  وقيل املعىن على خوف من آل فرعون 

   ٨٦عز ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني وجننا برمحتك من القوم الكافرين آية وقوله جل و - ٧٦
ا سلطنا  حق مل قال جماهد أي ال هتلكنا بأيدي أعدائنا وال تعذبنا بعذاب من عندك فيقول أعداؤنا لو كانوا على 

ا عذبوا أي فيفتتنوا بذلك    عليهم ومل
   وقال أبو جملز ال يظهروا فريوا أهنم خري منا

   ٨٧وقوله عز و جل واجعلوا بيوتكم قبلة آية  - ٧٧
  قال ابن عباس أي مساجد 
  وقال جماهد أي حنو الكعبة 

  وقال إبراهيم النخعي كانوا على خوف كما أخرب اهللا جل وعز فأمروا أن يصلوا يف بيوهتم لئال يلحقهم أذى 
احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك آية وقوله جل وعز ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف  - ٧٨
٨٨   

  وليضلوا 
املعىن فأصارهم ذلك إىل الضالل كما قال جل وعز فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا أي فآل أمرهم 

  إىل ذلك وكأهنم فعلوا ذلك هلذا 

  وبعض أهل اللغة يقول الم الصريورة وهي الم كي على احلقيقة 
   ٨٨نا اطمس على أمواهلم آية وقوله جل وعز رب - ٧٩

  قال قتادة بلغنا أن أمواهلم وزروعهم صارت حجارة 
  قال جماهد أي أهلكها 

  قال أبو جعفر ومعروف يف اللغة أن يقال طمس املوضع إذا عفا ودرس 
   ٨٨مث قال جل وعز واشدد على قلوهبم آية  - ٨٠

  قال جماهد أي بالضاللة 
  وقال غريه أي قسها 

   واملعىن واحد



   ٨٨مث قال عز و جل فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم آية  - ٨١
  قال جماهد دعا عليهم 

  قال أبو جعفر وهذا ألهنم إذا رأوا العذاب مل ينفعهم اإلميان فقد دعا عليهم 

  قال أبو إسحاق قال أبو العباس هو معطوف على قوله ربنا ليضلوا عن سبيلك 
   ٨٩ت دعوتكما فاستقيما آية وقوله جل وعز قال قد أجيب - ٨٢

  قال قتادة دعا موسى وأمن هارون 
حدثنا حممد بن احلسني بن مساعة بالكوفة قال نا أبو نعيم قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أيب العالية قال 

  قد أجيبت دعوتكما قال دعا موسى فأمن هارون صلى اهللا عليهما 
  ألن التأمني دعاء أال ترى أن معىن آمني استجب  قال أبو جعفر وهو حسن عند أهل اللغة

   ٩٠وقوله جل وعز وجاورنا لبين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا آية  - ٨٣

  وقرأ قتادة فاتبعهم فرعون وجنوده بوصل األلف 
أدركه أو مل يدركه  قال األصمعي يقال اتبعه بقطع األلف إذا حلقه وأدركه واتبعه بوصل األلف إذا اتبع أثره

  وكذلك قال أبو زيد 
  وقيل اتبعه بوصل اآللف يف األمر اقتدى به واتبعه بقطع اآللف خريا أو شرا هذا قول أيب عمرو 

  وقيل مها واحد 
  وقرأ قتادة بغيا وعدوا والعدو الظلم 

   ٩٠إسرائيل آية وقوله جل وعز حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو  - ٨٤
بن ثابت وعطاء بن السائب قاال    روى شعبة عن عدي 

مسعنا سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس قال شعبة رفعه أحدمها إىل النيب قال إن جربائيل عليه السالم كان 
  يدس الطني فيجعله يف يف فرعون قال خمافة أن يقول ال إله إال أنت فيغفر له 

ين أن جربائيل قال للنيب عليه السالم ما ولد إبليس ولدا قط أبغض إيل من فرعون وقال عون بن عبد اهللا بلغ
  وأنه ملا أدركه الغرق قال آمنت اآلية فخشيت أن يقوهلا فريحم فأخذت تربة أو طينة فحشوهتا يف فيه 

  وقيل إن جربائيل إمنا فعل هذا به عقوبة له على عظيم ما كان يأيت 
   ٩٢ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية آية وقوله جل وعز فاليوم  - ٨٥

  قال قتادة مل تصدق طائفة من الناس أنه غرق فأخرج هلم 

  ليكون عظة وآية 
  وقال غريه االية فيه أنه يدعي أنه رب وكان قومه يعبدونه فأراهم اهللا إياه بعدما غرقه 

  ومن اآلية فيه أنه غرق هو وقومه فأخرج دوهنم 
  يك نلقيك على جنوة من األرض قال أبو عبيدة معىن ننج



  وقال غريه النجوة والنبوة ما ارتفع من األرض 
  وقرىء ننجيك واملعىن واحد 

  وروري عن يزيد املكي أنه قرأ فاليوم ننحيك باحلاء 
  ببدنك قيل أي وحدك وقيل بدرعك 

  وقال جماهد حبسدك وهذا أحسن األقوال 

  قيل معناه جبسدك فقط أي عريانا بغري روح 
   ٩٣وقوله جل وعز ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق آية  - ٨٦

  أي أنزلناهم 
  قال قتادة يعين الشام وبيت املقدس 

  وقال الضحاك مصر والشام 
   ٩٤وقوله جل وعز فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك آية  - ٨٧

خماطبة ألمته فاملعىن على هذا فإن كنتم يف شك كما قال تعاىل ياأيها منها أن املخاطبة للنيب  ١يف معناه أقوال 
  النيب إذا طلقتم النساء 

وقيل إن ها هنا مبعىن ما كما قال جل وعز إن  ٣وقيل هذا كما يقال إن كنت أيب فافعل كذا وهو أبوه  - ٢
يقرءون الكتاب من قبلك سؤال الكافرون إال يف غرور واملعىن فما كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 

  ازدياد كما قال تعاىل إخبارا عن إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قليب 
وقال أبو العباس حممد بن يزيد املعىن يا حممد قل للشاك إن كنت يف شك فاسأل الذين يقرءون الكتاب أي سل 

  من آمن من أهل الكتاب فيخربك بصفة النيب يف كتابه 

  ومل يشك  قال احلسن مل يسال
  وقال الضحاك الذين يقرءون الكتاب يعين هبم من آمن من أهل الكتاب وكان من أهل التقوى 

   ٩٦وقوله جل وعز إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون آية  - ٨٨
  قال قتادة أي إن الذين حق عليهم غضب اهللا وسخطه مبعصيتهم ال يؤمنون 

   ٩٨آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس آية  وقوله جل وعز فلوال كانت قرية - ٨٩
  قال قتادة مل يؤمن قوم حني رأوا العذاب إال قوم يونس 

  وقال غريه مل يروا العذاب وإمنا رأوا دليله فقبلت توبتهم 
  وذكر هذا على أثر قصة فرعون ألنه آمن حني رأى العذاب فلم ينفعه ذلك 

  م وأوالدها واقاموا يدعون اهللا جل وعز فتاب عليهم قال قتادة خرج قوم يونس ففرقوا بني البهائ
   ٩٨آية  ٠وقوله جل وعز إال قوم يونس  - ٩٠

  هذا عند اخلليل وسيبويه استثناء ليس من األول 



وقال غريمها هو استثناء منقطع ألهنم أمة غري األمم الذين استثنوا منهم ومن غري جنسهم وشكلهم وإن كانوا 
  من بين آدم 

  حني إىل حني فناء آجاهلم ومعىن إىل 
ا آية  - ٩١    ٩٩وقوله جل وعز ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيع

  فيه قوالن 

أحدمها أنه قد سبق يف علمه أنه لن يؤمن إال من قد سبقت له السعادة يف الكتاب األول كما روى ابن أيب 
له من اهللا سعادة يف الذكر األول وال  طلحة عن ابن عباس قال خربه جل وعز أنه لن يؤمن إال من قد سبق

  يضل إال من سبق له من اهللا الشقاء يف الذكر األول 
والقول اآلخر ولو شاء ربك لعاجل الكافر بالعقوبة فآمن الناس كلهم ولكن لو كان ذلك مل يكن هلم يف اإلميان 

  ثواب فوقعت احملنة باحلكمة 
  وعن ابن عباس وجيعل الرجس قال السخط 

  على الذين ال يعقلون أي ال يعقلون عن اهللا حججه ومواعظه وبراهينه الدالة على النبوة  مث قال
   ١٠١مث قال جل وعز قل انظروا ماذا يف السموات واألرض آية  - ٩٢

  أي من الدليل على قدرة اهللا جل ذكره 

ا تغين اآليات والنذر أي األدلة والنذر مجع نذير وهو الرسول عن قوم ال يؤمنون أي ال يصدقون حىت  مث قال وم
  يروا العذاب 

   ١٠٢مث قال جل وعز فهل ينتظرون إال مثل ايام الذين خلوا من قبلهم آية  - ٩٣
  يعين هؤالء املكذبني من العقاب 

  إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 
بلهم قوم نوح وعاد ومثود    قال قتادة يقول وقائع اهللا جل وعز يف الذين خلوا من ق

   ١٠٣مث قال جل وعز مث ننجي رسلنا والذين آمنوا آية  - ٩٤
  أي من ذلك اهلالك كذلك أي كما فعلنا باملاضني 

   ١٠٤مث قال جل وعز يا أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين آية  - ٩٥

 تنفع أي الذي أدعوكم إليه فلم تعلموا أنه حق فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا من األوثان وغريها اليت ال
شيئا وال تضر ولكن أعبد اهللا الذي ال ينبغي أن تشكو فيه الذي يتوفاكم أي يقبض اخللق فيميتهم وأمرت أن 

  أكون من املؤمنني أي وهو أمرين أن أكون من املصدقني 
   ١٠٥مث قال جل وعز وأن أقم وجهك للدين حنيفا آية  - ٩٦

إلسالم حنيفا مائال إىل اإلسالم وال تكونن من املشركني أن الثانية عطف على األوىل أي أقم نفسك على دين ا
  أي ممن أشرك يف عبادته األنداد 



ال ينفعك وال يضرك آية  - ٩٧    ١٠٦وقوله جل وعز وال تدع من دون اهللا ما 
  أي يف دين وال دنيا فإن فعلت فإنك إذا من الظاملني أي فإن فعلت ذلك فعبدهتا فإنك إذا من الظاملني ألنفسهم 

   ١٠٧مث قال جل وعز وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو آية  - ٩٨
أي دون ما يعبده هؤالء املشركون وإن يردك خبري أي برخاء ونعمة وعافية وسرور فال راد لفضله أي فال يقدر 

  أحد أن حيول بينك وبني ذلك وال يرده عنك ألنه الذي بيده ذلك ال إىل غريه 
   ١٠٨يا أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم آية وقوله جل وعز قل  - ٩٩

أي القرآن الذي فيه بيان ما بالناس إليه حاجة فمن اهتدى سلك سبيل احلق فإمنا يهتدي لنفسه أي فإمنا يستقيم 
ال  على اهلدى خلري نفسه ومن ضل أي عدل عن احلق الذي أتاه فإمنا يضل عليها أي فإمنا جيين به على نفسه 

  على غريها 
   ١٠٨وقوله جل وعز وما أنا عليكم بوكيل آية  - ١٠٠

  أي مبسلط على تقوميكم إمنا أمركم إىل اهللا جل وعز هو الذي يقوم من شاء منكم وإمنا أنا مبلغ 
   ١٠٩وقوله جل وعز واتبع ما يوحى إليك آية  - ١٠١

  أي اعمل به 

  حيكم اهللا أي حىت يقضي فيهم  مث قال جل وعز واصرب أي على ما أصابك يف اهللا من مشركي قومك حىت
  وقيل أمره بفعل فاصل وهو خري احلاكمني أي خري القاضني وأعدل الفاصلني 

وقال ابن زيد هذا منسوخ حكم اهللا جبهادهم وأمر بالغلظة عليم وقال غريه حكم بينه وبينهم يوم بدر فقتلهم 
  أو يتوبوا متت سورة يونس  بالسيف وأمر نبيه فيمن بقي منهم أن يسلك هبم سبيل من أهلك منهم

  آية  ١٢٣تفسري سورة هود مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة هود وهي مكية 
   ١من ذلك قوله جل وعز آلر كتاب أحكمت آياته مث فصلت آية  - ١

  املعىن هو كتاب أحكمت آياته 
  قال احلسن أحكمت باألمر والنهي مث فصلت بالثواب والعقاب 

  ة أحكمها واهللا من الباطل مث فصلها بعلمه وبني حالهلا وحرامها والطاعة واملعصية وقال قتاد
  وقال جماهد فصلت فسرت 

  وقيل أحكمت فال ينسخها شيء بعدها مث فصلت أنزلت شيئا بعد شيء 

  ومن أحسنها قول قتادة أي احكمها من اخللل والباطل 
  مث قال جل وعز من لدن حكيم خبري 

  عند حكيم خبري  قال قتادة أي من
   ٢مث قال جل وعز أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري آية  - ٢



  جيوز أن يكون املعىن بأن ال تعبدوا إال اهللا 
  وجيوز أن يكون املعىن لئال تعبدوا 

  وجيوز أن يكون املعىن أمرمت أن ال تعبدوا إال اهللا 
   ٣إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى آية  وقوله جل وعز وأن استغفروا ربكم مث توبوا - ٣

  ميتعكم يعمركم وقيل ال يهلككم 
  وأصل اإلمتاع اإلطالة ومنه أمتع اهللا بك ومتع 

  قال قتادة إىل أجل مسمى أي إىل املوت 

   ٣وقوله جل وعز ويؤت كل ذي فضل فضله آية  - ٤
  أي من كان له عمل صاحل أويت ثوابه 

   ٥هنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه آية وقوله جل وعز أال إ - ٥
  قال عبد اهللا بن شداد كان أحدهم مير بالنيب فيثين صدره ويتغشى ثوبه كراهة أن يراه النيب 

  وقال أبو رزين كان الرجل يضطجع على شقه ويتغشى ثوبه ليستخفي 
  وقال جماهد يثنون صدورهم شكا وامتراء ليستخفوا منه أي من اهللا إن استطاعوا 

قال احلسن يعين حديث النفس فأعلم اهللا جل وعز أهنم حني يستغشون ثياهبم يف ظلمة الليل ويف أجواف و
  بيوهتم يعلم تلك 

  الساعة ما يسرون وما يعلنون 
  قال أبو جعفر وهذه املعاين متقاربة أي يسرون عداوة النيب ويطوون 
ا حدثناه علي بن احلسني قال قال الزعفراين  حدثنا حجاج قال ابن جريج أخربين حممد بن ومن صحيح ما فيه م

عباد بن جعفر أنه مسع ابن عباس يقرأ أال إهنم تثنوين صدورهم قال سألته عنه فقال كان ناس يستحيون أن 
  يتخلوا فيفضوا إىل السماء فنزل ذلك فيهم 

علم اهللا جل ويروى أن بعضهم قال أغلقت بايب وارخيت ستري وتغشيت ثويب وثنيت صدري فمن يعلم يب فأ
  وعز أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون 

  ونظريه ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم 
  ومن قرأ تثنوين صدورهم وهي قراءة ابن عباس ذهب إىل 

  معىن التكثري كما يقال احلوىل الشيء وليست تثنوين حىت يثنوها فاملعىن يؤول إىل ذاك 
ا من دابة يف األ - ٦    ٦رض إال على اهللا رزقها آية وقوله جل وعز وم

  يقال لكل ما دب من الناس وغريهم داب ودابة على املبالغة تأنيث على الصفة واخللقة 
   ٦وقوله جل وعز ويعلم مستقرها ومستودعها آية  - ٧

  قال عبد اهللا بن مسعود مستقرها يف الرحم و مستودعها يف األرض اليت متوت فيها 
  عباس مستقرها حيث تأوي إليه ومستودعها حيث متوت يف األرض وقال مقسم عن عبد اهللا بن 



  وقيل مستقرها ما يستقر عليه عملها و مستودعها ما تصري إليه 
  وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس مستقرها يف الرحم ومستودعها يف الصلب 

   ٧وقوله جل وعز وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام آية  - ٨
  ز ان من قدر على هذا ال يعجزه شيء فخرب جل وع

   ٧مث قال جل وعز وكان عرشه على املاء آية  - ٩
  قال سعيد بن جبري سألت ابن عباس على أي شيء كان املاء ومل خيلق مساء وال أرضا فقال على منت الريح 

   ٧مث قال جل وعز ليبلوكم ايكم أحسن عمال ىية  - ١٠
  عليه ألنه إمنا جيازي على الفعل وإن كان قد علمه قبل  أي ليختربكم فيظهر منكم ما جيازيكم

وقوله عز و جل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني آية  - ١١
٧   

  ويقرأ ساحر 
  قال أبو جعفر قال أبو إسحاق والسحر عندهم باطل فكأهنم قالوا إن هذا إال باطل 

   ٨ز ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة آية وقوله جل وع - ١٢
  قال ابن عباس أي إىل أجل معدود 

  وقال جماهد أي إىل حني 
ا كانوا به يستهزئون آية  - ١٣   أي جزاء استهزائهم واملعىن أحاط هبم العذاب  ٨وقوله جل وعز وحاق هبم م

   ٩وقوله جل وعز ولئن أذقنا اإلنسان آ ية  - ١٤
  رمحة أي رزقا  أي الكفار منا

   ١١وقوله جل وعز إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات آية  - ١٥
  استثناء ليس من األول مبعىن لكن وجيوز أن يكون استثناء من اهلاء ألن تقديره إن اإلنسان واالنسان اجلنس 

   ١٢وقوله جل وعز أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آية  - ١٦
  قولوا أي كراهة أن ي

  مث قال تعاىل إمنا أنت نذير أي إمنا عليك أن تنذرهم وليس عليك أن تأتيهم من اآليات مبا اقترحوا 
   ١٣وقوله جل وعز قل فأتوا بعشر سور مثله آية  - ١٧

  املعىن كل سورة منها مثل سورة منه وادعوا من 

  استطعتم من دون اهللا أي ليعينكم 
حلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون آية وقوله جل وعز من كان يريد ا - ١٨
١٥   

  قال الضحاك يعىن املشركني إذا عملوا عمال جوزوا عليه يف الدنيا 
وقال سعيد بن جبري من عمل عمال يريد به غري اهللا جوزي به يف الدنيا وقال جماهد من عمل عمال ومل يتقبل منه 



  أعطي ثوابه يف الدنيا 
  قال أبو جعفر وأحسنها قول الضحاك لقوله بعد ذلك أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار 

  قال جماهد ال يبخسون ال ينقصون 

   ١٧وقوله جل وعز افمن كان على بينة من ربه آية  - ١٩
  قال عكرمة وإبراهيم ومنصور يعين النيب ويتلوه شاهد منه جربيل عليه السالم 

  وجماهد وإبراهيم شاهد منه أي جربيل وقال ابن عباس 
  وقال احلسن شاهد منه يعين لسانه 

  وقال الضحاك أفمن كان على بينة من ربه حممد ويتلوه شاهد منه أي من اهللا وهو جربيل عليه السالم 
وقال أبو جعفر حدثين سعيد بن موسى بقرقيسيا قال نا خنلد بن مالك عن حممد بن سلمة عن خصيف أفمن 

  ى بينة من ربه قال النيب ويتلوه شاهد منه قال كان عل

  جربيل عليه السالم 
قال أبو جعفر تكون اهلاء يف ربه للنيب ويف يتلوه تعود على البينة ألن البينة والبيان واحد ويف منه تعود على اسم 

  اهللا جل وعز 
  وقول احلسن حيتمل املعىن أي ولسانه يعرب عنه ومييز 

   منه تعود على من وجيوز أن تكون اهلاء يف
وقيل الشاهد القرآن ويتلوه يكون بعده تاليا شاهدا ومن قبله أي ومن قبل الشاهد وقد قيل أفمن كان على 

بينة من ربه يعين به النيب واملسلمون واستشهد صاحب هذا القول بقوله أولئك يؤمنون به واملعىن على القول 
  احلياة الدنيا وزينتها األول أفمن كان على بينة من ربه كالذي يريد 

   ١٧مث قال جل وعز ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة آية  - ٢٠
  أي يصدقه 

  وقيل هو معطوف على الشاهد أي ويتلوه كتاب موسى 
بله كتاب موسى التوراة    وقال جماهد يف قوله ومن ق

   ١٧مث قال جل وعز ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده آيه  - ٢١
  األحزاب أهل امللل كلهم  قال قتادة

وقال سعيد بن جبري كنت إذا وجدت احلديث عن النيب صحيحا أصبت مصداقه يف كتاب اهللا فأفكرت يف قول 
النيب ليس يسمع يب أحد فال يؤمن يب وال يهودي وال نصراين إال دخل النار فطلبت مصداقه يف كتاب اهللا فإذا 

  هو 

  واألحزاب أهل األديان كلها ألهنم يتحاربون  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده
ممن افترى على اهللا كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقول األشهاد هؤالء  - ٢٢ وقوله جل وعز ومن أظلم 



   ١٨الذين كذبوا على رهبم آية 
ك على قال الضحاك األشهاد األنبياء واملرسلون قال اهللا جل وعز فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا ب

  هؤالء شهيدا 
  وقال جماهد األشهاد املالئكة 

  وقال سفيان سألت األعمش عن األشهاد فقال هم املالئكة 
   ٢٠وقوله جل وعز يضاعف هلم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون آية  - ٢٣

  أخذوا به قال قتادة ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خربا فينتفعوا به وال يبصرون خريا في
  وحكى الفراء عن بعض املفسرين أن املعىن يضاعف هلم العذاب مبا كانوا يستطيعون السمع وال يعقلون 

  وذهب إىل أن هذا مثل قوهلم جزيته فعله وبفعله 
ا قيل فيه وهو معىن قول ابن عباس إن املعىن ال يستطيعون أن يسمعوا احلق مساع منتفع وال  ومن أحسن م

  د الشتغاهلم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمني يبصرونه بصر مهت
  وقد روي عنه ما كانوا يستطيعون السمع يعين اآلهلة 

   ٢٤وقوله جل وعز مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع آية  - ٢٤

  قال الضحاك األصمى والصم مثل للكافر والبصري والسميع مثل للمؤمن 
  ليه قوله تعاىل هل يستويان مثال فدل هذا على أن هذا الثنني قال أبو جعفر وهذا قول حسن يدل ع

وقوله جل وعز فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم  - ٢٥
   ٢٧أراذلنا آية 

  املأل الرؤساء واألراذل األشرار الذين ليسوا برؤساء واحدهم أرذل 
   ٢٧ادي الرأي آية وقوله جل وعز ب - ٢٦

  ويقرأ بادىء الرأي باهلمز فمعىن املهموز ابتداء الرأي أي إمنا اتبعوك ومل يفكروا ومل ينظروا ولو فكروا مل 

  يتبعوك 
  ومعىن الذي ليس مبهموز اتبعوك يف ظاهر الرأي وباطنهم على خالف ذلك 

  يقال بدا يبدو إذا ظهر 
  أي ومل يفكروا يف باطنه وعاقبته فيكون على هذا القول مبعىن املهموز وحيتمل أن يكون معناه اتبعوك يف ظاهر الر

   ٢٨وقوله جل وعز قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ريب آية  - ٢٧
أي على يقني وبيان وهذا جواب هلم ألهنم عابوا من اتبعه فقال أرأيتم إن كنت على بينة من ريب أي فإذا كنت 

  عين فهو بصري ومغفور له على بينة من ريب فمن اتب
   ٢٨مث قال جل وعز وآتاين رمحة من عنده آية  - ٢٨



  قال الفراء يعين الرسالة ألهنا نعمة ورمحة 
   ٢٨مث قال جل وعز فعميت عليكم آية  - ٢٩

  أي مل تفهموها يقال عميت عن كذا وعمي علي كذا أي مل أفهمه واملعىن فعميت الرمحة 
  ل اخلف يف رجلي جماز إال أن الرمحة هي اليت تعمى وصاحبها يعمى ويقرأ فعميت فقيل هو مثل دخ

  وقال ابن جريج وآتاين رمحة من عنده اإلسالم واهلدى واحلكم والنبوة 
   ٢٨مث قال جل وعز أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون آية  - ٣٠

  أي أنوجبها عليكم وأنتم كارهون لفهمها 

ا أنا بطارد - ٣١    ٢٩الذين آمنوا آية  مث قال اهللا جل وعز وم
  فدل هبذا على أهنم سألوه أن يطردهم 

   ٢٩مث قال جل وعز إهنم مالقوا رهبم آية  - ٣٢
  أي فيجازي من طردهم على ما فعل 

  قال الفراء معىن من ينصرين من مينعين 
   ٣١مث قال جل وعز وال أقول للذين تزدري أعينكم آية  - ٣٣

  على الرجل إذا عبته واستخسست فعله وأزريت به إذا قصرت به  معىن تزدري تستقل وتستخس يقال زريت
واملعىن إنكم قلتم إن هؤالء اتبعوين يف ظاهر الرأي وإمنا أدعو إىل توحيد اهللا جل وعز فمن اتبعين قبلته وليس 

  علي ما غاب 

   ٣٢لصادقني آية وقوله جل وعز قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من ا - ٣٤
  وقرأ ابن عباس فأكثرت جدلنا واجلدال واجلدل املبالغة يف اخلصومة 

  وقال جماهد جادلتنا أي ماريتنا 
  قال الزجاج ومعىن إن كان اهللا يريد أن يغويكم أي يضلكم ويهلككم 

  وقيل خييبكم 
ضا واغويته أهلكته ومنه وقال حممد بن جرير يغويكم يهلككم بعذابه حكى عن طي أصبح فالن غاويا أي مري

  فسوف يلقون غيا 

   ٣٥وقوله جل وعز أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي آية  - ٣٥
  أي إن اختلقته فعلي إمث االختالق وأنا بريء مما جترمون أي من تكذيبكم 

  ومن قرأ أجرامي بفتح اهلمزة ذهب إىل مجع جرم 
   ٣٦لن يؤمن من قومك إال من قد آمن آيه وقوله جل وعز وأوحي إىل نوح أنه  - ٣٦

  قال الضحاك فدعا عليهم أي ملا أخرب هبذا قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا 
   ٣٦مث قال جل وعز فال تبتئس مبا كانوا يفعلون آية  - ٣٧

  مث قال جماهد وقتادة أي فال حتزن 



وقوله جل وعز ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من  ٣٨ع استكانة قال أبو جعفر وهو عند أهل اللغة حزن م
   ٣٨قومه سخروا منه آية 

  يروى أهنم كانوا ميرون به وهو يصنع الفلك فيقولون هذا الذي كان يزعم أنه نيب قد صار جنارا 
   ٣٨مث قال جل وعز قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون آية  - ٣٩

  فنحن نستجهلكم كما استجهلتمونا  أي إن تستجهلونا
   ٣٩مث قال جل وعز فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم آية  - ٤٠

  أي من يؤول أمره إىل هذا فهو اجلاهل 
   ٤٠وقوله جل وعز حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور آية  - ٤١

  روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال أي وطلع 

  الفجر كأنه يذهب إىل تنوير الصبح 
قال عبد اهللا بن عباس التنور وجه األرض وكانت عالمة بني نوح وربه جل وعز أي إذا رايت املاء قد فار على 

  وجه األرض فاركب أنت وأصحابك السفينة 
  وقال قتادة التنور أعلى األرض واشرفها وكان ذلك عالمة له 

  ابز وكان جماهد يذهب إىل أنه تنور اخل
  وقال الشعيب جاء املاء من ناحية الكوفة 

قال أبو جعفر وهذه األقوال ليست مبتناقضة ألن اهللا قد خربنا ان املاء قد جاء من السماء واألرض فقال ففتحنا 
  أبواب 

  السماء مباء منهمر وفجرنا األرض عيونا فهذه األقوال جتتمع يف أن ذلك كان عالمة 
   ٤٠محل فيها من كل زوجني اثنني آية وقوله جل وعز قلنا ا - ٤٢

  قال جماهد أي ذكرا وأنثى 
  وقال قتادة أي من كل صنفني 

  والزوج يف اللغة واحد معه آخر ال يستغين عنه 
  يقال عندي زوجان من اخلفاف وما أشبه ذلك 

   ٤٠مث قال جل وعز وأهلك إال من سبق عليه القول آية  - ٤٣
  ك أي إال من سبق عليه القول باهلال

   ٤٠مث قال جل وعز وما ىمن معه إال قليل آية  ٤٤مث قال جل وعز ومن آمن أي وامحل من آمن 
  يروى عن ابن عباس أنه قال محل معه مثانني 

  وقال قتادة ما آمن معه إال مثانية مخسة بنني وثالث نسوة 
   ٤١وقوله جل وعز وقال اركبوا فيها بسم اهللا جمراها ومرساها آية  - ٤٥



  هللا إجراؤها وارساؤها ومن قرأ جمداها ومرساها ذهب إىل ان املعىن جريها ورسوها أي ثباهتا أي با
  وروي عن أيب رجاء العطاردي أنه قرأ باسم اهللا جمريها ومرسيها على النعت 

   ٤٢وقوله جل وعز ونادى نوح ابنه وكان يف معزل آية  - ٤٦
  ابنه قال عبد اهللا بن عباس ما بغت امرأة نيب قط وكان 

  وقال سعيد بن جبري هو ابنه ألن اهللا عز و جل خربنا بذلك 
  وقال عكرمة إن شئتم حلفت لكم أنه ابنه 

  وقال الضحاك هو ابنه قال اهللا جل وعز ونادى نوح ابنه 
  وقال جماهد ليس هو ابنه ويبني ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل فال تسألين ما ليس لك به علم 

  وإمنا ولد على فراشه فنسب إليه  قال احلسن مل يكن ابنه
والقول األول ابني وأصح جلاللة من قاله وأن قوله إنه ليس من أهلك ليس مما ينفي عنه انه ابنه وقد قال 

  الضحاك معناه ليس من أهل دينك وال من أهل واليتك 

  وقال سفيان معناه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجنيهم 
  حسنان يف اللغة واألول أوىل قال أبو جعفر وهذان القوالن 

  وروى ابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأ ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يريد ابنها مث حذف األلف 
  ومثل هذا ال جيوز عند أهل العربية علمته 

  به وجيوز أن يكون معىن وكان يف معزل أي يف معزل عن دين أبيه ويكون يف معزل عن السفينة وهذا أش
  ومعىن يعصمين مينعين 

   ٤٣وقوله جل وعز قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم آية  - ٤٧
  فيه قوالن 

  أحدمها أنه استثناء ليس من األول 
  واآلخر أنه على النسبة فيكون املعىن ال معصوم كما قال من ماء دافق أي مدفوق 

ا  قيل فيه فقال ال مانع اليوم من أمر اهللا الذي قد نزل باخللق وذكر حممد بن جرير قوال ثالثا وزعم أنه أوىل م
من الغرق واهلالك إال من رحم أي إال اهللا كما تقول ال منجي اليوم إال اهللا فمن يف موضع رفع وال جتعل عاصم 

  مبعىن معصوم وال إال مبعىن لكن 
   ٤٣مث قال جل وعز وحال بينهما املوج فكان من املغرقني آية  - ٤٨

  الفراء أي حال بني ابن نوح وبني اجلبل املاء فكان من املغرقني  قال
   ٤٤وقوله جل وعز وقيل يا ارض ابلعي ماءك آية  - ٤٩

  قال قتادة أي ابلعي كل ماء عليك ويا مساء أقلعي أي ال متطري 
   ٤٤مث قال جل وعز وغيض املاء آية 



  قال جماهد أي نقص 
  وقال قتادة أي ذهب 
  ضي األمر أي قضي األمر هبالكهم مث قال جل وعز وق

   ٤٤مث قال واستوت على اجلودي آية 
  قال الضحاك هو جبل املوصل 

   ٤٦وقوله جل وعز إنه عمل غري صاحل آية  - ٥٠
  يف معناه أقوال 

  منها ان املعىن انه ذو عمل غري صاحل 
  وقيل إن عمله عمل غري صاحل 

علم يف قوله سآوي إىل جبل يعصمين من املاء عمل غري صاحل وقال قتادة معناه إن سؤالك إياي ما ليس لك به 
  وهذا عمل غري صاحل 

قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل فيه ألن عبد اهللا بن مسعود قرأ إنه عمل غري صاحل أن تسألين ما ليس لك به 
  علم 
   ٤٨وقوله جل وعز قيل يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك آية  - ٥١

قال حممد بن كعب قد دخل يف هذا كل مؤمن إىل يوم القيامة ودخل يف قوله وأمم سنمتعهم كل فاجر إىل يوم 
  القيامة 

وقال الضحاك حنوا من هذا إال أنه خبالف هذه األلفاظ وتقديره يف العربية على مذهبه على ذرية أمم ممن معك 
  وذرية أمم سنمتعهم مث حذف كما قال واسأل القرية 

   ٤٩مث قال جل وعز تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تلمها أنت وال قومك من قبل هذا آية  - ٥٢
  أي ما أوحيناه إليك من خرب نوح مل تكن تعلمه أنت وال قومك ألهنم ليسوا أهل كتاب 

ال أسألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين آية  - ٥٣    ٥١وقوله جل وعز يا قوم 
  جماهد أي خلقين قال 
   ٥٢وقوله جل وعز ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا آية  - ٥٤

  يروى أهنم كانوا اصحاب زروع وعمارة وكانوا يسكنون 

  رماال بني الشام واليمن فبعثت عليهم الريح فكانت تدخل يف أنوفهم وخترج من أدبارهم فتقطعهم 
  كثري أي يتبع بعضها بعضا و مدرارا على الت

   ٥٢مث قال جل وعز ويزدكم قوة إىل قوتكم آية  - ٥٥
  قال جماهد أي شدة إىل شدتكم 

  وقال غريه كانوا قد أقاموا ثالث سنني ال يولد هلم 
   ٥٤وقوله جل وعز إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء آية  - ٥٦



  قال جماهد اصابتك بسوء أي جبنون بسبك إياها 
  قال عراه واعتراه واعتره إذا أمل به ومنه وأطعموا القانع واملعتر وقال الشاعر وي

  ... على خوف تظن يب الظنون ... أتيتك عاريا خلقا ثيايب 
  املعىن ما نقول إال اصابك بعض آهلتنا جبنون لسبك إياها 

ال  وقوله عز و جل قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه - ٥٧ ا مث  فكيدوين مجيع
   ٥٥تنظرون آية 

وهذا من عالمات النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه فكيدوين مجيعا وكذلك قال النيب لقريش وقال 
  نوح فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة 

   ٥٦اصيتها آية مث قال جل وعز إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بن - ٥٨
  أي هي يف قبضته وتناهلا قدرته 

   ٥٦مث قال جل وعز إن ريب على صراط مستقيم آية  - ٥٩
  قال جماهد أي على احلق أي جيزي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته ال يظلم أحدا وال يقبل إال اإلميان به 

  قال أبو جعفر والصراط يف اللغة املنهاج الواضح 
  جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه ال يأخذهم إال باحلق واملعىن إن اهللا 

   ٥٧وقوله جل وعز وال تضرونه شيئا آية  - ٦٠
  أي ال تقدرون له على ضرره إذا أراد إهالككم 

  وقيل ال يضره هالككم إذا أهلككم أي ال تنقصونه شيئا ألنه سواء عنده أكنتم أم مل تكونوا 
   ٥٧لى كل شيء حفيظ آية مث قال جل وعز إن ريب ع - ٦١

  أي حيفظين من أن ينالين بسوء 
   ٥٩وقوله جل وعز واتبعوا أمر كل جبار عنيد آية  - ٦٢

   ٦٠مث قال جل وعز وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة آية  ٦٣العنيد والعنود والعاند املدافع بغري حق 
  أي واحلقوا 

  دمت كفرا ومعىن فما تزيدونين غري ختسري غري ختسري لكم إذا ازد
   ٦٤وقوله جل وعز وياقوم هذه ناقة اهللا لكم آية آية  - ٦٤

  يروى أهنا خرجت من صخرة 
   ٦٤وقوله جل وعز فيأخذكم عذاب قريب آية  - ٦٥

  أي قريب ممن مسها 
   ٦٧وقوله جل وعز فاصبحوا يف ديارهم جامثني آية  - ٦٦



  قال قتادة أي ميتني 
   ٦٨ا آية وقوله جل وعز كأن مل يغنوا فيه - ٦٧

  قال قتادة أي كأن مل يعيشوا فيها 
  قال األصمعي املغاين املنازل 

  قال غريه غنيت باملكان إذا نزلت به 
  واملعىن كأن لن يقيموا فيها يف سرور وغبطة 

   ٦٩وقوله جل وعز ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى آية  - ٦٨
  أي بالبشرى بالولد 

   ٦٩قال سالم آية  مث قال جل وعز قالوا سالما - ٦٩
  ويقرأ قال سلم 

  قال الفراء سلم وسالم واحد كما يقال حل وحالل 
   ٦٩مث قال جل وعز فما لبثت أن جاء بعجل حنيذ آية  - ٧٠

  روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال هو النضيج وكذلك قال قتادة 
  وقال الضحاك هو املوقد عليه حىت ينضج 

   حمنوذ أي مشوي يقال حنذت فرسي أي عرقته وقول أبو عبيدة حينذ مبعىن
  واملعىن فما ابطأ إذ تضيفوه بأن جاءهم بعجل مث حذف الباء من أن 

  وقيل الرسل جربيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السالم بالبشرى البشارة بإسحاق 
  وقيل البشارة هبالك قوم لوط 

   ٧٠ية وقوله جل وعز فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم آ - ٧١

  يقال نكر وأنكر واستنكر مبعىن 
  قال قتادة كان الضيف إذا نزل ومل يأكل رأوا أنه مل يأت خبري وأنه قد أتى بشر 

   ٧٠مث قال جل وعز وأوجس منهم خيفة آية  - ٧٢
  أي أضمر قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط أي أرسلنا بالعذاب وامرأته قائمة وهو قاعد 

   ٧١ فضحكت فبشرنا ها بإسحاق ومن وراء غسحاق يعقوب آية وقوله تعاىل - ٧٣
  فيه أقوال 

أحسنها اهنح ملا مل يأكلوا نكرهم وخافهم فلما قالوا ال ختف وخربوه أهنم رسل فرح بذلك فضحكت امرأته 
  سرورا بفرحه 

  وروى الفراء أن بعض املفسرين قال املعىن فبشرناهم بإسحاق فضحكت 
  ول ال يصح ألن التقدمي والتأخري ال يكون يف الفاء قال أبو جعفر وهذا الق

  وقيل فضحكت فحاضت 



  وهذا قول ال يعرف وال يصح 
وقيل إهنا كانت قالت له أحسب أن هؤالء القوم سينزل هبم عذاب فضم لوطا إليك فلما جاء الرسل مبا قالته 

  سرت به فضحكت وهذا إن صح إسناد فهو حسن 
  وم وقد أتاهم العذاب وقال قتادة ضحكت من غفلة الق

   ٧١وقوله جل وعز ومن وراء إسحاق يعقوب آية  - ٧٤
  قال الشعيب الوراء ولد الولد 

وقال بعض أهل النظر يف هذا دليل على أن إمساعيل هو الذبيح ألهنا بشرت باهنا تعيش حىت يولد إسحاق وحىت 
  يولد إلسحاق يعقوب وكيف يؤمر بذحبه وقد بشرت بان يولد له 

   ٧٢وقوله جل وعز قالت يا ويليت أالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا آية  - ٧٥
  قال الفراء يروى أنه كان هلا حني بشرت مثان وتسعون سنة وإبراهيم أكرب منها بسنة 

   ٧٤وقوله جل وعز فلما ذهب عن إبراهيم الروع آية  - ٧٦
  قال قتادة أي الفزع 

   ٧٤وقوله جل وعز وجاءته البشرى آية 
  ادة بشروه بأهنم إمنا أتوا بالعذاب إىل قوم لوط وأنه ال خياف قال قت

  قال معمر وقال غري قتادة بشروه بإسحاق 
وروى محيد بن هالل عن جندب عن حذيفة قال اجملادلة ها هنا أنه قال هلم أرأيتم إن كان فيهم مخسون من 

ل فإن كان فيهم ثالثون قالوا ال قال فإن كان املسلمني أهتلكوهنم قالوا ال قال فإن كان فيهم أربعون قالوا ال قا
فيهم عشرون قالوا ال قال فإن كان فيهم عشرة أو مخسة شك محيد قالوا ال قال قتادة حنوا منه قال فقال يعين 

  إبراهيم قوم ليس فيهم عشر من املسلمني ال خري فيهم قال عبد الرمحن بن مسرة كانوا اربعمائة الف 
   ٧٧ا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم آية وقوله جل وعز ومل - ٧٧

  أي ساءه جميئهم ملا يعرف من قومه 
  وروي أهنم أتوه واستضافوه فقام معهم وكانوا قد أمروا أن ال 

  يهلكوهم حىت يشهد عليهم لوط ثالث شهادات فقال هلم إن قومي شر خلق اهللا ثالث مرات 
   ٧٧مث قال جل وعز وضاق هبم ذرعا آية  - ٧٨

  باس يقال ضقت باألمر ذرعا إذا مل جتد يف قدرتك القيام به وهو مأخوذ من الذراع ألن فيها القوة قال أبو الع
   ٧٧مث قال جل وعز وقال هذا يوم عصيب آية  - ٧٩

  قال جماهد أي شديد وذلك يعرف يف اللغة يقال وذلك يعرف يف اللغة يقال عصيب وعصبصب للشديد املنكر 
   ٧٨ه يهرعون إليه آية وقوله جل وعز وجاءه قوم - ٨٠

  قال ابن عباس أي يسرعون 



  وقال جماهد يهرولون يف املشي 
  وقال أهل اللغة يقال أهرع إذا جاء مسرعا وكان مع 

  ذلك يرعد 
   ٧٨وقوله جل وعز قال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم آية  - ٨١

  فيه أقوال 
  جل وعز وأزواجه أمهاهتم أحسنها قول جماهد قال يريد نساء أمته ويقوة قول اهللا 

  ويروى أن أيب بن كعب وابن مسعود قرءا وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم 
  وقيل املعىن هؤالء بنايت إن اسلمتم 

  وقيل كان يف ملتهم جائز أن يتزوج الكافر املسلمة 
  وقال عكرمة مل يعرض عليهم بناته وال بنات أمته وإمنا قال هلم هذا لينصرفوا 

  ي  ٨٠ل وعز قال لو أن يل بكم قوة أو آوى إىل ركن شديد آية وقوله ج - ٨٢
  قال جماهد يعين العشرية 

   ٨١وقوله جل وعز فأسر بأهلك بقطع من الليل آية  - ٨٣
  قال قتادة أي بطائفة من الليل يقال سرى واسرى إذا سار بالليل 

  فإن قيل السرى ال يكون إال بالليل فما معىن بقطع من الليل 
  أنه لو مل يقل بقطع من الليل جاز أن يكون أوله  فاجلواب

   ٨١وقوله جل وعز وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك آية  - ٨٤
  املعىن فاسر بأهلك إال امرأتك 

  ويروى أهنا يف بعض القراءات كذا وقرأ أبو عمرو إال امرأتك بالرفع 

   ٨٢وقوله جل وعز وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل آية  - ٨٥
  قوال فيه أ

  قال جماهد هو بالفارسية أي أوهلا حجارة وآخرها طني 
  وقال قتادة أي من طني 

  وقال أبو جعفر وهذان القوالن حسنان 
  وإمنا ذهب جماهد إىل أن أصله بالفارسية مث أعرب 

  قال أبو جعفر وإمنا استحسناه ألنه قال يف موضع آخر حجارة من طني 
  ضربا تواصى هباألبطال سجينا  قال أبو عبيدة السجيل الشديد وأنشد

  ورد عليه هذا القول عبد اهللا بن مسلم وقال هذا سجني وذاك سجيل وكيف يستشهد به 
  قال أبو جعفر وهذا الرد ال يلزم ألن أبا عبيدة ذهب إىل 



  أن الالم بدل من النون لقرب إحدامها من األخرى 
وله لكان حجارة سجيال ألنه ال يقال حجارة من وقول أيب عبيدة يرد من جهة أخرى وهي أنه لو كان على ق

  شديد ألن شديدا نعت 
وقوله جل وعز منضود أي بعضه يعلو بعضا يقال نضدت املتاع واللنب إذا جعلت بعضه على بعض فهو منضود 

  ... ورفعته إىل السجفني فالنضد ... خلت سبيل أيت كان حيبسه ... ونضيد قال الشاعر 
  سجلت إذا أعطيت ويقال هو من السجل كأنه مما كتب عليهم وقدر أن يصيبهم ويقال سجيل من قوهلم أ

قال أبو جعفر وأبو إسحاق يستحسن هذا القول قال ويدل عليه قوله تعاىل إن كتاب الفجار لفي سجني و ما 
  أدراك ما 

  سجني كتاب مرقوم وسجني وسجيل واحد 
   ٨٣وقوله جل ذكره مسومة عند ربك آية  - ٨٦

  د أي معلمة قال جماه
  قال أبو جعفرويقال سومت الشيء إذا علمته ويروى أنه كان عليها أمثال اخلواتيم 

  وقال احلسن معلمة وفيها دليل أهنا ليست من حجارة الدنيا واهنا مما عذب به 
  ويقال سومت الشيء إذا أرسلته إرساال إال أنه مل يقل هذا يف هذا احلرف 

   ٨٣الظاملني ببعيد آية مث قال جل وعز وما هي من  - ٨٧
  قال جماهد يرهب هبذا قريشا 

  وقال غريه املعىن من ظاملي هذه األمة 
  قال أبو جعفر والقوالن يرجعان إىل معىن واحد 

ممن عمل قوم لوط ببعيد    وقيل وما هي 
   ٨٤وقوله جل وعز وإىل مدين أخاهم شعيبا آية  - ٨٨

  املعىن وإىل أهل مدين 
   ٨٤وا املكيال وامليزان إين أراكم خبري آية وقوله تعاىل وال تنقص

  قال احلسن كان سعرهم رخيصا 
  والذي توجه اللغة أن يكون عاما 

   ٨٦وقوله جل وعز بقيت اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني آية  - ٨٩
  قال احلسن حظكم من اهللا جل وعز 

  قال جماهد أي طاعة اهللا 
  قال أبو جعفر واملعىن ما يبقي له ثوابه 

   ٨٧وقوله جل وعز قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا آية  - ٩٠



  قال سفيان عن األعمش أي قراءتك 
  ودل هبذا على أهنم كانوا كفارا 

  مث قال أن أو نفعل يف أموالنا ما نشاء 
  روي عن زيد بن أسلم أنه قال كان مما هناهم عنه حذف الدراهم 

  أموالنا ما نشاء إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فلم متنعنا منه  وقيل معىن أو أن نفعل يف
  قال أبو جعفر قال أبو إسحاق معىن إنك ألنت احلليم الرشيد على السخرية 

  وقال غريه معناه إنك ألنت احلليم الرشيد عند نفسك 
   ٨٨سنا آية وقوله جل وعز قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا ح - ٩١

  قيل حالال 
  وقيل ما وفق له من الطاعة 

   ٨٨مث قال جل وعز وما أريد ان أخالفكم إىل ما أهناكم عنه آية  - ٩٢
  قال قتادة أي ليس أهناكم عن شيء وأركبه 

  ومعىن وإليه أنيب وإليه أرجع 
   ٨٩وقوله جل وعز ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي آية  - ٩٣

   قال قتادة أي ال حيملنكم
وقوله جل وعز وما قوم لوط منكم  ٩٤قال أبو جعفر والشقاق يف اللغة العداوة كأنه يصري يف شق غري شقه 

   ٨٩ببعيد آية 
  يقال إن أقرب إإلهالكات اليت عرفوها إهالك قوم لوط 

  أي فالعظة لكم فيها بينة بقربه منكم 
   ٩١لنراك فينا ضعيفا آية  وقوله جل وعز قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا - ٩٥

  قال سفيان بلغنا أنه كان مصابا ببصره 

قال أبو جعفر وحكى أهل اللغة ان محري تقول لألعمى ضعيف أي قد ضعف بذهاب بصره كما يقال له ضرير 
  أي قد ضر بذهاب بصره كما يقال مكفوف أي قد كف عن النظر بذهاب بصر 

   ٩١ية وقوله جل وعز ولوال رهطك لرمجناك آ - ٩٦
أي ولوال عشريتك لقتلناك بالرجم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا أي أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي 

  من أجل عشرييت وال ختافون من اهللا جل وعز يف ردكم أمره 
  ويقال إن رهطه كانوا على ملتهم فلذلك أظهروا امليل إليهم 

   ٩٢آية وقوله جل وعز واختذمتوه وراءكم ظهريا  - ٩٧
  قال جماهد أي تركتم ما جئتكم به 



  قال أهل اللغة املعىن واختذمت أمر اهللا وراءكم ظهريا يقال اختذته ظهريا وجعلت حاجته بظهر أي إذا مل تعن بذلك 
   ٩٣وقوله جل وعز وأخذت الذين ظلموا الصيحة آية  - ٩٨

اىل فأصبحوا يف ديارهم جامثني أي ميتني ال يروى ان جربائيل صاح هبم صيحة فماتوا أمجعون وبني هذا قوله تع
  حراك هلم 

   ٩٤مث قال جل وعز كأن مل يغنوا فيها آية  - ٩٩
  قال قتادة أي كان مل يعيشوا فيها 

يما تقدم وهو مأخوذ من الصوت ألنه إمنا يقال مغىن للمنزل إذا كان أهله فيه    قال أبو جعفر وقد ذكرناه ف
   ٩٥ملدين كما بعدت مثود آية مث قال جل وعز أال بعدا  - ١٠٠

  يقال بعد يبعد إذا هلك ومن النأي بعد يبعد 
   ٩٦وقوله جل وعز ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني آية  - ١٠١

  السلطان احلجة ومن هذا قيل للوايل سلطان ألنه حجة اهللا جل وعز يف األرض 
  ويقال إنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به 

   ٩٩ه جل وعز ويوم القيامة بئس الرفد املرفود آية وقول - ١٠٢
  قال جماهد زيدوا لعنة يوم القيامة 

  قال أبو جعفر والرفد يف اللغة املعونة واألعطاء واملعىن الذي يقوم هلم مقام املعونة اللعن 
  والتقدير بئس الرفد رفد املرفود 

   ١٠٠ائم وحصيد آية وقوله جل وعز ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها ق - ١٠٣
  قال قتادة القائم ما كان خاويا على عروشه واحلصيد ما ال اثر له 

   ١٠١وقوله جل وعز وما زادوهم غري تتبيب آية  - ١٠٤
  قال جماهد وقتادة غري ختسري 

  قال أبو جعفر وكذلك هو عند أهل اللغة ومنه تبت يدا أيب هلب 
   ١٠٥ال بإذن آية وقوله جل وعز يوم يأت ال تكلم نفس إ - ١٠٥

  وقد قال يف موضع آخر واقبل بعضهم على بعض يتساءلون 

  ففي هذا جوابان 
  أحدمها أنه مثل قوله هذا يوم ال ينطقون 

  واملعىن ال ينطقون حبجة هلم كما يقال ملن تكلم كثريا بغري حجة بينة مل يأت بشيء ومل يتكلم بشيء 
ئد فمرة مينعون من الكالم ومرة يؤذن هلم فعلى هذا ال تكلم واجلواب اآلخر أن ذلك اليوم فيه أهوال وشدا

  نفس إال بإذنه 
   ١٠٥وقوله جل وعز فمنهم شقي وسعيد آية  - ١٠٦

ا نزلت فمنهم شقي وسعيد قلت يا رسول اهللا فعالم  روى عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر عن عمر قال مل



رغ منه قال بلى على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به نعمل أعلى شيء قد فرغ منه أم على شيء مل يف
خلق له    األقالم ولكن كل ميسر ملا 

وقوله جل وعز فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات  - ١٠٧
   ١٠٧واألرض إال ما شاء ربك آية 

ا اختلف الليل والنهار يف هذا أجوبة منها أن العرب خوطبت على ما تعرف وتست عمل وهم يقولون ال أكلمك م
  وما دامت السماوات واألرض يريدون بذلك األبد 

ويكون معىن إال ما شاء ربك سوى ما شاء ربك من زيادة أهل النار يف العذاب وأهل اجلنة يف النعيم وقد صح 
  أهنم يزادون 

ا ال روى األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب أنه قال ق ال اهللا جل وعز أعددت لعبادي الصاحلني م
ا أخفي هلم  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر بله ما أطلعتم مث قرأ أبو هريرة فال تعلم نفس م

  من قرة أعني 

  وقيل معىن إال معىن سوى ايضا إال أن املعىن سوى ما شاء ربك من الزيادة يف اخللود 
  عروف يف اللغة أن يقال لك عندي كذا وكذا إال كذا وسوى كذا وغري كذا وهذان قوالن حسنان ألنه م

  وحكى سيبويه لو كان معي رجل إال زيد فهذا مبعىن سوى وغري 
  وحكى الكوفيون لك عندي الف إال ألفني ويعرب عن إال يف مثل هذا أهنا مبعىن سوى وغري ولكن واملعاين متقاربة 

املعىن على هذا إال ما شاء ربك من مقامهم يف قبورهم وقيل هذا استثناء ألهنم يقيمون يف    قبورهم ف
  وقيل هذا استثناء ألن قوما من املوحدين يدخلون النار مث خترجون منها 

فاملعىن على هذا خالدين يف النار ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك من إخراج من شاء برمحته 
  وشفاعة 

  النيب 
   يف قوله عز و جل عسى ان يبعثك ربك مقاما حممودا إنه الشفاعة وقال جابر بن عبد اهللا

ويكون املعىن يف أهل اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك من دخول قوم النار 
  وخروجهم إىل اجلنة 

ال نا شيبان بن حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا أمحد بن داود بن موسى البصري املعروف باملكي ق
فروخ قال نا أبو هالل قال نا قتادة يف هذه اآلية وأما الذين شقوا ففي النار إىل قوله فعال ملا يريد فقال عند هذا 

  حدثنا أنس ابن مالك أن رسول اهللا قال خيرج قوم من النار قال قتادة ال نقول كما يقول أهل حروراء 
  ين فيها وقيل يف هذا قول خامس وهو أن املعىن خالد

أبدا مث قال إال ما شاء ربك فخاطبهم على ما يعرفون من االستثناء ورد األمر إىل اهللا جل جالله كما قال تعاىل 
  لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني وقد بني هذا بقوله عطاء غري جمذوذ قال جماهد أي غري مقطوع 



  ء أي قطعته قال أبو جعفر وذلك معروف يف اللغة يقال جذذت الشي
  وقد قيل يف هذه اآلية قول سادس يكون االستثناء ملقامهم يف عرصة القيامة 

  وقال قتادة تبدل هذه السماء وهذه األرض 
  فاملعىن خالدين فيها ما دامت تلمك السماء وتلك األرض املبدلتان من هاتني 

ان عن جابر عن جماهد عن ابن روى سفي ١٠٩وقوله جل وعز وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص آية  - ١٠٨
  عباس أنه قال ما كتب هلم من خري أو شر 

   ١١٠وقوله جل وعز ولوال كلمة سبقت من ربك آية  - ١٠٩
  أي بالتأخري إىل يوم القيامة لقضي بينهم يعين يف الدنيا 

   ١١٣وقوله جل ذكره وال تركنوا إىل الذين ظلمو فتمسكم النار آية  - ١١٠
  هم وتطيعوهم قال عكرمة أي تودو

   ١١٤وقوله جل وعز وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل آية  - ١١١
ا النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل املغرب والعشاء قال النيب مها زلفتا الليل    قال احلسن طرف

  اء والعتمة وروى سفيان عن منصور عن جماهد قال طرفا النهار الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل العش
  وروى حجاج عن ابن جريج عن جماهد وزلفا من الليل قال ساعة من الليل إىل العتمة 

  وقول جماهد األول احسن ألنه جيتمع به الصلوات اخلمس 
  وألن ابن عباس قال يف قوله تعاىل إن احلسنات يذهنب السيئات يعين الصلوات اخلمس 

تى النيب فقال يا رسول اهللا إين وجدت امرأة يف بستان فقبلتها وروى علقمة واألسود عن عبد اهللا أن رجال أ
والتزمتها ونلت منها كل شيء إال اجلماع فافعل يف ما شئت فانزل اهللا جل وعز وأقم الصالة طريف النهار وزلفا 

  م من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات فقال معاذ بن جبل يا رسول اهللا أخاص له أم عام للناس فقال بل عا

  واملعروف من قراءة جماهد وزلفى بضم الزاي وحبرف التأنيث 
وقرأ ابن حميصن هبذه القراءة إال أنه نون يف اإلدراج ويقرأ وزلفا من الليل وهو واحد مثل احللم والقراءة 

  ... مساوة اهلالل حىت احقوقفا ... طي الليايل زلفا فزلفا ... املشهورة وزلفا وأنشد سيبويه 
  فة وهو ساعة تقرب من أخرى ومنه الزلفة ومنه مسيت مزدلفة ألهنا منزلة تقرب من عرفة وهو مجع زل

   ١١٦وقوله جل وعز فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية آية  - ١١٢
  قيل أولوا طاعة 

  وقيل أولو متييز 
  وقيل أولو حظ من اهللا جل وعز 

   ١١٦فيه آية وقوله جل وعز واتبع الذين ظلموا ما أترفو  - ١١٣
  قال جماهد من متلكهم وجتربهم وتركهم احلق 



   ١١٨وقوله جل وعز ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة آية  - ١١٤
  أي على دين واحد 

   ١١٩مث قال جل وعز وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم آية  - ١١٥
  وال قال أبو جعفر وهذه اآلية من املشكل وقد قيل فيها أق

  روى عبد الكرمي اجلزري عن جماهد انه قال وللرمحة خلقهم 

  وكذلك قال قتادة 
  وروي عن احلسن فيها أقوال 

  منها أنه قال ولالختالف خلقهم 
  ومنها أنه يقال وللرمحة خلقهم 

  ومنها أنه قال خلقهم للجنة والنار والشقاء والسعادة 
  ها وأمجعها وقيل هذا القول الذي عليه أهل السنة وهو أبين

والذي رواه عبد الكرمي عن جماهد ليس بناقض له ألنه قد بينه حجاج يف روايته عن ابن جريج عن جماهد انه 
  قال يف قول اهللا جل وعز وال يزالون خمتلفني قال أهل الباطل إال من 

  رحم ربك قال أهل احلق ولذلك خلقهم قال للرمحة خلق أهل اجلنة 
   مفسر قال أبوجعفر فهذا قول بني

  ومن قال أيضا خلقهم لالختالف فليس بناقض هلذا ألنه يذهب إىل ان املعىن وخلق أهل الباطل لالختالف 
وأبينها قول احلسن الذي ذكرناه ويكون املعىن وال يزال أهل الباطل خمتلفني يف دينهم إال من رحم اهللا وأهل 

عادة وأهل الشقاء للشقاء وبني هذا قوله جل وعز اإلسالم ال خيتلفون يف دينهم ولذلك خلق أهل السعادة للس
   ١١٩ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني آية 
  وقيل التقدير ينهون عن الفساد يف األرض ولذلك خلقهم 

   ١٢٠وقوله جل وعز وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك آية  - ١١٦
بلى ولكن ليطمئن قليب أي تزيدك به تثبيتا كما قال ج   ل ذكره قال أومل تؤمن قال 

   ١٢٠مث قال جل وعز وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني آية  - ١١٧
  قال أبو موسى وابن عباس واحلسن وجماهد يف هذه احلق يف هذه السورة 

  وقال شعبة مسعت قتادة يقول يف هذه الدنيا 
ك يقال قد جاءه احلق يف هذه السورة وغريها وإن كان هذا ال يلزم وهذا القول حسن إال أنه يعارض بان ذل

ألنه مل ينف شيئا أال ترى أنه يقال فالن يف احلق إذا جاءه املوت وال يراد به انه كان يف باطل فتكون هذه 
  السورة خصت هبذا توكيدا ملا فيها من القصص واملواعظ 



   ١٢١ا على مكانتكم إنا عاملون آية وقوله جل وعز وقل للذين ال يؤمنون اعملو - ١١٨
  أي عاملون ما أنتم عليه 

  وهذا هتديد ووعيد أال ترى ان بعده وانتظروا إنا منتظرون إىل قوله وما ربك بغافل عما تعملون متت سورة هود 

  آية  ١١١تفسري سورة يوسف مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة يوسف وهي مكية 
   ١جل جالله وتقدست أمساؤه آلر آية  من ذلك قوله - ١

  قال سعيد بن جبري عن ابن عباس أنا اهللا أرى 
  وقد تقدم شرح هذه احلروف 

   ١وقوله جل وعز تلك آيات الكتاب املبني آية  - ٢
  أي هذه تلك اآليات واليت كنتم توعدون هبا يف التوراة 

   ٢وقوله جل وعز إنا أنزلناه قرءانا عربيا آية  - ٣
  أن يكون املعىن إنا أنزلنا القرآن عربيا جيوز 

وجيوز أن يكون املعىن إنا أنزلنا خرب يوسف وهذا أشبه باملعىن ألنه يروى أن اليهود قالوا سلوه مل انتقل آل 
  يعقوب من الشام إىل مصر وعن خرب يوسف فأنزل اهللا جل وعز هذا مبكة موافقا ملا يف التوراة 

ذا النيب إذ اخربهم ومل يقرأ كتابا قط وال هو يف موضع كتاب مبنزلة إحياء وفيه زيادة ليست عندهم فكأن ه
  عيسى عليه السالم امليت 

   ٣وقوله جل وعز حنن نقص عليك أحسن القصص آية  - ٤
  أي نبني لك والقاص الذي يأيت بالقصة على حقيقتها 

   ٣مث قال جل وعز مبا أوحينا إليك هذا القرآن آية  - ٥
  أي بوحينا 

بله ملن الغافلني مث    قال وإن كنت من ق
  أي ملن الغافلني عن قصة يوسف ألنه مل يقرأ كتابا قبل 

  ذلك وإمنا علمها بالوحي 
وقوله جل ذكره إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل  - ٦

   ٤ساجدين آية 
  كوكبا إخوته والشمس والقمر أبوه وأمه  قال قتادة والضحاك وهذا لفظ قتادة األحد عشر

  قال معمر وقال غري قتادة أبوه وخالته 
وقال غريه أول ألحد عشر كوكبا أحد عشر رجال يستضاء هبم كما يستضاء بالكواكب وأول القمر أباه وأول 



  الشمس أمه أو خالته 
  ذلك مستعمى الرؤيا وقال عبد اهللا بن شداد بن اهلاد كان تفسري رؤيا يوسف بعد اربعني سنة و

   ٥وقوله جل وعز قال يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا آية  - ٧
  أي فيحتالوا عليك 

   ٦وقوله جل وعز وكذلك جيتبيك ربك آية  - ٨
  أي خيتارك واصله من جبيت الشيء أي حصلته ومنه جبيت املاء يف احلوض 

   ٦اديث آية مث قال جل وعز ويعلمك من تأويل األح - ٩
  قال جماهد أي تأويل الرؤيا 
  وقال غريه أي أخبار األمم 

   ٦مث قال جل ذكره ويتم نعمته عليك آية  - ١٠
  فأخربه أنه يكون نبيا ألنه قال كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 

   ٧وقوله جل وعز لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني آية  - ١١
  قيل بصرية 

  يل أي عربة وق
للسائلني    وروي اهنا يف بعض املصاحف عربة 

   ٨مث قال جل وعز إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل ابينا منا وحنن عصبة آية  - ١٢
  أي مجاعة 

  وقال بعض أهل اللغة العصبة العشرة إىل األربعني 
   ٨مث قال جل وعز إن أبانا لفي ضالل مبني آية  - ١٣

   دينه أي ضل يف حمبة يوسف ال يف
   ٩وقوله جل وعز اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا آية  - ١٤

  فيه حذف واملعىن أو اطرحوه أرضا يبعد فيها عن أبيكم 

ا  ودل على هذا احلذف خيل لكم وجه أبيكم أي يفرغ لكم وتكونوا من بعده أي تكونوا من بعد إهالكه قوم
  صاحلني أي تائبني 

   ١٠ تقتلوا يوسف والقو يف غيابة اجلب آية مث قال جل وعز قال قائل منهم ال - ١٥
  الغيابة عند أهل اللغة كل ما غيب عنك واجلب البئر اليت ليس مبطوية 

ويروى ان اجلب ها هنا بئر بيت املقدس وهي من جبيت أي قطعت كأهنا قطعت ومل حيدث فيها شيء بعد 
  القطع 

ن أبرح األرض حىت يأذن يل ايب وهو أكربهم قال الضحاك الذي قال هلم ال تقتلوا يوسف هو الذي قال فل
  وقال غريه هو يهوذا وكان أشدهم 



ا غدا نرتع ونلعب آية  - ١٦    ١٢وقوله جل وعز أرسله معن
اء عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال أي نتحافظ ونتكاأل    روى حجاج عن ابن جريج عن جماهد وورق

  وزاد ابن أيب جنيح يف روايته ونتحارس 
  ألت أبا عمرو بن العالء رمحه اهللا كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء فقال مل يكونوا يومئذ انبياء قال هارون س

ه عندي يرعى اإلبل يقال رعى وارتعى مبعىن واحد وهذه قراءة أهل املدينة    ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فمعنا
  اقامت يف املرتع واهللا أعلم مبا اراد وروي عن جماهد نرتع بالنون وكسر التاءيقال ارتع صاحبه وإبله فرتعت أي 

وقرأ أهل الكوفة يرتع ويلعب بإسكان العني ومعناه يتسع يف اخلصب ويأكل ويقال رتعت اإلبل إذا رعت كيف 
  شاءت وكذا غريها وأرعيتها تركتها ترعى ويقال فالن راتع أي خمصب ومنه 

  ... فإمنا هي إقبال وإدبار ... ترتع ما غفلت حىت إذ ادكرت 
  وكذا معىن نرتع بفتح النون وإسكان العني وهي قراءة ايب عمرو واهل مكة 

  وروى سعيد عن قتادة قال نرتع ننشط ونلهو وهو كمعىن األول 
وأما حجة أيب عمرو أهنم مل يكونوا يومئذ أنبياء فال حيتاج إىل ذلك ألنه ليس باللعب الصاد عن ذكر اهللا جل 

  وعز 
  ها وتالعبك وقال النيب أال بكرا تالعب

   ١٥وقوله جل وعز وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون آية  - ١٧
  جيوز أن يكون املعىن واوحينا إليه يف اجلب وهم ال يشعرون 

  بذلك الوحي هذا قول قتادة 
  وجيوز ان يكون املعىن لتخربهنم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون 

   ١٧إنا ذهبنا نستبق آية وقوله جل ذكره قالوا يا أبانا  - ١٨
  أي ننتضل 

  واملعىن نستبق يف الرمي 
ا أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني آية  - ١٩    ١٧وقوله جل وعز وم

  اي قد اهتمتنا ووقع بقلبك أنا ال نصدق فانت ال تصدقنا 
   ١٨وقوله جل وعز وجاءوا على قميصه بدم كذب آية  - ٢٠

  عن ابن عباس قال كان دم سخلة  روى إسرائيل عن مساك بن حرب عن عكرمة
  وروى سفيان عن مسأل عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  ملا نظر إليه قال كذبتم لو أكله الذئب خلرق القميص 
ا قال ما عهد بالذئب حليما  ا نظر إىل الدم ومل ير يف القميص شقا وال خرق   وقال احلسن مل

  واملعىن بدم ذي كذب أي مكذوب فيه 
   ١٨وعز بل سولت لكم أنفسكم أمرا آية مث قال جل  - ٢١



  أي زينت 
ويروى ان النيب سئل عن الصرب اجلميل فقال هو الذي ال  ٣ ١٨مث قال جل وعز فصرب مجيل آية  - ٢٢

  شكوى معه 
واملعىن عند أهل النظر الذي ال شكوى معه بغري رضى بقضاء اهللا فإذا كانت الشكوى إىل اهللا جل وعز كما 

  ر و إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا أو قال إين مسين الض

  كانت برضى فصاحبها صابر كما قال النيب يف علته بل أنا وارأساه 
   ١٩وقوله جل وعز وجاءت سيارة آية  - ٢٣

  أي قوم يسريون 
  فأرسلوا واردهم وهو الذي يرد الستقاء املاء 

  فأدىل دلوه 
  ذا استقيت قال األصمعي يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها ودلوهتا إ

   ١٩وقوله جل وعز قال يا بشراي هذا غالم آية  - ٢٤
  قال السدي واألعمش كان امسه بشرى 

  وقال غريمها املعىن يا ايتها البشرى 
  قال أبو جعفر وهذا القول الصحيح ألن أكثر القراء يقرأ يا بشراي هذا غالم 

بشرت كما تقول با عجباه أي يا عجب هذا من واملعىن يف نداء البشرى التنبيه ملن حضر وهو أوكد من قولك ت
  أيامك أو من آياتك فاحضر وهذا مذهب سيبويه 

   ١٩وقوله جل وعز وأسروه بضاعة آية  - ٢٥
روى حجاج عن ابن جريج عن جماهد قال أسروه املديل ومن معه من التجار الباقني لئال يستشركوهم فيه إذا 

  عرفوا مثنه وقالوا إمنا استبضعناه 
معمر عن قتادة قال أسروا بيعه واملعىن على هذا لألخوة كما روي انه ملا وجد أظهر إخوته أنه بضاعة وروى 

  ألصحاب املاء 
   ٢٠وقوله جل ثناؤه وشروه بثمن خبس آية  - ٢٦

  أي ذي خبس والبخس النقصان 
  وقال الشعيب البخس القليل واملعدودة عشرون 

  درمها 
ظلم    وقال قتادة خبس أي 

  حاك خبس أي حرام وقال الض
  وروي عن ابن عباس وابن مسعود ونوف اهنم قالوا اشتروه بعشرين درمها 

  وقال جماهد وشروه أي باعوه حني أخرجه املديل وكانوا باعوه باثنني وعشرين درمها وهم أحد عشر 



   ٢٠مث قال جل وعز دراهم معدودة آية  - ٢٧
  م كانوا ال يزنون إال أوقية واألوقية اربعون درمها قال الفراء إمنا قال معدودة ليدل على قلتها ألهن

   ٢٠مث قال جل وعز وكانوا فيه من الزاهدين آية  - ٢٨
وقوله جل وعز وقال  ٢٩قال أبو عبيدة قال بعض املفسرين إمنا زهدوا فيه لقلة علمهم مبنزلته من اهللا جل وعز 

   ٢١الذي اشترا من مصر المراته أكرمي مثواه آية 

  واملعىن أكرميه وقت مثواه ومنه ثويت يف املكان إذا اقمت فيه كما قال الشاعر  أي مقامه
  رب ثاو ميل منه الثواء 

   ٢١مث قال جل وعز عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا آية  - ٣٠
  أي نتبناه 

ه أ وروى سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال أفرس الناس ثالثة العزيز حني قال المرات
كرمي مثواه عسى أن ينفعنا وابنة شعيب حني قالت ألبيها إن خري من استأجرت القوي األمني وأبو بكر حني 

  وىل عمر 
   ٢٢وقوله جل وعز وملا بلغ أشده آية  - ٣١

  قيل األشد ثالث وثالثون سنة 
  وقيل ثالثون 

  واألكثر انه من تسع عشرة سنة إىل اربعني 
  الك األشد احللم وقال ربيعة وزيد بن أسلم وم

  وسبيوبه يذهب إىل أنه مجع شدة مثل نعمة وانعم 
   ٢٢مث قال جل وعز آتيناه حكما وعلما آية  - ٣٢

  والفرق بني احلكيم والعامل أن احلكيم هو الذي يعمل بعلمه وميتنع من األشياء القبيحة ومنه قيل حكمة الدابة 
   ٢٣فسه آية وقوله جل وعز وراودته اليت هويف بيتها عن ن - ٣٣

  معىن راود فالن فالنة طالبها على الفاحشة وترك ذكر الفاحشة لعلم السامع 
   ٢٣وقوله جل وعز وقالت هيت لك آية  - ٣٤

  قال سعيد بن جبري أي تعالة 
وروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال ال تنطعوا يف القرآن فإمنا هو مثل قول أحدكم هلم وتعال مث قرأ عبد اهللا 

  هيت لك بفتح اهلاء والتاء  وقالت
  وروي عن جماهد وعكرمة أهنما قرءا وقالت هئت لك باهلمز 

  قال قتادة قرأ ابن عباس هئت لك 
  قال عكرمة أي هتيأت لك 

وأنكر الكسائي هذه القراءة وقال ال أعرف هئت لك مبعىن هتيأت وهي عند البصريني جيدة ألنه يقال هاء 



  يهيء مثل جاء جييء وهئت مثل جئت الرجل يهاء ويهييء هيأة فهاء 
   ٢٣مث قال جل وعز معاذ اهللا إنه ريب آية  - ٣٥

  جيوز أن يكون املعىن إن اهللا ريب فال أعصيه 

  وجيوز أن يكون املعىن إن امللك ريب أي موالي 
   ٢٤وقوله جل وعز ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه آية  - ٣٦

  هل احلديث واملتقدمون أنه هم هبا حىت مثل له يعقوب قال أبو جعفر الذي عليه أ
حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال نا داود بن عمرو الضيب عن نافع وهو ابن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة قال 

سئل ابن عباس رمحه اهللا ما بلغ من مهوم يوسف فقال جلس حيل مهيانا له فنودي يا يوسف ال تك كالطائر يزين 
  ريش وعليه ال

  فيقعد بال ريش فلم يتعظ على النداء فراى برهان ربه ففر وفرق 
ويف رواية ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال سألت ابن عباس عما بلغ من منةمهوم يوسف فذكر حنوه إال انه 

  قال جلس بني رجليها ورأى يعقوب 
تمثل له يعقوب فقال له يا يوس   ف فوىل هاربا وروى األعمش عن جماهد قال حل سراويله ف

  وروى سفيان عن أيب حصني عن سعيد بن جبري قال مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله 
  وروى إمساعيل بن إبراهيم عن يونس عن احلسن قال رأى صورة يعقوب يقول له يوسف يوسف 

  قال أبو صاحل رأى صورة يعقوب يف سقف البيت يقول يا 

  يوسف يا يوسف 
ك حنوا من هذا قال أبو عبيد القاسم بن سالم وقد زعم بعض من يتكلم يف القرآن برايه أن يوسف وقال الضحا

مل يهم هبا يذهب إىل أن الكالم انقطع عند قوله ولقد مهت به قال مث استأنف فقال وهم هبا لوال ان رأى برهان 
 أخنه بالغيب وبقوله واستبقا الباب ربه مبعىن لوال ان رأى برهان ربه هلم هبا واحتج بقوله ذلك ليعلم أين مل

وقدت قميصه من دبر وابن عباس ومن دونه ال خيتلفون يف أنه هم هبا وهم أعلم باهللا وبتأويل كتابه وأشد 
  تعظيما لألنبياء من أن يتكلموا فيهم بغري علم 

حتجاجهم بقول ذلك قال أبو جعفر وكالم ايب عبيد هذا كالم حسن بني ملن مل ميل إىل اهلوى والذي ذكر من ا
  ليعلم أين 

  مل أخنه بالغيب ال يلزم ألنه مل يواقع املعصية 
وأيضا فإنه قد صح يف احلديث أن جربيل قال له حني قال ذلك ليعلم أين مل اخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد 

  اخلائنني وال حني مهمت فقال وما أبرىء نفسي إن النفس ألمارة بالسوء 
  بقوله واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ال يلزم ألنه جيوز ان يكون هذا بعد اهلموم وكذلك احتجاجهم 

  وقال احلسن إن اهللا جل وعز مل يذكر معاصي األنبياء ليعريهم هبا ولكنه ذكرها لئال تيأسوا من التوبة 



كتب عليه فهذا مما خيطر وقيل معىن وهم أنه شيء خيطر على القلب كما قال النيب من هم بسيئة مث مل يعملها مل ت
  بالقلب ولو هم هبا على أنه يواقعها لكان ذلك عظيما 

  ويف احلديث إين ألستغفر اهللا جل وعز يف اليوم والليلة مائة 

  مرة 
  قال ابو جعفر وقد بينا قول من يرجع إىل قوله من أهل احلديث والروايات 

  وأهل اللغة احملققون على قوهلم 
يقال ضربتك لوال زيد ومهمت بك لوال زيد وإمنا الكالم لوال زيد هلممت بك فلو  قال أبو إسحاق يبعد أن

كان ولقد مهت به وهلم هبا لوال أن رأى برهان ربه جلاز على بعد وإمنا املعىن لوال أن رأى برهان ربه ألمضى ما 
  هم به 

   ٢٤سوء والفحشاء آية وقوله جل جالله كذلك لنصرف عنه ال ٣٧وقال بعض اهل اللغة املعىن وهم بدفها 
  السوء خيانة صاحبه والفحشاء ركوب الفاحشة 

حدثنا امحد بن حممد األزدي قال نا حممد بن إبراهيم بن جناد قال نا احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال حدثين 
  أبو مروان واثىن عليه خريا قال حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن 

  عنه السوء والفحشاء قال السوء الثناء القبيح والفحشاء الزنا  جابر يف قول اهللا جل وعز كذلك لنصرف
   ٢٥وقوله جل وعز واستبقا الباب آية  - ٣٨

  قال قتادة يعين يوسف وامرأة العزيز 
   ٢٥وقوله جل وعز وألفيا سيدها لدى الباب آية  - ٣٩

  ن أو عذاب أليم أي صادفاه فحضرها عند ذلك كيد فقالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إال أن يسج
   ٢٦وقوله جل وعز وشهد شاهد من أهلها آية  - ٤٠

  قال أبو هريرة تكلم ثالثة يف املهد صاحب يوسف وعيسى وصاحب جريج 
  وروى شريك عن أيب حصني عن سعيد بن جبري قال كان صبيا يف البيت أو قال يف املهد شك شريك 

  وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال هو صيب يف البيت 
  وقال هالل بن إساف تكلم ثالثة يف املهد أحدهم صاحب يوسف 

  وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجال ذا حلية 
  وقال سفيان عن جابر عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه قال كان من خاصة امللك 

  وقال عكرمة مل يكن بصيب ولكن كان رجال حكيما 
  ور عن جماهد قال كان رجال وروى سفيان عن منص

  وروى أبو عاصم عن املثىن عن القاسم وشهد شاهد من أهلها قال قميصه 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله وشهد شاهد من أهلها قال قد القميص الشاهد 



  والقد يف اللغة القطع 
   ٢٨وقوله جل وعز قال أنه من كيدكن آية  - ٤١

  أراد بأهلك سوءا من كيدكن  املعىن إن قولك ما جزاء من
  مث قال يوسف أعرض عن هذا أي ال تفشه 

   ٢٩مث قال تعاىل واستغفري لذنبك آية  - ٤٢
  ويروى أنه كان قليل الغرية 

   ٣٠وقوله جل وعز وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا آية  - ٤٣
  ن أيب طلحة عن ابن عباس قال شغفها غلبها وروى معاوية بن أيب صاحل عن علي ب

  وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل حتت شغافها 
  قال أبو جعفر والقوالن يرجعان إىل شيء واحد ألن الشغاف 

وقد حال هم دون ذلك داخل ... حجاب القلب فاملعىن وصل حبه إىل شغفاها فغلب على قلبها قال الشاعر 
  ... لشغاف تبتغيه األصابع دخول ا... 

  وقد قيل إن الشغاف داء وأنشد األصمعي للراجز يتبعها وهي له شغاف 
  وروي عن ايب رجاء وقتادة أهنما قرءا قد شعفها حبا بالعني غري معجمة وبفتحها 

ك قال أبو جعفر معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب هبا كل مذهب ألن شعفات اجلبال أعاليها وقد شعف بذل
  شعفا 

كما ... أيقتلين وقد شعفت فؤادها ... بإسكان العني أي أولع به إال أن أبا عبيد أنشد بيت امرىء القيس 
  ... شعف املهنؤة الرجل الطايل 

  قال فشبهت لوعة احلب وجواه بذلك 
  وروي عن الشعيب انه قال الشغف حب والشعف جنون 

   ٣١هن آية وقوله جل وعز فلما مسعت مبكرهن ارسلت إلي - ٤٤
  يقال كيف مسى هذا مكرا فاجلواب فيه أهنا أطلعتهن واستكتمتهن فأفشني سرها فسمي ذلك مكرا 

هلن متكأ آية  - ٤٥    ٣١وقوله جل وعز وأعتدت 
  روى سفيان عن منصور عن جماهد قال املتكأ مثقال 

  الطعام واملتك خمففة األترج 
  قال املتكأ الطعام  وروى إمساعيل بن إبراهيم عن أيب رجاء عن احلسن

  وروى معمر عن قتادة قال املتكأ الطعام 
وقيل املتكأ كل ما اتكىء عليه عند الطعام أو شراب أو حديث وهذا هو املعروف عند أهل اللغة إال أن 

  الروايات قد صحت بذلك 
  وحكى القتيب أنه يقال اتكأنا عن فالن أي أكلنا 



تكه إذا قطعه وشقه فكأن امليم بدل من الباء كما يقال الزم وال زب يف وقد قيل إن املتك الزماورد وقيل يقال ب
  نظائر له كثرية 

   ٣٢وقوله جل وعز فلما رأينه أكربنه آية  - ٤٦

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال أعظمنه 
  قال أبو جعفر وهذا هو الصحيح ومن قال حضن فقد جاء مبا اليعرف وحضن ال يتعدى 

  منه واملعىن هاهلن فأعظ
   ٣١مث قال جل وعز وقطعن أيديهن آية  - ٤٧

  روى ابن ايب جنيح عن جماهد قال حزا بالسكني 
يريد جماهد أنه ليس قطعا تبني منه اليد إمنا هو خدش وحز وذلك معروف أن يقال إذا خدش االنسان يد صاحبه 

  قد قطع يده 
   ٣١مث قال جل وعز وقلن حاش اهللا آية  - ٤٨

  اهللا  قال جماهد أي معاذ
  والذي قال حسن واصله من قولك فالن يف حشا فالن أي يف ناحيتا فإذا قلت حاشا لزيد فمعناه تنحية لزيد 

  وحاش هللا أي حنى اهللا هذا من هذا 
   ٣١مث قال جل وعز ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي آية  - ٤٩

ا هذا بشرى أي مبشترى    وقرىء م
  ملك كرمي وألن مثل بشرى يكتب يف الصحف بالياء واألول أشبه ألن بعده إن هذا إال 

   ٣٢وقول جل وعز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم آية  - ٥٠
  معىن فاستعصم فامتنع 

   ٣٣وقوله جل وعز قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه آية 
  روي ان الزهري قرأ قال رب السجن أحب إيل 

  ومعناه أن أسجن أحب إيل 
  السجن فمعناه عنده موضع السجن أحب إيل مما يدعونين إليه  ومن قرأ بالكسر

   ٣٣مث قال جل وعز وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني آية  - ٥١
  يقال صبا إىل اللهو صبوا 

  وروى الفراء صبأ إذا مال إليه 
   ٣٤مث قال تعاىل فاستجاب له ربه آية 

  الدعاء وإن مل يذكر دعاء فحمله على املعىن ألن يف كالمه معىن 
ا رأوا اآليات آية  - ٥٢    ٣٥وقوله جل وعز مث بدا هلم من بعد م



  قال جماهد يعين قد القميص 
  وقال قتادة يعين قد القميص وحز األيدي 

  مث بني الذي بدا هلم فقال جل وعز ليسجننه حىت حني 
   ٣٦وقوله جل وعز ودخل معه السجن فتيان آية  - ٥٣

  ا شابني وأن يكون شيخني والعرب تستعمل هذا جيوز أن يكون
   ٣٦مث قال جل ذكره قال أحدمها إين أراين أعصر مخرا آية  - ٥٤

  يف هذا أقوال منها 
ا العنب ومنها أن املعىن عنب مخر ومنها أن يكون مثل قولك أن أعصر زيتا أي أعصر ما يؤول  أن اخلمر ها هن

  أمره إىل الزيت كما قال 

  ... صار الثريد يف رؤوس العيدان ... ي املنان احلمد هللا العل
  وإمنا يعين السنبل فسماه ثريدا ألن الثريد منه وهذا قول حسن 

  واألول أبينها وأهل التفسري علي 
حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربين أمحد بن سعيد قال وهب بن جرير عن أبيه عن علي بن احلكم عن الضحاك 

  ا قال فاخلمر العنب وإمنا يسمي أهل عمان العنب اخلمر يف وقوله إين أراين أعصر مخر
مث قال تبارك وتعاىل وقال اآلخر إين أمحل فوق راسي خبزا تأكل الطري منه نبئنا بتأويله إنا نراك من  - ٥٥

   ٣٦احملسنني آية 
  يف هذا قوالن 

  أحدمها إنا نراك حتسن تأويل الرؤيا 
  ني املظلوم ويعود املريض وينصر الضعيف ويوسع للرجال والقول اآلخر يروى عن الضحاك أنه كان يع

ا سأاله عنه فقال ال يأتيكما    فحاد عن جواهبما إىل غري م
  ويف هذا قوالن 

  أحدمها أن ابن جريج قال مل يرد أن يعرب هلما الرؤيا فحاد عن مسلئتهما فلم يتركاه حىت عربها 
الغيب فقال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن وقال غريه اراد ان يعلمهما انه نيب وأنه يعلمها ب

  يأتيكما 
  ويروى أن امللك كان إذا أراد قتل إنسان وجه إليه بطعام بعينه ال يتجاوزه 

  مث أعلمهما أن ذلك العلم من عند اهللا ال بكهانة وال تنجيم فقال ذلكما مما علمين ريب 
ال يؤمنون باهللا آية مث أعلمهما أنه مؤمن فقال إين - ٥٦    ٣٧ تركت ملة قوم 

  مث قال بعد ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس 
ا أن جعلنا أنبياء وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسال    روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ذلك من فضل اهللا علن



دعامها إىل اإلسالم بعد فقال يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أ - ٥٧    ٣٩م الل الواحد القهار آية مث 
   ٤١وقوله جل وعز يا صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخرا آية  - ٥٨

  أي يكون على شراب امللك 
  قال عبد اهللا بن مسعود ملا عرب هلما الرؤيا قاال ما رأينا شيئا فقال قضي األمر الذي فيه تستفتيان 

ا قلت حقا وقال أبو جملز كان أحدمها صادقا واآلخر كاذب ا فقال قضي األمر الذي فيه تستفتيان أي وقع على م
  كان أو باطال 

   ٤٢وقوله جل وعز وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرين عند ربك آية  - ٥٩
... ريب كرمي ال يكدر نعمة ... قال جماهد عند امللك وذلك معروف يف اللغة أن يقال للسيد رب قال األعشى 

  أنشدا  وإذا تنوشد باملهارق

   ٤٢وقوله جل وعز فأنساه الشيطان ذكر ربه آية  - ٦٠
  قال جماهد فأنسى يوسف الشيطان ذكر ربه أن يساله ويتضرع إليه حىت قال ألحد الفتيني اذكرين عند ربك 

وروى إمساعيل بن إبراهيم عن يونس عن احلسن قال قال نيب اهللا لوال كلمة يوسف يعين قوله اذكرين عند ربك 
  يف السجن ما لبث  ما لبث

  قال مث يبكي احلسن ويقول حنن ينزل بنا األمر فنشكوا إىل الناس 
   ٤٢وقوله جل وعز فلبث يف السجن بضع سنني آية  - ٦١

  روى معمر عن قتادة قال يعين أنه لبث يف السجن سبع سنني 
ام أيوب يف البالء سبع سنني وأقام يوسف يف    وقال وهب اق

  السجن سبع سنني 
  لفراء ذكروا أنه لبث سبعا بعد مخس سنني بعد قوله اذكرين عند ربك قال والبضع ما دون العشر قال ا

  قال األخفش البضع من واحد إىل عشرة 
  وقال قتادة البضع يكون بني الثالث والتسع والعشر وهو قول األصمعي 

  الواحد إىل األربعة  قال العتيب قال أبو عبيدة ليس البضع العقد وال نصف العقد نذهب إىل أنه من
  وقال قطرب البضع ما بن لثالث إىل التسع 

قال أبو جعفر قيل اصحهما قول األصمعي ألن داود بن هند روى عن الشعيب ان النيب قال أليب بكر رمحه اهللا 
  حني خاطر قريشا يف غلبة الروم فارس فمضى ست سنني وقال أبو 

ضع فقال ما بني الثالث إىل التسع فخاطرهم ابو بكر وزاد فجاء بكر سيغلبون يف بضع سنني فقال النيب كم الب
  اخلرب بعد ذلك أن الروم قد غلبت فارس 

   ٤٣وقوله جل وعز وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف آية  - ٦٢
  والعجاف اليت قد بلغت النهاية يف اهلزال 

وقوله جل وعز  ٦٣ل اليقظة مأخوذ من العرب وهو الشاطىء ومعىن عربت الرؤيا أخرجتها من حال النوم إىل حا



   ٤٤قالوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملني آية 
روى معمر عن قتادة أي أخالط والضغث عند أهل اللغة كذلك يقال لكل خمتلط من بقل أو حشيش أوغريمها 

  ضغث 
  أي هذه الرؤيا خمتلطة ليست ببينة 

   ٤٥وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمه آية  وقوله جل وعز - ٦٤
طلحة عن ابن عباس وسفيان عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس بعد  بن أيب  روى معاوية بن صاحل عن علي 

  أمة بعد حني 
روى عفان عن مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ وادكر بعد أمه واملعروف من قراءة ابن عباس 

  ر بعد أمة وعكرمة وادك
  وفسراه بعد نسيان واملعنيان متقاربان ألنه ذكر بعد حني وبعد نسيان 

   ٤٥مث قال تعاىل أنا أنبئكم بتأويله آية  - ٦٥
  أي أنا أخربكم 

  وقرأ احلسن آتيكم بتأويله وقال كيف يبئهم العلج 

  قال أبو جعفر ومعىن أنبئكم صحيح حسن أي أنا أخربكم إذا سألت 
   ٤٦وعز فأرسلون يوسف ايها الصديق آية  مث قال جل - ٦٦

  ويف الكالم حذف واملعىن فذهب فقال يا يوسف 
جيوز أن يكون املعىن لعلهم تأويل رؤيا  ٤٦وقوله جل وعز لعلي ارجع إىل الناس لعلهم يعلمون آيه  - ٦٧

  امللك 
  وجيوز ان يكون لعلهم يعلمون مبوضعك فتخرج من السجن 

   ٤٧دأبا آية  قال تزرعون سبع سنني - ٦٨
  أي تباعا واعتيادا 

  قال أبو عبيدة معىن حتصنون حترزون 
   ٤٩وقوله جل ذكر مث يايت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون آية  - ٦٩

طلحة عن ابن عباس قال يعصرون العنب والزيت  بن ايب    روى معاوية بن صاحل عن علي 
  ويقرأ تعصرون و يعصرون ويعصرون 

... و عبيدة أن معىن يعصرون ينجون من العصرة والعصر ومها املنجا وأنشد أمحد بن حعفر أليب زبيد وزعم أب
  ... ولقد كان عصره املنجود ... صاديا يستغيث غري مغاث 

  واملنجود الفزع 
  قال أبو جعفر واألجود يف هذا أن يكون املعىن فيه ما قال 



  ابن عباس وابن جريج يف يعصرون 
  عصرون فمعناه متطرون من قوله وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا وأما معىن ت

  وكذلك معىن تعصرون 
   ٥٠وقوله جل وعز وقال امللك ائتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك آية  - ٧٠

مث قال فاساله ما بال النسوة  ٣يروى ان النيب تعجب من صربه وقال لو كنت مكانه مث جاء الرسول لبادرت 
   ٥٠للاليت قطعن أيديهن آية ا

  ومل يذكر امرأة العزيز فيهن حسن عشرة منه وأدبا 
   ٥١وقول جل وعز قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه آية  - ٧١

هلن أننت راودتن  روى إسرائيل عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال مجع فرعون النسوة فقال 
اآلن حصحص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني فقال يوسف  يوسف عن نفسه فقالت امرأة العزيز

ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب إن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني فقال جربيل عليه السالم وغمزه وال حني مهمت 
  فقال وما أبرىء نفسي إن النفس ألمارة بالسوء 

بله وغري منفصل منه أال تراه قال أبو جعفر وهذا كالم غامض عند أهل العربية ألن ك الم يوسف خمتلط مبا ق
خرب عن امرأة العزيز أهنا قالت انا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني مث اتصل به قول يوسف ذلك ليعلم أين مل 

  أخنه بالغيب 
  ونظريه إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 

  يف االية تأويل آخر قال أبو جعفر و
روى حجاج ن ابن جريج قال قال يوسف ارجع إىل ربك فاسأله ما بال النسوة اللاليت قطعن أيديهن إن ريب 

  بكيدهن عليم ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب 
  وقال ابن جريج وهذا من تقدمي القرآن وتأخريه 

  التأويل قاله يوسف يف السجن قال أراد ان يبني عذره قبل ان خيرج من السجن فهذا على هذا 
ا خرج من السجن حني مجعه امللك مع النسوة    وعلى تأويل ابن عباس قاله يوسف بعد م

  قال أبو جعفر والتأويالن حسنان واهللا أعلم حبقيقة ذلك 
  قال جماهد وقتادة معىن حصحص احلق تبني 

  ل قال أبو إسحاق هو مأخوذ من احلصة أي بانت حصة احلق من حصة الباط
   ٥٤وقوله جل وعز وقال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسي آية  - ٧٢

  أي أجعله خالصا لنفسي ال يشركين فيه غريه 
   ٥٤مث قال جل ذكره فلما كلمة قال إنك اليوم لدينا مكني أمني آية  - ٧٣

  أي قد تبينا أمانتك وبراءتك مما قرفت به 



   ٥٥قال اجعلين على خزائن األرض آية 
  مواهلا أي على أ

  إين حفيظ عليم 
  أي حافظ لألموال وأعلم املواضع اليت جيب أن أجعلها فيها 

   ٥٩وقوله جل وعز وملا جهزهم جبهازهم قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم آية  - ٧٤
قيل يف الكالم حذف واملعىن سأهلم عن أمورهم فلما خربوه وجرى الكالم إىل هذا قال ائتوين بأخ لكم من 

  ترون أين اوىف الكيل وأنا خري املنزلني أبيكم أال 
  قيل ألنه أحسن ضيافتهم 

   ٦٢وقوله جل وعز وقال لفتيته آية  - ٧٥
  قيل يراد بالفتية والفتيان ها هنا املماليك 

   ٦٢مث قال اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون آية 
  ن قال أبو جعفر يف هذا قوال

  أحدمها ان املعىن إذا رأوا البضاعة يف رحاهلم وهي مثن الطعام رجعوا ألهنم أنبياء ال يأخذون شيئا بغري مثن 

  وقيل إذا رأوا البضاعة يف الرحال علموا أن هذا ال يكون من أمر يوسف فرجعوا 
   ٦٤وقوله جل وعز قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل آية  - ٧٦
  هنم قالوا يف أخيه ارسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له حلافظون أل

  وقالوا يف هذا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له حلافظون 
  فضمنوا له حفظهما 

   ٦٥وقوله جل وعز قالوا يا أبانا نا نبغي آية  - ٧٧
  جيوز ان يكون املعىن أي شيء نبغي وقد ردت إلينا بضاعتنا 

ا نافية وجيوز أن يكون املعىن    ما نبغي شيئا ويكون م
   ٦٥مث قال و منيز أهلنا وحنفظ أخانا آية 

  يقال مار أهله ميريهم مريا ومرية إذا جاء بأقواهتم من بلد إىل بلد 
   ٦٥مث قال جل وعز ونزداد كيل بعري آية  - ٧٨

  قال ابن جريج ألنه كان يعطي كل رجل منهم كيل بعري 
  قال جماهد يعين وقر محار 

  ل بعضهم يسمى احلمار بعريا يعين أهنا لغة وقا
  فأما أهل اللغة فال يعرفون انه يقال للحمار بعري واهللا أعلم مبا أراد 

   ٦٥مث قال ذلك كيل يسري آية 
  أي سهل عليه 



   ٦٦وقوله جل وعز إال أن حياط بكم آية  - ٧٩
  أي إال أن هتلكوا وتغلبوا 

ا نقول وكيل آية مث قال جل وعز فلما آتوه موثقهم قا - ٨٠    ٦٦ل اهللا على م
  أي كفيل 

   ٦٧قوله جل وعز وقال يا بين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة آية  - ٨١
  قال الضحاك خاف عليهم العني 

حق ألن النيب كان يعوذ احلسن واحلسني رصي اهللا عنهما فيقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة  وقال غريه العني 
  ل المة من ك

  وقيل كره ان يلحقهم شيء فيتوهم أنه من العني فيؤمث يف ذلك 
  والدليل على صحة هذا القول حديث النيب إذا مسعتم بالطاعون يف أرض فال تقدموا عليه 

  وجواب آخر أن يكون كره ان يدخلوا فيستراب هبم واهللا عز و جل أعلم 
ما كان يعين عنهم من اهللا من شيء إال حاجة آية  وقوله جل وعز وملا دخلوا من حيث أمرهم ابوهم - ٨٢
٦٨   

  قيل املعىن أنه لو قضي عليهم شيء ألصاهبم دخلوا جمتمعني أو متفرقني 
  وقيل املعىن لو قضي أن تصيبهم العني ألصابتهم متفرقني كما تصيبهم جمتمعني 

  ين خوفه عليهم العني قال جماهد يع ٣ ٦٨مث قال جل وعز إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها آية  - ٨٣
إ يقال آويت فالنا باملد إذا ضممته إليك  ٦٩وقوله جل وعز وملا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آية  - ٨٤

  وأويت إليه أي جلأت إليه 

  ومعىن فال تبتئس فال حتزن من البؤس 
  وقوله جل وعز فلما  - ٨٥

   ٧٠جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل اخيه آية 
  دة هي مشربة امللك قال قتا

  وقال الضحاك هو اإلناء الذي يشرب فيه امللك 
وروى شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال صواع امللك شيء من فضة يشبه املكوك من 

  ذهب وفضة مرصع باجلواهر جيعل على الرأس 
  وكان للعباس واحد يف اجلاهلية 

   ٧٠العري إنكم لسارقون آية  وقوله جل وعز مث أذن مؤذن ايتها - ٨٦
  أي أعلم ونادى يقال آذنت أي أعلمت وأذنت أي أعلمت مرة بعد مرة 



  واملعىن يا أصحاب العري 
  وقال إنكم لسارقون ومل يسرقوا الصواع 

  قيل ألهنم أخذوا يوسف فباعوه فاستجاز ان يقول هلم إنكم لسارقون 
  علم الذي ناداهم بذلك فيكون كاذبا وقيل جيوز ان يكون الصواع جعل يف رحاهلم ومل ي

وقال أمحد بن حيىي أي حالكم حال السراق وهكذا كالم العرب وكان املنادي حسب ان القوم سرقوه ومل يعلم 
  بصنيع يوسف 

وقيل جيوز ان يكون اذان املؤذن عن امر يوسف واستجاز ذلك هبم أهنم قد كانوا سرقوا سرقة يف بعض 
  سرقة ال سرقتهم الصواع األحوال يعين بذلك تلك ال

وقال بعض أهل التأويل كان ذلك خطأ من فعل يوسف فعاقبه اهللا عز و جل إذ قالوا له إن يسرق فقد سرق اخ 
  له من قبل 

   ٧٢وقول جل وعز وأنا به زعيم آية  - ٨٧
  قال الضحاك أي كفيل 

  وقال قتادة أي محيل 
  قال الفراء زعيم القوم رئيسهم ومتكلمهم 

  عفر وهذا قريب من األول ألن محيلهم هو رئيسهم قال أبو ج

  وروى أبو أمامة عن النيب انه قال والزعيم غارم خمتصر 
  يعين بالزعيم الضامن 

   ٧٣وقوله جل وعز قالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض آية  - ٨٨
وا على أفواه إبلهم األكمه لئال يروى اهنم كانوا ال ينزلون على أحد ظلما وال يرهبون زرع أحد واهنم جعل

  تعيث يف زروع الناس 
   ٧٣مث قال جل وعز وما كنا سارقني آية  - ٨٩

ا وجده كيف يكون سارقا    يروى اهنم ردوا البضاعة اليت جعلت يف رحاهلم أي فمن رد م

  ي  ٣ ٧٤مث قال تعاىل قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني آية  - ٩٠
   ٧٦ذكرها اهللا يف قوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك آية  قال إن هذه هي احليلة اليت

قال الضحاك أي يف سلطان امللك وذلك أنه كان حكم امللك إذا سرق إنسان شيئا غرم مثله وكان حكم 
  يعقوب إذا سرق إنسان استعبد فرد احلكم إليهم هلذا 

   ٧٦امللك إال ان يشاء اهللا آية  مث قال جل وعز ما كان ليأخذ اخاه يف دين - ٩١
  أي إال مبشيئته تعاىل 

   ٧٦مث قال تعاىل نرفع درجات من نشاء آية  - ٩٢
  ويقرأ درجات من نشاء مبعىن من نشاء درجات 



   ٧٦مث قال تعاىل وفوق كل ذي علم عليم آية  - ٩٣
  قيل حىت ينتهي العلم إىل اهللا جل جالله 

  ن ابن عباس قال يكون ذا أعلم من ذا واهللا فوق كل عامل وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمة ع
وروى سفيان عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري قال كنا عند ابن عباس رمحه اهللا فتحدث حبديث فتعجب منه 

  رجل فقال سبحان اهللا وفوق كل ذي علم عليم فقال ابن عباس بئس ما قلت اهللا العليم وهو فوق كل عامل 
  عز وقوله جل و - ٩٤

   ٧٧قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل آية 
  قال جماهد يعنون يوسف 

  ويروى انه كان راى صورة تعبد فأخذها ورمى هبا وإمنا فعل ذلك إنكارا ان يعبد غري اهللا 
   ٧٧مث قال جل وعز فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم آية  - ٩٥

  مث بني الذي أسر بقوله قال أنتم شر مكانا 
  أنتم سرقتم على احلقيقة إذ بعتم أخاكم  أي
   ٧٧مث قال تعاىل واهللا أعلم مبا تصفون آية  - ٩٦

  أي اهللا أعلم أسرق أخوه أم ال 
   ٨٠وقوله جل وعز فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا آية  - ٩٧

  أي يئسوا تركوا أخاهم وانفردوا يتناجون كيف يرجعون إىل يعقوب وليس معهم أخوهم 

ا من اهللا آية مث ق - ٩٨    ٨٠ال تعاىل قال كبريهم أمل تعلموا ان أباكم قد أخذ عليكم موثق
  قيل كبريهم يهوذا 

  قال جماهد هو مشعون وليس بكبريهم يف السن ألن روبيل أكرب منه 
يذهب جماهد إىل أن املعىن قال كبريهم يف العقل ورئيسهم ال كبريهم يف السن وقال قتادة يف قوله تعاىل قال 

  هم هو روبيل ذهب إىل أنه كبريهم يف السن واهللا أعلم حبقيقة ذلك كبري
   ٨٠وقوله تعاىل فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب آية  - ٩٩

  يعين أرض مصر ألن كل أحد على األرض 
   ٨١وقوله جل وعز ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق آية  - ١٠٠

  وحكي أنه قرىء سرق 

بن عمر قال حدثين أبو بكر أمحد بن حممد بن عثمان بن شبيب قال نا أبو جعفر أمحد بن أيب سريج حدثين حممد 
قاال نا علي بن عاصم عن داو وهود ابن ايب هند عن سعيد بن جبري قال نا ابن عباس يقرؤها يا أبانا إن ابنك 

  سرق 
البغدادي قال مسعت الكسائي يقرأ يا  وحدثين حممد بن أمحد بن عمر قال نا ابن شاذان قال نا أمحد بن سريج



  أبانا إن ابنك سرق مرفوعة بالسني 
  و سرق حتتمل معنيني 
  أحدمها اهتم بالسرقة 

  واآلخر علم منه السرق 
  ومعىن بل سولت أي بل زينت 

   ٨٤وقوله جل وعز وتوىل عنهم وقال يا أسفا على يوسف آية  - ١٠١
  قال ابن عباس أي يا حزنا 

  يا جزعا وقال جماهد أي 

   ٨٤مث قال تعاىل وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم آية  - ١٠٢
  قال قتادة أي مل يقل باسا 

  وكذلك هو يف اللغة يقال فالن كظيم وكاظم أي حزين ال يشكو حزنه 
   ٨٥وقوله جل وعز قالوا تاهللا تفتؤ تذكر يوسف آية  - ١٠٣

  ال تزال  روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس تفتأ أي
  وقال جماهد تفتؤ أي تفتر 

  واألول املعروف عند أهل اللغة يقال ما فىتء وما فتأ أي مازال 

   ٨٥مث قال تعاىل حىت تكون حرضا آية  - ١٠٤
  قال ابن جريج عن جماهد أي دون املوت 

  وقال الضحاك أي باليا مربا 
  ه وبلي والقوالن متقاربان يقال أحرضه املرض فحرض وحيرض إذا دام سقم

  قال الفراء احلارض الفاسد اجلسم والعقل وكذلك احلرض 
  وقال أبو عبيدة احلرض الذي قد اذابه احلزن 

  وقال غريه منه حرضت فالنا أي أفسدت قلبه 
   ٨٥مث قال تعاىل أو تكون من اهلالكني آية  - ١٠٥

  وقال الضحاك أي من امليتني 

   ٨٦ إىل اهللا آية وقوله جل وعز قال إمنا أشكو بثي وحزين - ١٠٦
  والبث أشد من احلزن 

قال قتادة وال تيأسوا من روح اهللا أي من رمحته وقوله جل وعز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا 
   ٨٨ببضاعة مزجاة آية 

  وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال أي ورق رديئة ال جتوز إال بوضيعة 
  ليلة وقال جماهد أي ق



  وقال قتادة أي يسرية 
ا أشبههما    وقال عبد اهللا بن احلارث كان معهم متاع األعراب من مسن وصوف وم

  وهذه األقوال متقاربة واصله من التزجية وهي الدفع والسوق يقال فالن يزجي العيس أي يدفع واملعىن أهنا 

  بضاعة تدفع وال يقبلها كل أحد 
  ا الكيل يف ان أجرة الكيال والوزان على البايع واحتج مالك بقوله تعاىل فأوف لن

   ٩٢وقوله جل وعز قال ال تثرتب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو ارحم الرامحني آية  - ١٠٨
  التثريب التعيري واللوم وإفساد األمر ومنه ثربت أمره أي أفسدته 

  ها بالزنا ومنه احلديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يثرب أي وال يعري
   ٩٤وقوله جل وعز وملا فصلت العري قال ابوهم إين ألجد ريح يوسف آية  - ١٠٩

  قال ابن عباس هاجت ريح فشم ريح القميص من مسرية مثانية أيام 
   ٩٤مث قال لوال أن تفندون آية 

  قال ابن عباس تسفهون 
  وقال عطاء والضحاك أي تكذبون 

  فنيدا إذا عجزه كما قال والقول األول هو املعروف يقال فنده ت
  أهلكتين باللوم والتفنيد 

إال سليمان إذ قال املليك له ... ويقال افند إذا تكلم باخلطأ والفند اخلطأ من الكالم والرأي كما قال الشاعر 
  ... قم يف الربية فاحددها عن الفند ... 
   ٩٩وقوله جل وعز وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني آية  - ١١٠
  ابن جريج أي سوف أستغفر لكم ريب إن شاء اهللا  قال

  قال وهذا من تقدمي القرآن وتأخريه 
  يذهب ابن جريج إىل أهنم قد دخلوا مصر فكيف يقول ادخلوا مصر إن شاء اهللا 

   ١٠٠مث قال تعاىل ورفع ابويه على العرش آية  - ١١١
  قال قتادة أي على السرير 

   ١٠٠مث قال تعاىل وخروا له سجدا آية 
  وقال قتادة وكان هذا من حتيتهم 

  قال ابن جريج كانوا يفعلون هذا كما تفعل فارس 
  واملعىن وخروا هللا سجدا 

والقول األول أشبه وهو سجود على غري عبادة وإن كان قد هني املسلمون عن هذا فإنه على ماروي أهنا حتية 
  كانت هلم 

  ع معه قال احلسن كان بني مفارقة يوسف اباه إىل ان اجتم



  مثانون سنة ال يهدأ يعقوب فيها ساعة عن البكاء وليس أحد يف ذلك الوقت أكرم على اهللا من يعقوب 
والقي يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة وعاش بعد لقائه يعقوب ثالثا وعشرين سنة ومات وهو ابن عشرين 

  ومائة 
   ١٠١ألحاديث آية وقوله جل وعز رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل ا - ١١٢

  وجيوز ان تكون من ها هنا للتبعيض أي قد آتيتين بعض امللك وعلمتين بعض التأويل 
  وجيوز ان تكون لبيان اجلنس أي أتيتين امللك وعلمتين تأويل األحاديث 

  ويدل على هذا اجلواب تؤيت امللك من تشاء 
   ١٠٣وقوله جل وعز وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني آية  - ١١٣

  أي لست تقدر على هداية من أردت 
   ١٠٥وقوله جل وعز وكأين من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون آية  - ١١٤

أي فكم من آية يف رفع السموات بغري عمد وجماري الشمس والقمر والنجوم ويف األرض من خنلها وزرعها أي 
  يعلموهنا 
   ١٠٦أكثرهم باهللا إال وهم مشركون آية مث قال جل وعز وما يؤمن  - ١١٥

  قال عكرمة هو قوله تعاىل ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن اهللا 
  فإذا سئلوا عن صفته وصفوة بغريها ونسبوه إىل أن له ولدا 
  وقال أبو جعفر يذهب عكرمة إىل أن اإلميان ها هنا إقرارهم 

   ١٠٧اهللا آية  مث قال تعاىل أفأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب - ١١٦
  قال جماهد أي تغشاهم 

  قال ابو جعفر ومعناه جتللهم ومنه هل أتاك حديث الغاشية 
   ١٠٧مث قال تعاىل أو تأتيهم الساعة بغتة وهم ال يشعرون آية  - ١١٧

  أي فجأة من حيث ال يقدروا 
   ١٠٨وقوله جل وعز قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا على بصرية آية  - ١١٨

   ومنه فالن مستبصر هبذا أي على يقني
   ١٠٩وقوله جل وعز حىت إذا استيأس الرسل وظنوا اهنم قد كذبوا آية  - ١١٩

روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها يف قوله جل وعز حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد 
  كذبوا قالت استياس الرسل من إميان من كذهبم من قومهم وظنوا أن من آمن 

  قومهم قد كذبوهم ملا حلقهم من البالء واالمتحان  من
وروى ابن أيب مليكة عن عروة عن عائشة قالت حلق املؤمنني البالء والضرر حىت ظن الرسل اهنم قد كذبوهم ملا 

  حلقهم 
  وقال قتادة حىت إذا استيأس الرسل من إميان قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا 



ان الظن ها هنا يقني وذلك معروف يف اللغة واملعىن أن الرسل كانوا يترجون أن يؤمن قومهم  يذهب قتادة إىل
  مث استياسوا من ذلك فجاءهم النصر 

  والقول األول اشبه باملعىن وهو أعلى إسنادا واهللا أعلم 

  مبا أراد 
  وقرأ عبد اهللا بن مسعود وابن عباس وظنوا أهنم قد كذبوا بالتخفيف وضم الكاف 

ال أبو جعفر يف معناه عن ابن عباس روايتان أ روى ابن ايب مليكة عنه اهنم ضعفوا قال إهنم بشر ب والقول ق
الثاين أنه روي عن سفيان عن عطاء عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال حىت إذا استيأس الرسل من إميان 

  قومهم وظن قومهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
  بوا يعود على القوم على هذا قال أبو جعفر الضمري يف كذ

  وقرأ جماهد وظنوا اهنم قد كذبوا بالتخفيف وفتح الكاف 
بله يف املعىن    وفسره وظن قومهم اهنم قد كذبوا وهو كالذي ق

  وروي عنه يف قوله تعاىل حىت إذا استيأس الرسل قوالن 
  أحدمها حىت إذا استيأس الرسل أن يأيت قومهم العذاب 

  وهو حىت إذا استيأس الرسل من إميان قومهم والقول الثاين أحسن 
  قال جماهد يعين يوسف وإخوته  ١١١وقوله جل وعز لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب آية  - ١٢٠
  مث قال جل وعز ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه  - ١٢١

  محة لقوم يؤمنون انتهت سورة يوسف قال سفيان يعين التوراة واإلجنيل والكتب وتفصيل كل شيء وهدى ور

  تفسري سورة الرعد مدنية

  آية  ٤٣وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الرعد وهي مدنية 

   ١من ذلك قوله جل وعز آملر تلك آيات الكتاب آية  - ١
  هذا متام الكالم 

  ومن ذهب إىل ان كل حرف من هذه يؤدي عن معىن قال املعىن أنا ااهللا أرى 
   ٢وقوله جل وعز اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروهنا آية  - ٢

  املعىن تروهنا بغري عمد 

  وجيوز أن يكون الضمري يعود على العمد 
  أي أهنما مقهوران مدبران فهذا معىن التسخري يف اللغة  ٢مث قال جل وعز وسخر الشمس والقمر آية  - ٣



   ٣مث قال تعاىل وهو الذي مد األرض آية  - ٤
  أي بسطها 

  وجعل فيها رواسي أي جباال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني أي صنفني وكل صنف زوج 
   ٤مث قال تعاىل ويف األرض قطع متجاورات آية  - ٥

  ويف هذا قوالن 
  قال ابن عباس يعين الطيب واخلبيث والسباخ 

  والعذاب 
  وكذلك قال جماهد 

املعىن ويف األرض قطع متجاورات وغري متجاورات كما قال سرابيل تقيكم والقول اآلخر أن يف الكالم حذفا و
  احلر واملعىن وتقيكم الربد مث حذف ذلك لعلم السامع 

  و املتجاورات املدن وما كان عامرا وغري متجاورات الصحارى وما كان غري عامر 
  أي وفيها جنات من أعناب  ٤مث قال تعاىل وجنات من أعناب آية  - ٦

   ٤خنيل صنوان وغري صنوان آيه وزرع و
  وقرأ صنوان بضم الصاد أبو رجاء وأبو عبد الرمحن وطلحة 

  وروى أبو غسحاق عن الرباء قال الصنوان اجملتمع وغري صنوان املتفرق 
حدثنا زهري بن شريك قال حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال حدثنا زهري بن معاوية قال أبو إسحاق عن 

  ه الرباء يف قول
  صنوان وغري صنوان قال الصنوان ما كان أصلحه واحدا وهو متفرق وغري صنوان اليت تنبت وحدها 

  وكذلك هو يف اللغة يقال للنخلة إذا كانت فيها خنلة أخرى أو أكثر صنوان فإذا تفرقت قيل غري صنوان 
   ٤مث قال جل وعز يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل آية  - ٧

 الثمر أي هي تأيت خمتلفة وإن كان اهلواء واحدا فقد علم أن ذلك ليس من أجل اهلواء وال الطبع وأن هلا أي يف
  مدبرا 

وروى سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل ونفضل بعضها على بعض 
  يف األكل قال احللو واحلامض والفارسي والدقل 

   ٥وإن تعجب فعجب قوهلم آية  مث قال تعاىل - ٨
  أي إن تعجب من إنكارهم البعث بعد هذه الدالئل فإن ذلك ينبغي ان يتعجب منه 

   ٦وقوله تعاىل ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة آية  - ٩

  روى معمر عن قتادة قال بالعقوبة قبل العافية 
  علينا حجارة من السماء قال غريه يعين قوهلم اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فامطر 



   ٦مث قال تعاىل وقد خلت من قبلهم املثالت آية  - ١٠
  قال جماهد يعين املثال األمثال 

  وقال قتادة يعين العقوبات 
قال أبو جعفر وهذا القول أوىل ألنه معروف يف اللغة أن يقال للعقوبة الشديدة مثلة ومثلة وروى عن األعمش 

ثله أنه قرأ املثالت بضم امليم و   الثاء و هذا مجع م
  وروي عنه أنه قرأ املثالت بضم امليم وإسكان الثاء 

  وهذا أيضا مجع مثلة 
  وجيوز املثالت تبدل من الضمة فتحة لثقلها 

  وقيل تأيت بالفتحة عوضا من اهلاء 
  ها وروي عن األعمش أيضا أنه قرأ املثالت بفتح امليم وإسكان الثاء فهذا مجع مثلة مث حذف الضمة لثقل

ظلمهم آية  - ١١    ٦وقوله جل وعز وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
روى محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال ملا نزلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على 

ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال قال رسول اهللا لوال عفو اهللا ورمحته وجتاوزه ملا هنا أحدا عيش ولوال 
  ووعيده وعذابه التكل كل واحد عقابه 
   ٧وقوله تعاىل إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد آية  - ١٢

  قال جماهد وقتادة وهذا معىن كالمهما إمنا أنت منذر يعين النيب ولكل قوم هاد أي نيب 

  يدعوهم 
  وروى سفيان عن أيب الضحى إمنا أنت منذر قال النيب ولكل قوم هاد قال اهللا جل وعز 

  بن احلكم عن الضحاك ولكل قوم هاد قال اهللا عز و جل وروى علي 
  وقال أبو صاحل املعىن لكل قوم داعي هدى أو داعي ضاللة 

والذي يذهب إليه مجاعة من أهل اللغة أن املعىن أهنم ملا اقترحوا االيات أعلم اهللا جل وعز أن لكل قوم نبيا 
  يقترحون يهديهم ويبني هلم وليس عليه أن يأتيهم من اآليات مبا 

وروى سفيان عن عطاء عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل إمنا أنت منذر قال النيب ولكل قوم هاد قال اهللا جل 
  ذكره 

وروى سفيان عن السدي عن عكرمة يف قوله جل وعز اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى قال سفيان يعين من ذكر أو 
  أنثى 
ا تغيض األرحام وما تزد - ١٣    ٨اد آية مث قال تعاىل وم

  قال احلسن والضحاك هو نقصان الولد عن تسعة أشهر وزيادته عليها 
  وقال قتادة تغيض السقط وتزداد على التسعة أشهر 

  وقال جماهد الغيض النقصان فإذا اهراقت املرأة الدم وهي حامل انتقص الولد وإذا مل هترق الدم عظم الولد ومت 



  حاضت نقص ولدها مث تزداد به احلمل مقدار ما جاءها الدم به  وقال سعيد بن جبري إذا محلت املرأة مث
وقال عكرمة الغيض أن ينقص الولد مبجيء الدم والزيادة أن يزيد مقدار ما جاءها الدم فيه حىت تستكمل تسعة 

  أشهر 

  سوى األيام الىت جاءها الدم فيها 
ستخف بالليل وسارب بالنهار آية وقوله جل وعز سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو م - ١٤
١٠   

  قال ابن عباس السارب الظاهر 
  قال قتادة السارب الظاهر الذاهب 

  وقال جماهد ومن هو مستخف بالليل أي مستتر باملعاصي وسارب بالنهار ظاهر 
وقال بعض أهل اللغة ومن هو مستخف بالليل أي ظاهر من خفيته إذا أظهرته وسارب بالنهار أي مستتر من 

  قوهلم انسرب الوحش إذا دخل كناسه 
قال أبو جعفر القول األول أوىل جلاللة من قال به وأشبه باملعىن ألن املعىن واهللا أعلم سواء منكم من أسر منطقه 

  أو 

  أعلنه واستتر بالليل او ظهر بالنهار وكل ذلك يف علم اهللا سواء 
  وهو يف اللغة أشهر وأكثر 

  ربا وسروبا إذا ذهب قال الكسائي يقال سرب يسرب س
  وحكى األصمعي خل له سربه أي طريقه 

   ١١مث قال جل وعز له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا آية  - ١٥
  يف اآلية ثالثة أقوال 

  روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال مالئكة حيفظونه فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه 
طلحة عن ابن وروى معاوي   ة بن صاحل عن علي بن ايب 

  عباس له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا قال بإذن اهللا وهي من أمر اهللا وهي مالئكة 
  قال احلسن عن أمر اهللا 

  قال جماهد وقتادة وهذا لفظ قتادة وهي مالئكة تتعاقب بالليل والنهار عن أمر اهللا أي بأمر اهللا 
  ل فهذا قو

والقول الثاين أنه روي عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل له معقبات من بني يديه ومن خلفه 
قال هم السالطني الذين هلم قوم من بني أيديهم ومن خلفهم حيفظوهنم من أمر اهللا فإذا جاء أمر اهللا مل ينفعوا 

  شيئا 
  تحرس من اهللا وذلك أهل الشرك وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال هو السلطان امل

  وروى شعبة عن شرقي عن عكرمة قال هم األمراء 



  فهذان قوالن 
والقول الثالث أن ابن جريج قال هو مثل قوله عن اليمني وعن الشمال قعيد فالذي عن اليمني يكتب احلسنات 

  والذي عن الشمال يكتب السيئات 
  و حيفظونه أي حيفظون عليه كالمه وفعله 

  هذه األقوال األول لعلو إسناده وصحته وأوىل 
ويقويه أن مالك بن أنس روى عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب قال هللا مالئكة يتعاقبون فيكم 

  بالليل والنهار وذكر احلديث 
مشهودا  وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل إن قرآن الفجر كان

  قال تدور كاحلرس مالئكة الليل ومالئكة النهار 

خلفه من أمر اهللا حيفظونه    وروى ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس انه قرأ معقبات من بني يديه ورقباء من 
  فهذا قد بني املعىن 

ال من عند  وقال احلسن يف املعىن حيفظونه عن أمر اهللا وهذا قريب من األول أي حفظهم إياه من عند اهللا
  أنفسهم 

  وروى عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء يف قوله له معقبات من بني يديه ومن خلفه قال النيب 
  وهذا يريد املالئكة أيضا 

  وعن بعضهم أنه قرأ معاقيب من بني يديه ومن خلفه و معاقيب مجع معقب وتفسريه كتفسري األول 
ا هلم من دونه من وال آي - ١٦    ١١ة وقوله جل وعز وم

  أي ليس أحد يتوالهم من دون اهللا 

  ووال وويل واحد كما يقال قدير وقادر وحفيظ وحافظ 
   ١٢وقوله جل وعز هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا آية  - ١٧

ا للحاضر    قال احلسن وجماهد وقتادة أي خوفا للمسافر وطمع
  واملعىن ان املسافر خياف من املطر ويتأذى به 

  أذى من مطر قال اهللا تعاىل 
  واحلاضر املنتفع باملطر يطمع فيه إذا رأى الربق 

   ١٢مث قال تعاىل وينشىء السحاب الثقال آية  - ١٨
  قال جماهد اليت فيها املطر 

   ١٣مث قال تعاىل ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته آية  - ١٩
  روى سفيان عن سامل عن أيب صاحل قال الرعد ملك يسبح 

  بن األسود عن جماهد قال الرعد ملك يسمى الرعد أال تسمع إىل قوله ويسبح الرعد حبمده  وروى عثمان



  وروى سفيان عن احلكم بن عتيبة عن جماهد قال الرعد ملك يزجر السحاب بصوته 
  وقال عكرمة الرعد ملك يصوت بالسحاب كاحلادي باإلبل 

  سبحت له  وروي أن ابن عباس كان إذا مسع صوت الرعد قال سبحان الذي
بن عبد اهللا عن أبيه كان إذا مسع صوت الرعد هلي من حديثه وقال سبحان من سبح  وروى مالك عن عامر 

  الرعد حبمده واملالئكة من خيفته مث يقول إن هذا وعيد ألهل األرض شديد 
   ١٣مث قال تعاىل ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا آية  - ٢٠

  كون الواو واو حال أي يصيب هبا من يشاء يف حال جمادلته جيوز أن ت
  ألنه يروى أن أربد سأل النيب فقال أخربنا عن ربنا أهو من حناس أو من حديد فأرسل اهللا صاعقة فقتلته 

  وجيوز ان يكون قوله وهم جيادلون يف اهللا منقطعا من األول 
   ١٣مث قال تعاىل وهو شديد احملال آية  - ٢١

  عباس أي احلول قال ابن 
  وقال قتادة أي احليلة 

  وقال احلسن املكر 
  وروي عن احلسن أنه قال أي اهلالك 

  وهذه أقوال متقاربة واشبهها باملعىن واهللا أعلم أنه اإلهالك ألن احملل الشدة فكأن املعىن شديد العذاب واإلهالك 
  من قوهلم حمل به وأنشد بيت األعشى  وقد قال مجاعة من أهل اللغة منهم أبو عبيدة وابو عبيد هو املكر

  ... غزير الندى شديد احملال ... فرع نبع يهتز يف غصن اجملد 
  وقال أبو عبيد الشبه بقول ابن عباس ان يكون قرأ شديد احملال بفتح امليم 

  فأما األعرج فاملعروف من قراءته احملال بفتح امليم 
  إال باهللا ومعناه كمعىن احلول من قوهلم ال حول وال قوة 

  فأما معىن املكر من اهللا فهو إيصال املكروه إىل من يستحقه من حيث ال يشعر 
دعوة احلق آية  - ٢٢    ١٤وقوله جل وعز له 

  روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال ال إله إال اهللا 
  وكذلك قال قتادة والضحاك 

بون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو مث قال تعاىل والذين يدعون من دونه ال يستجي - ٢٣
   ١٤ببالغه آية 

اء بيده ويدعوه بلسانه    قال جماهد أي يشري إىل امل
  وقال غريه أي الذي يدعو األصنام مبنزلة القابض على املاء ال حيصل له شيء 

   ١٥وقوله جل وعز وهللا يسجد من يف السموات واألرض طوعا وكرها آية  - ٢٤



  قيل من أسلم طوعا ومن مل يسلم حىت فحص عن رأسه بالسيف فكان أول دخوله كرها 
به واهللا العظيم الكبري    وقيل إمنا وقع هذا على العموم ألن كل من عبد غري اهللا فإمنا يقصد إىل ما يعظم يف قل

  والسجود يف اللغة اخلضوع واالنقياد وليس شيء إال وهو خيضع هللا وينقاد له 
   ١٥قال تعاىل وظالهلم بالغدو واآلصال آية  مث - ٢٥

  يروى ان الكافر يسجد لغري اهللا وظله يسجد هللا وهذا من االنقياد واخلضوع 
  وقيل الظالل ها هنا األشخاص 

   ١٦وقوله جل وعز أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم آية  - ٢٦
  اخللق عليهم أي هل رأوا غري اهللا خلق مثل خلقه فتشابه 

   ١٧وقوله تعاىل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها آية  - ٢٧
  قال ابن جريج أخربين ابن كثري قال مسعت جماهدا يقول بقدر ملئها 

  قال ابن جريج بقدر صغرها وكربها 
  وقرأ األشهب العقيلي فسالت أودية بقدرها واملعىن واحد 

  وقيل معناها مبا قدر هلا 
   ١٧قال تعاىل فاحتمل السيل زبدا رابيا آية مث  - ٢٨

  أي طالعا عاليا 
  قال جماهد مت الكالم 

   ١٧مث قال تعاىل ومما توقدون عليه يف النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله آية  - ٢٩

  قال جماهد املتاع احلديد والنحاس والرصاص 
  قال غريه الذي يوقد عليه ابتغاء حلية الذهب والفضة 

ا الزبد فيذهب جفاء آية  - ٣٠    ١٧مث قال تعاىل فأم
  قال جماهد أي مجودا 

  قال أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا يقال أجفأت القدر إذا غلت حىت ينضب زبدها وإذا مجد يف أسفلها 
  قال أبو زيد وكان رؤبة يقرأ فيذهب جفاال 

  يقال جفلت الريح السحاب إذا قطعته وأذهبته 

ا ينفع الناس فيمكث يف األرض آية مث قال تعاىل  - ٣١    ١٧وأما م
قال جماهد وهو املاء وهذا مثل للحق والباطل أي إن احلق يبقى وينتفع به والباطل يذهب ويضمحل كما يذهب 

  هذا الزبد وكذهاب خبث هذه األشياء 
   ١٧مث قال تعاىل كذلك يضرب اهللا األمثال آية  - ٣٢

  مت الكالم 



   ١٨ن استجابوا لرهبم احلسىن آية مث قال جل وعز للذي - ٣٣
  قال قتادة هي اجلنة 

   ١٨وقوله تعاىل اولئك هلم سوء احلساب آية  - ٣٤

  قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس يعين املناقشة باألعمال 
  ويدل على هذا احلديث من نوقش احلساب هلك 

حياسب العبد بذنبه كله ال يغفر له منه قال فرقد قال يل إبراهيم يا فرقد أتدري ما سوء احلساب قلت ال قال أن 
  شيء 
   ٢٣وقوله تعاىل جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياهتم آية  - ٣٥

  أي من كان صاحلا 
  ال يدخلوهنا باألنساب 

   ٢٣مث قال تعاىل واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب آية  - ٣٦
  أي تكرمة من اهللا هلم 

   ٢٤ىل سالم عليكم مبا صربمت آية مث قال تعا - ٣٧

  أي يقولون سالم عليكم مبا صربمت 
   ٢٤مث قال جل وعز فنعم عقىب الدار آية  - ٣٨

  قال أبو عمران اجلوين فنعم عقىب الدار اجلنة من النار 
ا احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع آية  - ٣٩    ٢٦وقوله جل وعز وم
  قال جماهد أي تذهب  - ٣
   ٢٧عز و جل قل إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب آية قوله  - ٤٠

  أناب إذا رجع إىل الطاعة 

   ٢٨مث قال تعاىل الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا آية  - ٤١
  أي بتوحيده والثناء عليه 

   ٢٨مث قال تعاىل أال بذكر اهللا تطمئن القلوب آية  - ٤٢
  أي اليت هي قلوب املؤمنني 

  هد يعين أصحاب حممد قال جما
   ٢٩مث قال تعاىل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم آية  - ٤٣

  قال ابن عباس وابو أمامة طوىب شجرة يف اجلنة 
  وكذلك قال عبيد بن عمري 

  وقال جماهد هي اجلنة 



ا هلم    وقال عكرمة أي نعم م
  وقال إبراهيم طوىب أي خري وكرامة 

طوىب فعلى من الطيب أي من العيش الطيب هلم وهذه األشياء ترجع إىل الشيء وهذه األقوال متقاربة ألن 
  الطيب 
   ٢٩مث قال تعاىل وحسن مآب آية  - ٤٤

  قال جماهد أي مرجع 
   ٣١وقوله تعاىل ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى آية  - ٤٥

  جلبال قطع لنا األرض أحيي لنا املوتى قال ابن عباس قال الكفار للنيب سري لنا ا
وقال جماهد قالوا للنيب بعد لنا هذه اجلبال وادع لنا أن يكون لنا زرع وقرب منا الشام فإنا نتجر إليه وأحيي لنا 

  املوتى 
قال قتادة قالت قريش للنيب أحيي لنا املوتى حىت نسأهلم عن الذي جئت به أحق هو فأنزل اهللا ولو أن قرآنا 

  به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى سريت 

  قال لو فعل هذا بأهل الكتاب لفعل بكم 
  وهذه األقوال كلها توجب أن اجلواب حمذوف لعلم السامع ألهنم سألوا فكان سؤاهلم دليال على جواب لو 

  ونظريه لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد 
  ... ولكنها نفس تساقط أنفسا ... سوية فلو ألهنا نفس متوت ... وقال الشاعر 

  فحذف جواب لو أي لتسلت 

  ويف احلذف من االية قوالن 
أكثر أهل اللغة يذهب إىل أن املعىن ولو أن قرآن سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى لكان 

  هذا القرآن 
ا آمنوا كما قال تعاىل و لو أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا وقال بعضهم املعىن لو فعل هبم هذا مل

  عليهم كل شيء قبال ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا 
قال أبو جعفر وقيل يف الكالم تقدمي وتأخري واملعىن وهم يكفرون بالرمحن ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أي 

  وهم يكفرون ولو وقع هذا 
   ٣١ذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا آية وقوله جل وعز أفلم ييأس ال - ٤٦

  قال أبو جعفر يف هذه االية اختالف كثري 

  روى جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم وعكرمة عن ابن عباس أنه قرأ أفلم يتبني الذين آمنوا خمتصر 
  ويف كتاب خارجة ان ابن عباس قرأ أفلم يتبني للذين آمنوا 

  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس افلم ييأس الذين آمنوا أي افلم يعلم وروى املنهال بن عمري 



  واكثر أهل اللغة على هذا القول 
امل ... اقول هلم بالشعب إذ ييسرونين ... وممن قال به أبو عمرو بن العالء وأبو عبيدة قال سحيم بن وثيل 

  تيأسوا أين ابن فارس زهدم 

  ويروى إذ ياسرونين 
  لذين آمنوا أمل يعلموا فمعىن أفلم ييأس ا

  وروى معاوية بن صاحل بن علي بن ايب طلحة عن ابن عباس يف قوله أفلم ييأس الذين آمنوا قال افلم يعلم 
  ويف اآلية قول آخر 

قال الكسائي ال أعرف هذه اللغة وال مسعت من يقول يئست مبعىن علمت ولكنه عندي من اليأس بعينه واملعىن 
سيري اجلبال بالقرآن وتقطيع األرض وتكليم املوتى اشرأب لذلك املؤمنون وطمعوا يف أن إن الكفار ملا سألوا ت

يعطى الكفار ذلك فيؤمنوا فقال اهللا أفلم ييأس الذين آمنوا أي افلم ييأس الذين آمنوا من إميان هؤالء لعلمهم 
  لعلمي به  أن اهللا لو أراد أن يهديهم هلداهم كما تقول قد يئست من فالن ان يفلح واملعىن

   ٣١وقوله تعاىل وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة آية  - ٤٧
  قال ابن عباس يعين السرايا 

  وكذلك قال عكرمة وعطاء اخلراساين إال أن ابا عاصم روى عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال النكبة 
  وقال جماهد قارعة أي سرية ومصيبة تصيبهم 

  ة املصيبة العظيمة والقارعة يف اللغ
   ٣١مث قال جل وعز أو حتل قريبا من دارهم آية  - ٤٨

  قال جماهد وعكرمة وقتادة أو حتل انت يا حممد قريبا من دارهم 
  حدثنا سعيد بن موسى بقرقيسيا قال حدثنا خملد بن مالك 

ل أنت يا حممد قريبا من عن حممد بن سلمة عن خصيف قال القارعة السرايا اليت كان يبعث هبا رسول اهللا أو حت
  دارهم 

  قال احلسن أو حتل القارعة قريبا من دارهم 
   ٣١مث قال تعاىل حىت يأيت وعد اهللا آية  - ٤٩

  قال جماهد وقتادة أي فتح مكة 
   ٣٣وقوله تعاىل افمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت آية  - ٥٠

  قال قتادة هو اهللا جل جالله 
عز وهو القائم على عباده من كان منهم برا ومن كان منهم فاجرا يرزقهم وقال الضحاك يعين نفسه جل و
  ويطعمهم وقد جعلوا هللا شركاء 



قال اهللا قل مسوهم ولو مسوهم لكذبوا وأنبؤه مبا ال يعلمه وذلك قوله تعاىل أم تنبئونه مبا ال يعلم يف  - ٥١
   ٣٣األرض آية 

   ٣٥ية وقوله تعاىل مثل اجلنة اليت وعد املتقون آ - ٥٢
املعىن على هذا صفة اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها  روى النضر بن مشيل عن اخلليل قال مثل مبعىن صفة ف

  األهنار كما تقول صفة فالن أمسر ألن معناه فالن أمسر 
ن جنة جتري وقال أبو إسحاق مثل اهللا لنا ما غاب مبا نراه وكذلك كالم العرب فاملعىن مثل اجلنة اليت وعد املتقو

  من حتتها األهنار 

   ٣٦وقوله تعاىل وإليه مآب آية  - ٥٣
  قال قتادة أي إليه مصري كل عبد 

   ٣٩وقوله تعاىل ميحو اهللا ما يشاء وثبت آية  - ٥٤
  وقرأ ابن عباس ويثبت 

ة روي عنه حيكم اهللا جل وعز أمر السنة يف شهر رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت إال احلياة واملوت والشقو
  والسعادة 

  ويف رواية أيب صاحل ميحو اهللا مما كتب احلفظة ما ليس لإلنسان وليس عليه ويثبت ما له وعليه 
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ميحو اهللا 

  ما 

  اء فال يبدله يشاء يقول يبدل اهللا من القرآن ما يشاء فينسخه ويثبت ما يش
  وعنده أم الكتاب يقول مجلة ذلك عنده يف أم الكتاب الناسخ واملنسوخ وكذلك قال قتادة 

  وقال ابن جريج ميحو اهللا ما يشاء أي ينسخ وكأن معىن ويثبت عنده ال ينسخه فيكون حمكما 
  ويثبت بالتشديد على التكثري 

  ثبت قال أبو جعفر ويثبت بالتخفيف أمجع هلذه األقوال من ي
  وكان أبو عبيد قد اختار ويثبت على أن أبا حامت قد أوما إىل أن معنامها واحد 

  وروى عوف عن احلسن قال ميحو من جاء أجله ويثبت من مل جييء أجله بعد إىل أجله 

   ٤٠قوله عز و جل وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب آية  - ٥٤
ا نرينك بعض ما وعدناك من إظهار دين اإلسالم على الدين كله أو نتوفينك قبل ذلك فإمنا عليك أن أي إم

  تبلغهم وعلينا أن حناسبهم فنجازيهم بأعماهلم 
ا وعد    مث بني جل وعز أنه كان م

   ٤١فقال أومل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها آية  - ٥٥
  شركني وإظهار املسلمني عليهم يظهر اإلسالم بإخراج ما يف يد امل



  ويف هذه االية أقوال هذا أشبهها باملعىن 
ومن الدليل على صحته قوله جل وعز افال يرون أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون وهذا القول 

  مذهب الضحاك 
ا وروى سلمة بن نبيط عنه أنه قال يف قول اهللا تعاىل أومل يروا أنا نأيت األرض  ننقصها من أطرافها قال هو م

  تغلب عليه من بالدهم 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال هو خراب األرض حىت يكون يف ناحية منها أي حىت يكون العمران يف ناحية 

  منها 
  وروى سفيان عن منصور عن جماهد ننقصها من أطرافها قال املوت موت الفقهاء والعلماء 

   ٤١ال معقب حلكمه آية مث قال تعاىل واهللا حيكم  - ٥٦
  قال اخلليل ال راد لقضائه 

  قال أبو جعفر واملعىن ليس أحد يتعقب حكمه بنقض وال تغيري 
   ٤٣وقوله تعاىل قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب آية  - ٥٧

  قال ابن جريج عن جماهد عبد اهللا بن سالم 
  علم الكتاب هو اهللا تبارك وتعاىل  وقال شعبة عن احلكم عن جماهد ومن عنده

  وقال سليمان التيمي هو عبد اهللا بن سالم 
  وقال قتادة منهم عبد اهللا بن سالم فإنه قال نزل يف قرآن مث تال ومن عنده علم الكتاب 

  وأذكر هذا القول الشعيب وعكرمة 
  قال الشعيب نزلت هذه اآلية قبل أن يسلم عبد اهللا بن سالم 

  جبري وعكرمة هذه االية نزلت مبكة فكيف نزلت يف عبد اهللا بن سالم وقال سعيد بن 

  وقال احلسن أي كفى باهللا شهيدا وباهللا مرتني يذهب إىل ان من تعود على اسم اهللا 
  قال أبو جعفر وهذا احسن ما قيل يف هذه االية من وجهات 

  إحداها أنه يبعد ان يستشهد اهللا بأحد من خلقه 
  عيب وعكرمة ومنها ما أنكره الش

ومنها أنه قرىء ومن عنده علم الكتاب بكسر امليم والدال والعني روي ذلك عن النيب وإن كان يف الرواية 
بن األرقم عن الزهري بن سامل عن ابيه ان النيب قرأ ومن عنده علم وكذلك روي  ضعف روى ذلك سليمان 

  عن ابن عباس وسعيد بن جبري أهنما قرآ 
  رين ان املعىن ومن عند اهللا فأن وال اختالف بني املفس

  يكون معىن القراءتني واحدا أحسن 
  وروى حمبوب عن إمساعيل بن حممد اليماين أنه قرأ ومن عنده علم الكتاب بضم العني ورفع الكتاب 



قال أبو جعفر وقول من قال هو عبد اهللا بن سالم وغريه حيتمل أيضا ألن الرباهني إذا صحت وعرفها من قرأ 
  اليت أنزلت قبل القرآن كان أمرا مؤكدا الكتب 

  واهللا أعلم حبقيقة ذلك انتهت سورة الرعد 

  آية  ٥٢تفسري سورة إبراهيم مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة إبراهيم وهي مكية 
لذين بدلوا نعمة اهللا وهي مكية إال آيتني منها فإهنما نزلتا باملدينة فيمن قتل من املشركني يوم بدر ومها امل تر إىل ا

  كفرا إىل آخر اآليتني 
   ١قوله تبارك وتعاىل الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم آية  - ١

  الظلمات الكفر والنور اإلسالم على التمثيل ألن الكفر مبنزلة الظلمة واإلسالم مبنزلة النور 

  بقوله لتخرج الناس واملعىن يف قوله بإذن رهبم أنه ال يهتدي أحد إال بإذن اهللا  والباء يف قوله بإذن رهبم متعلقة
  وجيوز ان يكون املعىن بتعليمك إياهم 

  مث بني النور فقال إىل صراط العزيز احلميد 
   ٣ومعىن قوله تعاىل ويبغوهنا عوجا آية  - ٢

  ويطلبون غري القصد 
ا أرسلنا من رسول إال  - ٣    ٤بلسان قومه آية وقوله جل وعز وم

  أي بلغة قومه ليبني هلم أي ليفهمهم لتقوم عليهم احلجة 
   ٥وقوله جل وعز ولقد ارسلنا موسى بآياتنا آية  - ٤

  قال جماهد أي باآليات البينات يعين قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 
   ٥وقوله تعاىل ودكرهم بأيام اهللا آية  - ٥

  هللا قال أيب بن كعب أي بنعم ا
  وقال غريه بإهالكه من قبلهم وبانتقامه منهم بكفرهم 

وقوله تعاىل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ اجناكم من آل فرعون يسومونكم سوء  - ٦
   ٧العذاب ويذحبون أبناءكم آية 

  ويف موضع آخر يذحبون بغري واو 
  التذبيح وإذا كان بغري واو فإمنا هو تبيني األول  ومعىن الواو يوجب انه قد أصاهبم من العذاب شيء سوى

   ٧وقوله جل وعز ويستحيون نساءكم آية  - ٧
  أي ال يقتلوهنن من احلياة أي يدعوهنن حييني 

  ويف احلديث عن النيب اقتلوا شيوخ املشركني 



  واستحيوا شرخهم 
   ٦مث قال تعاىل ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم آية  - ٨

ا النعمة قال املعىن يف إ   جنائ غياكم منهم نعمة عظيمة ويكون البالء ها هن
  وقيل فيما جرى منهم عليكم بالء أي بلية 

   ٧وقوله جل وعز وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ىية  ٩وقيل البالء ها هنا االختبار 
  حد تأذن مبعىن أعلم من قوهلم آذنه فأذن باألمر وهذا كما يقال توعدته وأوعدته مبعىن وا

   ٩قوله تعاىل والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا آية  - ١٠
بن ميون ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد  روى سفيان عن أيب إسحاق عن عمرو 

  اهللا يف قوله والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا قال كذب النسابون 
  ل ثالثون أبا ال يعرفون وروي عن ابن عباس قال بني عدنان وإمساعي

  وروي عن عروة بن الزبري أنه قال ما وجدنا أحدا يعرف ما بني عدنان وإمساعيل 
   ٩وقوله تعاىل جاءهتم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم يف أفواههم آية  - ١١

  يف معىن هذا أقوال 
  أ قال جماهد ردوا على الرسل قوهلم وكذبوهم 

  ا جاءوا به ب قال قتادة ردوا على الرسل م
ا جاءهم به الرسل فكانوا مبنزلة من رده إىل فيه وسكت  فهذا على التمثيل وهو مذهب أيب عبيدة أي تركوا م

  فلم يقل 
وقيل فردوا أيديهم يف أفواههم ردوا ما لو قبلوه كان نعما يف أفواههم أي بأفواههم أي بألسنتهم ج وقيل ردوا 

  طق وبالتكذيب د ويف اآلية قول رابع وهو أوالها وأجلها إسنادا نعم الرسل ألن إرساهلم نعم عليهم بالن
  قال أبو عبيد حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا يف قوله 

  فردوا أيديهم يف أفواههم قال عضوا عليها غيضا 
  خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ  قال أبو جعفر والدليل على صحة هذا القول قوله عز و جل وإذا

... وبعد أهلي وجفاء عودي ... ودقة يف عظم ساقي ويدي ... لو ان سلمى أبصرت ختددي ... قال الشاعر 
  ... عضت من الوجد بأطراف اليد 

   ١٤وقوله جل وعز ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد آية  - ١٢
  ىل الفاعل وإىل املفعول ألنه متشبث هبما أي ذلك ملن خاف مقامه بني يديه واملصدر يضاف إ

   ١٥وقوله تعاىل واستفتحوا آية  - ١٣
  قال جماهد وقتادة واستنصروا 

  ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يستفتح القتال بصعاليك املهاجرين 



   ١٥مث قال تعاىل وخاب كل جبار عنيد آية  - ١٤
  غة الذي ال يرى ألحد عليه حقا قال ابو اسحاق اجلبار عند أهل الل

  قال جماهد العنيد املعاند اجملانب للحق 
  وقال قتادة العنيد الذي أىب ان يقول ال إله إال اهللا 

   ١٦مث قال تعاىل من ورائه جهنم آية  - ١٥

  أي من أمامه وليس من األضداد ولنه من توارى أي استتر 
   ١٦مث قال تعاىل ويسقى من ماء صديد آية  - ١٦

  قال ابن عباس أي قد خالط حلمه ودمه 
  قال الضحاك يعين القيح والصديد 

  وقال جماهد هو القيح و الصديد 
  وقال غريه جيوز أن يكون هذا متثيال أي يسقى ما هو مبنزلة القيح والصديد 

  وجيوز أن يكون يسقى القيح والصديد 

   أي يبلعه ١٧مث قال تعاىل يتجرعه وال يكاد يسيغه آية  - ١٧
   ١٧مث قال تعاىل ويأتيه املوت من كل مكان آية  - ١٨

  أي من كل مكان من جسده 
ا هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ آية  - ١٩    ١٧مث قال تعاىل وم

  أي من أمامه عذاب جهنم 
حدثين أمحد بن حممد بن احلجاج قال حدثنا أمحد بن احلسني قال قال فضيل بن عياض يف قول اهللا تبارك وتعاىل 

  ومن ورائه عذاب غليظ قال حبس األنفاس 
  مث قال تعاىل مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به  - ٢٠

   ١٨الريح يف يوم عاصف آية 
  أي مل يقبل منهم 

  وعاصف على النسق أي الريح فيه شديدة 
  وجيوز أن يكون التقدير عاصف الريح 

   ٢٢مر آية وقوله جل وعز وقال الشيطان ملا قضي األ - ٢١
أي فرغ منه فدخل أهل اجلنه اجلنه وأهل النار النار إن اهللا وعدكم وعد احلق أي وعد من أطاعه اجلنة ومن 

عصاه النار ووعدتكم فأخلفتكم أي وعدتكم خالف ذلك وما كان يل عليكم من سلطان أي من حجة أبينها 
  إال أن دعوتكم فاستجبتم يل أي إال أن أغويتكم فتابعتموين 



   ٢٢مث قال تعاىل ما أنا مبصرخكم آية  - ٢٢
  قال جماهد وقتادة أي مبغيثكم 

  ويروى أنه خياطب هبذا يف النار 
  ومعىن إين كفرت مبا اشركتمون من قبل أي كفرت بشرككم إياي 

   ٢٤وقوله جل وعز أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة آية  - ٢٣
قال حدثنا عبد األعلى بن محاد قال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا عبيد اهللا بن  حدثنا حممد بن جعفر الفاريايب

  عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم ألصحابه 
أنبؤوين بشجرة تشبه املسلم ال يتحات ورقها تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا قال فوقع يف قليب أهنا النخلة قال 

  لقوم فقال النيب هي النخلة فقلت أليب لقد كان وقع يف قليب أهنا النخلة فسكت ا

فقال فما منعك أن تكون قلته لرسول اهللا ألن تكون قلته أحب إيل من كذا وكذا فقلت كنت يف القوم وأبو 
بكر فلم تقوال شيئا فكرهت أن أقول وروى األعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  قال هي النخلة 
  وكذلك وروى األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس 

طلحة عن ابن عباس يف قوله جل وعز وضرب اهللا مثال كلمة طيبة قال  وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
  ال إله إال اهللا كشجرة طيبة قال املؤمن أصلها ثابت ال إله إال اهللا ثابت يف قلب املؤمن 

يثة قال الشرك كشجرة خبيثة قال املشرك اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار أي ومثل كلمة خب - ٢٤
  ليس للمشرك أصل يعمل عليه 

  وروى شعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك كشجرة طيبة قال النخلة قال والشجرة اخلبيثة احلنظلة 
   ٢٥وقوله جل وعز تؤتى أكلها كل حني بإذن رهبا آية  - ٢٥

  ح وابن جريج عن جماهد قال كل سنة روى ابن أيب جني
  وروى عطاء بن السائب وطارق بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كل ستة أشهر 

وروى أبو بكر اهلذيل عن عكرمة عن ابن عباس قال احلني حينان حني يعرف مقداره وحني ال يعرف مقداره 
  بإذن رهبا  فأما الذي يعرف مقداره فقوله تؤتى أكلها كل حني

  وقال عكرمة هو ستة أشهر 
  وروى األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال احلني يكون غدوة وعشية 

وقال الضحاك يف قوله تؤتى أكلها كل حني قال يف الليل والنهار ويف الشتاء والصيف وكذلك املؤمن ينتفع 
  بعمله كل وقت 

اقضة    ألن احلني قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة غري متن



... عند مجيع أهل اللغة إال من شذ منهم مبعىن الوقت يقع لقليل الزمان وكثريه وأنشد األصمعي بيت النابغة 
  ... تطلقه حينا وحينا تراجع ... تناذرها الراقون من سوء مسها 

  فهذا يبني لك أن احلني مبعىن الوقت 
  اك الثمرة كل عام وكذا طلعها غري أن األشبه يف اآلية أن يكون احلني السنة ألن إدر

  وقد روي عن علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه أنه قال أدىن احلني سنة 
  وروى سفيان عن احلكم ومحاد قاال احلني سنة ومعىن اجتثت قطعت جثتها بكماهلا 

   ٢٧وقوله جل وعز يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة آية  - ٢٦
روى معمر عن طاووس عن أبيه يف يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا قال ال إله إال اهللا ويف 

  اآلخرة عند املساءلة يف القرب 
  وقال الرباء بن عازب وأبو هريرة هذا عند املساءلة إذا صار يف القرب 

ء بن عازب عن النيب يف قول اهللا يثبت اهللا الذين وروى شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن الربا
  آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة قال رسول اهللا يف القرب إذا سئل 

  وروى معمر عن قتادة قال بلغين أن هذه األمة تبتلى يف 

  قبورها فيثبت اهللا الذين آمنوا 
  ثبته اهللا قال اهللا ريب واإلسالم ديين وحممد نبيي  ويروى أنه يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك فمن

  فهذا تثبيت يف اآلخرة 
  والتثبيت يف الدنيا أنه مل يوفق هلا إال وقد كان اعتقاده يف الدنيا 

   ٢٨وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين بدلعوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار آية  - ٢٧
  نه هم كفار قريش قال علي بن ايب طالب رضي اهللا ع

وقال عبد اهللا بن عباس رمحه اهللا هم قادة املشركني يوم بدر أحلوا قومهم أي الذين اتبعوهم دار البوار وهي 
  جهنم دارهم يف اآلخرة 

  قال أبو جعفر البوار يف اللغة اهلالك 
   ٣١وقوله تعاىل من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خالل آية  - ٢٨

  لبيع هاهنا الفدية قال أبو عبيدة ا
قال أبو جعفر وأصل البيع يف اللغة أن تدفع وتأخذ عوضا منه والذي قال أبو عبيدة حسن جدا وهو مثل قوله 

  تعاىل واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا ومثل قوله تعاىل وال يقبل منها عدل أي قيمة 

  واخلالل واملخالة واخللة مبعىن الصداقة 
  ... ولست مبفلي اخلالل وال قايل ... رفت اهلوى عنهن من خشية الردى ص... قال الشاعر 

   ٣٤وقوله جل وعز وآتاكم من كل ما سألتموه آية  - ٢٩



  قال جماهد أي من كل ما رغبتم إليه فيه 
قال أبو جعفر وهذا قول حسن يذهب إىل أهنم قد أعطوا مما مل يسالوه وذلك معروف يف اللغة أن يقال امض إىل 

ا سألت وإن كان يعطيه غري ما سأل  فالن   فإنه يعطيك كل م

  ويف االية قول آخر وهو أنه ملا قال جل وعز وآتاكم من كل ما سألتموه مل ينف غري هذا 
ا سالتموه وقد رويت هذه القراءة عن احلسن ايضا    على ان الضحاك قد قرأ وآتاكم من كل م

  وفسره الضحاك وقتادة على النفي 
  من كل الذي سالتموه وقال احلسن أي 

  مبعىن وآتاكم من كل األشياء اليت سالتم 
ا سألتموه إال أنه  قال أبو جعفر وقول احلسن أوىل واآلخر جيوز على بعد وبعده أنه بالواو أحسن عطفا مبعىن وم

  جيوز على بعد 

   ٣٥صنام آية وقوله جل وعز وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األ - ٣٠
  وقرأ اجلحدري وعيسى واجنبين بقطع اآللف ومعناه اجعلين جانبا 

  بتين على توحيدك كما قال تعاىل واجعلنا مسلمني لك ومها مسلمان وكذلك معىن اجنبين وجنبين معناه ث
   ٣٦مث قال تعاىل رب إهنن أضللن كثريا من الناس آية  - ٣١

  وهن ال يعقلن فاملعىن إن كثريا من الناس ضلوا بسببهن 
  وهذا كثري يف اللغة يقال فتنتين هذه الدار أي استحسنتها فافتتنت بسببها فكأهنا فتنتين 

   ٣٧وقوله جل وعز فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم آية  - ٣٢

  وقرا جماهد هتوى إليهم 
  معىن هتوي تنزع وهتوى حتب 

حدثنا حممد بن احلسن بن مساعة قال نا أبو نعيم قال نا عيسى بن قرطاس قال أخربين املسيب بن رافع قال قال 
د غري ذي زرع إىل قوله فاجعل أفئدة من الناس ابن عباس إن إبراهيم حني قال رب إين أسكنت من ذرييت بوا

  هتوي إليهم فلو أن إبراهيم قال اجعل أفئدة الناس هتوي إليهم لغلبكم عليه الترك والديلم 
وقرىء على علي بن احلسني القاضي مبصر عن احلسن ابن حممد عن حيىي بن عباد قال حدثنا شعبة عن احلكم 

  له جل وعز قال سألت عطاء وطاووسا وعكرمة عن قو

  فاجعل أفئدة من الناس قالوا احلج 
   ٤٠وقوله جل وعز رب اجعلين مقيم الصالة و من ذرييت آية  - ٣٣

  املعىن واجعل من ذرييت من يقيم الصالة 
   ٤١مث قال ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب آية  - ٣٤

  تربأ منه قيل إمنا دعا هبذا أوال فلما تبني له أنه عدو هللا 



  وقيل يعين بوالديه آدم وحواء 
  وقرأ سعيد بن جبري اغفر يل الوالدي يعين أباه 

  وقرأ النخعي وحيىي بن يعمر اغفر يل ولولدي يعين ابنيه 

   ٤٣وقول جل وعز مهطعني مقنعي رؤسهم ال يرتد إليهم طرفهم آية  - ٣٥
  قوله مهطعني 

  قال جماهد وابو الضحى أي مدميي النظر 
  قتادة أي مسرعني وقال 

  واملعروف يف اللغة أن يقال أهطع إذا أسرع 
  قال أبو عبيدة وقد يكون الوجهان مجيعا يعين اإلسراع مع إدامة النظر 

   ٤٣مث قال تعاىل مقنعي رؤسهم آية  - ٣٦
  قال جماهد أي رافعيها 

  وقال قتادة املقنع الرافع رأسه شاخصا ببصره ال يطرف 

أهل اللغة إال أن أبا العباس قال يقال اقنع إذا رفع رأسه وأقنع إذا طأطأ رأسه ذال  قال أبو جعفر وهذا قول
  وخضوعا قال وقد قيل يف اآلية القوالن مجيعا 

  قال وجيوز أن يرفع راسه مدميا لنظر مث يطاطئه خضوعا وذال 
  قال أبو جعفر واملشهور يف اللغة ان يقال للرافع راسه مقنع 

يباكرن ... يرفعون رؤسهم وينظرون ما يأيت من عند اهللا جل وعز وأنشد أهل اللغة وروي اهنم ال يزالون 
  ... نواجذهن كاحلدإ الوقيع ... العضاه مبقنعات 

  يصف أبال وأهنن رافعات رؤسهن كالفؤوس 
  ومنه قيل مقنعة الرتفاعها 

  ومنه قنع الرجل إذا رضي وقنع إذا سال أي أتى ما يتقنع منه 
   ٤٣عز ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدهتم هواء آية وقوله جل و - ٣٧

  روى سفيان عن أيب إسحاق عن مرة وأفئدهتم هواء قال متخرقة ال تعي شيئا يعين من اخلوف 
  وروى حجاج عن ابن جريج قال هواء ليس فيها شيء من اخلري كما يقال للبيت الذي ليس فيه شيء هواء 

  وبة وقيل وصفهم باجلنب والفزع أي قلوهبم منخ
من الظلمان جؤجؤه ... كان الرحل منها فوق صعل ... وأصل اهلواء يف اللغة اجملوف اخلايل ومنه قول زهري 

  هواء 

  ... فأنت جموف خنب هواء ... أال ابلغ أبا سفيان عين ... أي ليس فيها مخ وال شيء وقال حسان 
   ٤٤وقوله جل وعز وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب آية  - ٣٨



  وفهم أي خ
   ٤٤وقوله جل وعز أو مل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال آية  - ٣٩

  قال جماهد أي أقسمتم انكم ال متوتون لقريش 
   ٤٦وقوله جل وعز وقد مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال آية  - ٤٠

بن اخلطاب رمحه اهللا عليه وإن كاد بالدال    قرأ عمر 
بن ايب طالب رضوان اهللا عليه وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال بفتح الالم ورفع الفعل وكاد وق رأ علي 

  بالدال هذا املعروف من قراءته 
  واملشهور من قراءة عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس وإن كاد بالدال 

اهد وإن معناها لو أي ولو كان مكرهم وقرأ جماهد وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال وهي قراءة الكسائي وجم
  لتزول منه اجلبال مل يبلغوا هذا ولن يقدروا على اإلسالم وقد شاء اهللا تبارك وتعاىل ان يظهره على الدين كله 

ال يبلغها فمثله هذا    قال أبو جعفر وهذا معروف يف كالم العرب كما يقال لو بلغت أسباب السماء وهو 
  رمحه اهللا ولوال كلمة اهللا لزال مكرهم اجلبال  وروي يف قراءة أيب بن كعب

وقال قتادة وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال قال حني دعوا هللا ولد وقد قال سبحانه تكاد السموات يتفطرن 
  منه 

ومن قرأ وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ذهب إىل ان املعىن ما كان مكرهم ليزول به القرآن على تضعيفه 
  وت اجلبال وقد ثبت ثب

  وقال احلسن مكرهم أوهى وأضعف من أن تزول منه اجلبال وقرأ هبذه القراءة 

ا جوع النسور وعلق  وقد قيل يف معىن الرفع قول آخر يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ان منروذ مل
جل وعز وإن كان مكرهم هلا اللحم يف الرماح فاستعلى فيل فقيل له أين تريد أيها الفاسق فاهبط قال فهو قوله 

  لتزول منه اجلبال 
ا شركهم وهو مثل قوله تعاىل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض  وقال عبد اهللا بن عباس مكرهم ههن

وقوله جل وعز يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القهار ىية  ٤١وختر اجلبال هدا 
٤٨   

عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن مسعود قال تبدل أرضا بيضاء مثل الفضة  روى غسرائيل عن أيب إسحاق
  مل يسفك عليها دم حرام وال يفعل فيها خطيئة 

وقال جابر سالت أبا جعفر حممد بن علي عن قول اهللا عز و جل يوم تبدل األرض غري األرض قال تبدل خبزة 
  دا ال يأكلون الطعام يأكل منها اخللق يوم القيامة مث قرأ وما جعلناهم جس

حدثنا احلسن بن فرج بغزة قال نا يوسف بن عدي قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أيب هند عن الشعيب 
عن مسروق عن عائشة قالت سالت النيب عن قول اهللا جل وعز يوم تبدل األرض غري األرض والسموات فأين 



  يكون الناس يومئذ يا رسول اهللا قال على الصراط 
ل احلسن تبدل تألرض كما يقول القائل لقد تبدلت يدينا قال تذهب مشسها وقمرها وجنومها وأهنارها وقا

  وجباهلا فذلك هو التبديل 

   ٤٩وقوله جل وعز وترى اجملرمني يومئذ مقرنني يف األصفاد ىية  - ٤٢
  قال قتادة يف األغالل واألقياد 

   ٥٠هم النار آية وقوله جل وعز سرابيلهم من قطران وتعشى وجوه - ٤٣
  قال احلسن هو قطران اإلبل 

  وروي عن مجاعة من التابعني أهنم قالوا هو النحاس 
  واملعروف يف اللغة انه يقال للنحاس قطر قال اهللا عز و جل وأسلنا له عني القطر 

  وقرأ ابن عباس وعكرمة سرابيلهم من قطر آن وفسراه بالنحاس 
  قوله تعاىل وأسلنا له عني القطر والسرابيل القمص قال أبو جعفر وهذا هو الصحيح ومنه 

  وقال عكرمة وآن انتهى حره ويقال إن اهلمزة بدل من احلاء 
فإن قيل فلعل احلاء بدل اهلمزة قيل ذلك أوىل ألنه مأخوذ من احلني متت سورة إبراهيم مت اجلزء الثالث من 

   ٤مكة املكرمة معاين القرآن الكرمي حبمد اهللا وتوفيقه يف البلد احلرام 

  آية  ٩٩تفسري سورة احلجر مكية وآياهتا 
٦   

  سورة احلجر وهي مكية

  من ذلك قوله جل وعز رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني  - ١
روى سفيان عن خصيف عن جماهد عن محاد عن إبراهيم قال يدخل قوم من املوحدين النار فيقول هلم 

ميانكم وأنتم معنا يف النار فيخرجهم اهللا جل وعز منها فعند ذلك يود املشركون ما أغىن عنكم إسالمكم وإ
  الذين كفروا لو كانو مسلمني 

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال ذلك يوم القيامة 
وروى عن ابن عباس قال يقول املشركون ملن أدخل النار من املوحدين ما نفعكم ما كنتم فيه وأنتم يف النار 

  فيغضب اهللا 

ز هلم فيخرجون اىل هنر يقال له هنر احلياة فينبتون فيه مث تبقى على وجوههم عالمة يعرفون هبا يقال جل وع
هؤالء اجلهنميون فيسألون اهللا جل وعز أن يزيل ذلك عنهم فيزيله عنهم ويدخلهم اجلنة فيتمىن املشركون أن 

  لو كانوا مسلمني 
  وقيل إذا عاين املشركون متنوا اإلسالم 



ا فإمنا هي يف كالم العرب للتقليل وأن فيها معىن التهديد وهذا تستعمله العرب كثريا ملن  فاما معىن رب ها هن
تتوعده وتتخدده يقول الرجل لآلخر رمبا ندمت على ما تفعل ويشكون يف تندمه وال يقصدون تقليله بل حقيقة 

  املعىن أنه 

  ن ال تفعله يقول لو كان هذا مما يقل أو يكون مرة واحدة لكان ينبغي أ
  وأما قول من قال أن رب تقع للتكثري فال يعرف يف كالم العرب 

  وقيل إن هذا إمنا يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من األهوال اليت هم فيها فإمنا يكون يف بعض املواطن 
  والقول األول أصحها 

  فسوف يعلمون والدليل على أنه وعيد وهتدد قوله بعد ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل 
مث قال تعاىل وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم أي ال يتقدمه وال يتأخره وقوله جل وعز لو ما تأتينا  - ٢

  باملالئكة إن كنت من الصادقني 

ا و لوال و هال واحد وأنشد أهل اللغة  بىن ضوطرى لوال ... تعدون عقر النيب أفضل جمدكم ... معىن لو م
  ... ا الكمي املقنع

  أي هال تعدون الكمي املقنعا 
وروى حجاج عن ابن جريج قال يف هذا تقدمي وتأخري يذهب ال أن جوابه قوله تعاىل ولو فتحنا عليهم بابا من 

  السماء فظلوا فيه يعرجون يذهب اىل أن هذا متصل بقوله تعاىل لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني 

  ل املالئكة إال باحلق مث قال تعاىل ما ننز - ٤
   ٥قال جماهد أي باألرسال والعذاب 
  مث قال تعاىل وما كانوا إذا منظرين 

   ٦أي لو نزلت املالئكة ما أمهلوا وال قبلت توبتهم كما قال تعاىل ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر 
  وقوله جل وعز إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 

  من أن تزيد الشياطني فيه باطال أو تبطل منه حقا وقال جماهد هو عندنا قال ثابت وقتادة حفظه اهللا 

  وقوله جل وعز ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني  - ٧
   ٨أي فرق األولني 

  وقوله جل وعز كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني ال يؤمنون به 
  روى سفيان عن محيد عن احلسني قال كذلك نسلك الشرك 

  حدثنا حجاج عن أبن جريج عن جماهد قال نسلك التكذيب وقال أبو عبيد 
قال أبو جعفر وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسري وأهل اللغة إال من شذ منهم فإن بعضهم قال املعىن 

كذلك نسلك القرآن واحتج بأن النيب صلع ملا تال القرآن عليهم وأمسعهم إياه ووصل اىل قلوهبم وكان ذلك 
  ه كان اهللا عز و جل هو الذي يسلكه يف قلوهبم على هذا املعىن بأمر اهللا وقوت



ا يسلك ذلك يف قلوهبم  خلقة يفهمون هبا ما يأتيهم من الوحي فإذا خلقهم خلقه يفهمون هبا م وقيل ملا خلقهم 
   ٩فكأنه سلكه 

خلت سنة األولني    مث قال جل وعز وقد 
   ١٠فرهم فهؤالء يقتفون آثارهم أي قد تقدمت سنتهم يف التكذيب باآليات والرباهني وك

  مث قال جل وعز ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فطلوا فيه يعرجون 
  قال عبد اهللا بن عباس أي فظلوا املالئكة فيه يعرجون أي يذهبون وجييئون 

  قال أهل اللغة عرج يعرج إذا صعد وارتفع ومنه قول العامة عرج بروح فالن 

  إمنا سكرت أبصارنا قال ابن عباس أخذت مث قال تعاىل لقالوا  - ١١
قال أبو جعفر واملعروف من قراءة جماهد واحلسن سكرت بالتخفيف قال احلسن أي سحرت وحكى أبو عبيد 
عن أيب عبيدة أنه يقال سكرت أبصارهم أذا عشيها مسادير حىت ال يبصروا وقال الفراء من قرأ سكرت أخذه 

قال هو  Cقوال متقاربه واألصل فيها ما قال أبو عمرو بن العالء يمن سكون الريح قال أبو جعفر وهذه األ
  من السكر يف الشراب 

  وهذا قول حسن أي غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشى السكران ما غطى عقله 
   ١٢وسكور الريح سكوهنا وفتورها وهو يرجع اىل معىن التخيري 

اظرين قال جماهد يعين الكواكب قال أبو جعفر ومن وقوله جل وعز ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها للن
قال أهنا إثنا عشر برجا فقوله يرجع اىل هذا ألهنا كواكب عظام ومعروف يف اللغة أن يقال برج يربج إذا ظهر 

  وارتفع فقيل هلذا الكواكب بروج لظهروها وثباهتا وراتفاعها والربج كرب العني 

ان رجيم أي ال يصل اليها وال يسمع شيئا من الوحي إال مسارقة مث قال تعاىل وحفظناها من كل شيط - ١٣
وكان هذا من عالمة نبوة حممد صلع وال نعلم أحدا من الشعراء شبه شيئا بسرعة الكواكب إال يف اإلسالم ولو 
يل كان هذا قبله لشبهوا به قال ابن جريج الرجيم امللعون قال الكسائي كل رجيم يف القرآن فهو مبعىن الشتيم ق

  رجيم مبعىن مرجوم أي يرجم بالكواكب 

طلحة عن ابن  - ١٤ وقوله جل وعز وأنبتنا فيها من كل شيء موزون روى معاويه بن صاحل عن علي بن أيب 
عباس وأنبتنا فيها من كل شيء موزون قال أي معلوم وكذلك روى علي بن احلكم عن الضحاك وقال أبو 

در بقدر ومعناه مقدر ال يزيد على قدر اهللا وال ينقص فكأنه صاحل وعكرمة أي مقدور وقال جماهد أي مق
  موزون وقيل أراد مبوزون ما يوزن من الذهب والفضة واحلديد والرصاص وشبهه 

   ١٥واملعىن على هذا وأنبتنا يف اجلبال من كل شيء موزون 
   ١٦مث قال تعاىل وجعلنا لكم فيها معايش أي يف األرض 

برازقني قال جماهد يعين الدواب واألنعام وقال غريه يعين املماليك والدواب قال أبو مث قال تعاىل ومن لستم له 



جعفر وهذا أوىل ألن من ال تكون ملا ال يعقل إال أن خيتلط معه من يعقل واملعىن وجعلنا لكم املماليك والدواب 
  واألنعام وجيوز أن يكون املعىن أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقني 

ه تعاىل وإن من شيء إال عندنا خزائنه أخرب أن خزائن األشياء بيده أي أنه جل وعز حافظها واملتويل وقول - ١٧
وقوله جل وعز وأرسلنا الرياح لواقح قال عبد اهللا بن مسعود حتمل الرياح املاء فتلقح السحاب  ١٧تدبريها 

  ومتريه فيدر كما تدر اللقحة مث ميطر 
  جر والسحاب ومترية وقال ابن عباس تلقح الرياح الش

  وقال أبو رجاء قلت للحسن وأرسلنا الرياح لواقح فقال تلقح الشجر قلت والسحاب قال والسحاب 
  وقال أبو عبيدة لواقح أي مالقح يذهب اىل أنه مجع ملقحة وملقح مث حذفت منه الزوائد 

مجع القحة والقح على احلقيقة  قال أبو جعفر وهذا بعيد وإمنا جيوز حذف الزوائد من مثل هذا يف الشعر ولكنه
بال حذف هو على أحد معنيني جيوز أن يقال هلا القح على النسب أي ذات القاح كأهنا تلقح السحاب 

  والشجر كما جاء يف التفسري وهو قول أيب عمرو 
 وجيوز أن يقال هلا القح أي حامل والعرب تقول للجنوب القح وحامل وللشمال حائل وعقيم وقال اهللا عز و

  جل حىت إذا أقلت سحابا ثقاال فأقلت ومحلت واحد 
ا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال  - ١٩ وقوله جل وعز ولقد علمن

  املستقدمون القرون 

األوىل و املستأخرون أمه حممد صلع وروى سفيان عن أبيه عن عكرمة قال املستقدمون كل من خرج و 
  أخرون كل من كان أصالب الرجال املست

وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال املستقدمون مان مات و املستأخرون األحياء وروى سفيان عن أبان بن 
أيب عياش عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس ولقد علمنا املستقدمني منكم الصف األول ولقد علمنا املستأخرين 

  الصف األخر 
  نا إبراهيم بن مرزوق قال نا مسلم بن ابراهيم قال نا نوح بن قيس قال نا عمرو بن حدثنا حممد بن إدريس قال 

ا املستقدمني منكم ولقد علمنا  مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس يف قول اهللا تبارك وتعاىل ولقد علمن
ن رجال املستأخرين قال كانت امرأة مجيله تصلي مع النيب صلع فكان رجال يتقدمون حىت ال يروها وكا

يتأخرون فإذا ركع النيب صلع وضع أحدهم يده على ركبته ونظر اليها من حتت ضبعه فأنزل اهللا ولقد علمنا 
ا املستأخرين    املستقدمني منكم ولقد علمن

وقوله تعاىل عز و جل ولقد خلقنا االنسان من صلصال فيه قوالن أحدمها رواه معاوية بن صاحل عن  - ٢٠
  على بن أيب طلحة 

بن عباس قال الصلصال الطني اليابس وروى معمر عن قتادة هو الطني ييبس فتصري له صلصلة وقال عن ا
  الضحاك هو الطني الصلب 



  والقول اآلخر رواه ابن جنيح وابن جريج عن جماهد قال الصلصال املننت 
  ن صلصال كالفخار وقال أبو جعفر والقوالن حيتمالن وإن كان األول ابني القول اهللا جل وعز خلق األنسان م

  وحكى أبو عبيدة أنه يقال للطني اليابس صلصال ما مل تأخذه النار فإذا أخذته النار فهو فخار 
  ... كعدو املصلصل اجلوال ... وأنشد أهل اللغة 

  والصلصلة الصوت 

ن إحدى وقال الفراء هو طني حر خيلط برمل فيسمع له صلصلة وأما القول الثاين فاألصل فيه صالل مث أبدل م
  الالمني صاد 

  وحكى الكسائي أنه يقال صل اللحم وأصل إذا أننت 
ة الطني األسود املتغري ويف املسنون أربعة أقوال  - ٢١   مث قال جل وعز من محا مسنون فاحلمأ واحلمأ

روى سفيان عن األعمش عن مسلم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال املسنون املننت وكذلك روى قيس بن 
طني الزب وهو اجليد الربي ع عن األعمش عن مسلم عن سعيد ابن جبري قال خلق اإلنسان من صلصال من 

  ومن محا مسنون وهو املننت وروى ابن ايب جنيح عن جماهد قال هو املننت 

وذهب اىل هذا القول من أهل اللغة الكسائي وأبو عمرو الشيباين وزعم أبو عمرو الشيباين أن قول اهللا مل يتسنه 
هذا وأن األصل فيه مل يتسنن فأبدل من إحدى النونني هاء فهذا قول والقول األخر وهو مذهب أيب عبيدة  من

  أن املسنون املصبوب 
طلحة عن ابن عباس قال املسنون الرطب فهذا مبعىن املصبوب ألنه ال  وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 

ل سننت الشيء أي صببته ويف احلديث ان احلسن كان يكون مصبوبا إال وهو رطب وهذا قول حسن ألنه يقا
  يسن املاء على وجهه سنا ولو كان هذا من 

  أسن املاء لكان مؤسنا 
  والقول الثالث قول الفراء وهو احملكوك وال يكون إال متغريا من سننت احلديد 

نك من املنظرين اىل وقوله جل وعز قال فإ ٢٢والقول الرابع أنه املصبوب على مثال وصورة من سنة الوجه 
وقوله جل وعز قال هذا صراط علي  ٢٣يوم الوقت املعلوم قال سفيان بلغين أن الوقت املعلوم النفخة األوىل 

مستقيم أحدمها وهو مذهب جماهد قال احلق طريقة علي وهو يرجع اىل كما يقال يف التوعد طريقك على 
ا شئت    فاعمل م

قول اآلخر إن هذا صراط على أمري وحتت إراديت وقرأ قيس بن عبادة وكما قال تعاىل إن ربك لباملرصاد وال
  قال هذا صراط على مستقيم وقال أي رفيع ومعناه رفيع يف الدين واحلق 

وقوله جل وعز وإن جهنم ملوعدهم أمجعني  ٢٥وقوله جل وعز إال من اتبعك من الغاوين أي الضالني  - ٢٤
  أي لكل منزل منهم من العذاب على قدر منزلته يف الذنب  هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم



وروى مالك بن مغول عن محيد عن ابن عمر ان رسول اهللا صلع قال جلهنم سبعة أبواب باب منها ملن سل 
  سيفه على أميت أو قال على أمة حممد 

مة والعداوة يقال وقوله جل وعز ونزعنا ما يف صدورهم من غل الغل عند أهل اللغة الشحناء والسخي - ٢٦
  منه غل يغل 

جزى اهللا عنا ... ويقال من الغلول وهو السرقة من املغنم غل يغل ويغال من اخليانة أغل يغل كما قال الشاعر 
  ... جزاء مغل باألمانة كاذب ... مجرة ابنة نوفل 

 قوله تعاىل مث قال جل وعز إخوانا على سرر متقابلني روى سفيان عن ابن ايب جنيح عن جماهد يف - ٢٧
ا صاحبه    متقابلني قال ال ينظر أحدهم اىل قف

ال ميسهم فيها نصب أي تعب  - ٢٨ وقوله جل وعز نيبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم  ٢٩مث قال جل وعز 
  أي أخرب 

وروى ان النيب صلع خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال أتضحكون وبني أيديكم اجلنة والنار فشق ذلك 
وقوله جل وعز قالوا ال  ٣٠زل اهللا نيبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم عليهم فأن

  توجل معناه ال تفزع والقانطون اليائسون 

قوله جل وعز إال إمرأته قدرنا إهنا ملن الغابرين قيل قدرنا مبعىن علمنا وقدرنا على بابه أي هو يف تقديرنا  - ٣١
هكذا والغابر الباقي وقد يستعمل للذاهب واملعىن إهنا ملن الباقني يف اهلالك وأنشد أهل اللغة وفيما أخربناه به 

  ... إنك ال تدري من الناتج ... ال تكسع الشول بأغبارها ... 
وقوله جل وعز قال إنكم قوم منكرون قال جماهد أنكرهم لوط صلع وقيل أنكرهم  ٣٢األغبار بقايا اللنب 
  م مل يأكلوا من إبراهيم صلع ألهن

مث قال جل وعز قالوا بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون قال  ٣٣طعامه وكانوا ينكرون أمر الضيف إذا مل يأكل 
وقوله تعاىل فأسر  ٣٤جماهد بالعذاب قال أبو جعفر املعىن بل جئناك مبا كانوا يشكون من نزول العذاب هبم 

مث  ٣٥ل إال ان قوله تعاىل بقطع يدل على ذهاب كثري من الليل بأهلك بقطع من الليل السرى ال يكون إال باللي
  قال تعاىل وال يلتفت منكم أحد 

وقوله جل وعز وقضينا اليه ذلك األمر  ٣٦قيل هنى عن اإللتفات اىل ما يف املنازل لئال يقع الشغل به عن املضي 
آخرهم مستأصل وقال الفراء الدابر  أي أخربناه به مث بينه فقال تعاىل أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني أي أن

مث قال جل وعز  ٣٨وقوله تعاىل قالوا أومل ننهك عن العاملني يروى أهنم كانوا هنوه أن يضيف أحد  ٣٧األصل 
  قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني 

وأحسن  هذا اجلواب حممول على املعىن واملعىن أهنم أرادوهم للفساد فقال هلم لوط صلع هؤالء بنايت فتزوجوا
وقوله جل عز لعمرك إهنم  ٣٩ما قيل يف هذا أن أزواج كل نيب مبنزلة أمهات أمته وأوالد أمته مبنزلة أوالده 



  لفي سكرهتم يعمهون روى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال لعمرك لعيشك 
ره أن يقول الرجل لعمري قال ألن وروى أبو اجلوزاء عن ابن عباس قال حلياتك وروى أن إبراهيم النخعي ك

  معناه وحيايت وكذلك هو عند أهل اللغة 

قال سيبوية العمر والعمر واحد وال يستعملون يف القسم إال الفتح خلفته وحكى لعمري وكله مبعىن العمر وهذه 
  فضيلة للنيب صلع أقسم اهللا جل وعز حبياته 

  حد غريه صلى قال أبو اجلوزاء ما مسعت اهللا جل وعز حلف حبياة أ
قال سفيان سألت األعمش عن قوله تعاىل لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون فقال أقسم بالنيب إهنم لفي غفلتهم 

  وقوله جل وعز فأخذهتم الصيحة مشرقني  ٤٠يترددون 

وقوله جل وعز إن يف ذلك آليات للمتومسني قال  ٤١أي فأخذهتم الصيحة بالعذاب وقت إشراق الشمس 
لمتفرسني قال الضحاك أي للناظرين قال أبو جعفر وحقيقته تومست الشيء نظرت نظر متثبت حىت جماهد أي ل

وقوله عز و جل وإهنا لبسبيل مقيم جيوز أن يكون املعىن وإن اآليات وجيوز أن  ٤٢تثتب حقيقة مسة الشيء 
  يكون املعىن وإن مدينة قوم لوط 

  قال جماهد لبسبيل مقيم لبطريق معلم أي واضح 
وقوله جل وعز وإن كان أصحاب األيكة لظاملني قال الضحاك أأليكة الغيضة ذات الشجر قال أبو  - ٤٣

ا وأما رواية من روى  جعفر وكذلك هو يف اللغة يقال للشجرة أيكة ومجعها أيك ويروى أن شجرهم كان دوم
   يصح أن ليكة أسم القرية اليت كانوا فيها واأليكة البالد كلها فال يعرف يف اللغة وال

  وقوله جل وعز فانتقمنا منهم وإهنما لبإمام مبني  - ٤٤

قال الضحاك أي لبطريق مستبني أي ميرون عليها يف أسفارهم قال أبو جعفر ومعروف يف اللغة أن يقال للطريق 
  إمام ألنه يؤمت به ويتبع 

جر الوادي يذهب وقوله جل وعز ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني وروى معمر عن قتادة قال احل - ٤٥
وقوله جل  ٤٧وقوله عز و جل وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني أي آمنني أن تسقط  ٤٦اىل انه اسم له 

  وعز فاصفح الصفح اجلميل قال جماهد هذا قبل أن يؤمر بالقتال 

 قوله تعاىل وقوله جل وعز ولقد آتيناك سبعا من املثاين روى عبد خري عن علي بن أيب طالب أنه قال يف - ٤٨
ولقد آتيناك سبعا من املثاين يعين فاحتة الكتاب وكذلك قال أبو هريرة هي فاحتة الكتاب وليس فيها بسم اهللا 
الرمحن الرحيم وكذلك روى أبو حيىي عن جماهد وكذلك روى معمر عن قتادة وروى سفيان بن منصور عن 

ع الطول وكذلك روى شعبة عن أيب بشر عن سعيد جماهد عن أبن عباس قال آتيناك سبعا من املثاين قال السب
بن جبري ولقد آتيناك سبعا من املثاين قال السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف 

  ويونس 



كذلك يف احلديث وكذلك قال الضحاك هي السبع الطول وكذلك روى ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال 
لقرآن العظيم أم القرآن قال الضحاك القرآن العظيم سائره وقد صح عن علي بن ايب طالب انه السبع املثاين وا

قال السبع املثاين احلمد وقال به قتادة وفسر معناه قال ألن فاحتة الكتاب تثىن يف كل ركعة فريضة او نافلة 
ا لبيان اجلنس على هذا القول كما واملعىن على هذا القول ولقد آتيناك سبع آيات مما يثىن يف الصالة ومن ها هن

  قال 

تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان وجيوز ان يكون املعىن مما يثىن به على اهللا ألن يف احلمد ثناء على اهللا وذكر 
توحيده وملكه يوم الدين وتكون من على هذا القول لبيان اجلنس أيضا وجيوز أن تكون للتبعيض ويكون املعىن 

آيات من املثاين أي من القرآن الذي يثىن فيه اآليات والقصص ويثىن فيه على اهللا وهذا  ولقد آتيناك سبع
أحسن وهو مذهب أيب مالك ألنه قال املثاين القرآن وأما من قال هي السبع الطول فقد فسر سعيد بن جبري 

  مذهبه فقال ألنه تثىن فيها احلدود والفرائض فتكون من على هذا لبيان اجلنس 

ن تكون للتبعيض على ما تقدم وروى أبو عبيد أن سفيان بن عيينة كان يتلو هذه اآلية يتأوهلا على وجيوز ا
حديث النيب صلع ليس منا من مل يتغن بالقرآن قال أي يستغين به قال فأمر اهللا جل وعز النيب صلع أن يستغين 

مث قال جل وعز المتدن عينيك اىل  ٤٩عظيم بالقرآن عن املال فقال تعاىل ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن ال
ما متعنا به أزواجا منهم وروى عن عبد اهللا بن عمر أنه قال من حفظ القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل مما 

  أعطى فلقد صغر عظيما وعظم صغريا 

ا به أزواجا منهم قال األغنياء األشباه أ ي أمثال يف النعم قال جماهد يف قوله تعاىل ال متدن عينيك اىل ما متعن
  واألزواج يف اللغة األصناف 

وقوله جل وعز وقل إين أنا النذير املبني كما أنزلنا على املقتسمني يف الكالم حذف واملعىن وقل إين أنا  - ٥٠
  النذير املبني عقابا كما أنزلنا على املقتسمني ويف املقتسمني أقوال أحدها إهنم قوم حتالفوا على عضه النيب صلع 

لقول اآلخر أنه روى األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس يف قوله تعاىل كما أنزلنا على املقتسمني فقال وا
اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضني قال آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وقال الضحاك املقتسمني أهل 

امللل قال ابن جريج وقال عطاء هم الكتاب مزقوا الكتب وفرحوا مبا عندهم منها وقال جماهد املقتسمني أهل 
املشركون من قريش مزقوا القول يف القرآن فقال بعضهم هو شعر وقال بعضهم هو سحر وقال بعضهم هو 
أساطري األولني فذلك العضون وقال عكرمة عضني سحر وكان أبو عبيدة يذهب اىل ان عضني مأخوذ من 

  وأنشد  األعضاء قال أبو جعفر وهو قول حسن أي فرقوا القول

  ... وليس دين اهللا باملعضى 
  أي املفرق 

وكان الفراء يذهب اىل أنه مأخوذ من العضاة وهي شجر وكان الكسائي يذهب اىل أنه جيوز أن يكون مأخوذا 



وقوله جل وعز فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني قال جماهد أي اجهر بالقرآن يف الصالة قال  ٥١منهما 
  افترقوا قال ومنه الصداع ألنه انفراق قبائل الرأس ومنه تصدع القوم إذا 

قال أبو جعفر ومعروف عند أهل اللغة انه يقال صدع باحلق إذا أبانه وأظهره وكأنه أبن وأظهر وأنشد أبو 
يسر يفيض على القداح ويصدع ... وكأهنن ربابه وكأنه ... عبيدة أليب ذؤيب يصف عريا وأتنا وأنه حيكم فيها 

 ...  
  ... قيل للصبح صديع كما قال كأن بياض لبته صديع  ومن هذا

  وأبو العباس يذهب إىل أن املعىن فاصدع الباطل مبا تؤمر به أي افرق 

  وقوله جل وعز إنا كفيناك املستهزئني  - ٥٢
حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن نافع قال نا سلمة بن شعيب بن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعثمان 

مقسم عن ابن عباس يف قوله تعاىل إنا كفيناك املستهزئني قاال املستهزءون الوليد بن املغرية والعاص  اجلزري عن
بن وائل وعدي بن قيس واألسود بن عبد يغوث واألسود بن املطلب مروا رجال رجال على النيب صلع ومعه 

  د اهللا فيقول جربيل كفينا كه جربيل عليه السالم فإذا رجل منهم قال له جربيل كيف جتد هذا فيقول بئس عب
  فاما الوليد ابن املغرية فتردى فتعلق سهم بردائه فذهب جيلس فقطع أكحله فنزف فمات 

وأما األسود بن عبد يغوث فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه وكان يقول 
دعوة فاستجيب يل واستجيب له دعا عل ي أن أعمى فعميت ودعوت عليه دعوت على حممد دعوة ودعى علي 

  أن يكون وحيدا طريدا يف أهل يثرب فكان كذلك 
  وأما العاص بن وائل فوطىء على شوكة فتساقط حلمه عن عظامه حىت هلك 

  وأما األسود بن املطلب وعدي بن قيس فإن أحدمها قام يف 

  خر فلدغته حبة فمات الليل وهو مطمئن ليشرب من جرة فلم يزل يشرب حىت انفتق بطنه فمات وأما اآل
  وقوله جل وعز فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين أي كن من املصلني 

  وقوله جل وعز واعبد ربك حىت يأتيك اليقني 
  قال سامل بن عبد اهللا وجماهد أي املوت 

  قال أبو جعفر ونظري هذا وأوصاين بالصالة والزكاة مادمت حيا 
مطلقا مث عبده مرة واحدة كان مطيعا وإذ ا قال ما دمت حيا أو أبدا أو والفائدة يف هذا أنه لو قال واعبد ربك 

  حىت يأتيك اليقني كان معناه ال تفارق هذا متت سورة احلجر 

  آية  ١٢٨تفسري سورة النحل مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة النحل وهي مكية 
دينة حني رجع النيب صلع من أحد وقد قتل محزة ومثل قال عبد اهللا بن عباس إال ثالث آيات نزلن بني مكة وامل



به فقال النيب ألمثلن بثالثني منهم وقال املسلمون لنمثلن هبم فأنزل اهللا وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به اىل 
   ١آخر ثالث آيات 

ىن فصار مثل قولك إن قوله جل وعز أتى أمر اهللا فال تستعجلوه قال بعضهم أتى مبعىن يأيت ألنه قد عرف املع
  أكرمتين أكرمتك وقيل أخبار اهللا باملاضي واملستقبل شيء واحد ألنه قد علم 

أنه يكون فهو مبنزلة ما قد كان وقول ثالث وهو أحسنها وذلك أ هنم استبعدوا ماوعدهم اهللا من العقاب فأخرب 
د أتى كما قال تعاىل إقتربت الساعة اهللا جل وعز أن ذلك قريب فقال أتى أمر اهللا أي هو القرب مبنزلة ما ق

  وكما يقال أتاك اخلرب أي قرب منك وقال الضحاك أي جاء القرآن بالفرائض واحلكام واحلدود 
  وقوله جل وعز ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 

أمره صورهم على  روى هشيم عن أيب بشر عن جماهد عن ابن عباس قال الروح خلق من خلق اهللا وأمر من
صور بين آدم الينزل يف السماء ملك إال ومعه واحد منهم وروى ابن جريج عن جماهد قال الينزل ملك إال 

ومعه روح وقال إمساعيل بن أيب خالد سألت أبا صاحل عن الروح فقال هلم صور كصور بين آدم وليسوا منهم 
ر عن قتادة تنزل املالئكة بالروح قال بالوحي والرمحة وقال احلسن تنزل املالئكة بالروح أي بالنبوة وروى معم

قال أبو جعفر وهذا قول حسن وقد رواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أي ينزهلم مبا هو مبنزلة الروح 
  واحلياة كما قال تعاىل فروح ورحيان 

  وقيل معناه رمحة 
روى اسرائيل عن مساك بن حرب عن  وقوله جل وعز واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون

عكرمة عن ابن عباس قال النسل وروى ابن جريج عن جماهد قال الدفء لباس ينسج واملنافع الركوب والنب 
ا يدىفء من أوبارها وغري ذلك وأحسب مذهب ابن عباس أن  واللحم قال أبو جعفر وهذا قول حسن أي م

أن الدفء عند العرب نتاج االبل واالنتفاع هبا فيكون هذا املنافع النسل ال الدفء على أن األموي قد روى 
  فيه 

  وقوله جل وعز ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون  - ٤
  روى معمر عن قتادة قال إذا راحت أعظم ما تكون أسنمة من السمن وضروعها حمفلة 

اذا انصرفت هبا من املرعى الذي تكون قال أبو جعفر واملعىن عند أهل اللغة وترحيوهنابالعشي يقال أرحت اإلبل 
  فيه بالليل ويقال للموضع املراح ويف احلديث إذا سرقها من املراح قطع 

ومعىن تسرحون تغدون هبا اىل املرعى سرحت اإلبل أسرحها سرحا وسروحا إذا غدوت هبا اىل املرعى فخليتها 
  ترعى وسرحت هي يف املعتدي والالزم واحد 

مل أثقالكم اىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس روى ابن جريج عن جماهد قال إال وقوله جل وعز وحت - ٥
مبشقة وقال غريه املعىن لوال اإلبل مل تبلغوا البلدان إال مبشقة وقد قرئ إال بشق األنفس وهي مبعىن األول إال أنه 

  مصدر 



هذا مجاعة منهم عبد اهللا بن عباس على أنه  وقوله جل وعز واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة تأول - ٦
  ال حيل أكل هذه لقوله يف اإلبل ومنها تأكلون ومل يقل هذا يف اخليل والبغال واحلمري 

وقوله جل وعز وخيلق ماال تعلمون وظاهره عام إال أن عبد الرمحن بن معاوية القرشي حدثنا قال حدثنا  - ٧
  قوله تعاىل وخيلق ماال تعلمون قال السوس يف الثياب موسى بن حممد عن ابن السدي عن أبيه يف 

وقوله جل وعز وعلى اهللا قصد السبيل قال الضحاك أي تبيني اهلدى والضاللة وقال جماهد أي طريق احلق  - ٨
وهذه تشبه قال هذا صراط علي مستقيم أي على منهاجي وديين وكذا وعلى اهللا قصد السبيل أي القصد فيها 

  اهللا وقيل هو تبيني احلق والرباهني واحلجج ما كان على دين 

  وقيل إنه يراد بالسبيل ها هنا اإلسالم 
مث قال جل وعز ومنها جائر أي ومن السبل جائر أي عادل عن احلق وأنشدين أبو بكر ابن أيب األزهر قال  - ٩

  ... سار الثفال هبا وجار العاذل ... ملا خلطت دماءنا بدمائها ... أنشدين بندار 
  روى عن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قرأ ومنكم جائر وكذلك قرأ عبد اهللا بن مسعود ذا على التفسري و

مث قال تعاىل ولو شاء هلداكم أمجعني أي لو شاء ألنزل آية تضطركم اىل اإلميان ولكنة أراد أن يثيب  - ١٠
  ويعاقب 

شجر فيه تسيمون قال قتادة والضحاك فيه وقوله جل وعز هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه 
تسيمون فيه ترعون قال أبو جعفر وكذا هو يف اللغة يقال أمست اإلبل أي رعيتها فأنا مسيم وهي مسامة 

  وسائمة 
ا ذرأ لكم يف األرض خمتلفا ألوانه قال قتادة من الدواب واألشجار والثمار  - ١٢   وقوله جل وعز وم

خر فيه قال الضحاك تذهب وجتيء واملخر يف اللغة الشق يقال حمرت السفينة وقوله جل وعز وترى الفلك موا
  متخر ومتخر إذا شقت املاء ومسعت هلا صوتا وذلك عند هبوب الرياح وخمر 

  األرض إمنا هو شق املاء إياها 
ت وقوله جل وعز وألقى يف األرض رواسي قال احلسن أي جباال قال أبو جعفر يقال رسا يرسو إذا ثب - ١٤

  وأقام مث قال تعاىل أن متيد بكم قال ابراهيم أي تكفأ قال أبو جعفر يقال ماد مييد إذا حترك ومال 
وروى معمر عن قتادة قال مسعت احلسن يقول ملا خلق اهللا األرض كادت متيد فقالوا ال تقر هذه عليها أحدا 

  فأصبحوا وقد خلق اهللا اجلبال ومل تدر املالئكة مما خلقت اجلبال 
  مث قال جل وعز وأهنارا وسبال  - ١٥

  أي وجعل فيها أهنارا وسبال قال قتادة أي طرقا 
مث قال جل وعز وعالمات وبالنجم هم يهتدون روى سفيان عن منصور عن ابراهيم قال من النجوم  - ١٦

أهل اللغة عالمات ومنها ما يهتدي به وقال الفراء اجلدي والفرقدان قال أبو جعفر والذي عليه أهل التفسري و
سواه أن النجم ها هنا مبعىن النجوم وخلق اهللا النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطني وليعلم هبا عدد السنني 



  واحلساب وليهتدي هبا 
  وقوله جل وعز والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون يعين األوثان  - ١٧

   بضم الياء وفتح العني وقرأ حممد اليماين والذين يدعون من دون اهللا
وقوله جل وعز أموات غري أحياء أي هم أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون جيوز أن يكون  - ١٨

  املعىن وما تشعر األصنام وجيوز أن يكون املعىن وما يشعر املشركون مىت يبعثون 
ة احلمل الثقيل وقيل لإلمث وزر على وقوله جل وعز ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الوزر يف اللغ - ١٩

  التمثيل 
  مث قال تعاىل ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم  - ٢٠

  قال جماهد حيملون إمث من أضلوه وال ينقص من إمث املضل شيء 
وقوله جل وعز قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنياهنم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم  - ٢١

ج السقف قال جماهد يعين هبذا منرود بن كنعان الذي حاج إبراهيم يف ربه ويروي أنه بىن بنيانا وقرأ األعر
عظيما فخر وقد قيل هذا متثيل أي أهلكهم اهللا فكانوا مبنزلة من سقط عليه بينانه وهلك وقيل أحبط اهللا 

  أنه قد يقال سقط  أعماهلم فكانوا مبنزلة من سقط عليه بنيانه والفائدة يف قوله تعاىل من فوقهم

  على منزل كذا إذا كان ميلكه وإن مل يكن وقع عليه 
وقوله جل وعز مث يوم القيامة خيزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم املعىن أين الذين  - ٢٢

  كنتم تدعون أهنم شركائي أي أين شركائي على قولكم واهللا جل وعز ال شريك له 
  قوا السلم أي اإلستسالم أي أذعنوا واستسلموا وقوله جل وعز فأل - ٢٣
وقوله جل وعز هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أي لقبض أرواحهم أو يأيت أمر ربك أي بالعذاب  - ٢٤

  والزلزلة واخلسف 
  وقوله جل وعز وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا  - ٢٥

   هؤالء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته وقال قوم من قال هذا فقد كفر قال قوم ذم اهللا
قال أبو جعفر هذا غلط يف التأويل وال يقبل يف التفسري على أهنم قالوا هذا على جهة اهلزء كما قال قوم شعيب 

رص على لنبيهم إنك ألنت احلليم الرشيد أي إنك أنت احلليم الرشيد على قولك وقد تبني هذا بقوله إن حت
هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل ويف قراءة أيب فإن اهللا ال هادي ملن أضل اهللا وهو شاهد ملن قرأ ال يهدي وهي 

  القراءة البينة كما قال وما توفيقي إال باهللا 
وروى عن عبد اهللا بن مسعود أنه قرأ ال يهدي من يضل وأحسن ما قيل يف هذا ما رواه أبو عبيد عن الفراء أنه 

  قال هدى يهدي مبعىن اهتدى يهتدي قال تعاىل أمن ال يهدي إال أن يهدي مبعىن يهتدي ي

قال أبو عبيد وال نعلم أحدا روى هذا غري الفراء وليس مبتهم فيما حيكيه قال أبو جعفر حكى يل عن حممد بن 
مبعىن يهتدي إال يزيد كأن معىن ال يهدي من يضل من علم ذلك منه وسبق له ذلك عنده قال وال يكون يهدي 



  أن تقول يهدي أو يهدي 
وقوله جل وعز ليبني هلم الذي خيتلفون فيه حيتمل معنيني أحدمها أن يكون متعلقا بفعل حمذوف دل عليه  - ٢٦

مجلة الكالم وهو أن يكون املعىن بل يبعثهم لينب هلم الذي خيتلفون فيه والقول اآلخر أن يكون متعلقا بقوله 
مة رسوال فيكون املعىن ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال ليبني هلم الذي خيتلفون فيه وليعلم الذين ولقد بعثنا يف كل أ

  كفروا أهنم كانوا كاذبني 
ظلموا  - ٢٧   وقوله جل وعز والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما 

ب رضى اهللا يقال إنه يراد به بالل وصهيب والذي يوجب مجلة الكالم أن يكون عاما ويروي أن عمر بن اخلطا
عنه كان إذا دفع اىل املهاجرين أعطياهتم قال هلم هذا ما وعدكم اهللا يف الدنيا وما ذخر لكم يف اآلخرة أكثر مث 

يتلو والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب وروى هشيم عن 
م يف الدنيا حسنة قال املدينة وكذا قال احلسن وقال الضحاك يعين داود ابن أيب هند عن الشعيب يف قوله لنبوئنه

باحلسنة النصر والفتح وألجر اآلخرة أكرب اجلنة وروى ابن جريج عن جماهد لنبوئنهم يف الدنيا حسنة قال لسان 
  صدق 

ا أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم قيل هلم هذا ألهنم قالوا أبعث اهللا - ٢٨  بشرا وقوله جل وعز وم
  رسوال 
مث قال تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون قيل يعين به أهل الكتاب ألهنم مقرون أن الرسل من  - ٢٩

بين آدم وقال وكيع سألت سفيان عن قوله فاسألوا أهل الذكر فقال مسعنا أهنم من أسلم من أهل التوراة 
  اهني والكتب واألجنيل مث قال تعاىل بالبينات والزبر أي بالرب

وقوله جل وعز أو يأخذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين روى معمر عن قتادة قال يف أسفارهم وروى  - ٣٠
  علي بن احلكم عن الضحاك قال بالليل والنهار 

مث قال تعاىل أو يأخذهم على ختوف قال الضحاك آخذ طائفة وادع طائفة فتخاف الطائفة الباقية أن  - ٣١
بصاحبتها وروى عطاء اخلراساين عن ابن عباس أو يأخذهم على ختوف قال على تنقص وتفزع  ينزل هبا ما نزل

وروى ابن جريج عن ابن كثري عن جماهد قال تنقصا قال أبو جعفر وهذا القول هواملعروف عند أهل اللغة يقال 
صهم يف أمواهلم أخذهم على خوف وعلى ختوف إذا تنقصهم كما قال ابن عباس وجماهد ومعىن التنقص أن ينق

  ويف زروعهم ويف 

خريهم شيئا بعد شيء حىت يهلكهم وقال الليث على ختوف مسعت أنه على عجل وقول الضحاك على ختوف 
  أي يأخذ هذه القرية ويدع هذه عندها أي فتخاف 

فيؤ وقوله جل وعز يتفيؤا ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا قال قتادة الفيء الظل وقال غريه الت - ٣٢
رجوعه من موضع اىل موضع خاضعا منقادا وكذلك معىن السجود وقال قتادة عن اليمني بالغداة وقوله 



  والشمائل بالعشي 
  مث قال اهللا جل وعز وهم داخرون قال قتادة أي صاغرون  - ٣٤

يسجد ما وقوله جل وعز وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئكة قيل املعىن وهللا  - ٣٤
يف السموات من املالئكة وما يف األرض من دابة واملالئكة أي واملالئكة الذين يف األرض واهللا أعلم مبا أراد 

  وقال الضحاك كل شيء فيه روح دابة يسجد هللا عز و جل 
بعبادته  وقوله جل وعز وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني أي ال تعبدوا من دون اهللا شيئا وإن كنتم تتقربون - ٣٥

  اىل اهللا وجاء باثنني توكيدا وقيل املعىن ال تتخذوا اثنني إهلني 
  وقوله جل وعز وله ما يف السموات واألرض وله الدين واصبا  - ٣٦

روى عكرمة عن ابن عباس قال واجبا وقيل الطاعة على كل األحوال وإن كان فيها الوصب وهو التعب وهذا 
  معىن قول احلسن 
ادة وله الدين واصبا قال دائما أال تسمع اىل قوله وهلم عذاب واصب أي دائم وكذا قال وروى معمر عن قت
  ميمون بن مهران 

  وروى ابن جريج عن جماهد وله الدين واصبا قال اإلخالص والواصب الدائم 
  وهذا هو املعروف يف اللغة يقال وصب يصب وصوبا إذا 

  طاعته هبالك أو زوال إال اهللا جل وعز  دام والدين الطاعة واملعىن أن كل من يطاع تزول
ا يكن بكم من سعة يف رزق أو صحة يف بدن فمن اهللا مث  - ٣٧ ا بكم من نعمة فمن اهللا أي م مث قال تعاىل وم

إذا مسكم الضر وهو البالء واملشقة فإليه جتأرون أي تدعون وتستغيثون يقال جأر جيأر جؤارا إذا رفع صوته 
  مستغيثا من جوع أو غريه 

وقوله جل وعز مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون ليكفروا مبا آتيناهم قيل املعىن  - ٣٨
  ليجعلوا النعمة سببا اىل الكفر كما قال تعاىل ربنا ليضلوا عن سبيلك 

  ... والكفر خمبثة لنفس املنعم ... وقيل ليجحدوا النعمة اليت أنعم عليهم كما قال الشاعر 
تمتعوا فسوف تعلمون وهذا على التهديد كما قال تعاىل فمن شاء فليؤمن ومن شاء  مث - ٣٩ قال تعاىل ف

  فليكفر فإنا قد أرسلنا الرسل وبينا وأنذرنا فمن شاء فليكفر بعد هذا فإن العقوبة حالة به 
ا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم يعين ما كانوا جيعلونه ألصن - ٤٠ امهم من زرعهم مث قال جل وعز وجيعلون مل

مث قال جل وعز وجيعلون هللا البنات سبحانه  ٤١وأنعامهم كما قال تعاىل فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا 
  وهلم ما يشتهون 

  أي وهلم البنون 
مث قال جل وعز وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا أي ظل كئيبا مغموما والعرب تقول هذا  - ٤٢

  لونه من الغم أسود وجهه  لكل مغموم قد تغري



  مث قال جل وعز وهو كظيم الكظيم احلزين الذي خيفي غيظه وال يشكو ما به  - ٤٣
  مث قال جل وعز يتوارى من القوم من سوء ما بشر به  - ٤٤

يروى أن أحدهم كان إذا ولد له يتوارى يف ذلك الوقت أو قبله فإن ولد له ذكر سر به وإن ولدت له أنثى 
  ا وأدها استتر ورمب

مث بني ذلك بقوله تعاىل أميسكه على هون أم يدسه يف التراب وقرأ اجلحدري أم يدسها يف التراب يردها  - ٤٥
  على قوله باألنثى ويلزمه أن يقرأ أميسكها 

  وقرأ عيسى بن عمر أميسكه على هوان وقال هوان وهون واحد وقرأ األعمش أميسكه على سوء 
ال يف لغة قريش اهلون واهلوان مبعىن واحد وقال لغة بين متيم جيعل اهلون مصدر وحكى أبو عبيد عن الكسائي ق

  الشيء اهلني 
  مث قال جل وعز أال ساء ما حيكمون  - ٤٦

  ألهنم جعلوا هللا البنات وهم يكرهوهنا هذه الكراهية 
عن قتادة قال املثل مث قال جل وعز للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وروى سعيد  - ٤٧

  األعلى اإلخالص والتوحيد املعنيان واحد أي هللا جل وعز التوحيد ونفى كل معبود دونه 
وقوله جل وعز ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة أي على األرض ومل جير هلا ذكر  - ٤٨

  ألنه قد عرف املعىن 

عين البنات مث قال تعاىل وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم وقوله جل وعز وجيعلون هللا ما يكرهون ي - ٤٩
  احلسىن قال جماهد هو قوهلم لنا البنون وقال غريه احلسىن اجلنة 

ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون وقيل ال رد لكالمهم وجرم مبعىن وجب وحق وقال  - ٥٠ مث قال جل وعز 
  أبو جعفر وقد استقصينا القول فيه 

  وأهنم مفرطون  مث قال تعاىل - ٥١

كذا قرأ احلسن وجماهد وسعيد بن جبري بفتح الراء والتخفيف واختلفوا يف تفسريه فقال احلسن مفرطون 
معجلون اىل النار وقال هشيم أخربنا أبو بشر وحصني عن سعيد ابن جبري وأهنم مفرطون قال متروكون 

  منسيون وروى ابن جريح عن جماهد قال مفرطون منسيون 
  فر وقول احلسن أشهر يف اللغة وأعرف وحكى أهل اللغة هو فارط وفرط ويف حديث النيب صلع قال أبو جع

  أنا فرطكم على احلوض أي متقدمكم إليه حىت تردوا على وأفرطته إذا قدمته وأنشد مجاعة من أهل اللغة 

  ... كما تعجل فراط لوراد ... فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا 
وجماهد أبو عبيدة والكسائي والفراء قال أبو جعفر فعلى قول احلسن معجلون  وقال بقول سعيد بن جبري

مقدمون اىل النار وعلى قول سعيد بن جبري وجماهد متروكون يف النار وقرأ عبد اهللا بن مسعود وابن عباس 



  قال من الشر وأهنم مفرطون مبالغون يف اإلساءة كما يقال فرط فالن على فالن إذا أرىب عليه وقال له أكثر مما 
  وقرأ أبو جعفر والسدي وأهنم مفرطون ومعناه 

  مضيعون أي كانوا مضيعني يف الدنيا 
وقوله جل وعز وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا الفرث ما  - ٥٢

ون فيه ما يف الكرش ويكون منه يكون يف الكرش يقال أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها واملعىن أن الطعام يك
  الدم مث خيلص اللنب من الدم 

  مث قال تعاىل سائغا للشاربني أي سهال ال يشجي به من شربه 
مث قال جل وعز ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا روى عمرو بن سفيان  - ٥٤

ا كان حالال من مثرهتا وروى شعبة عن مغريه عن عن ابن عباس قال السكر ما حرم من مثرهتا والزرق احلسن م
  إبراهيم والشعيب قاال السكر ما حرم وقد نسخ 

  وروى معمر عن قتادة قال السكر نبيذ لألعاجم وقد نسخت 
وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال السكر قد حرم وقال جماهد السكر ما حرم من اخلمر والرزق احلسن 

أبو جعفر األوىل أن تكون اآلية منسوخة ألن حترمي اخلمر كان باملدينة والنحل  ما أحل من التمر والعنب قال
  مكية 

والرواية عن ابن عباس كأن معناها أن اآلية على اإلخبار بأهنم يفعلون ذلك ال أنه أذن هلم يف ذلك وذلك معناه 
  وهي رواية تضعف من جهة عمرو بن سفيان 

جعلت عيب األكرمني سكرا ... قال أبو عبيدة السكر الطعم وأنشد قال أبو جعفر ويف معىن السكر قول آخر 
 ...  

  أي جعلت ذمهم طعما 
قال أبو جعفر قال الزجاج وقول أيب عبيدة هذا ال يعرف وأهل التفسري على خالفة وال حجة له يف البيت الذي 

  أنشده ألن معناه عند غريه أنه يصف أهنا تتخمر بعيوب الناس 
  وأوحى ربك اىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا روى عن الضحاك أنه قال أهلمها وقوله جل عز  - ٥٥

  وأصل الوحي يف اللغة اإلعالن بالشيء يف ستره فيقع ذلك باإلهلام وباإلشارة وبالكتابة وبالكالم اخلفي 
وحيتمل  وقوله جل وعز فاسلكي سبل ربك ذلال روى معمر وسعيد عن قتادة قال مطيعة قال أبو جعفر - ٥٦

يف اللغة أن يكون قوله ذلال للسبل ألنه يقال سبيل ذلول وسبل ذلل أي سهلة السلوك وحيتمل أن يكون للنحل 
  أي هي منقادة مسخرة 

وقوله جل وعز خيرج من بطوهنا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للشفاء فيه قوالن أحدامها أن املعىن يف  - ٥٧
  ي فيما قصصنا عليكم من اآليات القرآن شفاء للناس وهذا قول حسن أ



والرباهني شفاء للناس وقيل يف العسل شفاء للناس وهذا القول بني أيضا ألن أكثر األشربة واملعجونات اليت 
  يتعاجل هبا أصلها من العسل 

  وقوله جل وعز ومنكم من يرد اىل أرذل العمر أي يهرم حىت ينقص عقله  - ٥٨
بعد علم شيئا أي حىت يعود بعد العلم جاهال أي لتعلموا أن الذي رده اىل مث قال جل وعز لكي ال يعلم  - ٥٩

  هذه احلال قادر على أن مييته مث حيييه 
وقوله جل وعز واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت  - ٦٠

  أمياهنم فهم فيه سواء 

 أي إذا كان ألحدكم مملوك مل تسغ نفسه أن يعطيه مما ميلك واهللا روى سعيد عن قتادة قال هذا مثل ضربه اهللا
  جل وعز أوىل أن ينزه عن هذا 

ومىن هذا القول أهنم عمدوا اىل رزق اهللا فجعلوا لألصنام منه نصيبا وله نصيبا واملعىن إنكم كلكم بشر ويكون 
عمدون اىل رزق اهللا فتجعلون منه نصيبا ألحدكم اململوك فال يرد عليه مما ميلك شيئا وال يساويه فيه فكيف ت

  ولألوثان نصيبا 
مث قال جل وعز أفبنعمة اهللا جيحدون أي أفأن أنعم اهللا عليهم جحدوا بالنعمة وجعلوا ما رزقهم لغريه  - ٦١

  وقيل املعىن أفأن أنعم عليهم بالبيان والرباهني جحدوا نعمه 

ال تفعلون هذا بعبيدكم فكيف ترضون يل باختاذ بشر ولدا قال الضحاك هذا املثل هللا جل وعز وعيسى أي أنتم 
  تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا 

وقوله جل وعز واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا روى سعيد عن قتادة يف قوله واهللا جعل لكم من  - ٦٢
  أنفسكم أزواجا قال خلق حواء من ضلع آدم 
  ن جنسكم وقال غريه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي م

مث قال جل وعز وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة روى سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد  - ٦٣
  اهللا بن 

  مسعود قال احلفدة األختان 
  وروى سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال احلفدة األصهار 

وان قال هم األختان وقال علقمه وأبو وروى شعبة عن زر قال سألين ابن مسعود عن احلفدة فقلت هم األع
الضحى احلفدة األختان وقال إبراهيم احلفدة األصهار قال أبو جعفر وقد اختلف يف األختان واألصهار فقال 

  حممد بن احلسن اخلنت الزوج ومن كان من ذوي رمحه والصهر من كان من قبل املرأة حنو أبيها وعمتها وخاهلا 

يف األختان واألصهار وقال األصمعي اخلنت من كان من قبل املرأة مثل أبيها وأخيها وقال ابن األعرايب ضد هذا 
وما أشبههما واألصهار منهما مجيعا يقال أصهر فالن اىل بىن فالن وصاهر وقول عبد اهللا بن مسعود هم األختان 

ا جيوز أن يكون أراد أبا املرأة وما أشبه من أقربائها وجيوز أ ن يكون أراد وجعل لكم من حيتمل املعنيني مجيع



أزواجكم بنني وبنات وتزوجوهنم فيكون لكم بسببهن أختان وقد قيل يف اآلية غري هذا قال عكرمة احلفدة ولد 
  الرجل من نفعة منهم وقال احلسن وطاووس وجماهد احلفدة اخلدم 

فدانا إذا خدم وعمل قال أبو جعفر وأصل احلفدة يف اللغة اخلدمة والعمل يقال حفد حيفد حفدا وحفودا وح
  ... بأكفهن أزمة األمجال ... حفد الوالئد حوهلن وأسلمت ... ومنه وإليك نسعى وحنفد ومنه قول الشاعر 

وقول من قال هم اخلدم حسن على هذا إال إنه يكون منقطعا مما قبله عند أيب عبيد وينوي به التقدمي والتأخري 
  من أزواجكم بنني كأنه قال وجعل لكم حفدة أي خدما وجعل لكم 

دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السماوات واألرض شيئا  - ٦٤   وقوله جل وعز ويعبدون من 

  أي ال ميلكون أن يرزقوهم شيئا 
مث قال جل وعز وال يستطيعون فال تضربوا هللا األمثال قال الضحاك ال تعبدوا من دونه ما ال ينفعكم  - ٦٥

  وال يضركم وال يرزقكم 
وله جل وعز ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه وق - ٦٦

سرا وجهرا هذه اآلية مشكلة وفيها أقوال قال جماهد والضحاك هذا املثل هللا جل ذكره ومن عبد من دونه وقال 
  قتادة هذا املثل للمؤمن والكافر 

الكافر ألنه ال ينتفغ يف اآلخرة بشيء من عبادته واىل أن معىن ومن رزقناه  يذهب قتادة اىل أن العبد اململوك هو
  منا رزقا حسنا املؤمن 

وقال بعض أهل اللغة القول األول أحسن ألنه وقع بني كالمني ال نعلم بني أهل التفسري اختالفا إال من شذ 
مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على  منهم اهنما هللا جل وعز ومها فال تضربوا هللا األمثال وبعده وضرب اهللا

  شيء وهو كل على مواله يعين الوثن ألنه كل على من عنده وثقل واملوىل الويل 
مث قال جل وعز هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يعين نفسه جل وعز وكذا  - ٦٧

  قال قتادة اهللا جل وعز يأمرنا بالعدل وهو على صراط مستقيم 

ملعىن على هذا يف قوله جل وعز ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا أنه يعين به ما عبد من دونه ألنه ال ميلك ضرا وا
وال نفعا و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وهذا هللا جل وعز ألنه اجلواد الرزاق لألنسان 

  من حيث يعلم ومن حيث ال يعلم 
املروي عنه قال نزلت هذه اآلية ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على وروى عن ابن عباس وهذا لفظه 

شيء يف هشام بن عمرو وهو الذي ينفق منه سرا وجهرا ومواله أبو اجلواب الذي كان ينهاه وقيل نزلت يف 
على رجلني وضرب اهللا مثال رجلني األبكم منهما الكل على موال أسيد بن أيب العاص والذي يأمر بالعدل وهو 

  صراط مستقيم هو عثمان بن عفان رمحة اهللا عليه كان عثمان يكفل مواله فعثمان الذي ينفق 

  بالعدل وهو على صراط مستقيم واآلخر األبكم وقال احلسن عبدا مملوكا هو الصنم 
عن  وأوىل األقوال يف هذا قول ابن عباس رواه عنه محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن ابراهيم



عكرمة عن ابن عباس فبني ابن عباس رمحه اهللا أن هذه اآلية نزلت يف عبد بعينه مل يكن له مال وال يقال يف كل 
عبد ال يقدر على شيء فنزلت فيه ويف سيد كان له مال ينفق منه وأن اآلية األخرى نزلت يف رجل بعينه مل يكن 

اهللا هذه األمثال ليعلم أنه إله واحد وأنه ال ينبغي أن  له مال وكان كال على مواله أي ابن عمه أو قريبه وضرب
  يشبه به غريه وال يصح قول من من قال إنه صنم ألن الصنم ال يقع عليه اسم عبد 

وقوله جل وعز وهللا غيب السماوات واألرض أي علم ما غاب فيهما عن العباد مث قال وما أمر الساعة  - ٦٨
دة هو أن يقول جل وعز كن فذلك كلمح البصر أو هو أقرب وقال غريه إال كلمح البصر أو هو أقرب قال قتا

  املعىن أو هو أقرب عندكم ومل يرد أهنا على هذا القرب وامنا أراد أن يعرفنا قدرته 
وقوله جل وعز أمل يروا اىل الطري مسخرات يف جو السماء اجلو اهلواء البعيد وأبعد منه السكاك الواحدة  - ٦٩

  سكاكة 
  له جل وعز واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وقو - ٧٠

  أي موضعا تسكنون فيه 
مث قال جل وعز وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا يعين بيوت األدم وما أشبهها واألنعام اإلبل والبقر  - ٧١

  والغنم 
  مث قال تعاىل تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم أي خيف عليكم محلها يف سفركم وإقامتكم  - ٧٢
مث قال تعاىل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا اىل حني فاألصواف للضأن واألوبار لإلبل  - ٧٣

واألشعار للمعز قال قتادة األثاث املال وقال الضحاك األثاث املال والزينة واألثاث عند أهل اللغة متاع البيت 
  حنو الفرش واألكسية 

ل أبو زيد واحد األثاث أثاثه مث قال تعاىل ومتاعا اىل حني روى معمر عن وقد أث يئث أثا إذ صار ذا أثاث قا
  قتادة اىل أجل وبلغة 

  وقوله جل وعز واهللا جعل لكم مما خلق ظالال يعين ظالال الشجر واهللا أعلم  - ٧٤
  مث قال تعاىل وجعل لكم من اجلبال أكنانا أي ما يكنكم الواحد كن  - ٧٥
  م سرابيل تقيكم احلر روى معمر عن قتادة قال يعين قمص الكتان مث قال تعاىل وجعل لك - ٧٦
  مث قال تعاىل وسرابيل تقيكم بأسكم قال قتادة يعين الدروع  - ٧٧

وروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال إمنا خوطبوا مبا يعرفون قال جل وعز وجعل لكم من اجلبال أكنانا وما جعل 
أصحاب جبال وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وما يقي الربد أكثر هلم من السهل أكثر وأعظم ولكنهم كانوا 

  ولكنهم أصحاب حر 
فما أدري إذا ميمت ... وقال الفراء حيي بن زياد املعىن تقيكم احلر وتقيكم الربد مث حذف كما قال الشاعر 

  أريد اخلري أيهما يليين ... وجها 



  شر واملعىن أي اخلري والشر ألنه إذا أراد اخلري أتقى ال
مث قال تعاىل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون روى عن ابن عباس لعلكم تسلمون وقال أي من  - ٧٨

اجلراحات وإسناده ضعيف رواه عباد بن العوام عن حنظلة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس وظاهر القرآن 
  يدل على اإلسالم ألنه عدد النعم مث قال لعلكم تسلمون 

ز فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا روى سفيان عن السدي مث قال جل وع - ٧٩
  قال يعين حممدا صلع قال أبو جعفر وهذا القول حسن واملعىن يعرفون أن امر 

حق مث ينكرونه    النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ام وما يرزقون منها والسرابيل من احلديد وروى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال يعين املساكني واألنع

  والثياب أنعم اهللا بذلك عليهم فلم يشكروا وقالوا إمنا كان آلبائنا وورثناها عنهم 
  وقوله جل وعز ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يروى أن نيب كل أمة شاهد عليها  - ٨٠
هم كما قال تعاىل سيكفرون بعبادهتم وقوله جل وعز فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي جحدمت آهلت - ٨١

  ويكونون عليهم ضدا 
  مث قال جل وعز وألقوا اىل اهللا يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون  - ٨٢

ا كانوا يفترون أي يشركون    روى سعيد عن قتادة قال استسلموا وذلوا وضل عنهم م
  ذابا فوق العذاب وقوله جل وعز الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم ع - ٨٣

  روى مسروق عن عبد اهللا قال زيدوا عقارب أنياهبا كالنخل الطوال 
وقوله جل وعز ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء روى أبان بن ثعلب عن جماهد قال تبيانا للحالل  - ٨٤

  من احلرام 
  يمني وقوله تعاىل وال تنقضوا األميان بعد توكيدها قال جماهد يعين تغليظ ال - ٨٥

وقوله جل وعز وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم دخال بينكم أن  - ٨٦
  تكون أمة هي أرىب من أمة هذه آية مشكلة حتتاج اىل تدبري قال قتادة الدخل اخليانة 
لت غزال فأبرمته وأحكمته مث وقال غريه املعىن ال حتلفوا أو تؤكدوا عليكم األميان مث حتنثوا فتكونوا كامرأة غز
  نقضته واألنكاث ما نقض من اخلز والوبر وغريمها ليغزل ثانية ومنه قيل ناكث 

وروى يف التفسري أن امرأة يقال هلا ربطة ابنة سعد كانت تغزل مبغزل كبري فإذا أبرمته وأتقنته أمرت جارهتا 
  فنقضته 

اء العهد وإن كانوا كثريا قال الضحاك يف قوله تعاىل أن تكون أمة هي أرىب من    أمة أي أكثر قال فأمروا بوف
وروى ابن ايب جنيح عن جماهد قال كانوا حيلفون القوم ويعاهدوهنم فاذا علموا أن غريهم أكثر منهم وأقوى 

  نقضوا عهدهم وحالفوا غريهم فنهاهم اهللا جل ذكره عن ذلك 
ا واملعىن عند أهل اللغة ألن تكون أمة وبأن تكون أمة هي أ رىب من أمة أي هي أغىن وأكثر أي ال تعاهدوا قوم



  فإذا أمنوا نقضتم العهد ليكون أصحابكم أغىن وأقوى 
وقوله جل وعز من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم  - ٨٧

  ل مث بأحسن ما كانوا يعملون روى عن أبن عباس أنه قال احلياة الطيبة الرزق احلال

يصري اىل اهللا فيجزية أجره بأحسن ما كان يعمل وروى عن ابن عباس رواه احلكم عن عكرمة عنه أنه قال 
احلياة الطيبة القناعة وروى ابن كثري عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل فلنحيينه حياة طيبة قال يف اآلخرة حيييه 

  حياه طيبة 
  يف اجلنة  وروى عوف عن احلسن ليس ألحد حياة طيبة إال

  وقوله جل وعز فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم  - ٨٨

املعىن إذا أردت أن تقرأ وهذا كما تقول إذا أكلت فقل بسم اهللا ومثله يف كتاب اهللا عز و جل يا أيها الذين 
  آمنوا إذا قمتم اىل الصالة 

لذين هم به مشركون روى ابن جنيح عن جماهد قال وقوله جل وعز إمنا سلطانه على الذين يتولونه وا - ٨٩
سلطانه حجته قال والذين هم به مشركون يعدلونه برب العاملني وقال غري جماهد لو كان املعىن على أهنم 

أشركوا بالشيطان لكانوا مؤمنني ولكن املعىن والذين والذين هم من أجله مشركون كما تقول صار فالن بك 
  عاملا أي من أجلك 

وقوله جل وعز وإذا بدلنا آية مكان آية روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال رفعناها وجعلنا موضعها  - ٩٠
غريها وقال غريه أي نسخنا آية بأية هي أشد عليهم منها قالوا إمنا أنت مفتر أي كاذب فقال جل وعز إمنا 

ا إال نيب كذبوا هبا فهؤالء أكذب يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا أي الذي إذا رأوا آية ال يأيت هب
  الكاذبني 

وقوله جل وعز ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي حيلدون إليه أعجمي وهذا لسان  - ٩١
عريب مبني روى سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن عكرمة قال هو غالم لبين عامر بن لؤي يقال أرى له يعيش 

اك قال هو سلمان الفارسي رمحه اهللا وروى ابن أيب جنيح عن جماهد هو عبد اهللا وروى علي بن احلكم عن الضح
  بن احلضرمي وهو رومي كان حيسن الكتابة قال أبو عبيد وقال غري جماهد أمسه جرب 

ا وزعموا أهنم يعلمونه  قال أبو جعفر وهذه األقوال ليست مبتناقضة ألنه جيوز أن يكونوا أومأوا اىل هؤالء مجيع
  األحلاد يف اللغة امليل وأصل 
وقوله جل وعز من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باألميان أهل التفسري أن هذه اآلية  - ٩٢

  نزلت يف عمار بن ياسر رمحة اهللا ألنه قارب بعض ما ندبوه اليه 
  مث قال تعاىل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا  - ٩٣

  تح صدره لقبوله أي من ف
وقوله جل وعز مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاهدوا وصربوا هذا كله يف عمار واملعىن  - ٩٤



  وصربوا على اجلهاد 
  وقوله جل وعز يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها  - ٩٥

يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل يروى أن كعبا قال لعمر بن اخلطاب رمحه اهللا تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فال 
إال جثا على ركبتيه يقول يا رب نفسي حىت إن إبراهيم خليل الرمحن ليجثو على ركبتيه ويقول ال أسألك إال 
نفسي مث قال كعب إن هذا لفي كتاب اهللا وتال يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وقال غريه يدل على هذا 

  يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه 

وقوله جل وعز وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة روى معمر عن قتادة قال هي مكة وقال غريه  - ٩٦
كان أهلها يف أمن ودعة مث ابتالهم اهللا بالقتل واجلوع سبع سنني قال تعاىل فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف 

  وأصل الذوق بالفم مث استعمل لالبتالء ولالختبار 
عز فمن اضطر غري باغ وال عاد قال أبو جعفر قد ذكرناه يف سورة البقرة وروى عن ابن وقوله جل و - ٩٧

  عباس أنه قال من أكل امليتة وهو غري مضطر 

  إليها فهو باغ عاد 
  وروى عن سعيد بن جبري وجماهد أهنما قاال إذا أخاف السبيل وقطع الطريق مل حتلل له امليتة هذا معىن قوهلما 

ز وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام قال جماهد يعين البحائر وقوله جل وع - ٩٨
  والسيب 

وقوله جل وعز وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال قتادة هو قوله تعاىل وعلى  - ٩٩
  الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 

الشعيب عن مسروق قال تال عبد اهللا بن مسعود  وقوله جل وعز إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا روى - ١٠٠
  رمحه 

اهللا إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا فقال إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا هللا أتدرون ما األمة هو الذي يعلم الناس 
س اخلري أتدرون ما القانت هو املطيع قال أبو جعفر مل يقل يف هذه اآلية أحسن من هذا ألنه إذا كان يعلم النا

  اخلري فهو يؤمت به وهذا مذهب أيب عبيدة والكسائي 
القنوت القيام فقيل للمطيع قانت لقيامه بطاعة اهللا وروى أبو حيىي عن جماهد إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا قال 

كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار وقال بعض أهل اللغة يقوي هذا حديث النيب صلع أنه ذكر زيد بن عمرو 
  ل فقال كان أمة وحده بن نفي

  وقوله وآتيناه يف الدنيا حسنة قال جماهد لسان صدق 
  وقوله جل وعز إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه  - ١٠١

  روى سعيد بن جبري عن قتادة قال أحله بعضهم وحرمة بعضهم وقال جماهد تركوا اجلمعة واختاروا السبت 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن وجادهلم باليت وقوله جل وعز أدع اىل سبيل ربك  - ١٠٢



  هي أحسن هي منسوخة 
ا مثلوا حبمزة رضي اهللا عنه قال  - ١٠٣ وقوله جل وعز وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به قال قتادة مل

ه اآلية قبل القتال لنمثلن هبم فأنزل اهللا جل وعز هذه اآلية وروى على بن احلكم عن الضحاك قال نزلت هذ
  وقبل سورة براءة 

  قال أبو جعفر وهذا القول أوىل وقد قال زيد بن أسلم حنوه 
دم رسول اهللا صلع املدينة أذن له يف جهاد املشركني والغلظة عليهم ويدلك على أن هذا نزل مبكة قوله  قال ملا ق

  مبكة تعاىل والتك يف ضيق مما ميكرون وأكثر مكرهم وحزنه صلع عليهم كان 
ا قتل محزه رمحة اهللا عليه قال النيب صلع ألمثلن بسبعني منهم فنزلت وإن  فأما حديث أيب هريرة وابن عباس مل

  عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به فإسنادمها ضعيف 

م وقوله جل أمسه إن اهللا مع الذين أتقوا والذين هم حمسنون روى عن احلسن أنه قال اتقوا اهللا جل وعز فيما حر
  عليكم وأحسنوا يف أداء فرائضه أنتهت سورة النحل 

  تفسري سورة اإلسراء مكية

  آية  ١١١وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة اإلسراء وهي مكية 
من ذلك قوله تعاىل جده سبحان الذي أسرى بعبده ليال يروى أن النيب صلع سئل عن معىن سبحان فقال  - ١

  ض احلديث براءة اهللا من السوء إنزاه اهللا من السوء ويف بع
  قال سيبويه وغريه معناه براءة اهللا من السوء وأنشد 

  ... سبحان من علقمة الفاخر ... أقول ملا جائين فخره 
وروى معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر عن النيب صلع قال قمت يف احلجر ملا كذبين قومي ليلة أسري 

  ثل يل بيت املقدس فرفع يل فجعلت أنعت هلم آياته يب فأثنيت على ريب وسألته أن مي
وروى سفيان عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول 
فقال املسجد احلرام قلت مث أي قال مث املسجد األقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة مث قال أينما أدركتك 

  سجد الصالة فصل فهو م

وقوله جل وعز من املسجد احلرام اىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله من املسجد احلرام يعين مكة اىل  - ٢
  املسجد األقصى يعين بيت املقدس الذي باركنا حوله قيل فجر حوله األهنار وأنبت الثمار 

  ما رأى من األنبياء وآثارهم  مث قال جل وعز لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري لنريه من آياتنا - ٣
  وقوله جل وعز وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أي دللناهم به على اهلدى  - ٤



  مث قال جل وعز  - ٥
أال تتخذوا من دوين وكيال ويقرأ أن ال يتخذوا على إضمار مبعىن وعهدنا إليهم وروى ورقاء عن ابن أيب جنيح 

ال قال شريكا قال أبو جعفر وذلك معروف يف اللغة أن يقال لكل من قام مقام آخر أال تتخذوا من دوين وكي
  يف أي شيء كان هو شريكه وقال الفراء أال تتخذوا من دوين وكيال أي كافيا 

ا  - ٦ ا مع نوح روى ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال على النداء أي ذرية من محلن   وقوله جل وعز ذرية من محلن

ر أي حرف نداء مثل يا وروى سفيان عن محيد عن جماهد أنه قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء قال أبو جعف
  والياء 

وروى عن زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال وتشديد الراء والياء فأما عامر بن عبد الواحد فحكي أن زيدا قرأ 
  ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء 

دا شكورا روى معمر عن قتادة قال كان إذا لبس ثوبا قال بسم اهللا وإذا نزعه مث قال جل وعز إنه كان عب - ٧
  قال احلمد هللا 

  وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال شكره أنه إذا أكل قال بسم اهللا فإذا فرغ من األكل قال احلمد هللا 

رائيل قال ابن عباس قضينا وقوله جل وعز وقضينا اىل بين إسرائيل يف الكتاب قال سفيان أي على بين إس - ٦
  أعلمنا 

وقوله جل وعز فإذا جاء وعد أوالمها أي أوىل املرتني بعثنا عليكم عبادا لنا أوىل بأس شديد روى ابن أيب  - ٩
  جنيح عن جماهد قال جلاءوا من ناحية فارس أول مرة ومعهم خبتنصر فهزمهم بنو إسرائيل مث رجعوا يف 

  مروهم تدمريا الثانية فقتلوا بين إسرائيل ود
  قال قتادة بعث عليهم يف أول مرة جالوت ويف الثانية خبتنصر 

مث قال جل وعز فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال روى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة  - ١٠
ناها عن ابن عباس قال جاسوا مشوا قال أبو جعفر املعروف عند أهل اللغة أنه يقال جسنا دور بين فالن وجس

  إذا قهروهم وغلبوهم 
  وقوله جل وعز مث رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر نفريا  - ١١

  جيوز أن يكون نفريا مبعىن نافر مثل قدير وقادر 
  وجيوز أن يكون مجع نفر مثل عبيد وكليب ومعيز وأصله من ينفر مع الرجل من عشريته وأصحابه 

وقوله جل وعز فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم فإذا جاء وعد اآلخرة أي من املرتني ليسوءوا  - ١٢
  وجوهكم 

  روى زائد عن األعمش قال اهللا ليسوء وجوهكم 

  وقال غريه ليسوء الوعد وجوهكم 
ويف الكالم ويروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قرأ لنسوء وجوهكم بالنون وهي قراءة الكسائي 



  حذف واملعىن فاذا جاء وعد اآلخرة بعثناهم لنسوء وجوهكم 
وروى عن أيب بن كعب أنه قرأ فإذا جاء وعد اآلخرة لنسوءن وجوهكم بالنون اخلفيفة والالم املفتوحة والوقف 

  عليه لنسوءا مثل لنسفعا وهو على غري حذف ومن قرأ ليسوءوا فاملعىن عنده للعباد وفيه حذف 
وله عز و جل وليتربوا ما علوا تتبريا قال ابن جريج ليدمروا تدمريا كذا قال ابن عباس قال أبو جعفر وق - ١٣

  وكذلك هو يف اللغة يقال ترب الشيء إذا 

  كسرة ومنه الترب 
  وقوله جل ذكره وإن عدمت عدنا روى مبارك عن احلسن قال إن عدمت اىل املعصية عدنا اىل العقوبة  - ١٤
وعز وجعلنا جهنم للكافرين حصريا قال جماهد أي حيصرون فيها وقال احلسن فراشا ومعادا  وقوله جل - ١٥

وروى معمر عن قتادة قال حمبسا قال أبو جعفر ومعروف يف اللغة أن يقال حصرت الرجل أي حبسته ويقال 
  للموضع الذي حيبس فيه حصري ويقال أحصره املرض واألصل فيه واحد 

ذا القرآن يهدي لليت هي أقوم املعىن يهدي للحال اليت هي أقوم واحلال اليت هي وقوله جل وعز إن ه - ١٦
  أقوم توحيد اهللا واتباع رسله والعمل بطاعته 

  وقوله جل وعز ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوال  - ١٧
عو على ولده وماله مث قال تعاىل روى معمر عن قتادة قال يدعو اإلنسان على نفسه مبا لو استجيب له هللك ويد

  وكان اإلنسان عجوال قيل يعجل بالدعاء على نفسه وال يعجل اهللا باإلجابة 
خلق اهللا من آدم    وروى عن سلمان انه قال أول ما 

  رأسه فاقبل ينظر اىل سائره خيلق فلما دنا املساء قال رب عجل قبل الليل فقال اهللا تعاىل وكان اإلنسان عجوال 
  قوله جل وعز وجعلنا الليل والنهار آيتني و - ١٨

اآلية يف اللغة الداللة والعالمة أي جعلنامها دالني على أن خالقهما ليس كمثله شيء ودالني على عدد السنني 
  واحلساب 

  مث قال جل وعز فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة  - ١٩
  آية الليل قال هو السواد الذي ترونه يف القمر روى هشيم عن حصني عن عكرمة عن ابن عباس فمحونا 

  ويروي أن ابن الكواء سأل علي بن أيب طالب عن السواد الذي يف القمر فقال لو سألت عما ينفعك يف دنياك 

وآخرتك ذاك أن اهللا يقول وجعلنا الليل والنهار آيتني اىل آخر اآلية فآية النهار الشمس وآية الليل القمر 
  لذي فيه وصحوه السواد ا

وقوله جل ثناؤه وجعلنا آية النهار مبصرة روى احلسن عن قتادة قال منرية قال أبو جعفر وهذا مذهب  - ٢٠
  الفراء فقد قال مبصرة مبعىن مضيئة وقال غريه هذا على التشبيه أي ذات إبصار أي يبصرون هبا 

  وقوله جل وعز وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه  - ٢١



  ن أيب جنيح وابن جريج عن جماهد قال عمله وقال الضحاك رزقه وأجله وشقاءه وسعادته روى منصور واب
ا قدر عليه يكون معه حيثما كان ويزول معه  وروى ابن جريج عن عطاء اخلرساين عن ابن عباس قال طائره م

  أينما زال 
  وقيل طائره حظه 

ر على التمثيل كما تقول هذا يف عنق فالن أي يلزمه قال أبو جعفر واملعاين متقاربة إمنا هو ما يطري من خري أو ش
  كما تلزم القالدة 

مث قال جل وعز وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا روى جرير بن حازم عن محيد عن جماهد أنه  - ٢٢
  قرأ وخيرج له يوم القيامه كتابا قال يريد يعين وخيرج له الطائر كتابا أي عمله كتابا 

هد وخيرج وكذلك قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وقرأ احلسن وخيرج له يوم القيامة كتابا بفتح وروى عن جما
الياء أيضا ورويت هذه القراءة عن ابن عباس فإنه قال سيحول عمله كتابا وقرأ احلسن يلقاه بضم الياء 

  وتشديد القاف 

ا كنا معذبني حىت نبعث رسوال روى معمر عن ا - ٢٣ بن طاووس عن أبيه عن أيب هريره وقوله جل وعز وم
قال إذا كان يوم القيامة مجع اهللا أهل الفترة واملعتوه واألصم واألبكم واألخرس والشيوخ الذين مل يدركوا 

اإلسالم فأرسل اليهم رسوال أن ادخلوا النار فيقولون كيف ومل يأتنا رسول قال ولو دخلوها لكانت عليهم بردا 
سوال فيطيعه من كان يريد أن يطيعه مث قرأ أبو هريرة وما كنا معذبني حىت نبعث وسالما فريسل اهللا عليهم ر

  رسوال 
ا معذبني أحدا يف  وقال غريه يوم القيامة ليس بيوم تعبد وال حمنة فريسل اىل أحد رسول ولكن معىن اآلية وما كن

  الدنيا باإلهالك حىت نبعث رسوال 

  ة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقرأ هذا احلرف على وجوه وقوله جل وعز وإذا أردنا أن هنلك قري - ٢٤
  روى عن عبد اهللا بن مسعود أنه قرأ أمرنا بالقصر والتخفيف وكذلك يروي عن ابن عباس 

وروى عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه أنه قرأ أمرنا مترفيها وكذلك قرأ أبو عثمان النهدي وأبو العالية 
  يب اسحق آامرنا مترفيها وقرأ احلسن واألعرج وابن أ

ا عن ابن عباس هذه القراءة أيضا    وروى أمرنا مترفيها على فعلن
  قال أبو جعفر من قرأ أمرنا مترفيها ففي قراءته ثالثة أقوال 

  أحدها وأثبتها ما قاله ابن جريج وزعم أنه قول ابن 

  عباس وهو أن املعىن أمرناهم بالطاعة ففسقوا 
أن اهللا عز و جل ال يأمر إال بالعدل واإلحسان كما قال تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل  قال حممد بن يزيد قد علم

واإلحسان فقد علم أن املعىن أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا قال جماهد مترفوها فساقها وقال أبو العالية 



قول بالعصيان أي مستكربوها واملعىن أمرناهم بالطاعة والفاسق إذا أمر بالطاعة عصى فعصوا فحق عليهم ال
  وجب 

  والقول الثاين يف معىن أمرنا قال معمر عن قتادة قال أمرنا أكثرنا 
قال الكسائي جيوز أن يكون أمرنا مبعىن أمرنا من اإلمارة وأنكر أن يكون أمرنا مبعىن أكثرنا وقال ال يقال يف 

  هذا إال أمرنا 
  أهل اللغة  قال أبو جعفر وهذا القول الثالث أعين قول الكسائي ينكره

وقد حكى أبو زيد وأبو عبيدة أنه يقال أمرنا مبعىن أكثرنا ويقوي ذلك احلديث املرفوع خري املال سكة مأبورة 
  ومهرة مأمورة والسكة املأبورة النخل امللقح واملهرة املأمورة الكثرية النتاج 

طلحة عن ابن عباس قال أمرنا سلطنا فأما معىن أمرنا ففيه قوالن أحدمها رواه معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
  وكذلك قال أبو عثمان النهدي 

  وروى وكيع عن ايب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية أنه قرأ أمرنا مثقلة أي سلطنا مستكربيها 
وليس والقول الثاين رواه الكسائي عن ايب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية أمرنا أي أكثرنا 

  مببعد ما رواه الكسائي ويكون مثل مسن الدابة ومسنته وأسنمته 
قال أبو جعفر وهذا أوىل قال جل وعز ففسقوا فيها فوصف أهنم مجاعة والقرية الواحدة ال توصف إن فيها 

  مجاعة امراء 

  كثرنا كذلك إن قيل يكون واحدا فقد قيل وهذا خصوص واهلالك بالكثرة فتكثر املعاصي فأما معىن ءآمرنا فأ
قال احلسن وحيتمل معىن آمرنا أكثرنا عدهم وأكثرنا يسارهم وحقيقة أمر كثرت امالكه من مال أو غري ذلك 

  من حالة ومن لقد جئت شيئا إمرا 
ا أكابر جمرميها فمكروا فيها  قال الكسائي عظيما وقال هارون يف قراءة أيب وإذا أردنا أن هنلك قرية بعثنا في

   فحق عليها القول

  فاما معىن آمرنا فال يكاد يعرف ألنه إمنا يقال أمر القوم إذا كثروا وآمرهم اهللا أي أكثرهم وال يعرف أمرهم اهللا 
ا نشاء العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها مانشاء  - ٢٥ وقوله جل وعز من كان يريد العاجله عجلنا له فيها م

  وتقرأ ما يشاء 
  ا شاء اهللا وجيوز أن يكون ل من قال ابو جعفر واملعنيان واحد أي م

وقوله جل وعز مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا أي مباعدا يقال دحره يدحره دحرا ودحورا  - ٢٦
  إذا أبعده 

  مث أخرب تعاىل أنه يرزق املؤمن والكافر فقال كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك 
  إياه روى مبارك عن احلسن قال قضى أمر أال تعبدوا إال إياه وقوله جل ذكره وقضى ربك إال تعبدوا إال  - ٢٧

  وروى سفيان عن األعمش قال قرأ عبد اهللا بن مسعود ووصى ربك أال تعبدوا إال إياه 



  مث قال تعاىل وبالوالدين إحسانا أي وأمر أن حتسنوا بالوالدين إحسانا  - ٢٨
  وقوله جل وعز فال تقل هلما أف  - ٢٩

ال تستقذرمها كما كانا ال يستقذرانك واملعىن عن أهل اللغة ال تستثقلهما وال تغلظ روى عن جماهد أن ه قال 
عليهما يف القول والناس يقولون ملا يستثقلونه أف له وأصل هذا أن اإلنسان إذا وقع عليه الغبار أو شيء يتأذى 

  األذن والقول األول أعرف به نفخه فقال أف وقيل إن أف وسخ األظفار وإن التف الشيء احلقري حنو وسخ 
  مث قال جل وعز وال تنهرمها أي ال تكلمهما بصياح وال بضجر  - ٣٠

  يقال هنره وانتهره مبعىن واحد وبني هذا بقوله وقل هلما قوال كرميا 

وقوله جل وعز واخفض هلما جناح الذل من الرمحة قرأ سعيد بن جبري وحيىي بن وثاب وعاصم  - ٣١
جناح الذل من الرمحة بكسر الذال ومعىن الضم كن هلما مبنزلة الذليل املقهور إكراما اجلحدري واخفض هلما 

  وإعظاما وتبجيال 
وروى هشام بن عروة عن أبيه وبعضهم يقول عن عائشة واخفض هلما جناح الذل من الرمحة هو أن يطيعهما 

  وال ميتنع من شيء أراداه وقال عطاء ال ترفع يدك عليهما 
  ملسيب هو قول العبد املذنب للسيد الفظ الغليظ وقال سعيد بن ا

ويقال ذل يذل ذال وذلة ومذلة فهو ذاك وذليل ومعىن الذل بالكسر السمح عنهما يقال رجل ذليل بني الذل 
  إذا كان مسحا لينا مواتيا 

  وكذلك يقال دابة ذلول بني الذل إذا كان مواتيا ومنه وذللت قطوفها تذليال 
  بكم أعلم بكم إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا وقوله جل وعز ر - ٣٢

  روى شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال أألوابون الراجعون اىل اخلري كما يف قول اهللا إنه أواب 
  قال أبو جعفر قريء على الفريايب عن قتيبة قال حدثنا ابن 

ه قال األواب احلفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر هليعة عن أيب هبرية عن حنش بن عبد اهللا عن ابن عباس ان
  منها 

وروى سفيان عن منصور عن جماهد عن عبيد بن عمري يف قوله تعاىل إنه كان لألوابني غفورا قال هم الذين 
  يذكرون ذنوهبم يف اخلال مث يستغفرون اهللا 

  ب مث يتوب مث يذنب يتوب وروى حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب األواب الذي يذنب مث يتوب مث يذن
قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة واألصل يف هذا أنه يقال آب يئوب إذا رجع فهو آيب و أواب على 

  التكثري 

  وقوله جل وعز وآت ذا القرىب حقه قال عكرمة أي صلته اليت تريد أن تصله هبا  - ٣٣
   مث قال تعاىل واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا - ٣٤

روى حصني عن عكرمة عن ابن عباس قال التبذير النفقة يف غري طاعة اهللا وكذلك روى عن عبد اهللا بن 



مسعود إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني معىن إخوان الشياطني أي يف املعصية ملا عصوا وعصا أولئك مجعتهم 
  نه إخاء النيب له بني أصحابه املعصية فسموا إخوانا وكلما مجعت شيئا اىل شيء فقد آخيت بينهما وم

  وقوله جل وعز وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا  - ٣٥

قال قتادة أي عدهم وقال عكرمة إن أعرضت عنهم لرزق تنتظره فعدهم وقل هلم سيكون فإذا جاءنا شيء 
  أعطيناكم وقال احلسن قوال ميسورا أي لينا 

  اللغة يسر فقرهم عليهم بدعائك هلم  واملعىن عند أهل
  مث قال جل وعز وال جتعل يدك مغلوله اىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا  - ٣٦

قال قتادة وال جتعل يدك مغلوله اىل عنقك أي ال متتنع من النفقة يف الطاعة وال تبسطها كل البسط أي ال تنفق 
  يف معصية 

  ل عكرمة وقتادة أي نادما فتقعد ملوما حمسورا قا
ا قال مذنبا أو آمثا حمسورا قد انقطع بك    وروى ابن ايب جنيح عن جماهد فتقعد ملوم

قال أبو جعفر وكذلك احملسور يف اللغة يقول حسره السفر إذا انقطع به وكذلك البعري حسري وحمسور إذا 
  انقطع ووقف وهو أشد من الكالل 

تلوا أ - ٣٧   والدكم خشية إمالق اإلمالق الفقر وكانوا يئدون بناهتم وقوله جل وعز وال تق

  وقوله جل وعز إن قتلهم كان خطآء كبريا بكسر اخلاء واملد  - ٣٨
وروى عن احلسن كان خطآء بفتح اخلاء واملد قال أبو جعفر وأعرف هذه القراءات عند أهل اللغة كان خطأ 

  جماهد اخلطأ اخلطيئة  كبريا قال أبن جريج وزعم أنه قوله ابن عباس وهو قول
  قال أبو جعفر وهذا املعروف يف اللغة يقال خطيء خيطأ خطأ إذا امث وتعمد الذنب وقد حكى يف املصدر خطأ 

  وأخطأ خيطيء إخطاء واألسم اخلطأ إذا مل يتعمد الذنب 

  رب فأما قراءة من قرأ كان خطاء بالكسر واملد والفتح واملد فال يعرف يف اللغة وال يف كالم الع
تلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق بني هذا احلديث ال حيل دم أمرىء مسلم إال  - ٢٩ وقوله جل وعز وال تق

  بإحدى ثالث خالل شرك بعد إميان أو زىن بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفس 
 السلطان مث قال جل وعز ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اختلف املتقدمون من العلماء يف - ٤٠

  الذي جعل للويل 

  فروى خصيف عن جماهد قال حجته اليت جعلت له أن يقتل قاتله 
وذهب مجاعة من العلماء اىل أن هذا هو السلطان الذي جعل له وأنه ليس له أن يأخذ الدية إال أن يشاء القاتل 

  فا وقال الضحاك يف السلطان الذي جعل له إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء ع
  والقول عند أهل املدينة وأهل الكوفة قول جماهد إن السلطان ههنا القود خاصة ال ما سواه 



وذهب الشافعي رمحه اهللا اىل قول الضحاك غري أنه قال كان يستحق إذا عفا أخذ الدية أشترط ذلك أو مل 
  يشترطه واحلجة له فمن عفي له من أخيه شيء 

  واحلديث ويل املقتول بأحد النظرين 
  مث قال جل وعز فال يسرف يف القتل  - ٤١

بن حبيب قال ال تقتل غري قاتلك وال  طلق  روى خصيف عن جماهد قال ال يقتل غري قاتله وروى منصور عن 
متثل به وروى خصيف عن سعيد بن جبري قال ال يقتل اثنني بواحد وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال ال 

  يفة فال تسرف يف القتل بالتاء يقتل أبا القاتل وال ابنه وقرأ حذ

  وروى العالء بن عبد الكرمي عن جماهد قال هو للقاتل األول واملعىن عنده على هذا فال تسرف أيها القاتل 
مث قال جل وعز إنه كان منصورا روى ابن كثري عن جماهد قال إن املقتول كان منصورا ومعىن قوله ان  - ٤٢

  اهللا نصره بوليه 
  ءة أيب فال تسرفوا يف القتل إن ويل املقتول كان منصورا وروى أنه يف قرا

  قال أبو جعفر األبني بالياء وتكون للويل ألنه إمنا يقال ال يسرف ملن كان له أن يقتل فهذا للويل 

  وقد جيوز بالتاء ويكون للويل أيضا إال أنه حيتاج فيه اىل حتويل املخاطبة 
م إال باليت هي أحسن قال حممد سألت عبيدة عن قوله تعاىل ومن وقوله جل وعز وال تقربوا مال اليتي - ٤٣

  كان فقريا فليأكل باملعروف 
  فقال يستقرض فإذا استغىن رد مث تال فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وقال أبو العالية حنوا من هذا 

  وقال عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه ما يقوي هذا 
ن حممد النحوي قال حدثنا احلسن بن غليب قال نا يوسف بن عدي قال نا أبو األحوص حدثنا أبو جعفر أمحد ب

  عن أيب إسحق عن يرفا موىل عمر قال قال عمر بن 

اخلطاب رضوان اهللا عليه يا يرفا إين أنزلت مال اهللا مين مبنزلة مال اليتيم إذا احتجت أخذت منه فإذا أيسرت 
  فإين قد وليت من أمر املسلمني أمرا عظيما رددته وإين إن استغنيت استعففت عنه 

وقال سعيد بن املسيب ال يشرب املاء من مال اليتم قال فقلت له إن اهللا يقول ومن كان فقريا فليأكل باملعروف 
  قال فقال إمنا ذلك خلدمتة وغسل ثوبه 

فأما قوله تعاىل ومن  وروى أبو حيىي وليث عن جماهد قال ال تقرب مال اليتيم إال للتجارة وال تستقرض قال
  كان فقريا فليأكل باملعروف فإمنا معناه فليأكل من ماله باملعروف يعين من مال نفسه 

  وقال هبذا مجاعة من الفقهاء وأهل النظر حىت قال أبو 

يوسف لعل قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف منسوخ بقوله يا أيها الذين آمنو ال 
  وا أموالكم بينكم بالباطل تأكل
  مث قال جل وعز حىت يبلغ أشده وبيان هذا يف قوله حىت إذا بلغوا النكاح قال جماهد أي احللم  - ٤٤



  وقوله جل وعز وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم  - ٤٥
  روى ابن جريج عن جماهد قال القسطاس العدل وقال الضحاك هو امليزان 

  ال تعاىل ذلك خري وأحسن تأويال مث ق - ٤٦

  قال قتادة أي أحسن عاقبة أي ما يئول إليه األمر يف الدنيا واآلخرة وقيل أحسن من النقصان 
  وقوله جل وعز وال تقف ما ليس لك به علم  - ٤٧

ا ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال قال  روى عن ابن عباس قال ال تقل م
  يسأل أكان ذاك أم ال 

  وقال ابن احلنفية رمحة اهللا عليه هذا يف شهادة الزور وروى حجاج عن ابن جريج عن جماهد قال ال تقف ال ترم 

قال أبو جعفر وهذه األقوال ترجع اىل معىن واحد وهو من قفوت الشيء أي اتبعت أثره واملعىن ال تتبعن 
  لسانك ما مل تعلمه فتتكلم باحلدس والظن 

  وحكى الكسائي وال تقف من القيافة وهو مبعىن األول على القلب 
  وقوله جل وعز وال متش يف األرض مرحا أي متكربا متبذخا  - ٤٨
  مث قال جل وعز إنك لن حترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال فيه ألهل اللغة قوالن  - ٤٩

ا قال أبو جعفر وهذا أبني كأنه مأخوذ من أحدمها أن املعىن إنك لن تنقب األرض واآلخر لن تقطعها كله - ٧
  اخلرق وهو الصحراء الواسعة ويقال فالن أخرق من فالن أي أكثر سفرا وغزوا منه 

  وقوله جل ثناؤه كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ويقرأ سيئة عند ربك مكروها  - ٥٠

سيئة فقال كل ذلك كان سيئة عند وقيل األول أبني ألنه قد تقدم قوله وآت ذا القرىب حقه وأشياء حسنة و
  ربك مكروها وأيضا فإنه مل يقل مكروهة 

ا  - ٥١ تلقى يف جهنم ملوم مث قال جل وعز ذلك مما اوحى إليك ربك من احلكمة وال جتعل مع اهللا إهلا آخر ف
  مدحورا أي مقصى مباعدا ومنه اللهم ادحر عنا الشيطان 

  واختذ من املالئكة إناثا ألهنم قالوا املالئكة بنات اهللا تعاىل اهللا مث قال جل وعز أفأصفاكم ربكم بالبنني  - ٥٢

  وقوله جل وعز قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا اىل ذي العرش سبيال  - ٥٣
  قال قتادة املعىن إذا لتقربوا اىل اهللا 

  وقال سعيد بن جبري إذا لطلبوا إليه طريقا للوصول ليزيلوا ملكه جل وعز 
  وقوله جل وعز وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم  - ٥٤

قيل تسبيحه لداللته على قدرة اهللا وأنه خالقه وأكثر أهل التفسري منهم عكرمة على أن املعىن وإن من شيء فيه 
  الروح إال يسبح حبمده 



  قال أبو جعفر وهذا القول أوىل ألنه قال ولكن ال تفقهون تسبيحهم 
ا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا فيه قوالن  - ٥٥   وقوله جل وعز وإذا قرأت القرآن جعلن

أحدمها أن احلجاب الطبع على قلوهبم ودل على هذا وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه والقول اآلخر أن 
  احلجاب منع اهللا إياه منهم 

  رآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا مث قال جل وعز وإذا ذكرت ربك يف الق - ٥٦
  قال أبو اجلوزاء الذكر قول ال إله إال اهللا 

ا  - ٥٧ ذوو جنوة أي سرار مث بني م مث قال تعاىل حنن أعلم مبا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى أي 
ن قال جماهد أي خمدوعا يتناجون به فقال جل ثناءه إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا يف معناه قوال

  وقال أبو عبيدة أي له سحر والسحر والسحر الرئة 
واملعىن عنده إن تتبعون إال بشرا أي ليس مبلك قال أبو جعفر والقول األول أنسب باملعىن وأعرف يف كالم 

  العرب ألنه يقال ما فالن إال مسحور أي خمدوع كما قال تعاىل إين ألظنك يا موسى مسحورا 

  ... ونسحر بالطعام وبالشراب ... أرانا موضعني حلتم غيب ... عا قال الشاعر أي خمدو
  أي نعلل هبما فكأهنما خندع ويبينه قوله تعاىل انظر كيف ضربوا لك األمثال 

  وقال يف موضع أخر ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر 
  وقوله جل وعز وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا  - ٥٨

  أي ترابا وهو قول الفراء قال جماهد 
  وقال أبو عبيدة والكسائي يقال منه رفت رفتا أي حطم 

  مث قال جل وعز إئنا ملبعوثون خلقا جديدا أي جمددا  - ٥٩
  مث قال جل وعز قل كونوا حجارة أو حديدا  - ٦٠

ا شئتم فستعادون    قال جماهد أي م
ا حجارة وإمنا املعىن أهنم قد أقروا خبالقهم وأنكروا قال أبو جعفر وهذا قول حسن ألهنم ال يستطيعون أن يكونو

  البعث فقيل هلم استشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة 
ا مما يكرب يف صدوركم أي يعظم  - ٦١   مث قال عز و جل أو خلق

  قال ابن عمر وجماهد وعكرمة وأبو صاحل والضحاك يف قوله 

   أو خلقا مما يكرب يف صدوركم هو املوت تعاىل
  ويف احلديث أنه يؤتى باملوت يوم القيامة يف صورة كبش أملح فيذبح بني اجلنة والنار 

  وقوله جل وعز فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون مىت هو  - ٦٢
  أي حيركوهنا من فوق اىل أسفل ومن أسفل اىل فوق كما يفعل املتعجب املستبطىء للشيء 

  ل أنغض رأسه فنغض ينغض وينغض وينغض أي حترك يقا



وقوله جل وعز يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده قال سفيان أي بأمره واملعىن عند أهل التفسري مقرين أنه  - ٦٣
  خالقكم 

  وقوله جل وعز وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أي يفسد ويهيج  - ٦٤
  ئك الذين يدعون يبتغون اىل رهبم الوسيله وقوله جل وعز أول - ٦٥

  وقرأ عبد اهللا بن مسعود أولئك الذين تدعون يبتغون اىل رهبم الوسيلة 
  قال هؤالء من العرب عبدوا أناسا من اجلن فاسلم اجلنيون ومل يعلم الذين عبدوهم 

يبتغون اىل رهبم الوسيلة  وروى شعبة عن السدي عن ايب صاحل عن ابن عباس يف قوله تعاىل أولئك الذين يدعون
  قال عيسى وعزير وقيل املالئكة الذين عبدوهم قوم من العرب 

وقوله جل وعز وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا قال جماهد  - ٦٦
  مبيدوها أو معذبوها 

  طر إذا كتب مث قال جل وعز كان ذلك يف الكتاب مسطورا أي مكتوبا يقال س - ٦٧
ا خلق اهللا القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن    روى عن عبد اهللا بن عباس أنه قال أول م

ا منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون هذه آية مشكلة ويف الكالم حذف  - ٦٨   وقوله جل وعز وم

بلكم واملعىن ما منعنا أن نرسل باآليات اليت اقترحتموها إال أن تكذبوا    هبا فتهلكوا كما فعل مبن كان ق
  وقد أخر اهللا أمر هذه األمة اىل يوم القيامة فقال سبحانه بل الساعة موعدهم 

  مث قال جل وعز وآتينا مثود الناقة مبصرة قال جماهد أي آية  - ٦٩
  واملعىن ذات إبصار يبصر هبا ويتبني هبا صدق صاحل عليه السالم 

  هبا وما نرسل باآليات إال ختويفا أي فظلموا بتكذيبهم هبا مث قال جل وعز فظلموا  - ٧٠
وقوله جل وعز وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس روى شعبة عن أيب رجاء عن احلسن قال عصمك  - ٧١

  منهم 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال هم يف قبضته 

قال سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة  مث قال جل وعز وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس - ٧٢
  والضحاك هي الرؤيا اليت رآها ليلة أسرى به 

  وزاد عكرمة هي رؤيا يقظة 

  قال سعيد بن املسيب إال فتنة للناس أي إال بالء للناس 
  مث قال جل وعز والشجرة املعلونه يف القرآن  - ٧٣

  قال سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة والضحاك هي شجرة الزقوم 
ال غريهم إمنا فنت الناس بالرؤيا وشجرة الزقوم أن مجاعة ارتدوا وقالوا كيف يسرى به اىل بيت املقدس يف وق



  ليلة واحدة وقالوا ملا أنزل اهللا إن شجرة الزقوم طعام األثيم كيف تكون يف النار شجرة وال تأكلها 
  نه فكان ذلك فتنة لقوم واستبصارا لقوم منهم أبو بكر الصديق رضى اهللا ع

ويقال إمنا مسى الصديق ذلك الوقت فإن قال قائل مل يذكر يف القرآن لعن هذه الشجرة قال أبو جعفر ففي ذلك 
  جوابان أحدمها أنه لقد لعن آكلوها واجلواب اآلخر أن العرب تقول لك طعام ضار مكروه ملعون 

  وقوله جل وعز قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي  - ٧٤

حذف واملعىن أرأيتك هذا الذي فضلت علي مل فضلته وقد خلقتين من نار وخلقته من أي فضلت ويف الكالم 
  طني مث حذف هذا لعلم السامع 

  مث قال جل وعز لئن أخرتين اىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال  - ٧٥
اجلراد الزرع إذا  قال أبو جعفر أكثر أهل اللغة على أن املعىن ألستولني عليهم وألستأصلنهم من قوهلم احتنك

  ذهب به كله 
  وقيل هو من قوهلم حنك الدابة حينكها إذا ربط حبال يف حنكها األسفل وساقها حكى ذلك ابن السكيت 

  وحكى أيضا احتنك دابته مثل حنك فيكون املعىن ألسوقنهم كيف شئت 
وموفر واحد يقال  مث قال جل وعز قال اذهب فمن تعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا موفور - ٧٦

  ... يفره ومن ال يتقي الشتم يشتم ... ومن جيعل املعروف من دون عرضه ... وفرته ووفرته كما قال الشاعر 
  مث قال جل وعز واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخف قال جماهد بصوتك بالغناء واملزامري  - ٧٧
  يف األموال واألوالد مث قال جل وعز وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وركهم  - ٧٨

روى سعيد بن جبري وجماهد عن ابن عباس قال كل خيل سارت يف معصية اهللا وكل رجل مشت يف معصية اهللا 
  وكل مال أصيب من حرام وكل ولد غية فهو للشيطان 

  وقال غريه مشاركته يف األموال هي السائبة والبحرية ويف األوالد قوهلم عبد العزى وعبد احلارث 
  ادة وأجلب عليهم خبيلك ورجالك وقرأ قت
ا يعدهم الشيطان إال غرورا هذا أمر فيه معىن التهدد والوعيد كما قال تعاىل  - ٧٩ مث قال جل وعز وعدهم وم

  فمن شاء 

  فليؤمن ومن شاء فليكفر 
خلصائي كما قال تعاىل فادخلي يف عبادي  - ٨٠   وقوله جل وعز إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قيل أي 
  مث قال جل وعز وكفى بربك وكيال أي منجيا خللصائه من الشيطان  - ٨١

  والفراء يذهب اىل أن معىن وكيال كاف وكذا قال يف قوله جل وعز أال تتخذوا من دوين وكيال 
  مث قال جل وعز ربكم الذي يزجي لكم الفلك أي يسوق  - ٨٢
  وقوله جل وعز أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب أو يرسل  - ٨٣



  ليكم حاصبا ع
  احلاصب الريح اليت ترمي باحلصباء وهي احلصى الصغار 

  وقوله جل وعز أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فريسل عليكم قاصفا من الريح  - ٨٤
  قال ابن عباس هي اليت تغرق 

  قال أبو جعفر يقال قصفه إذا كسره كأهنا من شدهتا تكسر الشجر 
  كفرمت مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعا  وقوله جل وعز فيغرقكم مبا - ٨٥

  قال جماهد ثائرا 
  قال أبو جعفر وهو من الثأر وكذلك يقال لكل من طلب 

  بثأر أو غريه تبيع وتابع ومنه قوله تعاىل فأتباع باملعروف أي مطالبة 
ا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفض - ٨٦ لناهم على وقوله جل وعز ولقد كرمن

ا تفضيال    كثري ممن خلقن
  قال عبد اهللا بن عباس فضلوا بأهنم يأكلون بأيديهم والبهامث تأكل بأفواهها 

  وقال غريه فضلوا بالفهم والتمييز ومبا سخر هلم 
  مث قال جل وعز يوم ندعو كل أناس بإمامهم  - ٨٧

  روى عن ابن عباس أي بنبيهم وقال احلسن والضحاك بكتاهبم 
أولئك يقرءون كتاهبم وال يظلمون فتيال الفتيل قال أب و جعفر ويدل على هذا قوله بعد فمن أوتى كتابه بيمينه ف

الذي يكون يف شق النواة والنقري النقرة اليت فيها والقطمري الفوقة اليت تكون على النواة أي ال يظلمون مقدار 
  هذا احلقري 

   اآلخرة أعمى وأضل سبيال مث قال جل وعز ومن كان يف هذه أعمى فهو يف - ٨٨
قال عكرمة قال رجل لعبد اهللا بن عباس كيف يكون يف اآلخرة أعمى فقال له أخطأت التأويل أال ترى أنه جل 

  وعز عدد النعم مث قال ومن كان يف هذه أعمى أي من عمي عن هذه النعم 

  ذلك قال قتادة اليت يراها وتدله على قدرة اهللا فهو فيما مل يره من أمر اآلخرة أعمى وك
وقال غريه ومن كان يف الدنيا أعمى وقد فسح اهللا له يف العمر ووعده قبول التوبة ودعاه اىل الطاعة فلم جيب 

  وعمى عن ذلك فهو يف اآلخرة إذا كان ال تقبل منه توبة وال إنابة أعمى وأضل سبيال 
ىن كادوا يفتنونك ألن إن و الالم تدل مث قال جل وعز وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك املع - ٨٩

  على التوكيد 

ا هؤالء السقاط واملوايل حىت جنلس معك ونستمع منك فهم النيب بذلك  ويروي أهنم قالوا للنيب صلع اطرد عن
ميال منه اىل أن يؤمنوا فعصم صلع وأنزل اهللا تبارك وتعاىل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك اىل قوله 

  ذقناك ضعف احلياة وضعف املمات إذا أل



قال مالك بن دينار سألت جابر بن زيد عن قوله إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات فقال إذا ألذقناك 
  ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات 

قال أبو جعفر وكذلك معناه عند أهل اللغة وخوطب هبذا النيب صلع ألن الثواب به جزل كما قال تعاىل يا 
  اء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وملشاهدة نس

األنبياء واملالئكة واآليات العظام كان يف ذلك اخلطاب من الفائدة أنه علم به أن هذا حكم اهللا فيمن عصاه من 
  األنبياء فكيف غريهم 

  املعىن يستفزونك بالقتل  مث قال جل وعز وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجونك منها قيل - ٩٠
قال عوف عن احلسن مهوا بإخراج النيب صلع من مكة وأراد اهللا بقاء أهل مكة فأمره ان خيرج منها مهاجرا اىل 

  املدينة فخرج بأمر اهللا ولو أخرجوه هللكوا كما قال سبحانه وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال 
  قال أهل التفسري خالفك أي بعدك 

  ب جاء فالن خلف فالن وخالفة أي بعده وقد جييء خالف مبعىن خمالفة وحكى عن العر
وقوله جل وعز أقم الصالة لدلوك الشمس اىل غسق الليل روى سفيان عن ايب اسحاق عن األسود عن  - ٩١

  عبد اهللا قال دلوكها غروهبا 
  وروى سفيان عن منصور عن جماهد عن ابن عباس لدلوك الشمس لغروهبا 

  عن ابن عباس دلوكها زواهلا وروى الشعيب 
  وروى الزهري عن سامل عن ابن عمر دلوك الشمس بعد نصف النهار وهو وقت الظهر 

  وروى مالك والليث عن نافع عن ابن عمر قال دلوك الشمس زواهلا 

  وكذلك روي عن جعفر بن حممد رمحة اهللا عليه 
عند الغروب إال أن الزوال يف هذا أكثر على ألسن قال أبو جعفر الدلوك يف اللغة امليل فهي متيل عند الزوال و

  الناس 
ويدل عليه أن بعده اىل غسق الليل فيدخل فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء وبعده وقرآن الفجر فال ميتنع 

أن يكون غسق الليل أوله وذلك عند غروب الشمس قال ذلك أبو هريرة وهو يقوي قول من قال الدلوك 
  ميلها للزوال 

  ل أبن عباس غسق الليل اجتماع الليل وظلمته قا
  وقال قتادة أوله 

  مث قال جل وعز وقرآن الفجر فسمى الصالة قرآنا ألهنا ال تكون إال بالقرآن  - ٩٢
  مث قال جل وعز إن قرآن الفجر كان مشهودا  - ٩٣

واقرءوا إن شئتم وقرآن  روى أبو هريرة عن النيب صلع قال صالة الفجر حتضرها مالئكة الليل ومالئكة النهار



  الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 
  وقوله عز و جل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال علقمة واألسود التهجد بعد النوم  - ٩٤

  قال أبو جعفر التهجد عند أهل اللغة التيقظ والسهر واهلجود النوم يقال هتجد إذا سهر وهجد إذا نام 
يب صلع خصيصا وأن معىن نافلة لك للنيب خاص ألنه قد غفر له ذنوبه فهي ناقلة من يروى عن جماهد أن هذا للن

  أجل أنه ال يعملها يف كفارة الذنوب والناس يعملون ما سوى املكتوبات لكفارات الذنوب 
  وقال غريه نافلة لك أي ليست بفرض ألن النفل كل ما ال جيب فعله والنافلة يف اللغة الزيادة 

  ل وعز عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا مث قال ج - ٩٥
روى داود األودي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلع يف قوله تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا قال 

  هو 

  املقام الذي أشفع فيه ألميت 
طلحة عن ابن عباس قال كل عسى واجبة    وروى معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 

   القرآن قال أبو عبيدة يعين يف
وقوله جل وعز وقل رب ادخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق قال احلسن وقتادة هو دخول  - ٩٦

  املدينة وخروجه من مكة 
  وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا 

  وقال جماهد هو دخوله يف الرسالة وأمر اهللا جل وعز 
سلطانا نصريا قال الشعيب وعكرمة أي حجة ثابتة وقال جماهد أي مث قال جل وعز واجعل يل من لدنك  - ٩٧

  حجة 
  وذهب احلسن اىل أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله 

  وقوله جل وعز وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  - ٩٨
  روى معمر عن قتادة قال احلق القرآن والباطل الشيطان قال وزهق هلك 

ا هو شفاء ورمحة للمؤمنني وق - ٩٩   وله جل وعز وننزل من القرآن م
ا للتبعيض وإمنا هي لبيان اجلنس    ليست من ها هن

  واملعىن وننزل ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني مث بني فقال من القرآن كما قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من األوثان 
  جبانبه قال جماهد أي تباعد منا وقوله جل وعز وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى  - ١٠٠

  وقرأ يزيد بن القعقاع وناء جبانبه اهلمزة مؤخرة واللغة األوىل أعرف وهذا على قلب اهلمزة 
  مث قال جل وعز وإذا مسه الشر كان يؤوسا  - ١٠١

  روى سعيد عن قتادة قال يئس قنط 
  وقوله جل وعز قل كل يعمل على شاكلته قال احلسن على نيته  - ١٠٢



  ال جماهد أي على حدته وعلى طبيعته وقال الضحاك على ناحيته وهذا يرجع اىل قول احلسن وجماهد وق
  وحقيقة املعىن واهللا أعلم كل يعمل على النحو الذي جرت به عادته وطبعة 

  واملعىن وليس ينبغي أن يكون كذلك إمنا ينبغي أن يتبع احلق حيث كان وقد ظهرت الرباهني وتبني احلق 
  و جعفر وهذا يرجع اىل قول احلسن قال أب

  وقوله جل وعز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب  - ١٠٣
روي عن عبد اهللا بن مسعود قال كنت مع النيب صلع فسألته اليهود عن الروح فسكت فحسبت أنه يوحى اليه 

  علم إال قليال فتنحيت فأنزل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من ال
  يعين اليهود فقالوا جند مثله يف التوراة قل الروح من أمر ريب 

  قال أبو جعفر وقد تكلم العلماء يف الروح 
  فروى عطاء عن ابن عباس قال الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح اهللا اىل يوم القيامة 

  دم هلم أيد وأرجل وقال أبو صاحل الروح خلق كخلق بين آدم وليسوا بين آ
  وقيل الروح جربيل عليه السالم واحتج صاحب هذا القول بقوله سبحانه نزل به الروح األمني 

  قال حممد بن إسحق وزعموا أنه ناداهم يعين النيب صلع الروح جربيل وكذا روى عن ابن عباس واحلسن 
  قال ابن عباس وجربيل قائم بني يدي اهللا جل ثناؤه يوم القيامة 

  ل هو عيسى صلى اهللا عليه و سلم أي هو من أمر اهللا وليس كما يقول النصارى وقي
  وقيل الروح القرآن لقوله تعاىل وكذلك أوحينا أليك 

  روحا من أمرنا واهللا أعلم مبا أراد غري أنه قد أخربنا أنه من أمر اهللا جل وعز 
  د أوتوا التوراة فإن قال قائل كيف قيل لليهود وما أوتيتم من العلم إال قليال وق

فاجلواب أن قليال وكثريا إمنا يعرفان باإلضافة اىل غريمها فإذا أضيفت التوارة اىل علم اهللا جل وعز كانت قليال 
من كثري أال ترى اىل قوله تعاىل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ريب ولو 

  جئنا مبثله مددا 
  وعز ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك وقوله جل  - ١٠٤

  أي لو شئنا ألذهبناه من الصدور والكتب مث ال جتد لك به علينا وكيال أي من يتوكل يف رده 
  قال احلسن أي مينعك منا إذا أردناك 

مث قال جل وعز إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا وهذا استثناء ليس من األول أي لكن  - ١٠٥
  ثبته رمحة منه وتفضال  اهللا

وقوله جل وعز قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان  - ١٠٦
  بعضهم لبعض ظهريا قال احلسن أي معينا 



وقوله جل وعز ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل أي وجهنا القول بكل مثل وهو من  - ١٠٧
  اليك كذا أي عدلت به اليك  قوله صرفت

مث أخرب اهللا أهنم ملا عجزوا أن يأتوا مبثله وانقطعت حجتهم اقترحوا اآليات فقال جل وعز وقالوا لن  - ١٠٨
نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا وقد أراهم اهللا من اآليات ما هو أكثر من هذا من انشقاق القمر 

  وغري ذلك 
  وقال جماهد ينبوع عيون 

  قال أبو جعفر وهو عند أهل اللغة من نبع ينبع وينبع 

  ومنه مسى مال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه ينبع 
  وقوله جل وعز أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا  - ١٠٩

  روى معمر عن قتادة قال كسفا قطعا 
  وحكى الفراء أنه مسع أعرابيا يقول أعطين كسفه من هذا الثوب أي قطعة 

  أ كسفا واملعىن على هذه القراءة للسماء كلها أي طبقا ويقر
  واشتقاقه من كسفت الشيء أي غطيته 

  مث قال جل وعز أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال  - ١١٠
  روى معمر وسعيد عن قتادة قال قبيال أي عيانا 

  قال أبو جعفر ذهب اىل أنه من املقابلة 
  أي كفلت وتقبل فالن بكذا أي تكفل به وقال غريه قبيال أي كفيال يقال قبلت به 

  مث قال جل وعز أو يكون لك بيت من زخرف  - ١١١
  روى جماهد قال كنا ال ندري ما الزخرف فرأيناه يف قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب 

  وقال أبو جعفر الزخرف يف اللغة الزينة والذهب من الزينة 
  ء ولن نؤمن لرقيك حىت تنزل علينا كتابا نقرؤه أي كتابا بنبوتك وقوله جل وعز أو ترقى يف السما - ١١٢

فأعلم اهللا أنه لو فعل هبم ذلك ما آمنوا فقال تعاىل ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
  كفروا إن هذا إال سحر مبني 

  أن قالوا أبعث اهللا بشرا رسوال وقوله جل وعز وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال  - ١١٣
فاعلم اهللا أن األعدل األبلغ أن يبعث اىل كل خلق من كان من جنسه فقال قل لو كان يف األرض مالئكة 

ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال فقالوا من يشهد لك هبذا فقال جل وعز قل كفى باهللا 
  شهيدا بيين وبينكم 

ا وبكما وصما وقوله جل وع - ١١٤   ز وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي



  ويف احلديث عن النيب صلع ان الذي امشاهم على أرجلهم قادر على أن ميشيهم على وجوههم 
ا يسرون به    قال ابن عباس عميا ال يرون شيئا يسرهم وبكما ال ينطقون حبجة وصما ال يسمعون م

  ت زدناهم سعريا مث قال جل وعز مأواهم جهنم كلما خب - ١١٥
  قال جماهد كلما خبت أي كلما طفئت أو قدت وقال الضحاك كلما سكنت 

قال أبو جعفر يقال خبت النار إذا سكن هلبها فإن سكن هلبها وعاد اجلمر رمادا قيل كبت فإن طفيء بعض 
  اجلمر وسكن اللهب قيل مخدت فإن ظفئت كلها قيل 

  مهدت هتمد مهودا 
  اهم نارا تسعر أي تلتهب ومعىن زدناهم سعريا زدن

  وقوله جل وعز قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق  - ١١٦
  روى حجاج عن ابن جريج قال اإلنفاق الفقر عن ابن عباس 

  وروى معمر عن قتادة قال اإلنفاق الفقر وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم واقتر إذا قل ماله 
  ل وعز وكان اإلنسان قتورا مث قال ج - ١١٧

  روى حجاج عن ابن جريج قال قتورا خبيال عن ابن عباس 
  وقوله جل وعز ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات  - ١١٨

روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعال حىت 
ل له النيب فإنه إن مسعها صارت له أربعة أعني قال فأتاه فسأله عن نسأل هذا النيب صلع فقال له اآلخر ال تق

هذه اآلية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال ال تشركوا باهللا شيئا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال 
تفروا من  باحلق وال تسرقوا وال تزنوا وال تأكلوا الربا وال متشوا بربيء اىل سلطان ليقتله وال تسحروا وال

الزحف وعليكم خاصة اليهود أال تعدوا يف السبت قال فقبلوا يده وقالوا نشهد انك رسول اهللا قال فما مينعكم 
  أن تتبعوين قالوا إن دواد صلع دعا أال يزال يف ذريته نيب وإنا خنشى إذا اتبعناك ان تقتلنا اليهود 

د آتينا موسى تسع آيات بينات هي الطوفان واجلراد وقال احلسن والشعيب وجماهد والضحاك يف قوله تعاىل ولق
  والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص من الثمرات واليد والعصا 

  هذا معىن قوهلم 
  مث قال جل وعز فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم  - ١١٩

  روى عن أبن عباس أنه قرأ فسأل بين أسرائيل 

ملعىن فلم يرد فرعون ما جاء به موسى صلع من اآليات والرباهني واملعىن على هذه القراءة فسأل بين إسرائيل وا
  بأكثر من انه أخرب أنه ظان ان موسى عليه السالم ساحر فقال إين ألظنك يا موسى مسحورا 

  وقوله جل وعز قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر  - ١٢٠
نه قرأ لقد علمت بضم التاء وقال واهللا ما علم فرعون وإمنا هو وروى عن علي بن أيب طالب رمحه اهللا عليه أ



  موسى الذي علم 
قال أبو جعفر والقراء كلهم على فتح التاء إال الكسائي فإنه ضمها ولو صح احلديث عن علي رمحة اهللا مل حيتج 

  ي رمحة اهللا عليه يف ذلك اىل نظر وكانت القراءة به أوىل ولكن إمنا رواه أبو اسحق عن رجل من مراد عن عل
  وعلم فرعون بذلك أوكد يف احلجة عليه وقد احتج يف ذلك عبد اهللا بن عباس حبجة قاطعة فقال إمنا هو لقد 

  علمت كما قال تعاىل وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم 
ت أبا حدثنا إبراهيم بن شريك قال نا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال نا زهري قال حدثنا أبو أسحق قال مسع

ا أنزل هؤالء قال سعد هو كقول الرجل لصاحبه وهو  عبيدة يسأل سعد بن عياض عن قوله تعاىل لقد علمت م
  حياوره لقد علمت 

قال زهري قال أبو اسحاق وحدثين رجل من مراد أنه مسع عليا يقول واهللا ما علم عدو اهللا ولكن موسى الذي 
  رعون مثبورا علم قال لقد علمت أنا مث قال وإين ألظنك يا ف

  روى املنهال عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملعونا 
  وروى ابن جريج عن جماهد قال هالكا 

  وروى معمر عن قتادة قال مهلكا 
  وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال ملعونا وروى عنه جويرب قال هالكا 

ما ثربك عن هذا أي ما منعك منه  قال أبو جعفر وهذه األقوال ترجع اىل شيء واحد ألنه حكى أهل اللغة
املعىن ممنوع من اخلري    وصرفك عنه ف

  مث قال جل وعز فأراد أن يستفزهم من األرض أي يزيلهم عنها إما بقتل أو بتنحيه  - ١٢١

ا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا قال  - ١٢٢ وقوله جل وعز وقلن
أي مجيعا وروى سفيان عن منصور عن أيب رزين قال من كل قوم قال أبو جعفر وهذا أوىل عند  جماهد وقتادة

  أهل اللغة ألنه يقال لففت الشيء إذا خلطته 
  وقال األصمعي اللفيف مجع ليس له واحد وهو مثل اجلميع 

  عاصني بالنار وقوله جل وعز وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا أي تبشر املطيعني اجلنة وتنذر ال - ١٢٣

  وقوله جل وعز وقرآنا فرقناه قال أبو عمرو رمحه اهللا فرقناه بيناه  - ١٢٤
  مث قال تعاىل لتقرأه على الناس على مكث قال جماهد أي على تؤدة  - ١٢٥
وقوله جل وعز إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا قال احلسن أي للجباه وقال قتادة أي للوجوه  - ١٢٦

  أهل اللغة جمتمع اللحيني وهو أقرب والذقن عند 

  األشياء اىل األرض من الوجوه إذا ابتدىء السجود 
مث قال جل وعز قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن فريوى أهنم قالوا ندعو اثنني فأعلم اله جل جالله أنه ال  - ١٢٧

  يدعى غريه بأمسائه فقال أيا ما تدعو فله األمساء احلسىن 



  وعز وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال فيها وجهان مث قال جل  - ١٢٨
أحدمها رواه األعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلع يعلن إذا 

  قرأ فيسب املشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به فصار خيفي 

  تك وال ختافت هبا القراءة فأنزل اهللا جل وعز وال جتهر بصال
والقول اآلخر رواه هشام بن عروة عن أبيه قال قالت يل عائشة يا ابن أخيت أتدري فيم أنزل وال جتهر بصالتك 

ال قالت أنزل يف الدعاء    وال ختافت هبا قال قلت 
بنيت  تقول... قال أبو جعفر واإلسنادان حسنان والدعاء يسمى صالة وال يكاد يقع ذلك للقراءة قال األعمش 

  ... يا رب جنب أيب األوصابا والوجعا ... وقد قربت مرحتال 
  نوما فإن جلنب املرء مضطجعا ... عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... 

  ويقال إنه إمنا قيل صالة أهنا ال تكون إال بدعاء والدعاء صالة فسميت بامسه 
  من الذل أي مل حيتج اىل من ينتصر له  وقوله جل وعز ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل - ١٢٩
  مث قال عز و جل وكربه تكبريا أي عظمه تعظيما أنتهت سورة اإلسراء وهللا احلمد واملنة  - ١٣٠

  تفسري سورة الكهف مكية

  آية  ١١٠وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الكهف وهي مكية 

يما يف هذا قوالن من ذلك قوله جل وعز احلمد هللا الذي أنزل على ع - ١   بده الكتاب ومل جيعل له عوجا ق
أحدمها أهنا على التقدمي والتأخري واملعىن احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا يروى 

  هذا املعىن عن ابن عباس وجماهد 

 قال حدثين علي بن أيب قال أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا معاوية بن صاحل
  طلحة عن ابن عباس ومل جيعل له عوجا قيما يقول أنزل الكتاب عدال قيما ومل جيعل له عوجا ملتبسا 

والقول األخر رواه سعيد عن قتادة قال يف بعض القراءات احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له 
يما    عوجا ولكن جعله ق

   جيعل له عوجا قوالن ويف قوله تعاىل ومل - ٢
  أحدمها أنه مل جيعله خمتلفا كما قال سبحانه ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

والقول األخر أنه مل جيعله خملوقا كما روى عن ابن عباس انه قال يف قوله تعاىل قرآنا عربيا غري ذي عوج قال 
  غري خملوق 



يما قوال - ٣ ن أحدمها رواه جويرب عن الضحاك قال مستقيما والقول اآلخر أنه قيما على ويف قوله جل وعز ق
  الكتب أي يصدقها 

مث قال جل وعز لينذر بأسا شديدا من لدنه املعىن لينذركم بأسا شديدا كما قال تعاىل إمنا ذلكم الشيطان  - ٤
  خيوف أولياءه 

 كذبا املعىن كربت تلك الكلمة كلمة عند مث قال جل وعز كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال - ٥
  اهللا وهي قوهلم إختذ اهللا ولدا أي كربت من كلمة 

وقيل فيه معىن التعجب كما يقال لقاض قضى باحلق ما أقضاه فيكون املعىن ما أكربها من كلمة وقرأ احلسن 
الشيء إذا عظم وكرب  وجماهد وحيىي بن يعمر كربت كلمة خترج من أفواههم بالرفع ومعناه عظمت يقال كرب

  إذا أسن 
وقوله جل وعز فلعلك باخع نفسك على آثارهم روى سعيد عن قتادة قال قاتل نفسك مث قال على  - ٦

  آثارهم أي بعدهم 

مث قال جل وعز إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا قال قتادة أي غضبا قال جماهد أي جزعا وهذا أشبه أي  - ٧
  حزنا عليهم 

  عز إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا قال قطرب أي ما على األرض مما تزين به وقوله جل و - ٨
  مث قال جل وعز لنبلوهم أيهم أحسن عمال أي لنختربهم  - ٩

وقوله جل وعز وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا روى سعيد عن قتادة قال أي ال شجر فيها وال  - ١٠
أبو جعفر والصعيد يف اللغة وجه األرض ومنه قيل للتراب صعيد  نبات وال بناء وقال جماهد أي بلقعا قال

  واجلرز يف اللغة األرض اليت ال نبات فيها 
ا فيها من النبات والزرع فهي  قال الكسائي يقال جرزت األرض جترز وجرزها القوم جيرزوهنا إذا أكلوا كل م

  جمروزة وجرز 
  م كانوا من آياتنا عجبا وقوله جل وعز أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقي - ١١

  قال الضحاك الكهف الغار يف الوادي و الرقيم الوادي 
  وقال يزيد بن درهم سئل أنس بن مالك عن الكهف والرقيم فقال الكهف اجلبل والرقيم الكلب 

وروى سفيان بن سعيد عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل كعبا ما الرقيم فقال هو اسم القرية اليت 
  ا منها خرجو

وقال عكرمة الرقيم الدواة وقال جماهد الرقيم الكتاب وقال السدي الصخرة وقال الفراء الرقيم لوح من 
  رصاص كتبت فيه أمساؤهم وأنساهبم ودينهم وممن هربوا 

وقال أبو عبيدة الرقيم الوادي الذي فيه الكهف وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل 
  إال أربعا غسلينا وحنانا واألواه والرقيم  القرآن أعلم



وروى سفيان بن حسني عن يعلي بن مسلم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه ذكر أصحاب الكهف فقال 
إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم جيدوهم فرفع ذلك اىل امللك فقال ليكونن هلم نبأ وأحضر لوحا من رصاص 

  زائنه فذلك اللوح هو الرقيم فكتب فيه أمساءهم وجعله يف خ
وروى وكيع عن ايب مكني عن سعيد بن جبري قال الرقيم لوح فيه أمساء فتية رقمت أمساؤهم يف الصخرة فذلك 

  الكتاب 
  ويف بعض الروايات أنه كتب أمساؤهم وخربهم يف لوح وجعل على باب الكهف 

ة ألن القول األول إمنا مسعه من كعب والقول قال أبو جعفر والروايات اليت رويت عن ابن عباس ليست مبتناقض
الثاين جيوز أن يكون عرف الرقيم بعده وأحسن ما قيل فيه أنه الكتاب وذلك معروف يف اللغة يقال رقمت 

  الشيء أي كتبته قال اهللا عز و جل كتاب مرقوم ورقيم مبعىن مرقوم كما يقال قتيل مبعىن مقتول 
  عاىل كانوا من آياتنا عجبا قال هم عجب وروى ابن جريج عن جماهد يف قوله ت

  قال أبو جعفر يذهب جماهد اىل أنه ليس بإنكار على النيب صلع أن يكون عنده اهنم عجب 

  وقد روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال يقول ليس هم بأعجب آياتنا 
نا من أمرنا رشدا أي وقوله جل وعز إذ أوى الفتية اىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيء ل - ١٢

  أرشدنا اىل أحب األشياء إليك 
  وقوله جل وعز فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنني عددا أي منعناهم من أن يسمعوا  - ١٣

  واملعىن أمنناهم ألهنم إذا مسعوا انتبهوا مث قال سنني عددا 

خر أنه توكيد معىن الكثرة ألن ويف الفائدة يف قوله عددا قوالن أحدمها أنه توكيد وإفراد من الواحدة واآل
  القليل ال حيتاج اىل عدد ألنه قد عرف 

وقوله جل وعز مث بعثناهم أي من نومهم يقال ملن أحيي أو أقيم من نومه مبعوث ألنه كان ممنوعا من  - ١٤
  االنبعاث والتصرف 

  مث قال جل وعز لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا  - ١٥

  قال أبو جعفر واألمد يف اللغة الغاية قال جماهد أي عددا 
  وقوله جل وعز وربطنا على قلوهبم قال قتادة أي باإلميان واملعىن عند أهل اللغة صربناهم وثبتناهم  - ١٦
مث قال جل وعز إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات واألرض لن ندعو من دونه إهلا فأنكروا أن يعبد مع  - ١٧

  اهللا غريه 
  تعاىل لقد قلنا إذا شططا قال قتادة أي كذبا قال أبو جعفر والشطط يف اللغة التجاوز يف اجلور مث قال  - ١٨
  مث قال جل وعز هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال  - ١٩

  يأتون عليهم بسلطان بني 
سلطان يف القرآن فهو حجة    روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كل 



قوله جل وعز وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا واملعىن اعتزلتم ما يعبدون إال اهللا فإنكم مل تتركوا و - ٢٠
  عبادته 

  رووى سعيد عن قتادة قال يف قراءة ابن مسعود وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون اهللا 

  مث قال جل وعز فأووا اىل الكهف أي صريوه مأواكم  - ٢١
  ر لكم ربكم من رمحته ويهيء لكم من أمركم مرفقا مث قال جل وعز ينش

ا يرتفق به وكذلك مرفق اإلنسان ومرفقه ومنهم من جيعل املرفق بفتح امليم  قريء بفتح امليم وكسرها وهو م
  وكسر الفاء من األمر واملرفق من اإلنسان وقد قيل املرفق بفتح امليم املوضع كاملسجد ومها لغتان 

تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا روى أن النيب صلع سئل عن فتية  وقوله جل وعز وال - ٢٢
  مضوا يف الزمن األول 

وعن رجل طواف وعن الروح فقال رسول اهللا صلع غدا أخربكم عن ذلك ومل يستثن فمكث عنه جربيل بضع 
إين فاعل ذلك غدا إال أن  عشرة ليلة مث جاءه بسورة الكهف ونزل يف قوله أخربكم به غدا وال تقولن لشيء

  يشاء اهللا 
مث قال جل وعز وقل عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا اي عسى أن يعطيين من اآليات  - ٢٣

  والدالئل ما هو أرشد وأبني من خرب أصحاب الكهف 
  مث قال جل وعز ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا يف معناه ثالثة أقوال  - ٢٤

ال جماهد هذا عدد ما لبثوا ب وقال قتادة يف قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا يف كهفهم ج والقول الثالث أن أ ق
اهللا خرب مبا لبثوا اىل أن بعثوا من الكهف وال نعلم كم مذ بعثوا اىل هذا الوقت فقال سبحانه قل اهللا أعلم مبا 

  لبثوا أي من أي وقت مبعثهم اىل هذا الوقت 
ر واحسن هذه األقوال األول وإمنا يقع اإلشكال فيه لقوله جل وعز قل اهللا أعلم مبا لبثوا ففر قوم قال أبو جعف

  اىل أن قالوا هو معطوف على قوله تعاىل سيقولون 
  قال أبو جعفر وإمنا اخترنا القول األول ألنه أبلغ وأن 

ث مائة قالوا أسنني أم شهروا أم ابن فضيل روى عن األجلح عن الضحاك قال ملا أنزلت ولبثوا يف كهفهم ثال
  أياما فأنزل اهللا جل وعز سنني 

ا اختلفوا يف مقدار  ا أشكل من قوله تعاىل قل اهللا أعلم مبا لبثوا فنحن نبينه جيوز أن يكون مل قال أبو جعفر فأما م
  فيه  ما لبثوا مث أخرب اهللا جل وعز به فقال قل اهللا أعلم مبا لبثوا أي هو أعلم به من املختلفني

وقول آخر أحسن من هذا أن يكون اعلم مبعىن عامل وذلك كثري موجود يف كالم العرب قال اهللا جل وعز وهو 
الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه أجود األقوال فيه أن معناه هو هني عليه وهو اختيار أيب العباس ومنه 

  اهللا اكرب مبعىن كبري ومنه قول الفرزدق 



  ... بيتا دعائمه أعز وأطول ... السماء بىن لنا إن الذي مسك 
  ... قسما إليك مع الصدود ألميل ... أصبحت أمنحك الصدود وإنين ... وقول اآلخر 
  ... على أينا تعدو املنية أول ... لعمرك ما أدري وإين ألوجل ... وقول اآلخر 

ا أبصره وأمسعه أي هو  - ٢٥   عامل بقصة أصحاب الكهف وغريهم وقوله جل وعز أبصر به وأمسع املعىن م

  مث قال رجل وعز ما هلم من دونه من ويل وال يشرك يف حكمه أحدا  - ٢٦
  نظريه قوله تعاىل فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول 

  ومن قرأ وال تشرك يف حكمه أحدا فمعناه عنده ال تنسب أحدا اىل أنه يعلم الغيب 
دونه ملتحدا قال جماهد أي ملجأ أي مينعك منه جل وعز وقوله جل وعز ال مبد - ٢٧   ل لكلماته ولن جتد من 

قال أبو جعفر وهو حسن يف اللغة وأصله يف اللغة من اللحد وهو من امليل وامللحد املائل عن احلق العادل عنه 
  فإذا أحلدت اىل الشيء فقد ملت اليه 

  بالغداة والعشي يريدون وجهه قوله جل وعز واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم  - ٢٨
  روى ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر قال الصالة املكتوبة 

  قال جماهد وإبراهيم الصلوات اخلمس 
  مث قال جل وعز وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا أي ال تتجاوزهم اىل املترفني  - ٢٩

  وروى عن احلسن أنه قرأ وال تعد عينيك عنهم 

  الدال والنصب بتشديد 
ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال جماهد أي ضياعا  - ٣٠ مث قال جل وعز وال تطع من أغفلن

قال أبو جعفر وقيل إسرافا وقيل ندما وهذه األقوال متقاربة وهو من اإلفراط يف الشيء والتجاوز فيه وبني هذا 
  ه قال أنا أشرف مضر وأجلها فهذا هو التجاوز بعينه أن سفيان بن سعيد قال هو عيينه بن حصن وقال غري

  وقال الفراء فرطا متروكا قد تركت فيه الطاعة 
  مث قال جل وعز وقل احلق من ربكم املعىن وقل الذي جئتكم به احلق احلق من ربكم  - ٣١
  مث قال جل وعز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا على التهديد  - ٣٢
  عز إنا أعتدنا للظاملني نارا أي جعلناها هلم عتادا والعتاد الثابت الالزم وهو مثل العدة مث قال جل و - ٣٣
  مث قال جل وعز أحاط هبم سرادقها السرادق يف اللغة كل شيء حميط بشيء  - ٣٤

ظل ذي قيل أنه يراد به الدخان الذي حييط بالكفار يوم القيامة وهو الذي ذكره اهللا يف قوله سبحانه انطلقوا اىل 
  ثالث شعب 

  مث قال جل وعز وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه  - ٣٥
روى هشيم عن عوف عن احلسن قال جاء قوم اىل عبد اهللا بن مسعود يسألونه عن املهل فأخذ فضة فاذاهبا حىت 



  امناعت مث أذن هلم بالدخول فقال هلم هذا أشبه باملهل 
  مة عن ابن عباس قال وروى إسرائيل عن مساك عن عكر

املهل دردي الزيت وروى ابن ايب جنيح عن جماهد قال املهل القيح والدم قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة 
ا يستعمل لدردي الزيت كما قال ابن عباس    وإمنا هو ما متهل وسكن وأكثر م

النار مرتفقا قال جماهد أي مث قال جل وعز يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا املعىن وساءت  - ٣٦
  جمتمعا وقال غريه أي جملسا 

كأن ... إين أرقت فبت الليل مرتفقا ... قال أبو جعفر واملعروف يف اللغة أن املرتفق املتكأ وانشد أهل اللغة 
  ... عيين فيها الصاب مذبوح 

  قال أبو جعفر وال ميتنع أن يكون املعىن موضع مرتفق 
  لذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال وقوله جل ذكره إن ا - ٣٧

قال أبو جعفر حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن سهل قال حدثنا حممد بن محيد قال نا حيىي بن الضريس عن 
زهري بن معاوية عن أيب اسحاق عن الرباء بن عازب قال قدم أعرايب اىل رسول اهللا صلع يف حجة الوداع والنيب 
واقف بعرفات على ناقته الصهباء فقال إين رجل متعلم فأخربين عن قول اهللا إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال قال النيب عليه السالم يا أعرايب ما أنت منهم ببعيد وما هم منك ببعيد هؤالء 

  األربعة الذين هم وقوف معي 

  علم قومك أن هذا اآلية نزلت يف هؤالء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فا
وقوله جل وعز أولئك هلم جنات عدن جتري من حتتهم األهنار العدن اإلقامة مث قال جتري من حتتهم  - ٣٨

  األهنار أي ماء األهنار 
  مث قال جل وعز حيلون فيها من أساور من ذهب أساور مجع أسورة وأسورة مجع سوار ويقال سوار  - ٣٩

  ى قطرب أن أساور مجع أسوار وال يعرف ذلك وحك
  مث قال جل وعز ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستربق السندس رقيق الديباج واإلستربق ثخينه  - ٤٠
  مث قال جل وعز متكئني فيها على األرائك وهي السرر يف احلجال  - ٤١
  قا مث قال جل وعز نعم الثواب وحسنت مرتفقا أي حسنت اجلنة مرتف - ٤٢
ا ألحدمها جنتني من أعناب  - ٤٣   وقوله جل وعز واضرب هلم مثال رجلني جعلن

يروى أن اليهود قالوا سلوه عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن رجلني فأنزل اهللا عز و جل هذا وجعله مثال 
  جلميع الناس 

  وا مث قال جل وعز وحففنامها بنخل أي حوطنامها به وقد حف القوم بفالن إذا حدق - ٤٤
  مث قال جل وعز وجعلنا بينهما زرعا فأخرب أنه ليس بينهما إال عمران  - ٤٥
مث أخرب أهنما يف تأدية احلمل والثمر على النهاية فقال كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئا أي ومل  - ٤٦



  تنقص 
  مث قال جل وعز وفجرنا خالهلما هنرا  - ٤٧

  أغزر الشرب  فأخرب أن شرهبما كان من هنر وهو
مث قال جل وعز وكان له مثر ويقرأ مثر فالثمر معروف ويف الثمر قوالن أ قال جماهد كل ما كان يف  - ٤٨

ا كان من مثر فهو من الثمار ب وقال أبو عمران اجلوين الثمر أنواع املال والثمر  القرآن من مثر فهو املال وم
  الثمرات 

  لثمر الثمرة ج وقال أبو يزيد املدين الثمر األصل وا
  قال أبو جعفر وكأنه يريد باألصل الشجر وما أشبهها 

  وهذه الثالثة األقوال ترجع اىل معىن واحد وهو ان الثمر املال 

والقول اآلخر حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربين عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي قال 
ل حدثين أبان بن تغلب عن األعمش أن احلجاج قال لو مسعت حدثنا شعيب بن إسحق قال حدثنا هارون قا

أحدا يقول وكان له مثر لقطعت لسانه فقلت لألعمش اتأخذ بذلك قال ال وال نعمة عني فكان يقرأ مثر ويأخذه 
  من مجع الثمر 

لعربية إال أن قال أبو جعفر فالتقدير على هذا القول أنه مجع مثرة على مثار مث مجع مثارا على مثر وهو حسن يف ا
  القول األول أشبه واهللا أعلم ألن قوله تعاىل كلتا اجلنتني آتت أكلها يدل على أن له مثرا 

  مث قال جل وعز فقال لصاحبه وهو حياوره أي خياطبه أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا  - ٤٩

  النفر الرهط وهو ما دون العشرة وأراد ها هنا األتباع واخلدم والولد 
  اهللا جل وعز ودخل جنته وهو ظامل لنفسه وكل من كفر فقد ظلم نفسه ألنه يوجلها النار قال  - ٥٠
  مث قال تعاىل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة  - ٥١

  فكفر بالبعث وبأن الدنيا تفىن 
فيقال كيف ينكر مث قال جل وعز ولئن رددت اىل ريب ألجدن خريا منها منقلبا وهذا مما يسأل عنه  - ٥٢

  البعث ويقول ولئن رددت اىل ريب وحيكم أنه يعطي خريا منهما 
فاجلواب أن املعىن ولئن رددت اىل ريب على قولك وقد أعطاين يف الدنيا فكما أعطاين يف الدنيا فهو يعطيين يف 

  اآلخرة 

  ونظري هذا قوله جل وعز أين شركائي أي على قولكم ومن قرأ منها أراد اجلنة 
مث قال جل وعز قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة فألزمه الكفر  - ٥٣

  بقوله 
  مث قال جل وعز مث سواك رجال أي كملك  - ٥٤
  مث قال جل وعز لكن هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحدا فدل هذا على أنه كان مشركا  - ٥٦



  واملعىن لكن أنا 
وال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا املعىن هذه اجلنةهي ما شاء اهللا مث قال جل وعز ول - ٥٦

وجيوز أن يكون املعىن ما شاء اهللا كان واملعىن ال يكون ألحد إال ما شاء اهللا وليس ألحد يف بدنه وال ماله قوة 
  إال باهللا 

دلك على كلمة من كنز اجلنة من حتت وروى عمرو بن ميمون عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلع أال أ
  العرش 

  قال قلت بلى بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قال ال قوة إال باهللا إذا قاهلا العبد قال اهللا أسلم عبدي واستسلم 
  مث قال جل وعز إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك  - ٥٧

  يكون أراد يف اآلخرة  جيوز أن يكون أراد يف الدنيا وأن
  مث قال جل وعز ويرسل عليها حسبانا من السماء قال قتادة والضحاك أي عذابا  - ٥٨

ة وشيء فيه احلصب    وقال أبو عبيدة هي املرامي مجع مرما
  واملعروف يف اللغة ان احلسبان واحلساب واحد قال اهللا جل وعز الشمس والقمر حبسبان 

عىن كأنه قال أو يرسل عليها عذاب حساب ما كسبت يداه وهو مثل قوله وقول قتادة والضحاك صحيح امل
  تعاىل واسأل القرية 

مث قال جل وعز فتصبح صعيدا زلقا الصعيد يف اللغة وجه األرض الذي ال نبات عليه والزلق ما نزل فيه  - ٥٩
  األقدام 

  مث قال جل وعز أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا والتقدير ذا غور  - ٦٠
  مث قال جل وعز فلن تستطيع له طلبا أي مل يبق له أثر فيطلب من أجله  - ٦٢
  مث قال جل وعز وأحيط بثمره أي أحاط اهللا العذاب بثمره  - ٦٢
  مث قال تعاىل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهذا يوصف به النادم  - ٦٣
  مث قال جل وعز وهي خاوية على عروشها  - ٦٤

اخلالية والعروش السقوف واملعىن أن حيطاهنا قيام وقد سقطت سقوفها فكان احليطان على اخلاوية يف اللغة 
  السقوف 

  وقوله جل وعز ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا قال جماهد أي عشرية  - ٦٥
لوالية وقوله جل وعز هنالك الوالية هللا احلق أي يؤمنون باهللا وحده ويتربءون مما كانوا يعبدون ويقرأ ا - ٦٦

  بكسر الواو واملعىن على الفتح ألن الوالية املعروف أهنا اإلمارة 
  مث قال جل وعز هو خري ثوابا وخري عقبا  - ٦٧

  العقب عند أهل اللغة والعقىب والعاقبة واحد وهو ما يصري إليه األمر 
به نبات األرض فاصبح مث قال جل وعز واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط  - ٦٨



  هشيما اهلشيم ما جف من الثياب أو تفتت ويقال هشمته أي كسرته 
مث قال جل وعز تذروه الرياح أي تنسفه ضرب اهللا هذا املثل للحياة الدنيا ألن ما مضى منها مبنزلة ما مل  - ٦٩

  يكن 
  وقوله جل وعز والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا  - ٧٠

حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد هو ابن عبد اهللا عن عبد قال أبو جعفر 
  امللك عن عطاء عن ابن عباس قال الباقيات الصاحلات سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

اد عن سعيد بن املسيب أنه كان وحدثنا أبو بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عمارة بن صي
  يقول يف الباقيات الصاحلات إهنا قول العبد 

  سبحان اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا وال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا 

قال أبو جعفر وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال الباقيات الصاحلات الصالة والصوم واحلج والغزو والتهليل 
  والتسبيح 

  ال ميتنع شيء من هذا عند أهل اللغة ألنه كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا و
  مث قال جل وعز وخري أمال أي خري ما يؤمل  - ٧١
مث قال جل وعز ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة يف قوله باروزة قوالن أحدمها قد اجتثت مثارها  - ٧٢

  ظاهرة وعلى هذا القول أهل التفسري وهو البني وقلعت جباهلا وهدم بنياهنا فهي بارزة أي 

والقول اآلخر إن معىن بارزة قد أبرز من فيها من املوتى فيكون هذا على النسب كما قال كليين هلم يا أميمة 
  ناصب 
  مث قال جل وعز وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي مل نبق  - ٧٣
  رهم شيء وال حيجبهم مث قال جل وعز وعرضوا على ربك صفا أي ال يست - ٧٤

مث قال جل وعز لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة قيل معناه بعثناكم كما خلقناكم أول مرة وقيل هو  - ٧٥
  كما روى أهنم حيشرون حفاة عراة غرال 

  مث قال جل وعز بل زعمتم أن لن جنعل لكم موعدا أي كنتم تنكرون البعث  - ٧٦
 الكالم حذف واملعىن ووضع الكتاب يف يد كل أمريء إما يف ميينة مث قال جل وعز ووضع الكتاب يف - ٧٧

  وإما يف مشاله 

مث يبني هذا بقوله فترى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال  - ٧٨
شأن هذا الكتاب ال يبقى كبرية إال أحصاها أي تراهم خائفني وجلني مما فيه من أعماهلم السيئة ويقولون ما 

  صغرية من ذنوبنا وال كبرية إال حفظها وضبطها 
مث قال جل وعز ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا أي إمنا تقع العقوبة على اجملازاة وأصل  - ٧٩

  الظلم يف اللغة وضع الشيء يف غري موضعه 



ا إال إبليس كان من اجلن يف هذا قوالن أحدمها وقوله جل وعز وإذ قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم فسجدو - ٨٠
  أنه نسب اىل اجلن ألنه عمل عملهم والقول اآلخر أنه منهم 

مث قال جل وعز ففسق عن أمر ربه أي فخرج وحكى الفراء فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها  - ٨١
  ... فواسقا عن قصدها جوائرا ... يهوين يف جند وغورا غائرا ... وقال رؤبة 

  يف هذه اآلية سؤال و

  يقال ما معىن ففسق عن أمر ربه ففي هذا قوالن 
ا أمر فعصى فكان سبب الفسق أمر ربه كما تقول  أحدمها وهو مذهب اخلليل وسيبويه أن املعىن اتاه الفسق مل

  أطعمته عن جوع 
  والقول اآلخر وهو مذهب حممد بن قطرب أن املعىن ففسق عن رد أمر ربه 

  عز أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم مث قال جل و - ٨٢

  عدو أي عداء 
  مث قال جل وعز بئس للظاملني بدال أي بئس ما اسبتدلوا من طاعة اهللا طاعة إبليس  - ٨٣
  مث قال جل وعز ما أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم أي مل يكونوا موجودين إذ ذاك  - ٨٤
ت متخذ املضلني عضدا روى معمر عن قتادة قال أعوانا قال أبو جعفر وكذلك مث قال جل وعز وما كن - ٨٥

  هو يف اللغة يقال عضدين فالن وعاضدين أي أعانين وأعزين 

وقوله جل وعز ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا هلم وجعلنا بينهم موبقا  - ٨٦
طلحة عن ابن عباس قال مهلكا وكذلك قال الضحاك وروى معمر عن قتادة  ويف معناه أقوال روى علي بن أيب 

قال هالكا وروى يزيد بن درهم عن أنس بن مالك يف قوله تعاىل وجعلنا بينهم موبقا قال واديا من قيح ودم يف 
  جهنم 

وقال وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال واد يف جهنم وكذلك قال نوف إال أنه قال حيجر بينهم وبني املؤمنني 
  أبو عبيدة موبقا موعدا 

ا بينهم عداوة قال أبو جعفر واصح هذه األقوال األول ألنه معروف يف اللغة أن  وقال عوف موبقا أي جعلن
يقال وبق يوبق ويابق وييبق ووبق يبق إذا هلك وأوبقه اهللا أي أهلكه ومنه أو يوبقهن مبا كسبوا ومنه أوبقت 

ا تواصلهم   يف الدنيا مهلكا هلم يف اآلخرة إال أنه جيوز أن يسمى الوادي موبقا ألنه يهلك  فالنا ذنوبه فاملعىن جعلن
  مث قال جل وعز ورأى اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها روى معمر عن قتادة قال أيقنوا  - ٨٧

ا قال أبو عبيدة أي معدال  - ٨٨   مث قال جل وعز ومل جيدوا عنها مصرف
ا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدال قيل يراد وقوله جل وعز ولقد صرفن - ٨٩

باإلنسان ها هنا الكفار وهو يف معىن مجاعة كما قال تعاىل إن اإلنسان لفى خسر إال الذين آمنوا وعملوا 



اهللا عنه  الصاحلات وقيل هو عام ويف احلديث ما يدل على أنه عام أن النيب صلع ملا الم على بن أيب طالب رضى
وفاطمة معه يف ترك الصالة بالليل قال علي أنفسنا بيد اهللا إذا شاء أطلقها فخرج النيب صلع وهو يقول وكان 

  اإلنسان أكثر شيء جدال 

ا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن تأتيهم سنة األولني يف  - ٩٠ وقوله جل وعز وم
طلب أن تأتيهم سنة األولني وسنة األولني معاينة العذاب ألهنم قالوا اللهم إن كان هذا  الكالم حذف واملعىن إال

  هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فطلبوا العذاب 
  مث قال جل وعز أويأتيهم العذاب قبال روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال فجأة  - ٩١

نا واملعنيان متقاربان ويقرأ قبال فأكثر أهل اللغة على أنه مجع قبيل أي أنواعا وضروبا وقال قال الكسائي أي عيا
  بعضهم معنا يقابلهم كما يقال جاءه من قبل ومعىن قبال أي استئنافا كما يقال ال أكلمك اىل عشر من ذي قبل 

  وقوله جل وعز بل هلم موعد لن جيدوا من دونه موئال  - ٩٢

  طلحة عن ابن عباس قال ملجأ وحكى أهل اللغة وأل يئل إذا جنا  روى علي بن أيب
  وقوله جل وعز وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا  - ٩٣

  واملعىن أهل القرى 
مث قال جل عز وجعلنا ملهلكهم موعدا جيوز أن يكون املعىن إلهالكهم فيكون مصدرا وجيوز أن يكون  - ٩٤

  ذهب اىل أن املعىن هلالكهم كما يقال جلس جملسا واسم املوضع اجمللس  املعىن لوقت إهالكهم ومن قرأ ملهلكهم

  وهلك مهلكا واسم املوضع املهلك 
  قال جماهد موعدا أي أجال 

مث قال جل وعز وإذ قال موسى لفتاة ال أبرح قيل إمنا قيل له فتاه ألنه كان خيدمه وهو يوشع ومعىن ال  - ٩٥
   أبرح أي ال أزال وليس معناه ال أزول

  مث قال جل وعز حىت أبلغ جممع البحرين روى معمر عن قتادة قال حبر الروم حبر فارس  - ٩٦

  وقال غريه هو املوضع الذي وعده اهللا أن يلقى فيه اخلضر 
مث قال تعاىل أو أمضى حقبا روى عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن عمرو قال احلقب مثانون سنة وروى  - ٩٧

ون خريفا وروى معمر عن قتادة قال احلقب زمان قال أبو جعفر الذي يعرفه أهل ابن جنيح قال احلقب سبع
  اللغة أن احلقب 

واحلقبة زمان من الدهر مبهم غري حمدود كما أن قوما و رهطا مبهم غري حمدود واحلقب بضمتني مجعه أحقاب 
نهما قال جماهد أي بني وجيوز أن يكون أحقاب مجع حقب وحقب مجع حقبة مث قال جل وعز فلما بلغا جممع بي

  البحرين وقال أيب بن كعب رمحه اهللا افريقيه 



مث قال جل وعز نسيا حوهتما فاختذ سبيله يف البحر سربا قيل كان النسيان من موسى صلع أن يتقدم اىل  - ٩٩
  يوشع بشيء من أمر احلوت 

ذ سيله يف البحر سربا السرب يف وكان النسيان من يوشع عليه السالم خيربه بسربه وقيل أن يقدمه مث قال فاخت
  اللغة املذهب واملسلك 

وقوله جل وعز قال ذلك ما كنا نبغ أي الذي كنا نبغي ألنه وعد أن يلقى اخلضر يف املوضع الذي  - ١٠٠
  ينسرب فيه 

مث قال جل وعز فارتدا على آثارهم قصصا أي رجعا يف الطريق الذي سلكاه يقصان األثر قصصا  - ١٠١
  اع األثر والقصص أتب

وقوله جل وعز فوجدوا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يعين به اخلضر  - ١٠٢
  وقيل إمنا مسى اخلضر ألنه كان إذا صلى يف مكان اخضر ما حوله 

لى أنه ال وفيما فعله موسى وهو من جله األنبياء وقد أوتى التوراة من طلبه العلم والرحلة يف ذلك ما يدل ع
ينبغي ألحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ هنايته وأحاط بأكثر ما يدركه أهل زمانه وأن يتواضع ملن هو 

  أعلم منه 
وقوله جل وعز قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا هذا سؤال املالطف  - ١٠٣

ف عليك أن تأذن يل يف مرافقتك ألقتبس من علمك واملخاطب املبالغ يف حسن األدب واملعىن هل يتفق لك وخي
  ما يرشدين وهذا كما يف احلديث هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا صلع يتوضأ 

  والرشد والرشد مبعىن واحد وهو كثري يف اللغة العربية حنو 

  البخل والبخل والعرب والعرب 
ول اخلضر ملوسى مث أعلمه العلة يف ترك الصرب وقوله جل وعز قال إنك لن تستطيع معي صربا هذا ق - ١٠٤

  فقال وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا 
أي وكيف تصرب على ما ظاهره خطأ ومل خترب بوجه احلكمة فيه واألنبياء ال يقرون على منكر وال يسعهم التقرير 

  أي ال يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك 
  اء اهللا صابرا وقوله جل وعز قال ستجدين إن ش - ١٠٥

هذا قول موسى للخضر أي سأصرب مبشيئة اهللا وال أعصي لك أمرا أي قد ألزمت نفسي طاعتك ولن أعصي 
  أمرك إن شاء اهللا 

  وقوله جل وعز قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا  - ١٠٦

   أكون أنا الذي أفسره لك أي إن إنكرته فال تعجل باملسألة اىل أن أبني لك الوجه فيه وحىت
شرط عليه قبل بدء الرحله أال يسأله وال يستفسر عن شيء من تصرفاته حىت يكشف له عن سرها فقبل موسى 

  شرطه رعاية ألدب املتعلم مع العامل 



  وقوله جل وعز فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها  - ١٠٧
مرت هبما سفينه فعرفوا اخلضر فحملومها بدون أجر فلما انطلق موسى واخلضر ميشيان على ساحل البحر حىت 

ركبا يف السفينة عمد اخلضر اىل فأس فقلع لوحا من ألواح السفينه بعد أن أصبحت يف جلة البحر فذلك قوله 
  تعاىل حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها أي خرقها اخلضر 

إمرا أي قال له موسى منكرا عليه أخرقت وقوله جل وعز قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا  - ١٠٨
  السفينة لتغرق ركاهبا لقد فعلت شيئا عظيما هائال 

  ومعىن إمرا أي شيئا عظيما من املنكر 
ويروي أن موسى ملا رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان اخلرق مث قال للخضر قوم محلونا بغري أجر عمدت اىل 

  هائال عظيما  سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد فعلت أمرا
قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا أي قال له اخلضر أمل أخربك من أول األمر إنك ال تستطيع أن تصرب على 

  ما ترى من صنيعي ذكره بلطف يف خمالفته للشرط 
  مث قال جل وعز قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا  - ١٠٩

  باليسر ال بالعسر معىن ترهقين تغشيين أي عاملين 
روى عن النيب صلع أنه قال كانت األوىل من موسى نسيانا وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر يف 
  البحر نقرة فقال له اخلضر ما علمي وعلمك من علم اهللا تعاىل إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر 

  تله وقوله جل وعز فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فق - ١١٠
أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزوهلمامن السفينة ميشيان فمرابغلمان يلعبون وفيهم غالم وضيء الوجه مجيل 

الصورة فأمسكه اخلضر واقتلع رأسه بيده مث رماه يف األرض قال أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا 
تل نفسا حىت تقتل به لقد فعلت شيئا منكرا نكرا أي قال له موسى أقتلت نفسا طاهرة بريئة مل تذنب قط ومل تق

عظيما ال ميكن السكوت عنه قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا أي قال له اخلضر أمل أخربك أنك لن 
  تستطيع الصرب على ما ترى مين وقره يف األول مث واجهة بكاف اخلطاب بقوله لك لعدم العذر هنا 

  ب قتلها ومعىن زكية أي بريئة مل ير ما يوج
وقال هنا نكرا أي منكرا فظيعا أنكر من األمر األول وهو أبلغ من قوله إمرا يف اآلية السابقة وهو منصوب على 

  ضربني 
  احدمها معناه أتيت شيئا نكرا 

  والثاين معناه جئت بشيء نكر فلما حذف الباء أفضى اىل الفعل فنصبه 
  فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا  مث قال جل وعز قال إن سألتك عن شيء بعدها - ١١١

أي إن انكرت عليك بعد هذه املرة واعترضت على ما يصدر منك فال تصحبين معك فقد أعذرت اىل ونبهتين 
  على خمالفيت الشرط فأنت معذور عندي 

 وقوله جل وعز فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أي مشيا حىت وصال اىل قرية فطلبا - ١١٢



  طعاما فلم يعطومها واستضافاهم فلم يضيفومها 
  قال ابن عباس هي انطاكية وقال ابن سريين هي األيلة 

  مث قال تعاىل فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه  - ١١٣

  واملعىن وجدا يف القرية حائطا مائال يوشك أن يسقط ويقع فمسحه اخلضر بيده فاستقام وقيل إنه هدمه مث بناه 
أن موسى قال للخضر قوم استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم فل يضيفونا مث قعدت تبين هلم اجلدار لو  وروى

  شئت لتخذت عليه أجرا 
وقوله تعاىل يريد ان ينقض أي يوشك ان يسقط وهذا جماز وتوسع وهو يف كالم العرب وأشعارها كثري فمن 

  ... كا اىل بعربة وحتمحم وش... وازور من وقع القنا بلبانه ... ذلك قول عنترة 
  ويرغب عن دماء بين عقيل ... يريد الرمح صدر أيب براء ... وقول اآلخر 

وقوله جل وعز قال هذا فراق بيين وبينك سيبويه يذهب اىل أن إعادة بني يف مثل هذا على التوكيد  - ١١٤
  أي فراق بيننا كما يقال أخزى اهللا الكاذب مين ومنك أي منا 

ا السفينه فكانت ملساكني يعملون يف البحر وقوله  - ١١٥   جل وعز أم
أهل اللغة مجيعا ال نعلم بينهم اختالفا يقولون املسكني الذي ال شيء له والفقري الذي له الشيء اليسري وأكثر 

  الفقهاء على ضد هذا فيهما وحيتجون هبذه اآلية قال أبو جعفر قيل وليس قوله كانت ملساكني 

  ل على أهنم كانوا ميلكوهنا أال ترى أن النيب صلع قال من باع عبدا له مال فماله للبائع يعملون يف البحر يد
  فليس قوله له مال مما يوجب أنه ميلكه وهذا كثري جدا منه قول اهللا جل وعز وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 

ملكا فأضيفت إليهم ألهنم ومنه قوهلم باب الدار وجل الدابة واألشياء تضاف اىل األشياء وال يوجب ذلك 
  كانوا يعملون فيها كما أضيف املال اىل العبد ألنه معه 

  واالشتقاق يوجب ما قال أهل اللغة ألن مسكينا مأخوذ من السكون وهو عدم احلركة فكأنه مبنزلة امليت 
  والفقري كأنه الذي كسر فقاره فقد بقيت له بقية 

أمحد بن منصور احلاسب قال حدثنا علي بن اجلعد قال أنبأنا محاد ويدل على هذا أيضا حديث النيب صلع حدثنا 
ابن سلمة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريره يقول مسعت أبا القاسم عليه السالم يقول إن املسكني ليس 
 بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واألكله واألكلتان ولكن املسكني الذي ال جيد غىن يغنيه ويسأل الناس

  إحلافا 
وقوله جل وعز وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن  - ١١٦

سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قرأ وكان أمامهم ملك قال أبو جعفر يف وراء ها هنا قوالن أحدمها أنه مبعىن 
  أمام واآلخر أنه مبعىن خلف على بابه كأنه قال على 

  رجعوا  طريقهم إذا
ا  ا توارى عنك فهو وراء فهذا يقع مل والقول األول أحسن لقراءة ابن عباس رمحه اهللا به وأن اللغة جتيزه ألن م



  كان أماما مث قال يأخذ كل سفينه غصبا وقرأ عثمان رمحه اهللا كل سفينه صاحلة غصبا 
  مث قال جل وعز وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني  - ١١٧

  عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قرأ وكان أبواه مؤمنني وكان كافرا روى ابن عيينة عن 

  وروى أيب بن كعب عن النيب صلع قال طبع على الكفر فألقى على أبويه حمبته 
  مث قال جل وعز فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدهلما  - ١١٨

ن كالم صاحب موسى يعين اخلضر وقال غريه هو من قول اهللا جل وعز فان قال قائل كيف قال أبو حامت هذا م
  جيوز أن يكون فخشينا إخبارا عن اهللا 

  فاجلواب عنه أن الفراء قال فخشينا مبعىن فعلمنا كما يقال ظننا مبعىن علمنا 

جل أخشى أن يكون كذا وقال البصريون يقال خشيت الشيء مبعىن كرهته ومبعىن فزعت منه كما يقال للر
  وكذا أي أكره 

طغيانا وكفرا وقال غريه وكذلك هو يف مصحف عبد اهللا  وقال األخفش ويف قراءة أيب فخاف ربك أن يرهقهما 
والكالم يف خفت و خشيت واحد حكى األخفش خفت أن تقوال مبعىن كرهت أن تقوال ومعىن أن يرهقهما أن 

  اجلهل يلحقهما أي أن حيملهما على الرهق وهو 

  وقال أبو زيد أرهقته كلفته 
وقوله جل وعز فأردنا أن يبدهلما رهبما خريا منه زكاة وأقرب رمحا قال ابن جريج زكاة أي إسالما  - ١١٩

وقال الفراء إصالحا قال ابن جريج وحدثين عبد اهللا بن عثمان بن خشم عن سعيد بن جبري قال أبدال منه 
  قال ابن عباس أبدال منه جارية فولدت نبيا  جارية قال ابن جريج ومها هبا أرحم

  وحكى الفراء رمحته رمحة ورمحة وحكى األصمعي عن أيب عمرو بن العالء رمحة اهللا رمحا 

  وجيوز على مذهب اخلليل رمحا بالفتح 
وقوله جل وعز وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما قال سعيد بن جبري  - ١٢٠

  جماهد علم وقال قتادة وعكرمة مال و
وهذا القول أوىل من جهة اللغة ألنه إذا قيل عند فالن كنز فإمنا يراد به املال املدفون واملدخر فإن أراد غري ذلك 

بني فقال عنده كنز علم وكنز فهم وحيتمل أن يكون كما روى أنه لوح من ذهب مكتوب فيه ال إله إال اهللا 
  جيمع املال والعلم حممد رسول اهللا فهذا 

  وقوله جل وعز وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا يدل على أن ذلك كان بوحي  - ١٢١

ذكرا  - ١٢٢   وقوله جل وعز ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه 
ان نبيا أو ملكا فقال مل روى ابو الطفيل أن ابن الكوا سأل علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه عن ذي القرنني أك

يكن نبيا وال ملكا ولكن كان عبدا صاحلا أحب اهللا فأحبه ونصح اهللا فنصحه اهللا ضرب على قرنه األمين فمات 



  فبعثه اهللا مث ضرب على قرنه األيسر فمات ففيكم مثله 
  قال أبو جعفر وهذا أجل اسناد روى يف تسميه بذي القرنني 

ألنه بلغ قطري األرض املشرق واملغرب قال حممد بن إسحاق حدثين من  وقد قيل كانت له ضفريتان وقيل
يسوق األحاديث عن األعاجم فيما توارثوا من علمه إن ذا القرنني كان رجال من أهل مصر امسه مرزبان بن 

مردبة اليوناين من ولد يونان بن يافث بن نوح قال ابن هشام وامسه االسكندر وهو الذي بىن االسكندرية 
  بت اليه فنس

قال حممد بن إسحق وقد حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكالعي وكان رجال قد أدرك الناس أن 
  رسول اهللا صلع سئل عن ذي القرنني فقال ملك مسح األرض من حتتها باألسباب 

  وقال خالد مسع عمر بن اخلطاب رمحه اهللا عليه 

  أما رضيتم أن تسموا بالنبيني حىت تسميتم باملالئكة  رجال يقول ياذا القرنني فقال عمر اللهم غفرا
  وقوله جل وعز إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سببا  - ١٢٣

روى على بن أيب طلحة عن ابن عباس قال علما واملعىن على هذا التفسري علما يصل به اىل املسري يف أقطار 
  األرض 
  أيب جنيح عن جماهد قال منزال وطريقا بني املشرق واملغرب  مث قال تعاىل فاتبع سببا روى ابن - ١٢٤
  مث قال جل وعز حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة  - ١٢٥

  قرأ عبد اهللا بن مسعود وابن الزبري حامية وقرأ ابن عباس محئة 
ل حدثنا يزيد بن هارون قال قال أبو جعفر حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرفة قال حدثنا حممد بن عبد امللك قا

حدثنا عمرو بن ميمون قال مسعت أبا حاضر يقول مسعت ابن عباس يقول كنت عند معاوية فقرأ تغرب يف عني 
حامية فقلت ما نقرؤها إال محئة فقال لعبد اهللا بن عمرو كيف تقرؤها يا عبد اهللا بن عمرو قال كما قرأهتا يا أمري 

  املؤمنني أنزل القرآن  املؤمنني فقلت يف بييت يا أمري
فأرسل معاوية اىل كعب فقال أين جتد الشمس تغرب يف التوراة فقال أما يف العربية فأنتم أعلم هبا وأما أنا فأجد 
الشمس يف التوراة تغرب يف ماء وطني وأشار بيده اىل املغرب فقلت البن عباس لو كنت عندك فرفدتك بكلمة 

يما ذكر به ذا القرنني من قوله تزداد هبا بصرية يف محئة قال ابن  يما نأثر من قول تبع ف   عباس ما هي قلت ف

يف عني ... فرأى مغيب الشمس عند غروهبا ... أسباب أمر من حكيم مرشد ... بلغ املشارق واملغارب يبتغي 
  ... ذي خلب وثاط حرمد 

  وما احلرمد قلت األسود  فقال ابن عباس ما اخللب فقال الطني بكالمهم قال وما الثاط قلت احلمأة قال
قال أبو جعفر فهذا تفسري احلمأة يقال محئت البئر إذا صارت فيها احلمأة وأمحأهتا ألقيت فيها احلمأة ومحأهتا 

  أخرجت منها احلمأة 
  فأما قراءة من قرأ حامية فيحتمل معنيني 



  أحدمها أن يكون املعىن محئة فكأنه قال حامئة أي ذات محأة مث خففت اهلمزة 
  واملعىن اآلخر أن يكون مبعىن حارة 

وحيوز أن تكون حارة وهي ذات محأ واهللا أعلم حبقيقته قال القتيب جيوز أن تكون هذه العني من البحر وجيوز أن 
  تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندها فيقام حرف الصفة مقام صاحبة واهللا اعلم بذلك 

لنا يا ذا القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال وقوله جل وعز ووجد عندها قوما ق - ١٢٦
  إبراهيم بن السري خريه بني هذين كما خري حممدا صلع فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 

  وقال علي بن سليمان املعىن قلنا يا حممد قالوا يا ذا القرنني 

  ربه فيعذبه عذابا نكرا  قال ألن بعده قال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد اىل
فكيف يقول لربه مث يرد اىل ربه وكيف يقول فسوف تعذبه والعبد ال خياطب هبذا ومل يصح أن ذا القرنني نيب 

  فيقول اهللا قلنا يا ذا القرنني 
  قال أبو جعفر وهذا موضع مشكل وليس مبمتنع حذف القول واهللا أعلم مبا أراد 

  ز فسوف نعذبه قال بالقتل وروى معمر عن قتادة يف قوله جل وع
  وقوله جل وعز مث يرد اىل ربه فيعذبه عذابا نكرا  - ١٢٧

  ألن عذاب اآلخرة أنكر من القتل 
مث قال جل وعز وأما من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن قيل احلسىن ها هنا اجلنة ويقرأ فله جزاء  - ١٢٨

  احلسىن أي اإلحسان 
  من أمرنا يسرا أي قوال مجيال مث قال جل وعز وسنقول له  - ١٢٩
وقوله جل وعز مث اتبع سببا ويقرأ مث أتبع بقطع األلف أي سببا من األسباب اليت تؤدية اىل أقطار  - ١٣٠

  األرض قال األصمعي يقال أتبعت القوم بقطع األلف أي حلقتهم 

  واتبعتهم بوصل األلف إذا مررت يف آثارهم وإن مل تلحقهم 
حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سترا أي  مث قال جل وعز - ١٣١

  ليس هلم بنيان وال قمص 
  قال احلسن إذا طلعت نزلوا املاء حىت تغرب 

  فأما معىن كذلك فقيل فيه حكمهم كحكم الذين تغرب عليهم الشمس أي هم كأولئك 
  السدين ويقرأ السدين وقوله جل وعز مث اتبع سببا حىت إذا بلغ بني  - ١٣٢

  وقد فرق بينهما أبو عمرو ومجاعة من أهل اللغة 
فقال بعضهم السد ما كان من صنع اهللا والسد بالفتح ما كان من صنع اآلدميني وقيل السد ما رأيته والسد ما 

السد ستر عينيك والصحيح يف هذا ما قاله الكسائي أهنما لغتان مبعىن وإن زيد يف هذا قيل السد املصدر و
  األسم 



وقوله جل وعز قالوا ياذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل لك خرجا على  - ١٣٣
  أن جتعل بيننا وبينهم سدا ويقرأ خراجا 

  قال الفراء اخلرج املصدر واخلراج االسم 

  وروى معمر عن قتادة خرجا قال عطية 
  وجعل واخلراج هو املتعارف وإن كان اصله من ذا  وكذلك هو يف اللغة يقال لك عندي خرج أي عطية

  وقوله جل وعز قال ما مكين فيه ريب خري أي خري مما بذلتم يل  - ١٣٤
مث قال جل وعز فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما والردم يف اللغة أكثر من السد ألنه شيء  - ١٣٥

  متكاثف بعضه على بعض 
  س بني السدين اجلبلني أرمينية وأذربيجان وروى عطاء اخلراساين عن ابن عبا

  مث قال جل وعز آتوين زبر احلديد الزبر القطع الكبار من احلديد  - ١٣٦
  مث قال تعاىل حىت إذا ساوى بني الصدفني روى علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال اجلبلني  - ١٣٧
  وقوله جل وعز قال انفخوا حىت إذا جعله نارا  - ١٣٨

ع احلديد وجعل بينهما احلطب والفحم وأوقد عليها واحلديد إذا أوقد عليه صار كالنار فذلك قوله قيل جعل قط
  حىت إذا جعله نارا 

  مث أذاب الصفر فأفرغه عليه فذلك قوله تعاىل قال آتوين أفرغ عليه قطرا أي أعطوين قطرا أفرغ عليه 

  ومن قرأ ائتوين فاملعىن عنده تعالوا أفرغ عليه حناسا 
قال جل امسه فما اسطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوا عليه لطوله وامالسه يقال ظهرت على السطح أي  - ١٣٩

  علوت عليه 
قال كعب فهم يعاجلون فيه كل يوم فإذا أمسوا قالوا غدا ننقضه وال يوفق هلم أن يقولوا إن شاء اهللا فإذا أذن 

يشرب أوهلم دجله والفرات حىت مير آخرهم فيقول قد اهللا يف إخراجهم قالوا ان شاء اهللا فينقضونه فيخرجون ف
  كان هنا هنا مرة ماء ويتأذى هبم أهل األرض ويدعو عليهم عيسى صلى اهللا عليه و سلم فيهلكون 

وقوله جل وعز قال هذا رمحة من ريب أي هذا التمكني رمحة من ريب مث قال تعاىل فإذا جاء وعد ريب  - ١٤٠
  يقال ناقة دكاء أي ال سنام هلا جعله دكاء أي الصقا باألرض 

ب يومئذ يوم خيرجون من  - ١٤١ وقوله جل وعز وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض وجيوز أن يكون يعين 
  السد وأن يعين به يوم القيامة لقوله تعاىل ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعا 

  ال يستطيعون أن يسمعوا منه شيئا  وقوله جل وعز وكانوا ال يستطيعون مسعا أي لعداوهتم النيب صلع - ١٤٢
  أي يثقل ذلك عليهم كما تقول أنا ال أستطيع أن أكلمك 

  وقوله جل وعز أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء  - ١٤٣
  قال أبو إسحاق املعىن أفحسب الذين كفروا أن ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء 



علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه قرأ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من  وروى عباد بن الربيع أن
  دوين أولياء 

  قال أبو عبيدة أي أرضوا بذلك أكفاهم ذلك 
  مث قال جل وعز إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال  - ١٤٤

  النزل عند أهل اللغة ما هيء للضيف وما أشبهه والنزل بفتحتني الريع 
ل وعز قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم مث قال ج - ١٤٥

  حيسنون صنعا 
  روى أبو الطفيل أن عليا قال هم أهل حروراء 

وروى عبد اهللا بن قيس عن علي قال هم الرهبان قال األسود رؤى من علي بن أيب طالب فرح ومزاح فقام ابن 
أمري املؤمنني من الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا أهم احلرورية فقال ال هم أهل  الكوا اليشكري فقال يا

  الكتاب كان أوهلم على احلق مث كفروا وأشركوا 
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال قلت لسعد من الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا أهم 

  فلم يؤمنوا  اخلوارج فقال هم اليهود والنصارى أما اليهود
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لكتاب  لكرمي: ا لقرآن ا ا   معاين 
لنحاس: املؤلف  ا امساعيل  امحد بن حممد بن  بو جعفر   ا

مبحمد وأما النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة ألهنم قالوا ليس يف اجلنة أكل وال شرب فضل سعيهم وبطل عملهم وهم 
  حيسبون أهنم على هدى أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه 

  ين قال اهللا فيهم الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل وأما اخلوارج فهم الذ
  مث قال جل وعز فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا  - ١٤٦

روى أبو هريرة عن النيب صلع قال يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل األكول الشروب فال يزن جناح بعوضه اقرءوا 
  هلم يوم القيامة وزنا إن شئتم فال نقيم 

وقوله جل وعز إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال سئل أبو أمامة عن  - ١٤٧
  الفردوس فقال هي سرة اجلنة وقال كعب هي اليت فيها األعناب 

غة ومل نسمعه إال يف قال أبو اسحاق الفردوس البستان الذي جيمع كل ما يكون يف البساتني وكذلك هو عند أهل الل
  جنان من الفردوس فيها خيلد ... وإن ثواب اهللا كل موحد ... بيت حسان 

قرىء على جعفر بن حممد الفريايب عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم قال إن يف 
نة وفوقها عرش الرمحن ومنها تفجر اجلنة مائة درجة بني كل درجتني ما بني السماء واألرض والفردوس أعلى اجل

  أهنار اجلنة فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس 
  وقوله جل وعز خالدين فيها ال يبغون عنها حوال  - ١٤٨

  روى ابن جنيح عن جماهد قال متحوال 
  وقال غريه هو من احليلة أي ال حيتالون يف غريها 

  ت ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب وقوله جل ذكره قل لو كان البحر مدادا لكلما - ١٤٩

  قال جماهد يعين العلم 
  مث قال تعاىل ولو جئنا مبثله مددا قيل مددا ميعىن مدادا  - ١٥٠

  وقيل هو من قوهلم حنن مدد له وقرأ ابن عباس ولو جئنا مبثله مدادا 
إذا لسعته النحل مل ... الشاعر وقوله جل وعز فمن كان يرجو لقاء ربه قيل يرجو مبعىن خياف كما قال  - ١٥١

  وحالفها يف بيت نوب عوامل ... يرج لسعها 

وقال سعيد بن جبري لقاء ربه أي ثواب ربه قال أبو جعفر وعلى هذا يكون يرجو على بابه وإذا رجا ثواب ربه 
  خاف عقابه 

  ن جبري أي ال يرائي وقوله جل وعز وال يشرك بعبادة ربه احدا قال جماهد يعين الرياء وقال سعيد ب - ١٥٢
وقال كثري بن زياد سألت احلسن عن قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا فيمن نزلت فقال نزلت يف 



املؤمن قلت أيكون مشركا فقال يشرك يف العمل إذا عمل عمال أراد اهللا له والناس وذلك الذي يرد عليه إنتهت 
  سورة الكهف 

  آية  ٩٨اهتا تفسري سورة مرمي مكية وآي
٣٠٦   

- ٣٠٧   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة مرمي وهي مكية 

  من ذلك قوله جل امسه كهيعص  - ١
حدثنا أبو بكر بن نافع قال نا سلمة بن شبيب قال نا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن عيينة عن عطاء بن السايب عن 

كاف وهاء من هاد وياء من حكيم و عني من  سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل كهيعص قال كاف من
  عليم وصاد من صادق 

  قال عبد الرزاق وأخربنا معمر عن قتادة يف قوله كهيعص قال اسم من أمساء القرآن 
  قال أبو جعفر وقد استقصينا ما يف هذا يف سورة البقرة 

  وقوله جل وعز إذ نادى ربه نداء خفيا  - ٢

ان يدعو اإلمام يف القنوت ويؤمن من خلفه من غري رفع الصوت وتال يونس  قال يونس بن عبيد كان احلسن يرى
  إذ نادى ربه نداء خفيا 

  وقوله جل وعز قال رب إين وهن العظم مين قال أبو زيد يقال وهن يهن ووهن يوهن وقال غريه أي ضعف  - ٣
  ه شيبا مث قال تعاىل واشتعل الرأس شيبا يقال ملن كثر الشيب يف رأسه اشتعل رأس - ٤
  مث قال جل وعز ومل أكن بدعائك رب شقيا أي مل أكن أخيب إذا دعوتك  - ٥
  مث قال جل وعز وإين خفت املوايل من ورائي  - ٦

  روى هشام عن امساعيل بن أيب خالد عن أيب صاحل قال الكاللة 
  ئي أي من قدامي وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال العصبة وقال أبو عبيدة يعين بين العم قال و من ورا

وقول جماهد أوىل يقال للعصبة موال أي من يليه يف النسب كما أن األقرباء من يقرب إليه يف النسب وبنو العم 
  ... مهال بين عمنا مهال موالينا ... داخلون يف هذا كما قال الشاعر 

  وقوله أيضا من ورائي من قدامي خمالف لقول أهل 

  عد مويت التفسري ألن املعىن عندهم من ب
وقال سعيد بن العاص أمل علي عثمان بن عفان رمحة اهللا عليه وإين خفت املوايل من ورائي يعين بتشديد الفاء 

  وكسر التاء وإسكان الياء قال ومعناه قلت 
  مث قال جل وعز وكانت امرأيت عاقرا أي ال تلد كأن هبا عقرا مينعها من الوالد  - ٧
  الكرب عتيا قال جماهد أي حنول العظم  مث قال جل وعز وقد بلغت من - ٨

  ويروي أن عبد اهللا بن مسعود قرأ عسيا 



  يقال عتا يعتو وعسى يعسو إذا بلغ النهاية يف الشدة والكرب قال قتادة كان ابن بضع وسبعني سنة 
  وقوله جل وعز يرثين ويرث من آل يعقوب  - ٩

  ن نبيا كما كانوا أنبياء روى هشيم عن امساعيل عن أيب خالد عن أيب صاحل قال يكو
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال كانت وراثته علما وكان زكريا من آل يعقوب 

  وروى عن داود بن أيب هند عن احلسن يرثين اي يرث مايل ويرث من آل يعقوب النبوة 
  وأبو إسحاق يذهب اىل القول األول ويبعد أن يكون نيب 

   يشفق أن يورث ماله للحديث املأثور
  وقوله جل وعز يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي أي قلنا يا زكريا  - ١٠
مث قال جل وعز مل جنعل له من قبل مسيا روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال مل يسم أحد  - ١١

  ال عدال قبل حيىي بيحيي غريه وروى سفيان عن أبيه عن حسان بن أيب األشرس مل جنعل له من قبل مسيا ق
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال مثال 

  قال أبو جعفر ويقوي هذا أن أهل التفسري منهم ابن جريج قالوا يف قول اهللا هل تعلم له مسيا أي مثال أي شريكا 
وقوله جل وعز قال رب أين يكون يل غالم قال أبو اسحاق أراد أن يعلم من أي جهة يولد له وامرأته عاقر  - ١٢

   قال أبو جعفر وقد ذكرنا العاقر والعيت قبل هذا وقد كرب
  مث قال جل وعز قال كذلك قال ربك هو علي هني أي األمر كما قيل لك  - ١٣

  مث قال تعاىل وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا أي شيئا موجودا 
  مث قال جل وعز قال رب اجعل يل آية أي عالمة تدل على وقوع ما بشرت به  - ١٤

  ن ال تكلم الناس ثالث ليايل سويا قال عكرمة وقتادة والضحاك أي من غري خرس قال آيتك أ
وقوله جل وعز فخرج على قومه من احملراب قال أهل التفسري كان موضعا مرتفعا وكذلك هو عند اهل  - ١٥

  اللغة كأنه على حربة الرتفاعه ومنه قيل حمراب للموضع الذي يصلي فيه كأنه أرفع اجمللس 
قال جل وعز فأوحى إليهم قال قتادة أي فأومأ إليهم وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال كتب هلم مث  - ١٦

  فذلك الوحي 
  مث قال تعاىل أن سبحوا بكرة وعشيا روى معمر عن قتادة قال صلوا وذلك معروف يف اللغة  - ١٧

  ومنه يقال للصالة سبحة 
كالم حذف لعلم املخاطب املعىن فوهبنا له حيىي فقلنا يا حيىي مث قال جل وعز يا حيىي خذ الكتاب بقوة يف ال - ١٨

  خذ الكتاب بقوه قال جماهد أي جبد وقال غريه أي جبد وعون من اهللا 
مث قال تعاىل وآتيناه احلكم صبيا قال عبد الرزاق أخربنا معمر قال بلغنا أن الصبيان قالوا ليحىي وهو صيب  - ١٩

  نا فقال جل ثناؤه وآتيناه احلكم صبيا تعال حىت نلعب فقال ما للعب خلق

  قال أبو جعفر هذا معىن كالمه قال عكرمة احلكم اللب قال قتادة كان ابن سنتني أو ثالث 
مث قال تعاىل وحنانا من لدنا روى شعبة عن مساك عن عكرمة قال احلنان الرمحة وكذلك هو عند أهل اللغة  - ٢٠



حنانيك بعض الشر أهون من ... أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... فة وأصله من حنني الناقة على ولدها قال طر
  بعض 

مث قال جل وعز وزكاة وكان تقيا روى على بن احلكم عن الضحاك قال الزكاة العقل الزاكي الصاحل وقال  - ٢١
  قتادة الزكاة الصدقة 

  وقوله جل وعز وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا  - ٢٢
دة عن احلسن قال ملا لقى حيىي عيسى عليهما السالم قال له حيىي أنت خري مين قال عيسى بل أنت خري مين روى قتا

  سلم اهللا عليك وسلمت على نفسي 
  وقوله جل وعز واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي تنحت وتباعدت  - ٢٣

  مس لتغتسل من احليض وقيل لتخلو بالعبادة ونبذت الشيء رميت به وقيل إهنا قصدت مطلع الش
  وقوله جل وعز فأرسلنا إليها روحنا  - ٢٤

روى علي بن احلكم عن الضحاك قال جربيل صلى اهللا عليه و سلم قال أبو جعفر وهذا قول حسن ألن غريه قال 
  هو عيسى يدل على ذلك قوله تعاىل فتمثل هلا بشرا سويا وعيسى بشر 

الت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا قال أبو اسحاق أي فإن كنت تقيا فستتعظ وقوله جل وعز ق - ٢٥
  بتعوذي باهللا جل وعز منك وقال غريه إن مبعىن ما واألول أوىل 

مث قال جل وعز قال إمنا أنا رسول ربك ليهب لك غالما زكيا ويقرأ ألهب لك فمعىن ألهب باهلمز حممول  - ٢٦
ألهب لك وحيتمل ليهب بال مهز أي يكون مبعىن املهموز مث خففت اهلمزة وقيل املعىن على املعىن أي قال أرسلته 

  أرسلين اهللا ليهب لك 

وقوله جل وعز قال أين يكون يل غالم ومل ميسسين بشر أي مل ميسسين على جهة تزوج ومل أك بغيا أي مل  - ٢٧
  يقربين على غري حد تزوج 

و علي هني أي األمر كما قيل لك قال الكسائي هو من جاء وجئت وقوله جل وعز قال كذلك قال ربك ه - ٢٨
به وأجأته وهذا موافق لقول ابن عباس وجماهد ألنه إذا أجلأها اىل الذهاب اىل جذع النخلة فقد جاء هبا اليه قال 

   ٤... أجاءته املخافة والرجاء ... وجار سار معتمدا أليكم ... زهري 
  واملخاص احلمل 

دثنا عبد الرمحن عن سفيان قال جماهد كان محل النخلة عجوة وقال غريه كان جذعا بال رأس وكان قال أبو عبيد ح
ذلك يف الشتاء فأنبت اهللا له رأسا وخلق فيه رطبا وقال ابن عباس محلت ووضعت يف ساعة واحدة وقال غريه 

اسحاق قوله تعاىل فأجآءها املخاض أقامت مثانية أشهر وتلك آية ألنه ال يولد مولود لثمانية اشهر فيعيش قال أبو 
  اىل جذع النخلة يدل على طول املكث واهللا أعلم 

  وقوله جل وعز فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قال جماهد أي قاصيا  - ٢٩



  قال الكسائي يقال قصا يقصو أي بعد وأقصاه اهللا وأقصى الشيء أبعده 
قال ابن عباس وجماهد أي فأجلأها املخاض قال الكسائي وقوله جل وعز فأجآءها املخاض اىل جذع النخلة  - ٣٠

هو من جاء وجئت به وأجأته وهذا موافق لقول ابن عباس وجماهد ألنه إذا أجلأها اىل الذهاب اىل جذع النخلة فقد 
  ... أجاءته املخافة والرجاء ... وجار سار معتمدا اليكم ... جاء هبا اليه قال زهري 

  واملخاض احلمل 

عبيد حدثنا عبد الرمحن عن سفيان قال جماهد كان محل النخلة عجوة وقال غريه كان جذعا ووضعت يف قال أبو 
ساعة واحدة وقال غريه أقامت مثانية أشهر وتلك آية ألنه ال يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش قال أبو اسحاق قوله 

  لم تعاىل فأجآءها املخاض اىل جذع النخلة يدل على طول املكث واهللا أع
  مث قال تعاىل قالت يا ليتين مت قبل هذا أي لو خريت بني املوت وهذا الخترت املوت  - ٣١
  مث قال جل وعز وكنت نسيا منسيا قال عكرمة أي حيضة ملقاة  - ٣٢

والنسي عند أهل اللغة على ضربني أحدمها ما طال مكثه فنسى واآلخر الشيء احلقري الذي ال يعبأ به وقرأ حممد بن 
كنت نسئا وقرأ نوف وكنت نسا وهو من نسأ اهللا يف أجله أي أخره قال محاد بن سلمة قال يل عاصم كيف كعب و

  تقرأ فاجأها قلت أقرؤها فأجاءها فقا إمنا هو فاجأ من املفاجأة 
  وقوله جل وعز فناداها من حتتها  - ٣٣

بالفتح وتأولوه على أنه عيسى عليه  كذا روى عن أيب بن كعب والرباء بن عازب وإبراهيم النخعي أهنم قرءوا من
السالم وقرأ ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك فناداها من حتتها وفسروه أنه جربيل صلى اهللا عليه و سلم قال 

الضحاك كان جربيل أسفل منها فناداها من ذلك املوضع أن ال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا وروى سفيان عن 
فتوسطا عرض ... السري اجلدول والنهر الصغري وكذلك هو يف كالم العرب قال لبيد أيب اسحاق عن الرباء قال 

  مسجورة متجاوزا قالمها ... السرى وصدعا 

وقوله جل وعز فقويل إين نذرت للرمحن صوما روى سلمان التيمي عن أنس قال صمتا وذلك معروف يف  - ٣٤
حتت العجاج ... خيل صيام وخيل غري صائمة ... شاعر اللغة يقال لكل ممسك عن كالم أو طعام صائم كما قال ال

  ... وأخرى تعلك اللجما 
  صيام ممسكة عن احلركة ساكنة 

وقوله جل وعز قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا قال جماهد أي عظيما وقال سعيد بن مسعدة أي خمتلقا  - ٣٥
  مفتعال يقال فريت وأفريت مبعىن واحد 

لعدوى أن الفري اجلديد من األسقية قال قطرب فكأن معىن فري بديع وجديد مل يسبق قال قطرب زعم أبو خرية ا
  إليه قال وكان معىن افترى على اهللا جاء بأمر بديع جديد مل يكن 

  وقال أبو عبيدة فري عجيب 
وقوله جل وعز يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء روى معمر عن قتادة قال كان هارون صاحلا من  - ٣٦
  مهما فقالوا يا شبيهه هارون قال أبو جعفر ويقوي هذا احلديث املرفوع كانوا يتسمون قو



  بأمساء أنبيائهم والصاحلني منهم 
  مث قال جل وعز وما كانت أمك بغيا أي فاجرة والبغاء الزنا  - ٣٧
 قالوا كيف وقوله جل وعز فاشارت إليه واملعىن فأشارت اىل عيسى أن كلموه ودل على هذا قوله تعاىل - ٣٨

نكلم من كان يف املهد صبيا قيل كان ها هنا زائدة ألن الناس كلهم ال خيلون من أن يكونوا هكذا وقيل كان مبعىن 
  وقع وخلق 

  وقيل فيه معىن الشرط أي من كان صبيا فكيف نكلمه 
روى سفيان عن مساك  وقوله جل وعز قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا وجعلين مباركا أينما كنت - ٣٩

عن عكرمة يف قوله تعاىل آتاين الكتاب قال قضى أن يؤتينه وقيل معىن وأوصاين بالصالة والزكاة أي أوصاين 
  بالصالة والطهارة 

  وقوله تعاىل ذلك عيسى بن مرمي أي ذلك الذي قال هذا عيسى بن مرمي عبد اهللا  - ٤٠
  مث قال جل وعز قول احلق الذي فيه ميترون  - ٤١

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل ذلك 
عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عاملهم 

اىل األرض أحيا من أحيا وأمات من أمات مث صعد اىل السماء فامتروا يف عيسى حني رفع فقال أحدهم هو اهللا هبط 
  وهم اليعقوبية قال فقال الثالثة كذبت 

مث قال اثنان منهم للثالث قل فيه قال هو ابن اهللا وهم النسطورية قال فقال االثنان كذبت مث قال االثنان لآلخر قل 
  رئيلية ملوك النصارى فيه قال هو ثالث ثالثة اهللا إله وهو إله وأمه إله وهم اإلس

قال الرابع كذبت بل هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته وهم املسلمون فكانت لكل رجل منهم اتباع على ما قال 
  فاقتتلوا فظهروا على املسلمني فذلك قول اهللا جل وغز ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 

  بينهم أختلفوا فيه فصاروا أحزابا قال قتادة وهم الذين قال اهللا فاختلف األحزاب من 
  وقوله جل وعز فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم روى مبارك عن احلسن قال يوم القيامة  - ٤٢
  وقوله جل وعز أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا  - ٤٣

  هم البصر روى سعيد عن قتادة قال ذلك واهللا يوم القيامة مسعوا حني ال ينفعهم السمع وأبصروا حني ال ينفع
قال أبو جعفر واملعىن عند أهل اللغة ما أمسعهم وأبصرهم يوم القيامة ألهنم عاينوا ما ال حيتاجون معه اىل فكر وال 

  روية 
  وقوله تبارك وتعاىل وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون  - ٤٤

ي قال إذا استقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار روى سفيان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدر
جييء باملوت يف صورة كبش أملح فينادي يا أهل اجلنة فيشرئبون ينظرون مث ينادي يا أهل النار فيشرئبون ينظرون 

هل اجلنة فيقال أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وليس منهم إال من يعرفه فيذبح بني اجلنة والنار مث يقال يا أ
  خلود ال موت فيه ويا أهل النار خلود ال موت فيه فذلك قول اهللا جل وعز وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر 

  وروى أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 



نا سعيد اخلدري عن النيب صلع يف قوله وهم يف غفله وهم ال يؤمنون قال يف الدنيا وحدثنا أسامة بن أمحد قال حدث
هارون بن سعيد األيلي قال حدثين أنيس بن عياض قال أخربين حممد بن عمرو وعن أيب سلمة عن أي هريرة أن 

رسول اهللا صلع قال يؤتى باملوت يوم القيامة فيوقف عل الصراط مث يقال يا أهل اجلنة فيطلعون خائفني وجلني أن 
عون فرحني مستبشرين رجاء أن خيرجوا من مكاهنم الذي خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه مث يقال يا أهل النار فيطل

هم فيه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا املوت فيؤمر به فيذبح على الصراط مث يقال يا أهل اجلنة 
  خلودا فيما جتدون ال موت فيه أبدا 

ي أنزل عليك وهو القرآن قصة وقوله جل وعز واذكر يف الكتاب ابراهيم واملعىن واذكر يف الكتاب الذ - ٤٥
  إبراهيم وخربه 

مث قال جل وعز إنه كان صديقا نبيا صديق مأخوذ من الصدق وفيه معىن املبالغة والتكثري يقال ملن صدق  - ٤٦
  باهللا وأنبيائه وفرائضه وعمل هبا صديق ومنه قيل أليب بكر صديق 

عه فيما يامرك به من الكفر والعصيان فتكون مبنزلة من وقوله جل وعز يا أبت ال تعبد الشيطان واملعىن ال تط - ٤٧
  عبده 

وروى علي بن احلكم عن الضحاك لئن مل تنته ألرمجنك بالقول قال أبو جعفر وذلك معروف يف اللغة يقال رمجه 
  ورماه إذا شتمه ومنه قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات 

  مث قال جل وعز واهجرين مليا  - ٤٨

ري وجماهد أي حينا وقال احلسن أي زمانا طويال وقال عكرمه أي دهرا وقال الضحاك أي ساملا ال قال سعيد بن جب
تصيبك مين معرة قال أبو جعفر القول عند أهل اللغة أنه مبعىن زمانا ودهرا قال الكسائي يقال هجرته مليا وملوة 

  وملوة ومالوة ومالوة 
منه أمليت له ومنه قيل لليل والنهار امللوان كما قال الشاعر قال أبو جعفر ومنه متل حبيبك أي عش معه دهرا و

  أمل عليها بالبلى امللوان 

مث قال جل وعز سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا احلفي اللطيف البار يقال حفي به وحتفى إذا  - ٤٩
  بره أي كان جييبين إذا دعوته 

لنا هلم لسان صدق عليا أي أبقينا عليهم ثناء حسنا قال أبو جعفر وقوله جل وعز ووهبنا هلم من رمحتنا وجع - ٥٠
إين أتاين لسان ال أسر هبا ... ومعروف يف اللغة أن جيعل اللسان موضع القول ألن القول به يكون كما قال الشاعر 

  من علو ال عجب منها وال سخر ... 

لصناه فجعلناه خمتارا خالصا من الدنس وقوله جل وعز واذكر يف الكتاب موسى أنه كان خملصا أي أخ - ٥١
  ومعىن خملصا بكسر الالم وحد اهللا عز و جل بطاعته وأخلص نفسه من الدنس 

  وقوله جل وعز وقربناه جنيا  - ٥٢
حدثنا احلسن بن عمر الكويف قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وقبيصة عن سفيان عن عطاء ابن السائب عن سعيد 

   قول اهللا وقربناه جنيا قال أدىن حىت مسع صريف القلم بن جبري عن ابن عباس يف



وقوله جل وعز واذكر يف الكتاب ادريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قيل إنه سأل ملك املوت  - ٥٣
  أن يريه النار فأراه إياها مث 

 وما هم منها مبخرجني قال أبو سأله أن يدخله اجلنة فأدخله إياها مث قال له اخرج فقال كيف أخرج وقد قال اهللا
جعفر فيجوز أن يكون اهللا أعلم هذا إدريس مث نزل القرآن به وقيل معناه يف املنزلة والرتية وأصح من هذين القولني 

لعلو إسنادة وصحته ما رواه سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك بن صعصعة ان النيب صلى ملا أسرى به قال 
  ء الرابعة رأيت إدريس يف السما

  وروى سفيان عن هارون عن ايب سعيد اخلدري ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة 
وروى األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن إساف قال كنا عند كعب األحبار إذ أقبل عبد اهللا بن عباس فقال 

  هذا 

ل كعب إن إدريس صلى اهللا عليه و سلم ابن عم نبيكم فوسعنا له فقال يا كعب ما معىن ورفعناه مكانا عليا فقا
كان له صديق من املالئكة وأوحى اهللا اليه إين أرفع لك كل يوم مثل عمل أهل األرض فقال إدريس للملك كلم يل 

ملك املوت حىت يؤخر قبض روحي فحمله امللك حتت طرف جناحه فلما بلغ السماء الرابعة لقى ملك املوت 
  ذا فقال من العجب إين أمرت أن أقبض روحه يف السماء الرابعة فقبضها هناك  فكلمه فقال اين هو فقال ها هو

وقوله جل وعز فخلف من بعدهم خلف قال أبو عبيدة حدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد قال ذلك  - ٥٤
  عند قيام الساعة وذهاب صاحلي هذه األمة أمة حممد ينزو بعضهم على بعض يف األزقة زنا 

... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم ... خللف بتسكني الالم ال يستعمل إال للرديء كما قال لبيد قال أبو جعفر ا
  ... وبقيت يف خلف كجلد األجرب 

  فإذا قلت خلف بتحريك الالم فهو للجيد كم يقال جعل اهللا فيك خلفا من أبيك 
أضاعوها أخروها عن وقتها ولو  مث قال جل وعز أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات قال القاسم بن خميمرة - ٥٦

  تركوها لكفروا وقيل أضاعوها تركوها البتة 

  وهذا أشبه لقوله بعد إال من تاب وآمن وهذا يدل على أهنم كفروا 
  مث قال جل وعز فسوف يلقون غيا  - ٥٧

  روى سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال هو واد يف جهنم 
والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون جزاء الغي كما قال جل ذكره ومن يفعل ذلك يلق أثاما وجيوز قال أبو جعفر 

  أن يكون الوادي يسمى غيا ألن الغاوين يصريون إليه 

  وقوله جل وعز جنات عدن اليت وعد الرمحن عباده بالغيب  - ٥٨
  له به شتاء وصيفا ال ينتجعون منه جنات إقامة يقال عدن باملكان إذا قام به ومنه قيل معدن ملقام أه

  وقوله جل وعز إنه كان وعده مأتيا  - ٥٩
مأيت مفعول من اإلتيان وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه كما تقول وصل إيل من فالن خري ووصلت منه إىل 

  خري 



  فالضعيف يف العربية يقول مفعول مبعىن فاعل 
  الما وقوله جل وعز ال يسمعون فيها لغوا إال س - ٦٠

  اللغو الباطل وما يؤمث فيه وما ال معىن له 
  والسالم كل ما يسلم منه وهو اسم جامع للخري أي ال يسمعون إال كل ما حيبون 

  مث قال جل وعز هلم رزقهم فيها بكرة وعشيا  - ٦١
  روى الضحاك عن ابن عباس قال يف مقادير الليل والنهار 

  يها غداة وال عشية ولكن املعىن يف مقادير هذه األوقات قال أبو جعفر ومعىن هذا أن اجلنة ليست ف
  وقال قتادة كانت العرب إذا وجد الرجل منهم ما يأكل بالغداة والعشي عجب به فأعلمهم اهللا أن ذلك يف اجلنة 

  وقوله جل وعز وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك  - ٦٢

ه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم جلربيل عليه وروى عمر بن ذر عن أبي
  السالم مل ال تزورنا أكثر مما تزورنا فأنز اهللا وما نتنزل إال بأمر ربك إىل آخر اآلية وكان هذا اجلواب له 

نا من أمر الدنيا وما بني ذلك وروى أبو حصني عن سعيد بن جبري يف قوله ما بني أيدينا قال من أمر اآلخرة وما خلف
  ما بني الدنيا واآلخرة أي الربزخ 

  وقوله عز و جل وما كان ربك نسيا  - ٦٣
  قيل معناه مل ينسك وإن تأخر عنك الوحي 

  وقيل هو عامل مبا كان ومبا يكون ومل يقع وما هو كائن مل ينقطع حافظ له مل ينس منه شيئا 
  وقوله جل وعز هل تعلم له مسيا  - ٦٤

  روى اسرائيل عن مساك عن عكرمة ابن عباس قال هل تعلم أحدا مسي الرمحن سواه 
قال أبو جعفر وهذا أجل إسناد علمته روي يف هذا احلرف وهو قول صحيح ال يقال الرمحن إال هللا وقد يقال لغري 

  اهللا رحيم 
  وقد بينا مل ال يقال الرمحن إال هللا يف سورة احلمد 

  جماهد هل تعلم له مسيا قال مثال وروى ابن أيب جنيح عن 
  وروى حجاج عن ابن جيريج هل تعلم له مسيا قال ال شريك له ال مثل 

  وقيل هل تعلم أحدا تقول له اهللا إال هو 
  قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة 

  وإمنا املعىن هل تعلم أحدا يقال له هذا على استحقاق إال 

  وهو القادر والرازق اهللا ألنه الذي وسعت رمحته كل شيء 
  وقيل املعىن إن امسه املذكور يف هذا اآلية ال يسمى به غريه وهو رب السموات واألرض وما بينهما 

  وقوله جل وعز ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أو ال يذكر اإلنسان  - ٦٥
  أي ال يتفكر وينظر ويذكره بعلم ويتبينه 



  هنم والشياطني مث لنحضرهنم حول جهنم جثيا وقوله جل وعز فوربك لنحشر - ٦٦
  قال جماهد وقتادة أي على ركبهم 

  واملعىن أهنم لشدة ما هم فيه ال يقدرون على القيام 
  وقوله جل وعز مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا  - ٦٧

  روى سفيان عن علي بن األقمر عن أيب األحوص قال يبدأ باألكابر جرما 
   هذا القول نبدأ بتعذيب أكربهم جرما مث الذي يليه مث الذي يليه ومعىن

  قال جماهد من كل شيعة من كل أمة عتيا أي كفرا 
  وقوله جل وعز وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا  - ٦٨

  يف هذه اآلية مخسة أقوال أ قيل ورودها دخوهلا ألن بعده ونذر الظاملني فيها 
ر ملا حصل فينجي اهللا الذين اتقوا ويصريون إىل رمحته فيعرفون مقدار ما خلصوا منه ألهنم قد دخلوا وإمنا يقال نذ

  النار وخلصوا منها وهذا قول ابن عباس وإسناده جيد 

روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال متارى ابن عباس ونافع األزرق فقال نافع ليس الورود الدخول وقال 
  لدخول أرأيت قول اهللا تعاىل إنكم وما تعبدون من دون اهللا تعاىل جهنم أنتم هلا واردون ابن عباس هو ا

أوردوا أم ال وقوله تعاىل وبئس الورد املورود فأما أنا وأنت فسنردها وأرجو أن خيرجين اهللا منها وال خيرجك منها 
  لتكذيبك فقال له نافع ربناانك من تدخل النار فقد أخزيته 

ن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من مات له وروى معمر ع
  ثالثة مل يبلغوا احلنث مل متسه النار إال حتلة القسم 

  يعين الورود 

  ب وقيل يردها املؤمنون وهي جامدة 
قالوا يارب أمل توعدنا أنا نرد النار وروى سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة 

فيقول قد وردمتوها وهي جامدة ج وقيل يعين القيامة د وقيل وإن منكم إال واردها يراد به املشركون واستدل 
صاحب هذا القول بأن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرأ وإن منكم إال واردها ه والقول اخلامس أن ورودها 

  بالغها واملمر هبا 
  وى معمر عن قتادة وإن منكم إال واردها قال املمر هبا ور

  وروى احلسن بن مسلم عن عبيد اهللا بن عمري وإن منكم إال واردها 
  قال حضورها 

فهذه مخسة أقوال واهللا أعلم مبا أراد إال أنه معروف يف كالم العرب أن يقال وردت كذا أي بلغته ومل أدخله قال 
  ... وضعن عصي احلاضر املتخيم ... قا مجامة فلما وردن املاء زر... زهري 

  وقرأ أيب بن كعب مث ننجي الذين اتقوا أي يف ذلك املوضع 
قال أبو جعفر وأبني ما يف هذه األقوال قول من قال وإن منكم إال واردها إهنا القيامة وقوله تعاىل فوربك لنحشرهنم 

  يدل على ذكر القيامة فكىن عنها هبذا 



دل على القيامة ألهنا فيها واهللا جل وعز يقول ال خوف عليهم وال هم حيزنزن فيبعد أن يكون وكذلك ذكر جهنم ي
  مع 

  هذا دخول النار 
  وقرأ ابن عباس مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا 

قاما وأحسن وقوله جل وعز وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقني خري م - ٦٩
  نديا 

  روى أبو ظبيان عن ابن عباس يف قوله أي الفريقني خري مقاما قال منزال وأحسن نديا قال جملسا 
  قال الكسائي الندي والنادي اجمللس 

قال أبو جعفر وذلك معروف يف اللغة يقال ندوت القوم أندوهم أي مجعتهم ومنه قيل دار الندوة ألهنم كانوا 
  هبم األمر ومنه قوله تعاىل وتأتون يف ناديكم املنكر جيتمعون فيها إذا حز

  وقوله جل وعز وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا  - ٧٠
  روى األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال األثاث املتاع والرئى املنظر 

  قال أبو جعفر واألثاث يف اللغة املتاع وقال األمحر واحدته أثاثة 
  ء ال واحد له وقال الفرا

  وكذلك الرئى املنظر من رأيت أي ما ترى يف صورة 

  اإلنسان ولباسه ويقرأ وريا بال مهزة وهو جيد على ختفيف اهلمز 
  وهو حسن ها هنا لتتفق رؤوس اآليات 

  وجيوز أن يكون من الري والنعمة 
  ت املرأة أي زينتها وهيأهتا وقال األخفش جيوز أن يكون من ري املطر والزي بالزاي اهليئة واحلسن يقال زي

  وقوله جل وعز قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا  - ٧١
  يقال ما معىن األمر ها هنا 

قال أبو جعفر اجلواب أن هذا أبلغ فلو قلت إن جتئين فألكرمك كان أبلغ من قولك إن جتئين فأكرمك وإمنا صار 
  أبلغ ألن فيه معىن اإللزام 

  ل وعز حىت إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة مث قال ج - ٧٢
  العذاب ها هنا أن ينصر اهللا املسلمني عليهم فيعذبوهم بالقتل والسيب 

والساعة القيامة أي وأما تقوم القيامة فيصريون إىل النار فسيعلمون من هو شر مكانا إذا صاروا إىل النار وأضعف 
   جندا إذا نصر اهللا املسلمني عليهم

  مث قال جل وعز ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى  - ٧٣
  قيل نزيدهم هدى بالناسخ واملنسوخ 

  وقيل نزيدهم هدى جمازاة 
  وقد ذكرنا معىن الباقيات الصاحلات يف سورة الكهف 



  وقوله جل وعز أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا  - ٧٤
بن عبد السالم قال حدثنا أبو األزهر قال حدثنا روح ابن عبادة قال شعبة عن  قال أبو جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد

سليمان عن أيب الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا يف اجلاهلية فعملت للعاص بن وائل حىت اجتمعت يل 
حمد حىت عليه دراهم فجئت أتقاضاه فقال ال أقضيك حىت تكفر مبحمد صلى اهللا عليه و سلم فقلت ال أكفر مب

متوت وتبعث قال وإين ملبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون يل مث مال وولد فأقضيك فأنزل اهللا عز و جل أفرأيت 
  الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا إىل آخر القصة 

  قال أبو جعفر وهذا معىن احلديث 

  ويف قوله تعاىل أم أختذ عند الرمحن عهدا  - ٧٥
  أقوال 

  ال صاحلا قال سفيان عم
  وقيل العهد ها هنا توحيد اهللا واإلميان به 

  وقيل العهد ها هنا الوعد مبا قال 
وقال األسود بن زيد قال عبد اهللا يقول اهللا عز و جل يوم القيامة من كان له عندي عهد فليقم فقالوا يا أبا عبد 

هادة إين أعهد إليك عهدا يف هذه احلياة الرمحن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والش
الدنيا إنك إن تكلين إىل عملي تقربين من الشر وتباعدين من اخلري وإين ال أثق إال برمحتك فاجعله يل عندك عهدا 

  تؤديه إىل يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 

العهد ومنه قول اهللا تعاىل قال ال ينال قال أبو جعفر هذه األقوال متقاربة والعهد يف اللغة يكون األمان ومنه أهل 
  عهدي الظاملني 

  قال أبو عبيد كأنه قال ال أؤمنهم من عذاب يوم القيامة 
  وكذلك قول قتادة قال يف اآلخرة فأما يف الدنيا فقد أكلوا وشربوا وعاشوا وأبصروا 

  فإذا قيل للتوحيد عهد فألنه يؤمن به وكذلك الوعد 
  ما يقول ويأتينا فردا وقوله جل وعز ونرثه  - ٧٦

  قال قتادة أي نرثه ما عنده أي قوله ألوتني ماال وولدا 
  قال ويف قراءة ابن مسعود ونرثه ما عنده 

  وقيل نبقي عليه االمث فكأنه موروث 
  قال أبو جعفر قيل هذا مفسر يف حديث خباب قيل 

  ويأتينا فردا واملعىن واهللا أعلم نسلبه ماله وولده يوم القيامة أال ترى أن بعده 
  قال أبو جعفر وأصح ما قيل يف هذا أن معىن ونرثه ما يقول حنفظ عليه ما يقول حىت نوفيه عقوبته عليه 

  ومن هذا حديث أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم العلماء ورثة األنبياء 
  ومنه وأورثكم أرضهم وديارهم 

  ليكونوا هلم عزا  وقوله جل وعز واختذوا من دون اهللا آهلة - ٧٧



  أي أعوانا 
  مث قال سبحانه كال سيكفرون بعبادهتم  - ٧٨

  كال عند أهل العربية تنقسم قسمني 
  أحدمها أن يكون ردعا وتنبيها وردا لكالم وهي ها هنا كذلك أي ارتدعوا عن هذا وتنبهوا على وجه الضاللة فيه 

  فإذا كانت كذا فالوقوف عليها التمام 
  يها وال تكون ردا لكالم حنو قوله تعاىل كال إن اإلنسان ليطغى وتكون ردعا وتنب

  وقوله جل وعز ويكونون عليهم ضدا  - ٧٩
  أي أعوانا 

  قال جماهد أي تكون أوثاهنم عليهم يف النار ختاصمهم وتكذهبم 

  وقوله جل وعز أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا  - ٨٠
  يف معناه قوالن 

  ا مل تعصمهم من الشياطني أحدمه
  والقول اآلخر قيضنا هلم الشياطني جمازاة على كفرهم قال اهللا جل وعز ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا 

  ومعىن أرسلنا يف اللغة هاهنا سلطنا 
  مث قال سبحانه تؤزهم أزا 

  قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال تغريهم إغراء 
  طني تؤز الكافرين إىل الشر امضوا قال ابن جريج الشيا

  امضوا حىت توقعهم يف النار 
  قال قتادة تؤزهم أي تزعجهم إىل املعاصي 

قال أبو جعفر هذه األقوال متقاربة املعاين وأصله من أززت الشيء أوزة أزا وأزيزا أي حركته ومنه احلديث إن 
  رجل أي من البكاء النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وجلوفه أزيز كأزيز امل

  وقوله جل وعز فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا  - ٨١
  روى هشيم عن أيب يزيد عن أيب جعفر حممد بن علي يف قوله تعاىل إمنا نعد هلم عدا قال كل شيء حىت 

  األنفاس 
  وقوله جل امسه يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا  - ٨٢

  قال أهل التفسري أي ركبانا 
نعمان بن سعد قرأ علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا فقال أما واهللا ال قال ال

حيشرون على أقدامهم ولكنهم يؤتون بنوق مل تر اخلالئق مثلها عليه أرحلة الذهب وأزمتها الزبرجد مث تنطلق هبم إىل 
  اجلنة حىت يقرعوا باهبا 

  جملرمني إىل جهنم وردا وقوله جل وعز ونسوق ا - ٨٣
  قال أهل التفسري أي عطاشا 



  قال أهل اللغة هو مصدر وردت فالتقدير عندهم ذوي ورد 
  وقد حكوا أنه يقال للواردين املاء ورد فلما كانوا يردون على 

  النار كما يرد العطاش على املاء قيل هلم ورد فعلى هذا يوافق اللغة 
  فاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا مث قال جل وعز ال ميلكون الش - ٨٤

  إن جعلت من بدال من الواو كان املعىن ال ميلك الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا فإنه يشفع 
  وإن جعلته استثناء ليس من األول كان املعىن لكن من اختذ عند الرمحن عهدا فإنه يشفع فيه 

  جئتم شيئا إدا وقوله جل وعز وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد  - ٨٥
  قال جماهد أي عظيما 

  وذلك معروف يف اللغة يقال جاء شيئا إدا وجاء بشيء إد 
  وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي إدا بفتح اهلمزة 

  والكسر أعرف 
قال أبو عبيد ومنه احلديث أن عبد الرمحن بن ملجم لعنه اهللا ملا هم بقتل علي رضوان اهللا عليه ذاكر فالنا قال أبو 

  وقد مساه فقال ثكلتك أمك لقد جئت شيئا إدا أتقتل علي بن أيب طالب  عبيد
  وقوله جل وعز تكاد السماوات يتفطرن منه  - ٨٦

  قال جماهد اإلنفطار االنشقاق 
  قال أبو جعفر وذلك معروف يف اللغة يقال فطر ناب البعري إذا انشق اللحم وخرج 

  وقوله جل وعز وختر اجلبال هدا  - ٨٧
  أي سقوطا 

  وقوله جل وعز أن دعوا للرمحن ولدا  - ٨٨
  أي ألن دعوا للرمحن ولدا ومن أن دعوا 

  وقوله جل وعز إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا  - ٨٩
  روى جماهد عن ابن عباس قال حمبة 

  قال جماهد حيبهم اهللا وحيببهم إىل خلقه 
  ك مث قال جل وعز فإمنا يسرناه بلسان - ٩٠

  أي سهلناه وأنزلناه بلغتك 
  وقوله جل وعز وتنذر به قوما لدا  - ٩١

  روى سفيان عن امساعيل عن أيب صاحل قال عوجا عن احلق 
  وقال جماهد األلد الظامل الذي ال يستقيم 

  وقال احلسن اللد الصم 
وخصيما ألد ذا ... ولينا  إن حتت األحجار حدا... وقال أبو عبيدة هو الذي ال يقبل احلق ويدعي الباطل وأنشد 



  ... مغالق 
  ويروى معالق بالعني 

  قال أبو جعفر أحسن هذه األقوال األول واللديدان صفحتا العنق فكأنه متثيل 
  وقوله جل وعز وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل حتس منهم من أحد  - ٩٢

  يقال هل أحسست صاحبك أي هل أبصرته 
  ا مث قال جل وعز أوتسمع هلم ركز - ٩٣

  روى علي بن احلكم عن الضحاك قال صوتا 
  قال أبو جعفر الركز يف اللغة الصوت اخلفي الذي ال يكاد يتبني 

  وصلى اهللا على خري خلقه حممد نبيه وعلى آله وسلم 
  متت سورة مرمي وهللا احلمد واملنة 

  تفسري سورة احلج

  آية  ٧٨مدنية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم عونك يا رب 
  رة احلج وهي مدنية سو

قال أبو عمرو بن العالء عن جماهد سألت ابن عباس فقال سورة احلج نزلت مبكة سوى ثالث آيات منها فإهنن نزلن 
  باملدينة يف ستة نفر من قريش ثالثة منهم مؤمنون وثالثة كافرون 

  اهللا عنهم فأما املؤمنون فهم محزة بن عبد املطلب وعلي بن أيب طالب وعبيدة بن احلارث رضي 
دعاهم للرباز عتبة وشيبه ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فأنزل اهللا جل وعز ثالث آيات مدنيات وهن قوله تعاىل هذان 

  خصمان اختصموا يف رهبم إىل متام اآليات الثالث من ذلك 

  قوله جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  - ١
  عن إبراهيم عن علقمة قال هذا قبل يوم القيامة روى سفيان عن منصور 

  مث قال جل وعز يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي تسلو عنه وتتركه وحتري لصعوبة ما هي فيه  - ٢
  وبني اهللا جل وعز ذلك على لسان نبيه صلى اهللا عيه وسلم يف أي موطن يكون هذا يوم القيامة 

دثنا عمر بن حممد بن احلسن األسدي قال حدثين أيب قال حدثنا عصام بن طليق عن حدثناامحد بن عبد اخلالق قال ح
  داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق عن 

عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجري فقطرت دموعي على خده فاستيقظ صلى اهللا عليه و سلم 
  رسول اهللا فقال يا عائشة ثالثة ال يذكر فيها أحد إال نفسه فقلت ذكرت القيامة وهوهلا فهل تذكرون أهاليكم يا 

  أ عند امليزان حىت يعلم أخيف ميزانه أم يثقل 
  ب وعند الصحف حىت يعلم ما يف صحيفته 



  ج وعند الصراط حىت جياوزه 
  وقوله جل وعز وترى الناس سكارى وما هم بسكارى  - ٣

  بسكارى من الشراب أي وترى الناس سكارى من العذاب واخلوف وما هم 
  وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وترى 

  الناس أي تظنهم لشدة ماهم فيه 
حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة وأبان عن أنس بن 

  يم إىل قوله ولكن عذاب اهللا شديد مالك قال نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظ
قال نزلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف ميسرله فرفع هبا صوته حىت ثاب إليه أصحابه فقال أتدرون أي 

يوم هذا هذا يوم يقول اهللا عز و جل الدم يا ادم قم فابعث بعث أهل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني إىل 
  اجلنة النار وواحدا إىل 

فكرب ذلك على املسلمني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم يف 
الناس إال كالشامة يف جنب البعري أو كالرقمة يف ذراع الدابة وإن معكم خلليقتني ما كانتا مع شيء إال كثرتاه 

  يأجوج ومأجوج ومن هلك من كثرة اجلن واإلنس 

  قال ابن جريج يف قوله تعاىل ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم  - ٤
  هو النضر بن احلارث 

  وقال غريه جيادل خياصم يف اهللا بزعمه أن اهللا تعاىل جل وعز غري قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابا بغري علم 
   ٣وقوله جل وعز ويتبع كل شيطان مريد ايه  - ٥

  وجداله كل شيطان مريد أي ويتبع قوله ذلك 
  كتب عليه قال قتادة أي على الشيطان 

  املريد املمتد يف الشر املتجاوز فيه ومنه قوله تعاىل قال إنه صرح ممرد من قوارير 

  قيل مطول 
  وقيل مملس 

   ٤وقوله عز و جل كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ايه  - ٦
  عه قال جماهد وقتادة أنه من توىل الشيطان أي تب

  قال أبو جعفر واملعىن قضي على الشيطان أنه يضل من أتبعه 
   ٥وقوله عز و جل يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث ايه  - ٧

  أي ان كنتم يف شك من أنكم تبعثون فتدبروا يف أول خلقكم وابتدائكم فإنكم ال جتدون فرقا بني اإلبتداء واإلعادة 
   ٥اكم من تراب ايه مث قال عز و جل فإنا خلقن - ٨

  يعين ادم صلى اهللا عليه و سلم مث من نطفة مث من علقة 

  قال اخلليل العلق الدم قبل أن ييبس الواحدة علقة وهكذا تصري النطفة 
  قال أبو عبيدالعلق من الدم ما اشتدت محرته 



  مث من مضغة  - ٩
  وهي حلمة صغرية بقدر ما ميضغ خملقة وغري خملقة 

  دة قال تامة وغري تامة روى معمر عن قتا
  قال الشعيب النطفة والعلقة واملضغة فإذا نكست يف اخللق الرابع كانت خملقة وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غري خملقة 

  قال أبو العالية غري خملقة السقط 
طرق  قال أبو جعفر خملقة مصورة ويبني ذلك هذا احلديث املرفوع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو مروي من

  شىت 
  فمن طرقه ما رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب 

قال مسعت ابن مسعود يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو الصادق املصدوق جيمع خلق أحدكم يف 
ل بطن أمه أربعني يوما مث يكون علقة أربعني يوما مث يكون مضغة أربعني يوما مث يبعث اهللا جل وعز إليه ملكا فيقو

  اكتب عمله وأجله ورزقه واكتبه شقيا أو سعيدا 
قال عبد اهللا والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل السعادة فيعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه 

  وبينها غري ذراع مث يدركه الشقاء فيعمل بعمل أهل النار أو الشقاء فيدخل النار 
مالك جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل قد  وروى عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس بن

وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أنطفة أي رب أعلقة أي رب أمضغة فإذا أراد اهللا جل وعز أن يقضي خلقها قال 
  يقول امللك أذكر أم أنثى 

  أشقي أم سعيد فما األجل فما الرزق فيكتب ذلك يف بطن أمه 
ذا وقعت النطفة يف الرحم قال امللك خملقة أو غري خملقة فإن قال غري خملقة جمت الرحم دما وإن قال قال علقمة إ

خملقة قال أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فيقول اكتبها من اللوح احملفوظ فيجد صفتها فيستنسخه فال يزال العبد 
  يعمل عليه حىت ميوت 

   ٥وقوله جل وعز لنبني لكم ايه  - ١٠
  ا أحوال اخللق لنبني لكم أي ذكرن

  وجيوز أن يكون املعىن خلقنا هذا اخللق لنبني لكم 
   ٥مث قال جل وعز ونقر يف األرحام ما نشاء ايه  - ١١

  أي وحنن نقر يف األرحام ما نشاء 
   ٥مث قال ومنكم من يتوىف ايه 

  وحكى أبو حامت أن بعضهم قرأ ومنكم من يتوىف 
  ومعناه يستويف أجله 

   ٥ه عز و جل لكيال يعلم من بعد علم شيئا ايه وقول - ١٢
  قال الفراء لكيال يعقل من بعد ما عقل شيئا 

   ٥وقوله عز و جل وترى األرض هامدة ايه  - ١٣



  روى سعيد عن قتادة قال أي غرباء متهشمة 
  قال أبو جعفر يقال مهدت النار إذا طفئت وذهب هلبها وأرض هامدة أي جافة عليها تراب 

   ٦قال جل وعز فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت ايه مث  - ١٤

  أي حتركت و ربت أي زادت 
وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس وربأت أي ارتفعت حىت صارت مبنزلة الربيئة وهو الذي حيفظ القوم على 

  شيء مشرف فهو رايبء وربئة على املبالغة 
   ٥ج ايه مث قال عز و جل وأنبتت من كل زوج هبي - ١٥

  أي من كل صنف من النبات 
  وروى سعيد عن قتادة قال هبيج حسن 

  قال أبو جعفر يقال هبج فهو هبج إذا حسن وأهبجين أعجبين حلسنه 
   ٦مث قال جل وعز ذلك بأن اهللا هو احلق ايه  - ١٦

  أي األمر ذلك واألمر ما وصف لكم وبني 

  رض بقدرته مث قال جل وعز و أنه حييي املوتى أي كما أحيا األ
   ٩وقوله جل وعز ثاين عطفه ايه  - ١٧

  وقال جماهد أي رقبته 
  وقال قتادة أي عنقه 

  قال أبو العباس العطف ما انثىن من العنق ويقال لألردية العطف ألهنا تقع على ذلك املوقع 
  وقال غريه يوصف هبذا املتكرب املعرض جتربا 

   ١٠ ليس بظالم للعبيد ايه قوله جل وعز ذلك مبا قدمت يداك وأن اهللا - ١٨

  واملعىن يقال له هذا العذاب مبا قدمت يداك وبأن اهللا ليس بظالم للعبيد 
   ١١مث قال جل وعز ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ايه  - ١٩

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال على شك 
  فيه بكليته قال أبو جعفر وحقيقته يف اللغة على حرف طريقة الدين أي ليس داخال 

  وبني هذا بقوله جل وعز فإن أصابه خري اطمأن به 
  قال استقر وإن أصابته فتنة قال عذاب أو مصيبة انقلب على وجهه قال ارتد كافرا 

   ١١مث قال جل وعز خسر الدنيا واالخرة ايه  - ٢٠
  وقرأ جماهد ومحيد خاسر الدنيا واالخرة 

   ١٢ يضره وما ال ينفعه ايه وقوله جل وعز يدعو من دون اهللا ما ال - ٢١
  مث قال بعد يدعو ملن ضره أقرب من نفعه لبئس املوىل 

  فيقال كيف يكون له ضر وقد قال ما ال يضره 
  فاجلواب أن املعىن يدعو ملن ضر عبادته 



  فإن قيل كيف قال أقرب من نفعه وال نفع له 
  تعاىل ذلك رجع بعيد فاجلواب أن العرب تقول ملا ال يكون البتة هذا بعيد مثل قوله 

  ويف االية أجوبة من أجل الالم 
  فأكثر النحويني يذهب إىل أهنا يف غري موضعها وأن املعىن يدعو من لضرة أقرب من نفعه 

  وقال أبو العباس يف الكالم حذف أي يدعو ملن ضره أقرب من نفعه إهلا 

  ... أشطان بئر يف لبان األدهم ... اح كأهنا يدعون عنتر والرم... وقيل يدعو ههنا مبعىن يقول كما قال عنترة 
  وقال أبو إسحق جيوز أن يكون يدعو يف موضع احلال وفيه هاء حمذوفة ويكون خرب من لبئس املوىل ولبئس العشري 

  قال الفراء جيوز أن يكون يدعو خرب من ويكون لبئس املوىل ولبئس العشري مكررة على ما قبلها 
ن النحويني أجازوه قال يكون ذلك مبعىن الذي أي الذي هو الضالل البعيد يدعو ملن وأليب إسحق قول اخر وزعم أ

  ضره كما قال تعاىل وما تلك بيمينك يا موسى 

  ... أمنت وهذا حتملني طليق ... عدس مالعباد عليك إمارة ... وأنشد 
م مبعىن يدعو إىل من ضره كما وحكى الفراء أنه جيوز يف هذا شيء مل يتقدم به أثر وهو يدعو ملن ضره بكسر الال

  قال سبحانه احلمد هللا الذي هدانا هلذا أي إىل هذا 
قال أبو جعفر واالية مشكلة لدخول الالم وإن احلذاق من النحويني مينعون أن ينوى هبا تقدمي أو تأخري ألهنا ال 

  له  تصرف وأن يكون يدعو مبعىن يقول حسن واخلرب حمذوف أي يقول ملن ضره أقرب من نفعه
   ١٣مث قال جل وعز لبئس املوىل ايه  - ٢٢

  موىل املخافة خلفها وأمامها ... فعدت كال الفرجني حتسب أنه ... أي الويل كما قال الشاعر 

  ولبئس العشري أي الصاحب واخلليل 
  قال جماهد يعين الوثن 

   ١٥وقوله جل وعز من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واالخرة ايه  - ٢٣
  قال أبو جعفر هذه االية مشكلة وفيها قوالن 

أ روى سفيان عن أيب إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال من كان يظن أن لن ينصره اهللا يعين حممدا صلى اهللا 
  عليه و سلم فليمدد بسبب أي حببل إىل السماء أي سقف بيته مث ليقطع أي ليختنق 

  نهم الضحاك قال أبو جعفر وهذا قول أكثر أهل التفسري م
  ومعناه من كان يظن أن لن ينصر اهللا حممدا عليه السالم 

  ويظهر دينه على الدين كله فليجهد جهده فلينظر هل ينفعه ذلك شيئا 
ب والقول االخر أن طلحة بن عمرو قال مسعت عطاء يقول يف قوله تعاىل من كان يظن أن لن ينصره اهللا أن لن 

  ماء أي إىل مساء بيته فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق يرزقه اهللا فليمدد بسبب إىل الس
  وروى ابن أيب جنيج عن جماهد من كان يظن أن لن ينصره اهللا قال أي أن لن يرزقه اهللا 

  قال أبو جعفر وهذا القول أيضا معروف يف اللغة وهو قول أيب عبيدة 



  وحكى أهل اللغة أنه يقال أرض منصورة أي ممطورة 
  عباس من كان يظن أن لن ينصر اهللا  وروى عن ابن

  حممدا أي يرزقه يف الدنيا 
وقال غريه األوىل أن تكون اهلاء تعود على النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن اهللا جل وعز ذكر قوما يعبدونه على 

سين عطاياه  حرف مث أتبع ذلك هذه االية يف قوم يظنون أن اهللا ال يوسع على حممد وأمته وال يرزقهم يف االخرة من
  فليمدد حببل إىل مساء فوقه إما سقف بيته أو غريه إذا اغتاط الستعجال ذلك 

  قال أبو جعفر وقد ذكرنا القول يف قوله عز و جل إن الذين امنوا والذين هادوا يف سورة البقرة  - ٢٤
   ١٧وقوله تعاىل أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السموات ومن يف األرض ايه  - ٢٥
  السجود ههنا الطاعة واالنقياد قيل 

  ومعىن قوله تعاىل وكثري حق عليه العذاب وكثري أىب 
   ١٨مث قال جل وعز ومن يهن اهللا فما له من مكرم ايه  - ٢٦

  قال الفراء وقد يقرأ فما له من مكرم أي إكرام 
   ١٩مث قال جل وعز هذان خصمان اختصموا يف رهبم ايه  - ٢٧

  القصة يف أول هذه السورة قد ذكرنا فيمن نزلت هذه 
   ١٩مث قال جل وعز فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار ايه  - ٢٨

  قيل هذا ألحد اخلصمني وهي الفرقة الكافرة 
   ٢٠مث قال جل وعز يصهر به ما يف بطوهنم ايه  - ٢٩

  قال جماهد أي يذاب 
  يب من األلية قال أبو جعفر وحكى أهل اللغة صهرت الشحم أي أذبته والصهارة ما أذ

   ٢٥وقوله جل وعز إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا ايه  - ٣٠
  خرب إن حمذوف 

  واملعىن إن الذين كفروا هلكوا كما قال إن حمال وإن مرحتال 
   ٢٥مث قال جل وعز واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ايه  - ٣١

  سواء بالنصب العاكف فيه والباديء باخلفض وحكى أبو حامت أن بعضهم قرأ 
  واملعىن الذي جعلناه للناس العاكف والبادي 

  قال جماهد العاكف النازل والبادي اجلائي 
  وقال احلسن وعطاء العاكف من كان من أهل مكة والبادي من كان من غري أهلها 

  قال جماهد أي مها يف تعظمهما وحرمتهما سواء 
  أحق به من أحد  وقال عطاء أي ليس أحد

  وتأول عمر بن عبد العزيز االية على أنه ال يكرى بيوت مكة 



وروي عن عمر بن اخلطاب أنه كان ينهي أن تغلق دور مكة يف زمن احلج وأن الناس كانوا ينزلون منها حيث 
  وجدوه فارغا 

عن املسجد احلرام ألهنم وظاهر القران يدل على أن املراد املسجد كما قال جل وعز وهم الذين كفروا وصدوكم 
  كانوا مينعون منه ويدعون أهنم أربابه إمنا ذكر املسجد ومل يذكر دور الناس ومنازهلم 

  وقيل مها يف إقامة املناسك سواء 
  وقيل ليس ألحدمها فضل على صاحبه 

   ٢٥مث قال جل وعز ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم ايه  - ٣٢
بن مسعود قال لو أن رجال هم خبطيئة مل تكتب عليه ولو هم بقتل رجل مبكة وهو ب عدن  روى مرة عن عبد اهللا

  أبني لعذبه اهللا جل وعز مث قرأ ومن يرد فيه بإحلاد بظلم 

  نذقه من عذاب أليم 
  وروى هشيم عن احلجاج عن عطاء ومن يرد فيه بإحلاد قال من عبد غري اهللا جل وعز 

  وقال جماهد من عمل بسيئة 
  ل حبيب بن أيب ثابت هم احملتكرو الطعام مبكة وقا

  وأبني ما قيل فيه أن معىن بإحلاد بظلم لكل معصية ألن االية عامة 
قال أبو جعفر أصل اإلحلاد يف اللغة امليل عن القصد ومنه مسي اللحد ولو كان مستويا لقيل ضريح ومنه قوله 

مبعىن واحد هذا قول أهل اللغة إال األمحر فإنه حكى أنه  سبحانه وذروا الذين يلحدون يف أمسائه يقال حلد وأحلد
  يقال أحلد إذا جادل وحلد إذا عدل ومال 

  قال سعيد بن مسعدة الباء زائدة واملعىن ومن يرد فيه إحلاد بظلم 
  وهذا عند أيب العباس خطأ ألنه ال يزاد شيء لغري معىن 
أريد ألنسى ... إرادته بأن يلحد بظلم كما قال الشاعر  والقول عنده أن يريد ما يدل على اإلرادة فاملعىن ومن

  ... متثل يل ليلى بكل سبيل ... ذكرها فكأمنا 
  وحكى الفراء عن بعض القراء ومن يرد فيه بإحلاد من الورود 

  وهذا بعيد ألنه إمنا يقال وردته وال يكاد يقال وردت فيه 
   ٢٦يه وقوله جل وعز وإذ بوأنا ألبراهيم مكان البيت ا - ٣٣

  يقال مل جيء ههنا بالالم وقد قال يف موضع اخر ولقد بوأنا بين اسرائيل مبوأ صدق 
  فالفرق بينهما أن أهل التفسري قالوا املعىن جعلنا إلبراهيم مكان البيت مبوأ أي منزال 

صور قال حدثنا قال أبو جعفر ويبني لك معناه حديث حدثناه أبو عبيد القاضي عن الزعفراين قال حدثنا سعيد بن من
سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن املسيب قال مسعت كعب األحبار يقول كان البيت غثاءة على املاء قبل أن 

  خيلق اهللا األرض بأربعني سنة ومنه دحيت األرض 
تدله  قال سعيد حدثنا علي بن أيب طالب أن إبراهيم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل من أرمينية ومعه السكينة



على البيت حىت تبوأ البيت تبوأ كما تتبوأ العنكبوت بيتا فكان حيمل احلجر من احلجارة احلجر يطيقه أو ال يطيقه 
  ثالثون رجال قال فقلت لسعيد يا أبا حممد إن اهللا جل وعز يقول وإذ يرفع إبراهيم 

  القواعد من البيت وإمساعيل قال إمنا كان هذا بعد ذلك 
   ٢٦عز وطهر بييت للطائفني والقائمني ايه مث قال جل و - ٣٤

  روى هشيم عن عبد امللك قال القائمون املصلون قال قتادة والركع السجود أهل الصالة 
   ٢٨مث قال عز و جل وأذن يف الناس باحلج ايه  - ٣٥

  وقرأ احلسن واذن يف الناس باحلج خمففة ممدودة 
  التكثري  يقال اذنته بالصالة وبكذا أي أعلمته وأذنت على

  وقرأ ابن أيب إسحق باحلج بكسر احلاء يف مجيع القران 
قال جماهد فقال إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم يا رب كيف أقول قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم وفوقرت يف 

  قلب كل مؤمن فأجابوا 

  ب لبيك اللهم لبيك أي فأجاب من حيج 
   ٢٨مث قال جل وعز يأتوك رجاال ايه  - ٣٦

  قال ابن عباس أي رجالة 
  وقرأ جماهد يأتوك رجاال 

  وروى عن عكرمة يأتوك رجاال 
قال أبو جعفر يقال يف مجع راجل مخسة أوجه راجل ورجال مثل راكب وركاب وهذا الذي روي عن عكرمة 

  وراجل ورجال مثل قائم وقيام 
روف واألشبه به أن يكون غري منون ويقال راجل ورجله ورجل ورجاله فهذه مخسة والذي روي عن جماهد غري مع

  مثل كساىل وسكارى ولو نون لكان على فعال وفعال يف اجلميع قليل 

  مث قال جل وعز وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق  - ٣٧
  وقرأ أصحاب عبد اهللا يأتون من كل فج عميق 

  قال عطاء وجماهد والضحاك من كل طريق بعيد 
  البعد ومنه بئر عميقة أي بعيدة القعر ومنه وقامت األعماق خاوي املخترق قال أبو جعفر العمق يف اللغة 

  مث قال جل وعز ليشهدوا منافع هلم  - ٣٨
  روى عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس قال األسواق 

  وروى سفيان عن جابر عن أيب جعفر ليشهدوا منافع هلم قال املغفرة 
  خرة وقال عطاء ما يرضى اهللا من أمر الدنيا واآل

قال أبو جعفر قول جابر يف هذا أحسن أي وأذن يف الناس باحلج ليأتوا لعمل احلج الذي دعوا له وهو سبب 
  للمغفرة وليس يأتون من كل فج عميق وال وأذن فيهم ليتجروا هذا بعيد جدا 

  مث قال جل وعز ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات  - ٣٩



  م يف املعدودات اختالفا يف األيام املعلومات اختالف وال نعل
روى ابن ليلى عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي بن أيب طالب قال األيام املعلومات يوم النحر ويومان 

  بعده إذبح يف أيها شئت وأفضلها وأوهلا 
  وهذا املعروف من قول ابن عمر وهو قول أهل املدينة 
  ن عباس قال وروى هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن اب

  األيام املعلومات العشر يوم النحر منها 
  واأليام املعدودات أيام التشريق إىل آخر النفر 

  وقال هبذا القول عطاء وجماهد وإبراهيم والضحاك وهو قول أهل الكوفة 
  وقوله جل وعز فكلو منها وأطعموا البائس الفقري  - ٤٠

   قال عطاء وجماهد إن شئت فكل وإن شئت فال تأكل
  قال أبو جعفر وهذا عند أهل اللغة على اإلباحة كما قال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا 
  فإن قيل اإلباحة ال تكون إال بعد حظر فكيف يكون ههنا إباحة ولبس يف الكالم حظر 

  فاجلواب أهنم كانوا يف اجلاهلية حيظرون أكل حلوم الضحايا 

  فأعلمهم اهللا جل وعز أن ذلك مباح هلم 
  جماهد البائس الذي إذا إذا سألك مد يده قال 

  قال أبو جعفر البائس يف اللغة الذي به البؤس وهو شدة الفقر 
  وقوله جل وعز مث ليقضوا تفثهم  - ٤١

حدثنا أمحد بن حممد بن منصور احلاسب قال حدثنا احلكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد 
بن عباس قال التفث احللق والتقصري والرمي والذبح واألخذ من الشارب واللحية امللك بن سليمان عن عطاء عن ا

  ونتف اإلبط وقص اإلظفار 
  وكذلك هو عند مجيع اهل التفسري أي اخلروج من اإلحرام إىل احلل ال يعرفه أهل اللغة إال من التفسري 

  وقوله جل وعز وليوفوا نذورهم  - ٤٢
  زم اإلنسان من أمر احلج قال جماهد احلج واهلدي وكل ما يل

  قال أبو جعفر الذي قاله جماهد معروف يقال لكل ما وجب على اإلنسان نذر 
  فاملعىن وليوفوا ما وجب عليهم من أمر احلج 

  مث قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق  - ٤٣
  قال جماهد والضحاك هو الطواف الواجب يوم النحر 

األخضر عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا مسي البيت وروى روح بن عبادة عن صاحل بن أيب 
  العتيق ألن اهللا جل وعز أعتقه من اجلبابرة فلم يغلب عليه جبار قط 

  ورواه أبو داود الطيالسي عن صاحل عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة غري مرفوع 
  وقال احلسن مسي العتيق لقدمه 



  ه قوله تعاىل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وحجت
  وقوله جل وعز ذلك من يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه  - ٤٤

  قال جماهد احلج والعمرة 
  وقال عطاء املعاصي 

قال أبو جعفر القوالن يرجعان إىل شيء واحد إال أن حرمات اهللا جل وعز ما فرضه وأمر به وهنى عنه فال ينبغي أن 
  اوز كأنه الذي حيرم تركه يتج
  وقوله جل وعز وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم  - ٤٥

  قيل الصيد للمحرم 

  وروى معمر عن قتادة قال امليتة وما مل يذكر اسم اهللا عليه 
أكل وقال غريه هو ما يتلى يف سورة املائدة من قوله جل وعز حرمت عليكم امليتة الدم وحلم اخلنزير إىل قوله وما 

  السبع إال ما ذكيتم 
  قال أبو جعفر وقول قتادة جامع هلذا ألن هذه احملرمات أصناف امليتة 

  مث قال تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان  - ٤٦
  الرجس الننت 

  ومن ههنا لبيان اجلنس أي الذي هو وثن 
  مث قال جل وعز واجتنبوا قول الزور  - ٤٧

  و جل شهادة الزور بالشرك مث تال هذه اآلية  قال عبد اهللا بن مسعود عدل اهللا عز
  وقال جماهد الزور الكذب 

  وقيل الشرك 

  واملعاين متقاربة وكل كذب زور وأعظم ذلك الشرك 
والذي يوجب حقيقة املعىن ال حترموا ما كان أهل األوثان حيرمونه من قوهلم ما يف بطون هذه األنعام خالصة 

  رمي السائبة وما أشبه ذلك من الزور كما قال تعاىل افتراء على اهللا لذكورنا وحمرم على أزواجنا ومن حت
مث قال جل وعز حنفاء هللا غري مشركني به قال جماهد أي متبعني مث قال جل وعز ومن يشرك باهللا فكأمنا خر  - ٤٨

  من السماء فتخطفه الطري 
  أي هو يف البعد من احلق كذي 

  ذه بسرعة يقال خطفه خيطفه واختطفه خيتطفه إذا أخ
  مث قال جل وعز أو هتوي به الريح يف مكان سحيق  - ٥٠

  قال جماهد أي بعيد 
  وقوله جل وعز ذلك من يعظم شعائر اهللا  - ٥١

  قال جماهد عن ابن عباس هو تسمني البدن وتعظيمها وحتسينها 
  وقال غريه شعائر اهللا رمي اجلمار وما أشبه ذلك من مناسك احلج 



 ميتنع وهو مذهب مالك بن أنس أن املنفعة بعرفة إىل أن يطلع الفجر من يوم النحر ويف قال أبو جعفر وهذا ال
املشعر احلرام إىل أن تطلع الشمس ويف رمي اجلمار إىل انقضاء أيام مىن وهذه كلها شعائر واملنفعة فيها اىل وقت 

  لبيت العتيق فقد حل معلوم مث حملها كلها إىل البيت العتيق فإذا طاف احلاج بعد هذه املشاعر با

  وواحد الشعائر شعرية ألهنا أشعرت أي جعلت فيها عالمة تدل على أهنا هدي 
  مث قال تعاىل فإهنا من تقوى القلوب أي فإن الفعلة 

  وقوله جل وعز لكم فيها منافع إىل أجل مسمى  - ٥٢
  قال أبو جعفر يف هذا قوالن غري قول مالك 

  قلدة يركبها ويشرب من ألباهنا أحدمها أن عروة قال يف البدن امل
والثاين قال جماهد هي البدن من قبل أن تقلد ينتفع بركوهبا وأوبارها وألباهنا وإذا صارت هديا مل يكن له أن يركبها 

  إال من ضرورة 
  قال أبو جعفر وقول جماهد عند قوم أوىل ألن األجل 

  يف قول عروة  املسمى عنده أن جتعل هديا وتقلد واألجل املسمى ليس موجودا
  وقد احتج من قال بقول عروة بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم اركبها ويلك 

  واحتج عليه بأنه مل يقل له وهل حيرم ركوب البدن 
ولعل ذلك من ضرورة ويبني هذا حديث ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اركبوا 

  ظهرا اهلدي باملعروف حىت جتدوا 
  وقوله جل وعز ولكل أمة جعلنا منسكا  - ٥٣

  روى سفيان عن أبيه عن عكرمة قال مذحبا 
  وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يقول عيدا 

  قال أبو اسحق املنسك موضع الذبح واملنسك املصدر 

  مث قال تعاىل وبشر احملبتني  - ٥٤
  املطمئنون بأمر اهللا جل وعز روى سفيان عن ابن ايب جنيح عن جماهد قال املخبتون 

  وقال عمرو بن أوس املخبتون الذين ال يظلمون واذاظلموا مل ينتصروا 
  قال أبو جعفر وأصل هذا من اخلبت وهو ما اطمأن من األرض 

  وقوله جل وعز والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا  - ٥٥

  وقرأ ابن أيب إسحق والبدن واملعىن واحد 
  دن للبدانة قال جماهد قيل هلا ب

  قال أبو جعفر البدانة السمن يقال بدن إذا مسن وبدن إذا أسن فقيل هلا بدن ألنه تسمن 
  وقوله جل وعز لكم فيا خري  - ٥٦



  قال إبراهيم يركب إذا احتاج ويشرب من اللنب 
  وقيل خري يف اآلخرة وذا أوىل ألنه لو كان للدنيا كان أال جيعلها بدنة خريا له 

  وعز فاذكروا اسم اهللا عليها صواف  وقوله جل - ٥٧
  وقرأ عبد اهللا بن مسعود صوافن 

  وقرأ احلسن وزيد بن أسلم واألعرج صوايف 
  روى نافع عن ابن عمر فاذكروا اسم اهللا عليها صواف قال قياما مصفوفة 

   وروى أبو ظبيان عن ابن عباس فاذكروا اسم اهللا عليها قال بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك ولك
  قال وصوافن قائمة على ثالث 

  قال قتادة معقولة اليد اليمىن 
  قال احلسن وزيد بن أسلم صوايف أي خالصة هللا من الشرك 

  قال أبو جعفر صواف مجع صافة وصافة مصفوفة ومصطفة مبعىن واحد 
  وصوافن مجع صافنة يقال للقائم صافن ويستعمل ملا قام على ثالث 

أي ال تذكروا عليها غري اسم اهللا جل وعز حىت تكون التسمية خالصة اهللا جل وصوايف مجع صاف وهو اخلالص 
  وعز 
  مث قال جل وعز فإذا وجبت جنوهبا  - ٥٨

  قال جماهد أي خرت اىل األرض 
  مث قال جل وعز فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر  - ٥٩

  س وسعيد بن جبري واحلسن قالوا قال أبو جعفر أحسن ما قيل يف هذا وهو الصحيح يف اللغة أن ابن عبا
  القانع الذي يسأل 

  واملعتر الذي يتعرض وال يسأل 
  وقال مالك بن أنس أحسن ما مسعت أن القانع هو الفقري وأن املعتر هو الزائر 

... ملال املرء يصلحه فيغين ... وقال أبو جعفر يقال قنع الرجل يقنع قنوعا فهو قانع إذا سأل وأنشد أهل اللغة 
  ... قرة أعف من القنوع مفا

  وروي عن أيب رجاء أنه قرأ وأطعموا القنع 
  ومعىن هذا خمالف لألول يقال قنع الرجل إذا رضي فهو قنع 

  وروى عن احلسن أنه قرأ واملعتري معناه كمعىن املعتر يقال اعتره واعتراه وعراه إذا تعرض ملا عنده أو طلبه 
  وال دماؤها  وقوله جل وعز لن ينال اهللا حلومها - ٦٠

يروى عن ابن عباس أهنم كانوا يف اجلاهلية ينضحون بدماء البدن ما حول البيت فأراد املسلمون أن يفعلوا ذلك 
  فأنزل اهللا جل وعز هذه اآلية 

  قال إبراهيم يف قوله ولكن يناله التقوى منكم قال التقوى ما أريد به وجه اهللا عز و جل 
  ع عن الذين آمنوا وقوله جل وعز إن اهللا يداف - ٦١



  وعدهم جل وعز النصر مث أخربهم أنه ال حيب من ذكر غري امسه على الذبيحة فقال إن اهللا ال حيب كل خوان كفور 
  وخوان فعال من اخليانة 

  مث قال جل وعز أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا  - ٦٢
  يف الكالم حذف 

  واملعىن أذن للذين يقاتلون أن يقاتلوا 
ش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري أنه قرأ أذن بفتح اهلمزة يقاتلون بكسر التاء وقال هي أول آية وروى األعم

  نزلت يف القتال ملا أخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من مكة 
  وقوله جل وعز الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق  - ٦٣

  سلم ومن خرج معه من مكة روى علي بن احلكم عن الضحاك قال هو النيب صلى اهللا عليه و 

  مث قال جل وعز إال أن يقولوا ربنا اهللا 
  هذا عند سيبويه استثناء ليس من األول 

  وقال غريه املعىن إال بأن يقولوا ربنا اهللا على البدل 
مث قال جل وعز ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم  - ٦٥

  ريا اهللا كث
  حدثنا سعيد بن موسى ب قرقيسياء قال حدثنا خملد بن مالك عن حممد بن سلمة عن خصيف قال 

  أما الصوامع فصوامع الرهبان 
  وأما البيع فكنائس النصارى 

  وأما الصلوات فكنائس اليهود 
  وأما املساجد فمساجد املسلمني 

ض الناس ببعض هلدم يف وقت كل نيب املصليات اليت قال أبو جعفر واملعىن على هذا لوال أن اهللا جل وعز يدفع بع
  يصلي فيها 

  وقيل يذكر فيها اسم اهللا كثريا راجع إىل املساجد خاصة هذا قول قتادة 
  فأما قوله وصلوات والصلوات ال هتدم ففيه ثالثة أقوال 

  قال احلسن هدمها تركها 
  قال األخفش هو على إضمار أي وتركت صلوات 

  إن شاء اهللا مبعىن موضع صلوت وقال أبو حامت هو 
  وروي عن عاصم اجلحدري أنه قرأ وصلوب بالباء املعجمة من حتت 

  وروي عنه أنه قرأ وصلوت بضم الصاد والتاء معجمة بنقطتني وقال هي للنصارى 
  وروي عن الضحاك أنه قرأ وصلوث بالثأء معجمة وال أدري أفتح الصاد أم ضمها 

  كنائس اليهود وهي بالعربانية صلوثا إال أن احلسن قال وصلوات هم 



   ٤١وقوله جل وعز الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة آية  - ٦٦
  قال احلسن هم أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  وقال ابن أيب جنيح هم الوالة 
  رض أقاموا الصالة وأتوا الزكاة قال أبو جعفر الذين بدل من من واملعىن ولينصرن اهللا الذين إن مكناهم يف األ

   ٤٥وقوله جل وعز فكأين قرية أهلكناها وهي ظاملة فهي خاوية على عروشها آية  - ٦٧
قال أهل التفسري املعىن فكم وهي عند النحويني أي دخلت عليها كاف التشبيه فصار التقدير كالعدد الكثري واملعىن 

  معىن كم 
   ٤٥روشها آية وقوله جل وعز فهي خاوية على ع - ٦٨

  وروي معمر عن قتادة قال خالية ليس فيها أحد 
  قال أبو جعفر يقال خوت الدار ختوي خواء إذا خلت وخوى الرجل خيوي خوى إذا جاع والعروش السقوف 

  مث قال جل وعز وبئر معطلة  - ٦٩

  قال الضحاك أي ال أهل هلا 
  وقصر مشيد قال عكرمة أي جمصص 

  قصة وهي اجلص قال ابن أيب جنيح أي بال
  وروي علي بن احلكم عن الضحاك وقصر مشيد قال طويل 

شاده مرمرا وجلله ... والقول األول أوىل ألنه يقال شاده يشيده إذا بناه بالشيد وهو اجلص كما قال عدي بن زيد 
  فللطني يف ذاره وكور ... كلسا 

  ن بذكر فالن فأما إذا طوله ورفعه فإمنا يقال فيه شيده وأشاده ومنه أشاد فال
وقوله جل وعز فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ويف قراءة عبداهللا فإنه ال تعمى  - ٧٠

  واملعىن واحد 
  قال أبو جعفر التذكري على اخلرب والتأنيث على القصة 

  قال قتادة البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة والبصر النافع يف القلب 
  جل وعز ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مث قال  - ٧١

روي إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال يوم من األيام اليت خلق اهللا فيها السموات واألرض كألف 
  سنة مما تعدون 

  كألف سنة مما تعدون  وروى شعبة عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال يوم من أيام اآلخرة
  قال ويوم كان مقداره مخسني ألف سنة يوم القيامة 

قال أبو جعفر والقول الثاين حسن جدا ألنه عليه يتصل بالكالم األول ألهنم استعجلوا بالعذاب فقال ولن خيلف اهللا 
  وعده أي يف عذاهبم وإن يوما من أيام عذاهبم يف اآلخرة كألف سنة مما تعدون يف الدنيا 



  فصار املعىن إن اهللا لن خيلف وعده يف عذاهبم يف الدنيا وعذاهبم يف اآلخرة أشد 
قال أبو جعفر ويف معناه قول آخر بني وهو أهنم استعجلوا بالعذاب فأعلمهم اهللا جل وعز أنه ال يفوته شيء وإن 

  يوما عنده وألف سنة واحد إذ كان ذلك غري فائته 
   ٥١آياتنا معاجزين آية  وقوله جل وعز والذين سعوا يف - ٧٢

  قال عبد اهللا بن الزبري إمنا هي معجزين أي مثبطني عن اإلميان 
  قال ابن عباس مععاجزين أي مشاقني 

  قال الفراء معاندين 
  وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل معاجزين قال كذبوا بآيات اهللا عزوجل وظنوا أهنم يعجزون اهللا ولن يعجزوه 

  ا قول بني قال أبو جعفر وهذ
واملعىن عليه والذين سعوا يف آياتنا ظانني أهنم يعجزوننا ألهنم ال يقرون ببعث وال جبنة وال نار أولئك أصحاب 

  اجلحيم 
   ٥٢وقوله جل عز وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته آية  - ٧٣

  قال بن أيب جنيح متىن أي قال 
  اللغة متىن أي تال واملعىن واحد  وقال أهل

   ٥٢مث قال جل وعز فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان مث حيكم اهللا آياته آية  - ٧٤
روى الليث عن يونس عن الزهري قال أخربين أبو بكر ابن عبد الرمحن ابن احلارث بن هشام أن النيب صلى اهللا 

له تعاىل أمرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى سها عليه و سلم قرأ مبكة والنجم إذا هوى فلما بلغ إلىى قو
  فقال فإن شفاعتهم ترجتى فلقيه املشركون والذين يف قلوهبم مرض فسلموا عليه 

فقال إن ذلك من الشيطان فأنزل اهللا جل وعز وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف 
  أمنيته إىل آخر اآلية 

ل قتادة قرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم فاغفى ونعس فقال أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى فإهنا ترجتى قا
  وإهنا الغرانيق العلى فوقرت يف قلوب املشركني فسجدوا معه أمجعون وأنزل اهللا 

  يته إىل آخر اآلية جل وعز وما ارسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف امن
   ٥٣وقوله جل وعز ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض آية  - ٧٥

  فتنة أي اختبار وامتحانا واهللا جل وعز ميتحن مبا يشاء 
  وقوله جل وعز وإن الظاملني لفي شقاق بعيد الشقاق أشد العداوة  - ٧٦
ون يف شك فقال جل وعز وال يزال الذين كفروا يف مرية منه أي مث أخرب تعاىل أن هؤالء ال يتوبون وال يزال - ٧٧

   ٥٥يف شك حىت تاتيهم الساعة بغتة أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم آية 
  قيل هو يوم القيامة 

  وأهل التفسري على أنه يوم بدر قال ذلك سعيد بن جبري وقتادة 



  لت يف يوم بدر وقال قتادة وبلغين عن أيب بن كعب أنه قال أربع آيات نز
  عذاب يوم عقيم يوم بدر 

  واللزام القتال يف يوم بدر 
  و يوم نبطش البطشة الكربى يوم بدر 

  ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب يوم بدر 
  قال أبو جعفر أصل العقم يف اللغة االمتناع ومنه قوهلم امرأة عقيم رجل عقيم إذا منعا الولد 

  يت بسحاب فيه مطر أي فيه العذاب وريح عقيم ال يأ
  ويوم عقيم ال خري فيه لقوم 

  فيوم القيامة ويوم بدر قد عقم فيهما اخلري والفرح عن الكفار 

واألول ليس بعقوبة فسمي األول باسم الثاين  ٦٠وقوله جل وعز ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب به آية  - ٧٨
  ثاين باسم األول ألهنما من جنس واحد على االزدواج كما يسمى ال

   ٦٣وقوله جل وعز أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة آية  - ٧٩
قال سيبويه سألت اخلليل عن قوله تعاىل أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة فقال هذا واجب 

  وهو تنبيه 
  وكذا واملعىن انتبه أنزل اهللا من السماء ماء فكان كذا 

  وقال الفراء هو خرب 

  ويقرأ فتصبح األرض خمضرة أي ذات خضر كما يقول مبقلة ومسبعة أي ذات بقل وسباع 
   ٦٥وقوله جل وعز وميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه آية  - ٨٠

  واملعىن كراهية أن تقع 
   ٦٧وقوله جل وعز فال ينازعنك يف األمر آية  - ٨١

لى هذا وان جادلوك ويقال قد نازعوه فكيف قال فال ينازعنك فاجلواب أي املعىن فال أي فال جيادلنك ود ع
  تنازعهم 

  وال جيوز هذا إال فيما ال يكون إال من اثنني حنو املنازعة 

  واملخاصمة وما أشبهها ولو قلت ال يضربنك تريد ال تضرهبم مل جيز 
  لبنك ويقرأ فال ينزعنك يف األمر قرأ به أبو جملز أي فال يغ

  وحكى أهل اللغة نازعين فنزعته 
   ٧٢وقوله جل وعز يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا آية  - ٨٢

  قال حممد بن كعب أي يقعون هبم 
  وقال الضحاك أي يأخذوهنم أخذا باليد 

  وحكى أهل اللغة سطا به يسطو إذا بطش به كان ذلك بضرب أو بشتم 
   ٧٣س ضرب مثل فاستمعوا له آية وقوله جل وعز ياأيها النا - ٨٣



  قال األخفش إن قيل فأين املثل 
  فاجلواب أنه ليس مث مثل واملعىن إن اهللا جل وعز قال ضربوا يل مثال على قوهلم 

وقال القتيب ياأيها الناس مثلكم مثل من عبد آهلة مل تستطع أن ختلق ذبابا وسلبها الذباب شيئا فلم تستطع أن 
  تستنقذه منه 

  ىل أن يف الكالم ما دل على املثل من قوله لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إىل آخر اآلية فذهب إ
ومذهب األخفش أن الكفار ضربوا هللا جل وعز مثال أي جعلوا هللا مثال بعبادهتم غريه كما يعبد هو جل وعز كما 

  قال أين شركائي 

  والذباب عند أهل اللغة واحد ومجعه أذبة وذبان 
  الطالب اآلهلة واملطلوب الذباب  ٧٣ه جل وعز ضعف الطالب واملطلوب آية وقول - ٨٤
  أي ما عظموه حق عظمته  ٧٤مث قال جل وعز ما قدروا اهللا حق قدره آية  - ٨٥

  وملا خرب بضعف ما يعبدون أخرب بقوته فقال جل وعز إن اهللا قوي عزيز 
   ٧٧وقوله جل وعز يا أيها الناس اركعوا واسجدوا آية  - ٨٦

  فال يكون ركوع إال بسجود مث قال تعاىل واعبدوا ربكم أي أخلصوا عبادتكم هللا وحده 

  أي كل ما أمر اهللا به  ٧٧مث قال جل وعز وافعلوا اخلري آية  - ٨٧
  مث قال جل وعز لعلكم تفلحون أي لتكونوا على رجاء من الفالح 

   ٧٨مث قال جل وعز وجاهدوا يف اهللا حق جهاده آية  - ٨٨
  ذا منسوخ وهو مثل قوله اتقوا اهللا حق تقاته نسخه فاتقوا اهللا ما استطعتم قيل ه
   ٧٨مث قال جل وعز هو اجتباكم أي اختاركم مث قال وما جعل عليكم يف الدين من حرج آية  - ٨٩

  قال أبو هريرة االصر الذي كان على بين إسرائيل وضع عنكم 
  ن علي روى يونس عن الزهري قال سأل عبد امللك بن مروا

ابن عبد اهللا ابن عباس عن قوله تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج فقال هو الضيق جعل لكفارات األميان 
  خمرجا مسعت ابن عباس يقول ذلك 

قال أبو جعفر أصل احلرج يف اللغة أشد الضيق وقد قيل إن املعىن أنه جعل للمسافر اإلفطار وقصر الصالة وملن مل 
  ئما الصالة قاعدا وإن مل يقدر أوما فلم يضيق جل وعز يقدر أن يصلي قا

  وروى معمر عن قتادة قال أعطيت هذه األمة ثالثا مل يعطها إال نيب 
  أ كان يقال للنيب اذهب فال حرج عليك وقيل هلذه األمة وما جعل عليكم يف الدين من حرج 

  تكونوا شهداء على الناس ب والنيب صلى اهللا عليه و سلم شهيد على أمته وقيل هلذه األمة و

  ج ويقال للنيب سل تعطه وقيل هلذه األمة وقال ربكم ادعوين استجب لكم 
  وقال كعب األحبار حنو هذا 

  وقال عكرمة أحل النساء مثىن وثالث ورباع 
  وروى عن ابن عباس جعل التوبة مقبولة 



   ٧٨وقوله جل وعز ملة أبيكم إبراهيم آية  - ٩٠
  عليه صلى اهللا عليه و سلم وقيل افعلوا اخلري فعل أبيكم إبراهيم  أي وسع عليكم كما وسع

   ٧٨مث قال تعاىل هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا آية  - ٩١
  روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال يقول اهللا جل وعز مساكم 

  قال جماهد من قبل أي يف الكتب والذكر 
  قال أبو جعفر ويف هذا يعين القرآن 

   ٧٨مث قال جل وعز ليكون الرسول شهيدا عليكم آية  - ٩٢
  قال سفيان أي بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغتهم 

  وقوله جل وعز فنعم املوىل أي الويل ونعم النصري أي الناصر كما يقول قدير وقادر ورحيم وراحم  - ٩٣
  انتهت سورة احلج 

  تفسري سورة املؤمنون مكية

  آية  ١١٨هتا وآيا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سورة املؤمنون وهي مكية

  أي قد نالوا الفالح وهو دوام البقاء يف اجلنة  ١من ذلك قول اهللا جل وعز قد أفلح املؤمنون آية  - ١
   ٢مث قال جل وعز الذين هم يف صالهتم خاشعون آية  - ٢

  السكون  قال إبراهيم وقتادة اخلشوع يف القلب قال إبراهيم وهو
  وقال قتادة وهو اخلوف وغض البصر يف الصالة 

  قال جماهد هو السكون 
  واخلشوع عند بعض أهل اللغة يف القلب والبصر كأنه تفريغ القلب للصالة والتواضع باللسان والفعل 

ه فأما قال أبو جعفر وقول جماهد وإبراهيم يف هذا حسن وإذا سكن اإلنسان تذلل ومل يطمح ببصره ومل حيرك يدي
  وضع البصر موضع السجود فتحديد شديد 

  وقد روى عن علي عليه السالم اخلشوع ان ال يلتفت يف الصالة 
  وحقيقته املنكسر قلبه إجالال هللا ورهبة منه ليؤدي ما جيب عليه 

   ٣مث قال جل وعز والذين هم عن اللغو معرضون آية  - ٣
  قال احلسن عن املعاصي 
  أهل اللغة ما جيب أن يلغى  قال أبو جعفر واللغو عند



  أي يطرح ويترك من اللعب واهلزل واملعاصي 
  أي شغلهم اجلد عن هذا 

  أي مؤدون  ٤مث قال جل وعز والذين هم للزكاة فاعلون آية  - ٤
  ومدح اهللا جل وعز من أخرج من ماله الزكاة وإن مل خيرج منها غريها 

 ٥ على أزواجهم او ماملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني آية مث قال جل وعز والذين هم لفروجهم حافظون إال - ٥
٦   

  قال الفراء أي إال من الاليت أحل اهللا جل وعز هلم األربع ال جتاوزه 
  أو ما ملكت أمياهنم يف موضع خفض معطوفه على 

  أزواجهم وما مصدر أي ينكحون ما شاءوا من األماء حفظوا فروجهم إال من هذين 
   ٧فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آية  مث قال جل وعز - ٦

  أي فمن طلب سوى أربع نسوة وما ملكت ميينه فأولئك هم العادون أي اجلائرون إىل ما ال حيل الذين قد تعدوا 
   ٨مث قال جل وعز والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون آية  - ٧

  أي حافظون 
  عى ما بينه وبني فالن يقال رعيت الشيء اي قمت بصالحه ومنه فالن ير

   ٩مث قال تعاىل والذين هم على صلواهتم حيافظون آية  - ٨

  قال مسروق اي يصلوهنا لوقتها 
  وليس من جهة الترك ألن الترك كفر 

   ١٠مث قال جل وعز أولئك هم الوارثون آية  - ٩
  يقال إمنا الوارث من ورث ما كان لغريه فكيف يقال ملن دخل اجلنة وارث 

  أجوبة  ففي هذا
  يستغىن عن ذكرها مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

روى األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل أولئك هم الوارثون قال 
ذلك قوله تعاىل ليس من أحد إال له منزالن منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فإن هو أدخل النار ورث أهل اجلنة منزله ف

  أولئك هم الوارثون 

   ١١مث قال جل وعز الذين يرثون الفردوس هو فيها خالدون آية  - ١٠
  يف حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا والفردوس ربوة اجلنة وأوسطها وأفضلها 

  مث قال هم فيها خالدون فأنث على معىن اجلنة 
   ١٢لة من طني آية مث قال جل وعز ولقد خلقنا اإلنسان من سال - ١١

  قال قتادة استل آدم صلى اهللا عليه و سلم من طني وقال غريه إمنا قيل آلدم ساللة ألنه سل من كل تربة 
  ويقال للولد ساللة أبيه 

  وهو فعالة من انسل وفعالة تايت للقليل من الشيء 



  حنو القالمة والنخالة 
  و سلم كذا قال جماهد  وقد قيل إن الساللة إمنا هي نطفة آدم صلى اهللا عليه

  وهو أصح ما قيل فيه ولقد خلقنا ابن آدم من ساللة آدم وآدم هو الطني ألنه خلق منه 
   ١٣ويد لعلى ذلك قوله عز و جل مث جعلناه نطفة يف قرار مكني آية  - ١٢

  ومل يصر يف قرار مكني إال بعد خلقه يف صلب الفحل 
  راد ولده مث خلقنا النطفة علقة وهي واحدة العلق وهو الدم قبل أن ييبس وقوله تعاىل مث جعلنا نطفة يف قرار مكني ي

فخلقنا العلقة مضغة املضغة القطعة الصغرية من اللحم مقدار ما ميضغ كما يقال غرفة ملقدار ما يغرف وحسوة 
  ملقدار ما حيسى 

   ١٤مث قال جل وعز فخلقنا املضغة عظاما آية  - ١٣
  ى مجع ألنه قد علم أن لإلنسان عظاما ويقرأ عظما وهو واحد يدل عل

  فكسونا العظام حلما وجيوز العظم على ذلك 
   ١٤وقوله جل وعز مث أنشأناه خلقا آخر آية  - ١٤

روى عطاء عن ابن عباس والربيع بن أنس عن أيب العالية وسعيد عن قتادة عن احلسن وعلي بن احلكم عن الضحاك 
  فخ فيه الروح يف قوله مث أنشأناه خلقا آخر قالوا ن

  وروى هشيم عن منصور عن احلسن مث أنشاناه 

  خلقا آخر قال ذكرا وأنثى 
  وروي عن الضحاك قال األسنان وخروج الشعر 

  قال أبو جعفر واوىل ما قيل فيه أنه نفخ الروح فيه ألنه يتحول عن تلك املعاين إىل أن يصري إنسانا 
كر العظام واملضغة والنطفة أي أنشأنا ذلك وقوله مث إنكم بعد ذلك واهلاء يف أنشأناه تعود على اإلنسان أو على ذ

  مليتون 
  ونقول يف هذا املعىن ملائتون 

   ١٧وقوله جل وعز ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق آية  - ١٥
  قال أبو عبيدة أي سبع مسوات 

  عضها فوق بعض وحكى غريه أنه يقال طارقت الشيء أي جعلت بعضه فوق بعض فقيل للسموات طرائق ألن ب
   ١٨وقوله جل وعز وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض آية  - ١٦

  معىن فأسكناه يف األرض جعلناه فيها ثابتا 
  كما روي أربعة أهنار من اجلنة يف الدنيا الفرات ودجلة وسيحان وجيحان 

حدثنا سعيد بن سابق قال حدثنا قرىء على أيب يعقوب إسحق بن إبراهيم بن يونس عن جامع بن سوادة قال 
مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنزل اهللا جل وعز من 

  اجلنة مخسة أهنار سيحون وهو هنر اهلند وجيحون وهو هنر بلخ ودجلة والفرات ومها 



من غري واحدة من عيون اجلنة يف أسفل درجة من درجاهتا هنرا الفرات والنيل وهو هنر مصر أنزهلما اهللا جل وعز 
على جناحي جربيل صلى اهللا عليه و سلم فاستودعها اجلبال واجراها يف األرض وجعل فيها منافع للناس من 
أصناف معايشهم وذلك قوله جل وعز وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض فإذا كان عند خروج 

اهللا جل وعز جربيل عليه السالم فرفع من األرض القرآن والعلم وهذه األهنار اخلمسة فريفع  يأجوج ومأجوج أرسل
ذلك إىل السماء وذلك قوله تعاىل وإنا على ذهاب به لقادرون فإذا رفعت هذه األشياء من األرض إىل السماء فقد 

  أهلها خري الدين والدنيا واآلخرة 
   ٢٠سيناء آية وقوله جل وعز وشجرة خترج من طور  - ١٧

  املعىن وأنشأنا شجرة 
  قال أبو عبيدة الطور اجلبل وسيناء اسم 

  وقال الضحاك سيناء احلسن 

  قال أبو جعفر واملعروف أن سينا اسم املوضع 
   ٢٠مث قال جل وعز تنبت بالدهن آية  - ١٨

  ويقرأ تنبت بالدهن 
  وفيه ثالثة أقوال 

  كما قال الشاعر  أحدها أن الباء زائدة وهذا مذهب أيب عبيدة
  سوء احملاجر ال يقرأن بالسور ... هن احلرائر ال ربات أمحرة ... 

  وقيل الباء متعلقة باملصدر الذي دل عليه الفعل فقيل نبت وأنبت مبعىن كما قال الشاعر 
  ... قطينا هلم حىت إذا أنبت البقل ... رأيت ذوي احلاجات حول بيوهتم ... 

  يب إسحاق ومعىن تنبت بالدهن و تنبت بالدهن عندمها واحد وهذا القول مذهب الفراء وأ
  واملعىن تنبت ومعها الدهن كما تقول جاء فالن بالسيف أي ومعه السيف 

   ٢٠مث قال جل وعز وصبغ لآلكلني آية  - ١٩
  وصبغ وصباغ مبعىن واحد 

  قال قتادة يعين الزيتون 

  أي جنون جنة  ٢٥وقوله جل وعز إن هو إال رجل به جنة آية  - ٢٠
  فتربصوا به حىت حني قال الفراء ليس يراد باحلني وقت بعينه امنا هو كما تقول دعه إىل يوم ما 

   ٢٩وقوله جل وعز وقل رب أنزلين منزال مباركا آية  - ٢١
منزل وإنزال واحد واملنزل موضع النزول واملنزل مبعىن النزول كما تقول جلس جملسا واجمللس املوضع الذي جيلس 

   فيه
   ٣٣وقوله جل وعز وأترفناهم يف احلياة الدنيا آية  - ٢٢

  معناه وسعنا عليهم حىت صاروا يؤتون بالترفه وهي مثل التحفة 
   ٣٥وقوله جل وعز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون آية  - ٢٣



  متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون قال سيبويه ومها جاء مبدال من هذا الباب قوله تعاىل أيعدكم أنكم إذا 
  يذهب إىل أن أن الثانية مبدلة من األوىل وأن املعىن عنده أيعدكم أنكم خمرجون إذا متم 

  قال سيبويه وكذلك أريد هبا وجئ ب أن األوىل لتدل على وقت اإلخراج 
  لكالم كان تكريرها حسنا والفراء واجلرمي وابو العباس يذهبون إىل أن الثانية مكررة للتوكيد ملا طال ا

واألخفش يذهب إىل أن الثانية يف موضع رفع بفعل مضمر دل عليه إذا واملعىن أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
  وعظاما حيدث إخراجكم كما تقول اليوم القتال واملعىن عنده اليوم حيدث القتال ويقع القتال 

  م وكنتم تراباوعظاما إنكم خمرجون قال الفراء ويف قراءة ابن مسعود أيعدكم إذا مت
  قال أبو إسحاق وجيوز أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم خمرجون ألن معىن أيعدكم أيقول لكم 

   ٣٦وقوله جل وعز هيهات هيهات ملا توعدون آية  - ٢٤
  قال قتادة أي للبعث 

  ت قال أبو جعفر العرب تقول هيهات هيهات ملا قلت وهيهات ما قل

  فمن قال هيهات ملا قلت فتقديره البعد ملا قلت ومن قال هيهات ما قلت فتقديره البعيد ما قلت 
  ويف هيهات لغات ليس هذا موضع ذكرها 

   ٣٧مث قال جل وعز إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا آية  - ٢٥
  يقال كيف قالوا منوت وحنيا وهم ال يقرون بالبعث 

  ففي هذا أجوبة 
  يف اآلية تقدمي وتاخري واملعىن ما هي إال حياتنا الدنيا حنيا فيها ومنوت كما قال تعاىل واسجدي واركعي  أ منها

  ب ومنها أن املعىن منوت وحييا أوالدنا 
  ج وجواب ثالث وهو ان يكون املعىن نكون مواتا أي نطفا مث حنيا يف الدنيا 

   ٤٠ وقوله جل وعز قال عما قليل ليصبحن نادمني آية - ٢٦
  واملعىن عن قليل وما زائدة للتوكيد 

   ٤١وقوله جل وعز فجعلناهم غثاء آية  - ٢٧
  واملعىن فأهلكناهم وفرقناهم 

  والغثاء ما عال املاء من ورق الشجر والقمش ألنه يتفرق وال ينتفع به 
   ٤٤وقوله جل وعز مث أرسلنا رسلنا تترى آية  - ٢٨

  قال أبو عبيدة أي بعضها يف إثر بعض 
  قال أبو جعفر وهذا قول أكثر أهل اللغة إال األصمعي فإنه قال تترى من واترت عليه الكتب أي بينها مهلة 

وتترى األصل فيه من الوتر وهو الفرد فمن قال تترى بالتنوين فاألصل عنده وترا مث أبدل من الواو تاء كما يقال 
  تاهللا مبعىن واهللا 

  كهذا إال أنه جعلها ألف تأنيث  ومن قرأ تترى بال تنوين فاملعىن عنده
  ويقال تتر كما يقال وتر 



واملعىن أرسلناهم فردا فردا إال أنه قد روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس مث أرسلنا رسلنا تترى قال يقول يتبع 
  بعضها بعضا 

   ٤٤وقوله جل وعز وجعلناهم أحاديث آية  - ٢٩

  ري جعلته حديثا قال أبو عبيدة أي مثلنا هبم وال يقال يف اخل
   ٥٠وقوله جل وعز وجعلنا ابن مرمي وأمه آية آية  - ٣٠

  قال قتادة ولدته من غري أب 
  قال أبو جعفر ومل يقل آيتني ألن اآلية فيهما واحدة 

  وجيوز أن يكون مثل قوله تعاىل واهللا ورسوله أحق أن يرضوه 
   ٥٠وقوله تعاىل وأوينامها إىل ربوة آية  - ٣١

  عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله جل وعز وآوينامها إىل ربوة قال نبئت أهنا دمشق روى إسرائيل 
قال أبو جعفر وكذا املعروف من قراءة ابن عباس إىل ربوة ويقال ربوة بفتح الراء ويقال رباوة بفتح الراء واأللف 

  ر الراء ومعناه املرتفع من كل شيء وقرأ هبا األشهب العقيلي ويقال رباوة باأللف وضم الراء ويقال رباوة بكس
  ومعىن الربوة ما ارتفع من األرض يقال ربا إذا ارتفع وزاد ومنه الربا يف البيع 

  وقد اختلف يف معىن هذا احلرف 
  فقال ابن عباس ما ذكرناه 

  وكذلك روى حييي بن سعيد عن سعيد بن بن املسيب 

  وآوينامها إىل ربوة قال دمشق 
  قال بيت املقدس  وروى معمر عن قتادة

  وقال كعب األحبار بيت املقدس أقرب إىل السماء بثمانية عشر ميال 
  وقال وهب بن منبه مصر 

  وروى سامل األفطس عن سعيد بن جبري وآوينامها إىل ربوة قال النشز من األرض 
  وقال الضحاك ما ارتفع من األرض 

  الرملة وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الربوة ههنا 
  فاما ابن زيد فقال إىل ربوة من رىب مصر قال وليس الرىب إال مبصر واملاء حني يرسل تكون الرىب عليها القرى ولوال 

  الرىب غرقت تلك القرى 
  قال أبو جعفر والصواب أن يقال إهنا مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر 

   ٥٠مث قال تعاىل ذات قرار ومعني آية  - ٣٢
  ات ماء ومثار قال قتادة ذ

  وروى سامل عن سعيد بن جبري ذات قرار مستوية معني ماء ظاهر 
  وروى علي بن احلكم عن الضحاك ومعني قال املاء اجلاري 



  قال أبو جعفر معىن ذات قرار يف اللغة يستقر فيها والذي قال سعيد بن جبري حسن 
  ومعني فيه ثالث تقديرات 
  إحداهن أن يكون مفعوال 

  اق هو املاء اجلاري يف العيون قال أبو إسح
  فامليم على هذا زائدة كزيادهتا يف مبيع 

  وكذلك امليم زائدة يف قول من قال إنه املاء الذي يرى بالعني 
  وقيل إنه فعيل مبعىن مفعول  - ٢

فظ منه إال قال علي بن سليمان يقال معن املاء إذا جرى وكثر فهو معني وممعون قال وأنشدين حممد بن يزيد بيتا مل حي
  ... قوله وماء ممعون 

  قال ويقول معني ومعن كما يقال رغيف ورغف 

والقول الثالث حدثناه حممد بن الوليد عن أمحد بن حييي عن ابن األعرايب قال معن املاء ميعن معونا جرى  - ٣
  وسهل وأمعن أيضا وأمعنته أنا ومياه معنان 

   ٥١طيبات واعملوا صاحلا آية وقوله جل وعز يا أيها الرسل كلوا من ال - ٣٣
قال أبو إسحق هذا خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم ودل اجلمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا أي كلوا من 

  احلالل 
   ٥٢وقوله جل وعز وأن هذه أمتكم أمة واحدة آية  - ٣٤

  املعىن وألن أي وألن دينكم دين واحد وهو اإلسالم فاتقون 

   ٥٣وما فرقوا أدياهنم فقال جل وعز فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا آية مث خرب أن ق - ٣٥
  قال قتادة أي كتبا 

  قال الفراء أي صاروا يهود ونصارى 
  وقرأ األعمش فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وهو مجع زبرة أي قطعا وفرقا 

  أي معجبون  ٥٣مث قال جل وعز كل حزب مبا لديهم فرحون آية  - ٣٦
   ٥٤ فذرهم يف غمرهتم حىت حني آية مث قال تعاىل - ٣٧

  قال قتادة يف غمرهتم أي يف جهالتهم 
  حىت حني قال جماهد حىت املوت 

   ٥٦ ٥٥مث قال تعاىل أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات آية  - ٣٨
  اخلرب حمذوف واملعىن نسارع هلم به وهذا قول أيب إسحق 

وهو أن ما هي اخلريات فصار املعىن نسارع هلم فيه بغري حذف أحيسبون أن ما مندهم به من  وهلشام الضرير فيه قول
  مال وبنني جمازاة هلم وخري 

  وقرأ عبد الرمحن بن أيب بكرة يسارع هلم يف 



  وهذا جيوز أن يكون على غري حذف أي يسارع هلم األمداد  ٣اخلريات بالياء وكسر الراء 
  كون املعىن يسارع اهللا هلم به يف اخلريات وجيوز أن يكون فيه حذف وي

وقوله جل وعز إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون إىل قوله جل وعز والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم  - ٣٩
   ٦٠ ٥٧وجلة آية 

قال عبد الرمحن بن سعيد اهلمذاين عن عائشة رضي اهللا عنها قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قوله 
عاىل والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهو الرجل يزين أو يسرق أو يشرب اخلمر فقال ال يا ابنة الصديق ولكنه ت

  الرجل يصلي 

  ويصوم ويتصدق وخياف أال يتقبل منه 
  وروى ابن جماهد عن أبيه عن ابن عباس يف قوله جل وعز والذين يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا 

كذا روي هذا وهكذا معىن يؤتون يعطون ولكن املعروف من قراءة ابن عباس والذين يأتون ما أتوا قال أبو جعفر ه
  وهي القراءة املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن عائشة 

  ومعناها يعملون ما عملوا كما روي يف احلديث 
   ٦٠وقوله جل وعز أهنم إىل رهبم راجعون آية  - ٤٠

  ن أهنم قال الفراء املعىن م
  وقال أبو حامت املعىن ألهنم إىل رهبم راجعون 

   ٦١مث قال تعاىل أولئك يسارعون يف اخلريات آية  - ٤١
  قال أبو جعفر سارع وأسرع مبعنىواحد 

   ٦١مث قال جل وعز وهم هلا سابقون آية  - ٤٢
  فيه ثالثة أقوال 

  ى إليها وأنشد سيبويه املعىن وهم إليها سابقون كما قال بأن ربك أوحى هلا أي أوح - ١
  ... وما قصدت من أهلها لسوائكا ... جتانف عن جو اليمامة ناقيت 

  وقيل معىن وهم هلا من أجلها أي من أجل  - ٢

  اكتساهبا كما تقول أنا أكرم فالنا لك أي من أجلك 
  وقيل ملا قال وهم هلا سابقون دل على السبق كأنه قال سبقهم هلا  - ٣
   ٦٣بل قلوهبم يف غمرة من هذا آية وقوله جل وعز  - ٤٣

  أي يف غفلة وغطاء متحرية 
  ويقال غمره املاء إذا غطاه وهنر غمر يغطي من دخله ورجل غمر تغمره آراء الناس 

  وقيل غمرة ألهنا تغطي الوجه ومنه دخل يف غمار الناس يف قول من قاله معناه فيما يغطيه من اجلمع 
  وقوله من هذا فيه قوالن 

  مها أن جماهد قال بل قلوهبم يف عماية من القرآن فعلى قول جماهد هذا إشارة إىل القرآن أحد - ١
  وقال قتادة وصف أهل الرب فقال والذين هم من خشية رهبم مشفقون والذين والذين 



  مث وصف أهل الكفر فقال بل قلوهبم يف غمرة من هذا فاملعىن على قول قتادة من هذا الرب 
   ٦٣وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون آية  مث قال تعاىل - ٤٤

  فيه قوالن 
  أحدمها أن احلسن قال وهلم أعمال ردية مل يعملوها وسيعملوهنا 

  قال جماهد أي هلم خطايا ال بد أن يعملوها 
  ب وقال قتادة رجع إىل أهل الرب فقال وهلم أعمال من دون ذلك قال أي سوى ما عدد 

   ٦٤ا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم جيأرون آية وقوله جل وعز حىت إذ - ٤٥
  قال قتادة اي جيزعون 

  وحكى أهل اللغة جأر جيأر إذا رفع صوته 
  قال جماهد والضحاك العذاب الذي أخذوا به السيف 

  قال جماهد يوم بدر 

   ٦٦وقوله جل وعز قد كانت آيايت تتلى عليكم آية  - ٤٦
  قال الضحاك قبل أن تعذبوا بالقتل 

   ٦٦مث قال تعاىل فكنتم على أعقابكم تنكصون آية  - ٤٧
  قال جماهد تستأخرون 

   ٦٧مث قال تعاىل مستكربين به آية  - ٤٨
  قال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك واحلسن وأبومالك مستكربين باحلرم 

  قال أبو مالك ألمنهم والناس يتخطفون حوهلم 
  ضرهم عند قراءته استكبار قال أبو جعفر وقيل مستكربين بالقرآن أي حي

  والقول األول أوىل 
  واملعىن إهنم يفتخرون باحلرم فيقولون حنن أهل حرم اهللا عز و جل 

   ٦٧مث قال تعاىل سامرا هتجرون آية  - ٤٩
قال أبو العباس يقال للجماعة جيتمعون للحديث سامر ومسار فسامر كما تقول باقر جلماعة البقر وجامل جلماعة 

  اجلمال 
  جيتمعون للسمر وأكثر ما يستعمل سامر للذين يسمرون ليال  أي

  قال أبو العباس وأصل هذا من قوهلم ال أكلمه السمر والقمر أي الليل والنهار 
  وقال الثوري يقال لظل القمر السمر 

  قال أبو إسحق ومنه السمرة يف اللون ويقال له الفخت ومنه فاخته 

  ن قال أبو جعفر ويف قوله هتجرون قوال
  قال احلسن هتجرون نيب وكتايب  - ١
  وقال غريه هتجرون هتذون يقال هجر املريض يهجر هجر إذا هذى  - ٢



  وقرأ ابن عباس هتجرون بضم التاء وكسر اجليم 
  وقال يسمورن برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقولون اهلجر 

  وقال عكرمة هتجرون تشركون 
  عليه و سلم وقال احلسن تسبون النيب صلى اهللا 

  وقال جماهد تقولون القول السيئ يف القرآن 

قال أبو جعفر هذه األقوال متقاربة يقال أهجر يهجر إذا نطق بالفحش وقال اخلين واإلسم منه اهلجر ومعناه أنه 
  جتاوز ومنه قيل اهلاجرة إمنا هو جتاوز الشمس من املشرق إىل املغرب 

  قال الشاعر  وقرأ أبو رجاء مسارا وهو مجع سامر كما
  ... ألست ترى السمار والناس أحوايل ... فقالت سباك اهللا إنك فاضحي ... 
  أي القرآن  ٦٨مث قال جل وعز أفلم يدبروا القول آية  - ٥٠

   ٧١وقوله جل وعز ولو اتبع احلق أهواءهم آية  - ٥١
  روى سفيان عن إمساعيل عن أيب صاحل ولو اتبع احلق قال اهللا عز و جل 

ملعىن بل جاءهم بالقرآن ولو اتبع القرآن أهواءهم أي لو نزل مبا حيبون لفسدت السموات واألرض ومن وقيل ا
  فيهن 
   ٧١مث قال اهللا تعاىل بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون آية  - ٥٢

  روى معمر عن قتادة بذكرهم قال بالقرآن 
  ه ذكر ما يوجب اجلنة لو اتبعوه قال أبو جعفر واملعىن على قوله بل آتيناهم مبا هلم في

  وقيل الذكر ههنا الشرف 
   ٧٢وقوله جل وعز أم تسأهلم خرجا فخراج ربك خري آية  - ٥٣

  قال احلسن خرجا أي أجزأ 
  قال أبو حامت اخلراج اجلعل واخلراج العطاء إن شاء اهللا أو حنو ذلك 

   ٧٤اكبون آية وقوله جل وعز وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة عن الصراط لن - ٥٤
  روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال يقول عن الصراط لناكبون عن احلق لعادولون 

  قال أبو جعفر والصراط يف اللغة الطريق املستقيم 

  ويقال نكب عن احلق إذا عدل عنه 
  واملعىن إهنم عن القصد لعادلون 

   ٧٦م وما يتضرعون آية وقوله جل وعز ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهب - ٥٥
  ولقد أخذناهم بالعذاب أي باخلوف ونقص األموال واألنفس 

  فما استكانوا لرهبم أي فما خضعوا 
   ٧٧وقوله جل وعز حىت إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد آية  - ٥٦

  قيل يعين اجلوع وقيل السيف 



  إذا هم فيه مبلسون أي متحريون يائسون من اخلري 
   ٨٠عاىل وله اختالف الليل والنهار آية قوله ت - ٥٧

  قال الفراء معىن وله اختالف الليل والنهار هو خالقها كما تقول لك األجر والصلة 
   ٨٤وقوله جل وعز قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا آية  - ٥٨

   هذه اآلية ال اختالف فيها واللتان بعدها يقرؤمها أبو عمرو سيقولون اهللا
  وأكثر القراء يقرءون سيقولون هللا 

  فمن قرأ سيقولون هللا جاء باجلواب على اللفظ 
  ومن قرأ سيقولون هللا جاء به على املعىن كما يقال ملن هذه الدار فيقول لزيد على اللفظ وصاحبها زيد على املعىن 

  ومن صاحب هذه الدار فيقول زيد على اللفظ ولزيد فيجزئك عن ذلك 
  ألوىل سيقلون اهللا يف العربية وجيوز يف ا

أي وهو جيري من عذابه ومن خلقه وال جيري عليه أحد من  ٨٨وقوله جل وعز وهو جيري وال جيار عليه آية  - ٥٩
  خلقه 
  معىن فأىن تسحرون فأىن تصرفون عن احلق  ٨٩وقوله جل وعز قل فأىن تسحرون آية  - ٦٠
   ٩١ان معه من أله إذا لذهب كل إله مبا خلق آية وقوله جل وعز ما أختذ اهللا من ولد وما ك - ٦١

  يف الكالم حذف أي لو كانت معه آهلة النفرد كل إله 

  ولعال بعضهم على بعض اي لغالب بعضهم بعضا 
النداء معترض  ٩٤ ٩٣وقوله جل وعز قل ريب إما تريين ما يوعدون رب فال جتعلين يف القوم الظاملني آية  - ٦٢

  يوعدون فال جتعلين يف القوم الظاملني  واملعىن إما تريين ما
   ٩٦وقوله جل وعز ادفع باليت هي أحسن السيئة آية  - ٦٣

  قال جماهد وعطاء وقتادة يعين السالم إذا لقيته فسلم عليه 

   ٩٧وقوله جل وعز وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني آية 
  فهمز الشيطان مسه ووسوسته أصل اهلمز النخس والدفع وقيل فالن مهزة كأنه ينخس من عابه 

   ٩٩وقوله جل وعز حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون آية  - ٦٥
  يعين املذكورين الذين ال يؤمنون بالبعث 

قال رب ارجعون ومل يقل ارجعن فخاطب على ما خيرب اهللا جل وعز به عن نفسه كما قال إنا حنن حني املوتى وفيه 
  معىن التوكيد والتكرير 

   ١٠٠وقوله جل وعز كال إهنا كلمة هو قائلها آية  - ٦٦

  كال ردع وزجر وتنبيه 
   ١٠٠مث قال جل وعز ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون آية  - ٦٧

  قال أبو عبيدة أي من أمامهم 



  قال جماهد الربزخ حجاب بني املوت والرجوع إىل الدنيا 
  قال الضحاك هو ما بني الدنيا واآلخرة 

  ر والعرب تسمي كل حاجز بني شيئني برزخا كما قاله سبحانه بينهما برزخ ال يبغيان قال أبو جعف

  وقوله جل وعز فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم وال يتساءلون  - ٦٨
  قال أبو عبيدة هو مجع صورة 

  واللغة  قال أبو جعفر يذهب إىل ان املعىن فإذا نفخ يف صور الناس األرواح وهذا غلط عند أهل التفسري
  روى أبو الزعراء عن عبد اهللا بن مسعود فإذا نفخ يف الصور قال يف القرن 

روى عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
حسبنا اهللا ونعم الوكيل  وحىن جبهته وأصغى مسعه ينتظر مىت يؤمر قال املسلمون يا رسول اهللا فما نقول قال قولوا

  عليه توكلنا 
  ال يعرف أهل اللغة يف مجع صورة إال صورا ولو كان مجع صورة لكان مث نفخ فيها إال على بعد من الكالم 

قال أبو جعفر وهذه االية مشكلة ألنه قال جل وعز فال أنساب بينهم وال يتساءلون وقال يف موضع آخر واقبل 
  بعضهم على بعض يتساءلون 

اجلواب عن هذا وهو معىن قول عبد اهللا بن عباس وان خالف بعض لفظه واملعىن واحد أنه إذا نفخ يف الصور أول و
نفخة تقطعت األرحام وصعق من يف السموات ومن يف األرض وشغل بعض الناس عن بعض بأنفسهم فعند ذلك ال 

  أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون 
وله فال انساب بينهم يومئذ كما تقول أنا اليوم كذا أي يف هذا الوقت ال تريد يف ق ٦قال أبو جعفر ومعىن يومئذ 

  وقتا بعينه 
   ١٠٤وقوله جل وعز تلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون آية  - ٦٩

  روى أبو األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال الكاحل الذي قد بدت أسنانه وتقلصت شفته كالرأس املشيط بالنار 
   ١٠٦جل وعز قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا آية  وقوله - ٧٠

  قال جماهد أي اليت كتبت علينا 
   ١٠٨وقوله جل وعز قال اخسؤوا فيها وال تكلمون آية  - ٧١

  يقال خسأته إذا باعدته بانتهار 
   ١١٠وقوله جل وعز فاختذمتوهم سخريا حىت أنسوكم ذكري آية  - ٧٢

  ء وهذا معىن ما قالو السخري بالضم ما كان من جهة السخرة والسخري قال احلسن وقتادة وأبو عمرو بن العال

  بالكسر ما كان من اهلزؤ  - ٧٣
أي ألهنم وجيوز أن يكون املعىن إين جزيتهم  ١١١وقوله جل وعز إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون آية 

  الفوز 
   ١١٣العادين آية  وقوله جل وعز قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل - ٧٤

  قال جماهد فاسأل العادين املالئكة 



  وقال قتادة أي احلساب 
   ١١٧وقوله جل وعز ومن يدع مع اهللا اهلا آخر ال برهان له به آية  - ٧٥

  قال جماهد أي ال بينة له به 
  انتهت سورة املؤمنون 

  آية  ٦٤تفسري سورة النور مدنية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ة النور وهي مدينةسور

  أي هذه سورة  ٢من ذلك قوله جل وعز سورة أنزلناها وفرضناها آية  - ١
  وقرأ األعرج وجماهد وقتادة وأبو عمرو وفرضناها 

  قال قتادة أي بيناها 
  وقال أبو عمرو أي فصلناها 

  ومعىن فرضناها فرضنا احلدود اليت فيها أي أوجبناها بأن جعلناها فرضا 

  وعز الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقوله جل  - ٢
قال أبو جعفر ليس بني أهل التفسري اختالف أن هذا ناسخ لقوله تعاىل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم إىل آخر 

  اآلية ولقوله واللذان يأتياهنا منكم فآذومها 
  وذي فكان من زىن من النساء حبست حىت متوت ومن زىن من الرجال أ

  قال جماهد بالسب مث نسخ ذلك بقوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
  واختلفوا يف املعىن 

  فقال أكثر أهل التفسري هذا عام يراد به خاص 
  واملعىن الزانية والزاين من األبكار فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

من بكر وحمصن واحتج حبديث عبادة وحبديث علي رضي اهللا عنه أنه جلد وقال بعضهم هو عام على كل من زىن 
شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقال جلدهتا بكتاب اهللا عز و جل ورمجتها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 
  وقوله جل وعز وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا  - ٣

  طيل احلدود قال جماهد وعطاء والضحاك أي يف تع

  واملعىن على قوهلم ال ترمحومها فتتركوا حدمها إذا زنيا 
  وقوله جل وعز وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني  - ٤

  روي عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال الطائفة الرجل فما فوقه 



  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال الطائفة الرجل فما زاد 
   وكذا قال احلسن والشعيب

  وروى ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال الطائفة الرجالن فصاعدا 
  وقال مالك الطائفة أربعة 

قال أبو إسحاق ال جيوز أن تكون الطائفة واحدا ألن معناها معىن اجلماعة واجلماعة ال تكون ألقل من اثنني ألن 
  معىن طائفة قطعة يقال أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها 

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قول اهللا عز و جل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا أهنما كانا رجلني وقد 
قال أبو جعفر إال أن األشبه مبعىن اآلية واهللا أعلم أن تكون الطائفة ألكثر من واحد يف هذا املوضع ألنه إمنا يراد به 

  الشهرة وهذا باجلماعة أشبه 
ين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على وقوله جل وعز الزا - ٥

املؤمنني قال جماهد والزهري وقتادة كان يف اجلاهلية نساء معلوم منهن الزىن فأراد ناس من املسلمني نكاحهن فنزلت 
  فنزلت اآلية 

  الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة وهذا القول األول 
  حلسن الزاين اجمللود ال ينكح إال مثله وقال ا

قال حبيب املعلم فقال رجل لعمرو بن شعيب إن احلسن يقول كذا فقال ما عجبك من هذا حدثين سعيد بن سعيد 
  املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينكح الزاين اجمللود إال مثله 

  وقال إبراهيم النخعي حنوه 
  سعيد بن جبري عن ابن عباس قال النكاح ههنا اجلماع وروى 

وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال الزاين من أهل القبلة ال يزين إال بزانية من أهل القبلة أو مشركة 
  والزانية من أهل القبلة ال تزين إال بزان من أهل القبلة أو مشرك 

  قال أبو جعفر فهذه ثالثة أقوال 
  رابع كأنه أوالها  ويف اآلية قول

حدثنا إسحاق بن إبراهيم املعروف بالقطان قال حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قال حدثنا الليث قال حدثنا حيىي بن 
سعيد بن قيس األنصاري عن سعيد بن املسيب أنه قال يزعمون أن تلك اآلية الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة 

و مشرك نسخت باآليات اليت بعدها وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم والزانية ال ينكحها إال زان أ
  وإمائكم فدخلت الزانية يف أيامى املسلمني 

وإمنا قلنا كأن هذا أوىل ألن حديث القاسم عن عبد اهللا مضطرب اإلسناد وحديث سعيد عن أيب هريرة عن النيب 
  لى اهللا عليه و سلم قاله قبل نزول اآلية الناسخة صلى اهللا عليه و سلم جيوز أن يكون رسول اهللا ص

والقول الثالث أن يكون النكاح هو اجلماع زعم أبو إسحاق أنه بعيد وأنه ال يعرف يف القرآن النكاح مبعىن اجلماع 
  وقوله تعاىل وحرم ذلك على املؤمنني فدل على أنه التزويج ألنه ال يقال يف الزىن هو حمرم على املؤمن خاصة 

  ول من قال إهنن نساء معلومات يدل على أن ذلك كان يف شيء بعينه مث زال فقد صار قول سعيد أوالها وق



  وأيضا فإن سعيدا قال يزعمون فدل على أنه أخه عن غريه وإمنا يأخذه عن الصحابة 
  مث قال جل وعز وحرم ذلك على املؤمنني  - ٦

  قال ابن عباس يعين الزىن 
يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة  وقوله جل وعز والذين - ٧

  أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك 
  قال أبو جعفر يف هذه اآلية ثالثة أحكام على القاذف منها جلده 

  وترك قبول شهادته 
  وتفسيقه 

  وفيها ثالثة أقوال 
ن وشريح وإبراهيم أن االستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون وقالوا ال تقبل شهادته وإن تاب أحدها قاله احلس

  وهذا قول الكوفيني 

  والقول الثاين أن يكون االستثناء من قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا أي إال من تاب فإنه تقبل شهادته 
  وهذا قول مسروق وعطاء وجماهد وطاووس 

  مر ابن اخلطاب أنه قال أليب بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل املدينة ويروى عن ع
  والقول الثالث يروى عن الشعيب أنه قال االستثناء من األحكام الثالثة 

فإذا تاب وظهرت توبته مل حيد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق ألنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال اهللا 
  لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى عز و جل وإين 

قال أبو جعفر جيوز أن يكون االستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون كما ذكرنا يف القول األول ويكون الذين يف 
  موضع نصب إال أنه جيب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدال 

وا هلم شهادة أبدا ويكون الذين يف موضع خفض مبعىن إال الذين تابوا وجيوز أن يكون االستثناء من قوله وال تقبل
  ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أوىل أيضا هلذا 

  وجيوز أن يكون كما روي عن الشعيب إال أن الفقهاء على خالفه 
  كر الزانية والزاين ويف الكالم حذف املعىن والذين يرمون احملصنات بالزىن مث حذف ألن قبله ذ

  والفائدة يف قوله جل وعز وال تقبلوا هلم شهادة أبدا أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته 
  فإذا قلت الكافر ال تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا 

الم العرب يؤكد قبول شهادته وإذا قلت القاذف ال تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وك
  وأال يكون أسوأ حاال من القاتل 

  وقوله جل وعز والذين يرمون أزواجهم  - ٨
  يف هذا قوالن 

  أحدمها أن املعىن والذين يقولون ألزواجهم يا زواين أو يقول هلا رأيتك تزنني وهذا قول أهل الكوفة 
  ول أهل املدينة والقول اآلخر أنه يقول هلا رأيتك تزنني ال غري وهذا ق



قال أبو جعفر والقول األول أوىل ألن الرمي يف قوله والذين يرمون احملصنات هو أن يقول هلا يا زانية أو رأيتك 
  تزنني فيجب أن يكون هذا مثله 

  مث قال جل وعز ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم  - ٩
ة مجعة فقال إن أحدنا وجد مع امرأته رجال فإن روى إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كان رجل معنا جالسا ليل

قتله قتلتموه وإن تكلم حددمتوه وإن سكت سكت عل غيظ اللهم احكم فأنزلت والذين يرمون أزواجهم ومل يكن 
  هلم شهداء إال أنفسهم إىل آخر اآلية 

احلديث وقال يف آخره وقال سهل بن سعد جاء عومير إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وسط الناس فسأله وذكر 
  فطلقها ثالثا 

  وقال عبد اهللا بن عمر فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما 
  وقوله جل وعز واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني  - ١٠

  وتقرأ واخلامسة مبعىن ويشهد الشهادة اخلامسة 
  ... أن هالك كل من حيفى وينتعل ... ة كسيوف اهلند قد علموا يف فتي... واملعىن أنه لعنة اهللا عليه وأنشد سيبويه 

  وقوله جل وعز ويدرأ عنها العذاب  - ١١
  معىن يدرأ يدفع 

  ويف معىن العذاب ههنا قوالن 
  أحدمها أنه احلبس 

  واآلخر أنه احلد 

  وقوله جل وعز ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم  - ١٢
  يف الكالم حذف 

  املعىن ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته لنال الكاذب منكم عذاب عظيم و
  وقوله جل وعز إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم  - ١٣

  قال الضحاك هم الذين قالوا لعائشة ما قالوا 
قال أبو جعفر يقال للكذب إفك وأصله من قوهلم أفكه يأفكه إذا صرفه عن الشيء فقيل للكذب إفك ألنه 

  ن الصدق ومقلوب عنه ومنه املؤتفكات مصروف ع
  والذين جاءوا باإلفك فيما روي عبد اهللا يب أيب 

  ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت 
  مث قال تعاىل ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم 

  فاملخاطبة لعائشة وأهلها وصفوان 
  أي تؤجرون فيه ونزل فيهم القرآن 

  نهم له عذاب عظيم وقوله جل وعز والذي توىل كربه م - ١٤



روى ابن ايب جنيح عن جماهد قال الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب بن سلول وروى الزهري عن عروة عن عائشة 
  قالت هو عبد اهللا بن أيب 

  وقرأ محيد بن قيس ويعقوب والذي توىل كربه بضم الكاف 
   قال يعقوب كما تقول الذي توىل عظمه قال الفراء هو وجه جيد يف النحو

قال أبو جعفر وخالفه يف ذلك الرؤساء من النحويني قيل أليب عمرو بن العالء أتقرأ والذي توىل كربه فقال ال إمنا 
  الكرب يف النسب 

  قال أبو جعفر يريد أنه يقال الكرب من ولد فالن لفالن 
  وقوله جل وعز لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا  - ١٥

  املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا أي هال ظن 
  أي بأهل دينهم ومن يقوم مقامهم 
  ومعىن قوله أفضتم فيه خضتم فيه 

  وقوله جل وعز إذ تلقونه بألسنتكم  - ١٦
  قال جماهد أي يرويه بعضكم عن بعض 

  ذب وغريه وقرأت عائشة وابن يعمر إذ تلقونه بألسنتكم بكسر الالم وضم القاف يقال ولق يلق إذا أسرع يف الك
  وقوله جل وعز يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا  - ١٧

  قال جماهد أي ينهاكم 

  وقوله جل وعز إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا  - ١٨
  روى سعيد عن قتادة قال أن يظهر الزىن 

  وقوله جل وعز وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة  - ١٩
   قل أبو جعفر فيه قوالن

  أحدمها رواه علي بن أيب طلحة عن أبن عباس قال ال يقسموا أال ينفعوا أحدا 
  واآلخر أن املعىن ال يقصروا من قوهلم ما ألوت أن أفعل 

  نصيح على تعذاله غري مؤتلي ... أال رب خصم فيك ألوى رددته ... قال هشام ومنه قول الشاعر 

عن سعيد بن املسيب وعروة وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن  قال أبو جعفر القول األول أوىل ألن الزهري روى
عبد اهللا عن عائشة قالت كان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره فقال واهللا ال أنفق عليه بعدما قال يف 

  عائشة ما قال فأنزل اهللا عز و جل وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب 
  جعفر والتقدير يف العربية وال حيلف أولو الفضل كراهة أن يؤتوا وعلى قول الكوفيني ألن ال يؤتوا  قال أبو

  ومن قال معناه وال يقصر فالتقدير عنده وال يقصر أولو الفضل عن أن يؤتوا 
  فإن قيل أولو جلماعة ويف احلديث أن املراد أبو بكر 
  ال أبو بكر فاجلواب أن علي بن احلكم روى عن الضحاك قال ق



وغريه من املسلمني ال نرب أحدا ممن ذكر عائشة فأنزل اهللا عز و جل وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة إىل آخر 
  اآلية 
  وقوله جل وعز إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم  - ٢٠

  جبري من قذف حمصنة لعن يف الدنيا واآلخرة فقال هذا خاص بعائشة  روى سفيان عن خصيف قال سألت سعيد بن
  وروى سلمة بن نبيط عن الضحاك قال هذا يف أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة 

  قال أبو جعفر وقول ابن عباس والضحاك أوىل من القول األول ألن قوله احملصنات يدل على مجع 

 عليه و سلم فقيل ملن قذفهن ملعون يف الدنيا واآلخرة ومن قذف غريهن قيل وقيل خص هبذا أزواج النيب صلى اهللا
  له فاسق ومل يقل له هذا 

  وقوله جل وعز يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق 
  الدين ههنا احلساب واجلزاء كما قال تعاىل ذلك الدين القيم و ملك يوم الدين 

  للخبيثات والطيبات للطيبني والطيببون للطيبات  وقوله جل وعز اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون - ٢٢
  قال سعيد بن جبري وعطاء وجماهد أي الكلمات اخلبيثات 

  للخبيثني من الناس واخلبيثون من الناس للخبيثات من القول واخلبيثات من الناس 
  لناس والطيبات من الكالم للطيبني من الناس والطيبون من الناس للطيبات من القول والطيبات من ا

  قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل يف هذه اآلية 
واملعىن الكلمات اخلبيثات ال يقوهلن إال اخلبيثون واخلبيثات من الناس والكلمات الطيبات ال يقوهلن إال الطيبون 

  والطيبات من الناس 
  ودل على صحة هذا القول أولئك مربءون مما 

  بيثون واخلبيثات يقولون أي عائشة وصفوان مربءون مما يقول اخل
  ومجع وإن كانا اثنني كما قال تعاىل فإن كان له إخوة هذا قول الفراء يف اجلمع 

  ويف قوله تعاىل اخلبيثات للخبيثني قوالن آخران 
  أ قيل املعىن اخلبيثات من الكالم إمنا تلصق باخلبيثني واخلبيثات من الناس ال بالطيبني والطيبات 

  ن الرجال للخبيثات من النساء واخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال ب وقيل املعىن اخلبيثون م
وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال عبد  - ٢٣

  اهللا بن عباس إمنا هو حىت تستأذنوا 

  قال جماهد هو التنحنح والتنخم 
كأن رحلي وقد زال ... ناس يف اللغة االستعالم يقال استأنست فلم أر أحدا كما قال النابغة قال أبو جعفر االستئ

  ... بذي اجلليل على مستأنس وحد ... النهار بنا 
ص عصرا وقد دنا ... آنست نبأة وأفزعها القنا ... أي على ثور قد فزع فهو يستعلم ذلك ومنه قول الشاعر 

  ... اإلمساء 



  فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم  ومنه قوله جل وعز
  ويبني لك هذا احلديث املرفوع 

روى أبو بردة عن أيب موسى األشعري قال جئت اىل عمر بن اخلطاب أستأذن عليه فقلت السالم عليكم أندخل 
ثالث مرات فلم يؤذن يل فقال فهال أقمت فقلت إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليستأذن املرء 

ملسلم على أخيه ثالث مرات فإن أذن وإال رجع فقال لتأتيين على هذا مبن يشهد لك أو لتنالنك مين عقوبة فجئت ا
  إىل أيب بن كعب فجاء فشهد يل 

  قال أبو جعفر فهذا يبني لك أن معىن حىت تستأنسوا حىت تستعلموا أيؤذن لكم أم ال 
  وها حىت يؤذن لكم وقوله جل وعز فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخل - ٢٤

املعىن حىت يأذن لكم أصحاهبا بالدخول ألنه ال ينبغي له أن يدخل إىل منزل غريه وإن علم أنه ليس فيه حىت يأذن له 
  صاحبه 
  وقوله جل وعز ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم  - ٢٥

  ا أمتعاهتم فأحل هلم أن يدخلوها بغري إذن قال جماهد كانت بيوت يف طرق املدينة جيعل الناس فيه
  وروى سامل املكي عن حممد بن احلنفية قال هي بيوت اخلانات والسوق 

  وقال الضحاك هي اخلانات 
وقال جابر بن زيد ليس يعين باملتاع اجلهاز وإمنا هو البيت ينظر إليه أو اخلربة يدخلها لقضاء حاجة وكل متاع الدنيا 

  منفعة 
  يها متاع لكم للخالء والبول وقال عطاء ف

وهذه األقوال متقاربة وأبينها قول جماهد ألنه تعاىل حظر عليهم بدءا أن يدخلوا غري بيوهتم مث أذن هلم إذا كان هلم 
  يف بيوت غريهم متاع على جهة اكتراء أو نظريه أن يدخلوا 

  متعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره والذي قاله غري جماهد جائز يف اللغة ألن يقال لكل منفعة متاع ومنه ف
   ٣٠وقوله جل وعز قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم آية 

  قال قتادة أي عما ال حيل هلم 
  من ههنا لبيان اجلنس 

  قال جرير بن عبد اهللا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك 

 عليه و سلم يصرف بصره ألنه إذا مل يصرف بصره كان تاركا ما أمره اهللا جل وعز به وكان ناظرا فأمره صلى اهللا
نظرة ثانية اختيارا كما قال أبو سلمة عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا علي إن لك 

   وليست لك اآلخرة كنزا يف اجلنة وإنك ذو قرنيها فال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل
   ٣١وقوله جل وعز وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها آية  - ٢٧

  روى أبو اسحق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال القرط والدملج والسوار 
  مث قال جل وعز إال ما ظهر منها  - ٢٨



  يف هذا اختالف 
  روى أبو األحوص عن عبد اهللا قال الثياب 

  وهذا مبدأ أيب عبيد 
  وى نافع عن ابن عمر قال الوجه والكفان ور

  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال الوجه والكف 
  وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل واخلضاب وكذلك قال جماهد وعطاء 

  ومعىن الكحل واخلضاب ومعىن الوجه والكف سواء 
  وفتخات  وروت أم شبيب عن عائشة قالت القلب والفتخة والفتخة اخلامت ومجعها فتخ

قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وهو أشبه مبعىن اآلية من الثيباب ألنه من جنس الزينة 
  األوىل 

  وأكثر الفقهاء عليه أال ترى أن املرأة جيب عليها أن تستر يف 

  الصالة كل موضع منها يراه املرء وانه ال يظهر منها إال وجهها وكفاها 
  قال ذلك حيىي بن سليمان اجلعفي والقلب السوار 

   ٣١وقوله جل وعز أو نسائهن آية  - ٢٩
  يعين النساء املسلمات 

  وال جيوز أن يبدين ذلك للمشركات لقوله سبحانه أو نسائهن 
  مث قال جل وعز أو ما ملكت أمياهنن  - ٣٠

  فيه أقوال 
  األول أن هلن أن يبدين ذلك لعبيدهن وأن يروا شعورهن 

  معروف من قول عائشة وأم سلمة وهذا القول 

جعلتا العبد مبنزلة احملرم يف هذا ألنه ال حيل أن يتزوج بسيدته ما دام مملوكا هلا كما ال حيل ذلك لذوي احملارم 
  ويقوي هذا قوله سبحانه ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم 

  هن إال ما يرى األجنيب والقول الثاين أنه ليس لعبيدهن أن يروا من
كما روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال وال ينظر عبدها إىل شعرها وال حنرها وأما اخللخال فال ينظر إليه 

  إال الزوج 
  وهو مذهب عبد اهللا بن مسعود وجماهد وعطاء والشعيب 

  كون التقدير على القول الثاين أو ما وروى أبو مالك عن ابن عباس خالف هذا قال ينظر العبد إىل شعر موالته وي

... حنن مبا عندنا وأنت مب ... ملكت أمياهنن غري أويل اإلربة أو التابعني غري أويل اإلربة مث حذف كما قال الشاعر 
  ... عندك راض والرأي خمتلف 

  ستثناء منهما مجيعا على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قرءا غري أويل اإلربة بنصب غري فعلى هذا جيوز أن يكون اال
  والقول الثالث أن يكون أو ما ملكت أمياهنن لإلماء خاصة قال ذلك سعيد بن املسيب وقيل الصغار خاصة 



  قال أبو جعفر هذا بعيد يف اللغة ألن ما عامة 
  وقوله جل وعز أو التابعني غري أويل اإلربة  - ٣١

  قال عطاء هو الذي يتبعك ومهه بطنه 
  لحة عن ابن عباس قال هو املغفل وقيل الطفل روى علي بن أيب ط

  وقال الشعيب هو الذي ال أرب له يف النساء 
  وقال عكرمة هو العنني 

  وهذه األقوال متقاربة وهو الذي ال حاجة له يف النساء حنو الشيخ اهلرم واخلنثى واملعتوه والطفل والعنني 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن رواه إلربه فقد  واإلربة واألرب احلاجة ومنه حديث وأيكم أملك ألربه من

  أخطأ ألنه يقال قطعته إربا إربا أي عضوا عضوا 
  وقوله جل وعز أو الطفل الذي مل يظهروا على عورات النساء  - ٣٢

الطفل ههنا مبعىن األطفال يدل على هذا قوله الذين مل يظهروا على عورات النساء أي مل يطيقوا ذلك كما تقول 
  ظهر فالن على فالن أي غلبه وقوى عليه 

  مث قال جل وعز وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن  - ٣٣
  قال أبو اجلوزاء كن يضربن بأرجلهن لتبدو خالخيلهن 

  وقال أبو مالك كن جيعلن يف أرجلهن خرزا وحيركنها حىت يسمع الصوت 
  قال غريه فنهني عن ذلك ألنه حيرك من الشهوة 

   ٣٢وقوله جل وعز وانكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم آية  - ٣٤
  قال الضحاك هن اللوايت ال أزواج هلن يقال رجل أمي وامرأة أمي وقد آمت تئيم 

  وقرأ احلسن والصاحلني من عبيدكم يقال عبد وعباد وعبيد 
   ٣٢وقوله تعاىل إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله آية  - ٣٥

  وكذا قوله وإن يتفرقا يعن اهللا كال من سعته أي بالنكاح ألنه مل جيعل كل زوج مقصورا على زوج أبدا 
والفقر احلاجة إىل الشيء املذكور بعقبه ومثله إمنا الصدقات للفقراء أي للفقراء إىل الصدقات وقد يكون الرجل 

  فقريا إىل الشيء وليس مبسكني 
  بتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وقوله جل وعز والذين ي - ٣٦

  قيل هذا على احلض والندب ال على احلتم والوجوب ولوال اإلذن ملا علمنا أن ذلك جيوز 

  وكتاب ومكاتبة مبعىن واحد كما يقال قتال ومقاتلة 
  مث قال جل وعز إن علمتم فيهم خريا  - ٣٧

  قال أبو جعفر يف هذا اختالف 
  ل احلسن أي دينا وأمانة قا

  وقال ابراهيم النخعي أي صدقا ووفاء 
  وقال عبيدة إن أقاموا الصالة 



  وقال سعيد بن جبري إن علمتم أهنم يريدون بذلك اخلري 
قال أبو جعفر وأمجعها قول سعيد بن جبري ألنه إذا أراد بذلك اخلري استعمل الوفاء كما يستعمل أهل الدين والوفاء 

  مانة ومن يقيم الصالة ويرى هلا حقا والصدق واأل
  ويف اآلية قول آخر 

  قال جماهد وعطاء اخلري ههنا املال 

  وهذا بعيد جدا ألنه كان جيب على هذا أن يقول إن علمتم هلم خريا 
  وأيضا فإن العبد مال ملواله فكيف يقال إن علمتم هلم ماال 

  ا فقال إنه ليقال اخلري القوة واألداء وقال أشهب سئل مالك عن قوله جل وعز إن علمتم فيهم خري
قال أبو جعفر وهذا قول حسن أي قوة على االحتراف واالكتساب ووفاء مبا أوجب نفسه وصدق هلجة فأما املال 

  وإن كان من اخلري فليس هو يف العبد وإمنا يكون عنده أو له 
   ٣٣مث قال جل وعز وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم آية  - ٣٨

  و جعفر يف هذا ثالثة أقوال قال أب
  أحدمها أن يكون على احلض والندب 

  كما روى ابن بريدة عن أبيه قال حثهم على هذا 
  ويروى هذا عن عمر وعثمان والزبري وعن ابراهيم النخعي 

  ويكون املعىن وأعطوهم ما يستعينون به على قضاء الكتابة بدفع إليهم أو بإسقاط عنهم 
  املكاتب عن مكاتبه شيئا حمدودا  والقول الثاين أن يسقط

  روي عن علي بن أيب طلب قال الربع وكذا قال جماهد 
  وعن ابن مسعود قال الثلث 

  والقول الثالث قال سعيد بن جبري قال يضع عنه شيئا من كتابته ومل حيدوه 
ن مال اهللا الذي آتاكم قال أبو جعفر قيل أوالها القول األول جلاللة من قال به وأيضا فإن قوله تعاىل وآتوهم م

  معطوف على قوله فكاتبوهم فيجب يف العربية أن يكون مثله على احلض والندب 

وأيضا فإن قول علي عليه السالم الربع وقول عبد اهللا الثلث ال يوجب أن يكون ذلك حتما واجبا وحيتمل أن 
  يكون على الندب 

  وقوله جل وعز وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  - ٣٩
ل جماهد نزلت يف عبد اهللا بن أيب بن سلول أمر أمته أن تزين فجاءته بربد فأمرها أن تعود إىل الزىن فأبت فأنزل اهللا قا

  عز و جل وال تكرهوا فتياتكم على البغاء 
وروى أبو سفيان عن جابر وعكرمة عن ابن عباس قال نزلت يف عبد اهللا بن أيب أكره أمته على الزىن فأنزل اهللا جل 

  وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  وعز

  ويسأل عن قوله جل وعز إن أردن حتصنا 
  فاجلواب أن املعىن وال تكرهوا فتياتكم على البغاء البتة 



  وقوله جل وعز إن أردن حتصنا متعلق بقوله سبحانه وانكحوا األيامى منكم إن أردن حتصنا 
  مما يكسنب  ومعىن قوله لتبتغوا عرض احلياة الدنيا لتبتغوا أجورهن

   ٣٣وقوله تعاىل ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم آية  - ٤٠

  قال جماهد فإن اهللا للمكرهات من بعد إكراههن غفور رحيم 
   ٣٤مث قال جل وعز ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات آية  - ٤١

  قال قتادة يعين القرآن فيه بيان احلالل من احلرام 
  كسر الياء أي بينات هاديات ويقرأ مبينات ب

   ٣٥وقوله جل وعز اهللا نور السموات واألرض آية  - ٤٢
  هو متثيل أي بنوره يهتدي أهل السموات واألرض 

  والتقدير اهللا ذو نور السموات واألرض 
  واهلدي ميثل بالنور 

   ٣٥مث قال جل وعز مثل نوره كمشكاة فيها مصباح آية  - ٤٣
  باس اهللا نور روى علي بن طلحة عن ابن ع

السموات واألرض قال هادي أهل أهل السموات واألرض كما هداه يف قلب املؤمن كما يكاد الزيت الصايف 
يضيء قبل أن متسه نار فإذا مسته ازداد ضوءا على ضوء كذا قلب املؤمن يعمل اهلدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاءه 

  العلم ازداد هدى ونورا على نور 
م صلى اهللا عليه وعلى آله قبل أن جتيئه املعرفة حني رأى الكوكب هذا ريب من غري أن خيربه أحد أن كما قال ابراهي

  له ربا فلما أخربه اهللا جل وعز أنه ربه ازداد هدى على هداه 
  قال ابن عباس هذا للمؤمن 

  وقال سعيد بن جبري أي مثل نور املؤمن 

  ور املؤمن وروى أبو العالية عن أيب بن كعب أنه قرأ مثل ن
  وقال زيد بن أسلم مثل نوره يعين القرآن 

  قال أبو جعفر وجيوز أن يكون املعىن مثل نوره للمؤمن ويكون معىن قول ابن عباس للمؤمن 
  وجيوز أن يكون معناه مثل نور املؤمن كمشكاة 

  قال ابن عباس وابن عمر املشكاة هي الكوة 
   غربية أي تصيبها الشمس وقت الشروق فهي شرقية غربية وروى أيب بن كعب يف قوله تعاىل ال شرقية وال

  وقال عكرمة ال ختلو من الشمس وقت الشروق والغروب وذلك أصفى لدهنها 
  مث قال تعاىل يكاد زيتها يضيء أي لصفائه ولو مل متسسه نار مت الكالم 

  مث قال جل وعز نور على نور  - ٤٤
  قال الضحاك أي اإلميان والعمل 

  نور السراج على نور الزيت والقنديل وقال غريه 



وقال أيب بن كعب مثله كمثل شجرة التفت هبا الشجر ال تصيبها الشمس عل حال فهي خضراء ناعمة فكذا املؤمن 
  نور على نور كالمه نور وعلمه نور ومصريه إىل النور يوم القيامة 

  نور القرآن ونور اإلميان  وقال السدي نور النار ونور الزيت ال يغري واحدا تغري صاحبه وكذا

  وقوله جل وعز يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه  - ٤٥
  واملعىن كمشكاة يف بيوت 

  وقيل املعىن املصباح يف بيوت 
  وقيل املعىن يسبح له رجال يف بيوت 

  قال احلسن يف بيوت أي مساجد أذن اهللا أن ترفع أي تعظم وتصان 
  ا وقال عكرمة هي البيوت كله
  وقال جماهد أن ترفع أي تبىن 

  وقوله جل وعز يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا  - ٤٦

  قال عطاء أي ال تلهيهم جتارة وال بيع عن حضور الصالة يف مجاعة 
اعة فقال فيهم نزلت رجال ال وقال سامل جاز عبد اهللا بن عمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا يف مج

  تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
  وقوله جل وعز خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار  - ٤٧

أي تعرف القلوب األمر عيانا فتنقلب عما كانت عليه من الشك والكفر ويزداد املؤمنون يقينا ويكشف عن 
  األبصار غطاؤها 

  تنظر ومثله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ف
  مث مثل جل وعز عمل الكافر بعد املؤمن فقال  - ٤٨

  والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة 
  قال الفراء قيعة مجع قاع كما يقال جرية وجار 

  وقال أبو عبيدة قيعة وقاع واحد 
  فيه نبت  والقاع والقيعة عند أهل اللغة ما انبسط من األرض ومل يكن

  مث قال جل وعز حيسبه الظمآن ماء  - ٤٩
  أي العطشان والسراب ما ارتفع نصف النهار فإذا رؤي من بعد ظن أنه ماء 

  مث قال جل وعز حىت إذا جاءه مل جيده شيئا  - ٥٠
  أي حىت إذا جاء إىل املوضع الذي فيه السراب مل جيده شيئا مما قدره ووجد أرضا ال ماء فيها 

م حذف فكذلك مثل الكافر يتوهم أن عمله ينفعه حىت إذا جاءه أي مات مل جيد عمله شيئا ألن اهللا جل ويف الكال
  وعز قد حمقه وأبطله بكفره ووجد اهللا عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي جزاءه 

  فمثل جل وعز عمل الكافر مبا يوجد مث مثله مبا يرى فقال 



  قال جل وعز أوكظلمات يف حبر جلي  - ٥١
  وهو منسوب إىل اللج وهو وسط البحر 

  قال أيب بن كعب الكافر كالمه ظلمة وعمله ظلمة ومصريه إىل ظلمة 
   ٦وقوله جل وعز إذا أخرج يده مل يكد يراها  - ٥٢

  أي ال يراها إال على بعد  ٦قال أبو عبيدة أي مل يرها و مل يكد يراها 
مل يقارب رؤيتها وإذا مل يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية بعيدة وال  قال أبو أبو جعفر وأصح األقوال يف هذا أن املعىن

  قريبة 
  وقوله جل وعز أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السموات  - ٥٣

  واألرض والطري صافات كل قد علم صالته وتسبيحه 
ح عن جماهد قوله كل قد حدثنا الفريايب قال أنبأنا أبو بكر بن أيب شيبة قال أخربنا شبابة عن ورقاء عن ابن أيب جني

  علم صالته وتسبيحه الصالة لإلنسان والتسبيح ملا سوى ذلك من خلقه 
  وقوله جل وعز أمل تر أن اهللا يزجي سحابا  - ٥٤

أي يسوقه مث يؤلف بينه أي جيمع القطع املتفرقة حىت تتألف مث جيعله ركاما أي بعضه فوق بعض فترى الودق خيرج 
  من خالله 

وال أرض ... فال مزنة ودقت ودقها ... ال ودقت سرته تدق ودقا ودقة وكل خارج وادق كما قال الودق املطر يق
  أبقل إبقاهلا 

  وخالل مجع خلل يقال جبل وجبال 
  مث قال جل وعز وينزل من السماء من جبال فيها من برد  - ٥٥

   حديد يف يدي قيل املعىن من جبال برد فيها كما تقول هذا خامت يف يدي من حديد أي هذا خامت
  كما يقال جبال من طني وجبال طني 

  وقيل إن املعىن من مقدار جبال مث حذف كما تقول عند فالن جبال مال 
  واألخفش يذهب إىل أن من فيهما زائدة أي جباال فيها برد 

  قال وقال بعضهم اجلبال من برد فيها يف السماء وجتعل اإلنزال منها 

  برقه يذهب باألبصار وقوله جل وعز يكاد سنا  - ٥٦
  أي ضوء برقه وروى ربيعة بن أبيض عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال الربق خماريق املالئكة 

  وقال عبد اهللا بن عمرو هو ما يكون من جبال الربد 
 حدثين حممد بن أمحد الكاتب قال حدثين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا أبو معاوية عن

  األعمش عن طلحة بن مصرف أنه قرأ يكاد سنا برقه 
  قال أمحد بن حيىي وهو مجع برقة 

  قال أبو جعفر الربقة املقدار من الربق والربقة املرة الواحدة مثل غرفة وغرفة 



  وقوله جل وعز واهللا خلق كل دابة من ماء  - ٥٧
  يقال لكل شيء من احليوان مميزا كان أو غري مميز دابة 

  قال جل وعز فمنهم من ميشي على بطنه  مث - ٥٨
ومل يقل فمنها وال فمنهن ألنه غلب ما مييز فلما وقعت الكناية على ما يكون ملا مييز جاء ب من ومل يأت ب ما أال 

  ترى أنه قد خلط يف أول الكالم ما مييز مع ما ال مييز 
  وقوله جل وعز وإن يكن هلم احلق يأتو اإليه مذعنني  - ٥٩

  أي مسرعني وهم قريش يقال أذعن إذا جاء مسرعا طائعا غري مكره  قال عطاء
  وقوله جل وعز أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله  - ٦٠

  واملعىن أم خيافون أن حييف عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هللا ورسوله ليحكم بينهم ومل يقل وقوله أم خيافون أن حييف اهللا عليهم افتتاح كالم أال ترى أن قبله وإذا دعوا إىل ا

  ليحكما بينهم 
  وهذا كما يقال قد أعتقك اهللا وأعتقتك وما شاء اهللا مث شئت 

  وقوله جل وعز إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم  - ٦١

  خرب فيه معىن األمر والتحضيض 
  أي إمنا ينبغي أن يكونوا كذا 

عن عمرو بن هشام وهو البريويت عن ابن أيب كرمية يف قول اهللا جل عز ومن يطع اهللا  قرئ على بكر بن سهل
  ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون 

قال ومن يطع اهللا فيوحده ورسوله فيصدقه وخيش اهللا فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقى من عمره فأولئك هم 
  الفائزون 

  غة النجاة قال أبو جعفر والفوز يف الل

  وقوله جل وعز وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن قل ال تقسموا  - ٦٢
  قل ال تقسموا مت الكالم مث قال طاعة معروفة أي طاعة معروفة أمثل وهذا للمنافقني 

  أي ال حتلفوا على الكذب فالطاعة أمثل 
  وجيوز أن يكون املعىن لتكن منكم طاعة 

  فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم  وقوله جل وعز - ٦٣
  واملعىن فإن تتولوا مث حذف ويدل على أن بعده وعليكم ما محلتم ومل يقل وعليهم 

  واملعىن فإمنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم التبليغ وعليكم القبول وليس عليه أن تقبلوا 

  وا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض وقوله جل وعز وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعمل - ٦٤
  جاء بالالم ألن معىن وعد وقال واحد 

  واملعىن ليجعلنهم خيلفون من قبلهم 
  وليمكنن هلم دينهم وهو اإلسالم 



  وقوله جل وعز ال حتسنب الذين كفروا معجزين يف األرض  - ٦٥
  أي هم يف قبضة اهللا عز و جل 

  يستأذنكم الذين ملكت أميانكم وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ل - ٦٦
  يف هذه اآلية أقوال 

  روى ابن جريح عن جماهد قال هم العبيد اململوكون  - ١
  وروى إسرائيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم اإلناث  - ٢
  وروى سفيان عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن قال هي للنساء خاصة  - ٣

  الرجال أن يستأذنوا يف كل وقت والنساء يستأذن يف هذه األوقات اخلاصة أي إن سبيل 
وال جيوز يف اللغة أن يقال للنساء الذين ولو كان للنساء خاصة لقيل الاليت أو الالئي أو ما أشبه ذلك إال أن جيتمع 

  مذكر ومؤنث فيقال الذين هلم مجيعا 
رجلني من أهل العراق سأاله عن قوله عز و جل وروى عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن 

ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم فقال إن اهللا جل وعز ستري حيب السترة ومل يكن للمسلمني يومئذ ستور وال حجال 
  فكان ولد 

ناس الرجل وخادمه ويتيمه رمبا دخل عليه وهو مع أهله فأمر اهللا جل وعز باالستئذان فلما بسط اهللا الرزق واختذ ال
  الستور واحلجال رأوا أن ذلك يغنيهم عن االستئذان ويف بعض الروايات فترك الناس العمل باآلية 

  قال الشعيب ليست مبنسوخة 
وأوىل ما يف هذا وأصحه إسنادا ما رواه عبد امللك عن عطاء قال مسعت ابن عباس يقول ثالث آيات ترك الناس 

  العمل هبا 
  ميانكم أ قوله ليستأذنكم الذين ملكت أ

  ب وقوله إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 
  ويقول فالن أنا أكرم من فالن وإمنا أكرمهما أتقامها 

  قال عطاء ونسيت الثالثة 
قال أبو جعفر فهذا من ابن عباس على جهة اإلنكار وهو مفسر ملا رواه عكرمة يف رواية من قال فترك الناس العمل 

  هبا 
بن أيب يزيد عن ابن عباس قال إين آلمر جارييت هذه وأومأ إىل جارية بيضاء قصرية  وقد روى ابن عيينة عن عبيد اهللا

  أن تستأذن علي 
مث بني املرات فقال سبحانه من قبل صالة الفجر ألنه الوقت الذي يلبس الناس فيه ثياهبم خيرجون من  - ٦٧

  فرشهم وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ألنه وقت القائلة 

  لعشاء قال الزهري وهي اليت يسميها الناس العتمة ومن بعد صالة ا
  قال فيستأذنون يف هذه األوقات خاصة فأما غريهم فيستأذنوا كل وقت 

  مث قال تعاىل ثالث عورت لكم  - ٦٨



  أي أوقات االستئذان ثالث عورات 
  والنصب مبعىن يستأذنون وقت ثالث عورات لكم 
  خول بغري إذن ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن أي يف الد

  طوافون عليكم أي خيدمونكم 
  بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض 

  وقوله جل وعز وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا  - ٦٩

  قال الزهري أي يستأذن الرجل على أمه ويف هذا املعىن نزلت هذه اآلية 
  مث قال تعاىل كما استأذن الذمي من قبلهم  - ٧٠

  غني يعين البال
  وقوله جل وعز والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا  - ٧١

  قال أبو جعفر أبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن اللوايت قعدن عن الولد 
  وقال غريه يراد هبذا العجوز الكبرية اليت قعدت عن التصرف ألهنا قد تقعد عن الولد وفيها بقية 

  ا قال ربيعة هي اليت إذا رأيتها استقذرهت

  مث قال تعاىل فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن  - ٧٢
  روى أبو وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال يعين الرداء 

  قال أبو جعفر واملعروف من قراءة عبد اهللا أن يضعن من ثياهبن 
  وقوله جل وعز وأن يستعففن خري هلن  - ٧٣

  قال جماهد أي يلبسن اجللباب خري هلن 
  ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج  وقوله جل وعز - ٧٤

حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثنا زيد بن أجزم قال أنبأنا بشر بن عمر الزهراين قال حدثنا إبراهيم بن سعد 
  عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان 

 صلى اهللا عليه و سلم فكانوا يدفعون مفاحتهم إىل ضمناهم ويقولون إن املسلمون يوعبون يف النفري مع رسول اهللا
احتجتم فكلوا فيقولون إمنا أحلوه لنا عن غري طيب نفس فأنزل اهللا جل وعز ليس عليكم جناح أن تأكلوا من 

  بيوتكم أو بيوت آبائكم إىل آخر اآلية 
  قال أبو جعفر يوعبون أي خيرجون بأمجعهم يف املغازي 

  وعب بنو فالن لبين فالن إذا جاءوهم بأمجعهم ويقال بيت وعيب إذا كان واسعا يستوعب كل ما وضع فيه يقال أ
  والضمىن هم الزمىن واحدهم ضمن مثل زمن 

قال معمر سألت الزهري عن قوله تعاىل ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج ما 
ين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن الناس كانوا إذا خرجوا إىل الغزو دفعوا مفاحتهم إىل بال هؤالء ذكروا ههنا فقال أخرب

  الزمىن وأحلوا هلم أن يأكلوا مما يف بيوهتم فكانوا ال يفعلون ذلك 



  ويتوقون ويقولون إمنا أطلقوا لنا عن غري طيب نفس فأنزل اهللا اآلية ليس على األعمى حرج 
  ني أي ليس عليهم يف األكل شيء قال أبو جعفر فاملعىن على هذا ب

والقول اآلخر قول ابن عباس حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
طلحة عن ابن عباس قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إىل قوله مجيعا أو أشتاتا وذلك ملا أنزل اهللا جل 

وا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال املسلمون إن اهللا عز و جل قد هنى أن نأكل أموالنا وعز يا أيها الذين آمن
بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل األموال فال حيل ألحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل اهللا 

  جل وعز بعد ذلك ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج إىل قوله 

  ما ملكت مفاحته وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته أو 
قال أبو جعفر والذي رخص اهللا جل وعز أن يؤكل من ذلك الطعام والتمر وشرب اللنب وكانوا أيضا يتقون 

ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حىت يكون معه غريه فرخص اهللا هلم فقال جل وعز ليس عليكم جناح أن 
   تأكلوا مجيعا أو أشتاتا

  قال أبو جعفر فبني ابن عباس يف هذا احلديث ما الذي رخص هلم فيه من الطعام 
ويف غري هذه الرواية عنه أن األعمى كان يتحرج أن يأكل طعام غريه جلعله يده يف غري موضعه وكان األعرج 

  م يتحرج التساعه يف املوضع واملريض لرائحته وما يلحقه فأباح اهللا جل وعز هلم األكل مع غريه
  وهذا معىن رواية صاحل عنه 

  فأما قوله تعاىل وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم  - ٧٥
  فقيل معناه من بيوت عيالكم 

  وقيل معناه من بيوت أوالدكم ألن أوالدهم من كسبهم فنسبت بيوهتم إليهم 
  واستدل صاحب هذا القول بأنه ذكر األقرباء بعد ومل يذكر األوالد 

  وإخوتكم واحد  ومعىن إخوانكم
  ويف غري رواية معاوية عن ابن عباس أو ما ملكتم مفاحته يعين العبيد 

  وقيل يعين الزمىن أبيح هلم ما خزنوه من هذا للغزاة 
  وقرأ سعيد بن جبري أو ما ملكتم مفاحته بضم امليم وتشديد الالم 

أو غريه من األقرباء فيتحرج من ذلك وقال جماهد كان الرجل يذهب باألعمى وباألعرج وباملريض إىل بيت أبيه 
  ويقول هو بيت غريه فنزلت هذه اآلية رخصة 

  وقيل ليس على األعمى حرج أي يف الغزو وكذا األعرج املريض 
  وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 

  أي من بيوت أنفسكم ألنه قد كان جيوز أن حيظر ذلك ألنه قد يكون يف بيت الرجل ما ليس له 
  وز أن حيظر عليه مال غريه وإن أذن له فأبيح ذلك هلذا إذا أذن له أحد من هؤالء وكان جي

  وذكر فيهم اخلص والعام ألن قوله أو بيوت إخوانكم عام 



  وقوله جل وعز فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم  - ٧٦
  روى عمر بن دينار عن ابن عباس فإذا دخلتم بيوتا قال املساجد 

  سكم يقول السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فسلموا على أنف
  وقال أبو مالك إذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد من املسلمني فقولوا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

  وقال ماهان إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السالم علينا من ربنا 
  عض وقال احلسن فسلموا على أنفسكم ليسلم بعضكم على ب

  كما قال تعاىل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
  قال الضحاك فسلموا على أهليكم وغريهم 

قال أبو جعفر قول احلسن يف هذا قول صحيح يف اللغة واملسلم من املسلم مبنزلة نفسه ألن دينهما واحد وعلى كل 
  ... قد جعلت نفسي يف األدمي ... واحد منهما نصح صاحبه وقال الشاعر 

  يعين املاء ألن املاء به العيش فجعله نفسه فكذلك املسلم يطمئن إىل املسلم كما يطمئن إىل نفسه 
  واألوىل أن يكون جلميع البيوت ألن اللفظ عام واملعىن فليحيي بعضكم بعضا حتية من عند اهللا مباركه طيبه 

  مث خرب أن السالم طيب مبارك فقال حتية من عند اهللا مباركة طيبة 
  وقوله جل وعز إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا  - ٧٧

  كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه 
  قال سعيد بن جبري إذا حزهبم أمر من حرب أو غريها استأذنوه قبل أن يذهبوا 

  وقال جماهد هذا يف الغزو ويوم اجلمعة 
  جامع أي على أمر طاعة وقال قتادة والضحاك وإذا كانوا معه على أمر 

قال أبو جعفر قول سعيد بن جبري أوالها أي إذا احتاج اإلمام إىل مجع املسلمني ألمر حيتاج إىل اجتماعهم فيه فاإلمام 
  خمري يف اإلذن ملن رأى اإلذن له 

  نه ال جيوز له منعه فأما إذا انتقض وضوءه يوم اجلمعة فال وجه ملقامه يف املسجد وال معىن الستئذانه اإلمام يف ذلك أل
  وقوله تعاىل فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم  - ٧٨

  قال قتادة وقد قال سبحانه عفا اهللا عنك مل أذنت 

  هلم فنسخت هذه يعين اليت يف سورة النور اليت يف سورة براءة 
  وقوله جل وعز ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا  - ٧٩

  اهد قولوا يا رسول اهللا يف رفق ولني وال تقولوا يا حممد بتجهم قال جم
  وقال قتادة أمروا أن يفخموه ويشرفوه 

ويروى عن ابن عباس كان يقول دعوة الرسول عليكم واجبة فاحذروها وهذا قول حسن لكون الكالم متصال ألن 
  الذي قبله 

عو عليكم فتهلكوا وال جتعلوا دعاءه كدعاء غريه من والذي بعده هني عن خمالفته أي ال تتعرضوا ملا يسخطه فيد
  الناس 



  وقوله جل وعز قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا  - ٨٠
  قال جماهد أي خالفا 

  وقيل حيادا كما تقول لذت من فالن أي حدت عنه 
  وقيل لواذا يف سترة ولذت من فالن تنحيت عنه يف سترة 

  اربة قال أبو جعفر وهذه األقوال متق
  وقول جماهد يدل عليه فليحذر الذين خيالفون عن أمره 

  و لواذ مصدر الوذ فأما الذ فمصدره لياذ 

  وزعم أبو عبيدة أن قوله فليحذر الذين خيالفون عن امره 
  معناه خيالفون أمره 

زادان وعن قال أبو جعفر وهذا القول خطأ على مذهب اخلليل وسيبويه ألن عن وعلى ال يفعل هبما ذلك أي ال ي
  يف موضعها غري زائدة 

  ... نؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل ... واملعىن خيالفون بعد ما أمر كما قال الشاعر 
وحقيقة عن ههنا إن شئت خالفهم أن تأمر فخالفهم عن أمره وهذا مذهب اخلليل وسيبويه كذا قاال يف قوله جل 

  وعز ففسق عن أمر ربه 
  انتهت سورة النور 

  ة الفرقان مكيةتفسري سور

  آية  ٧٧وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الفرقان وهي مكية 

حدثين ميوت بن املزرع قال حدثنا أبو حامت قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس بن حبيب قال مسعت أبا عمرو 
س وذكر احلديث وقال فيه بن العالء يقول سألت جماهدا تلخيص اآلي املدين من املكي فقال جماهد سألت ابن عبا

  نزلت سورة الفرقان مبكة فهي مكية 
   ١من ذلك قوله جل وعز تبارك الذي نزل الفرقان على عبده آية 

  وقرأ عبد اهللا بن الزبري على عباده 

  تبارك تفاعل من الربكة وهي حلول اخلري 
   ومنه فالن مبارك أي اخلري حيل حبلوله مشتق من الربك والربكة ومها املصدر

  و الفرقان القرآن ألنه فرق بني احلق والباطل واملؤمن والكافر 
  و النذير املخوف عذاب اهللا تبارك وتعاىل وكل خموف نذير ومنذر 

   ٢وقوله جل وعز وخلق كل شيء فقدره تقديرا آية 
  أي قدره لكل شيء ما يصلحه ويقوم به 



٣   
   ٣ية وقوله جل وعز وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا آ -

  يقال أنشر اهللا املوتى فنشروا 

   ٤مث قال تعاىل وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه آية  - ٤
  قال جماهد وقتادة إفك أي كذب 

  مث قال تعاىل وأعانه عليه قوم آخرون 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال اليهود 

   ٤مث قال جل وعز فقد جاءوا ظلما وزورا آية  - ٥
  د أي كذبا قال جماه

  قال أبو جعفر والتقدير فقد جاءوا بظلم وزور 
   ٥مث قال جل وعز وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال آية  - ٦

  قال جماهد أي أحاديث األولني 
  قال قتادة وأصيال أي عشيا 

   ٧ق آية وقوله جل وعز وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسوا - ٧

  أي أي شيء له آكال وماشيا 
مث طلبوا أن يكون معه ملك شريكا فقالوا لوال أنزل إليه ملك وقد قال عز و جل ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال 

  وللبسنا عليهم ما يلبسون 
  أي لو أنزلنا ملكا مل يكونوا يفهمون عنه حىت يكون رجال وإذا كان رجال مل يؤمنوا أيضا إال بتأويل 

   ١٠وقوله جل وعز تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها األهنار آية  - ٨
روى سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن خيثمة قال قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن شئت أن نعطيك خزائن 

   اآلخرة شيئا الدنيا ومفاحتها ومل يعط ذلك من قبلك وال يعطاه أحد بعدك وليس ذلك بناقصك يف

  وإن شئت مجعنا ذلك لك يف اآلخرة فقال جيمع يل ذلك يف اآلخرة 
فأنزل اهللا عز و جل تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها األهنار وجيعل لك قصورا 

   ١٠آية 
   ١٢وقوله جل وعز إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا آية  - ٩

   معىن هذا قوالن قيل يف
  أحدمها مسعوا ملن فيها من املعذبني تغيظا وزفريا 

  واستشهد صاحب هذا القول بقوله عز و جل هلم فيها زفري وشهيق 
  والقول اآلخر أن املعىن مسعوا هلا تغيظا عليهم كما قال تعاىل تكاد متيز من الغيظ 

  يها وال منها والقول الثاين أوىل ألنه قال مسعوا هلا ومل يقل مسعوا ف
  والتقدير مسعوا هلا صوت تغيظ 



   ١٣وقوله جل وعز دعوا هنالك ثبورا آية  - ١٠
  قال جماهد والضحاك أي هالكا 

  قال أبو جعفر يقال ما ثربك عن كذا أي ما صرفك عنه 
  فاملثبور هو املصروف عن اخلري 

  واملعىن يقولون واثبوراه 
 صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أول من يكسى حلة من جهنم إبليس وروى علي بن زيد عن أنس بن مالك عن النيب

  فيضعها على 

جبينه ويسحبها يقول واثبوراه وتتبعه ذريته يقولون واثبوراه فيقال هلم ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
  كثريا 
   ١٥مث قال جل وعز قل أذلك خري أم جنة اخللد اليت وعد املتقون آية  - ١١
  ليس يف ذلك خري فإمنا هو على عملكم وعلى ما تفعلون و

   ١٦مث قال جل وعز كان على ربك وعدا مسئوال آية 
  قال حممد بن كعب أي يسأله وهو قول املالئكة صلى اهللا عليه ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم 

  إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقيل إن ذلك يراد به قوهلم لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى 
   ١٧وقوله جل وعز ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهللا آية 

  قال جماهد املسيح وعزيرا واملالئكة 
   ١٨وقوله جل وعز حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا آية 

  قال جماهد أي هالكني 
لسوق وبارت األمي و بور يقع للواحد واجلماعة على قال أبو جعفر يقال ملا هلك أو فسد أو كسد بائر ومنه بارت ا

  قول أكثر النحويني 
  وقال بعضهم الواحد بائر واجلمع بور كما يقال عائد وعوذ وهائد وهود 

   ١٩مث قال جل وعز فقد كذبوكم مبا تقولون آية 
  أي بقولكم إهنم آهلة 

  وحكى الفراء أنه يقرأ فقد كذبوكم مبا يقولون 
  عىن على هذا فقد كذبوكم بقوهلم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قال أبو جعفر وامل

   ١٩مث قال تعاىل فما يستطيعون صرفا وال نصرا آية 
قال يونس الصرف احليلة من قوهلم فالن يتصرف يف األشياء أي فما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب وال 

  ينصروها 
   ١٩كم نذقه عذابا كبريا آية وقوله جل وعز ومن يظلم من

  قال احلسن الشرك 
   ٢٠وقوله جل وعز وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون وكان ربك بصريا آية 



  قال قتادة فتنة أي بالء 
  قال أبو جعفر الفتنة يف اللغة االختبار 

  واملعىن جعلنا الشريف للوضيع والوضيع للشريف فتنة 
  فيمنعه من ذلك أن من هو دونه قد أسلم قبله فيقول أعري بسبقه إياي يروى أن الشريف كان يريد أن يسلم 

  وإن بعض الزمىن والفقراء كان يقول مل مل أكن غنيا وصحيحا فأسلم 
  مث قال جل وعز أتصربون أي إن صربمت فقد عرفتم أجر الصابرين 

جل وعز وقال الذين ال يرجون لقاءنا مث خرب أن الذين ال يؤمنون باآلخرة يقترحون من اآليات ما مل يعطه أحد فقال 
  لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى 

   ٢١ربنا لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا آية 
  والعتو التجاوز فيما ال ينبغي 

   ٢٢مث قال جل وعز يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ويقولون حجرا حمجورا آية 
  دري حجرا حمجورا قال حراما حمرما روى عطية عن أيب سعيد اخل

  قال الضحاك أي تقول هلم املالئكة حراما عليكم حمرما أن تكون لكم البشرى اليوم يعين الكفار 
  قال أبو جعفر واملعىن حراما عليكم البشرى ومن هذا حجر القاضي إمنا هو منعه ومن هذا حجر اإلنسان 

   ٢٣ية وقوله جل وعز وقدمنا إىل ما عملوا من عمل آ
  قال جماهد وقدمنا أي عمدنا 

  قال أبو جعفر وأصل هذا أن القادم إىل املوضع يعمد له ويقصد إليه 
   ٢٣مث قال جل وعز فجعلناه هباء منثورا آية 

  روى أبو إسحق عن احلارث عن علي قال اهلباء املنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة 
  ا يكون من شعاع الشمس قال أبو جعفر وهباء مجع هباءة فيقال مل

  وهو شبيه بالغبار هباء منثور ويقال ملا يطري من حتت سنابك اخليل هباء منبث 

  وأصله من أهبأ التراب إهباء إذا أثاره كما قيل منينا كأنه أهباء 
   ٢٤وقوله جل وعز أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال آية 

  قوله تعاىل أذلك خري أم جنة اخللد قال أبو جعفر القول يف هذا كالقول يف 
  والفراء يذهب إىل أنه ليس يف هذا سؤال البتة 

   ٢٤مث قال جل وعز وأحسن مقيال آية 
  قال قتادة أي مأوى ومنزال 

  قال أبو جعفر املقيل يف اللغة هو املقام وقت القيلولة خاصة فقيل إن أهل اجلنة ينصرفون إىل نسائهم مقدار وقت 

  قيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار ذلك الوقت نصف النهار في
   ٢٥مث قال جل وعز ونزل املالئكة تنزيال آية 

  قال قتادة تنزل مالئكة كل مساء مساء فيقول اخلالئق هلم أفيكم ربنا جل وعز وذكر احلديث 



   ٢٦مث قال جل وعز امللك يومئذ احلق للرمحن آية 
  ألن ملك الدنيا زائل 

   ٢٧وعز ويوم يعض الظامل على يديه آية  وقوله جل
قال سعيد بن املسيب كان عقبة بن أيب معيط خدنا ألمية بن خلف فبلغ أمية أن عقبة عزم على أن يسلم فأتاه فقال 

له وجهي من وجهك حرام إن مل تكفر مبحمد صلى اهللا عليه و سلم ففعل الشقي فأنزل اهللا جل وعز ويوم يعض 
  ل ياليتين اختذت مع الرسول سبيال يا ويليت ليتين مل أختذ فالنا خليال الظامل على يديه يقو

  وقال أبو رجاء فالن هو الشيطان واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده وكان الشيطان لإلنسان خذوال 
  والقول األول هو الذي عليه أهل التفسري 

  ية روى عثمان اجلزري عن مقسم عن ابن عباس أن هذا نزل يف عقبة و أم

ويف رواية مقسم فأما عقبة فكان يف األسارى يوم بدر فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتله فقال أأقتل دوهنم فقال 
  نعم بكفرك وعتوك فقال من للصبية فقال النار فقام علي بن أيب طالب فقتله 
ن حممدا فبلغ ذلك النيب صلى اهللا وأما أمية بن خلف فقتله النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده وكان قال واهللا ألقتل

  عليه و سلم فقال أنا أقتله إن شاء اهللا 
وقال ابن أيب جنيح عن جماهد قال أمية لعقبة أصبأت فقال عقبة إمنا صنعت طعاما فأيب حممد أن يأكل منه حىت أشهد 

  له بالرسالة 
  والذي قال أبو رجاء ليس بناقض هلذا ألن هذا كان 

  نه فيجوز أن يكون نسب إليه على هذا بإغواء الشيطان وتزيي
   ٣٠وقوله جل وعز وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا آية 

  قال جماهد وإبراهيم أي قالوا فيه غري احلق 
  قال إبراهيم أمل تر إىل املريض كيف يهجر أي يهذي 

  وقيل مهجورا أي متروكا 
   ٣١ا من اجملرمني آية وقوله جل وعز وكذلك جعلنا لكل نيب عدو

  قال أبو جعفر جيوز أن يكون عدوا مبعىن أعداء وجيوز أن يكون لواحد 

  ويف بعض الروايات عن ابن عباس أنه يراد به أبو جهل 
   ٣٢وقوله جل وعز وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك آية 

  قيل هذا التمام 
به فؤادك كذلك التثبيت كما قال جل وعز ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا واملعىن أنزلناه متفرقا لنثبت 

  قليال 
  ألنه إذا أنزله متفرقا كان فيه جواب ما يسألون يف وقته فكان يف ذلك تثبيت فقيل التمام قوله كذلك 

  وقيل التمام عند قوله مجلة واحدة 



مجلة واحدة كالتوراة واإلجنيل ومعىن هذا مل أنزل متفرقا فقال جل  واملعىن وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن
  وعز كذلك لنثبت به فؤادك أي أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك 

   ٣٢مث قال جل وعز ورتلناه ترتيال آية 
  روى مغرية عن إبراهيم قال أنزل متفرقا 

  به حىت كمل نزوله يف حنو من عشرين سنة وقال احلسن كلما سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن شيء نزل جوا
   ٣٣مث قال جل وعز وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا آية 

  قال الضحاك أي تفصيال 
  قال أبو جعفر يف الكالم حذف 

  واملعىن وأحسن تفسريا من مثلهم ومثل هذا حيذف كثريا 
   ٣٤ئك شر مكانا آية مث قال جل وعز الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أول

  يف احلديث الشريف حيشر الناس على ثالث طبقات 

ركبانا ومشاة وعلى وجوههم قال أنس قيل يا رسول اهللا كيف حيشرون على وجوههم فقال إن الذي أمشاهم على 
  أرجلهم قادر على أن ميشيهم على وجوههم 

   ٣٥وقوله جل وعز وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا آية 
  عن قتادة قال أي عونا وعضدا روى سعيد 

   ٣٧وقوله تعاىل وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم آية 
  قيل هذا يوجب أن قوم نوح قد كذبوا غري نوح صلى اهللا عليه و سلم 

  فقيل من كذب نبيا فقد كذب مجيع األنبياء ألن األنبياء كلهم يؤمنون باهللا جل وعز وجبميع كتبه 
  يركب الدواب وإن مل يركب إال واحدة أي يركب هذا اجلنس  وقيل هذا كما يقال فالن

   ٣٨وقوله جل وعز وعادا ومثود وأصحاب الرس آية 
  قال قتادة كانوا أصحاب فلج باليمامة وآبار 

  قال جماهد أصحاب الرس كانوا على بئر هلم وكان امسها الرس فنسبوا إليها 
  ... تنابلة حيفرون الرساسا ... ية ومنه قول الشاعر قال أبو جعفر الرس عند أهل اللغة كل بئر غري مطو

  يعين آبار املعادن 
  ويروى أهنم قتلوا نبيهم ورسوه يف بئر أي دسوه فيها 

إال أن قتادة قال إن أصحاب األيكة وأصحاب الرس أمتان أرسل إليهم مجيعا شعيب صلى اهللا عليه و سلم فعذبتا 
  بعذابني 

   ٣٨كثريا آية  مث قال جل وعز وقرونا بني ذلك
  قال قتادة بلغنا أن القرن سبعون سنة 

  ومعىن تربنا أهلكنا ودمرنا 
   ٤٠وقوله جل وعز ولقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء آية 



  قال قتادة يعين مدينة قوم لوط 
   ٤٠وقوله جل وعز بل كانوا ال يرجون نشورا آية 

  قال قتادة أي حسابا وبعثا 
  مبعىن خيافون  قيل يرجون ههنا

  وقال من ينكر األضداد يرجون على بابه أي ال يرجون ثواب اآلخرة فيتقوا املعاصي 

   ٤٣وقوله جل وعز أرأيت من اختذ إهله هواه آية 
  قال احلسن ال يهوى شيئا إال اتبعه 

  وقال غريه كان أحدهم يعبد احلجر فإذا رأى حجرا أحسن منه أخذه وترك األول 
  ل احلسن يف هذا قول جامع أي يتبع هواه ويؤثره فقد صار له مبنزلة اإلله قال أبو جعفر قو

   ٤٣مث قال جل وعز أفأنت تكون عليه وكيال آية 
  قيل حافظا 

  وقيل كفيال 
   ٤٤مث قال تعاىل أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال آية 

  ا ألن األنعام تسبح وجتتنب مضاره
   ٤٥وقوله جل وعز أمل تر إىل ربك كيف مد الظل آية 

  ترى ههنا يف موضع تعلم 
  وجيوز أن يكون من رؤية العني 

قال احلسن وأبو مالك وإبراهيم التيمي وقتادة والضحاك يف قوله تعاىل أمل تر إىل ربك كيف مد الظل هو ما بني 
  طلوع الفجر إىل طلوع الشمس 

   ٤٥له ساكنا آية مث قال تعاىل ولو شاء جلع

  قال احلسن أي لو شاء لتركه ظال كما هو 
  وقال الضحاك أي لو شاء جلعل النهار كله ظال 

  وقال قتادة ساكنا أي دائما 
  مث جعلنا الشمس عليه دليال أي تتلوه وتتبعه 

  ا يسريا روى سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن جماهد يسريا أي خفيا مث قبضناه إلينا قبض
  وقال الضحاك سريعا 

  وقال أبو مالك وإبراهيم التيمي قبضا يسريا هو ما تقبضه الشمس من الظل 
  قال أبو جعفر قول جماهد أوىل يف العربية وأشبه باملعىن ملا نذكره 

  ىل ربك كيف مد الظل أي ما بني طلوع الفجر إىل طلوع وصف اهللا جل وعز لطفه وقدرته فقال أمل تر إ

  الشمس كما قال أهل التفسري وبينته لك يف قوله جل وعز يف وصفه اجلنة وظل ممدود 
   ٤٥مث قال سبحانه ولو شاء جلعله ساكنا آية 



ضده فيدل  أي دائما كما يف اجلنة مث جعلنا الشمس عليه دليال أي تدل عليه وعلى معناه ألن الشيء يدل على
  النور على الظلمة واحلر على الربد 

  وقيل دالة على اهللا عز و جل 
مث قبضناه إلينا قبضا يسريا أي إذا غابت الشمس قبض الظل فبضا خفيا كلما قبض جزء منه جعل مكانه جزء من 

  الظلمة وليس يزول دفعة واحدة فهذا قول جماهد 
  قبضنا الظل مبجيء الشمس  وقول أيب مالك وإبراهيم التيمي أن املعىن مث

  ويذهبان إىل أن معىن يسريا سهال علينا 

  وقول جماهد أوىل ألن مث يدل على أن الثاين بعد األول وقوله أيضا أمجع للمعىن 
   ٤٧وقوله جل وعز وهو الذي جعل لكم الليل لباسا آية 

  أي سترا والنوم سباتا أي راحة وجعل النهار نشورا أي ينتشر فيه 
   ٤٨ل وعز وهو الذي أرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته آية وقوله ج

  أكثر القراء يقرءون ما كان يف معىن الرمحة على الرياح وما كان يف معىن العذاب على الريح 
وحيتج بعضهم حبديث ضعيف يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها 

  ا رياحا وال جتعلها رحي

  قال أبو جعفر وقيل إمنا وقع هذا هكذا ألن ما يأيت بالرمحة ثالث رياح وهي الصبا والشمال واجلنوب 
  والرابعة الدبور وال تكاد تأيت مبطر 

  فقيل ملا أتى بالرمحة رياح هذا وال أصل للحديث 
  نشور ومعىن نشرا إحياء أي تأيت بالسحاب الذي فيه املطر الذي به حياة اخللق و نشرا مجع 

  وروى عن عاصم بشرا مجع بشرية 
  وروي عنه بشرا حبذف الضمة لثقلها أو يكون مجع بشرة كما يقال بسرة وبسر 

  وعن حممد اليماين بشرى أي بشارة 
  بني يدي رمحته أي املطر 

   ٤٩آية  وقوله جل وعز وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثريا
  قال حممد بن يزيد أناسي مجع إنسي مثل كرسي وكراسي 

  وقال غريه أناسي مجع إنسان واألصل أناسني مثل سراحني مث أبدل من النون ياء 
   ٥٠مث قال سبحانه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا آية 

  يعين املطر أي نسقي أرضا ونترك أرضا 
  مدوه ليذكروا أي ليفكروا يف نعم اهللا جل وعز وحي

فأىب أكثر الناس إال كفورا وهو أن يقولوا مطرنا بنوء كذا أي بسقوط كوكب كذا كما يقول املنجمون فجعلهم 
  كفارا بذلك 

   ٥٢وقوله جل وعز وجاهدهم به جهادا كبريا آية 



  أي بالقرآن 
   ٥٣وقوله جل وعز وهو الذي مرج البحرين آية 
  ني وبينهما حاجز من قدرة اهللا عز و جل أي خلطهما وخالمها فهما خمتلطان يف مرآة الع

  ويف احلديث مرجت أماناهتم أي اختطلت 

  ويقال مرج السلطان الناس أي خالهم وأمرجت الدابة ومرجتها أي خليتها لترعى 
   ٥٣مث قال تعاىل هذا عذب فرات آية 

  أي شديد العذوبة 
   ٥٣وهذا ملح أجاج آية 

  روى معمر عن قتادة قال األجاج املر 
  ل أبو جعفر واملعروف عند أهل اللغة أن األجاج الشديد امللوحة ويقال ماء ملح وال يقال ماحل قا

  وروي عن طلحة أنه قرأ وهذا ملح أجاج بفتح امليم وكسر الالم 
   ٥٣مث قال جل وعز وجعل بينهما برزخا وحجرا حمجورا آية 

  برزخا أي حاجزا 
  وحجرا حمجورا أي مانعا 

   ٥٤لذي خلق من املاء بشرا آية مث قال تعاىل وهو ا
  يعين باملاء النطفة واهللا عز و جل أعلم 

   ٥٤وقوله جل وعز فجعله نسبا وصهرا آية 
  قيل هو املاء الذي خلق منه أصول احليوان 

  وقيل النسب البنون ينتسوب إليه وخلق له بنات من جهتهن األصهار 
حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله وأن جتمعوا بني األختني  وقال أبو إسحاق النسب الذي ليس بصهر من قوله تعاىل

  إال ما قد سلف 
  والصهر من حيل له التزوج 

وروى عمرية موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهللا عنه وهو قول الضحاك قال حرم من النسب سبع ومن 
  الصهر سبع 

  ني إال ما قد سلف مث قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إىل قوله وأن جتمعوا بني األخت
  وقيل من الصهر مخس وأمهاتكم الاليت أرضعنكم إىل وحالئل أبنائكم وهذا لفظ الضحاك 

  وقد اختلف يف الفرق بني اخلنت والصهر 
  فقال األصمعي األختان كل شيء من قبل املرأة مثل أيب املرأة وأخيها وعمها 

  صهر إليهم واألصهار جيمع هذا كله يقال صاهر فالن إىل بين فالن وأ
  وقال ابن األعرايب األختان أبو املرأة وأخوها وعمها والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه 



وقال حممد بن احلسن يف رواية أيب سليمان اجلوزجاين أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخاالته وكل ذي 
  حمرم منه 

  اصهاره كل ذي رحم حمرم من زوجته 
فر األوىل يف هذا أن يكون القول يف األصهار ما قال األصمعي وأن يكون من قبلهما مجيعا ألنه يقال قال أبو جع

  صهرت الشيء أي خلطته فكل واحد منهما قد خلط صاحبه 
  واألوىل يف األختان ما قاله حممد بن احلسن جلهتني 

عن حممد بن أسامة بن زيد عن أبيه  أحدمها احلديث املرفوع روى حممد بن إسحق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أنت يا علي فختين وأبو ولدي وأنت مين وأنا منك فهذا يدل على أن 

  زوج البنت خنت 

  واجلهة األخرى أنه يقال ختنه إذا قطعه فالزوج قد انقطع عن أهله وقطع املرأة عن أهلها فهو أوىل هبذا األسم 
   ٥٥وله جل وعز وكان الكافر على ربه ظهريا آية وق

  قال جماهد أي معينا 
  وقال احلسن أي عونا للشيطان على اهللا عز و جل على املعاصي 

   ٥٦مث قال جل وعز وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا آية 
  قال قتادة أي مبشرا باجلنة ونذيرا من النار 

   ٥٧ال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال آية مث قال جل وعز قل ما أسألكم عليه من أجر إ
  قال قتادة بطاعة اهللا عز و جل 

   ٥٩وقوله تعاىل الرمحن فاسأل به خبريا آية 
قال أبو إسحق أي اسأل عنه وقد حكى هذا مجاعة من أهل اللغة أن الباء مبعىن عن كما قال جل وعز سأل سائل 

  ... إن كنت جاهلة مبا مل تعلمي ... بنة مالك هال سألت اخليل يا ا... بعذاب واقع وقال الشاعر 
قال علي بن سليمان أهل النظر ينكرون أن تكون الباء مبعىن عن ألن يف هذا فساد املعاين قال ولكن هذا مثل قول 

  العرب لو لقيت فالنا للقيك به األسد أي للقيك بلقائك إياه األسد 
  واملعىن فاسأل بسؤالك على ما تقدم 

   ٦١تبارك الذي جعل يف السماء بروجا آية  وقوله جل وعز
  قال قتادة أي جنوما 

  وروى إمساعيل بن أيب خالد عن أيب صاحل قال الربوج النجوم العظام 
  وروى إمساعيل عن حيىي بن رافع قال الربوج قصور يف السماء 

  ظهر  قال أبو جعفر يقال لكل ما ظهر وتبني برج ومنه قيل تربجت املرأة وقد برج برجا إذا
   ٦١مث قال جل وعز وجعل فيها سراجا وقمرا منريا آية 

  سراجا يعين الشمس 
  ويقرأ سرجا 



  وقيل من قرأ هذه القراءة فاملعىن عنده وجعل يف الربوج سرجا 
  فإن قيل فقد أعاد ذكر القمر وقد قال سرجا والقمر داخل فيها 

  فيهما فاكهة وخنل ورمان فاجلواب أنه أعيد ذكر القمر لفضله عليها كما قال جل وعز 
   ٦٢وقوله جل وعز وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة آية 

  قال جماهد أي خيلف هذا هذا وخيلف هذا هذا 
وقال احلسن من نسي شيئا من التذكر والشكر بالنهار كانت له يف الليل عتىب ومن نسيه بالليل كانت له يف النهار 

  عتىب 

  جل وعز واختالف الليل والنهار  وقيل خلفة أي خمتلفني كما قال
  قال أبو جعفر وأوىل هذه األقوال قول جماهد 

هبا ... واملعىن كل واحد منهما خيلف صاحبه مشتق من اخللف ومنه خلف فالن فالنا خبري أو شر ومنه قول زهري 
  ... وأطالؤها ينهضن من كل جمثم ... العني واآلرام ميشني خلفة 
   ٦٣ن الذين ميشون على األرض هونا آية وقوله جل وعز وعباد الرمح

  وكل واحد عبده فنسبهم إليه الصطفائه إياهم كما يقال بيت اهللا وناقة اهللا 
   ٦٣وقوله جل وعز الذين ميشون على األرض هونا آية 

  قال جماهد أي بالوقار والسكينة 
  وقال احلسن علماء حلماء إن جهل عليهم مل جيهلوا 

   ٦٣بهم اجلاهلون قالوا سالما آية مث قال تعاىل وإذا خاط
  قال جماهد أي سدادا 

قال سيبويه وزعم أبو اخلطاب أن مثله قولك للرجل سالما تريد تسلما منك كما قلت براءة منك قال وزعم أن 
  هذه اآلية فيما زعم مكية 

  وبينكم وال شر  ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن يسلموا على املشركني ولكنه على قوله تسلما وال خري بيننا
   ٦٤وقوله جل وعز والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما آية 

يزاولنا عن نفسه ... فبتنا قياما عند رأس جوادنا ... يقال بات إذا أدركه الليل نام أو مل ينم كما قال الشاعر 
  ... ونزاوله 

   ٦٥وقوله جل وعز إن عذاهبا كان غراما آية 
  ... كانا عذابا وكانا غراما ... ويوم النسار ويوم اجلفار ...  قال أبو عبيدة أي هالكا وأنشد

  وقال الفراء كان غراما أي ملحا مالزما ومنه فالن غرميي أي يلح يف الطلب 
  والغرام عند أكثر أهل اللغة أشد العذاب 

  قال األعشى 

  ... وإن يعط جزيال فإنه ال يبايل ... إن يعاقب يكن غراما 
  لبهم اهللا بثمن النعم فلما مل يأتوا به غرمهم مثنها وأدخلهم النار قال حممد بن كعب طا



   ٦٧وقوله جل وعز والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا آية 
  قال سفيان مل يسرفوا مل ينفقوا يف غري حق 

  ومل يقتروا مل ميسكوا عن حق 
أيب عمران قال حدثنا خالد بن سليمان  وأحسن ما قيل ما حدثنا أبو علي احلسن بن غليب قال حدثين عمران بن

احلضرمي قال حدثين عمرو بن لبيد عن أيب عبدالرمحن احلبلي يف قوله جل وعز والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل 
  يقتروا وكان بني ذلك قواما قال 

  من أنفق يف غري طاعة اهللا عز و جل فهو اإلسراف 
   ومن أمسك عن طاعة اهللا عز و جل فهو اإلقتار

  ومن أنفق يف طاعة اهللا عز و جل فهو القوام 
  وكان بني ذلك قواما أي عدال 

  قال أمحد بن حيىي يقال هذا قوام األمر ومالكه 
  وقال بعض أهل اللغة هذا غلط وإمنا يقال هذا قوام األمر واحتج بقوله تعاىل وكان بني ذلك قواما 

... ان خمتلفان فالقوام بالفتح االستقامة والعدل كما قال لبيد قال أبو جعفر والصواب ما قال أمحد بن حيىي واملعني
  باق إذا ضلعت وزاغ قوامها ... واحب اجملامل باجلزيل وصرمه 

  والقوام بالكسر ما يدوم عليه األمر ويستقر 
   ٦٨وقوله تعاىل والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر آية 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الذنب أعظم فقال أن تشرك باهللا  قال أبو وائل قال عبد اهللا بن مسعود سألت رسول

  جل وعال وهو خلقك 
قلت مث أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك وتزين حبليلة جارك مث قرأ عبد اهللا والذين ال يدعون مع اهللا 

  إهلا آخر اآلية 
   ٦٨وقوله جل وعز ومن يفعل ذلك يلق أثاما آية 

  د يف جهنم قال جماهد هو وا
  وقال أبو عمرو الشيباين يقال لقي أثام ذلك أي جزاء ذلك 

  ... والعقوق له أثام ... وقال القتيب األثام جزاء العقوبة وأنشد 
قال أبو جعفر وأصح ما قيل يف هذا وهو قول اخلليل وسيبويه أن املعىن يلق جزاء األثام كما قال سبحانه واسأل 

  القرية 
... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا ... قال يضاعف له العذاب يوم القيامة كما بني الشاعر يف قوله وبني جزاء األثام ف

  ... جتد حطبا جزال ونارا تأججا 
  قال الضحاك ملا أنزل اهللا جل وعز والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر إىل آخر اآلية قال املشركون قد زعم أنه 

  إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا أي تاب من الشرك ودخل يف اإلسالم  ال توبة لنا فأنزل اهللا جل وعز
ونزل هذا مبكة وأنزل اهللا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا 



  ة ال خمرج منها اآلية مث أنزل باملدينة بعد مثاين سنني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وهي مبهم
   ٧٠وقوله جل وعز فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات آية 

روى عاصم عن أيب عثمان عن سلمان قال يقرأ املؤمن يف أول كتابه السيئات ويرى احلسنات دون ذلك فينظر 
  وجهه وينظر 

  سنات أعاله فإذا هو حسنات كله فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأولئك الذين يبدل اهللا سيئاهتم ح
  قال جماهد والضحاك أي يبدهلم من الشرك اإلميان 

وقال احلسن قوم يقولون التبديل يف اآلخرة يوم القيامة وليس كذلك إمنا التبديل يف الدنيا يبدهلم اهللا إميانا من 
  الشرك وإخالصا من الشك وإحصانا من الفجور 

  سيئة التوبة واحلسنة مع التوبة قال أبو إسحق ليس جيعل مكان السيئة حسنة ولكن جيعل مكان ال

   ٧١وقوله جل وعز ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متاب آية 
  أي توبة مؤكدة أي إذا عمل صاحلا بعد التوبة قيل تاب متابا أي متابا مرضيا مقبوال 

   ٧٢وقوله جل وعز والذين ال يشهدون الزور آية 
  قال حممد بن احلنفية يعين الغناء 

  الضحاك يعين الشرك وقال 
  وأصل الزور يف اللغة الكذب والشرك أشد الكذب 

   ٧٢وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما آية 
  قال الضحاك باللغو أي بالشرك 

  وروي عنه أيضا إذا ذكروا النكاح كنوا عنه 
  وقال احلسن اللغو املعاصي كلها 

  كوه وأكرموا أنفسهم عنه وأصل اللغو يف اللغة ما ينبغي أن يلغى أي يطرح أي تر
   ٧٣وقوله جل وعز والذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عليها صما وعميانا آية 

  أي مل يتغافلوا عنها ويتركوها حىت يكونوا مبنزلة من ال يسمع وال يبصر 
   ٧٤مث قال جل وعز والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني آية 

  أي مطيعني لك قال الضحاك 
   ٧٤مث قال واجعلنا للمتقني إماما آية 

  قال الضحاك أي اجعلنا أئمة يقتدى بنا يف اخلري 
  وقال احلسن أي اجعلنا نقتدي باملتقني الذين قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا 

   ٧٧وقوله جل وعز قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم آية 
  عل بكم ريب لوال دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه ورى ابن أيب جنيح عن جماهد قال أي ما يف

  وهذا أحسن ما قيل يف اآلية كما قال جل وعز ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم 
  ... عبريا بات يعبأه عروس ... كأن بصدره وجبانبيه ... وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل وقول الشاعر 



  أي جيعل بعضه على بعض 
  د ربكم لوال أنه أراد أن يدعوكم إىل طاعته أي أي وزن لكم عن

  وقال القتيب املعىن ما يعبأ بعذابكم ريب لوال دعاؤكم غريه أي لوال شرككم 
   ٧٧مث قال سبحانه فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آية 

  بوى مسروق عن عبداهللا قال يعين يوم بدر 
  وكذلك قال جماهد والضحاك 

  ذيب الزما يلزمكم وال تعطون التوبة قال أبو إسحاق أي فسوف يكون التك
  وقال القتيب أي فسوف يكون العذاب لزاما 

  وقال أبو عبيدة لزاما أي فيصال 

  وقال مسلم بن عمار مسعت ابن عباس يقرؤها فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما 
  وقال أبو زيد مسعت قعنبا يقرأ فسوف يكون لزاما بفتح الالم 

  ر لزم واألول مصدر لوزم قال أبو جعفر وهذا مصد
حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قل ما 

  يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم يقول لوال إميانكم 
إليهم اإلميان كما وأخرب اهللا جل وعز الكفار أنه ال حاجة له هبم إذا مل خيلقهم مؤمنني ولو كان له هبم حاجة حلبب 

  حببه إىل املؤمنني فسوف يكون لزاما قال يقول موتا 
  انتهت سورة الفرقان 

  تفسري سورة الشعراء مكية

  آية  ٢٢٧وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الشعراء وهي مكية 

  روى معمر عن قتادة قال طسم اسم  ١من ذلك قوله جل وعز طسم آية 
   ٢الكتاب املبني آية  وقوله جل وعز تلك آيات

  ألن القرآن مذكور يف التوراة واإلجنيل 
  فاملعىن هذه تلك آيات الكتاب 

  وقيل تلك مبعىن هذه 
   ٣وقوله جل وعز لعلك باخع نفسك آية 

  قال جماهد وقتادة أي قاتل 
  وقال الضحاك أي قاتل نفسك عليهم حرصا 



  قال أبو عبيدة باخع أي مهلك 
  من خبعه أي أذله  قال أبو جعفر وأصل هذا

  واملعىن لعلك قاتل نفسك لتركهم اإلميان 
   ٤وقوله جل وعز إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية آية 

  أي لو شئنا الضطررناهم إىل الطاعة بأن هنلك كل من عصى 
   ٤مث قال جل وعز فظلت أعناقهم هلا خاضعني آية 

  يف هذا أقوال 
  قال جماهد أعناقهم كرباؤهم 

  زيد واألخفش أعناقهم مجاعاهتم يقال جاءين عنق من الناس أي مجاعة  وقال أبو
  وقال عيسى بن عمر خاضعني و خاضعة ههنا واحد 

  والكسائي يذهب إىل أن املعىن خاضعيها 
قال أبو جعفر قول جماهد أعناقهم كرباؤهم معروف يف اللغة يقال جاءين عنق من الناس أي رؤساؤهم وكذل يقال 

  الناس أي مجاعة وهلذا يقال على فالن عتق رقبة وال يقال عتق عنق ملا يقع فيه من االشتراك جاءين عنق من 
  وقول عيسى بن عمر أحسن هذه األقوال وهو اختيار أيب العباس 

رأت ... واملعىن على قوله فظلوا هلا خاضعني فأخرب عن املضاف إليه وجاء باملضاف مقحما توكيدا كما قال الشاعر 
  ... كما أخذ السرار من اهلالل ... أخذن مين  مر السنني

  ... كما شرقت صدر القناة من الدم ... وتشرق بالقول الذي قد أذعته ... وكما قال الشاعر 
  قال أبو العباس ومثله سقطت بعض أصابعه 

  ... ال يلقينكم يف سوءة عمر ... يا تيم تيم عدي ال أبا لكم ... قال ومثله 
 ...  

  ول مقحما توكيدا فجاء بتيم األ

  وأما قول الكسائي فخطأ عند البصريني والفراء ومثل هذا احلذف ال يقع يف شيء من الكالم 
   ٧وقوله جل وعز أومل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرمي آية 

  قال جماهد من نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام 
  األرض فمن صار منهم إىل اجلنة فهو كرمي ومن صار إىل النار فهو لئيم وروي عن الشعيب أنه قال الناس من نبات 

  واملعىن على قول جماهد من كل جنس نافع حسن 
   ٨مث قال جل وعز إن يف ذلك آلية آية 

  أي لداللة على اهللا جل وعز وأنه ليس كمثله شيء 
سبحانه ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون  مث قال وما كان أكثرهم مؤمنني أي قد علم اهللا أهنم ال يؤمنون كما قال

  ما أعبد 



   ١١وقوله جل وعز وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني آية 
  أي واتل عليهم هذا 

  وبعده واتل عليهم نبأ إبراهيم 
   ١٢وقوله جل وعز قال رب إين أخاف أن يكذبون ويضيق صدري وال ينطلق لساين آية 

  ى ويضيق صدري وال ينطلق لساين قرأ األعرج وطلحة وعيس
  والقراءة األوىل أحسن ألن انطالق اللسان ليس مما يدخل يف اخلوف ألنه قد كان 

   ١٣مث قال تعاىل فأرسل إىل هارون آية 
  يف الكالم حذف 

  واملعىن فأرسل إىل هارون ليعينين ويؤازرين كما تقول فأرسل إيل إن إين ألعينك 

   ١٤ب فأخاف أن يقتلون آية مث قال جل وعز وهلم علي ذن
  قال جماهد وقتادة يعين قتل النفس فأخاف أن يقتلون أي بقتلي رجال منهم 

   ١٥مث قال جل وعز قال كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون آية 
  كال ردع وزجر أي انزجر عن هذا اخلوف وثق باهللا 
   ١٥مث قال جل وعز فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون آية 

  حيتمل أن يكون معكم ملوسى وهارون عليهما السالم ألن االثنني مجع كما قال تعاىل فإن كان له إخوة 
  وحيتمل أن يكون ملوسى وهارون واآليات 

  وحيتمل أن يكون ملوسى وهارون ومن أرسل إليهم 

  قال أبو جعفر األول أوالها ليكون املعىن إنا معكم ناصرين ومقوين 
   ١٦فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني آية  مث قال جل وعز فأتيا

  ... بسر وال أرسلتهم رسول ... لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... قال أبو عبيدة رسول مبعىن رسالة وأنشد 
  والتقدير على قوله إنا ذوا رسالة 

  واألخفش يذهب إىل أنه واحد يدل على اثنني ومجع 
   ١٧ئيل آية مث قال جل وعز أن أرسل معنا بين إسرا

  املعىن أرسلنا ألن ترسل معنا بين إسرائيل 

   ١٨مث قال جل وعز قال أمل نربك فينا وليدا آية 
  أي مولودا فامنت عليه بتربيته إياه صغريا إىل أن كرب 

   ١٨مث قال تعاىل ولبثت فينا من عمرك سنني آية 
  ومن عمرك وعمرك 

   ١٩وقوله جل وعز وفعلت فعلتك اليت فعلت آية 
  ال جماهد يعين قتل النفس ق

  وقرأ الشعيب وفعلت فعلتك بكسر الفاء والفتح لألول ألهنا للمرة الواحدة 



مر السحابة ال ريث ... كأن مشيتها من دار جارهتا ... والكسر مبعىن اهليئة واحلال أي فعلتك اليت تعرف كما قال 
  ... وال عجل 

  ويقال كان ذلك أيام الردة والردة 

  ر قال علي بن سليمان واختار ذلك ألن االرتداد مل يكن مرة واحدة والفتح أجود قال أبو جعف
   ١٩مث قال جل وعز وأنت من الكافرين آية 

  يف معناه أقوال 
  ... والكفر خمبثة لنفس املنعم ... أ منها أن املعىن من الكافرين لنعميت كما قال 

  لك القبطي ب والضحاك يذهب إىل أن املعىن وأنت من الكافرين لقت
  قال فنفى عن نفسه الكفر وأخرب أنه فعل ذلك على اجلهل 

  ج وقال الفراء املعىن وأنت من الكافرين الساعة 
د قال السدي أي وأنت من الكافرين ألنك كنت تتبعنا على الدين الذي تعيبه الساعة فقد كنت من الكافرين على 

  قولك 

  قاله ابن زيد قال من الكافرين لنعمتنا أي لنعمة تربييت لك قال أبو جعفر ومن أحسن ما قال يف معناه ما 
   ٢٠مث قال وعز وعز قال فعلتها إذا وأنا من الضالني آية 

  أي من اجلاهلني 
  وقال أبو عبيدة من الضالني أي من الناسني كما قال سبحانه أن تضل إحدامها 

   ٢١وقوله جل وعز فوهب يل ريب حكما آية 
  ة قال السدي يعين النبو

   ٢٢وقوله جل وعز وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل آية 

  يف هذه اآلية أقوال 
وماذا يضرك لو تنتظر ... تروح من احلي أم تبتكر ... قيل ألف االستفهام حمذوفة واملعىن أو تلك نعمة كما قال 

 ...  
  يكون يف الكالم أم أو ما أشبهها وهذا ال جيوز ألن االستفهام إذا حذفت منه األلف زال املعىن إال أن 

  وقيل املعىن وتلك نعمة متنها علي أن عبدتين وأنا من بين إسرائيل 
  ألنه يروى أنه كان رباه على أن يستعبده 

  وقيل وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل وتركتين 

ت بين إسرائيل عبيدا ولو مل تتخذهم وهذا أحسن األقوال ألن اللفظ يدل عليه أي إمنا صارت هذه نعمة ألنك اختذ
  عبيدا مل تكن نعمة ف أن بدل من نعمة 

  وجيوز أن يكون املعىن ألن عبدت بين إسرائيل 
   ٢٣وقوله جل وعز قال فرعون وما رب العاملني آية 

وات فأجابه موسى صلى اهللا عليه و سلم بأن أخربه بصفات اهللا جل وعز اليت يعجز عنها املخلوقون قال رب السم



   ٢٤واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني آية 
  فلم يرد فرعون هذه احلجة بأكثر من أن قال قال ملن حوله أال تستمعون أي أال تستمعون إىل قوله 

  فأجابه موسى ألنه املراد وزاده يف البيان 
إن رسولكم الذي أرسل قال ربكم ورب آبائكم األولني فلم حيتج فرعون عليه بأكثر من أن نسبه إىل اجلنون قال 

   ٢٧إليكم جملنون آية 
  أي ملغلوب على عقله ألنه يقول قوال ال يعرفه ألنه كان 

عند قوم فرعون أن الذي يعرفونه ربا هلم يف ذلك الوقت هو فرعون وأن الذي يعرفوهنم أربابا آلبائهم األولني ملوك 
  أخر كانوا قبل فرعون 

   ٢٨واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون آية  فزاده موسى يف البيان فقال رب املشرق
   ٢٩فتهدده فرعون قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني آية 

   ٣٠فاحتج موسى عليه وعليهم مبا يشاهدونه قال أو لو جئتك بشيء مبني آية 
  أي بربهان قاطع واضح يدل على صدقي 

   ٣٢ية وقوله جل وعز فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني آ

  يقال الثعبان الكبري من احليات وقد قال يف موضع آخر هتتز كأهنا جان 
  واجلان الصغري من احليات 

ففي هذا دليل على أن اآلية كانت عظيمة ألنه وصف عظمها وأهنا هتتز اهتزاز الصغري خلفتها وال مينعها عظمها من 
  ذلك فهذا أعظم يف اآلية 

   ٣٣بيضاء للناظرين آية  مث قال جل وعز ونزع يده فإذا هي
  أي ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين بياضا نوريا من غري برص 

   ٣٤فرد فرعون اآلية العظيمة بنسبه إياه إىل السحر قال للمأل حوله إن هذا لساحر عليم آية 
ابعث يف املدائن حاشرين مث تواضع هلم فقال يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه و

   ٣٧آية 

  روى جماهد عن ابن عباس قال يعين الشرط 
  ويروى أن السحرة كانوا اثين عشر ألفا 

  وأن موسى بعث والسحر كثري وأعطي اآليات العظام 
كما بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم والبالغة أكثر ما كانت فأعطي القرآن ودعوا إىل أن يأتوا بسورة من مثله 

  جزوا عن ذلك فع
  قال قتادة إنه لكبريكم يعين موسى صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٩وقوله جل وعز ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف آية 

  يروى أنه أول من قطع وصلب 
  قالوا ال ضري فيما يلحقنا من عذاب الدنيا مع أملنا للمغفرة 



أظيب كان أمك أم ... إنك ال يضورك بعد حول ف... يقال ضرر وضر وضري وضور مبعىن واحد وأنشد أبو عبيده 
  ... محار 

  أن كنا أول املؤمنني أي ألن كنا 
  قال الفراء أي أول مؤمين أهل زماننا 

  قال أبو إسحاق هذا كالم من مل يعرف الرواية ألنه يروى أنه معه ستمائة ألف وسبعون ألفا 
  وإمنا املعىن أول من آمن عند ظهور هذه اآلية 

   ٥٢وعز وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي آية  مث قال جل

  يقال سرى وأسرى إذا سار بالليل 
  قال جماهد خرج موسى صلى اهللا عليه و سلم ليال 

قال عمرو بن ميمون قالوا لفرعون إن موسى قد خرج ببين إسرائيل فقال ال تكلموهم حىت يصيح الديك فلم 
ت وقال ال يتم سلخها حىت حيضر مخس مائة ألف فارس من يصيح ديك تلك الليلة فلما أصبح أحضر شاة فذحب

  القبط فحضروا 
وروى يونس بن أيب إسحق عن أيب بردة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل بأعرايب فأكرمه فقال له رسول اهللا 

ال ناقة أرحتلها وأعنز صلى اهللا عليه و سلم تعهدنا فأتنا فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له ما حاجتك فق
حيتلبها أهلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بين إسرائيل قالوا وما عجوز 

بين إسرائيل قال إن موسى صلى اهللا عليه و سلم ملا أراد اخلروج ببين إسرائيل ضل عن الطريق فقال ما هذا فقال له 
ا حضره املوت أخذ علينا موثقا أال خنرج إال بعظامه فقال أين قربه فقالوا ما يعرفه علماء بين إسرائيل إن يوسف مل

  إال عجوز بين إسرائيل فسألوها فقالت حىت تعطيين حكمي قال وما 

حكمك قالت أن أكون معك يف اجلنة فكره ذلك فأوحى اهللا جل وعز إليه أن أعطها ففعل فأتت هبم إىل حبرية 
  اء فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف صلى اهللا عليه و سلم فتبينت له الطريق كضوء النهار فقالت أنضبوا هذا امل

   ٥٢مث قال جل وعز إنكم متبعون آية 
روى عكرمة عن ابن عباس قال اتبعه فرعون يف ألف ألف حصان سوى اإلناث وكان موسى صلى اهللا عليه يف 

  ذمة قليلون ستمائة ألف من بين إسرائيل فقال فرعون إن هؤالء لشر
  وروى سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا إن هؤالء لشرذمة قليلون قال ستمائة ألف وسبعون ألفا 

  وروى سفيان عن أيب إسحاق عن األسود وإنا جلميع حاذرون قال مؤدون 
  قال أبو جعفر املؤدون الذين معهم أداة وهي السالح والسالح أداة احلرب 

  هب إىل أن حاذرين و حذرين و حذرين بضم الذال مبعىن واحد وأبو عبيدة يذ
قال أبو جعفر وحقيقة هذا أن احلاذر هو املستعد واحلذر املتيقظ كأن ذلك فيه خلقة وهلذا قال أكثر النحويني ال 

  يتعدى حذر 

ذا كان غليظا وروى محيد األعرج عن أيب عمار أنه قرأ وإنا جلميع حادرون الدال غري معجمة يقال مجل حادر إ
  ... شقت مآقيهما من أخر ... وعني هلا حدرة بدرة ... ممتليا ومنه قول الشاعر 



   ٥٨ ٥٧مث قال جل وعز فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي آية 
حدثنا حممد بن سلمة األسواين قال حدثنا حممد بن سنجر قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين ابن هليعة عن 

ب بن عبداهللا املعافري عن عبداهللا بن عمرو أنه نيل مصر سيد األهنار سخر اهللا له كل هنر بني املشرق واملغرب واه
وذهللا له فإذا أراد اهللا أن جيري نيل مصر أمر كل هنر أن ميده فمدته األهنار مبائها وفجر اهللا له من األرض عيونا فإذا 

   كل ماء أن يرجع إىل عنصره انتهى جريه إىل ما أراد اهللا أوحى اهللا إىل

  وقال يف وقوله اهللا جل وعز فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي 
قال كانت اجلنات حبافيت هذا النيل من أوله إىل آخره يف الشقني مجيعا من أسوان إىل رشيد وكان له سبعة خلج 

يوم وخليج املنهى متصلة ال ينقطع منها خليج االسكندرية وخليج دمياط وخليج سردوس وخليج منف وخليج الف
شيء من شيء وزروع ما بني اجلبلني كله من أول مصر إىل آخرها ما يبلغه املاء فكانت مجيع أرض مصر كلها 

  تروى من ست عشرة ذراعا مبا قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها 
  قال ومقام كرمي املنابر كان هبا ألف منرب 

  قام يف اللغة املوضع من قولك قام يقوم وكذلك املقامات واحدها مقامة كما قال الشاعر قال أبو جعفر امل

  ... وأندية ينتاهبا القول والفعل ... وفيهم مقامات حسان وجوهها 
واملقام أيضا املصدر واملقام بالضم املوضع من أقام يقيم واملصدر أيضا من أقام يقيم إال أن ابن هليعة قال مسعت أن 

  ام الكرمي الفيوم املق
   ٦٠وقوله جل وعز فأتبعوهم مشرقني آية 

  أكثر أهل التفسري على أن املعىن وقت الشروق 
  وأبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن ناحية الشرق 

واألول أوىل يقال أشرقنا أي دخلنا يف الشروق كما يقال أصبحنا أي دخلنا يف الصباح وإمنا يقال يف ذلك شرقنا 
  وغربنا 
   ٦١جل وعز فلما تراءى اجلمعان آية  وقوله

  أي رأى بعضهم بعضا 

   ٦١قال أصحاب موسى إنا ملدركون آية 
  وقرىء ملدركون واملعىن واحد 

  أي سيدركنا هذا اجلمع الكثري وال طاقة لنا به 
   ٦٢وقوله جل وعز قال كال إن معي ريب سيهدين آية 

  كال أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا القول 
   سيهدين إن معي ريب

   ٦٣وقوله جل وعز فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم آية 
ماء الفرات ... نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ... قال الضحاك كالطود العظيم أي كاجلبل كما قال األسود بن يعفر 



  ... جييء من أطواد 
  مجع طود أي جبل 

   ٦٤وقوله جل وعز وأزلفنا مث اآلخرين آية 
  أهلكنا  قال احلسن أزلفنا

  وقال أبو عبيدة أزلفنا مجعنا ومنه ليلة املزدلفة 
  وقال قتادة أزلفنا قربناهم من البحر فأغرقناهم 

قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة ألنه إمنا مجعهم للهالك وقول قتادة أصحها ومنه وأزلفت اجلنة للمتقني أي 
  ... مر الليايل زلفا فزلفا ... قربت ومنه 
  يب بن كعب أنه قرأ وأزلقنا بالقاف وروي عن أ

   ٦٩وقوله جل وعز واتل عليهم نبأ إبراهيم آية 
  أي خرب إبراهيم 

   ٧١وقوله جل وعز قالوا نعبد أصناما فنظل هلا عاكفني آية 
  أي مقيمني على عبادهتا 

  قال هل يسمعونكم إذ تدعون 
  قال أبو عبيدة أي هل يسمعون لكم 

  أصواتكم قال أبو حامت أي هل يسمعون 
  وقرأ قتادة هل يسمعونكم بضم الياء أي هل يسمعونكم أصواهتم وكالمهم 

   ٧٧وقوله جل وعز فإهنم عدو يل إال رب العاملني آية 
  جيوز أن يكون استثناء ليس من األول 

  وجيوز أن يكون املعىن كل ما تعبدونه عدو يل يوم القيامة إال اهللا جل وعز 

  ىن فإهنم عدو يل لو عبدهتم يوم القيامة ومن أصح ما قيل فيه أن املع
   ٧٨وقوله جل وعز الذي خلقين فهو يهدين آية 

  وقرأ بن أيب أسحق فهو يهديين بإثبات الياء فيها كلها وقرأ والذي أطمع أن يغفر يل خطاياي يوم الدين 
  وقال ليست خطيئة واحدة 

  كما قرئ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال أبو جعفر والتوحيد جيد على أن تكون خطيئة مبعىن خطايا 
  قال جماهد يف قوله والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت 
  قال هو قوله بل فعله كبريهم هذا وقوله إين سقيم 

  وقوله حني أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذ سارة قال هي أخيت 
   ٨٤قال جماهد يف قوله جل وعز واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين آية 

  ال الثناء احلسن ق
  وروي عن ابن عباس قال اجتماع األمم عليه 



   ٨٩وقوله جل وعز إال من أتى اهللا بقلب سليم آية 
  قال قتادة أي سليم من الشرك 

  وقال عروة مل يلعن شيئا قط 

   ٩٠مث قال تعاىل وأزلفت اجلنة للمتقني آية 
  أي قربت مبعىن قرب دخوهلم إياها 

   ٩٤ها هم والغاوون آية وقوله جل وعز فكبكبوا في
  كبكبوا أي قلبوا على رءوسهم 

  وقيل طرح بعضهم على بعض هذا قول أيب عبيدة 
  واألصل كببوا فأبدل من الباء كاف استثقاال للتضعيف 

  وقيل معىن فكبكبوا فجمعوا مشتق من كوكب الشيء أي معظمه واجلماعة من اخليل كوكب وكبكبه 
  قال قتادة والغاوون الشياطني 

  وقال السدي فكبكبوا أي مشركو العرب و الغاوون اآلهلة و جنود إبليس من كان من ذريته 

  قال أبو جعفر ومعىن إذ نسويكم برب العاملني نعبدكم كما نعبده 
   ١٠١وقوله جل وعز فما لنا من شافعني وال صديق محيم آية 

  ر ومنه احلمام واحلمى محيم أي خاص ومنه حامة الرجل وأصل هذا من احلميم وهو املاء احلا
  فحامة الرجل الذين حيرقهم ما أحرقه كما يقال هم حزانتهم أي حيزهنم ما حيزنه 

   ١١١وقرأ يعقوب وغريه قالوا أنؤمن لك وأتباعك األرذلون آية 
قال  وهي قراءة حسنة وهذه الواو أكثر ما يتبعها األمساء واألفعال بعد و أتباع مجع تبع وتبع يكون للواحد واجلميع

  الشاعر 

  ... على من تداىن صيف وربيع ... له تبع قد يعلم الناس أنه 
  وقيل إمنا أرادوا أن أتباعك احلجامون واحلاكة والصناعات ليست بضارة يف الدين 

  وروى عيسى بن ميمون عن ابن أيب جنيح عن جماهد وسعيد عن قتادة واتبعك األرذلون قال احلاكة 
   ١١٩معه يف الفلك املشحون آية  وقوله تعاىل فأجنيناه ومن

  املشحون اململوء 
   ١٢٨وقوله جل وعز أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية 

  قال قتادة والضحاك الريع الطريق 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد بكل ريع بكل فج 

  قال أبو جعفر والفج الطريق يف اجلبل 
  ع ريعة وكم ريع أرضك أي كم ارتفاعها وقال مجاعة من أهل اللغة الريع ما ارتفع من األرض مج

  ومعروف يف اللغة أن يقال ملا ارتفع من األرض ريع وللطريق ريع واهللا أعلم مبا أراد 
   ١٢٨وروى عبد اهللا بن كثري عن جماهد أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية 



  قال بروج احلمامات 
   ١٢٩مث قال جل وعز وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون آية 

  ابن أيب جنيح عن جماهد مصانع قال قصورا وحصونا روى 
  وقال سفيان هي مصانع املاء 

  قال أبو إسحاق واحدها مصنع ومصنعة 
  قال أبو جعفر والذي قاله جماهد من أن املصانع القصور واحلصون معروف يف اللغة 

  قال أبو عبيدة يقال لكل بناء مصنع ومصنعة 
  خذون مصانع قال باآلجر والطني وروى عبداهللا بن كثري عن جماهد وتت

  ويف بعض القراءات كأنكم ختلدون واملعنيان 

  متقاربان ألن معىن لعلكم ختلدون أنكم على رجاء من اخللود 
   ١٣٠وقوله جل وعز وإذا بطشتم بطشتم جبارين آية 

  قال جماهد بالسيف والسوط 
   ١٣٧وقوله جل وعز إن هذا إال خلق األولني آية 

  األولني بالضم يعيشون كما عاشوا أي حنيا ومنوت كما حيوا وماتوا  قال قتادة خلق
  قال عبداهللا بن مسعود خلق األولني أي اختالقهم 

  قال أبو جعفر خلق الشيء واختلقه مبعىن 
   ١٤٨وقوله جل وعز وزروع وخنل طلعها هضيم آية 

  قال الضحاك أي يركب بعضه بعضا 
  لطيف أول ما طلع  قال أبو جعفر وقيل هضيم أي هاضم مرىء
  وقال جماهد حني يطلع يقبض عليه فيهضمه 

  قال أبو جعفر أصل اهلضم انضمام الشيء ومنه هضيم الكشح ريا املخلخل 
  ومنه فالن أهضم الكشح أي ضامره فيقال للطلع هضيم قبل أن يتفتح 

  وروى إسحاق عن بريد وخنل طلعها هضيم 

  قال منه ما قد أرطب ومنه مذنب 
   ١٤٩ل وعز وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني آية مث قال ج

  قال أبو صاحل أي حاذقني بنحتها 
  وقال منصور بن املعتمر فارهني أي حاذقني 

  وقال احلسن فرهني أي آمنني 
  وقال عبداهللا بن شداد فارهني بألف أي متجربين 

  وقال قتادة فرهني أي معجبني 
  وقال جماهد فرهني أي أشرين بطرين 



و جعفر وهذا أعرفها يف اللغة وهو قول أيب عمرو وأيب عبيدة فكأن اهلاء مبدلة من حاء ألهنما من حروف قال أب
  احللق 

  وأبو عبيدة يذهب إىل أن فارهني و فرهني مبعىن واحد 
   ١٥٣وقوله جل وعز قالوا إمنا أنت من املسحرين آية 

  أي من املسحورين قاله جماهد 
  ىن إمنا أنت بشر لك سحر والسحر الرئة وأبو عبيدة يذهب إىل أن املع

ونسحر ... أرانا موضعني حلتم غيب ... وقيل من املسحرين أي من املعللني بالطعام والشراب كما قال الشاعر 
  ... بالطعام وبالشراب 

   ١٥٥وقوله جل وعز هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم آية 

  والشرب احلظ من املاء 
   ١٦٦لكم ربكم من أزواجكم آية وقوله جل وعز وتذرون ما خلق 

قال إبراهيم بن املهاجر قال يل جماهد كيف يقرأ عبداهللا بن مسعود وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم قلت 
  وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم قال الفرج كما قال تعاىل فأتوهن من حيث أمركم اهللا 

  كم ربكم من أزواجكم وروى ابن أيب جنيح عن جماهد وتذرون ما خلق ل
  قال القبل الفرج إىل أدبار النساء والرجال 

   ١٦٦مث قال جل وعز بل أنتم قوم عادون آية 

  يقال عدا إذا جتاوز يف الظلم 
   ١٦٨وقوله جل وعز قال إين لعملكم من القالني آية 

ومالك عندي إن ... ك قريبة عليك السالم ال ملل... أي املبغضني الكارهني وقد قاله يقليه قلى وقالء كما قال 
  ... نأيت قالء 

   ١٧١وقوله جل وعز إال عجوزا يف الغابرين آية 
  قال أبو عبيدة والفراء أي الباقني 

  إنك ال تدري من الناتج ... ال تكسع الشول بأغبارها ... قال أبو جعفر يقال للذاهب غابر وللباقي غابر كما قال 

  ... له اإلله ما مضى وما غرب ... غفر فما وىن حممد مذ أن ... وكما قال 
  أي وما بقي 

  واألغبار بقيات األلبان والشول اإلبل اليت قد شالت بأذناهبا 
   ١٧٦وقوله جل وعز كذب أصحاب األيكة املرسلني آية 

  األيكة عند أهل اللغة الشجر امللتف واجلمع أيك 
  ويروى أهنم كانوا أصحاب شجر ملتف 

  موضع وال يصح ذلك وال يعرف  وقد قيل إن األيكة اسم



   ١٧٧وقوله جل وعز إذ قال هلم شعيب أال تتقون آية 
قرئ على أمحد بن شعيب عن عبد احلميد بن حممد قال حدثنا خملد قال حدثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن 

وإمساعيل ابن عباس قال كل األنبياء من بين إسرائيل إال عشرة نوح وصاحل وهود وشعيب وإبراهيم ولوط 
  وإسحاق ويعقوب وحممد صلى اهللا عليهم 

  وزعم الشرقي بن قطامي أن شعيبا هو ابن عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم 
  وزعم ابن مسعان أن شعيبا بن جزي بن يشجر بن الوي بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم صلى اهللا عليهم 

   ١٨٢وقوله جل وعز وزنوا بالقسطاس املستقيم آية 
  عبداهللا بن عباس وجماهد القسطاس العدل قال 

   ١٨٣مث قال جل وعز وال تبخسوا الناس أشياءهم آية 
  أي وال تظلموا ومنه قول العرب حتسبها محقاء وهي باخس 

   ١٨٤وقوله جل وعز واتقوا الذي خلقكم واجلبلة األولني آية 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد اجلبلة اخلليقة 

  ل فالن على كذا أي خلق قال أبو جعفر يقال جب
  وقوله جبلة و جبلة و جبلة 

   ١٨٧وقوله جل وعز فأسقط علينا كسفا من السماء آية 
  روى علي بن احلكم عن الضحاك فأسقط علينا كسفا قال جانبا 

  قال أبو جعفر ويقرأ كسفا وهو مجع كسفة وهي القطعة 
   ١٨٩مث قال جل وعز فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة آية 

ل عبداهللا بن عباس أصاهبم حر شديد فدخلوا البيوت فأخذ بأنفاسهم فخرجوا إىل الربية ال يسترهم شيء فأرسل قا
  اهللا إليهم سحابة فهربوا إليها ليستظلوا هبا ونادى بعضهم بعضا فلما اجتمعوا حتتها أهلكهم اهللا جل وعز 

  وقال جماهد فلما اجتمعوا حتتها صيح هبم فهلكوا 
   ١٩٣نزل به الروح األمني آية  وقوله جل وعز

  يعين جربيل صلى اهللا عليه 
  على قلبك أي يتلوه فيعيه قلبك 

   ١٩٦وقوله جل وعز وإنه لفي زبر األولني آية 
  أي إن إنزاله وذكره 

   ١٩٧مث قال جل وعز أ ومل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل آية 
  لمه علماء بين إسرائيل ويف قراءة عبد اهللا أو ليس لكم آية أن يع

  قال جماهد هو عبداهللا بن سالم 
  وقال غريه هو عبداهللا وغريه ممن أسلم 

   ١٩٨مث قال جل وعز ولو نزلناه على بعض األعجمني آية 



  األعجم الذي ال يفصح وإن كان عربيا 
  والعجمي الذي أصله من العجم وإن كان فصيحا 

  رمني يف سورة احلج وقد ذكرنا قوله كذلك سلكناه يف قلوب اجمل
   ٢١٢وقوله جل وعز إهنم عن السمع ملعزولون آية 

  أي عن استماع الوحي ملمنوعون بالرجم 
وروى عروة عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا إن الكهان كانوا حيدثوننا بالشيء فنجده كما يقولون فقال تلك 

  الكلمة خيطفها أحدهم فيكذب معها مائة كذبة وذكر احلديث 
   ٢١٤قال جل وعز وأنذر عشريتك األقربني آية  مث

قال عبداهللا بن عباس ملا نزلت صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصفا فصاح يا صباحاه فاجتمعوا إليه من بني 
رجل جييء وبني رجل يبعث برسول فقال أرأيتم لو أخربتكم أن رجال جاء من هذا الفج ليغري عليكم أصدقتموين 

  ما جربنا عليك إال صدقا قال فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد قالوا نعم 
  فقال أبو هلب أهلذا دعوتنا تبا لك فأنزل اهللا جل وعز تبت يدا أيب هلب وتب 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ملا نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية قال يا 
  طمة ابنة حممد يا بين عبداملطلب إين ال أملك لكم من اهللا شيئا سلوين من مايل ما شئتم صفية عمة رسول اهللا يا فا

   ٢١٩ ٢١٨وقوله جل وعز الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين آية 
  قال جماهد وقتادة يف الساجدين يف املصلني 

  قال جماهد وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه 
  عا وساجدا قال عكرمة أي قائما وراك

  وروي عن ابن عباس أنه قال تقلبه يف الظهور حىت أخرجه نبيا 
   ٢٢٢وقوله جل وعز تنزل على كل أفاك أثيم آية 

  قال جماهد على كل أفاك على كل كذاب 
   ٢٢٤وقوله جل وعز والشعراء يتبعهم الغاوون آية 

  قال ابن عباس الرواة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدمها من األنصار وكان مع كل واحد وقال الضحاك مها اثنان هتاجيا على عهد رسول 
  منهما مجاعة وهم الغواة أي السفهاء 

  وقال عكرمة هم الذين يتبعون الشاعر 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد يتبعهم الغاوون قال الشياطني 

  وروى خصيف عن جماهد قال هم الذين يتبعوهنم ويروون شعرهم 
   ٢٢٥ تر أهنم يف كل واد يهيمون آية مث قال جل وعز أمل

قال جماهد أي يف كل فن يفتنون قال أبو جعفر والتقدير يف اللغة يف كل واد من القول يهيمون قال أبو عبيدة اهلائم 
  املخالف للقصد يف كل شيء 



   ٢٢٧وقوله جل وعز إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات آية 
  ن رواحة وحسانا قال عبداهللا بن عباس يعين عبداهللا ب

ويف غري هذا احلديث ملا نزلت هذه اآلية قال عبداهللا قد علم اهللا جل وعز أنا نقول الشعر وأنزل هذا فأنزل اهللا عز 
و جل إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا وانتصروا من بعد ما ظلموا أي ناضلوا عن النيب صلى 

  من هجاهم اهللا عليه و سلم وعن املؤمنني 

   ٢٢٧مث قال جل وعز وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آية 
  روي يف احلديث أنه يراد به من بني يدي اهللا جل وعز إىل النار 

  انتهت سورة الشعراء 

  تفسري سورة النمل مكية

  آية  ٩٣وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة النمل وهي مكية 

   ١ك آيات القرآن وكتاب مبني آية من ذلك قوله جل وعز طس تل
  تلك أي هذه آيات القرآن الذي كنتم توعدون به 

  وكتاب مبني أي وآيات كتاب مبني 
   ٤وقوله جل وعز إن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا هلم أعماهلم آية 

  قال أبو إسحق أي جعلنا جزاءهم على الكفر هذا 
  ن أعمال اخللق وقيل أي زينا هلم الطاعة واإلميان ألهنما م

   ٤مث قال جل وعز فهم يعمهون آية 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال فهم يترددون يف الضاللة 

   ٦مث قال جل وعز وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم آية 
  أي يلقى عليك فتتلقاه 

   ٧وقوله جل وعز إذ قال موسى ألهله إين آنست نارا آية 
  قال أبو عبيدة أي أبصرت 

  ال أبو جعفر ومنه قيل إنس ألهنم مرئيون ق
   ٧مث قال جل وعز سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قبس آية 

  قال أبو عبيدة الشهاب النار 
  قال أبو إسحق يقال لكل ذي نور شهاب 

 قال أمحد بن حيىي أصل الشهاب عود يف أحد طرفيه مجرة واآلخر ال نار فيه واجلذوة كذلك إال أهنا أغلظ من



  الشهاب ومسيت جذوة ألهنا أصل الشجرة كما هي 
  قال أبو جعفر يقال قبست النار أقبسها قبسا واالسم القبس 

   ٧مث قال جل وعز لعلكم تصطلون آية 
  روى عكرمة عن ابن عباس قال كانوا شاتني وكانوا قد أخطأوا الطريق 

   ٨آية مث قال جل وعز فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا 

  أي فلما جاءها موسى نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا 
روى عطاء بن السائب عن سعبد بن جبري عن ابن عباس قال النار نور اهللا جل وعز نادى موسى صلى اهللا عليه و 

  سلم وهو يف النور ومن حوهلا املالئكة 
  ن حوهلا موسى واملالئكة صلى اهللا عليه و سلم وروى موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب النار نور اهللا جل وعز وم

  وقيل من يف النار املالئكة املوكلون هبا 
  ومن حوهلا املالئكة أيضا 

  واملعىن يقولون سبحان اهللا رب العاملني 

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد ومل يعقب ومل يرجع 
   ١٠وقوله جل وعز إين ال خياف لدي املرسلون إال من ظلم آية 

  ناه أقوال يف مع
أ منها أن يف الكالم حذفا واملعىن إين ال خياف لدي املرسلون إمنا خياف غريهم ممن ظلم إال من ظلم مث تاب فإنه ال 

  خياف 
  ب وقيل املعىن ال خياف لدي املرسلون لكن من ظلم من املرسلني وغريهم مث تاب فليس خياف 

  ج وقيل إال مبعىن الواو وذا ليس جبيد يف العربية 
   ١٢وقوله جل وعز وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء آية 

  املعىن وأخرجها خترج بيضاء 
  وروى مقسم عن ابن عباس من غري سوء من غري برص 

   ١٢مث قال جل وعز يف تسع آيات آية 
املعىن من تسع آيات و يف مبعىن من لقرهبا منها كما تقول خذ يل عشرا من اإلبل فيها فحالن أي منها وقال 

  ... ثالثني شهرا يف ثالثة أحوال ... وهل ينعمن من كان آخر عهده ... صمعي يف قول امرئ القيس األ
  يف مبعىن من وجيوز أن تكون مبعىن مع 

  واملعىن وألق عصاك وأدخل يدك يف جيبك آيتان من تسع آيات 
أصاهبم يف بواديهم ونقص والتسع اآليات فيما روي كون العصا حية وكون يده بيضاء من غري سوء واجلدب الذي 

  الثمرات والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم 
   ١٢مث قال جل وعز إىل فرعون وقومه آية 



  خترج بيضاء إىل فرعون وقومه 
  وقيل املعىن إىل فرعون وقومه مبعوث ومرسل وهذا قول الفراء 

   ١٣وقوله جل وعز فلما جاءهتم آياتنا مبصرة آية 
  أي واضحة 

  ة أي مبينة و مبصر
   ١٤وقوله جل وعز وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا آية 

  أي تكربا أن ؤمنوا مبوسى صلى اهللا عليه و سلم وقد جاءهم بالرباهني واآليات 
   ١٦وقوله جل وعز وورث سليمان داود آية 

  لناس ومن هذا العلماء ورثة األنبياء سبيل الولد أن يرث أباه فالفائدة يف هذا أنه من وراثة العلم والقيام بأمر ا

ويروى أنه كان لداود عليه السالم تسعة عشر ولدا فورثه سليمان يف النبوة وامللك دوهنم وقال يا أيها الناس علمنا 
  منطق الطري 

   ١٦مث قال جل وعز وأوتينا من كل شيء آية 
  أي من كل شيء يؤتاه األنبياء والناس 

  ما بقيت أحدا حىت كلمته يف أمرك  وهذا على التكثري كما يقال
   ١٧وقوله جل وعز فهم يوزعون آية 

  روى معمر عن قتادة قال يرد أوهلم على آخرهم 
  قال أبو جعفر أصل وزعته كففته ومنه ال بد للناس من وزعة ومنه ملا يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن 

صنف منهم وزعة يرد أوالها على أخراها لئال  روى عطاء اخلراساين عن ابن عباس فهم يوزعون قال على كل
  يتقدموا يف املسري كما يصنع امللوك 

على حني عاتبت املشيب على الصبا ... فهذا قول بني ومنه وزع فالن فالنا عن الظلم إذا كفه عنه كما قال النابغة 
  ... وقلت أملا يصح والشيب وازع ... 

   ١٨ل آية مث قال جل وعز حىت إذا أتوا على واد النم
  يروى أنه واد كان بالشام منله على قدر الذباب 

  وقرأ سليمان التيمي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكن ال حيطمنكن سليمان جبنوده 

   ١٩وقوله جل وعز فتبسم ضاحكا من قوهلا آية 
  ويقرأ فتبسم ضحكا من قوهلا ويقال كذلك ضحك األنبياء 

   ١٩ر نعمتك آية وقوله جل وعز وقال رب أوزعين أن أشك
قال أهل التفسري أوزعين أي أهلمين وهو مأخوذ من األول أي كفين عن األشياء إال عن شكر نعمتك أي كفين عما 

  يباعد منك 
   ٢٠وقوله جل وعز وتفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد آية 

  ال أتسألين وأنت تقرأ القرآن قال أبو جملز قال ابن عباس لعبداهللا بن سالم أريد أن أسألك عن ثالث مسائل ق



  قال نعم ثالث مرات 
  قال مل تفقد سليمان اهلدهد دون سائر الطري 

  قال احتاج إىل املاء ومل يعرف عمقه أو قال مسافته وكان اهلدهد يعرف ذلك دون الطري فتفقده 
بن عباس إذا وقع القضاء ويف غري هذا عن ابن عباس أن نافع بن األزرق قال له كيف هذا والصيب يصيده فقال له ا

  عمي البصر 
وقال عطاء حدثنا جماهد عن ابن عباس قال كان سليمان جيلس وجتعل السرر بني يديه ويأمر اإلنس فيجلسون عليها 

مث يأمر اجلن فيجلسون من ورائهم مث يأمر الشياطني فيجلسون من ورائهم مث يظلهم الطري وتقلهم الريح مسرية 
  شهر 

   ٢١د اهلدهد من الطري فقال ألعذبنه عذابا شديدا آية ورواحها شهر فتفق
  وكان تعذيبه إياه نتفه وإلقاءه إياه يف األرض ال ميتنع من منلة وال هامة 

  قال عبداهللا بن شداد كان تعذيبه إياه أن ينتفه ويلقيه يف الشمس 
   ٢١مث قال جل وعز أو ليأتيين بسلطان مبني آية 

  أي حبجة بينة 
   ٢٢فمكث غري بعيد آية وقوله جل وعز 

  أي غري وقت بعيد 
والتقدير فمكث سليمان غري طويل من حني سأل عن اهلدهد حىت جاء اهلدهد فقال أي فقال اهلدهد حني سأله 

  سليمان عن ختلفه أحطت مبا مل حتط به 
  يف الكالم حذف واملعىن مث جاء فسأله سليمان عن غيبته فقال أحطت مبا مل حتط به 

  بالشيء علمته من مجيع جهاته  ومعىن أحطت
   ٢٢وقوله جل وعز وجئتك من سبأ بنبأ يقني آية 

  قيل سبأ اسم رجل 
  وقيل هي مدينة قرب اليمن 

   ٢٣وقوله جل وعز إين وجدت امرأة متلكهم آية 
  قال قتادة هي امرأة يقال هلا بلقيس ابنة شراحيل وكان أحد أبويها من اجلن ومؤخر قدمها كحافر احلمار 

   ٢٣قال جل وعز وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم آية  مث
  أي من كل شيء يؤتاه مثلها 

  وهلا عرش عظيم أي سرير كبري عظيم اخلطر 

   ٢٥وقوله جل وعز أال يسجدوا هللا آية 
  هي أن دخلت عليها ال 
  واملعىن لئال يسجدوا هللا 

  وجيوز أن يكون أن بدال من أعماهلم 



  السلمي واحلسن وأبو جعفر ومحيد األعرج أال يا اسجدوا هللا  وقرأ ابن عباس وعبدالرمحن
والصاحلني ... يا لعنة اهللا واألقوام كلهم ... واملعىن على هذه القراءة أال يا هؤالء اسجدوا هللا كما قال الشاعر 

  ... على مسعان من جار 
  فاملعىن يا هؤالء لعنة اهللا 

  وىل ليست بسجدة ألن املعىن وزين هلم الشيطان أن ال يسجدوا هللا وعلى هذه القراءة هي سجدة وعلى القراءة األ
  والكالم على القراءة األوىل متسق وعلى القراءة الثانية قد اعترض يف الكالم شيء ليس منه 

   ٢٥مث قال جل وعز الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض آية 
  روى ابن جنيح عن جماهد قال اخلبء ما غاب 

  تادة قال اخلبء السر وروى معمر عن ق
وقيل اخلبء يف السموات املطر ويف األرض النبات واألول أوىل أي ما غاب يف السموات واألرض ويدل عليه قوله 

  ويعلم ما خيفون وما يعلنون 

  ويف قراءة عبداهللا خيرج اخلبء من السموات واألرض 
   ٢٨اذا يرجعون آية وقوله جل وعز إذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر م

  قيل املعىن فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون مث تول عنهم 
  وقيل إمنا أدبه بأدب امللوك أي فألقه إليهم وال تقف منتظرا ولكن تول مث ارجع 

   ٢٩وقوله جل وعز قالت يا أيها املأل آية 
   ألقي إيل كتاب كرمي يف الكالم حذف واملعىن فذهب فألقاه إليهم فسمعها تقول يا أيها املأل إين

  قيل قالت كرمي لكرم صاحبه وشرفه 
  وقيل ألنه كان خمتوما 

وقيل قالت كرمي من أجل ما فيه وكان فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبداهللا سليمان إىل بلقيس أال تعلوا علي 
  وائتوين مسلمني وكانت كتب األنبياء خمتصرة واحتذى الناس عليه من عبد اهللا 

اصم عن الشعيب قال كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعة كتب كان يكتب بامسك اللهم فلما نزلت بسم قال ع
اهللا جمريها ومرساها كتب بسم اهللا فلما نزلت قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن كتب بسم اهللا الرمحن فلما نزلت إنه 

  ن الرحيم من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم كتب بسم اهللا الرمح
قال عاصم قلت للشعيب أنا رأيت كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال ذاك الكتاب 

  الثالث 

   ٣١وقوله جل وعز أال تعلوا علي وائتوين مسلمني آية 
  أي أن ال تتكربوا 

  وجيوز أن يكون املعىن بأن ال تعلوا علي أي كتب بترك العلو 
  مذهب اخلليل وسيبويه أن تكون أن مبعىن أي مفسرة كما قال وانطلق املأل منهم أن امشوا وجيوز على 

  وجيوز أن يكون املعىن إين ألقي إيل أن ال تعلوا علي 



   ٣٤وقوله جل وعز قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها آية 
  أي إذا دخلوها عنوة 

  ت الشيء أي مجعته ويقال لكل مدينة جيتمع الناس فيها قرية من قري
   ٣٤وقوله جل وعز وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون آية 

  جيوز أن يكون وكذلك يفعلون من قول اهللا جل وعز وجيوز أن يكون من قوهلا 
   ٣٥وقوله جل وعز وإين مرسلة إليهم هبدية فناظرة مب يرجع املرسلون آية 

  يهم لبس اجلواري وجبوار عليهن لبس الغلمان روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال وجهت بغلمان عل
وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري قال أرسلت مبائيت وصيف ووصيفة وقالت إن كان نبيا فسيلعم الذكور 

من اإلناث فأمرهم فتوضؤوا فمن توضأ منهم فبدأ مبرفقه قبل كفه قال هو من اإلناث ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال 
  هو من الذكور 

ل أبو جعفر وقيل وجهت إليه بلبنة من ذهب يف خرقة حرير فأمر سليمان صلى اهللا عليه و سلم بلنب من ذهب قا
  فألقي حتت الدواب حىت وطأته 

وهذا أشبه لقوله أمتدونين مبال وجيوز أن يكون وجهت هبما مجيعنا ومعىن قوله تعاىل ال قبل هلم هبا أي ال يطيقوهنا 
  واليثبتون هلا 

قيل إمنا قال سليمان هذا الهنم  ٣٩و جل قال يا أيها املأل أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني آية وقوله عز 
  إذا أسلموا مل حيل هلم أن يأخذ هلم شيئا 

  وقيل إمنا أراد أن يظهر بذلك آية معجزة 
بو رجاء قال عفرية وقرأ أ ٣٩وقوله جل وعز قال عفريات من اجلن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك آية 

  بتحريك الياء قال قتادة هو الداهية 

  قال أبو جعفر يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية وقيل عفريت أي رئيس 
  قال وهب إن العفريت امسه كوذن 

  وقوله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي من جملسك الذي تقضي فيه بني الناس 
  أبو جعفر يقال مقام ومقامة للموضع الذي يقام فيه قال 

  وقوله جل وعز قال الذي عنده علم من الكتاب آية 
  يف معىن هذا أقوال 

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال كان يعرف اسم اهللا جل وعز الذي إذا دعي به أجاب وهو يا ذا اجلالل واإلكرام 

  سرائيل فهذا قول وقال غريه امسه آصف بن برخيا وهو من بين إ
وقيل إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه ملا قال له اجلين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وادعى 

شيئا يبعد أن يكون مثله قال له سليمان أنا آتيك به يف وقت أقرب من هذا بقدرة اهللا جل وعز على أن هنلكه 
  وتعيده موضعنا هذا من قبل أن تطرف 

  ل إبراهيم النخعي هو جربيل صلى اهللا عليه و سلم وقا



  فيه قوالن أيضا  ٤٠ويف قوله جل وعز قبل أن يرتد إليك طرفك آية 
  روى إمساعيل بن أيب خالد عن سعيد بن جبري قال فرفع طرفه مث رده فإذا بالعرش 

  وقال جماهد من قبل مد الطرف 
  الكوفة يف كندة مث قال جماهد كما بيننا وبني احلرية وهو يومئذ ب

  واستدل من قال إن قائل هذا سليمان بقوله قال هذا من فضل ريب إىل آخر اآلية 

  قال عبد اهللا بن شداد فظهر العرش من نفق حتت األرض 
   ٤١وقوله جل وعز قال نكروا هلا عرشها تنظر أهتتدي آية 

  أي غريوه 
  قيل جعل أعاله أسفله وأسفله أعاله 

  عرشها غريوه بزيادة أو نقصان  وقال قتادة نكروا هلا
  ننظر أهتتدي قال جماهد أي أتعرفه 

  وقوله جل وعز قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو آية 
  قال قتادة شبهته به ألهنا خلفته خلفها وخرجت 

   ٤٢مث قال جل وعز وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمني آية 
  قال جماهد يقوله سليمان عليه السالم 

   ٤٣عز وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا آية وقوله جل و
  قال جماهد أي كفرها 

قال أبو جعفر واملعىن على هذا وصدها اعتيادها ما كانت عليه من الكفر وبني ذلك بقوله إهنا كانت من قوم 
  كافرين 

ا وصفها وليس وقال يعلى بن مسلم قرأت على سعيد بن جبري إهنا كانت من قوم كافرين فقال أهنا بالفتح وقال إمن
  يستأنف 

ويف معناه قول آخر وهو أن يكون املعىن وصدها عما كانت تعبد من دون اهللا مث حذف عن كما حتذف حروف 
  اخلفض مع ما يتعدى إىل مفعولني أحدمها حبرف 

   ٤٤وقوله جل وعز قيل هلا ادخلي الصرح آية 
  قال جماهد هو بركة ماء ألبسها سليمان زجاجا 

  من قوارير خلفه ماء  وقال قتادة كان
  فلما رأته حسبته جلة أي ماء 

  وقيل الصرح القصر عن أيب عبيدة كما قال حتسب أعالمهن الصروح 
  وقيل الصرح الصحن كما نقل هذه صرحة الدار وقاعتها مبعىن 

  وحكى أبو عبيد يف الغريب املصنف أن الصرح كل بناء عال مرتفع وأن املمرد الطويل 



هذا أنه يقال لكل ما عمل عمال واحدا صرح من قوهلم لنب صريح إذا مل يشبه ماء ومن قوهلم  قال أبو جعفر أصل
  صرح باألمر ومنه عريب صريح 

  وقال الفراء الصرح املمرد هو األملس أخذ من قول العرب شجرة مرداء إذا سقط ورقها عنها 
  قال الفراء ومترد الرجل إذا أبطأ خروج حليته بعد إدراكه 

  ه ومنه رملة مرداء إذا كانت ال تنبت ورجل أمرد وقال غري
   ٤٥وقيل املمرد املطول ومنه قيل لبعض احلصون مارد وقوله جل وعز فإذا هم فريقان خيتصمون آية 

  قال جماهد أي مؤمن وكافر قال واخلصومة قوهلم قالوا أتعلمون أن صاحلا مرسل من ربه فهذه اخلصومة 

   ٤٦ق وقوله جل وعز قال يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة آية وقيل تقول كل فرقة حنن على احل
  قال جماهد أي بالعذاب قبل الرمحة 

قال أبو جعفر ويف الكالم حذف واملعىن واهللا أعلم فاستعجلت الفرقة الكافرة بالعذاب فقال هلم صاحل مل تستعجلون 
   ٤٧ن اهللا وقوله جل وعز قالوا اطرينا بك ومبن معك آية بالسيئة قبل احلسنة لوال تستغفرون اهللا أي هال تستغفرو

   ٤٧قال جماهد اطرينا أي تشاءمنا وقوله جل وعز قال طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون آية 
  قال الضحاك أي األمر الذي أصابكم عند اهللا 

  أي األمر هللا أصابكم به مبا قدمت أيديكم 

  تلحقكم  وقيل ما تطريمت به عقوبته عند اهللا
وقيل طائركم ما يطري لكم بل أنتم قوم تفتنون أي ختتربون وقوله جل وعز وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف 

   ٤٨األرض وال يصلحون آية 
  قال جعفر بن سليمان تال مالك بن دينار هذه اآلية فقال كم يف كل حي وقبيلة ممن يفسد 

   ٤٩يقرضون الدراهم وقوله جل وعز قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله آية وقال عطاء بن أيب رباح بلغين أهنم كانوا 

  قال قتادة حتالفوا على أن يفتكوا بصاحل ليال فمروا يتعانقون أي يسرعون فأرسل اهللا عليهم صخرة فأهلكتهم 
إذ قال لقومه  قال جماهد تقامسوا على أن يأتوا صاحلا ليال فأهلكوا وهلك قومهم أمجعون وقوله جل وعز ولوطا

  أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 
  أي واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا 

  مث قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي وأنتم تبصرون أي تعلمون أهنا فاحشة فذلك أعظم لذنبكم 
  وقيل يرى بعضكم ذلك من بعض وال يكتمه منه 

  ار الرجال والنساء على االستهزاء هبم قال جماهد يف قوله تعاىل إهنم أناس يتطهرون أي عن أدب
وقال قتادة عابوهم واهللا بغري عيب فإهنم يتطهرون من أعمال السوء وقوله جل وعز قل احلمد هللا وسالم على عباده 

   ٥٩الذين اصطفى آية 
وروى احلكم بن ظهري عن السدي ووكيع وأبو عاصم عن سفيان وسالم على عباده الذين اصطفى قاال أصحاب 

د صلى اهللا عليه و سلم اصطفاهم اهللا لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وقال جل وعز آهللا خري أم ما يشركون آية حمم



٥٩   
  وليس فيما يشركون خري فاملعىن أثواب اهللا خري أم ثواب ما يشركون 

أهتجوه ...  وجواب آخر أجود من هذا يكون املعىن آخلري يف هذا أم يف هذا الذي يشركون به يف العبادة كما قال
  ... فشركما خلريكما الفداء ... ولست له بكفء 

  وحكى سيبويه السعادة أحب إليك أم الشقاء 
  وهو يعلم أن السعادة أحب إليه 

واملعىن أم ما تشركون باهللا خري أم الذي يهديكم يف ظلمات الرب والبحر إذا ضللتم الطريق وقوله جل وعز بل هم 
   ٦٠قوم يعدلون آية 

  ن عن القصد واحلق أي يعدلو
  وجيوز أن يكون املعىن يعدلون باهللا جل وعز 

   ٦٠وقوله جل وعز فأنبتنا به حدائق ذات هبجة آية 
  روى معمر عن قتادة قال النخل احلسان 

  ... يب املنية واستبطأت أنصاري ... وقد حدقت ... قال أبو جعفر وهو من قوهلم حدق به أي أحيط به كما قال 
   ٦٠بل ادارك علمهم يف اآلخرة آية وقوله جل وعز 

  ويقال بل ادرك أي كمل ألهنم عاينوا احلقائق 
  وروى شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس أنه قرأ بلى 

  أدارك بفتح اهلمزة على االستفهام وبتشديد الدال علمهم يف اآلخرة وقال أي مل يدرك 
  وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أي غاب 

  راءته بلى ادارك أي تتابع يقولون تكون وال تكون وإىل كذا تكون واملعروف من ق
قال أبو جعفر يف آدارك هذه ألف التوقيف أي أدارك علمهم يف الدنيا حقيقة اآلخرة أي مل يدرك ورمبا جاء مثل هذا 

  بغري ألف استفهام 
  إال اجياب  وقرأ ابن حميصن بل أدارك علمهم وأنكر هذا أبو عمرو قال ألن بل ال يقع بعدها

  قال أبو جعفر وهو جائز على أن يكون املعىن بل مل يدرك علمهم وبل يقال هلم هذا 

  وقوله جل وعز قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعلجون 
  قال جماهد أي أعجلكم 

  وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله ردف لكم أي اقترب لكم 
اتبعه وجاء يف أثره وتكون الالم أدخلت ألن املعىن اقترب لكم ودنا لكم أو تكون قال أبو جعفر وهو من ردفه إذا 

   ٨٢متعلقة مبصدر وقوله جل وعز وإذا وقع القول عليهم آية 
  أي وجب 

   ٨٢قال الفراء أي وقع السخط عليهم وقوله جل وعز أخرجنا هلم دابة من اأرض تكلمهم آية 
  وقرأ ابن عباس تكلمهم 



  بن عمرو بن جرير تكلمهم وقرأ أيب تنبئهم وقرأ أبو زرعة 
  قال إبراهيم خترج الدابة من مكة 

وروى أبو الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال خترج الدابة ثالث خرجات خرجة بالبوادي مث تنكمي وخرجة بالقرى 
يسمى املسجد  يتقاتل فيها األمراء حىت تكثر الدماء وخرجة من أفضل املساجد وأشرفها وأعظمها حىت ظننا أنه

احلرام ومل يسمه فيتهارب الناس وتبقى مجيعة من املسلمني فتخرج فتجلو وجوههم مث ال ينجو منها هارب وال 
  يلحقها طالب وإهنا لتأيت الرجل وهو يصلي فتقول له أمتتنع بالصالة فتخطه وختطم وجه الكافر وجتلو وجه املؤمن 

   ٨٥هم ال ينطقون آية وقوله جل وعز ووقع القول عليهم مبا ظلموا ف
روى عطية عن ابن عمر قال ذلك إذا مل يأمروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر وقوله جل وعز ويوم ينفخ يف الصور 

   ٨٧ففزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا آية 
  حدثنا أمحد مب حممد الرباثي قال حدثنا علي بن اجلعد عن مقاتل بن حيان 

  تعاىل إال من شاء اهللا قال جربائيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت يف قوله 
وحدثنا احلسني بن عمر الكويف قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمارة بن أيب حفصة عن 

السيوف  حجر اهلجري عن سعيد بن جبري يف قوله إال من شاء اهللا قال هم الشهداء هم ثنية اهللا جل وعز متقلدوا
  حول العرش 

   ٨٧مث قال جل وعز وكل أتوه داخرين آية 
  قال قتادة أي صاغرين مث قال جل وعز وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب 

   ٨٩ألهنا قد بست ومجعت وقوله جل وعز من جاء باحلسنة فله خري منها آية 
  قال عبد اهللا بن مسعود ال إله إال اهللا 

   طلحة عن ابن عباس من جاء باحلسنة قال ال إله إال اهللا فله خري منها وصل إليه وروى علي بن أيب

  اخلري ومن جاء بالسيئة وهي الشرك فكبت وجوههم يف النار 
  وقال احلسن وجماهد وقيس بن سعد من جاء باحلسنة ب ال إله إال اهللا ومن جاء بالسيئة الشرك 

ري قال غري هذا وقوله جل وعز وقل احلمد هللا سرييكم آياته فتعرفوهنا قال أبو جعفر وال نعلم أحدا من أهل التفس
   ٩٣آية 

  أي يف أنفسكم وغريها 
  متت بعونه تعاىل سورة النمل 

  تفسري سورة القصص مكيه

  آية  ٨٨وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة القصص وهي مكية 



   ١من ذلك قوله جلوعز طسم آية 
   ٢مساء القرآن مث قال جل وعز تلك آيات الكتاب املبني آية قال قتادة طسم اسم من أ

أي املبني بركته وخريه واملبني احلق من الباطل واحلالل من احلرام وقصص األنبياء صلوات اهللا عليهم ونبوة حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣ون باحلق آية ويقال أبان الشيء وبان وأبان اتضح مث قال جل وعز نتلوا عليك من نبأ موسى وفرع
  النبأ اخلرب 

   ٤وقوله جل وعز إن فرعون عال يف األرض آية 
   ٤قال السدي أي جترب مث قال جل وعز وجعل أهلها شيعا آية 

  قال جماهد أي فرقهم 
  قال السدي أي فرقهم يف األعمال القذرة 

  وقال قتادة شيعا أي ذبح بعضهم واستحيا بعضهم وقتل بعضهم 
لغة مجع شيعة والشيعة الفرقة اليت بعضها مساعد لبعض ومؤازر وقوله جل وعز ونريد أن منن والشيع عند أهل ال

   ٥على الذين استضعفوا يف األرض آية 
  يعين بين إسرائيل صلى اهللا عليه وجنعلهم أئمة أي 

ما كانوا  والة وجنعلهم الوارثني أي الوارثني فرعون ومأله وقوله جل وعز ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم
   ٥حيذرون آية 

قال قتادة كان حاز لفرعون واحلازي املنجم قال له إنه يولد يف هذه السنة مولود يذهب مبلكك فأمر فرعون بقتل 
الولدان يف تلك السنة قال فذلك قول اهللا جل وعز ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون وقوله 

   ٧أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم آية جل وعز وأوحينا إىل أم موسى أن 
  روى معمر عن قتادة قال قذف يف نفسها 

  وقيل هي رؤيا رأهتا 

  وقال غريه بل كان ضمانا من اهللا عز و جل 
قال أبو جعفر والوحي يف اللغة إعالم يف خفاء فلذلك جاز أن يقال لإلهلام وحي كما قال تعاىل وأوحى ربك إىل 

  وحيت إىل احلواريني النحل وقال وإذ أ
والقول الثالث يدل على صحته قوله تعاىل إنا رادوه إليك وقوله جل وعز ولتعلم أن وعد اهللا حق واليم البحر 

  وقوله جل وعز فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا 
كسبه ليهلكه وهذا مذهب ملا كان التقاطهم إياه يئول إىل هذا قيل التقطوه له كما يقال ملن كسب ماله فأوبقه إمنا 

  اخلليل 

وسيبويه ومن يرضى قوله من النحويني وهو كثري يف كالم العرب وقوله جل وعز وقالت امرأة فرعون قرة عني يل 
   ٩ولك آية 

  هذا متام الكالم والدليل على ذلك أنه يف قراءة عبد اهللا بن مسعود وقالت امرأة فرعون ال تقتلوه قرة عني يل ولك 



  عني قرت عينه من القر وهو الربد أي مل تسخن بالبكاء  ومعىن قرة
   ١٠وقيل قرت من قر يف املكان أي مل تبك وقوله جل وعز وأصبح فؤاد أم موسى فارغا آية 

  قال أبو جعفر فيه أربعة أقوال 

عمرو بن أ منها ما حدثنا أمحد بن حممد الرباثي قال حدثنا عمرو بن اهليثم عن يونس بن أيب اسحق عن أبيه عن 
ميمون عن عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال فرغ من كل شيء يف الدنيا إال من 

  ذكر موسى صلى اهللا عليه و سلم 
  ب قال أبو جعفر وكذا قال ابن عباس وأبو عبيدة وأبو عمران اجلوين واحلسن وجماهد وعكرمة وقتادة والضحاك 

  غا أي ناسيا ذاهال كما يقال ملن مل تقض حاجته فرغ وللميت قد فرغ ج وقال الكسائي فار
  وأنكر الكسائي أن يكون املعىن فارغا من كل شيء إال من ذكر موسى وليس املعىن عليه 

  وقال األخفش سعيد وأصبح فؤاد أم موسى 

  فارغا من الوحي إن كادت لتبدي به أي بالوحي 
  ى فارغا أي من احلزن ملا علمت أنه مل يغرق د وقال أبو عبيدة وأصبح فؤاد أم موس

قال أبو جعفر أصح هذه األقوال األول والذين قالوه أعلم بكتاب اهللا جل وعز وإذا كان فارغا من كل شيء إال 
  من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي وقوهلم قد فرغ امليت من هذا أي فرغ مما جيب عليه أن بعلمه 

  م غلط قبيح ألن بعده إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها وقول أيب عبيدة فارغا من الغ

  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كادت تقول واإبناه 
  قال أبو جعفر ومعىن ربطنا شددنا وقوينا 

   ١١قال قتادة لوال أن ربطنا على قلبها أي ربطنا على قلبها باإلميان وقوله جل وعز وقالت ألخته قصيه آية 
  ل جماهد أي اتبعي أثره قا

  وقال ابن عباس أي قصي أثره واطلبيه مث قال جل وعز فبصرت به عن جنب 
فإين امرؤ وسط القباب غريب ... فال حترمين نائال عن جنابة ... قال جماهد أي عن بعد ومنه األجنيب قال الشاعر 

 ...  
  واملعىن تبصرته من بعيد لئال يفطنوا هبا 

بعض املفسرين فبصرت به عن جنب أي عن شوق قال وهي لغة اجلذام يقولون جنبت إىل وقال أبو عمرو وقال 
  لقائك أي اشتقت 

   ١٢مث قال وهم ال يشعرون أي ال يشعرون أهنا أخته مث قال جل وعز وحرمنا عليه املراضع من قبل آية 
  أي من قبل رده إىل أمه 

  أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون  قال قتادة مل يكن يقبل ثديا فقالت أخته هل أدلكم على
  قال السدي فاسترابوا هبا ملا قالت هلم وهم له ناصحون فقالت إمنا أردت وهم للملك ناصحون فدلتهم 



  على أمه فدفعوه إليها لترضعه هلم يف حسباهنم 
ز و جل إنا رادوه فذلك قوله جل وعز فرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن ولتعلم أن وعد اهللا حق لقوله ع

   ١٤إليك وقوله جل وعز وملا بلغ أشده واستوى آية 
  قال جماهد عن ابن عباس وقتادة ملا بلغ أشده أي ثالثا وثالثني سنة واستوى بلغ أربعني سنة 

  قال أبو جعفر سيبويه يذهب إىل أن واحد األشد شدة 
  وقال الكسائي وبعض البصريني الواحد شد 

  حد هلا وقال أبو عبيدة ال وا

   ١٤وقوله جل وعز آتيناه حكما وعلما آية 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله جل وعز آتيناه حكما قال فقها وعقال 

   ١٥وعلما يعين النبوة وقوله جل وعز ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها آية 
فيها رجلني يقتتالن هذا من شيعته وهذا قال سعيد بن جبري وقتادة وقت الظهرية والناس نيام وقوله جل وعز فوجد 

  من عدوه 
  قال أبو مالك أحدمها من بين إسرائيل واآلخر قبطي 

  قال أبو جعفر فإن قيل كيف قيل هذا لغائب 

فاجلواب أن املعىن يقول الناظر إذا نظر إليهما هذا من شيعته وهذا من عدوه وقوله جل وعز فاستغاثه الذي من 
  ه فوكزه موسى فقضى عليه شيعته على الذي من عدو

  فاستغاثه الذي من شيعته يعين اإلسرائيلي على الذي من عدوه يعين القبطي 
  فوكزه موسى يعين القبطي 
  قال جماهد ضربه جبمع كفه 

  وكذلك هو يف اللغة يقال وكزه إذا ضربه جبمع كفه يف صدره 
  وهلزه  ويف قراءة عبد اهللا فنكزه موسى واملعىن واحد وكذلك لكمه ولكزه

وروى معمر عن قتادة قال وكزه بالعصا فقضى عليه أي قتله قال هذا من عمل الشيطان فدل هذا أن قتله كان 
  خطأ وأنه مل يؤمر بقتل وال قتال وقوله جل وعز قال رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني 

  أي معينا للمجرمني 
  قال ابن عباس مل يستثن فابتلي 

  اإلسرائيلي كان سبب اإلخبار عنه مبا صنع  أي فابتلي بأن
  وقال الكسائي فلن أكون ظهريا للمجرمني 

  فيه معىن الدعاء 
  ويف قراءة عبد اهللا فال جتعلين ظهريا للمجرمني 

   ١٨وقوله جل وعز فأصبح يف املدينة خائفا يترقب آية 
غيث به من رجل آخر قال موسى إنك قال قتادة أي يترقب الطلب فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه أي يست



  لغوي مبني من أجل أنه كان سبب القتل وقوله جل وعز فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما 
  يف معناه قوالن أ 

فمذهب سعيد بن جبري وأيب مالك أن املعىن فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي توهم اإلسرائيلي أن موسى صلى 
على أن يبطش به ألنه أغلظ له يف القول فقال اإلسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلين فسمع  اهللا عليه و سلم يريده

  القبطي الكالم فذهب فأفشى على موسى 

  ب وقيل املعىن فلما أراد اإلسرائيلي أن يبطش موسى بالذي هو عدو هلما 
ه السالم ففرق اإلسرائيلي منه فقال ويروى عن ابن جنيح فلما أن أراد اإلسرائيلي أن يبطش بالقبطي هناه موسى علي

   ٢٠أتريد أن تقتلين اآلية فسعى به القبطي وقوله جل وعز وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى آية 
  روى معمر عن قتادة قال هو مؤمن آل فرعون 

  قال يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك 
  قال أبو عبيدة يأمترون أي يتشاورون وأنشد 

  ... ويعدو على املرء ما يأمتر ... كأين مخر  أحار بن عمرو
  قال أبو جعفر وهذا القول غلط ولو كان كما قال لكان يتآمرون فيك أي يتشاورون فيك أي يستأمر بعضهم بعضا 

  ... ويعدو على املرء ما يأمتر ... ومعىن يأمترون يهمون من قوله جل وعز وائتمروا بينكم مبعروف وكذلك معىن 
   ٢٢وسع حفرة وقع فيها وقوله جل وعز وملا توجه تلقاء مدين آية  كما يقال من

  قال أبو عبيدة أي حنو مدين 

  وقوله جل وعز قال عسى ريب أن يهديين سواء السبيل 
  قال جماهد أي طريق مدين 

قال أبو مالك فوجه فرعون يف طلبه وقال هلم لطلبوه يف بنيات الطرق فإن موسى ال يعرف الطريق فجاء ملك 
راكب فرسا ومعه عنزة فقال ملوسى اتبعين فاتبعه فهداه إىل الطريق وقوله جل وعز وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة 

  من الناس يسقون 
  أي مجاعة 

  ووجد من دوهنم امرأتني تذودان 
حىت ويف قراءة عبد اهللا ودوهنم امرأتان حابستان فسأهلما عن حبسهما فقالتا ال نقوى على السقي مع الناس 

  يصدروا 

  ومعىن تذودان فيما روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس حتبسان 
  وروى سفيان بن أيب اهليثم عن سعيد بن جبري تذودان قال حابستان 

وروى هشيم عن حصني عن أيب مالك ووجد من دوهنم امرأتني تذودان قال حتبسان غنمهما حىت يفرغ الناس 
  فتخلو هلم البئر 

  ا قول بني يقال ذاد يذود إذا حبس قال أبو جعفر وهذ
  وذدت الشيء حبسته مث حيذف املفعول إما إيهاما على املخاطب وإما استغناء بعلمه 



  ومذهب قتادة أهنما كانتا تذودان الناس عن غنمهما 
  واألول أوىل ألن بعده قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء 

  ب تأخر سقيهما إىل أن يصدر الرعاء ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس مل ختربا عن سب
  قال ما خطبكما أي ما حالكما وما أمركما قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء 

  ومن قرأ بضم الياء يصدر حذف املفعول أي حىت يصدروا غنمهم 
  وأبونا شيخ كبري والفائدة يف هذا أنه ال يقدر على السقي لكربه فلذلك خرجنا وحنن نساء 

   ٢٤سقى هلما مث توىل إىل الظل آية وقوله جل وعز ف
روى عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه قال ملا استقى الرعاء غطوا على البئر صخرة ال يقلها إال عشرة 

رجال فجاء موسى صلى اهللا عليه و سلم فاقتلعها وسقى ذنوبا واحدا مل حيتج إىل غريه فسقى هلما وقوله جل وعز مث 
  ب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري توىل إىل الظل فقال ر

  روى عكرمة عن ابن عباس قال ما سأل إال الطعام 
  وقال جماهد مل يكن له ما يأكل 

  مث قال جل وعز فجاءته إحدامها متشي على استحياء 
  املعىن فذهبتا إىل أبيهما قبل وقتهما فخربتاه خبرب موسى وسقيه فأرسل إحدامها فجاءت متشي على استحياء 

عمرو بن ميمون قال متشي ويدها على وجهها حياء ليست بسلفع خراجة والجة وقوله جل وعز فلما جاءه  قال
   ٢٥وقص عليه القصص آية 

أي قص عليه خربه وعرفه بقتله النفس وخوفه قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني ألن مدين مل تكن يف ملكة 
  فرعون 

   ٢٦جره إن خري من استأجرت القوي األمني آية وقوله جل وعز قالت إحدامها يا أبت استأ
  روى عمرو بن ميمون عن عمر قال فقال هلا من أين عرفت قوته وأمانته 

  قالت أما قوته فإنه أقل حجرا ال حيمله إال عشرة 
ه وأما أمانته فإنه ملا جاء معي مررت بني يديه فقال يل كوين خلفي ودليين على الطريق لئال تصفك الريح يل وقول

   ٢٧جل وعز قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني آية 
  ويف احلديث أنه أنكحه الصغرية منهما وامسها طوريا 

مث قال على أن تأجرين مثاين حجج أي تكون يل أجريا فإن أمتمت عشرا فمن عندك أي فذلك تفضل منك قال ذلك 
   عدوان علي العدوان اجملاوزة يف الظلم بيين وبينك أي لك ما شرطت ويل مثله أميا األجلني قضيت فال

   ٢٩وقوله جل وعز فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آية 
روى احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سألت جربيل أي األجلني قضى 

  موسى فقال أمتهما وأكملهما 
  أوقدت ومعىن لعلي آتيكم منها خبرب لعلي أعلم مل 

  أو جذوة من النار 



  قال قتادة اجلذوة أصل الشجرة فيها نار 
قال أبو جعفر وكذلك اجلذوة بضم اجليم وكسرها وفتحها واجلذوة القطعة من اخلشب الكبرية فيها نار ليس فيها 

  هلب 

جيبك خترج وقال جل وعز يف البقعة املباركة من الشجرة ألنه جل وعز كلمه فيها وقوله جل وعز أسلك يدك يف 
  بيضاء من غري سوء 

   ٣٢معىن أسلك أدخل مث قال جل وعز واضمم إليك جناحك من الرهب آية 
  قال الفراء اجلناح ههنا العصا 

ومل يقل هذا أحد من أهل التفسري وال من املتقدمني علمته وحكى أكثر أهل اللغة أن اجلناح من أسفل العضد إىل 
  ذا قال أبو عبيدة جناحك أي يدك آخر اإلبط ورمبا قيل لليد جناح وهل

   ٣٢قال جماهد من الرهب من الفرق وقوله جل وعز فذانك برهانان من ربك آية 
  قال جماهد يعين اليد والعصا 

  والربهان احلجة 
  قال ابن عباس جناحك يدك 

قال حدثنا حممد  وقال أبو زيد العضد هو اجلناح حدثين حممد بن أيوب قال أنبأنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث
بن عامر عن أبيه عن بشر بن احلصني عن الزبري بن عدي عن الضحاك عن ابن عباس واضمم إليك جناحك من 

  الرهب أي أدخل يدك فضعها على صدرك حىت يذهب عنك الرعب 
قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى مث يدخل يده فيضعها على صدره إال ذهب عنه الرعب 

  قوله جل وعز فأرسله معي ردءا يصدقين و

  الردء العون وقد أردأه وردأه أي أعانه 
   ٣٥وقوله تعاىل سنشد عضدك آية 

  أي سنعينك ونقويك وهو متثيل ألن قوة اليد بالعضد وجنعل لكما سلطانا 
  قال سعيد بن جبري أي حجة 

  فال يصلون إليكما بآياتنا 
  أي متنعان بآياتنا 
عىن وجنعل لكما سلطانا بآياتنا أي بالعصا واليد وما أشبههما وقوله جل وعز فأوقد يل يا هامان وجيوز أن يكون امل

   ٣٨على الطني آية 
  روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال حىت يصري آجرا 

  قال قتادة بلغين أنه أول من صنع اآلجر 

  مث قال تعاىل فاجعل يل صرحا 
كنت جبانب الغريب إذ قضينا وقوله جل وعز ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد  قيل بنيانا مرتفعا وقوله جل وعز وما

   ٤٤ما أهلكنا القرون األوىل بصائر إىل موسى األمر آية 



  قال قتادة هو جبل 
   ٤٦وقوله وما كنت ثاويا أي مقيما وقوله جل وعز وما كنت جبانب الطور إذ نادينا آية 

عن علي بن مدرك عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير رفع احلديث يف روى عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش 
قوله جل وعز وما كنت جبانب الطور إذ نادينا قال نودوا يا أمة حممد أجبتكم قبل أن تدعوين وأعطيتكم قبل أن 

   ٤٦تسألوين فذلك قوله وما كنت جبانب الطور إذ نادينا وقوله جل وعز ولكن رمحة من ربك آية 
صص األنبياء وال تليت عليك ولكنا بعثناك وأوحيناها إليك للرمحة لتنذر قوما فتعرفهم هالك من هلك أي مل تشهد ق

   ٤٧وفوز من فاز لعلهم يتذكرون وقوله جل وعز ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم آية 
  أي لوال هذا مل حنتج إىل إرسال الرسل وتواتر االحتجاج 

   ٤٨ق من عندنا آية وقوله جل وعز فلما جاءهم احل
أي احلجج الظاهرة البينة اليت كان جيوز أن حيتجوا بتأخرها قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى يعين من العصا 

  وانفالق البحر وما أشبه ذلك 
وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال أمرت يهود قريشا أن يسألوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم مثل ما أويت موسى 

اهللا جل وعز حملمد صلى اهللا عليه و سلم قل هلم يقولوا هلم أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل مث قال جل فقال 
   ٤٨وعز قالوا ساحران تظاهرا آية 

  روى سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت سعيد بن 

  جبري يقول قالوا ساحران تظاهرا قال موسى وهارون صلى اهللا عليهما 
  يب جنيح عن جماهد قال يعنون موسى وهارون عليهما السالم وروى ابن أ

  وروى شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس قالوا ساحران تظاهرا قال موسى وحممد صلى اهللا عليهما وسلم 
  وكذا روى شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس وكذلك قال احلسن 

  وقرأ عكرمة وعطاء اخلرساين وأبو رزين قالوا سحران تظاهرا 

  قال عكرمة يعين كتابني 
  وقال أبو رزين يعين التوراة واإلجنيل 

  وقال الفراء يعين التوراة والقرآن 
  واحتج بعض من يقرأ هذه القراءة بقوله قل فاتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه 

   ٥١ول لعلهم يتذكرون آية واملعىن على القراءة األوىل هو أهدى من كتابيهما وقوله جل وعز ولقد وصلنا هلم الق
  أي أتبعنا بعضه بعضا 

  قال جماهد يعين لقريش 

  وقرأ احلسن وصلنا خمففا 
ومعىن إنا كنا من قبله مسلمني أهنم وجدوا صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كتاهبم من قبل أن يبعث فآمنوا به مث 

   ٥٤مرتني مبا صربوا آية  آمنوا به بعد ما بعث مث قال اهللا جل وعز أولئك يؤتون أجرهم



  جيوز أن يكون املعىن من قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن يكون من قبل القرآن 
  ومعىن قوله تعاىل ويدرءون باحلسنة السيئة 

   ٥٥أي يدفعون بعملهم احلسنات السيئات اليت عملوها وقوله جل وعز وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه آية 
  نبغي أن يلغى أي ما ال جيوز وما ي

  قال جماهد هؤالء قوم من أهل الكتاب أسلموا فكان املشركون يؤذوهنم 
ومعىن سالم عليكم قد تاركناكم وليس من التحية يف شيء وهذا كالم متعارف عند العرب وقوله جل وعز إنك ال 

   ٥٦هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء أية 
ه قال جاء أبو جهل بن هشام وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية إىل أيب روى الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبي

طالب يف العلة اليت مات فيها وجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك هبا عند 
هلما هو على ملة عبد  اهللا جل وعز فقال له أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن دين عبد املطلب فكان آخر ما قال

  املطلب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال أدع االستغفار لك 

  فأنزل اهللا جل وعز إنك ال هتدي من أحببت 
  ونزل فيه ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب 

  قال أبو جعفر جيوز أن يكون معىن من أحببت أن هتدي 
  كون املعىن من أحببت لقرابته وجيوز أن ي

   ٥٦مث قال جل وعز ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين آية 

أي اهللا أعلم مبن يستحق اهلداية ممن يستحق الغواية وهللا احلكمة التامة وقوله جل وعز وقالوا إن نتبع اهلدى معك 
   ٥٧نتخطف من أرضنا آية 

  مبكة قال الضحاك هذا قول املشركني الذين 
وقال غريه قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم حنن نعلم أن ما جئت به حق ولكنا نكره أن نتبعك فتقصد ونتخطف 

  ملخالفتنا الناس 
   ٥٧قال اهللا جل وعز أو مل منكن هلم حرما آمنا آية 

  أي قد كانوا آمنني قبل اإلسالم فلو أسلموا لكانوا أوكد 
  خيرج أحدهم فإذا عرض له قال أنا من أهل احلرم فيترك وغريهم يقتل ويسلب قال قتادة كان أهل احلرم آمنني 

   ٥٧قال جماهد عن ابن عباس جيىب إليه مثرات كل شيء آية 
   ٥٨أي مثرات األرضني وقوله جل وعز وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها آية 

  البطر الطغيان بالنعمة 
  قال أبو إسحق املعىن بطرت يف معيشتها 

  الفراء أبطرهتا معيشتها قال 
  مث قال جل وعز فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليال 

  قال الفراء واملعىن أهنا خربت فلم يسكن منها إال القليل والباقي خراب 



   ٥٩وقوله جل وعز وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال آية 
من وعدناه وعدا حسنا فهو اقيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا آية أي يف أعظمها وأم القرى مكة وقوله جل وعز أف

٦١   
  يعين به املؤمن والكافر 

   ٦١وقيل نزلت يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب جهل وقوله تعاىل مث هو يوم القيامة من احملضرين آية 
  قال جماهد أي أهل النار أحضروا 

   ٦٢شركائي آية وقوله جل وعز ويوم يناديهم فيقول أين 
أي ويوم ينادي اهللا اإلنس أين شركائي أي على قولكم وقوله جل وعز قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء 

   ٦٣الذين أغوينا آية 
  قال قتادة حق عليهم القول يعين الشياطني 

  وقال غريه حق عليهم القول أي وجبت عليهم احلجة فعذبوا 
  وناهم إىل الغي ربنا هؤالء الذين أغوينا أي دع

  أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم كما ضللنا 

تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فربئ بعضهم من بعض وعاداه كما قال تعاىل األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
  إال املتقني ي وقوله جل وعز فدعوهم فلم يستجيبوا هلم ورأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون 

  لم جييبوهم حبجة أي دعوهم ف
ورأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون جواب لو حمذوف أي لو أهنم كانوا يهتدون ما دعوهم وقوله جل وعز فعميت 

   ٦٦عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون آية 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال األنباء احلجج 

   ٦٨ق ما يشاء وخيتار آية فهم ال يتساءلون قال باألنساب وقوله جل وعز وربك خيل
  هذا التمام 

  أي وخيتار الرسل 
   ٦٨ما كان هلم اخلرية آية 

   ٧٢أي ليس برسل من اختاروه هم وقوله جل وعز قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة آية 
  قال جماهد سرمدا أي دائما 

  يه ويصلح مثاركم وزرعكم من إله غري اهللا يأتيكم بضياء أي بنهار تتعيشون ف

   ٧٣وقوله جل وعز ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله آية 
  فيه قوالن 

  أحدمها أن املعىن لتسكنوا يف الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار 
كما تقول يف املصادر ذهابك  والقول اآلخر أن يكون املعىن لتسكنوا فيهما وقال فيه ألن الليل والنهار ضياء وظلمة

  وجميئك يؤذيين 



  فيكون املعىن جعل لكم الزمان لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
  والقول األوىل أعرف يف كالم العرب يأتون باخلربين مث جيمعون تفسريمها إذا كان السامع يعرف ذاك 

  يف إثر السيئات وما أقبح السيئات يف إثر كما روى عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة أنه قال ما أحسن احلسنات 

  احلسنات وأحسن من ذا وأقبح من ذا السيئات يف آثار السيئات واحلسنات يف آثار احلسنات 
قال أبو جعفر فجاء بالتفسري جممال وهذا فصيح كثري وقوله جل وعز ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم 

   ٧٥آية 
  ا قال جماهد شهيدا أي نبي

  فقلنا هاتوا برهانكم قال أي حجتكم مبا كنتم تقولون وتعملون 
  فعلموا أن احلق هللا أي أن اهللا واحد وأن احلق ما جاءت به األنبياء 

وضل عنهم ما كانوا يفترون أي مل ينتفعوا مبا عبدوا من دون اهللا بل ضرهم وقوله جل وعز إن قارون كان من قوم 
   ٧٦موسى فبغى عليهم آية 

   ٧٦إبراهيم النخعي كان ابن عمه وقوله جل وعز فبغى عليهم آية قال 
أي جتاوز احلد يف مساندة موسى صلى اهللا عليه و سلم والتكذيب به وقوله جل وعز وآتيناه من الكنوز ما إن 

  مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة 
اإلصبع خلزانة حيملها ستون بغال إذا روى األعمش عن خيثمة قال كانت مفاحته من جلود كل مفتاح منها على قدر 

  ركب 

  وقال جماهد كانت من جلود اإلبل 
  قال أبو صاحل كانت حتملها أربعون بغال 

  وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال كانت مفاتيح قارون حيملها أربعون رجال 
  قال ابن عيينة العصبة أربعون رجال 

  وقال جماهد العصبة من العشرة إىل اخلمسة عشر 
  قال أبو جعفر العصبة يف اللغة اجلماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض 

  قال أبو عبيدة لتنوء بالعصبة تأويله أن العصبة لتنوء هبا كما قال 
  وتشقى الرماح بالضياطرة احلمر ... 

  الضياطرة التباع واألجراء 
ما قال أبو زيد قال يقال نؤت  قال أبو جعفر يذهب أبو عبيدة إىل أن هذا من املقلوب وهذا غلط والصحيح فيه

  باحلمل إذا هنضت به على ثقل وناءين إذا أثقلين 
  قال أبو العباس سئل األصمعي عن قوله وتشقى قال نعم هي تشقى بالرجال 

   ٧٦مث قال جل وعز إذ قال له قومه ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني آية 
لذين ال يشكرون اهللا جل وعز فيما أعطاهم وقوله جل وعز وال روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال الفرحني البطرين ا



   ٧٧تنس نصيبك من الدنيا آية 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال نصيبه من الدنيا العمل 

  بطاعة اهللا جل وعز الذي يثاب عليه يوم القيامة 
  وروى أشعث عن احلسن قال أمسك القوت وقدم ما فضل 

  غ احلالل وروى معمر عن قتادة قال ابت
  قال أبو جعفر قول جماهد حسن جدا ألن نصيب اإلنسان يف الدنيا على احلقيقة هو الذي يؤديه إىل اجلنة 

  وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وال تنس نصيبك من الدنيا يقول ال تترك أن تعمل هللا جل وعز يف الدنيا 
  وقد قيل املعىن وال تنس شكر نصيبك 

   ٧٨إمنا أوتيته على علم عندي آية وقوله جل وعز قال 
  يروى أن قارون كان من قراء بين إسرائيل للتوراة 

  واملعىن إمنا أوتيته على علم فيما أرى 
  فأما ما روي أنه كان يعمل الكيمياء فال يصح 

  وقيل املعىن على علم بالوجوه اليت تكسب منها األموال وترك الشكر 
  ضى اهللا عين ومعرفته بفضلي ما أعطاين هذا وقال ابن زيد قال أي قارون لوال ر

  وهذا اوالها يدل عليه ما بعده 

   ٧٨وقوله جل وعز وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون آية 
  قال جماهد هو مثل قوله تعاىل يعرف اجملرمون بسيماهم 
  زرقا سود الوجوه ال تسأل عنهم املالئكة ألهنا تعرفهم 

  رمون أي يدخلون النار بغري حساب وقال قتادة وال يسأل عن ذنوهبم اجمل
  قال حممد بن كعب وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون أي ال يسأل اآلخر مل هلك األول فيعترب 

  وقيل ال يسأل عنها سؤال استعالم 

   ٧٩وقوله جل وعز فخرج على قومه يف زينته آية 
  يها سروج أرجوان وعليهم املعصفر روى عثمان بن األسود عن جماهد قال خرج هو وأصحابه على براذين بيض عل

قال قتادة خرجوا على أربعة آالف دابة عليها ثياب محرة منها ألف بغل بيض عليها قطف محر وقوله جل وعز وال 
  يلقاها إال الصابرون 

أي ال يلقى هذه الفعلة وهي القول ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا إال الصابرون وقوله جل وعز فخسفنا به 
   ٨١داره األرض آية وب

  قال ابن عباس خسف به إىل األرض السفلى 
  فما كان له من فئة أي من فرقة وقوله جل وعز وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يقولون 



   ٨٢ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر آية 
  قوله ويكأن قيل هي ويك أن ويك مبعىن ويلك 

  ح ألن هذه الالم ال حتذف ولو كان هكذا لوجب أن يقال ويلك إنه قال أبو جعفر وهذا ال يص
  وال جيوز أن يضمر إعلم وليس ههنا خماطبة لواحد 

  والصحيح يف هذا ما قال اخلليل وسيبويه والكسائي 
  قال الكسائي وي ههنا صلة وفيها معىن التعجب 

ون وقوله ويكأن اهللا فزعم أهنا وي مفصولة من وقال سيبويه سألت اخلليل عن قوله جل وعز ويكأنه ال يفلح الكافر
  كأن 

  واملعىن وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم 

  أو نبهوا فقيل هلم أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا واهللا أعلم 
  وأما املفسرون فقالوا معناها أمل تر أن اهللا 

  قال قتادة ويكأن املعىن أو ال تعلم 
حيبب ومن يفتقر يعش ... وي كأن من يكن له نشب ... وقول اخلليل موافق هلذا وأنشد أهل اللغة  قال أبو جعفر

  ... عيش ضر 
وقوله جل  ٧٥وقد كتبت يف املصحف متصلة كأهنم ملا كثر استعماهلم إياها جعلوها مع ما بعدها مبنزلة شيء واحد 

   ٨٣رض وال فسادا آلية وعز تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األ
  روى سفيان عن منصور عن مسلم البطني قال العلو 

  التكرب بغري احلق والفساد أخذ األموال بغري احلق 
   ٧٥قال الثوري وال فسادا املعاصي وقوله جل وعز إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد آية 

  روى عكرمة عن ابن عباس قال إىل معاد إىل مكة 
  وى يونس بن إسحاق عن جماهد وكذلك ر

  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال إىل املوت 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال إىل أن حيييك يوم القيامة 

  وقال الزهري واحلسن املعاد يوم القيامة 

  فيه أحياء قال أبو جعفر وهذا معروف يف اللغة يقال بيين وبينك املعاد أي يوم القيامة ألن الناس يعودون 
  والقول األول حسن كثري واهللا أعلم مبا أراد 

ويكون املعىن إن الذي نزل عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك لرادك إىل معاد أي إىل وطنك ومعادك 
   ٨٨يعين مكة ويقال رجع فالن إىل معاده أي اىل بيته وقوله جل وعز كل شيء هالك إال وجهه آية 

  ما أريد به وجهه قال سفيان أي إال 
قال حممد بن يزيد حدثين الثوري قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه فقال إال جاهه كما 

  تقول لفالن وجه يف الناس أي جاه 



  وقيل إال وجهه أي إال إياه جل وعز 
  وتقول أكرم اهللا وجهه وفالن وجه القوم 
  ا فعله العباد يهلك إال الوجه الذي يتوجهون به إىل اهللا جل وعز وقول سفيان معروف يف اللغة أي كل م

  متت صورة القصص 

  تفسري سورة العنكبوت مكية

  آية  ٦٩وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحان الرحيم 
  سورة العنكبوت وهي مكية 

   ٢وقوله جل وعز امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون آية 
ه معىن التقرير والتوبيخ أي أحسب الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا آمنا فقط وال خيتربوا حىت يعرف هذا استفهام في

  حقيقة إمياهنم وصربهم وصدقهم وكذهبم ويظهر ذلك منهم فيجازوا عليه وأما الغيب فقد علمه اهللا جل وعز منهم 
  آمنا مث قال أن يقولوا آمنا أي على أن يقولوا وألن يقولوا وبأن يقولوا 

  وهم ال يفتنون 
  قال جماهد وقتادة أي ال يبتلون 

   ٣مث قال جل وعز ولقد فتنا الذين من قبلهم آية 
  أي ابتليناهم 

   ٤وقوله جل وعز أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا آية 
   ٥قال جماهد أي أن يعجزونا وقوله جل وعز من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت آية 

  ل أبو إسحق املعىن من كان يرجو لقاء ثواب اهللا جل وعز وقوله جل وعز ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا قا
  أي ما حيسن مث قال جل وعز وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما 

وقوله جل وعز قال أبو إسحق املعىن وإن جاهداك أيها اإلنسان والداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما 
   ١٠ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا آية 

  قال جماهد فإذا أوذي يف اهللا أي عذب خاف من عذاب الناس كما خياف من عذاب اهللا جل وعز 
  قال الضحاك هؤالء قوم قالوا آمنا فإذا أوذي أحدهم أشرك 

دينار عن عكرمة قال كان قوم مبكة قد شهدوا أن ال إله إال اهللا فلما خرج  وروى ابن عيينة عن عمرو بن
  املشركون إىل بدر أكرهوهم على اخلروج معهم فقتل بعضهم فأنزل اهللا 

جل وعز فيهم إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم إىل قوله فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم 
ا فكتب هبا املسلمون الذين باملدينة إىل املسلمني الذين مبكة فخرج مسلمون من مكة فلحقهم وكان اهللا عفوا غفور

املشركون فافتنت بعضهم فأنزل اهللا جل وعز فيهم ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس 



  كعذاب اهللا 
الناس أن يتركوا قال عكرمة فكتب هبا املسلمون  قال الشعيب نزلت فيهم عشر آيات من قوله تعاىل امل أحسب

الذين باملدينة إىل املسلمني الذين كانوا مبكة قال رجل من بين ضمرة كان مريضا أخرجوين إىل الروح فأخرجوه 
فمات فأنزل اهللا جل وعز فيه ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا 

  ر إىل آخ

اآلية وأنزل يف املسلمني الذين كانوا افتتنوا مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث تابوا إىل آخر اآلية وقوله جل 
   ١٢وعز وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم آية 

  قال الضحاك هؤالء القادة من املشركني 
  ن آمن منهم حنن وأنتم ال نبعث فاتبعونا فإن كان عليكم وزر فهو علينا قال جماهد هم مشركوا أهل مكة قالوا مل

  قال أبو جعفر هذا كما تقول قلدين هذا إن كان فيه وزر أي ليس فيه وزر 
  لصوت أن ينادي داعيان ... فقلت ادعي وادع فإن أندى ... قال الفراء وفيه معىن اجملازاة وأنشد 

   ١٢ت دعوت وقوله جل وعز وما هم حباملني من خطاياهم من شيء آية قال املعىن ادعي وألدع أي إن دعو
   ١٣املعىن وما هم حباملني عنهم شيئا خيفف ثقلهم مث قال جل وعز وحلملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم آية 

مث يطالب  قال أبو أمامة الباهلي يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثري احلسنات فال يزال يقتص منه حىت تفىن حسناته
مث يقول اهللا جل وعز اقتصوا من عبدي فتقول املالئكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات املظلوم 

  فاجعلوها عليه 
  قال أبو أمامة مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم 

   مع أثقاهلم وقال قتادة يف قوله عز و جل وليحملن أثقاهلم وأثقاال

  قال من دعا إىل ضاللة كتب عليه وزرها ووزر من يعمل هبا وال ينقص ذلك منها شيئا 
قال أبو جعفر وأهل التفسري على أن معىن اآلية كما قال قتادة ومثله قوله جل وعز ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري 

   ١٤علم وقوله جل وعز فأخذهم الطوفان وهم ظاملون آية 
  كثري مطيف باجلميع من مطر أو قتل أو موت طوفان يقال لكل 

  وقوله جل وعز وختلقون إفكا 
  أي وتنحتون 

  واملعىن على هذا إمنا تعبدون من دون اهللا أوثانا وأنتم تصنعوهنا 
  وقال جماهد إفكا أي كذبا 

  واملعىن على هذا وخيتلقون الكذب 
جل وعز وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء آية  وقرأ أبو عبد الرمحن وختلقون إفكا واملعىن واحد وقوله

٢٢   
وميدحه ... فمن يهجو رسول اهللا منكم ... قال حممد بن يزيد املعىن وال من يف السماء ومن نكرة وأنشد غريه 

  ... وينصره سواء 



  على ما يعرفون  وقال غري أيب العباس املعىن وما أنتم مبعجزين يف األرض ولو كنتم يف السماء وخوطب الناس
  وهذا أوىل واهللا أعلم 

   ٢٤وقوله جل وعز فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجناه اهللا من النار آية 
  املعىن فحرقوه فأجناه اهللا من النار 

   ٢٦ويروى أنه مل حترق إال وثاقه وقوله جل وعز فآمن له لوط وقال إين مهاجر إىل ريب آية 
  ك إبراهيم هاجر وهو أول من هاجر قال الضحا

   ٢٧وقال قتادة هاجر من كوثى إىل الشام وقوله جل وعز وآتيناه أجره يف الدنيا آية 

  روى سفيان عن محيد بن قيس قال أمر سعيد بن جبري إنسانا أن يسأل عكرمة عن قوله تعاىل وآتيناه أجره يف الدنيا 
  منا فقال سعيد بن جبري صدق فقال عكرمة أهل امللل كلها تدعيه وتقول هو 

  وقال قتادة هو مثل قوله تعاىل وآتيناه يف الدنيا حسنة 
  أي عافية وعمال صاحلا وثناء حسنا وذاك أن أهل كل دين يتولونه 

  وقيل وآتيناه أجره يف الدنيا إن أكثر األنبياء من ولده 

   ٢٨ا من أحد من العاملني آية وقوله جل وعز ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هب
   ٢٩يروى أهنم أول من نزا على الرجال مث قال جل وعز أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل آية 

  استفهام فيه معىن التوبيخ والتقرير 
  وقوله جل وعز وتقطعون السبيل 

  قيل كانوا يتلقون الناس من الطرق للفساد 
  جل وعز وتأتون يف ناديكم املنكر وقيل أي تقطعون سبيل الولد مث قال 

  قال جماهد النادي اجمللس واملنكر فعلهم بالرجال 
  قال أبو جعفر املنكر يف اللغة يقع على القول الفاحش وعلى الفعل 

حدثنا حممد بن إدريس بن األسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبداهللا بن بكر قال حدثنا حامت بن أيب 
اك عن أيب صاحل موىل أم هانئ ابنة أيب طالب رضي اهللا عنها أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و صغرية عن مس

سلم قالت قلت يا رسول اهللا أرأيت قول اهللا عز و جل وتأتون يف ناديكم املنكر ما كان ذلك املنكر الذي كانوا 
  يأتونه يف ناديهم قال كانوا يضحكون بأهل الطريق وحيذفوهنم 

  بو جعفر فسمى اهللا جل وعز هذا منكرا ألنه ال ينبغي للناس أن يتعاشروا به قال أ
وحدثنا أسامة بن أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن عبداهللا بن عبد احلكم عن يزيد بن بكري عن القاسم بن حممد يف 

  ض قوله تعاىل وتأتون يف ناديكم املنكر قال كانوا يتفاعلون يف جمالسهم يفعل بعضهم على بع
  قال أبو جعفر قاهلا الشيخ بالضاد والطاء 



   ٣٢وقوله عز و جل قال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها آية 
روى أبو نصر عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم للمالئكة إن كان فيهم مائة يكرهون 

  هذا أهتلكوهنم 
  قالوا ال 

  قالوا ال  قال فإن كان فيهم تسعون
إىل أن بلغ عشرين قال إن فيها لوطا قالت املالئكة صلى اهللا عليهم حنن أعلم مبن فيها قال عبد الرمحن وكانوا 

  أربعمائة ألف وقوله جل وعز وملا أن جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ذرعا 
  قال قتادة أي ساء ظنه بقومه وضاق درعه بضيفه 

ذرعا أي مل أطقه مشتق من الذراع ألن القوة فيه وقوله جل وعز ولقد تركنا منها آية قال أبو جعفر يقال ضقت به 
  بينة لقوم يعقلون 

  قال جماهد آية بينة أي عربة 
  وقال قتادة هي احلجارة اليت أبقيت 

   ٣٦وقال غريه يرجم هبا قوم من هذه األمة مث قال جل وعز وإىل مدين أخاهم شعيبا آية 
  ب صلى اهللا عليه و سلم مرتني إىل أمتني إىل أهل مدين وإىل أصحاب األيكة قال قتادة أرسل شعي

   ٣٨وقوله عز و جل وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم آية 
  أي وأهلكنا عادا ومثود 

   ٣٨وقيل التقدير واذكر عادا ومثود وقوله جل وعز وكانوا مستبصرين آية 
  قال جماهد أي يف الضاللة 

  معجبني بضاللتهم  وقال قتادة أي
  وقيل وكانوا مستبصرين أي قد علموا أهنم معذبون وقد فعلوا ما فعلوا 

   ٤وقوله عز و جل فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا آية 
  أي حصبا وهي احلجارة وهم قوم لوط 

  ومنهم من أخذته الصيحة هم مثود وأهل مدين 
  ومنهم من خسفنا به األرض قارون وأصحابه 

قنا قوم نوح وفرعون وأصحابه مث أخرب تعاىل أنه مل يظلمهم يف ذلك فقال وما كان اهللا ليظلمهم ولكن ومنهم من أغر
   ٤١كانوا أنفسهم يظلمون وقوله جل وعز مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا آية 

  أن بيت العنكبوت ال ينفع وال يقي قال قتادة هذا مثل ضربه اهللا عز و جل أي إنه ال ينفع لضعفه كما 

  مث قال جل وعز وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 
لو متعلقة بقوله مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت لو كانوا يعلمون أن أولياءهم ال يغنون عنهم 

  شيئا وأن هذا مثلهم 
   ٤٥تنهى عن الفحشاء واملنكر آية  وقوله جل وعز وأقم الصالة إن الصالة



روى يونس عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد هبا 
  من اهللا إال بعدا 

  وروى علي بن طلحة عن ابن عباس قال يف الصالة منتهى ومزدجر عن املعاصي 

د مادام يف الصالة فليس يف فحشاء وال منكر مث قال جل وعز ولذكر اهللا أكرب قال أبو جعفر قيل معىن هذا إن العب
  واهللا يعلم ما تصنعون 

روى سفيان عن ابن مسعود وروى عن سلمان وسعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله جل وعز ولذكر اهللا أكرب 
  قالوا ذكر اهللا إياكم أكرب من ذكركم إياه 

  قوله إياكم  زاد ابن عباس إذا ذكرمتوه بعد

  وقوله جل وعز وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم 
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال من قاتلك ومل يعطك اجلزية فقاتله بالسيف 

  وروى معمر عن قتادة هي منسوخة نسخها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وال جمادلة أشد من السيف 
  جعفر قول قتادة أوىل بالصواب ألن السورة مكية  قال أبو

وإمنا أمر بالقتال بعد اهلجرة وأمر بأخذ اجلزية بعد ذلك مبدة طويلة وأيضا فإنه قال وهم صاغرون وقوله جل وعز 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم روى سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كان قوم من 

جيلسون مع املسلمني فيحدثوهنم فأخربوا بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم ال تصدقوهم وال  اليهود
تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إىل آخر اآلية وقوله جل وعز وما كنت تتلو من قبله من كتاب 

  وال ختطه بيمينك 
  وكذا صفته صلى اهللا عليه و سلم يف التوراة 

  مث قال تعاىل إذا الرتاب املبطلون 
   ٤٩قال جماهد قريش مث قال جل وعز بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم آية 

  يف معناه ثالثة أقوال 
  ا قال احلسن بل القرآن آيات بينات يف صدور املؤمنني 

  صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ب وقال قتادة بل النيب صلى اهللا عليه و سلم آية بينة كذا قرأ قتادة يف 
  ج وقال الضحاك كانت صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال يكتب بيمينه وال يتلو كتابا فذلك آية بينة 

  وقوله جل وعز أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
صلى اهللا عليه و سلم بكتف فيها كتاب فقال روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال أيت النيب 

كفى بقوم محقا أو ضاللة أن يرغبوا عن نبيهم إىل نيب غريه أو إىل كتاب غري كتاهبم فأنزل اهللا جل وعز أومل يكفهم 
  أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 

  وقوله جل وعز يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 



  جبري إذا أمرمت باملعاصي فاهربوا  قال سعيد بن
  وقال عطاء إذا رأيتم املعاصي فاهربوا 

  وقال جماهد هاجروا واعتزلوا األوثان 
قال أبو جعفر القوالن يرجعان إىل شيء واحد فقول جماهد أهنم أمروا باهلجرة وجمانبة أصحاب األوثان وقال العلماء 

  املنكر خرج وكان حكمه حكم أولئك كذلك إذا مل يقدر أن يأمر باملعروف وينهى عن 
وقيل أي إن أرض اجلنة واسعة فاعبدوين حىت أعطيكموها وقوله جل وعز والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم 

   ٥٨من اجلنة غرفا آية 
  أي لننزلنهم 

  ومعىن لنثوينهم لنعطينهم منازل يثوون فيها يقال ثوى إذا أقام 

   ٦٠ حتمل رزقها آية وقوله جل وعز وكأين من دابة ال
  قال جماهد الطري والبهائم ال حتمل رزقها 

  وروى احلميدي عن سفيان ال حتمل ال ختبئ قال وليس شيء يدخر إال اإلنسان والنملة والفأرة 
قال أبو جعفر دابة تقع لكل احليوان مما يعقل وال يعقل إال أن معناه ههنا اخلصوص أي وكم من دابة عاجزة اهللا 

  وإياكم يرزقها 

   ٦٤وقوله جل وعز وإن الدار اآلخرة هلي احليوان آية 
  قال جماهد ال موت فيها 

  وقال قتادة احليوان احلياة 
  قال أبو جعفر يقال حيوان وحياة وحي كما قال 

  ... وقد ترى إذ احلياة حي ... 
   ٦٥وقوله جل وعز فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين آية 

  أصابتهم شدة دعوا اهللا وحده وتركوا ما يعبدون من دونه أي فإذا 
  وقوله جل وعز فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون 

  أي يدعون معه غريه 

وقوله جل وعز ليكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وليتمتعوا على التهديد وكسر الالم وقوله جل وعز 
  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

  أي لنزيدهنم هدى مث أخربنا جل وعز أنه ينصرهم فقال وإن اهللا ملع احملسنني 
  متت سورة العنكبوت 

  تفسري سورة الروم مكية

  آية  ٦٠وآياهتا 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الروم وهي مكية 

   ٢من ذلك قوله جل وعز آمل غلبت الروم يف أدىن األرض آية 
  قرب أرض الروم إىل فارس قال جماهد هي اجلزيرة كانت أ

حدثنا حممد بن سلمة األسواين قال حدثنا حممد بن سنجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحق الفزاري 
  عن سفيان الثوري عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن 

فارس على الروم ألهنم أهل  ابن عباس يف قول اهللا جل وعز آمل غلبت الروم قال كان املشركون حيبون أن تظهر
أوثان وكان املسلمون حيبون أن تظهر الروم على فارس ألهنم أهل الكتاب فذكر أليب بكر فذكره أبو بكر لرسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إهنم سيغلبون قال فذكره أبو بكر هلم فقالوا 
ن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا فجعل أجال مخس سنني فلم اجعل بيننا وبينك أجال فإ

يظهروا فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اال جعلتها ما دون أراه قال دون العشر قال سعيد والبضع ما 
  دون العشر 

إىل قوله ويومئذ يفرح املؤمنون  مث ظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله جل وعز آمل غلبت الروم يف أدىن األرض
  بنصر اهللا 

قال الشعيب وكان القمار ذلك الوقت حالال قال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر كم البضع قال ما بني 
  الثالث إىل التسع 

  وقرأ عبداهللا بن عمر غلبت الروم بفتح الغني والالم وقال غلبت على أدىن ريف 
على قراءة من قرأ غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون الروم من بعد غلبهم أي من بعد قال أبو جعفر املعىن 
  أن غلبوا سيغلبون 

  ومن قرأ سيغلبون فاملعىن عنده وفارس من بعد غلبهم أي من بعد أن غلبوا سيغلبون 
   ٤وقوله جل وعز يف بضع سنني آية 

  البضع عند قتادة أكثر من الثالث ودون العشر 
  األخفش والفراء مادون العشر وعند 

  وعند أيب عبيدة ما بني ثالث ومخس 

وحكى أبو زيد بضع وهو مشتق من قوهلم بضعة إذا قطعه ومنه بضعة من حلم ومنه هوميلك بضع املرأة إمنا هو كناية 
  عن عضوها 

  ويف رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف أدىن األرض قال يقول يف طرف الشام 
  فر التقدير يف أدىن األرض من فارس قال أبو جع

   ٤مث قال جل وعز هللا األمر من قبل ومن بعد آية 
قال حممد بن يزيد إذا قلت من قبل و من بعد فمعناه من قبل ما تعلم ومن بعد ما تعلم ومن قبل كل شيء ومن بعد 



  كل شيء 
  قال أبو جعفر املعىن هللا القضاء بالغلبة من قبل الغلبة ومن بعدها 

   ٤قال جل وعز ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا آية  مث
أي يفرحون بنصر اهللا الروم ألهنم أهل كتاب على فارس وهم جموس ويفرحون باآلية العظيمة اليت ال يعلمها إال اهللا 

  جل وعز ألنه خربهم مبا سيكون 
   ٧وقوله جل وعز يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون آية 

  قال عكرمة وإبراهيم أي يعلمون أمر معايشهم ومصلحة دنياهم 

   ٨وقوله جل وعز أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق آية 
  أي إال إلقامة احلق 

   ٩وقوله جل وعز وأثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها آية 
  وها وليس مبكة حرث وال زرع وأثاروا األرض أي حرثوها وزرع

  وقال تعاىل تثري األرض 
  وقوله جل وعز مث كان عاقبة الذين أساءوا السوءى 

  وقرأ األعمش مث كان عاقبة الذين أساءوا السوء برفع السوء 

  قال أبو جعفر السوء أشد الشر والسوءى أي الفعلي منه 
  وقيل السوءى ههنا النار كما أن احلسىن اجلنة 

  اءوا ههنا أشركوا يدل على ذلك قوله تعاىل أن كذبوا بآيات اهللا ومعىن أس
  قال الكسائي أي ألن كذبوا بآيات اهللا 

  وقوله جل وعز ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال يكتئبون 

  وروى أبو حيىي عن جماهد قال اإلبالس الفضيحة 

قال نعم ... إذا حتري وحزن وانقطعت حجته فلم يهتد هلا ويئس من اخلري كما قال قال أبو جعفر يقال أبلس الرجل 
  ... أعرفه وأبلسا 

  وقوله جل وعز فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون 
  قال جماهد حيربون أي ينعمون 

  قال أبو جعفر حقيقته أهنم تتبني عليهم أثر النعمة 
  انه حربة من ذلك احلرب وعلى أسن

  وروى األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري يف روضة حيربون قال السماع يف اجلنة 



   ١٧وقوله جل وعز فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون آية 
قال ابن عباس الصلوات اخلمس يف كتاب اهللا جل وعز وتال اآلية فسبحان اهللا حني متسون قال املغرب والعشاء 

  وعشيا العصر وحني تظهرون الظهر وحني تصبحون قال الفجر 

   ١٩وقوله جل وعز خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحيي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون آية 
  يف معناه أقوال 

  قال عبداهللا بن مسعود أي خيرج النطفة من الرجل والرجل من النطفة 
  قال الضحاك وكذلك البيضة 
  لكافر والكافر من املؤمن وكذلك قال احلسن وقال سلمان خيرج املؤمن من ا
  وقيل مييت احلي وحييي امليت 

  وحيي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون 

  أي كما حييي األرض بالنبات 
   ٢٠وقوله جل وعز ومن آياته أن خلقكم من تراب آية 

  املعىن أن خلق أصلكم وهو آدم عليه السالم كما قال تعاىل واسأل القرية 
  يكون املاء خملوقا من تراب وجيوز أن 

  وقوله جل وعز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
  فيه قوالن 

  أحدمها أن حواء خلقت من آدم 
  واآلخر أن املعىن خلق لكم من جنسكم أزواجا ألن اإلنسان 

منها زوجها ليسكن إليها يف  جبنسه آنس وإليه أسكن ومثله قوله جل وعز هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل
  معناه القوالن مجيعا 

أي جعل من جنسها روجها ودل هذا على اجلنسني مجيعا ويكون الضمري يف قوله تعاىل جعال له شركاء فيما آتامها 
يعود على اجلنسني والضمري يف قوله يشركون يعود على اجلنسني ألهنما مجاعة وقوله جل وعز وجعل بينكم مودة 

   ٢١يف ذلك آليات لقوم يتفكرون آية  ورمحة إن

  قال جماهد املودة اجلماع والرمحة الولد 
  وقيل املودة والرمحة عطف قلوب بعضهم على بعض 

واملعىن ومن آياته اليت تدل على وحدانيته وأنه ال شريك له وال نظري وقوله جل وعز إن يف ذلك آليات للعاملني آية 
٢٢   

  للعاملني أي للجن واإلنس 
   ٢٤كى للعاملني وهو حسن وقوله جل وعز ومن آياته يريكم الربق خوفا وطمعا آية وح

  واملعىن ويريكم الربق من آياته وعطفت مجلة على مجلة 
  وجيوز أن يكون املعىن ومن آياته آية يريكم هبا الربق كما قال الشاعر 



  ... أموت وأخرىأبتغي العيش أكدح ... وما الدهر إال تارتان فمنهما 
   ٢٥واخلوف للمسافر والطمع للمقيم وقوله جل وعز ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره آية 

   ٢٦أي أن تدوما قائمتني وقوله جل وعز وله من يف السموات واألرض كل له قانتون آية 
  وهذا أيضا من آياته وحذف ألن يف الكالم دليال عليه 

  والقانت القائم بالطاعة 
  نقياد هللا جل وعز على ما حب العباد أو كرهوا والقيام ههنا اال

   ٢٧وقوله جل وعز وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه آية 
  يف معناه ثالثة أقوال 

يف رواية صاحل عن ابن عباس وهو أهون عليه وهو أهون على املخلوق ألنه ابتدأ خلقه من نطفة مث من علقة مث من 
  له كن فيكون فذلك أهون على املخلوق مضغة واإلعادة بأن يقول 

  وقال جماهد اإلعادة أهون عليه من البدأة وكل عليه هني 
  واملعىن على هذا وهو أهون عليه عندكم وفيما تعرفون على التمثيل وبعده وله املثل األعلى 

لعمرك ما أدري ...  وقال قتادة وهو أهون عليه أي هني وهذا قول حسن ومنه اهللا أكرب أي كبري ومنه قول الشاعر
  ... على أينا تعدو املنية أول ... وإين ألوجل 
  ... بيتا دعائمه أعز وأطول ... إن الذي مسك السماء بىن لنا ... وقول اآلخر 

  وروى معمر عن قتادة قال يف قراءة عبد اهللا بن مسعود وهو هني عليه 

   ٢٧مث قال جل وعز وله املثل األعلى يف السموات واألرض آية 
  روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال يقول ليس كمثله شيء 

  وقيل يعين ال إله إال اهللا 
   ٢٨وحقيقته يف اللغة وله الوصف األعلى وقوله جل وعز ضرب لكم مثال من أنفسكم آية 

فأنتم قال قتادة هذا مثل ضربه اهللا عز و جل للمشركني فقال هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم 
فيه سواء أي هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه يف ماله ونفسه مثله فإذا مل ترضوا هبذا فكيف جعلتم هللا جل وعز 

  شريكا 

قال أبو جعفر هذا قول حسن أي هل يرضى أحدكم أن جيعل مملوكه مثل نفسه أي مثل شريكه احلر الذي ال يقطع 
  ال يعب بعضكم بعضا أمرا دونه كما قال تعاىل وال تلمزوا أنفسكم أي 

وكذا قوله تعاىل كخيفتكم أنفسكم وكما قال جل وعز لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا 
  وكما قال تعاىل فاقتلوا أنفسكم 

  وقيل كما خياف من قبلكم إنفاقها 

 جل وعز شريكا وليس كمثله أي فأنتم ال جتعلون مماليككم مثلكم وأنتم كلكم أرقاء هللا جل وعز فكيف جتعلون هللا
   ٣٠شيء وقوله جل وعز فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها آية 



  الفطرة ابتداء اخللق ومنه فاطر السموات ومنه فطر ناب البعري ومنه فطرت البئر أي ابتدأت حفرها 
  أي ابتدأ خلقهم على أهنم يعلمون أن هلم خالقا ومدبرا 

ث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يهودانه ويف احلدي
  وينصرانه 

  قال األوزاعي ومحاد بن سلمة هذا مثل قوله تعاىل وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم 
  واملعىن على هذا كل مولود يولد على العهد الذي أخذ عليه 

جهم أمثال الذر فأخذ عليهم العهد فكل مولود يولد على ذلك العهد وإن نسب عبادته إىل غري اهللا ويف احلديث أخر
  جل وعز أو ووصفه بغري صفته حىت يكون أبواه يعلمانه اليهودية والنصرانية 

  وقيل على اخللقة اليت تعرفوهنا ال متيز شيئا 

  وقال عبد اهللا بن املبارك هذا ملن يكون مسلما 
  أنه خمصوص  يذهب إىل

  وقال حممد بن احلسن هذا من قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر باجلهاد 
  قال أبو جعفر وأوالها القول األول وهو قول أهل السنة وهو موافق للغة 

وال جيوز أن يكون منسوخا ألنه خرب وال يكون خاصا وإمنا أشكل معىن احلديث ألهنم تأولوا الفطرة على اإلسالم 
  ء اخللق وقوله جل وعز منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني وإمنا هي ابتدا

  منيبني إليه أي راجعني إليه بالطاعة 
  واملعىن فأقيموا وجوهكم منيبني إليه 

  ومعىن كل حزب مبا لديهم فرحون 
   ٣٣آية كل يقول إين على اهلدى مث قال جل وعز وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إليه 

  أي مل يلتجئوا إال إليه وتركوا ما كانوا يعبدون من دونه مث قال جل وعز ليكفروا مبا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 
فخرج من اإلخبار إىل املخاطبة وهذا على التهديد والوعيد كما قال جل وعز وقل احلق من ربكم فمن شاء فيؤمن 

  ومن شاء فليكفر 

   ٣٥عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون آية  مث قال جل وعز أم أنزلنا
  روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كل سلطان يف القرآن فهو عذر وحجة 

قال أبو جعفر املعىن أم أنزلنا عليهم كتابا فيه عذر أو حجة أو برهان يدهلم على الشرك مث قال جل وعز وإذا أذقنا 
  الناس رمحة فرحوا هبا 

  رحوا هبا أي نعمة ف
   ٣٨وإن تصبهم سيئة أي وإن تصبهم مصيبة وقوله جل وعز فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل آية 

قال قتادة إذا مل تعط ذا قرابتك ومتشي إليه برجليك فقد قطعته وقوله جل وعز وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال 
  الناس فال يربوا عند اهللا 



  الرجل يهدي إىل الرجل اهلدية فيطلب ما هو أفضل منها فليس له أجر وال عليه إمث  قال جماهد وابن عباس هو
قال عكرمة الربا ربوان فربا حالل وربا حرام فأما احلالل فأن يعطي الرجل اآلخر شيئا ليعطيه أكثر منه فال يربوا 

  عند اهللا واحلرام يف النسيئة 

ذا قرابته املال ليكثر عنده فال يربو عند اهللا مث قال جل وعز وما وقال ابراهيم كان هذا يف اجلاهلية يعطي الرجل 
   ٣٩آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون آية 

  قال ابن عباس من زكاة أي من صدقة 
مث قال فأولئك هم املضعفون أي الذين جيدون أضعاف ذلك أي ذوو اإلضعاف كما تقول رجل مقو أي ذو قوة 

   ٤١عز ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس آية وقوله جل و
  قال جماهد يف الرب قتل ابن آدم أخاه والبحر أخذ السفينة غصبا 

  وقال عكرمة وقتادة الرب البوادي والبحر القرى 
  قال قتادة والفساد الشرك 

  قال أبو جعفر والتقدير على هذا ويف مواضع البحر أي اليت على البحر 
ن ما قيل يف هذه اآلية واهللا أعلم قول ابن عباس حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية وأحس

  بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ظهر الفساد يف الرب والبحر 
  يقول نقصان الربكة بأعمال العباد كي يتوبوا 

  الناس واملعىن على هذا ظهر اجلدب يف الرب والبحر بذنوب 

   ٤٣وقوله جل وعز فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا يومئذ يصدعون آية 
  أي اجعل قصدك إىل الدين القيم من قبل أن يأيت يوم القيامة فال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل 

جل وعز ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون آية  ومعىن يصدعون يتفرقون فريقا يف اجلنة وفريقا يف السعري وقوله
٤٤   

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال فألنفسهم ميهدون يف القرب 

قال أبو جعفر معىن ميهدون يف اللغة يوطئون ألنفسهم بعمل اخلري من املهاد وهو الفراش وقوله جل وعز وجيعله 
  كسفا فترى الودق خيرج من خالله 

  هي القطعة وجيعله كسفا مجع كسفة و
فترى الودق قال جماهد أي القطر خيرج خيرج من خالله أي من بني السحاب وقوله جل وعز وإن كانوا من قبل أن 

   ٤٩ينزل عليهم من قبله ملبلسني آية 
  يف تكرير قبل ههنا ثالثة أقوال 

  أ قال األخفش سعيد هذا على التوكيد وأكثر النحويني على هذا القول 

  إن كانوا من قبل التنزيل من قبل املطر ب وقال قطرب أي و
ج والقول الثالث عندي أحسنها وهو أن يكون املعىن من قبل السحاب أي من قبل رؤية السحاب ليائسني وقد 



   ٥٠تقدم ذكر السحاب وقوله جل وعز فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حيىي األرض بعد موهتا آية 
  هللا كيف حيىي األرض بعد موهتا رمحة اهللا أي املطر الذي هو من رمحة ا

  وقرأ حممد اليماين كيف حتىي األرض بعد موهتا 
  واملعىن على قراءته كيف حتيي الرمحة األرض أو اآلثار 

و حييي بالياء أي حييي اهللا أو املطر أو األثر فيمن قرأ هكذا وقوله جل وعز ولئن أرسلنا رحيا فرأوه مصفرا لظلوا من 
  بعده يكفرون 

حويون فرأوه مصفرا أي فرأوا النبات مصفرا وحقيقته فرأوا األثر مصفرا لظلوا من بعده يكفرون أي ليظلن قال الن
  هذا قول اخلليل 

  قال أبو جعفر وهذا يقع يف حروف اجملازاة 

   ٥٢مث قال جل وعز فإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين آية 
صم ألهنم ال يقبلون ملعاندهتم وقوله جل وعز إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آية أي إهنم مبنزلة املوتى وال

٥٤   
  أي ما تسمع إال من كان قابال غري معاند وقوله جل وعز اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة 

  خلقكم من ضعف أي من املين 
  أي خلقكم يف حال ضعف 
  ي الشباب مث جعل من بعد ضعف قوة أ

  وقوله جل وعز ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة 
   ٥٥أي حيلفون ما لبثوا يف القبور إال ساعة واحدة مث قال تعاىل كذلك كانوا يؤفكون آية 

  أي كذلك كانوا يكذبون يف الدنيا 
قوله جل وعز وقال الذين أوتوا يقال إفك الرجل إذا صرف عن الصدق واخلري وأرض مأفوكة ممنوعة من املطر و

   ٥٦العلم واإلميان لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث آية 
  قيل املعىن يف خرب كتاب اهللا أنكم لبثتم يف قبوركم إىل يوم القيامة 

  وقيل يف الكالم تقدمي وتأخري 

ه جل وعز فاصرب إن وعد اهللا حق وال واملعىن وقال الذين أوتوا العلم يف كتاب اهللا لقد لبثتم إىل يوم البعث وقول
   ٦٠يستخفنك الذين ال يوقنون آية 

  وال يستخفنك أي ال يستفزنك الذين ال يوقنون أي الشاكون 
  انتهت سورة الروم 

  تفسري سورة لقمان مكية

  آية  ٤٣آياهتا 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة لقمان وهي مكية 

  ث آيات منها فإهنن نزلن باملدينة وهن قوله جل وعز قال عبد اهللا بن عباس هي مكية إال ثال
ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم إىل متام اآليات الثالث من ذلك قوله عز و جل ومن الناس من يشتري هلو 

   ٦احلديث آية 
روى سعيد بن جبري عن أيب الصهباء البكري قال سئل عبد اهللا بن مسعود عن قوله جل وعز ومن الناس من 

  شتري هلو احلديث ي
  فقال الغناء واهللا الذي ال إله إال هو يرددها ثالث مرات 

  وبغري هذا اإلسناد عنه والغناء ينبت يف القلب النفاق 
  وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال الرجل يشتري اجلارية املغنية تغنيه ليال أو هنارا 

  وروي عن ابن عمر هو الغناء 
  بن مهران ومكحول  وكذلك قال عكرمة وميمون

  وروى علي بن احلكم عن الضحاك ومن الناس من يشتري هلو احلديث قال الشرك 

  وروى جويرب عنه قال الغناء مهلكة للمال مسخطة للرب مقساة للقلب 
  وسئل القاسم بن حممد عنه فقال الغناء باطل والباطل يف النار 

  لكرمي عن جماهد قال الغناء وكل لعب هلو قال أبو جعفر وأبني ما قيل يف اآلية ما رواه عبد ا
  قال أبو جعفر فاملعىن ما يلهيه من الغناء وغريه مما يلهي 

وقد قال معمر بلغين أن هذه اآلية نزلت يف رجل من بين عدي يعىن النضر بن احلارث كان يشتري الكتب اليت فيها 
  أخبار فارس والروم ويقول حممد حيدثكم عن عاد ومثود وأنا 

كم عن فارس والروم ويستهزئ بالقرآن إذا مسعه وقوله جل وعز ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا أحدث
   ٦آية 

  أي ليضل غريه وإذا أضل غريه فقد ضل 
و ليضل هو أي يئول أمره إىل هذا كما قال ربنا ليضلوا عن سبيلك وقوله جل وعز كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه 

   ٧وقرا آية 
  اهد وقرا أي ثقال وقوله جل وعز خلق السموات بغري عمد تروهنا قال جم

  جيوز أن تكون تروهنا مبعىن تروهنا بغري عمد 
  وجيوز أن تكون نعتا على قول من قال هي بعمد ولكن ال يروهنا 

ز اليت ميسك قال أبو جعفر والقوالن يرجعان إىل معىن واحد ألن من قال إهنا بعمد إمنا يريد بالعمد قدرة اهللا جل وع
   ١٠هبا السموات واألرض مث قال جل وعز وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم آية 

  أي جباال ثابتة وقد رسا أي ثبت 



  أن متيد بكم أي كراهة أن متيد بكم 
  يقال ماد مييد إذا اشتدت حركته 

   ١١وقوله جل وعز هذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين من دونه آية 
   يعين ما ذكر من خلق السموات وغريها هذا خلق اهللا

فأروين ماذا خلق الذين من دونه أي مما تعبدونه مث أعلم أهنم يف ضالل فقال سبحانه بل الظاملون يف ضالل مبني مث 
   ١٢قال جل وعز ولقد آتينا لقمان احلكمة آية 

  سودان مصر  روى سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال كان لقمان من

  وقال غريه كان يف وقت داود النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  قال وهب بن منبه قرأت من حكمته أرجح من عشرة آالف باب 

  قال جماهد احلكمة اليت أوتيها العقل والفقه والصواب يف الكالم من غري نبوة 
ه ثاران وقوله جل وعز يا بين ال تشرك باهللا قال زيد بن أسلم احلكمة العقل يف دين اهللا عز و جل ويقال إن ابنه امس

  إن الشرك لظلم عظيم 
  قال األصمعي الظلم وضع الشيء يف غري موضعه 

قال أبو جعفر الشرك نسب نعمة اهللا جل وعز إىل غريه ألن اهللا جل وعز الرزاق واحمليي واملميت وقال هو ظامل 
   ١٤مه وهنا على وهن آية لنفسه مث قال جل وعز ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أ

  وقرأ عيسى وهنا على وهن 
  قال الضحاك الوهن الضعف 

وكذلك هو يف اللغة يقال وهن يهن ووهن يوهن ووهن يهن مثل ورم يرم إذا ضعف يعين ضعف احلمل وضعف 
  الطلق وضعف النفاس 

   ١٤مث قال جل وعز وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك آية 
  ي فطامه يف عامني وفصاله يف عامني أ

أن اشكر يل ولوالديك على التقدمي والتأخري واملعىن ووصينا اإلنسان أن اشكر يل ولوالديك مث قال جل وعز وإن 
   ١٥جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما آية 

  يروى أهنا نزلت يف سعد بن أيب وقاص 

   ١٥مث قال جل وز وصاحبهما يف الدنيا معروفا آية 
أي مصاحبا معروفا يقال صاحبته مصاحبة ومصاحبا و معروفا أي ما حيسن مث رجع إىل اإلخبار عن لقمان فقال يا 

  بين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات أو يف األرض يأت هبا اهللا 
  وهذا على التمثيل كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 

  فيان بلغين أنه الصخرة اليت عليها األرضون قال س
  وروى أن ابن لقمان سأله عن حبة وقعت يف مقل البحر أي يف مغاصه فأجابه هبذا 



   ١٦قال أبو مالك يأت هبا اهللا أي يعلمها اهللا مث قال جل وعز إن اهللا لطيف خبري آية 
   ١٨وال تصعر خدك للناس آية  قال أبو العالية أي لطيف باستخراجها خبري مبكاهنا وقوله جل وعز

  وقرأ اجلحدري وال تصعر ويقرأ وال تصاعر 
  قال احلسن وقتادة والضحاك يف قوله تعاىل وال تصعر اإلعراض عن الناس 

  قال قتادة ال تتكرب فتعرض 
  وقال إبراهيم هو التشدق 

  قال أبو اجلوزاء يقول بوجهه هكذا ازدراء بالناس 
  صعر وهو داء يأخذ اإلبل تلوي منها أعناقها فقيل هذا للمتكرب ألنه يلوي عنقه تكربا قال أبو جعفر أصل هذا من ال

  و تصعر على التكثري و تصعر تلزم نفسك هبذا ألنه يفعله وال داء به 
   ١٨و تصاعر أي تعارض بوجهك مث قال جل وعز وال متش يف األرض مرحا آية 

   ١٩واغضض من صوتك آية أي متبخترا متكربا وقوله جل وعز واقصد يف مشيك 
  واقصد يف مشيك أي يكون متوسطا 

  روى حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب واقصد يف مشيك قال من السرعة 

   ١٩مث قل واغضض من صوتك آية 
   ١٩أي انقص منه وقد غض بصره ومنه فالن يغض من الناس مث قال تعاىل إن أنكر األصوات لصوت احلمري آية 

   ٢٠أتانا بوجه منكر مث قال جل وعز أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السموات وما يف األرض آية  أي أقبحها ومنه
  ما يف السموات يعين الشمس والقمر والنجوم 

   ٢٠وما يف األرض من البحار والدواب وغريها مث قال جل وعز وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة آية 
  رة على التوحيد وقرأ ابن عباس وأسبغ عليكم نعمة ظاه

  وقال هو وجماهد هي اإلسالم 

وجيوز أن تكون نعمة مبعىن نعم كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها وقوله جل وعز ومن سلم وجهه إىل 
   ٢٢اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى آية 

  إله إال اهللا  روى سعيد بن جبري عن ابن عباس فقد استمسك بالعروة الوثقى قال ال
   ٢٧وقوله جل وعز ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا آية 

يف رواية أيب عمرو بن العالء عن جماهد عن ابن عباس قال قالت اليهود للنيب صلى اهللا عليه و سلم بلغنا أنك تقول 
  وما أوتيتم من 

هذا لنا أو لغرينا فقال صلى اهللا عليه و سلم للجميع فقالوا أما علمت أن اهللا أعطى موسى التوراة العلم إال قليال ف
وخلفها فينا ومعنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم التوراة وما فيها من األنباء يف علم اهللا جل وعز قليل فأنزل اهللا 

  سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا إىل متام ثالث آيات  ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده
قال أبو جعفر فقد تبني أن الكلمات ههنا يراد هبا العلم وحقائق األشياء ألنه علم قبل أن خيلق اخللق ما هو خالق يف 

السموات واألرض من شيء وعلم ما فيه من مثاقيل الذر وعلم األجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما يف 



لشجرة من ورقة وما فيها من ضروب اخللق وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون فلو مسى كل دابة وحدها ا
ومسى أجزائها على ما يعلم من قليلها وكثريها وما حتولت عليه يف األحوال وما زاد فيها يف كل زمان وبني كل 

  شجرة وحدها وما تفرعت عليه وقدر ما ييبس من ذلك يف كل زمان مث 

كتب البيان عن كل واحد منها على ما أحاط اهللا عز و جل منها مث كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بني اهللا عز 
و جل تلك األشياء ميده من بعده سبعة أحبر لكان البيان عن تلك األشياء أكثر وقوله جل وعز ما خلقكم وال 

  بعثكم إال كنفس واحدة إن اهللا مسيع بصري 
   ٢٨ا يقول كن فيكون القليل والكثري وقوله جل وعز فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد آية قال جماهد إمن

  قال جماهد فمنهم مقتصد يف القول وهو كافر 
  وقيل مقتصد أي مقتصد يف فعله 

   ٣٢خرب أن منهم من ال يشرك وقوله جل وعز وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور آية 
  الغدور قال جماهد وقتادة اخلتار 

قال أبو جعفر اخلتر يف كالم العرب أقبح الغدر وقوله جل وعز فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور آية 
٣٣   

  قال جماهد والضحاك الغرور الشيطان وقوله جل وعز إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث 
تح الغيب مخسة وقد ذكرنا هذا بإسناده يف سورة األنعام روي عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مفا

  يف قوله تعاىل وعنده مفاتح الغيب اآلية 
  انتهت سورة لقمان 

  تفسري سورة السجدة مكية

  آية  ٣٠وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحان الرحيم 
  سورة السجدة وهي مكية 

قريش وهن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إىل قال عبداهللا بن عباس إال ثالث آيات نزلن باملدينة ويف رجلني من 
  آخر اآليات الثالث من ذلك قوله جل وعز آمل تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني 

  املعىن هذا تنزيل الكتاب 
  وقيل املعىن آمل من تنزيل الكتاب 

  وجيوز أن يكون املعىن تنزيل الكتاب ال شك فيه 
   ٣يف سورة البقرة وقوله جل وعز أم يقولون افتراه آية  وقد بينا معىن آمل و ال ريب فيه

  أي بل أيقولون افتراه وقوله جل وعز يدبر األمر من السماء إىل األرض 
أي يقضي القضاء يف السماء مث ينزله إىل األرض وقوله جل وعز مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما 



   ٥تعدون آية 
  شكلة وقد قال يف موضع آخر يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة قال أبو جعفر هذه اآلية م
  وألهل التفسري فيها أقوال 

  أ من ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن 

صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف يوم كان مقداره ألف سنة قال هذا يف 
يوم كان مقداره مخسني ألف سنة قال فهذا يوم القيامة جعله اهللا عز و جل على الكفار الدنيا وقوله جل وعز يف 
  مقدار مخسني ألف سنة 

  ب وحدثنا عبداهللا بن أمحد بن عبد السالم قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود 
ن وهب بن منبه يف يوم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن ابن أيب جنيح ع

  كان مقداره ألف سنة قال ما بني أسفل األرض إىل العرش 
  ج قال ابن أيب جنيح عن جماهد ويف ذلك قال الدنيا من أوهلا 

  إىل آخرها مخسون ألف سنة ال يدري أحد كم مضى منها وال كم بقي 
  مقداره مخسون ألف سنة قال أبو جعفر وقيل يوم القيامة أيام فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما 

قال أبو جعفر يوم يف اللغة مبعىن وقت فاملعىن على هذا تعرج املالئكة والروح إليه يف وقت مقداره ألف سنة ويف 
وقت آخر أكثر من ذاك وعروجا أكثر من ذاك مقداره مخسون ألف سنة وقوله جل وعز الذي أحسن كل شيء 

   ٧خلقه آية 
  ل أتقنه روى ابن أيب جنيح عن جماهد قا

  قال وهو مثل قوله تعاىل أعطى كل شيء خلقه 
  أي مل خيلق اإلنسان على خلق البهيمة وال خلق البهيمة على خلق اإلنسان 

  وقيل أي مل يعجزه 
وأحسن ما قيل يف هذا ما رواه خصيف عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله جل وعز أحسن كل شيء خلقه قال 

  حسنا  أحسن يف خلقه جعل الكلب يف خلقه
قال أبو جعفر ومعىن هذا أحسن يف فعله كما تقول أحسن فالن يف قطع اللص وقوله جل وعز مث جعل نسله من 

   ٨ساللة من ماء مهني آية 
  الساللة للقليل مما ينسل واملهني الضعيف 

  وقوله جل وعز وقالوا أئذا ضللنا يف األرض أئنا لفي خلق جديد 
  تح الالم وروى بعضهم بكسر الالم وروى عن احلسن أنه قرأ صللنا بف

  قال جماهد ضللنا أي أهلكنا 
  قال أبو جعفر معىن ضللنا صرنا ترابا وعظاما فلم نتبني وهو يرجع إىل قول جماهد 

  ومعىن صللنا بفتح الالم أنتنا وتغرينا وتغريت صورنا يقال صل اللحم وأصل إذا أننت وتغري 
  ابسة وال يعرف صللنا بكسر الالم وجيوز أن يكون من الصلة وهي األرض الي



يف  ١٢وقوله جل وعز ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رءوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا ومسعنا فارجعنا نعما صاحلا آية 
  الكالم حذف واملعىن ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رءوسهم عند رهبم لرأيت ما تعترب به اعتباره شديدا 

   ١٣ف القول أيضا وقوله جل وعز ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها آية واملعىن يقولون ربنا مث حذ
أي لو شئنا ألريناهم آية تضطرهم إىل اإلميان كما قال تعاىل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا 

  خاضعني مث قال جل وعز ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني 
  بذنوهبم  قال قتادة أي

  وقوله جل وعز تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا 
  روى قتادة عن أنس قال يتيقظون بني العشاء والعتمة فيصلون 

  وقال عطاء ال ينامون قبل العشاء حىت يصلوها 
  وقال احلسن وجماهد يصلون يف جوف الليل 

  وكذلك قال مالك واألوزاعي 
  ني وهذا القول أشبهها جلهت

إحدامها أن أبا وائل روى عن معاذ بن جبل قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أدلك على أعمال اخلري 
الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل مث تال تتجاىف جنوهبم عن 

  املضاجع حىت يعملون 
  ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني واجلهة األخرى أنه جل وعز قال ف

حدثنا حممد بن أمحد يعرف باجلرجيي قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن السلمي قال حدثنا عمرو بن عبدالوهاب قال 
  حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن 

  ل أشبه ألهنم جوزوا على ما أخفوا مبا خفي النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ من قرات أعني فهذه بصالة اللي
روى أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال ربكم أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني 
رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر اقرءوا إن شئتم فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا 

  ه جل وعز أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا كانوا يعملون وقول
  روى أبو عمرو بن العالء عن جماهد عن ابن عباس قال نزلت يف رجلني من قريش إىل متام اآليات الثالث 

  وقال ابن أيب ليلى نزلت يف علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه ورجل من قريش 
  معيط  وقيل نزلت يف علي عليه السالم والوليد بن عقبة بن أيب

  فشهد اهللا جل وعز لعلي بن أيب طالب باإلميان وأنه يف اجلنة 
  فقال جل وعز أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى 

  وجاء على اجلمع ألن االثنني مجاعة ويكون جلميع املؤمنني وإن كان سبب النزول خمصوصا إلهبام من 

   ٢١ دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون آية وقوله جل وعز ولنذيقنهم من العذاب األدىن
روى أبو الضحى عن مسروق عن عبداهللا بن مسعود ولنذيقنهم من العذاب األدىن قال يوم بدر لعلهم يرجون لعلى 



  من تقى منهم يتوب 
وروى إسرائيل عن أيب إسحق عن أيب األحوص وأيب عبيدة عن عبداهللا ولنذيقنهم من العذاب األدىن قال سنون 

  صابت قوما قبلكم أ
  وروى عكرمة عن ابن عباس ولنذيقنهم من العذاب األدىن قال احلدود 

  وقال علقمة واحلسن وأبو العالية والضحاك قالوا املصيبات يف الدنيا 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال القتل واجلوع لقريش يف لدنيا 

   عن جماهد قال العذاب األدىن عذاب القرب وعذاب الدنيا دون العذاب األكرب يوم القيامة يف اآلخرة وروى أبو حيىي
  وروى األعمش عن جماهد قال املصيبات 

  وهذه األقوال ليست مبتناقضة وهي ترجع إىل أن معىن األدىن ما كان قبل يوم القيامة 

  وقوله جل وعز ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن يف مرية من لقائه 
  صلى اهللا عليه و سلم مضمر  قيل اهلاء للكتاب واسم موسى

  واملعىن اهلاء ملوسى وحذف الكتاب ألنه تقدم ذكره وهذا أوىل 
  واملعىن فال تكن يف شك من تلقي موسى الكتاب بالقبول وخماطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم خماطبة جلميع الناس 

  وجيوز أن يكون املعىن قل هلذا الشاك 
  شك من تلقي هذا اخلرب بالقبول  وجيوز أن يكون املعىن فال تكن يف

  قال قتادة معىن ذلك فال تكن يف شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة أسري به 

واختار هذا القول بعض أهل العلم ألن ابن عباس روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أريت ليلة أسري يب 
  احلديث موسى بن عمران رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال شنوءة 

  فالتقدير على هذا فال تكن يف مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ليلة أسري به 
  وتأول وجعلناه مبعىن وجعلنا موسى هدى أي رشادا لبين إسرائيل يرشدون باتباعه ويصيبون احلق باالقتداء به 

  رائيل وقد روى سعيد عن قتادة وجعلناه هدى لبين إسرائيل قال جعل اهللا موسى هدى لبين إس

  وقوله جل وعز أو مل هند هلم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
  أي أومل نبني هلم 

  وقوله جل وعز أو مل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز 
  قال جماهد هي األرض اليت ال تنبت 

  قال الضحاك هي األرض اليت ال نبات هبا 
اجة إىل املاء اليت ليس فيها نبات كأهنا أكلت ما فيها ومنه قيل رجل قال أبو جعفر اجلرز يف اللغة األرض اليابسة احملت

  جروز إذا كان أكوال 

   ٢٨وقوله جل وعز ويقولون مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني آية 
  قال جماهد هو يوم القيامة 



  وقال قتادة الفتح القضاء 
  وقال الفراء والقتيب فتح مكة 

  وله تعاىل قل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إمياهنم قال أبو جعفر والقول األول أوىل لق
  ومسى فتحا ألن اهللا جل وعز يفتح فيه على املؤمنني 

أو ألن القضاء فيه كما قال تعاىل ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق أي اقض مث قال جل وعز فأعرض عنهم وانتظر 
  إهنم منتظرون 

  مث نسخ هذا باألمر بالقتال 
  السجدة  انتهت سورة

  تفسري سورة األحزاب مدنية

  آية  ٧٣وآيا هتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة األحزاب مدنية 

  قال ابن عباس وهي مدنية من ذلك قوله جل وعز يا أيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني 
 قال جل وعز إن اهللا كان عليما حكيما أية معناه اثبت على تقوى اهللا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا مث

   ٤آية  ٢٩
  أي عليما مبا يكون قبل أن يكون حكيما فيما خيلقه قبل أن خيلقه 

   ٤وقوله جل وعز ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه آية 
  قال أبو جعفر يف معىن هذا ونزوله ثالث أقوال 

ا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر قال قال قتادة فمن ذلك ما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثن
كان رجل ال يسمع شيئا إال وعاه فقال الناس ما يعي هذا إال أن له قلبني فكان يسمى ذا القلبني فقال اهللا عز و جل 

  ما جعل اهللا لرجل من قلبني 
 بكذا فقال اهللا جل وعز ما جعل اهللا قال معمر وقال احلسن كان رجل يقول إن نفسا تأمرين بكذا ونفسا تأمرين

  لرجل من قلبني يف جوفه 
وروى أبو هالل عن عبد اهللا بن بريدة قال كان يف اجلاهلية رجل يقال له ذو قلبني فأنزل اهللا جل وعز ما جعل اهللا 

  لرجل من قلبني يف جوفه 
عقل بكل واحد منهما أفضل من عقل وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال قال رجل من بين فهر إن يف جويف قلبني أ

  حممد صلى اهللا عليه و سلم وكذب 
  قال أبو جعفر وهذه األقوال ترجع إىل معىن واحد وهو أن 



  اآلية نزلت يف رجل بعينه ويقال إن الرجل عبداهللا بن خطل 
وعز ما جعل اهللا والقول الثاين قول ضعيف ال يصح يف اللغة وهو من منقطعات الزهري رواه معمر عنه يف قوله جل 

  لرجل من قلبني يف جوفه قال بلغنا أن ذلك يف شأن زيد بن حارثة ضرب له مثال يقول ليس ابن رجل آخر ابنك 
والقول الثالث أصحها وأعالها إسنادا وهو جيد اإلسناد قرئ على حممد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال حدثنا 

أن أباه حدثه قال قلنا البن عباس أرأيت قول اهللا جل وعز ما جعل زهري بن معاوية قال حدثنا قابوس بن أيب ظبيان 
  اهللا لرجل من قلبني يف 

جوفه ما عين بذلك قال كان نيب اهللا يوما يصلي فخطر خطرة فقال النافقون الذين يصلون معه أال ترون أن له قلبني 
  جوفه  قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل اهللا جل وعز ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف

  قال أبو جعفر وهذا أوىل األقوال يف اآلية ملا قلنا 
  واملعىن ما جعل اهللا لرجل قلبا حيب به وقلبا يبغض به وقلبا يؤمن به وقلبا يكفر به 

  مث قرن هبذا ما كان املشركون يطلقون به مما ال يكون فقال وما جعل أزواجكم الاليت تظاهرون منهن أمهاتكم 

  هر وهو لفظ مشتق من الظ
  وقرأ احلسن تظاهرون وأنكر هذه القراءة أبو عمرو بن العالء وقال إمنا يكون هذا من املعاونة 

قال أبو جعفر وليس ميتنع شيء من هذا التفاق اللفظني ويدل على صحته الظهار مث قال جل وعز وما جعل 
  أدعياءكم أبناءكم 

  املرياث أي ما جعل من تبنيتموه واختذمتوه ولدا مبنزلة الولد يف 
  قال جماهد نزل هذا يف زيد بن حارثة 

   ٤مث قال جل وعز ذلكم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل آية 
  أي هو شيء تقولونه على التشبيه وليس حبقيقة 

  واهللا يقول احلق أي ال جيعل غري الولد ولدا 
   ٥ائهم هو أقسط عند اهللا آية وهو يهدي السبيل أي سبيل احلق مث قال جل وعز ادعوهم آلب

  روى سامل عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد حىت نزلت ادعوهم آلبائهم 
  مث قال جل وعز هو أقسط عند اهللا أي أعدل وقوله جل وعز فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم 

  أي فقولوا يا أخي يف الدين 
أي بنو عمكم أو أولياؤكم يف الدين مث قال جل وعز وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما ومواليكم 

  تعمدت قلوبكم 
  يف معناه ثالثة أقوال 

  قال جماهد فيما أخطأمت به قبل النهي يف هذا ويف غريه 
  ولكن ما تعمدت قلوبكم بعد النهي يف هذا ويف غريه 

  بين يف املخاطبة على غري تنب وقيل فيما أخطأمت به أن يقول له يا 



  وقال قتادة هو أن تنسب الرجل إىل غري أبيه وأنت ترى أنه أبوه 
  وهذا أوالها وأبينها وقوله جل وعز النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم 

ن روى جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فأميا رجل مات وترك دينا فإيل وإ
  ترك ماال فلورثته 

وحقيقة معىن اآلية واهللا جل وعز أعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أمر بشيء أو هنى عنه مث خالفته النفس 
  كان أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وهنيه أوىل باالتباع من الناس 

   ٦مث قال جل وعز وأزواجه أمهاهتم آية 
  يف اإلجالل وال يتزوجن بعده صلى اهللا عليه و سلم  أي هن يف احلرمة مبنزلة األمهات

وروي أنه إمنا فعل هذا ألهنن أزواجه يف اجلنة مث قال جل وعز وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من 
  املؤمنني واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا 
جرين واألنصار وكان رسول اهللا آخى بني املهاجرين وهذا قول قال جماهد أي إال أن توصوا ملن حالفتموه من املها

  بني ألنه بعيد أن يقال للمشرك ويل 
  وقال ابن احلنفية واحلسن وعطاء يف قوله تعاىل 

  إال أن متعلوا إىل أوليائكم معروفا أن يوصي لذي قرابته من املشركني 
  ل وعز كان ذلك يف الكتاب مسطورا قال احلسن هو وليك يف النسب وليس بوليك يف الدين مث قال ج

  قال قتادة أي مكتوبا عند اهللا جل وعز ال يرث كافر مسلما 
  قال أبو جعفر جيوز أن يكون املعىن حل ذلك يف الكتاب أي يف القرآن 

  وجيوز أن يكون ذلك قوله وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض وقوله جل وعز وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم 

  د هذا يف ظهر آدم صلى اهللا عليه و سلم قال جماه
  وقال قتادة أخذنا ميثاقهم أن يصدق بعضهم بعضا وقوله جل وعز ليسأل الصادقني عن صدقهم 

أي ليسأل الصادقني من الرسل توبيخا ملن كذهبم كما قال جل وعز أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون 
  اهللا 

  ل كان هللا جل وعز وقيل ليسأل الصادقني عن صدقهم ه
   ٩وقيل ليثابوا عليه وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود آية 

  قال جماهد جاءهم أبو سفيان وعيينة بن بدر وبنو قريظة وهم األحزاب 

  مث قال جل وعز فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها 
  ل هي الصبا كفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم حىت أظعنتهم روى ابن ايب جنيح عن جماهد قا

وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور مث قال جل وعز وجنودا مل 
   ١٠تروها آية 

  قال جماهد املالئكة ومل تقاتل يومئذ يوم األحزاب وقوله جل وعز إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
  قال حممد بن إسحق الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة 



والذين جاءوهم من أسفل منهم قريش وغطفان مث قال جل وعز وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر آية 
١٠   

  روى محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال بلغ فزعها 
   وقال قتادة شخصت عن مواضعها فلوال أن احللوق ضاقت عنها خلرجت

وقيل كادت تبلغ قال أبو جعفر وأحسن هذه األقوال القول األول أي بلغ وجيفها من شدة الفزع احللوق فكأهنا 
   ١١بلغت احللوق بالوجيب وقوله جل وعز هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا أية 

  قال جماهد أي حمصوا 
جل وعز وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما مث قال وزلزلوا زلزاال شديدا أي أزعجوا وحركوا مث قال 

   ١٢وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا آية 
قال قتادة قال قوم من املنافقني وعدنا حممد أن نفتح قصور الشام وفارس وأحدنا ال يقدر أن جياوز رحله ما وعدنا 

  اهللا ورسوله إال غرورا 

  ثرب ال مقام لكم فارجعوا مث قال جل وعز وإذ قالت طائفة منهم يا أهل ي
  وقرأ أبو عبد الرمحن واألعرج ال مقام لكم بضم امليم 

  قال أبو جعفر املقام بالفتح املوضع الذي يقام فيه واملصدر من قام يقوم 
واملقام بالضم مبعىن اإلقامة واملوضع من أقام هو وأقامه غريه مث قال جل وعز ويستأذن فريق منهم النيب يقولون إن 

  نا عورة بيوت
  قال ابن اسحق هو أوس بن قيظي الذي قال إن بيوتنا عورة عن مأل من قومه 

  وقرأ حيىي بن يعمر وأبو رجاء عورة بكسر الواو 

  يقال أعور املنزل إذا ضاع أو مل يكن له ما يستره أو سقط جداره 
يست كذلك وأن العدو ال يصل إليها فاملعىن إن بيوتنا ضائعة متهتكة ليس هلا من حيفظها فأعلم اهللا جل وعز أهنا ل

  ألن اهللا جل وعز حيفظها 
  قال جماهد أي خناف أن تسرق 

  ويقال للمرأة عورة فيجوز أن يكون املعىن إن بيوتنا ذات عورة فأكذهبم اهللا جل وعز 
سلم إليها فلم  قال قتادة قال قوم من املنافقني إن بيوتنا عورة وإنا خناف على أهلينا فأرسل النيب صلى اهللا عليه و

  يوجد فيها أحد 
  وجيوز أن يكون عورة مسكنا من عورة 

   ١٣مث قال جل وعز إن يريدون إال فرارا آية 
   ١٤أي عن نصرة النيب مث قال جل وعز ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سألوا الفتنة ألتوها آية 

  قال احلسن من أقطارها أي من نواحيها 
  قال غريه نواحي البيوت 

  سئلوا الفتنة ألتوها أي لقصدوها وجاءوها مث 



  قال احلسن الفتنة ههنا الشرك 
  وقرئ آلتوها 

  قال احلسن أي ألعطوها من أنفسهم 
قال غريه كما روي يف الذين عذبوا أهنم أعطوا ما سئلوا يف النيب صلى اهللا عليه و سلم إال بالال مث قال جل وعز 

  وما تلبثوا هبا إال يسريا 
  أي باملدينة وقوله جل وعز وإذا ال متتعون إال قليال قال القتيب 

قال جماهد والربيع بن خيثم يف قوله وإذا ال متتعون إال قليال ما بينهم وبني األجل وقوله جل وعز قد يعلم اهللا 
   ١٨املعوقني منكم والقائلني إلخواهنم هلم إلينا آية 

عندنا إال أكلة رأس ولن يطيقوا أبا سفيان وأصحابه فهلم إلينا  قال قتادة هم قوم من املنافقني قالوا ما أصحاب حممد
  مث قال جل وعز وال يأتون البأس إال قليال 

  أي إال تعذيرا مث قال جل وعز أشحة عليكم فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد 
  أي أشحة عليكم بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم 

  بالغوا يف االحتجاج عليكم  فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد أي

  وقال قتادة سلقوكم بطلب الغنيمة 
  وهذا قول حسن ألن بعده أشحة على اخلري 

  وعن ابن عباس استقبلوكم باألذى 
  وقال يزيد بن رومان سلقوكم مبا حتبون نفاقا منهم 

   ١٩يقال خطيب مسالق وسالق أي بليغ مث قال جل وعز أشحة على اخلري أولئك مل يؤمنوا آية 
  أي أشحة على الغنيمة 

أولئك مل يؤمنوا وإن كانوا قد أظهروا اإلميان فإن اعتقادهم غري ذلك وقوله جل وعز حيسبون األحزاب مل يذهبوا 
   ٢٠وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب آية 

  أي حيسبون األحزاب مل يذهبوا جلبنهم 
األعراب املعىن إهنم لفزعهم ورعبهم إذا جاء من يقاتلهم ودوا أهنم  وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف

  بادون يف األعراب 
  وقرأ طلحة بن مصرف يودوا لو أهنم بذا يف األعراب بدا 

واملعىن واحد وهو مجع باد كما يقال غزا وغزى مث خرب تعاىل مبا يقول املؤمنون فقال وملا رأى املؤمنون األحزاب 
  ا اهللا ورسوله قالوا هذا ما وعدن

  وقيل الذي وعدهم يف قوله أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة 

  وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء كذا قال قتادة 
  وقال يزيد بن رومان األحزاب قريش وغطفان وقوله جل وعز من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 



   ٢٣ه مث قال جل وعز فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال آية يقال صدقت العهد أي وفيت
  روى سعيد بن مسروق عن جماهد قال حنبه عهده 

  وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس فمنهم من قضى حنبه 
  قال مات على ما عاهد عليه ومنهم من ينتظر ذلك 

  نفس واخلطر العظيم قال أبو جعفر حكى أهل اللغة أن النحب العهد وال
  وأشهرها أن النحب العهد كما قال جماهد 

ويصححه أنه يروى أن قوما جعلوا على أنفسهم إن القوا العدو أن يصدقوا القتال حىت تقبلوا أو يفتح اهللا جل وعز 
  عليهم 

  فاملعىن فمنهم من قضى أجله ومسي األجل عهدا ألنه على العهد كان أو قضى عهده 

  ما بدلوا تبديال مث قال تعاىل و
  أي وما بدلوا دينهم تبديال مث قال جل وعز ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا 

  قال جماهد أبا سفيان وأصحابه مث قال جل وعز وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
  أي أعاوهنم من أهل الكتاب 

  قال جماهد بين قريظة من صياصهم من قصورهم 
  وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم من حصوهنم 

  قال أبو جعفر والقصور قد يتحصن هبا وأصل الصيصية 

  ... كوقع الصياصي يف النسيج املمدد ... يف اللغة ما ميتنع به ومنه قيل لقرون البقر صياصي ومنه قوله 
   ٢٧أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها آية يقال جذ اهللا صيصته أي أصله وقوله جل وعز وأورثكم 

  قال احلسن فارس والروم 
  وقال قتادة مكة 

  وقال ابن اسحق خيرب 
  وقال أبو جعفر وهذه كلها قد أورثها اهللا جل وعز املسلمني 

  إال أن األشبه باملعىن أن تكون خيرب واهللا أعلم 

تعاىل وأرضا مل تطئوها قال ما يفتح على املسلمني إىل يوم  روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة يف قوله
وقوله جل وعز يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن  - ٣٩القيامة 

   ٨ث  ٢وأسرحكن سراحا مجيال آية 
ملا أمر النيب صلى اهللا عليه و روى يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة ومعمر عن عروة عن عائشة قالت 

سلم بتخيري أزواجه بدأ يب فقال إين ذاكر لك أمرا وال عليك أن ال تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك قال وقد علم 
أن أبوي مل يكونا ليأمراين بفراقه مث تال يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فقلت أو يف 

  وي فإين أختار اهللا جل وعز ورسوله والدار األخرة هذا استأمر أب



قال يونس يف حديثه وفعل أزواجه كما فعلت فلم يكن ذلك طالقا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريهن 
  فاخترنه وقوله جل وعز يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني 

  عف قال يضاعف للمرار الكثرية ويضعف مرتني وقرأ يضعف هلذا فرق أبو عمرو بني يضعف و يضا
  وقال أبو عبيدة يضاعف هلا العذاب جيعل ثالثة أعذبة 

قال أبو جعفر التفريق الذي جاء به أبو عمرو ال يعرفه أحد من أهل اللغة علمته واملعىن يف يضاعف و يضعف واحد 
ا دفعت إليك ضعفيه أي مثليه يعين درمهني ويدل على هذا أي جيعل ضعفني أي مثلني كما تقول إن دفعت إيل درمه

  نؤهتا أجرها مرتني فال يكون العذاب أكثر من األجر 
  وقال يف موضع آخر ربنا آهتم ضعفني من العذاب أي مثلني 

  وروى معمر عن قتادة يضاعف هلا العذاب ضعفني 
  قال عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة 

   ورسوله وقوله جل وعز ومن يقنت منكن هللا
  ومعناه من يطع 

  قال قتادة كل قنوت يف القرآن طاعة 
   ٣٢وقال وأعتدنا هلا رزقا كرميا اجلنة وقوله جل وعز فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض آية 

  يقال خضع يف قوله إذا الن ومل يبني 
  ويبينه قوله تعاىل ي وقلن قوال معروفا أي بينا ظاهرا 

  دي فيطمع الذي يف قلبه مرض أي شك ونفاق قال قتادة والس
  قال عكرمة هو شهوة الزىن 

  وقوله جل وعز وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل 
  هو من وقر يقر وقارا يف املكان إذا ثبت فيه وفيه قول آخر 

 مسست مست حذفت قال حممد بن يزيد هو من قررت يف املكان أقر واألصل واقررن جاء على لغة من قال يف
  الراء األوىل وألقيت حركتها على القاف فصار وقرن 

  قال ومن قرأ وقرن فقد حلن 
  قال أبو جعفر جيوز أن يكون وقرن من قررت به عينا أقر فيكون املعىن واقررن به عينا يف بيوتكن 

   ٣٣مث قال جل وعز وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل آية 
  ة عن ابن عباس قال اجلاهلية األوىل ما بني إدريس ونوح صلى اهللا عليهما روى علي بن أمحر عن عكرم

  وروى عبد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن عكرمة عن ابن عباس قال ستكون جاهلية أخرى 
  وروى هشيم عن زكريا عن الشعيب قال اجلاهلية األوىل ما بني عيسى وحممد صلى اهللا عليهما 

  مشني بني الرجال فذلك التربج قال جماهد كان النساء يت
  وقال ابن أيب جنيح هو التبختر 



قال أبو جعفر التربج يف اللغة هو إظهار الزينة وما تستدعى به الشهوة وكان هذا ظاهرا بني عيسى وحممد صلى اهللا 
  عليهما وكان مث بغايا يقصدن وقوله جل وعز إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

حدثين أبو سعيد اخلدري قال حدثتين أم سلمة قالت نزلت هذه اآلية يف بيت وكنت جالسة على الباب قال عطية 
فقلت يا رسول اهللا ألست من أهل البيت قال إنك إىل خري وأنت من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان يف 

  البيت النيب وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهم 

  عز واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة وقوله جل و
  قال قتادة أي القرآن والسنة 

  وروى حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أم سلمة قالت 
قلت يا رسول اهللا أرى اهللا جل وعز يذكر الرجال وال يذكر النساء فنزلت إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني 

   ٣٥وله جل وعز واحلافظني فروجهم واحلافظات آية واملؤمنات والقانتني والقانتات وق
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لكتاب  لكرمي: ا لقرآن ا ا   معاين 
لنحاس: املؤلف  ا امساعيل  امحد بن حممد بن  بو جعفر   ا

  ... جرى فوقها واستشعرت لون املذهب ... وكمتا مدماة كأن متوهنا ... أي واحلافظاهتا ونظريه 
  مذهب 

فع لونا وقوله وروى سيبويه لوت مذهب بالنصب وإمنا جيوز الرفع على حذف اهلاء كأنه قال فاستشعرته فيمن ر
  جل وعز وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا 

قال قتادة ملا خطب النيب صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت جحش وهي ابنة عمته وهو يريدها لزيد ظنت أنه يريدها 
منة إذا قضى اهللا لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت وامتنعت فأنزل اهللا عز و جل وما كان ملؤمن وال مؤ

  ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم فأطاعت وسلمت 

  وقوله جل وعز وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه 
قال قتادة هو زيد بن حارثة أنعم اهللا عليه باإلسالم وأنعم عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعتق مث قال أمسك 

  ي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه عليك زوجك واتق اهللا وختف
روى ثابت عن أنس قال جاء زيد يشكو زينب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له أمسك عليك زوجك 

  واتق اهللا فأنزل اهللا جل وعز وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه إىل آخر اآلية 
  صلى اهللا عليه و سلم شيئا من القرآن لكتمها  قال ولو كتم رسول اهللا

  قال قتادة جاء زيد فقال يا رسول اهللا إين أشكو إليك لسان زينب وإين أريد أن أطلقها فقال له أمسك عليك 

زوجك واتق اهللا وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب أن يطلقها زيد فكره أن يقول له طلقها فيسمع الناس 
  بذلك 

  عفر أي فيفتتنوا قال أبو ج
وسئل علي بن احلسني عليه السالم عن هذه اآلية فقال أعلم اهللا جل وعز النيب صلى اهللا عليه و سلم أن زيدا 

  سيطلق زينب مث يتزوجها النيب صلى اهللا عليه و سلم بعده 
   ٣٧ية أي فقد أعلمتك أنه يطلقها قبل أن يطلقها وقوله جل وعز فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها آ

قال اخلليل معىن الوطر كل حاجة يهتم هبا فإذا قضاها قيل قضى وطره وأربه مث خرب جل وعز بالعلة اليت من أجلها 
  كان من أمر زيد ما كان فقال لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

  أي زوجناك زينب وكانت امرأة زيد وأنت متنب له لئال 

وهم أن حترمي التبين كتحرمي الوالدة كما كانت اجلاهلية تقول وقوله جل وعز ما كان على النيب من حرج فيما يت
   ٣٨فرض اهللا له آية 

  قال قتادة أي فيما أحل اهللا له 
قال أبو جعفر وفيه معىن املدح كما قال جل وعز ما على احملسنني من سبيل مث قال جل وعز سنة اهللا يف الذين خلوا 



  من قبل 
  أي ال يؤاخذون مبا مل حيرم عليهم 

   ٤٠وقوله جل وعز وكفى باهللا حسيبا آية 
  جيوز أن يكون مبعىن حماسب كما تقول أكيل وشريب 

وجيوز أن يكون مبعىن حمسب أي كاف يقال أحسبين الشيء كفاين وقوله جل وعز ما كان حممد أبا أحد من 
   ٤٠رجالكم آية 

  لسالم نزلت يف زيد بن حارثة قال علي بن احلسني عليه ا
  قال أبو جعفر أي ليس هو أباهم بالوالدة وإن كان كذلك يف التبجيل والتعظيم 

  مث قال جل وعز ولكن رسول اهللا وخامت النبيني 
  قال قتادة أي آخرهم 

  تمهم قال أبو جعفر من قرأ خامت بفتح التاء فمعناه عنده آخرهم ومن قرأ بالكسر خامت فمعناه عندهم أنه خ
  قال قتادة وسبحوه بكرة وأصيال 

   ٤٣صالة الصبح والعصر وقوله جل وعز هو الذي يصلي عليكم ومالئكته آية 
قال احلسن سألت بنو إسرائيل موسى صلى اهللا عليه أيصلي ربك فكأنه أعظم ذلك فأوحى اهللا جل وعز إليه إن 

  صاليت أن رمحيت تسبق غضيب 

  واألصيل العشي 
هو الذي يصلي عليكم ومالئكته هو الذي يغفر لكم وتستغفر لكم مالئكته وقوله جل وعز حتيتهم  قال الفراء معىن

  يوم يلقونه سالم 
  هو كما قال واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم 

   ٤٥أي حتيتهم يف اجلنة سالم وقوله جل وعز يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آية 

  أي شاهدا باإلبالغ شاهدا 
  ومبشرا باجلنة 

  ونذيرا من النار 
  وداعيا إىل اهللا بإذنه أي بأمره 

  وسراجا منريا أي وذا سراج وهو القرآن 
  وجيوز أن يكون املعىن ومبينا وتاليا 

يب عن حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملار
شيبان النحوي قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ملا نزلت يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 

ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا دعا رسول اهللا عليا ومعاذا فقال انطلقا فيسرا وال تعسرا فإنه قد نزل علي 
  الليلة آية إنا أرسلناك 



ونذيرا من النار وداعيا إىل اهللا قال شهادة أن ال إله إال اهللا بإذنه بأمره وسراجا منريا قال بالقرآن  شاهدا ومبشرا
   ٤٨وقوله جل وعز وال تطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم آية 

ن قال جماهد ودع أذاهم أي أعرض عنهم وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن م
  قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 

قال حبيب بن أيب ثابت سئل علي بن احلسني عليه السالم عن رجل قال المرأته إن تزوجتك فأنت طالق فقال ليس 
  بشيء 

ذكر اهللا جل وعز النكاح قبل الطالق فقال إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن وقوله جل وعز فمتعوهن وسرحوهن 
  مجيال  سراحا

قال سعيد بن املسيب هي منسوخة باليت يف البقرة يعين قوله جل وعز وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد 
فرضتم هلن فريضة أي فلم يذكر املتعة وقوله جل وعز يا أيها النيب إنا حللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن آية 

٥٠   

  قال جماهد أي صداقهن 
نئ قالت خطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاعتذرت منه فعذرين فأنزل اهللا جل وروى أبو صاحل عن أم ها

وعز يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن إىل قوله الاليت هاجرن معك ومل أكن هاجرت إمنا 
   ٥٠آية  كنت من الطلقاء فكنت ال أحل له مث قال جل وعز وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب

  قال علي بن احلسني رضي اهللا عنه وعروة والشعيب هي أم شريك 
  وقال الزهري وعكرمة وحممد بن كعب هي ميمونة ابنة احلارث وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قال الزهري ووهبت سودة يومها لعائشة 
  وقرأ احلسن أن وهبت 

  وقرأ األعمش وامرأة مؤمنة وهبت 
ع للمعاين ألنه قيل إهنن نساء وإذا فتح كان املعىن على واحدة بعينها ألن الفتح على البدل من امرأة وكسر إن أمج

  ومبعىن ألن 
  وقال جماهد مل هتب نفسها 

  فعلى هذا القول ال تكون إن إال مكسورة 
  وقيل ومعىن وهبت نفسها إن تزوجت بال صداق 

  حد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل هو أن جتعل اهلبة صداقا وأن هذا ال حيل أل
قال أبو جعفر والقول األول أوىل ألن معىن اهلبة يف اللغة دفع شيء بال عوض وقوله جل وعز قد علمنا ما فرضنا 

  عليهم يف أزواجهم 
  أي قد علمنا ما يف ذلك من الصالح وهذه كلمة مستعملة يقال أنا أعلم مالك يف ذا 

يب بن كعب يف قوله تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم قال مثىن وثالث وروى زياد بن عبد اهللا عن أ



  ورباع 
  وقال قتادة فرض عليهم أن ال نكاح إال بويل وشاهدي 

   ٥٠عدل وصداق وأن ال يتزوج الرجل أكثر من أربع وقوله جل وعز لكيال يكون عليك حرج آية 
تهن آجورهن وقوله جل وعز ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من متعلق بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتي

   ٥١تشاء آية 
  روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف قوله تعاىل 

  ترجي من تشاء منهن قال هذا يف الواهبات أنفسهن 
  قال الشعيب هن الواهبات أنفسهن تزوج رسول اهللا منهن وترك منهن 

   صلى اهللا عليه و سلم أرجأ أحدا من أزواجه بل آواهن كلهن وقال الزهري ما علمنا أن رسول اهللا
  وقال قتادة أطلق لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقسم بينهن كيف شاء ومل يقسم بينهن إال بالقسط 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع حدثنا سلمة حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن أيب رزين قال املرجآت 
مونة وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء يف قسم النيب صلى اهللا مي

  عليه و سلم يساوي بينهن يف القسم 

  وقال جماهد هو أن يعتزهلن بال طالق 
  قال أبو جعفر قول قتادة وأيب رزين وجماهد يرجع إىل معىن واحد أن ذلك يف القسم 

أيب رزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد أن خيلي اللوايت أرجأهن فقلن له اقسم لنا وقد روى منصور عن 
  كيف شئت واتركنا على حالنا فتركهن 

  وقال قتادة يف قوله تعاىل ذلك أدىن أن تقر أعينهن 
  إذا علمن أن ذلك من اهللا جل وعز قرت أعينهن ومل حيزن ورضني 

   ٥٢ء من بعد آية وقوله جل وعز ال حيل لك النسا
  يف هذه اآلية أقوال 

فمنها ما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة قالت ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حىت أحل له النساء 

ى وقال احلسن ملا خري النيب صلى اهللا عليه و سلم أزواجه فاخترنه شكر اهللا جل وعز هلن ذلك فحرم على النيب صل
  اهللا عليه و سلم أن يتزوج غريهن أي فامتحنه بذلك كما امتحنهن 

  وقال علي بن احلسني قد كان له أن يتزوج 

  قال أبو جعفر هذه الثالثة األقوال غري متناقضة 
تقول عائشة ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحل له النساء إسناده جيد ويتأول على أنه ناسخ 

به يف أن السنة تنسخ القرآن كما قال جل وعز إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني وقال النيب للحظر وحيتج 
  صلى اهللا عليه و سلم ال وصية لوارث 



  ومذهب الضحاك أن الناسخ هلا قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
  وهذا ال يصح ألن بعده ذلك أدىن أن تقر أعينهن وال حيزن 

لي بن احلسني عليه السالم جيوز أن يكون يرجع إىل قول عائشة وإن كان قد أنكر قول احلسن فإن احلسن وقول ع
  مل يذكر أن اآلية منسوخة فيجوز أن يكون أنكره من هذه اجلهة وتكون اآلية عنده منسوخة 

  وعوض اهللا جل وعز نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم من ذلك أن جعلهن أزواجه يف اجلنة 
ويف اآلية غري هذا قال زياد بن عبداهللا سألت أيب بن كعب عن قول اهللا جل وعز ال حيل لك النساء من بعد فقلت 
أكان حيل له أن يتزوج فقال نعم ما بأس بذلك قال اهللا جل وعز إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن إىل 

بعد أي ال حيل لك األمهات وال األخوات وال البنات قوله وامرأة مؤمنة مث قال جل وعز ال حيل لك النساء من 
  فهذا قول آخر 

  أي ال حيل لك النساء من بعد من أحللنا إال ما ملكت ميينك 
  وقال جماهد وسعيد بن جبري وعطاء واحلكم قوال آخر 

  قالوا ال حيل لك النساء من بعد أي ال حيل لك اليهوديات وال النصرانيات 

ن تتزوج كافرة فتكون أما للمؤمنني ولو أعجبك حسنها إال ما ملكت ميينك فإن له أن قال جماهد أي ال حيل أ
  يتسرى هبا وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم 

ن أدعو قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس هبذه اآلية ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه و سلم زينب ابنة جحش أمرين أ
كل من لقيت ودعا النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل اهللا جل وعز يف الطعام الربكة فأكل قوم وانصرفوا وبقيت 
طائفة وكانت زينب يف البيت فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم وخرج وهم جلوس فأنزل اهللا جل وعز يا أيها 

آخر اآلية فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاب  الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل
  وانصرفوا 

   ٥٣قال جماهد يف قوله تعاىل إىل طعام غري ناظرين إناه آية 
  غري متحينني نضجه 

  وال مستأنسني حلديث قال بعد األكل 
  وقوله جل وعز وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 

  عاما وال غريه وال ينظر إليهن متنقبات وال غري متنقبات إال من وراء حجاب فكان ال حيل ألحد أن يسأهلن ط
  وكانت عائشة إذا طافت بالبيت سترت 

ويف احلديث ملا ماتت زينب قال عمر ال خيرج يف جنازهتا إال ذو حمرم منها فوصف له النعش فاستحسنه وأمر به 
  وقال اخرجوا فصلوا على أمكم 
واج النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما نزلت هذه اآلية جئت ألدخل فقال يل النيب قال أنس كنت أدخل على أز

  صلى اهللا عليه و سلم وراءك يا بين 



   ٥٣وقوله عزو جل وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا آية 
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قتادة قال رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ما

  تزوجت فالنة 
  قال معمر قال هذا طلحة لعائشة 

وقوله جل وعز ال جناح عليهن يف آبائهن وال أبنائهن وال إخواهنن وال أبناء إخواهنن وال أبناء أخواهتن وال نسائهن 
  وال ما ملكت أمياهنن 

  يعين يف االستئذان 
  ن وقيل معىن وال نسائهن وال أهل دينه

  وقد قيل بل هو جلميع النساء أي اللوايت من جنسهن 

  وقيل وال ما ملكت أمياهنن من النساء خاصة 
   ٧٢وقيل عام إذا مل تعرف ريبة وقوله جل وعز إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب آية 

له بشري بن سعد  قال أبو مسعود األنصاري أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جملس سعد بن عبادة فقال
أمرنا اهللا جل وعز أن نصلي عليك يارسول اهللا فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت 

  كما باركت على إبراهيم يف العاملني على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد 

  إنك محيد جميد والسالم كما علمتم 
وروى املسعودي عن عون بن عبداهللا عن أيب فاختة عن األسود عن عبد اهللا أنه قال إذا صليتم على النيب صلى اهللا 

  ل قولوا عليه و سلم فأحسنوا الصالة عليه فإنكم ال تدرون لعل اهللا يعرض ذلك عليه قالوا فعلمنا قا
اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك على سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت النبيني حممد عبدك ورسولك إمام 

  اخلري وقائد اخلري ورسول الرمحة 
  اللهم ابعثه مقاما حممودا يغبطه به األولون واآلخرون 

  إنك محيد جميد اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم 

اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وقوله جل وعز إن 
   ٥٧الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة آية 

  قيل املعىن يؤذون أولياء اهللا 
  ال اهللا عز و جل وروى مهام عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق

  شتمين عبدي ومل يكن له أن يشتمين 
  وكذبين ومل يكن ينبغي له أن يكذبين 

  فأما شتمه إياي فقوله إين اختذت ولدا وأنا األحد الصمد 
  وأما تكذيبه إياي فإنه زعم أن لن يبعث 

   ٥٨ة يعين بعد املوت وقوله جل وعز والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا ألي



روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال يقعون يف املؤمنني واملؤمنات بغري ما عملوا وقوله جل وعز يا أيها النيب قل 
   ٥٩ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن آية 

إماء فأنزل اهللا جل  قال أبو مالك واحلسن كان النساء خيرجن بالليل يف حاجاهتن فيؤذيهن املنافقون ويتومهون إهنن
  وعز 

  يا أيها النيب قل ألزواجك إىل آخر اآلية 
  قال احلسن ذلك أدين أن يعرف أهنن حرائر فال يؤذين 

  قال احلسن تغطي نصف وجهها 
  وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت عالها بالدرة 

تغطي حاجبها بالرداء مث ترده على قال حممد بن سريين سألت عبيدة عن قوله تعاىل يدنني عليهن من جالبيبهن فقال 
  أنفها حىت تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها 

قال جماهد يتجلبنب حىت يعرفن فال يؤذين بالقول وقوله جل وعز لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض 
   ٦٠واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم آية 

يظهروا نفاقهم فأنزل اهللا جل وعز لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم  قال قتادة كان ناس من املنافقني أرادوا أن
  مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم أي لنحرشنك عليهم 

  وقال مالك بن دينار سألت عكرمة عن قوله والذين يف قلوهبم مرض فقال الزىن وكذلك شهر بن حوشب 

  وقال طاووس نزلت هذه اآلية يف أمر النساء 
   ٦٠وقال سلمة بن كهيل نزلت يف أصحاب الفواحش مث قال جل وعز مث ال جياورونك فيها إال قليال آية 

  جيوز أن يكون املعىن إال وهم قليل 
وجيوز أن يكون املعىن إال وقتا قليال وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما 

   ٦٩ وجيها آية قالوا وكان عند اهللا
حدثنا حممد بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن حممد بن 

سريين عن أيب هريرة يف هذه اآلية ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
كان رجال حييا ستريا ال يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه  عليه و سلم إن موسى صلى اهللا عليه و سلم

  من آذاه من بين إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا التستر 

إال من عيب جبلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن اهللا عز و جل أراد أن يربئه مما قالوا وإن موسى خال يوما وحده 
غ من غسله أقبل إىل ثوبه ليأخذه وإن احلجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه فوضع ثوبه على حجر مث اغتسل فلما فر

وطلب احلجر وجعل يقول ثويب حجر ثويب حجر حىت انتهى إىل مأل من بين إسرائيل فرأوه عريانا كأحسن الرجال 
احلجر لندبا من  خلقا فربأوه مما قالوا له وإن احلجر قام فأخذ ثوبه فلبسه قال فطفق باحلجر ضربا قال فواهللا إن يف

  أثر ضربه ثالثا أو أربعا أو مخسا 
وروى سفيان بن حسني عن احلكم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن علي عليه السالم يف قوله جل وعز ال 
تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا قال صعد موسى وهارون صلى اهللا عليهما وسلم إىل اجلبل فمات 



سالم فقالت بنو إسرائيل ملوسى أنت قتلته كان ألني لنا منك وأشد حبا فأوذي يف ذلك فأمر اهللا جل هارون عليه ال
  وعز املالئكة فحملته 

فمروا به على جمالس بين إسرائيل فتكلمت املالئكة مبوته حىت علمت بنو إسرائيل أنه مات فدفنوه فلم يعلم موضع 
  قربه إال الرخم فإن اهللا قد جعله أصم أبكم 

قال أبو جعفر واملعىن ال تؤذوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم كما آذى قوم موسى موسى فربأه اهللا مما قالوا مما رموه 
  به من األمرين مجيعا 

   ٧٠وكان عند اهللا وجيها أي كلمه تكليما وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا آية 
  سديدا أي سدادا  قال جماهد وقولوا قوال

  وقال احلسن أي صدقا وقوله جل وعز إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض 

   ٧١واجلبال فأبني أن حيملنها آية 
  يف هذه اآلية أقوال 

  منها أن املعىن على أهل السموات 
  ويكون معىن عرضنا أظهرنا كما تقول عرضت املتاع 

  لوها كلهم ويكون املعىن فأبوا أن يقبلوها ويكون فأبني على لفظ األول ألهنم مل حيم
  ومحلها اإلنسان أي تكلفها وكلهم قد كلفها 

  وقيل ملا حضرت آدم صلى اهللا عليه و سلم الوفاة أمر أن يعرض األمانة على اخللق فعرضها فلم يقبلها إال بنوه 
  وقول ثالث هو الذي عليه أهل التفسري 

عن معاوية بن صاحل علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال قوله تعاىل إنا  حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل
عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال قال األمانة الفرائض عرضها اهللا على السموات واألرض واجلبال 

عز أال إن أدوها أثاهبم وإن ضيعوها عذهبم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غري معصية ولكن تعظيما لدين اهللا جل و
يقوموا به مث عرضها على آدم فقبلها مبا فيها وهو قوله تعاىل ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال غرا بأمر اهللا جل 

  وعز 
وقال جماهد عرض اهللا الثواب والعقاب على السموات واألرض واجلبال فأبني ذلك وأشفقن منه وقيل ألدم فقبله 

  فما أقام يف اجلنة إال ساعتني 
سعيد بن جبري عرضت الفرائض على السموات واألرض واجلبال فأشفقن منها وامتنعن وقبلها آدم صلى اهللا وقال 

  عليه و سلم 

  وقال عبد اهللا بن عمر عرض على آدم الثواب والعقاب 
  وقال الضحاك األمانة الطاعة عرضت على السموات واألرض واجلبال إن خالفنها عذبن فأبني ومحلها اإلنسان 

  قتادة عرضت الفرائض على اخللق فأبني إال آدم صلى اهللا عليه و سلم وقال 



  قال أبو جعفر وهذ األقوال وهي أقوال األئمة من أهل التفسري تتأول على معنيني 
  أحدمها أن اهللا جل وعز جعل يف هذه األشياء ما متيز به مث عرض عليها الفرائض والطاعة واملعصية 

عز ائتمن ابن آدم على الطاعة وائتمن هذه األشياء على الطاعة واخلضوع فخربنا أن واملعىن اآلخر أن اهللا جل و
  هذه األشياء مل حتتمل األمانة أي مل ختنها يقال محل األمانة واحتملها أي خاهنا ومحل إمثها 

وقال وإن منها  وقيل املعىن ومحلها اإلنسان ومل يقم هبا فحذف لعلم املخاطب بذلك فقال جل وعز قالتا أتينا طائعني
  ملا يهبط من خشية اهللا 

  ومحلها اإلنسان أي خاهنا ومحل إمثها 
  قال احلسن ومحلها اإلنسان أي الكافر واملنافق 

قال أبو جعفر وقول احلسن يدل على التأويل الثاين ويدل عليه أيضا قوله ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني 
  ؤمنني واملؤمنات وكان اهللا غفورا رحيما واملشركات ويتوب اهللا على امل

  متت بعونه تعاىل سورة األحزاب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تفسري سورة سبأ مكيه

  آية  ٥٤وآياهتا 

  سورة سبأ وهي مكية 
  من ذلك قوله جل وعز احلمد هللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة 

  واهم أن احلمد هللا رب العاملني وهو قوله جل وعز وآخر دع
   ١مث قال تعاىل وهو احلكيم اخلبري آية 

  روى معمر عن قتادة قال حكيم يف أمره خبري يف خلقه 
   ١مث قال جل وعز يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها آية 

  أي ما يدخل فيها من قطر وغريه وما خيرج منها من نبات وغريه 
  عرج فيها وما ينزل من السماء وما ي

   ٣من عرج يعرج إذا صعد وقوله جل وعز وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب آية 
   ٣أي بلى وريب عامل الغيب لتأتينكم مث قال جل وعز ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض آية 

  ال يغيب  روى أبو حيىي عن جماهد عن ابن عباس ال يعزب

وقرأ حيىي بن وثاب ال يعزب وهي لغة معروفة يقال عزب يعزب ويعزب إذا بعد وغاب وقوله جل وعز والذين 
  سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم 
  قال قتادة ظنوا أهنم يعجزون اهللا جل وعز ولن يعجزوه 



  قرأ معجزين أراد مثبطني املؤمنني كذا قاله ابن الزبري  قال أبو جعفر يقال عاجزة وأعجزه إذا غالبه وسبقه ومن
   ٧وقال قتادة يف قوله جل وعز وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق آية 

  أي إذا أكلتكم األرض وصرمت عظاما ورفاتا 
رض يقدر على ذلك وعلى أن إنكم لفي خلق جديد أي ستحيون وتبعثون مث أعلمهم أن الذي خلق السموات واأل

  يعجل هلم العقوبة فقال 
أفلم يروا إىل ما بني أيديهم ومن خلفهم وما السماء واألرض إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط عليهم كسفا من 

   ٩السماء آية 
  أي قطعة 

   ٩إن يف ذلك آلية لكل عبد منيب آية 
   ١٠فضال يا جبال أويب معه آية قال قتادة أي تائب وقوله جل وعز ولقد آتينا داود منا 

  يا جبال أويب معه أي قلنا 
  قال سعيد بن جبري وجماهد وقتادة والضحاك وأبو ميسرة أويب أي سبحي 

  وقرأ احلسن وابن أيب إسحق أويل معه 
  واملعروف يف اللغة أنه يقال آب يئوب إذا رجع وعاد فيكون معىن أويب أي عودي معه يف التسبيح 

  م العرب على معنيني و أويب يف كال
  أحدمها على التكثري من أويب فيكون معىن أويب على هذا رجعي معه يف التسبيح 

   ١٠الثاين ويقال أوب إذا سار هنارا فيكون معىن أويب على هذا سريي معه وقوله جل وعز وألنا له احلديد آية 
  قال قتادة أالن اهللا جل وعز له احلديد فكان يعمله بغري نار 

   ١١األعمش ألني له احلديد حىت صار مثل اخليوط مث قال جل وعز أن اعمل سابغات وقدر يف السرد آية وقال 
  قال قتادة أي دروعا سابغات 

  قال أبو جعفر يقال سبغ الثوب والدرع وغريمها إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه 
   ١١مث قال وقدر يف السرد آية 

  لق الدرع قال قتادة السرد املسمار الذي يف ح
  قال أبو جعفر وقال ابن زيد السرد احللق 

  والسرد يف اللغة كل ما عمل متسقا متتابعا يقرب بعضه من بعض ومنه سرد الكالم 
  قال سيبويه ومنه رجل سرندي أي جرئ قال ألنه ميضي قدما 

  قال أبو جعفر ومنه قيل للذي يصنع الدروع زراد وسراد 

سامري يف حلق الدرع حىت تكون مبقدار ال يغلظ املسمار وتضيق احللقة فتفصم فاملعىن وهو قول جماهد وقدر امل
  احللقة وال توسع احللقة وتصغر املسمار وتدقه فتسلس احللقة وقوله جل وعز وأسلنا له عني القطر 

  قال قتادة أسال اهللا جل وعز له عينا من حناس 



  أي حىت سالت وظهرت فكان يستعملها فيما يريد 
  مش سيلت له كما يسيل املاء قال األع

   ١٣وقيل مل يذب النحاس ألحد قبله وقوله جل وعز يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل آية 
  روى أبو هالل عن قتادة قال حماريب مساجد 

  وكذلك قال الضحاك 
  قال جماهد احملاريب دون القصور 

  واحملاريب يف اللغة كل موضع مشرف أو شريف 
  ومتاثيل قال الضحاك أي صورا  مث قال جل وعز

  قال جماهد متاثيل أي من حناس مث قال جل وعز وجفان كاجلواب وقدور راسيات 
  قال جماهد اجلوايب حياض اإلبل 

  قال أبو جعفر اجلابية يف اللغة احلوض الذي جيىب فيه الشيء أي جيمع 
  ومنه قول األعشى 

  ... لعراقي تفهق كجابية الشيخ ا... نفى الذم عن آل احمللق جفنة 
  ويروي كجابية الشيح 

  قال جماهد راسيات أي عظام 
  وقال سعيد بن جبري راسيات تفرغ إفراغا وال حتمل 

  وقال قتادة راسيات أي ثابتات 
  مث قال جل وعز اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 

  رب فتال اعملوا آل داود شكرا فقال قال عطاء بن يسار صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما املن
  ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل داود 

  والعدل يف الغضب والرضى 
  والقصد يف الفقر والغىن 

  وخشية اهللا جل وعز يف السر والعالنية 
ل وعز قد ذكر قال جماهد ملا قال اهللا جل وعز اعملوا آل داود شكرا قال داود لسليمان صلى اهللا عليهما إن اهللا ج

  الشكر فاكفين صالة النهار أكفك صالة الليل قال ال أقدر 
  قال فاكفين قال الفاريايب أراه قال إىل صالة الظهر قال نعم فكفاه 

  وقال الزهري اعملوا آل داود شكرا أي قولوا احلمد هللا 
قضينا عليه املوت ما دهلم على وروي عن عبد اهللا بن عباس قال شكرا على ما أنعم به عليكم وقوله جل وعز فلما 

   ١٤موته إال دابة األرض تأكل منسأته آية 
  قال عبد اهللا بن مسعود أقام حوال حىت أكلت األرضة عصاه فسقط فعلم أنه قد مات 

  وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس املنسأة العصا 



على ... أمون كألواح اإلران نسأهتا ... رفة قال أبو جعفر قيل للعصا منسأة ألنه يؤخر هبا الشيء ويساق هبا قال ط
  ... الحب كأنه ظهر برجد 

   ١٤وقوله جل وعز فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني آية 
ن قال قتادة كانت اجلن خترب اإلنس أهنم يعلمون الغيب فلما مات سليمان صلى اهللا عليه و سلم ومل تعلم به اجل

  تبينت اجلن لإلنس أهنم ال يعلمون الغيب 
  وهذا أحسن ما قيل يف اآلية 

  واملعىن تبني أمر اجلن 
  ويدل على صحته احلديث املرفوع 

روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رة نابتة بني يديه فيسأهلا ما امسك فإن كانت لغرس غرست وإن كانت قال كان سليمان نيب اهللا إذا صلى رأى شج

لدواء كتبت فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة بني يديه فقال ما امسك فقالت اخلرنوب قال ألي شيء أنت 
حتها عصا قالت خلراب أهل هذا البيت قال اللهم عم على اجلن مويت حىت يعلم اإلنس أن اجلن ال يعلمون الغيب فن

فتوكأ عليها حوال ال يعلمون فسقطت فعلمت اإلنس أن اجلن ال يعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة 
  فشكرت اجلن لألرضة 

  قال قتادة ويف مصحف عبداهللا بن مسعود تبينت اإلنس أن لو كان اجلن يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني 
ت اإلنس اجلن وقوله جل وعز لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال ومن قرأ تبينت اجلن أراد تبين

   ١٥آية 
  يروى أن سبأ اسم رجل فيكون على هذا امسا للقبيلة فيمن مل يصرف 

  وقيل هو اسم موضع 

   ١٥مث قال تعاىل جنتان عن ميني ومشال آية 
  ورب غفور أي جنة عن اليمني وجنة عن اليسار وقوله جل وعز بلدة طيبة 

  واملعىن هذه بلدة طيبة واهللا رب غفور 
  مث قال جل وعز فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 

  أي فأعرضوا عن أمر اهللا جل وعز وشكره فأرسلنا عليهم سيل العرم 
  قال عطاء العرم اسم الوادي 

  وقيل هو اجلرذ الذي أرسل عليهم 

  د روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس العرم الشدي
  وقيل هو املطر العرم أي الشديد 

  وقال قتادة أرسل اهللا عليهم جرذا فهدم عرمهم يريد بالعرم السكر قال فغرق جناهتم وخرب أرضهم عقوبة هلم 
  وهذا أعرف ما قيل يف معىن العرم 

  سيله العرما إذ يبنون من دون ... يقال للسكر عرمة ومجعه عرم مسي بذلك لشدته ومنه قيل فالن عارم قال الشاعر 



   ١٦وقوله جل وعز وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذواتى أكل مخط آية 
  األكل الثمر 

  قال أبو مالك وجماهد وقتادة والضحاك اخلمط األراك وكذا قال اخلليل 
  قال أبو عبيدة اخلمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك 

  يت أخذت شيئا من الريح وأنشد وقال القتيب يف أدب الكاتب يقال للحامضة مخطة ويقال اخلمطة ال

  ... وال خلة يكوي الشروب شهاهبا ... عقار كماء الينء ليست خبمطة 
   ١٧وقوله جل وعز ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور آية 

  قال طاووس هو املناقشة يف احلساب من نوقش عذب 
ليكة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال أبو جعفر ويبني لك صحة هذا ما رواه أيوب عن ابن أيب م

من حوسب عذب قالت قلت فإن اهللا يقول فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا فقال إمنا ذاك 
  العرض ولكن من نوقش احلساب عذب 

ل وعز أضل أعماهلم وقوله قال أبو جعفر املعىن أن املؤمن يكفر عنه سيئاته والكافر حيبط عمله وجيازى كما قال ج
   ١٨جل وعز وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة آية 

  قال احلسن بني اليمن والشام قال القرى اليت باركنا فيها الشام 
  قال قتادة قرى ظاهرة على الطريق متصلة 

   ١٨وا فيها ليايل وأياما آمنني آية وقال جماهد يردون كل يوم على ماء مث قال جل وعز وقدرنا فيها السري سري
  قال قتادة يغدون ويقيلون يف قرية ويروحون ويبيتون يف 

قرية يسريون غري خائفني وال جياع وال ظماء وإن كانت املرأة لتمر وعلى رأسها مكتلها فال ترجع إال وهو مآلن 
  مثرا من غري اجتناء 

   ١٩قال اهللا جل وعز وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث آية قال فبطروا النعمة فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا 
  وقرأ عبداهللا بن عباس وابن احلنفية ربنا باعد بني أسفارنا 

  قال ابن عباس شكوا رهبم جل وعز 

  وقرأ حيىي بن يعمر وعيسى ربنا بعد بني أسفارنا 
  وقرأ سعيد بن أيب احلسن أخو احلسني ربنا بعد بني أسفارنا 

وىل أبني وأهل التفسري يقولون بطروا النعمة وأخرب اهللا جل وعز أنه عاقبهم على ذلك إال أنه جيوز أن والقراءة األ
  يكونوا قالوا هذا بعدما باعد اهللا جل وعز بني أسفارهم أو يكونوا لبطرهم استبعدوا القريب 
  رقها وكانت العرب تضرب هبم املثل فتقول تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ أي مذاهب سبأ وط

   ٢٠وقوله جل وعز ولقد صدق عليهم إبليس ظنه آية 
  وهي قراءة اهلجهاج 

  وجيوز ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يف ظنه 



روى عن ابن عباس أنه قال قال إبليس خلقت من نار وخلق آدم صلى اهللا عليه من طني ضعيفا ألحتنكن ذريته إال 
  قليال 

  لمه فأنا على ولده أقدر فصدق ظنه ويروى أنه قال قد أعويت آدم على موضعه وع
ويبني هذا قوله تعاىل مث آلتينهم من بني آيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 

  وقوله جل وعز ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم 

  املخلصني فإمنا قال هذا ظنا فصدق ظنه 
  ومن قرأ صدق صري الظن مفعوال 

ظن ونصب إبليس أراد ولقد صدق ظن إبليس حني اتبعوه وقوله جل وعز وما كان له عليهم من ومن رفع ال
  أي من حجة  ٢١سلطان آية 

إال لنعلم من يؤمن باآلخرة أي ما امتحناهم به إال لنعلم من يؤمن باآلخرة علم شهادة فأما علم الغيب فاهللا جل وعز 
  عامل به قبل أن يكون 

   ٢٢هم من ظهري آية وقوله جل وعز وما له من
   ٢٣قال أبو عبيدة من ظهري أي من معني وقوله جل وعز وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له آية 

  جيوز أن يكون املعىن إال ملن أذن له أن يشفع 
  وأن يكون للمشفوع 

  واألول أبني لقوله تعاىل حىت إذا فزع عن قلوهبم 
  ي فزع وقرأ ابن عباس حىت إذا فزع عن قلوهبم أ

  اهللا عز و جل عن قلوهبم يقال فزعته أزلت عنه الفزع 
  واملعروف من قراءة احلسن حىت إذا فرغ عن قلوهبم أي فرغ منها الفزع 

قال عكرمة مسعت أبا هريرة يقول إن النيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت 
  وعز فيسمع كالسلسلة على الصفوان فيقولون ماذا قال ربكم املالئكة بأجنحتها خضعانا هللا جل 

  فيقال للذي قال احلق وهو العلي الكبري وذكر وذكر احلديث 
  وقال عبد اهللا بن مسعود تسمع املالئكة يف السماء للوحي 

احلق  صوتا كصوت الفوالذ على الصفا فيخرون على جباههم فإذا جلي عنهم قالوا للرسل ماذا قال ربكم فيقولون
  احلق 

وقال قتادة ملا كانت الفترة بني عيسى وحممد صلى اهللا عليهما وسلم فنزل الوحي خرت املالئكة سجدا حىت إذا 
  فزع عن قلوهبم أي جلي 

   ٢٤قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وقوله جل وعز وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني آية 
  مبني أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني مث حذف  املعىن وإنا لعلى هدى أو يف ضالل

  وهذا على حسن املخاطبة والتقرير أي قد ظهرت الرباهني وتبني احلق كما يقال قد علمت أينا الكاذب 



   ٢٨قال قتادة مث يفتح بيننا أي يقضي بيننا وقوله جل وعز وما أرسلناك إال كافة للناس آية 
  قال جماهد أي إىل الناس مجيعا 

وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أرسلت إىل كل أمحر وأسود وقوله جل وعز وقال الذين كفروا لن نؤمن هبذا 
   ٣٣القرآن وال بالذي بني يديه آية 

  قال أبو إسحق يعين الكتب املتقدمة وهم كفار العرب 

  وقوله جل وعز بل مكر الليل والنهار 
  نهار روى معمر عن قتادة أي بل مكركم بالليل وال

  وقرأ سعيد بن جبري بل مكر الليل والنهار من الكرور 
  وقرأ راشد وهو الذي كان ينظر يف املصاحف وقت احلجاج بل مكر الليل والنهار 

   ٣٤واملعىن وقت مكر الليل والنهار وقوله جل وعز إال قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون آية 
  أي رؤساها ومتكربوها وقادهتا 

  ل وعز وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى وقوله ج
املعىن وما أموالكم باليت تقربكم وال أوالدكم بالذين يقربونكم مث حذف وقوله جل وعز فأولئك هلم جزاء الضعف 

  مبا عملوا 
وما أنفقتم من  أي جزاء الضعف الذي أعلمناكموه وهو قوله تعاىل من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وقوله جل وعز

  شيء فهو خيلفه 

  روى املنهال عن سعيد بن جبري قال يف غري سرف وال تقتري 
   ٤٤أي فاهللا جل وعز خيلفه بالثواب وقوله جل وعز وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير آية 

ذين من أي مل يكونوا أهل كتاب ومل يبعث إليهم نيب قبل حممد صلى اهللا عليه و سلم مث قال جل وعز وكذب ال
   ٤٥قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم آية 

  قال قتادة أي كذب الذين قبل هؤالء وما بلغ هؤالء معشار ما أويت أولئك كانوا أجلد وأقوى وقد أهلكوا 
قال أبو جعفر معشار مبعىن عشر ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله جل وعز قل 

   ٤٦م بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى آية إمنا إعظك
  قال قتادة أي واحدة أعظكم هبا أن تقوموا هللا وهذا وعظهم 

  واملعىن على قول قتادة إمنا أعظكم خبصلة واحدة مث بينها فقال أن تقوموا هللا مثىن وفرادى 

  وقال جماهد بواحدة بطاعة اهللا جل وعز وقيل بتوحيده 
  وموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا ما بصاحبكم من جنة واملعىن على هذا ألن تق

أي يقوم أحدكم وحده ويشاور غريه فيقول هل علمت أن هذا الرجل كذب قط أو سحر أو كهن أو شعر مث 
  تتفكروا بعد ذلك فإنه يعلم أن ما جاء به من عند اهللا جل وعز 



ه احلق واعترب وقوله جل وعز قل ما سألتكم من أجر ويقال إن من حتري يف أمر مث شاور فيه مث فكر بعد ذلك تبني ل
  فهو لكم 

أي ما سألتكم من أجر على تأدية الرسالة ودعائكم إىل القبول فهو لكم وقوله جل وعز قل إن ريب يقذف باحلق 
  عالم الغيوب 

  يقذف باحلق أي يأيت به 
   ٤٩طل وما يعيد آية قال قتادة باحلق أي بالقرآن وقوله جل وعز قل جاء احلق وما يبدئ البا

  أي وأي شيء يبدئ الباطل 
  وجيوز أن تكون ما نافية 

   ٥١قال قتادة الباطل الشيطان ما خيلق أحدا وال يبعثه وقوله جل وعز ولو ترى إذ فزعوا فال فوت آية 
  قال الضحاك هذا يف الدنيا 

  لناس خبرب أصحابه قال سعيد بن جبري خيسف هبم بالبيداء فال يسلم منهم إال رجل واحد خيرب ا
  قال قتادة هذا يف الدنيا إذا رأوا بأس اهللا جل وعز 

  وقال احلسن هذا إذا خرجوا من قبورهم 

  قال أبو جعفر هذه اآلية مشكلة 
  واملعىن على القول األول 

نا باهللا وحده إذا فزعوا يف الدنيا حني نزل هبم املوت أو غريه من بأس اهللا كما قال جل وعز فلما رأوا بأسنا قالوا آم
  وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا 

  واملعىن على قول احلسن إذا فزعوا حني خروجهم من قبورهم فال فوت يصلون إليه وال ملجأ وال مهرب 
  كما قال قتادة والت حني مناص وقوله جل وعز وأخذوا من مكان قريب 

  ألهنم حيث كانوا فهم من اهللا قريب ال يبعدون عنه  أي قريب على اهللا جل وعز أي
  وقيل ولو ترى الكفار إذ فزعوا يوم القيامة من مكان قريب 

   ٥٢أي من جهنم فأخذوا فقذفوا فيها وقوله جل وعز وقالوا آمنا به وأىن هلم التناوش من مكان بعيد آية 
  قال جماهد وقالوا آمنا به أي باهللا جل وعز 

  مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وقال قتادة أي 
   ٥٢وأين هلم التناوش من مكان بعيد آية 

  قال احلسن وأبو مالك أي التوبة 

  قال جماهد التناوش التناول 
  قال قتادة التناوش تناول التوبة 

  ... فهي تنوش احلوض نوشا من عال ... قال أبو جعفر هذا أبينها يقال ناش ينوش إذا تناول وأنشد النحويون 
  قال تناوش القوم إذا تناول بعضهم بعضا ومل يقربوا كل القرب وي



  واملعىن ومن أين هلم تناول التوبة من مكان بعيد 
  أي يبعد منه تقبل التوبة 

  وقرأ الكوفيون التناؤش باهلمز وأنكره بعض أهل اللغة 
  قال ألن النأش البعد فكيف يكون وأىن هلم البعد من مكان بعيد 

  جيوز أن هتمز الواو النضمامها ويكون مبعىن األول  قال أبو جعفر وهو
  وروى أبو إسحق عن التميمي عن ابن عباس وأىن هلم التناوش 

  قال الرد سألوه وليس حبني رد 
  قال جماهد من مكان بعيد ما بني اآلخرة والدنيا 

  غيب من مكان بعيد قال أبو جعفر هذا يرجع إىل األول مث قال جل وعز وقد كفروا به من قبل ويقذفون بال
  أي قد كفروا مبحمد صلى اهللا عليه و سلم يف الدنيا حني ال ينفعهم إمياهنم ويقذفون بالغيب 

  قال قتادة أي بالظن قال يقولون ال بعث وال جنة وال نار 
  قال جماهد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 

  قوهلم هو ساحر وهو كاهن وهو شاعر مث قال جل وعز 
   ٥٤ه و سلم وحيل بينهم وبني ما يشتهون آية صلى اهللا علي

  قال احلسن وحيل بينهم وبني اإلميان ملا رأوا العذاب يعين قبول اإلميان 
  قال جماهد حيل بينهم وبني زهرة الدنيا ولذهتا وأمواهلم وأوالدهم 

  كما فعل بأشياعهم من قبل قال جماهد أي بالكفار قبلهم 
  وعز أنه يعذب على الشك  إهنم كانوا يف شك مريب فأخرب جل

  انتهت سورة سبأ 

  تفسري سورة فاطر

  آية  ٤٥مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة فاطر وهي مكية 

   ١من ذلك قوله جل وعز احلمد هللا فاطر السموات واألرض آية 
فطرهتا أي ابتدأهتا مث قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر حىت اختصم إيل أعرابيان يف بئر فقال أحدمها أنا 

   ١جل وعز جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع آية 
  الرسل منهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت صلى اهللا عليهم 

  وقوله تعاىل أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع أي أصحاب أجنحة اثنني اثنني وثالثة ثالثة وأربعة أربعة يف كل جانب 



   ١قال جل وعز يزيد يف اخللق ما يشاء آية  مث
  أي يزيد يف خلق املالئكة ما يشاء 

  وقال الزهري يزيد يف اخللق ما يشاء حسن الصوت 
   ٢واألول أوىل وقوله جل وعز ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا آية 

  أي ما يأيت به اهللا جل وعز من الغيث والرزق فال يقدر أحد على رده 
  قال قتادة من رمحة من خري فال يقدر أحد على حبسه و

  وقوله تعاىل ال إله إال هو فأىن تؤفكون 
أي فمن أين تصرفون عن التوحيد واإلميان بالبعث بعد الرباهني واآليات وقوله جل وعز فال تغرنكم احلياة الدنيا 

  وال يغرنكم باهللا الغرور 
  روى معمر عن قتادة قال الغرور الشيطان 

  وى شعبة عن مساك بن حرب الغرور بضم الغني ور
  فقيل إن هذا ال جيوز ألنه إمنا يقال غره غرا وال يكاد يأيت على فعول فيما يعتدى إال شاذا 

قال أبو جعفر جيوز أن يكون غرور مجع غار أو مجع غر أو يشبه بقوهلم هنكه املرض هنوكا ولزمه لزوما وقوله جل 
   ٨رآه حسنا آية وعز أفمن رين له سوء عمله ف

اجلواب حمذوف لعلم السامع فيجوز أن يكون املعىن أفمن زين له سوء علمه كمن هداه اهللا جل وعز ويكون يدل 
  على هذا احملذوف فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء 

  وجيوز أن يكون املعىن أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليه 
   ١٠هم حسرات وقوله جل وعز من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا آية ويكون يدل عليه فال تذهب نفسك علي

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال من كان يريد العزة بعبادة األوثان 
  قال الفراء من كان يريد علم العزة 

  مث قال فلله العزة مجيعا أي فاهللا عز و جل يعز من يشاء بطاعته 

  و جل  وقال قتادة فليتعزز بطاعة اهللا عز
قال أبو جعفر وأوالها األول ألن اآليات اليت قبلها وبخ فيها املشركون بعبادة األوثان فكان أوىل هبذه أن تكون من 

  جنس احلث على فراق ذلك أيضا مث قال جل وعز إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 
  يف معناه ثالثة أقوال 

ثنا أبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أ من ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حد
قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه قال الكالم الطيب ذكر اهللا جل وعز و العمل الصاحل أداء 

  فرائضه 

  فمن ذكر اهللا سبحانه يف أداء فرائضه محل عمله ذكر اهللا فصعد إىل اهللا سبحانه 
   ومل يؤد فرائضه رد كالمه على عمله فكان أوىل به ومن ذكر اهللا



قال أبو جعفر وكذلك قال احلسن وسعيد بن جبري وجماهد وأبو العالية والضحاك قالوا العمل الصاحل يرفع الكالم 
  الطيب 

  قال احلسن فإذا كان كالم طيب وعمل سيء رد القول على العمل فكان عملك أوىل بك من قولك 

  وشب إليه يصعد الكلم الطيب القرآن والعمل الصاحل يرفعه القرآن ب وقال شهر بن ح
  وروى معمر عن قتادة قال والعمل الصاحل يرفعه اهللا عز و جل 

  قال أبو جعفر قول قتادة ليس ببعيد يف املعىن ألن اهللا عز و جل يرفع األعمال 
  كأن التوحيد يرفعه وقول شهر بن حوشب معناه أن العمل الصاحل ال ينفعك إال مع التوحيد ف

إال أن القول األول أوالها وأصحها لعلو من قال به وأنه يف العربية أوىل ألن القراء على رفع العمل ولو كان املعىن 
والعمل الصاحل يرفعه اهللا أو والعمل الصاحل يرفعه الكلم الطيب لكان االختيار نصب العمل وال نعلم أحدا قرأه 

  سى بن عمر أنه قال قرأه أناس والعمل الصاحل يرفعه منصوبا إال شيئا روي عن عي

   ١٠وقوله جل وعز والذين ميكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور آية 
  روى معمر عن قتادة يبور قال يفسد 

  قال أبو جعفر وقد بني اهللا جل وعز هذا املكر يف قوله وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
صور عن جماهد ومكر أولئك هو يبور قال الرياء وقوله جل وعز وما يعمر من معمر وال ينقص وروى قيس عن من

   ١١من عمره إال يف كتاب آية 
  يف معىن هذه اآلية أقوال 

  أ فمن أحسنها وأشبهها بظاهر التنزيل قول الضحاك 

   كتاب قال من قضيت له أن يعمر حىت يدركه اهلرم أو يعمر دون ذلك فكل ذلك بقضاء وكل يف
قال أبو جعفر واملعىن على هذا وما يعمر من معمر أي هرم وفالن معمر أي كبري وال ينقص آخر من عمره من عمر 

  اهلرم إال بقضاء من اهللا عز و جل 
ب وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله جل وعز وما يعمر من معمر وال ينقص من 

  عمره إال يف كتاب 
يكتب عمره كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهر وكذا وكذا يوما مث يكتب نقص من عمره يوم ونقص من عمره  قال

  شهر ونقص من عمره سنة يف كتاب آخر إىل أن يستويف أجله فيموت 

  ج قال سعيد بن جبري فيما مضى من عمره فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمر 
ن كعب األحبار أنه قال ملا طعن عمر بن اخلطاب لو دعا اهللا لزاد يف أجله د وروى الزهري عن سعيد بن املسيب ع

فأنكر ذلك عليه املسلمون وقالوا إن اهللا عز و جل يقول فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون فقال 
  وإن اهللا تعاىل يقول وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب 

  نه يؤخر ما مل حيضر األجل فإذا حضر اإلجل مل يزد يف العمر ومل يقع تأخري ه قال الزهري نرى أ
قال أبو جعفر وقيل يف معىن اآلية إنه يكون أن حيكم أن عمر اإلنسان مائة سنة إن أطاع وتسعون إن عصى فأيهما 



  بلغ فهو يف كتاب 
قوله جل وعز وما يستوي البحران هذا إن ذلك على اهللا يسري أي إحصاء طويل األعمار وقصريها ال يتعذر عليه و

   ١٢عذب فرات آية 
قال أبو عبيدة الفرات أعذب العذوبة واألجاج أملح امللوحة مث قال جل وعز ومن كل تأكلون حلما طريا 

   ١٢وتستخرجون حلية تلبسوهنا آية 
  احللية اللؤلؤ واملرجان كما قال تعاىل خيرج منهما 

  مللح اللؤلؤ واملرجان وإمنا خيرج من ا
قال أبو جعفر وهذا كثري يف كالم العرب ألن البحرين خمتلطان فجاز أن يقال خيرج منهما وإمنا خيرج من أحدمها 

  على قول بعض أهل اللغة مث قال جل وعز وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
  قال قتادة أي جتري الفلك مقبلة ومدبرة 
خمرا وخمورا إذا خرقت املاء وقوله جل وعز والذين تدعون من دونه ما  قال أبو جعفر خمرت السفينة متخر ومتخر

  ميلكون من قطمري 

روى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال القطمري القشرة اليت على النواة أي بينها وبني التمرة و الفتيل الذي يف 
ة يكفرون بشرككم وال ينتئك مثل خبري شق النواة قال والنقري احلبة اليت يف وسط النواة وقوله جل وعز ويوم القيام

   ١٤آية 
  أي يتربءون منهم ومن عبادهتم إياهم ويوخبوهنم على ذلك 

  مث قال تعاىل وال ينبئك مثل خبري وهو اهللا جل وعز خبري مبا يكون ال يعلمه غريه 

  وقوله جل وعز وال تزر وازرة وزر أخرى 
بذنب أحد مث قال جل وعز وإن تدع مثقلة إىل محلها ال  روى مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال ال يؤاخذ أحد

   ١٨حيمل منه شيء آية 
  قال جماهد إىل محلها أي إلىالذنوب 

  قال أبو جعفر املعىن وإن تدع نفس قد أثقلته الذنوب إىل محلها وهو ذنوهبا ال حيمل من محلها وهو ذنوهبا شيء 

با أو إبنا أو ما أشبههما وقوله جل وعز وما يستوي األعمى ولو كان ذا قرىب أي ولو كان الذي تدعوه إىل ذلك أ
   ٢٠والبصري وال الظلمات وال النور وال الظل وال احلرور آية 

  قال قتادة أي كما ال يستوي األعمى والبصري ال يستوي املؤمن والكافر 
ؤمن وال الظلمات وهي وقال غريه املعىن وما يستوي األعمى عن احلق وهو الكافر وال البصري باهلدى وهو امل

  الضالالت وال النور وهو اهلدى 
  مث قال تعاىل وال الظل وال احلرور 

  قال أبو عبيدة احلرور يف هذا املوضع إمنا يكون بالنهار مع الشمس 
  وقيل يعين اجلنة والنار 



  وقيل ال يستوي من كان يف ظل من احلق ومن كان يف احلرور 
  ليال أو هنارا والسموم بالنهار خاصة  وقال الفراء احلرور احلر الدائم

  وقال رؤبة بن العجاج احلرور بالليل خاصة والسموم بالنهار 

قال أبو جعفر وقول أيب عبيدة أشبه ألن الظل إمنا يستعمل يف اليوم الشمس مث قال جل وعز وما يستوي األحياء 
   ٢٢وال األموات آية 

  أي العقالء واجلهال 
  اء القلوب باإلميان واملعرفة واملراد باألحياء األحي

واألموات األموات القلوب بغلبة الكفر عليها حىت صارت ال تعرف اهلدى من الضالل وقوله جل وعز وإن من أمة 
   ٢٤إال خال فيها نذير آية 

  أي سلف فيها نيب 

  وقوله جل وعز ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألوانه وغرابيب سود 
  تلفة أي أبيض وأمحر وأسود قال واجلدد الطرائق قال الضحاك أي ألوان خم

قال أبو جعفر قال أبو عبيدة الغريب الشديد السواد مث قال جل وعز ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه 
  كذلك 

  قال الضحاك إي من الناس األبيض واألمحر واألسود 

   ٢٨مث قال جل وعز إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء آية 
  العلماء بقدرته على ما يشاء فمن علم ذلك أيقن مبعاقبته على املعصية فخافه  أي

  كما روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء 
  قال الذين يعلمون أن اهللا على كل شيء قدير 

  ويف احلديث كفى خبشية اهللا علما وبالغرة به جهال 

لكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات وقوله جل وعز مث أورثنا ا
   ٣٢بإذن اهللا آية 

قيل إن الناجي هو املقتصد والسابق وأن قوله تعاىل جنات عدن يدخلوهنا للمقتصد والسابق هذا مذهب ابن عباس 
  وجماهد وعكرمة واحلسن وقتادة 
  عن عطاء عن ابن عباس فمنهم ظامل لنفسه قال كافر  روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار

  وعن ابن عباس قال الكتاب كل كتاب أنزل 
  وعنه كلهم أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم من رواية ابن أيب طلحة عنه وهذا أوىل ما قيل فيها 
طفينا من عبادنا إىل وروى الثوري عن جابر عن جماهد عن ابن عباس يف قوله عز و جل مث أورثنا الكتاب الذين اص

  آخر اآلية 
قال هذا مثل قوله جل وعز فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والسابقون 



  السابقون أولئك املقربون 
  قال فنجت فرقتان 

  قال جماهد فمنهم ظامل لنفسه أصحاب املشأمة 

  لسابقون من الناس كلهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ا
  وقال عكرمة فمنهم ظامل لنفسه كما قال فذوقوا فما للظاملني من نصري 

  وقال احلسن وقتادة فمنهم ظامل لنفسه املنافق 
  قال قتادة الكتاب شهادة أن ال إله إال اهللا 

  وقيل إن الفرق الثالث ناجية قال ذلك عمر وأبو الدرداء وإبراهيم النخعي وكعب األحبار 

  وقال عثمان هم أهل باديتنا يعين الظامل لنفسه 
  قال عمر سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظاملنا مغفور له 

وقال أبو الدرداء السابق يدخل اجلنة بغري حساب واملقتصد حياسب حسابا يسريا والظامل لنفسه يؤخذ منه مث ينجو 
  فذلك قوله جل وعز وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن 

قال كعب هذه األمة على ثالث فرق كلها يف اجلنة مث تال مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل و
  لنفسه إىل قوله جنات عدن يدخلوهنا فقال دخلوها ورب الكعبة 

  وبعد هذا للكفار 

  وهو قوله جل وعز والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا 
  زيد الرجال أربعة جواد وخبيل ومسرف ومقتصد قال حممد بن ي

  فاجلواد الذي وجه نصيب آخرته ونصيب دنياه مجيعا إىل آخرته 
  والبخيل الذي ال يعطي واحدة منهما حقا 

  واملسرف الذي جيمعهما للدنيا 
  واملقتصد الذي يلحق بكل واحدة نصيبها أي عمله قصد ليس مبجتهد 

  زن أي اهلم باملعيشة واخلوف من العذاب وتوقع املوت قال أبو إسحق معىن أذهب عنا احل
  وكل ما قاله قد جاء يف التفسري فهو عام جلميع احلزن واملقامة واملقام واحد والنصب التعب 

  واللغوب اإلعياء واللغوب بفتح الالم ما يلغب منه 
  وقرأ احلسن ال يقضى عليهم فيموتون 

  وال ميوتون وقوله جل وعز أو مل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر  واملعىن على قراءته ال يقضى عليهم املوت

  قال أبو هريرة وابن عباس ستني سنة 
  وعنه أيضا أربعني 

  وهذا أشبه ألن يف األربعني تناهي العقل وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه واهللا جل وعز أعلم 
  وقال احلسن أيضا أربعني ويقال إن ابن سبع عشرة داخل فيها 



   ٣٧مث قال تعاىل وجاءكم النذير آية 
  قال ابن زيد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وقيل يعين الشيب 
واألول أكثر واملعىن على الثاين حىت شبتم وهو قول ابن عباس وقوله جل وعز هو الذي جعلكم خالئف يف األرض 

   ٣٩آية 
   ٣٩فمن كفر فعليه كفره آية أي ختلفون من كان قبلكم وتعتربون مبا نزل هبم مث قال جل وعز 

  أي جزاء كفره 
   ٣٩وال يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إال مقتا آية 

  املقت أسد اإلبغاض 

  وقوله جل وعز قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا 
خلقوا من املعىن عند سيبويه أخربوين عن الذين تدعون من دون اهللا على التوقيف مث قال جل وعز أروين ماذا 

   ٤٠األرض أم هلم شرك يف السموات آية 
أي أعبدمتوهم ألهنم خلقوا من األرض شيئا أم هلم شركة يف خلق السموات أم آتيناهم كتابا بالشركة فهم على بينة 

  منه أي على بينات منه وقوله جل وعز إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال 

كما قال سبحانه واسأل القرية مث قال جل وعز ولئن زالتا إن أمسكهما من املعىن عند البصريني كراهة أن تزوال 
   ٤١أحد من بعده آية 

  جيوز أن يكون املعىن لزواهلما يوم القيامة 
  وجيوز أن يقال هذا وإن مل تزوال و إن مبعىن ما وهو يشبه قوله تعاىل ولئن أرسلنا رحيا فرأوه مصفرا 

  هذا موضع قدرة  قال أبو جعفر ويف اآلية سؤال يقال

  فكيف قال إنه كان حليما غفورا 
فاجلواب أهنم ملا قالوا اختذ الرمحن ولدا كادت اجلبال تزول وكادت السموات ينفطرن وكادت األرض ختر لعظم ما 

وقوله جل  ٤١قالوا فأسكنها اهللا جل وعز وأخر عقاهبم وحلم عنهم فذلك قوله سبحانه إنه كان حليما غفورا آية 
   ٤٣جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم آية  وعز لئن

معىن أهدى من إحدى اإلمم من اليهود والنصارى وقوله جل وعز استكبارا يف األرض ومكر السيء وال حييق املكر 
  السيء إال بأهله 

  ومكر السيء قيل أي ومكر الكفر 

ملكر السيء إال بأهله أي بالذين ميكرونه مث قال مث قال تعاىل وال حييق املكر السيء إال بأهله أي وال ينزل مكروه ا
   ٤٣جل وعز فهل ينظرون إال سنة األولني آية 

أي فهل ينتظرون إال سنة األولني يف العذاب حني كفروا وقوله جل وعز ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك 
   ٤٥على ظهرها من دابة آة 



  قال أبو عبيدة يعين الناس خاصة 
   بن مسعود ما يدل على أنه يعين الناس وغريهم وعن عبد اهللا

  قال كاد اجلعل يعذب بذنب بين آدم مث تال ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة اآلية 
  قال قتادة قد فعل ذلك يف أيام نوح صلى اهللا عليه و سلم 

  وقوله تعاىل على ظهرها 
  رض قيل قد عرف أن املعىن على ظهر األ

  قال أبو جعفر واألجود أن يكون اإلضمار يعود على ما جرى 

   ٤٥ذكره يف قوله سبحانه أومل يسريوا يف األرض وقوله جل وعز فإذا جاء أجلهم فإن اهللا كان بعباده بصريا آية 
  فإذا جاء أجلهم أي أجل عقاهبم 

  فإن اهللا كان بعباده بصريا أي بصريا مبا يستحق كل فريق منهم 
  سورة فاطر  إنتهت

  تفسري سورة يس

  آية  ٨٣مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة يس وهي مكية 
   ٢من ذلك قوله جل وعز يسن والقرآن احلكيم آية 

  وقرأ عيسى ياسني بفتح النون 
  روى سفيان عن أيب بكر اهلذيل عن احلسني يس قال افتتاح القرآن 

  ال يا إنسان وكذلك قال الضحاك وروى هشيم عن حصني عن احلسن قال يس ق

  وقال عكرمة هو قسم 
  وقال جماهد من فواتح كالم اهللا جل وعز 

  وقال قتادة هو اسم للسورة 
  وقراة عيسى حتتمل أن تكون امسا للسورة ونصب بإضمار فعل 

  وجيوز أن يكون الفتح اللتقاء الساكنني 
  ين بنصبهما مجيعا قال سيبويه وقد قرأ بعضهم يسن والقرآن و ق والقرآن يع

  قال فمن قال هذا فكأنه جعله امسا أعجميا مث قال اذكر ياسني 

  قال أبو جعفر هذا يدل على أن مذهب سيبويه يف يس أنه اسم السورة كما قال قتادة 
قال سيبويه وجيوز أن يكون يس و ص امسني غري متمكنني فيلزما الفتح كما ألزمت األمساء غري املتمكنة احلركات 

   ٤٠و كيف وأين وحيث وأمس وقوله جل وعز إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم آية حن



  خرب بعد خرب 
  وجيوز أن يكون على صراط مستقيم من صلة 

   ٥املرسلني أي ملن املرسلني على استقامة من احلق وقوله جل وعز تنزيل العزيز الرحيم آية 
  أي الذي أوحي إليك تنزيل العزيز الرحيم 

   ٦ألنه مصدر مث قال جل وعز لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون آية  والنصب
  قال قتادة قال قوم لتنذر قوما ما أتى آباءهم قبلك من نذير 

  وقال قوم لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم 
  قال أبو جعفر املعىن على القول الثاين لتنذر قوما مبا أنذر 

   ٧م صاعقة مث قال جل وعز لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون آية آباؤهم كما قال سبحانه فقل أنذرتك
  أي وجب القول عليهم بكفرهم بأن هلم النار 

  وقيل عقوبة على كفرهم مث قال جل وعز إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال 
  يف معىن هذا أقوال 

  يدك مغلولة إىل عنقك قال الضحاك منعناهم من النفقة يف سبيل اهللا كما قال تعاىل وال جتعل 
  وقيل هذا يف يوم القيامة إذا دخلوا النار 

  واملاضي مبعىن املستقبل أو ألن اهللا جل وعز أخرب به 
  أو على إضمار إذا كان 

  وقيل جعلنا مبعىن وصفنا أهنم كذا 
عك بعضه فوق وقد حكى سيبويه أن جعل تأيت يف كالم العرب على هذا املعىن وهو أحد أقواله يف قوهلم جعلت متا

  بعض وقوله جل وعز وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا 

   ٨مث قال جل وعز فهي إىل األذقان فهم مقمحون آية 
... فما أدري إذا ميمت وجها ... واملعىن فأيديهم إىل األذقان ومل جير لأليدي ذكر ألن املعىن قد عرف كما قال 

  ... أم الشر الذي ال يأتليين ... ري الذي أنا أبتغيه أأخل... أريد اخلري أيهما يليين 
   ٨ويف قراءة عبد اهللا بن مسعود إنا جعلنا يف أمياهنم أغالال مث قال تعاىل فهم مقمحون آية 

  قال جماهد أي رافعوا رءوسهم وأيديهم على أفواههم 

  وقال الفراء هو الرافع رأسه الغاض بصره 
  و رافع رأسه وقال أبو عبيدة هو الذي جيذب وه

قال أبو جعفر املعروف يف اللغة أن املقمح الرافع رأسه ملكروه ومنه قيل لكانونني شهرا قماح ألن اإلبل إذا وردت 
  ... نغض الطرف كاإلبل القماح ... وحنن على جوانبها قعود ... فيهما املاء رفعت رؤوسها من الربد ومنه قوله 

  سدا ومن خلفهم سدا مث قال جل وعز وجعلنا من بني أيديهم 



ضربت على ... ومن احلوادث ال أبالك أنين ... قال أبو جعفر السد والسد اجلبل واملعىن أعميناهم كما قال 
  ... بني العذيب وبني أرض مراد ... ال أهتدي فيها ملوضع تلعة ... األرض باألسداد 

  عة املخلوقني فهو سد قال عكرمة كل ما كان من صنعة اهللا عز و جل فهو سد وما كان من صن
  وقال ابن أيب إسحق كل ما ال يرى فهو سد وما رئي فهو سد 

  ويروى أهنم أرادوا النيب صلى اهللا عليه و سلم بسوء فأحال اهللا جل وعز 

بينهم وبينه أي فصاروا كأن بينهم وبينه سدا وكأن يف أعناقهم إغالال كذا قال عكرمة ونزلت يف أيب جهل مث قال 
  شيناهم فهم ال يبصرون آية جل وعز فأغ

التغشية التغطية وروي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز فأغشيناهم بالعني غري معجمة كما قال تعاىل ومن يعش 
عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقوله جل وعز إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم آية 

١٢   

عباس كانت األنصار بعيدة من املسجد فقالوا نأخذ أمكنة تقرب من املسجد فأنزل  روى مساك عن عكرمة عن ابن
  اهللا جل وعز ونكتب ما قدموا وآثارهم فقالوا نثبت مكاننا 

  وقال مسروق ما من رجل خيطو خطوة إال كتب اهللا له حسنة أو سيئة 
  وقال جماهد وقتادة آثارهم خطاهم 

  ماهلم و آثارهم ما سنوا بعدهم وقال سعيد بن جبري نكتب ما قدموا أع

   ١٣وقوله جل وعز واضرب هلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون آية 
  قال عكرمة هي أنطاكية 

  قال أبو جعفر يقال عندي ضروب من هذا أي أمثال 
  فاملعىن على هذا ومثل هلم مثال أي اذكر هلم مثال أصحاب القرية على البدل أي اذكر أصحاب القرية 

واملعىن واذكر خرب أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون وقوله جل وعز إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث 
  آية 

  قال قتادة أرسل إليهم عيسى صلى اهللا عليه و سلم اثنني من احلواريني فكذبومها 
  ألصنام اثنني مث عزز بثالث وقال كعب ووهب أرسل اهللا جل وعز إىل أنطيخس الفرعون بأنطاكية وكان يعبد ا

  قال الفراء الثالث أرسل قبل اإلثنني ويف التالوة كأنه أرسل بعدمها 
  قال ومعىن فعززنا بثالث فعززنا بتعليم الثالث 

  قال ويف قراءة ابن مسعود فعززنا بالثالث وأهل وأهل التفسري على خالف قوله وقوله ليس بالبني واهللا أعلم 
  ززنا فشددنا قال احلسن وجماهد فع

  قال الفراء وقرأ عاصم فعززنا خفيفة قال وهو مثل شددنا وشددنا 
قال أبو جعفر واملعروف يف اللغة أن معىن عززنا غلبنا وقهرنا واملستقبل يفعل بالضم وقوله جل وعز قالوا إنا تطرينا 

  بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم 



  قال قتادة أي ما أصابنا من شر فهو بكم 
عاىل لئن مل تنتهوا لنرمجنكم أي لنقتلنكم رمجا وقوله جل وعز قالوا طائركم معكم أئن ذكرمت بل أنتم قوم مث قال ت

   ١٩مسرفون آية 
  روي عن جماهد عن ابن عباس قال طائركم معكم أي األرزاق واألقدار تتبعكم 

 له من اخلري والشر فهو الزم له قال أبو جعفر ومن هذا قوله جل وعز وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه أي ما يطري
  يف عنقه على التمثيل 

  مث قال تعاىل أئن ذكرمت قال قتادة أي أإن ذكرمت تطريمت 
  وقرأ أبو رزين أأن ذكرمت 

  واملعىن على قراءته أألن ذكرمت باهللا أو بالعذاب تطريمت 
  وقرأ عيسى قالوا طائركم معكم أين ذكرمت 

ذكرمت طائركم معكم وقوله جل وعز وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى آية  وقرأ احلسن أين ذكرمت وفسره حيث
٢٠   

  قال جماهد هو حبيب النجار 

قال قتادة كان يعبد اهللا جل وعز يف غار فلما مسع خبرب املرسلني جاء يسعى فقال للمرسلني أتطلبون على ما جئتم به 
ا املرسلني إىل قوله إين آمنت بربكم فامسعون يقول هذا أجرا قالوا ال ما أجرنا إال على اهللا فقال يا قوم اتبعو

  للمرسلني 
  وقال كعب ووهب قال هذا لقومه 

  قال قتادة فرمجه قومه فقال اللهم اهد قومي أحسبه قال فإهنم ال يعلمون فلم يزالوا يرمجونه حىت أقعصوه فأدخله 

  اهللا جل وعز اجلنة ومل ينظر اهللا قومه حىت أهلكهم 
ب وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه فإذا هم خامدون وقوله جل وعز قيل ادخل اجلنة قال يا ليت قال كعب ووه

   ٢٩قومي يعلمون آية 
قال جماهد يف قوله تعاىل قيل ادخل اجلنة قال قيل له وجبت لك اجلنة وقوله جل وعز إن كانت إال صيحة واحدة 

   ٢٩فإذا هم خامدون آية 
  صيحة واحدة  وقرأ أبو جعفر إن كانت إال

  واملعىن على قراءته إن وقعت عقوبتهم إال صيحة واحدة 

فإذا هم خامدون أي ساكنون مبنزلة الرماد اخلامد وقوله جل وعز يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إال 
   ٣٠كانوا به يستهزءون آية 

  ويف حرف أيب يا حسرة العباد أي هذا موضع حضور احلسرة 
حقيقة احلسرة يف اللغة أن يلحق اإلنسان من الندم ما يصري به حسريا وقوله جل وعز أمل يروا كم قال أبو جعفر و

   ٣١أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون آية 



  قال سيبويه هو بدل من كم أي أمل يروا أن القرون اليت أهلكناهم أهنم ال يرجعون 
  عىن أمل يروا أمل يعلموا ألهنم إمنا أخربوا هبذا و كم نصب ب أهلكنا قال حممد بن يزيد هذا ال يصح وال جيوز وم

  واملعىن أمل يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون أي بأهنم إليهم ال يرجعون أي باالستئصال 
  قال والدليل على هذا أهنا يف قراءة عبد اهللا بن مسعود من أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون 

   ٣١احلسن إهنم إليهم ال يرجعون وقوله جل وعز وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون آية وقرأ 

  إن مبعىن ما وملا مبعىن إال 
  وحكى النحويون باهللا ملا قمت مبعىن إال 

   ٣٣ويف حرف أيب بن كعب وإن منهم إال مجيع لدينا حمضرون مث قال جل وعز وآية هلم األرض امليتة أحييناها آية 
تدل على قدرة اهللا عز و جل وإحيائه املوتى األرض امليتة أحييناها وقوله جل وعز ليأكلوا من مثره وما  أي وعالمة

   ٣٥عملته أيديهم آية 

  روي عن ابن عباس أي ومل تعمله أيديهم 
  وتقرأ وما عملت أيديهم مبعىن والذي عملت أيديهم وقوله جل وعز سبحان الذي خلق األزواج كلها 

الثمرات واحليوان وغريها وقوله جل وعز وآية هلم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون آية  أي األصناف من
٣٧   

  يقال سلخت الشيء من الشيء أي أزلته منه وخلصته حىت مل يبق منه شيء فإذا هم مظلمون 
  فإذا هم مظلمون أي داخلون يف اإلظالم 

   ٣٨لعزيز العليم آية مث قال جل وعز والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير ا
قيل املعىن إىل موضع قرارها كما جاء يف احلديث تذهب فتسجد بني يدي رهبا جل وعز مث تستأذن بالرجوع فيؤذن 

  هلا 
  آي وآية هلم الشمس جتري ملستقر هلا 

  وجيوز أن تكون مبتدأة و ملستقر هلا اخلرب أي ألجل هلا 
  ارية ال تثبت يف موضع واحد وروي عن ابن عباس أنه قرأ ال مستقر هلا أي ج

وروى األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن قول اهللا جل وعز 

  والشمس جتري ملستقر هلا قال مستقرها حتت العرش 
والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون  وقيل إىل أبعد منازهلا يف الغروب مث ترجع وال جتاوزه وقوله جل وعز

  القدمي 
  أي وآية هلم القمر 

  وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب قدرناه منازل والتقدير 



   ٣٩قدرناه ذا منازل كما قال سبحانه وإذا كالوهم أي كالوا هلم مث قال جل وعز حىت عاد كالعرجون القدمي آية 
  لنخلة قال قتادة أي كالعذق اليابس املنحين من ا

  قال أبو جعفر الذي قاله قتادة هو الذي حكاه أهل اللغة 
  والعذق بكسر العني هو الكباسة والقنو وأهل مصر 

  يسمونه اإلسباطة وإذا جف شبه به القمر يف آخر الشهر وأوله 
   ٤٠آية  والعذق بفتح العني النخلة مث قال جل وعز ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار

قال الضحاك أي ال جتئ الشمس فيغلب ضوءها ضوء القمر وال يطلع القمر فيخالط ضوءه ضوء الشمس وال الليل 
   ٤٠سابق النهار قال أي ال يزول من قبل أن جيئ النهار مث قال جل وعز وكل يف فلك يسبحون آية 

   ٣١لنا ذريتهم يف الفلك املشحون آية كل من سار سريا فيه انبساط فهو سابح مث قال جل وعز وآية هلم أنا مح

قال أبو جعفر أحسن ما قيل يف هذا أن املعىن وآية ألهل مكة أنا محلنا ذريات القرون املاضية يف الفلك املشحون 
   ٤٢وقوله جل وعز وخلقنا هلم من مثله ما يركبون آية 

  قال ابن عباس وأبو مالك وأبو صاحل واحلسن يعين السفن 
  بن شداد بن اهلاد وعكرمة وجماهد وقتادة يعين اإلبل وقال عبداهللا 

قال أبو جعفر واإلبل والدواب يف الرب مبنزلة السفن يف البحر إال أن األول أشبه بتأويل ذلك لداللة قوله وإن نشأ 
  نغرقهم وإمنا الغرق يف املاء وقوله جل وعز وإن نشأ تغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون 

   ٤٥ مغيث هلم وقوله جل وعز وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم آية قال قتادة أي فال
  قال قتادة أي ما بني أيديكم من الوقائع فيمن كان قبلكم وما خلفكم قال من اآلخرة 

  واملعىن على قول احلكم بن عتيبة ما بني أيديكم من الدنيا أي مثل ما أصاب عادا ومثودا وما خلفكم اآلخرة 
  ى قول جماهد ما بني أيديكم من ذنوبكم وما مل تعملوه وعل

وعلى قول ابن عباس وسعيد بن جبري ما بني أيديكم اآلخرة وما خلفكم الدنيا وكذلك قاال يف قول اهللا جل وعز مث 
  آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم 

   والتقدير يف العربية وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم أعرضوا

ودل على هذا احلذف قوله تعاىل وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال كانوا عنها معرضني مث قال جل وعز وإذا 
   ٤٧قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اهللا آية 

   ٤٩قال احلسن هم اليهود مث قال جل وعز قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه آية 
  تهزؤ وقوله جل وعز ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون يقولون هذا على ال

  ويف حرف أيب وهم خيتصمون واملعىن واحد 
  ويقرأ خيصمون أي خيصم بعضهم بعضا 



وجيوز أن يكون معناه وهم خيصمون عند أنفسهم باحلجة من آمن بالساعة مث قال جل وعز فال يستطيعون توصية 
   ٥وال إىل أهلهم يرجعون آية 
  أي ال ميهلون حىت يوصوا 

  وال إىل أهلهم يرجعون أي ميوتون مكاهنم 

   ٥١وجيوز أن يكون املعىن وال يرجعون إىل أهلهم قوال وقوله جل وعز ونفخ يف الصور آية 
  قال أبو عبيدة هو مجع صورة 

سور املدينة واجلبال ...  ملا أتى خرب الزبري تواضعت... يذهب إىل أن املعىن ونفخ يف األجسام واحتج بقول الشاعر 
  ... اخلشع 

  قال أبو جعفر الذي قاله أبو عبيدة ال يعرفه أهل التفسري وال أهل اللغة 
  واحلديث على أنه الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل صلى اهللا عليه 

  وأهل اللغة على أن مجع صورة صور 

ل وعز فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون وسيبويه وغريه يذهب إىل أن سور املدينة ليس جبمع سورة مث قال ج
   ٥١آية 

  أي القبور يقال للقرب جدث وجدف 
   ٥٢إىل رهبم ينسلون قال أبو عبيدة أي يسرعون وقوله جل وعز قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا آية 

  ويف قراءة عبداهللا من أهبنا من مرقدنا 

  لذلك راحة فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا  قال أيب بن كعب ينامون نومة قبل البعث فيجدون
  قال األعمش بلغين أنه يكف عنهم العذاب بني النفختني فإذا نفخ يف الصور قالوا من بعثنا من مرقدنا 

  قال جماهد وقتادة هذا قول الكفار فقال هلم املؤمنون هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون 

  وقيل هذا من قول املالئكة هلم 
  قيل التمام عند قوله هذا و

   ٥٥واملعىن الذي وعد الرمحن حق وقوله جل وعز إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون آية 
  البن بالصيف تامر ... أغررتين وزعمت أنك ... يقال فالن فاكه أي ذو فاكهة وتامر أي ذو متر كما قال الشاعر 

  روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس فاكهني فرحني 
  بعض التفاسري ناعمني  ويف

  فأما فكهون فقال الفراء معناه كمعىن فاكهني كما يقال حذر وحاذر وهذا أوالها 
  وقال أبو زيد يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكا 

  وقال أبو عبيدة يقال هو فكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس 



   ٥٦اجهم يف ظالل على األرائك متكئون آية وقال قتادة فكهون معجبون مث قال جل وعز هم وأزو
  يف ظالل مجع ظل 

  وجيوز أن يكون مجع ظلة فأما ظلل فهو مجع ظلة ال غري 
  قال ابن عباس وقتادة األرائك السرر يف احلجال 

  وقيل الفرش يف احلجال 

...  حىت كأمنا خدودا جفت يف السري... وقيل هي الفرش أين كانت وهذا معروف يف كالم العرب قال ذو الرمة 
  ... يباشرن باملعزاء مس األرائك 

   ٥٧وقوله جل وعز هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون آية 
  قال أبو عبيدة أي ما يتمنون يقال ادع علي ما شئت أي متن 

قال أبو جعفر هو مأخوذ من الدعاء بالشيء أي كلما دعوا بشيء أعطوه مث قال جل وعز سالم قوال من رب رحيم 
   ٥٨آية 

  قال الفراء أي هلم ذلك سالم أي مسلم 
  قال أبو إسحاق سالم بدل من ما أي وهلم أن يسلم اهللا جل وعز عليهم وذلك غاية أمنيتهم 

  ويف قراءة عبداهللا سالما 
  قال أبو إسحاق قوال أي يقول اهللا ذلك السالم قوال 

  ة قال الفراء جيوز أن يكون املعىن وهلم ما يدعون قوال كما تقول عد

   ٥٩وقوله جل وعز وامتازوا اليوم أيها اجملرمون آية 
أي انفرزوا عن املؤمنني يقال مزته فامناز وامتاز وميزته فتميز وقوله جل وعز أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا 

   ٦٠الشيطان آية 
  أي أمل أتقدم إليكم وأوصيكم وقوله جل وعز ولقد أضل منكم جبال كثريا 

  أي خلقا  قال جماهد
  قال أبو جعفر فيه سبعة أوجه قرئ منها خبمسة 

  فأما اخلمسة اليت قرئ هبا فهي ولقد أضل منكم جبال 

  و جبال و جبال و جبال و جبال 
   ٥٨وأما اإلثنان اللذان مل يقرأ هبما ف جبال و جبال وقوله جل وعز اليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم آية 

  ن مسعود اليوم خنتم على أفواههم ولتكلمنا أيديهم ويف قراءة عبداهللا ب
يف الكالم حذف على هذه القراءة كما قال تعاىل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من 

  املوقنني 

   ٦٦وقوله جل وعز ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط آية 
  قال احلسن أي لتركناهم عميا يترددون 



  بو جعفر املطموس والطميس عند أهل اللغة األعمى الذي ليس يف عينيه شق قال أ
  فاستبقوا الصراط أي ليجوزوا 

  قال جماهد الصراط الطريق مث قال تعاىل فأىن يبصرون أي فمن أين يبصرون 

   ٦٧مث قال جل وعز ولو نشاء ملسحناهم على مكانتهم آية 
  قال احلسن أي ألقعدناهم 

  أي لو نشاء ألهلكناهم يف مساكنهم وعن ابن عباس قال 
   ٦٨قال أبو جعفر املكان واملكانة واحد وقوله جل وعز ومن نعمره ننكسه يف اخللق أفال يعقلون آية 

  قال قتادة هو اهلرم يتغري مسعه وبصره وقوته كما رأيت 

   ٦٩وقوله جل وعز وما علمناه الشعر وما ينبغي له آية 
  أي ما ينبغي أن يقوله 

و إسحاق ليس هذا يوجب أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتمثل بيت شعر ولكنه يوجب أنه صلى قال أب
  اهللا عليه و سلم ليس بشاعر وأن القرآن ال يشبه الشعر 

ستبدي لك األيام ... قال قتادة بلغين أن عائشة قالت مل يتمثل النيب صلى اهللا عليه و سلم بيت شعر إال بيت طرفة 
  ... ويأتيك باألخبار من مل تزود ... جاهال ما كنت 

  فقال ويأتيك من مل تزود باألخبار 
  فقال أبو بكر ليس هو كذلك يا رسول اهللا 

  فقال إين ال أحسن الشعر وال ينبغي يل 

   ٧١وقوله جل وعز لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين آية 

  حيا قيل عاقال 
  وقيل مؤمنا 

  قلب وقال قتادة حي ال

  وقوله جل وعز أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما 
   ٧١العرب تستعمل اليد يف موضع القوة واهللا أعلم مبا أراد وقوله جل وعز فهم هلا مالكون آية 

أملك رأس البعري إن ... أصبحت ال أملك السالح وال ... أي ضابطون ألن املقصود ههنا التذليل وأنشد سيبويه 
  ... را نف

   ٧٥وقوله جل وعز ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون آية 

  أي أهنم يعبدوهنم ويقومون بنصرهتم فهم هلم مبنزلة اجلند 
  قال قتادة يغضبون هلم يف الدنيا 

  وهذا بني حسن 



ونه إىل النار فهم وقيل تفسري هذا ما روي يف احلديث أنه ميثل لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون اهللا جل وعز فيتبع
   ٧٧هلم جند حمضرون إىل النار وقوله جل وعز أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني آية 

  روى هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال أخذ 

مث يدخلك نار العاص بن وائل عظما حائال ففته فقال يا حممد أحييي اهللا هذا بعد ذا فقال نعم مييتك اهللا مث يبعثك 
جهنم فأنزل اهللا عز و جل أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني وضرب لنا مثال ونسي خلقه 

  قال من حييي العظام وهي رميم إىل آخر السورة 
  قال جماهد وقتادة نزلت يف أيب بن خلف 

عل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم قال أبو جعفر يقال رم العظم فهو رميم ورمام وقوله جل وعز الذي ج
   ٨٠منه توقدون آية 

هو املرخ والعفار تستعمل األعراب منه الزنود مث قال جل وعز أو ليس الذي خلق السموات واألرض بقادر على 
   ٨١أن خيلق مثلهم بلى آية 

  كما قال سبحانه خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس 
وال جيوز أن يؤتى ب نعم لو قال لك قائل أما قام زيد فقلت نعم انقلب املعىن فصار نعم ما قام و بلى تأيت بعد النفي 

  فإذا قلت بلى صح املعىن 

وهي عند الكوفيني بل زيدت عليها الياء ألن بل عندهم إجياب بعد نفي فاختريت هلذا وزيدت عليها الياء لتدل 
  على هذا املعىن وخترج من النسق 

   ٨٣فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آية وقوله جل وعز 
  أي تنزيها للذي بيده ملك كل شيء وخزائنه فهو يقدر على إحياء املوتى وما يريد 

  وإليه ترجعون أي تردون وتصريون بعد مماتكم 
  متت سورة يس 

  سورة الصافات وهي مكية

   ٣ ١لتاليات تذكرا آية من ذلك قوله جل وعز والصافات صفا فالزاجرات زجرا فا - ١
روى مسروق عن عبد اهللا بن مسعود وعكرمة عن ابن عباس قاال يف قوله تعاىل والصافات صفا فالزاجرات زجرا 

  فالتاليات ذكرا هذه كلها املالئكة 
  قال أبو جعفر الصافات مجع صافة كأنه مجاعة 

  صافة أي مصطفة تذكر اهللا جل وعز وتسبحه 
  ي اليت تزجر السحاب على ما مضى والزاجرات مجع زاجرة أ

  وقال قتادة الزاجرات كل ما زجر عنه كأنه يريد ذوات الزجر 
وجيوز أن تكون الزاجرات كل ما يزجر عن معاصي اهللا جل وعز وأن تكون التاليات كل ما يتلو ذكر اهللا جل وعز 



  وكتبه 
   ٥ مث قال جل وعز رب السموات واألرض وما بينهما ورب املشارق آية - ٢

  روى أبو ظيبان عن ابن عباس قال للشمس كل يوم 

  مشرق وكل يوم مغرب فتلك املشارق واملغارب 
  وللصيف مشرق ومغرب وللشتاء مشرق ومغرب فذلك قوله جل وعز رب املشرقني ورب املغربني 

   ٦مث قال جل وعز إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب آية  - ٣
  قال أبو حامت أعين الكواكب  على البدل و بزينة الكواكب

  قال أبو جعفر وأجود مما قال أن يكون مبعىن بأن زينا الكواكب فيها 
  وجيوز بزينة الكواكب مبعىن بأن زينتها الكواكب أو مبعىن هي الكواكب 

   ٧وقوله جل وعز وحفظا من كل شيطان مارد آية  - ٤
  أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد 

  يعين املالئكة  ٨ال يستمعون إىل املأل األعلى آية  وقوله جل وعز - ٥
  قال أبو حامت أي لئال يسمعوا مث حذف أن فرفع 

  ... وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي ... أال أيها الالئمي احضر الوغى ... الفعل كما قال الشاعر 
   ٩مث قال جل وعز ويقذفون من كل جانب دحورا آية  - ٦

  يرمون دحورا أي مطرودين قال جماهد ويقذفون أي 
  وقال قتادة دحورا أي رميا يف النار 

  قال أبو جعفر يقال دحره إذا طرده وباعده دحورا ودحرا 

  ويروى عن أيب عبد الرمحن أنه قرأ دحورا بفتح الدال واملصادر على فعول قليلة 
  كان بدحور أي مبباعد وقال بعض النحويني ليس مبصدر ولكنه مبعىن مبا يدحرهم ولو كان على ما قال ل

   ٩مث قال جل وعز وهلم عذاب واصب آية  - ٧
  قال جماهد وقتادة أي دائم 

   ١٠مث قال جل وعز إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب آية  - ٨
  يقال خطف الشيء إذا أخذه بسرعة فأتبعه شهاب ثاقب 

  قال احلسن وجماهد وقتادة وأبو جملز ثاقب أي مضيء 
  وهذا مشهور يف اللغة كما قال  قال أبو جعفر

  و زندك أثقب أزنادها 
   ١١وقوله جل وعز فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا آية  - ٩



  قال جماهد والضحاك يعين السموات واألرض والبحار 
يعقل قال أبو جعفر جيب أن يكون داخال يف هذا املالئكة وغريها مع السموات واألرض والبحار ألن من اليقع ملا ال

  مفردا 
   ١١مث قال جل وعز إنا خلقناهم من طني الزب آية  - ١٠

  قال جماهد أي الزم 
  وقال قتادة أي الزق 

فال حتسبون اخلري ال شر بعده ... والفراء يذهب إىل أن الباء بدل من امليم وحكي أنه يقال التب مبعناه وقال النابغة 
  ... و ال حتسبون الشر ضربة الزب ... 
   ١٢له جل وعز بل عجبت ويسخرون آية وقو - ١١

  قال قتادة بل عجبت من الكتاب والوحي ويسخرون مما جئت به 
  و قيل املعىن بل عجبت من إنكارهم البعث 

  وأنكر شريح أن تقرأ بل عجبت بضم التاء وقال إن اهللا ال يعجب إمنا يعجب من ال يعلم 

  رأ علي بن أيب طالب وابن مسعود وابن عباس قال أبو جعفر وهذا الذي قاله ال يلزم وبضم التاء ق
ومعىن التعجب يف اللغة أن ينكر الشيء و يقل يف فيتعجب منه فاهللا جل وعز العامل باألشياء و مبا يكون ولكنا ال 

  يقع التعجب إال بعد الكون 
سبحانه لنعلم أي  فهو منه جل وعال خالفة من اآلدميني ألنه قد علمه قبل وبعد وهو يشبه علم الشهادة كما قال

  احلزبني 
  وجيوز أن يكون املعىن قل بل عجبت 

   ١٤وقوله جل وعز وإذا رأوا آية يستسخرون آية  - ٣١٢
  قال قتادة أي يسخرون 

  وقال جماهد أي يسخرون ويستهزئون 
  وقيل يستسخرون يستدعون السخري من غريهم 

  وهو قول جماهد وقتادة 
  جب واستعجب مبعىن واحد ونظريه من كالم العرب قد وأستقر وع

  وقرأ الكوفة كأهنم محر مستنفرة أي نافرة 
   ١٨وقوله جل وعز قل نعم وأنتم داخرون آية 

  املعىن قل نعم تبعثون وأنتم داخرون قال قتادة أي صاغرون 
مث أخرب أن ذلك يكون زجرة واحدة فقال جل وعز فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون أي قد حيوا  - ١٣
  رون ينظ



   ٢٠وقوله جل وعز وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين آية  - ١٤
  قال قتادة أي يوم يدين اهللا جل وعز العباد بأعماهلم 

   ٢١مث قال جل وعز هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون آية  - ١٥
  أي يقال هلم نعم هذا يوم الفصل أي يوم الفصل بني احملسن واملسيء 

  فصل يوم القضاء وقال أبو عبيدة يوم ال
وقوله جل وعز احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فاهدوهم إىل صراط  - ١٦

   ٢٣اجلحيم آية 

  أي يقال هذا 
  قال عبد اهللا بن عباس والنعمان بن بشري عن عمر وأزواجهم أي وأشباههم 

  قيل للرجل زوج وللمرأة زوج  قال أبو جعفر يقال زوجت الناقة بالناقة أي قرنتهما ومنه
   ٢٦وقوله جل وعز ما لكم التناصرون بل هم اليوم مستسلمون آية  ١٧ويقال هديته الطريق أي دللته عليه 

روى سعيد عن قتادة ما لكم التناصرون أي اليدفع بعضكم عن بعض بل هم اليوم مستسلمون قال أي 
  مستسلمون يف العذاب 

   ٢٨هم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني آية وقوله جل وعز وأقبل بعض - ١٨
  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال هذا قول الكفار للشياطني 

وروى سعيد عن قتادة قال هذا قول اإلنس للجن قالوا هلم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني أي من طريق اجلنة تثبطوننا 
  عنها وتصدوننا 

  عني للمتبعني وقيل هذا قول التاب
  قال أبو جعفر وهذا يشبه قوله تعاىل وعن أمياهنم 

  روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

  وعن أمياهنم قال أشبه عليهم أمر دينهم 
قال أبو جعفر وحقيقة معىن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني واهللا أعلم إنكم كنتم تأتوننا من اجلهة اليت هي أقوى 

  وهي جهة الدين فتشككوننا فيه  اجلهات
  وقد قيل هذا يف قوله جل وعز والسموات مطويات بيمينه وهو معروف يف كالم العرب واهللا أعلم مبا أراد 

  ... تلقاها عرابة باليمني ... قال الشاعر 
  فردوا عليهم بأهنم كانوا ضالني فقالوا بل مل تكونوا مؤمنني وما كان لنا عليكم من سلطان 

  لسدي أي من حجة قال ا
وقوله جل وعز بل كنتم قوما طاغني أي ضالني فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي كلنا يف العذاب فأغوينا  - ١٩

   ٣٢كم إنا كنا غاوين آية 
  أي بالوسوسة واالستدعاء 



   ٣٥وقوله جل وعز إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون آية  - ٢٠
   جل وعز أي عن توحيد اهللا

   ٤٥وقوله جل وعز يطاف عليهم بكأس من معني آية  - ٢١
  قال قتادة أي مخر جارية بيضاء لذة للشاربني قال احلسن مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب 

   ٤٧مث قال جل وعز ال فيها غول وال هم عنها ينزفون آية  - ٢٢
  طن وال هم عنها ينزفون التذهب عقوهلم روى ابن أيب جنيح عن جماهد ال فيها غول قال ال فيها وجع ب

  وروى معمر عن قتادة ال فيها غول وال هم عنها ينزفون قال التصدع رؤسهم والتذهب عقوهلم 
وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ال فيها غول قال يقول ليس فيها صداع وال هم عنها ينزفون قال التذهب 

  عقوهلم 

  زف عقوهلم قالوا والغول األذى املكروه قال سعيد بن جبري الينزفون التن
قال أبو جعفر و هذا أمجعها او أوالدها يقال غالته غول أي ذهبت به ذاهبة وقد غاله الشراب واغتاله أي ذهب 
بعقله أو آذاه ومنه اغتال فالن فالنا ومنه قتله قتل غيلة انقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها وأصل نزف نقص و 

  هم نقصان بسكر وال غريه فنفى اهللا جل وعز عنهم السكر ملا فيه من الباطل والسفه املعىن ال يلحق

ومجلته النقصان ويقرأ وال هم عنها ينزفون ويف معناه قوالن أعرفهما أنه يقال أنزف الرجل إذا نفد شرابه واملعىن 
  أنزف شرابه 

لعمري لئن أنزفتم أو ... عبيدة لألبريد ب والقول اآلخر أنه حكي انه يقال أنزف الرجل إذا سكر وانشد أبو 
  ... لبئس الندامى كنتم آل أجبرا ... صحومت 

  فأما نزف الرجل إذا ذهب عقله من السكر فمعروف مسموع من العرب 

   ٤٨وقوله جل وعز وعندهم قاصرات الطرف عني آية  - ٢٣
  قال قتادة قصرن طرفهن على أزواجهن 

  أطرافهن على أزواجهن فال ينظرن إىل غريهم وروى أبو حيىي عن جماهد قال قصرن 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال اليغرن على أزواجهن 

  قال أبو جعفر و القول األول هو املعروف وأصله من قصرته أي حبسته 
  وقوله تعاىل عني قال جماهد أي حسان العيون 

  وقال السدي عني أي عظام األعني 
  أعني وامرأة عيناء أي واسع وحكى أهل اللغة أنه يقال رجل 

  العني 
   ٤٩مث قال جل وعز كأهنن بيض مكنون آية  - ٢٤

  قال قتادة أي مل متر به األيدي يشبهن بياضه 
  يعين قتادة الذي داخل القشر 



كبكر املقاناة ... قال أبو جعفر يقال كننت الشيء أي صنته والعرب تشبه املرأة ببيضة النعامة كما قال الشاعر 
  غذاها منري املاء غري حملل ... ض بصفرة البيا

   ٥٠مث قال عز و جل فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون آية  - ٢٥
  يعين أهل اجلنة 

   ٥١قال قائل منهم إين كان يل قرين آية 
  قال عطاء اخلراساين هذان رجالن أخوان تصدق أحدمها مباله فعريه أخوه وقال له ما قصا اهللا جل وعز 

  ن عباس هو الرجل املشرك له صاحب مؤمن قال له هذا وقد روي عن اب
  قال جماهد قرين أي شيطان 

   ٥٢مث قال جل وعز يقول أئنك ملن املصدقني آية  - ٢٦
  املعىن يقول أئنك ملن املصدقني بأنا مدينون مث كسرت إن جملىء الال م 

  قال جماهد مدينون أي حماسبون 
  نة هل أنتم مشرفون فاطلع فرآه أي فأشرف فرأى قرينه يف سواء قال هل أنتم مطلعون أي قال الذي يف اجل

  اجلحيم أي يف وسطها 
  قال الذي يف اجلنة تاهللا إن كدت لتردين أي هتلكين 

  ويف قراءة عبد اهللا لتغوين 
   ٥٧مث قال جل وعز ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين آية  - ٢٧

  قال قتادة أي ملن احملضرين يف النار 
   ٦٠قال جل وعز أفما حنن مبيتني إال موتتنا األوىل وما حنن مبعذبني إن هذا هلو الفوز العظيم آية  مث - ٢٨

  قال قتادة هذا آخر كالمه مث قال جل وعز ملثل 

  هذا فليعمل العاملون 
   ٦٢وقوله جل وعز أذلك خري نزال آية  - ٢٩

  أذلك خري نزال ونزال أي رزقا والنزل أيضا الريع والفضل 
   ٦٢قال تعاىل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظاملني آية مث 

  قال جماهد قال أبو جهل ما نعرف الزقوم إال التمر بالزبد فنتزقم 
  وقال قتادة فتنوا هبذا فقالوا كيف يكون يف النار شجرة والنار تأكل الشجر فقال اهللا عز و جل إهنا شجرة حترج يف 

  ر ومنها خلقت أصل اجلحيم أي غذاؤها من النا
طلعها أي مثرها كأنه أول ما يطلع منها مث قال كأنه  ٦٥مث قال جل وعز طلعها كأنه رؤوس الشياطني آية  - ٣٠

  رؤوس الشياطني 
  قال أبو العباس يقال مل تر الشياطني فكيف وقع التشبيه هبا 

  و هل جيوز أن يقال كأن زيدا فالن وفالن ال يعرف 



ا وقع عليه التعارف من املعاين فإذا قيل فالن شيطان فقد علم أن املعىن فالن قبيح خبيث فاجلواب أن املقصود هو م
ومسنونة زرق كأنياب أغوال ... أيقتلين و املشر يف مضاجعي ... ومنه قوهلم تشيطن إذا ختبث كما قال الشاعر 

 ...  
وإذا قبحت املذكر شبهته بالشيطان فهذا ومل تر الغول قط وال أنياهبا ولكن العرب إذا قبحت املؤنث شبهته بالغول 

جواب صحيح بني وقد قيل هو نبت باليمن قبيح املنظر شبهت به يقال له األسنت والشيطان وليس ذلك مبعروف 
  عند العرب 

  قال أبو جعفر وقيل الشياطني ضروب من احليات قباح 
   ٦٧وقوله جل وعز مث إن له معليه الشوب امن محيم آية  - ٣١

  ة أي مزاجا قال قتاد
  قال أبو جعفر يقال شبت الشيء بالشيء أي خلطته به 

  فقيل يراد به ههنا شرب احلميم 
   ٧٠وقوله جل وعز إهنم ألفوا آباءهم ضالني فهم على آثارهم يهرعون آية  - ٣٢

  معىن ألفوا وجدوا 
  قال جماهد يهرعون كهيئة اهلرولة وقال قتادة يسرعون 

  اع وقيل كأهنم يزعجون من اإلسر
   ٧٥وقوله جل وعز ولقد ناد ان نوح وحفل فلنعم اجمليبون آية  - ٣٣

  قيل مبسألته هالك قومه فقال رب ال تذر على 

  األرض من الكافرين ديارا 
  وقيل املعىن دعا بأن ننجيه من الغرق وجنيناه وأهله من الكرب العظيم أي من الغرق 

   ٧٦ة مث قال جل وعز وجعلنا ذريته هم الباقني آي - ٣٤
  روى سعيد عن قتادة الناس كلهم من ذرية نوح صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧٨مث قال جل وعز وتركنا عليه يف اآلخرين آية  - ٣٥
  قال جماهد وقتادة أي ثناء 

  وقال حممد بن زيد املعىن وتركنا عليه يف اآلخرين 

  يقال سالم على نوح يف العلمني أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية 
   ٨٣وقوله جل وعز وإن من شيعته إلبراهيم آية  - ٣٦

  قال جماهد أي على منهاجه وسنته 
  وقال قتادة على دينه 

  قال أبو جعفر املعىن وإن من شيعة نوح 
  قال الفراء املعىن وإن من شيعة حممد صلى اهللا عليه و سلم 



  واألول أشبه ألن ذكر نوح قد تقدم 
   ٨٤لب سليم آية مث قال جل وعز وإذ جاء ربه بق - ٣٧

  قال قتادة أي سليم من الشرك 
  وقال عروة بن الزبري مل يلعن شيئا قط فقال اهللا جل وعز إذ جاء ربه بقلب سليم 

   ٨٦وقوله جل وعز أئفكا آهلة دون اهللا تريدون آية  - ٣٨
  قال قتادة أي أكذبا 

   ٨٧مث قال جل وعز فما ظنكم برب العاملني آية  - ٣٩
  دة قال أي فما ظنكم برب العاملني وقد روى سعيد عن قتا

  عبدمت غريه إذا لقيتموه 
   ٨٨وقوله جل وعز فنظر نظرة يف النجوم آية  - ٤٠

  يف معناه ثالثة أقوال 
  قال احلسن أي تفكر فيما يعمل إذا كلفوه اخلروج 

  جنم القرن والنبت إذا طلعا قال أبو جعفر واملعىن على هذا القول فنظر فيما جنم له من الرأي أي فيما طلع له يقال 
  أي فكر فعلم أنه لبد لكل حي من أن يسقم فقال إين سقيم 

  قال اخلليل يقال للرجل إذا فكر يف الشيء كيف يدبره نظر يف النجوم 
  وكذلك قال أبو العباس يف معىن هذه االية 

ومدبرا وأهنا تتغري وعلم ان ذلك يلحقه والقول الثاين أن يكون املعىن فنظر فيما جنم من األشياء فعلم ان هلا خالقا 
  فقال إين سقيم 

  والقول الثالث ما رواه سعيد عن قتادة أن سعيد بن املسيب قال نظر إىل جنم فقال إين سقيم فكايد عن دينه 
  قال أبو جعفر واملعىن على هذا القول فعمل ما يعلمون من 

  النظر يف النجوم واستدالهلم هبا 
لضحاك فقال إين سقيم أي مطعون وكاتوا يهربون من الطاعون قال اهللا جل وعز فتولوا عنه قال سعيد بن جبري وا

  مدبرين 
   ٩١وقوله جل وعز فراغ إىل آهلتهم فقال أال تأكلون آية  - ٤١

  أي مال وعدل ومنه الرواغ مث قال أال تأكلون 

  تعجبا 
  أال تنطقون أي فقرب إليها الطعام فقال أال تأكلون فلما مل يرها تأكل قال 

وقال أبو مالك جاء إىل آهلتهم وكانوا قد جعلوا بني أيديها طعاما فلما مل تكلمه قال مالكم ال تنطقون فأخذ فأسا 
  فضرب به حافتيها مث علقه يف عنق أكربها 

   ٩٣وقوله جل وعز فراغ عليهم ضربا باليمني آية  - ٤٢



  تقدم  قال أبو جعفر جيوز أن يكون معىن باليمني بالقوة كما
  وجيوز أن يريد اليد 

  وقيل بيمينه حني قال وتاهللا لكيدن أصنامكم 
   ٩٤مث قال جل وعز فأقبلوا إليه يزفون آية  - ٤٣

  قال قتادة أي ميشون 
  قال أبو جعفر يقال زف النعام يزف إذا أسرع وذلك يف أول عدوه 

  ويقرأ يزفون بضم الياء وأكثر اهل اللغة ال يعرفه 
  ون أزف صادف الزفيف فيكون هذا منه وقد جيوز أن يك

  و حكى الكسائي أنه قرىء يزفون بتخفيف الفاء وأكثر اهل اللغة ال يعرفه أيضا 
  وحكى بعضهم أنه قال وزف يزف إذا أسرع 

   ٩٦مث قال جل وعز واهللا خلقكم وما تعملون آية  - ٤٤
  جارة وغريمها قال أبو عبيد أي وما تعملون منه األصنام وتنحتونه وهو اخلشب واحل

  قال قتادة وماتعملون بايديكم 
  وجيوز أن يكون ما نفيا أي وما تعملونه ولكن اهللا خالقه 

  وجيوز أن يكون مبعىن املصدر أي وعملكم 

  وجيوز ان يكون استفهاما فيه معىن التوبيخ 
   ٩٨وقوله جل وعز فأرادوا به كيدا فجعلنا هم األسفلني آية  - ٤٥

  ة األسفلني األذلني حج
  قال قتادة ما ناظر هم بعد ذلك حىت أهلكهم 

   ٩٩وقوله جل وعز وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين آية  - ٤٦
  هاجر إىل األرض املقدسة 

   ١٠٢وقوله جل وعز فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى آية  - ٤٧
  أي شب قال جماهد بلغ معه السعي أي العمل 

  وقال غريه بلغ ثالث عشرة سنة 
   ١٠٢قال يابين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى آية 

  أي إين أرى يف املنام أين سأذحبك 
  أي أمرت هبذا يف املنام وجعل عالمة إذا رأيت ذلك أن أذحبك 

  و يقرأ ماذا تري من الصرب 
  قال أبو إسحاق مل يقل هذا أحد غريه 

  ال العلماء املعىن ماذا تشري وإمنا ق



  وقد روي يف الذبيح احاديث عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وقال بعض أهل العلم الدليل على أنه إمساعيل أن إمساعيل كان مبكة وكان الذبح مبىن 

  وهذا اليلزم روي عن ابن عباس انه قال كان الذبح بالشام 
  ن بالشام وإن كان جماهد قد قال كان مبىن وقال عبيد بن عمري كا

وقال بعضهم يف القرآن ما يدل على أنه إمساعيل صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل فبشرناه بإسحاق ومن 
  وراء إسحاق يعقوب فدل هبذا على أن إسحاق سيعيش حىت يولد له فكيف يؤمر بذحبه 

ز أن يؤمر بذحبه وقد علم أنه يولد له ألنه جيوز أن حيييه اهللا جل وعز قال أبو جعفر وهذا ايضا اليثبت حجة ألنه جيو
  بعد ذلك 

   ١٠٣وقوله جل وعز فلما اسلما وتله للجبني آية  - ٤٨

  قال جماهد أي سلما ألمر اهللا جل وعز 
  قال أبو جعفر ويف حرف عبد اهللا بن مسعود فلما سلما 

  يقال سلم إذا أعطى بيده ورضي 
  له للجبني أي صرعه ومها جبينان بني مها اجلبهة مث قال تعاىل وت

  وجواب ملا عند البصريني حمذوف كأنه قال سعد والواو عند الكوفيني زائدة كأنه قال ناديناه 
   ١٠٧وقوله جل وعز وفديناه بذبح عظيم آية  - ٤٩

  الذبح املذبوح والذبح املصدر 
  روى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال كبري متقبل 

  قال أبو جعفر عظيم يف اللغة يكون للكبري و الشريف 
  وأهل التفسري على أنه ههنا للشريف أي املتقبل 

   ١١٥وقوله جل وعز ولقد مننا على موسى وهارون وجنينامها وقومهما من الكرب العظيم آية  - ٥٠
  روى سعيد عن قتادة قال من فرعون 

   ١١٦لبني آية مث قال جل وعز ونصرناهم فكانوا هم الغا - ٥١
  ومل يقل ونصرنامها ألن اإلثنني يف األصل مجع 

  وجيوز أن يكون كما خيرب عن الواحد بفعل اجلماعة 
وقيل املعىن ونصرنا موسى وهارون عليهما السالم وقومهما على فرعون وقومه وهذا هو الصواب ألن قبله 

  وجنينامها وقومهما 
   ١١٧ستبني آية مث قال جل وعز وآتينهامها الكتاب امل - ٥٢

  روى سعيد عن قتادة قال التوراة 
  قال وهدينامها الصراط املستقيم اإلسالم 

   ١٢٣وقوله جل وعز وإن إلياس ملن املرسلني آية  - ٥٣



  قيل إلياس هو إدريس 
  وقيل هو من ولد هارون صلى اهللا عليهما وسلم واهللا جل وعز أعلم 

   ١٢٥حسن اخلالقني آية وقوله جل وعز أتدعون بعال وتذرونا أ - ٥٤
  قال جماهد أتدعون بعال أي ربا 

  وقال الضحاك هو صنم هلم يسمى بعال 
  قال ابن زيد كانوا ببعلبك 

  وسئل ابن عباس عن هذا فسكت فسمع رجال ينشد ضالة فقال له آخر أنا بعلها أي رهبا فقال ابن عباس للسائل 

  هذا مثل قوله تعاىل أتدعون بعال أي ربا 
  ن إسحاق أن بعال امرأة كانوا يعبدوهنا وحكى اب

  قال أبو جعفر يقال هذا بعل الدار أي رهبا 
  فاملعىن أتدعون ربا اختلقتموه وتذرون أحسن اخلالقني 

  وأصل هذا أنه يقال لكل ماعال وارتفع بعل ومنه قيل بعل املرأة ومنه قيل ملا شرب مباء السماء بعل 
   ١٢٧ضرون آية وقوله جل وعز فكذبوه فإهنم حمل - ٥٥

  قال قتادة أي يف العذاب 

   ١٣٠وقوله جل وعز سالم على إل ياسني آية 
  قال أبو جعفر من قرأ سالم على إلياسني ففي قراءته قوالن 

  أحدمها ان يكون إلياسني وإلياس واحد كما يقال سيناء وسينني 
  والثاين وجيوز أن يكون مجعه مع أهل دينه كما يقال مهالبة 

  أي هرب  ١٤٠له جل وعز وإن يونس ملن املرسلني إذ ابق إىل الفلك املشحون آية وقو - ٥٦
  قال طاووس ملا ركب السفينة ركدت فقالوا إن فيها 

  رجال مشئوما فقارعوه فوقعت القرعة عليه ثالث مرات فرموا به فالتقمه احلوت 
   ١٤١وقوله جل وعز فساهم فكان من املدحضني آية  - ٥٧

  من املدحضني أي من املسهومني  قال جماهد فكان
  قال أبو جعفر أصل أدحضته أزلقته 

  وقال ابن عيينة أي من املقمورين 
   ١٤٢مث قال جل وعز فالتقمه احلوت وهو مليم آية  - ٥٨

  قال قتادة أي مسيء 

  قال أبو جعفر يقال أالم الرجل إذا جاب ما يالم عليه 
   ١٤٤ني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون آية وقوله جل وعز فلوال انه كان من املسبح - ٥٩

  روى أبو رزين عن ابن عباس من املسبحني قال من املصلني 
   ١٤٤مث قال للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون آية 



  قال جماهد أي يف بطن احلوت 
   ١٤٥مث قال جل وعز فنبذناه بالعراء وهو سقيم آية  - ٦٠

  قال يعقوب بن إسحاق قال الفراء العراء 

  ملكان اخلايل ومنه قول اهللا جل وعز فنبذناه بالعراء وهو سقيم ا
ونبذت ... رفعت رجال ال أخاف عثارها ... قال وقال ابو عبيدة العراء وجه األرض وأنشد لرجل من خزاعة 

  ... بالبلد العراء ثيايب 
   ١٤٦مث قال جل وعز وأنبتنا عليه شجرة من يقطني آية  - ٦١

  ابن مسعود قال هي القرع روى عمرو بن ميمون عن 
  وقال جماهد هي كل شجرة على وجه األرض ال ساق هلا 

قال أبو جعفر هذا الذي قاله جماهد هو الذي تعرفه العرب يقع للقرع واحلنظل والبطيخ والكل ما مل يكن على ساق 
  . ..قواطنا مكة من ورق احلمي ... وكأن اشتقاقه من قطن باملكان أي أقام به وانشد سيويه 

   ١٤٧مث قال جل وعز وأرسلناه إىل مائة الف أو يزيدون آية  - ٦٢
  قال أبو جعفر يف معىن أو أربعة اقوال 

  قال أبو عبيدة والفراء هي مبعىن بل وهذا خطأ عند أكثر النحويني احلذاق ولو  - ١

  كان كما قاال لكان وارسلناه إىل أكثر من مائة ألف واستغىن عن أو 
  أو مبعىن الواو وقال القتيب  - ٢

  وهذا ايضا خطا ألن فيه بطالن املعاين 
  وقيل أو لإلباحة  - ٣
  وقال حممد بن يزيد أو على باهبا و املعىن  - ٤

  أرسلناه إىل مجاعة لو رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو أكثر 
  وروي عن ابن عباس قال أرسل إىل مائة ألف وثالثني الفا 

  أربعني يوما  قال أبو مالك اقام يف بطن احلوت
قال ابن طاووس أنبت اهللا عليه شجرة من يقطني وهي الدباء فكانت تظله من الشمس ويأكل منها فلما سقطت 

  بكى عليها فأوحى اهللا جل وعز إليه أحتزن على شجرة وال حتزن على مائة ألف أو يزيد وتابوا فلم أهلكهم 
  ة فقطعت أصوهلا فحزن عليها وذكر احلديث قال سعيد بن جبري أرسل اهللا جل وعز على الشجرة األرض

  قال جماهد كانت الرسالة قبل أن يلتقمه احلوت 

قال أبو جعفر حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرفة قال حدثنا العباس بن حممد قال حدثنا أبو النعمان حممد بن الفضل 
الة يونس بعد ما نبذه احلوت وتال قال حدثنا ابو هالل قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال إمنا كانت رس

  هذه اآلية وإن يونس ملن املرسلني حىت بلغ إىل قوله وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون قال كانت الرسالة بعد ذلك 



   ١٤٨قوله جل وعز فآمنوا فمتعناهم إىل حني آية  - ٦٣
  روى معمر عن قتادة قال إىل املوت 

   ١٤٩لبنات وهلم البنون آية وقوله جل وعز فاستفتهم ألربك ا - ٦٤
  أي فاساهلم سؤال توبيخ 

  وروي عن مجاعة من القراء اهنم قرءوا اصطفى البنات على البنني بوصل األلف وانكر أبو حامت هذه القراءة 
  قال أبو جعفر وهي جائزة على أن يكون مردودا على القول وعلى أنه قد يكون التوبيخ بغري الف استفهام 

  وعز أم لكم سلطان مبني فائتو بكتابكم إن كنتم  وقوله جل - ٦٥

   ١٥٧صادقني آية 
  قال السدي سلطان أي حجة فائتوا بكتابكم قالب حبجتكم أن كتابا جاءكم هبذا 

   ١٥٨وقوله جل وعز وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا آية  - ٦٦
  قال الفراء اجلنة ههنا املالئكة أي قالوا املالئكة بنات اهللا 

أيب جنيح عن جماهد قال قالوا يعين كفار قريش املالئكة بنات اهللا فقال ابو بكر فمن أمهاهتن قالوا خمدرات  وروى ابن
  اجلن 

  وروى سعيد عن قتادة قال قالوا صاهر اهللا جل وعز اجلن 

  فولدت املالئكة 
  و الرمحن جل وعز وروى جويرب عن الضحاك يف قوله تعاىل وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا قال قالوا إبليس أخ

   ١٥٨وقوله جل وعز ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون آية  - ٦٧
أي ولقد علمت اجلنة ان الذين قالوا هذا حملضرون العذاب كذا قال السدي وهو صحيح وكذا كلما يف السورة 

  من حمضرين 

  وقال جماهد حملضرون احلساب يعين اجلن 
   ١٦٢نتم عليه بفاتنني آية وقوله جل وعز فإنكم وما تعبدون ما أ - ٦٨

  أي ما أنتم به مضلني إال من هو صال اجلحيم 
  قال ابن عباس أي ال تضلون إال من سبق يف قضائي أنه يضل 

قال احلسن وإبراهيم وحممد بن كعب والضحاك هذا معىن قوله ما أنتم عليه بفاتنني أي لن تفتنوا إال من قضيت 
  عليه بذلك 

   ١٦٤منا إال له مقام معلوم آية مث قال جل وعز وما  - ٦٩
قال الشعيب جاء جربئيل أو ملك إلىالنيب فقال تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن املالئكة لتصلي وتسبح ما 

  يف السماء ملك فارغ 
   ١٦٦وقوله جل وعز وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون آية  - ٧٠

  ة قال جماهد وقتادة هذا من قول املالئك



   ١٦٨وقوله جل وعز وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من األولني آية  - ٧١
  روي عن الضحاك قال هذا قول مشركي مكة فلما جاءهم ذكر األولني وعلم اآلخرين كفروا به فسوف يعلمون 

دة هللا عز و جل قال أبو إسحاق كان كفار قريش يقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غرينا من األولني ألخلصنا العبا
  فلما جاءهم كفروا به فسوف يعلمون مغبة كفرهم وما ينزل هبم من العذاب واالنتقام منهم يف الدنيا واآلخرة 

   ١٧١قوله جل وعز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني آية  - ٧٢
  أي سبق منا القول لرسلنا إهنم هلم املنصورون أي مضى هبذا من القضاء واحلكم 

  اء أي سبقت هلم السعادة وهي يف قراءة عبداهللا ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا املرسلني قال الفر
  وقيل أراد بالكلمة قوله عز و جل كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي 

   ١٧٧وقوله جل وعز فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين آية  - ٧٣
  أي نزل هبم العذاب ومعىن 

  بساحتهم أي بدارهم 

   اللغة فناء الدار الواسع والساحة يف
فساء صباح املنذرين أي فبئس صباح الذين أنذروا بالعذاب وفيه إضمار أي فساء الصباح صباحهم ويف احلديث 

  اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا انزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 
واحلمد هللا رب العاملني آية وقوله جل وعز سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني  - ٧٤
١٨٢ ١٨٠   

نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه املشركون من الصاحبة والولد رب العزة على البدل وجيوز النصب على املدح 
  والرفع مبعىن هو رب العزة 

  وسئل رسول اهللا عن معىن سبحان اهللا فقال هو تنزيه اهللا عن كل سوء متت سورة الصافات 

  آية  ٨٨ية وآياهتا تفسري سورة ص مك

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سورة ص وهي مكية

  من ذلك قوله جل وعز ص  - ١
  بإسكان الدال ألهنا من حروف التهجي وتقرأ صاد 

  واألجود عند سيبويه فيها اإلسكان وال تعرب ألن حكمها الوقوف عليها فهي مثل حروف اهلجاء آمل و آملر 
  نصرف و ص إذا جعلته امسا للسورة مل ي

  قال جماهد هو فاحتة السورة 
  وقال قتادة هو اسم من أمساء الرمحن 

  وقال حممد بن كعب هو مفتاح امساء اهللا تعاىل صمد وصادق الوعد 



  وروي أن الضحاك قال صاد صدق اهللا 
  وقراءة احلسن صاد بكسر الدال معناها صاد القرآن بعملك 

  للغة يقال صاديته أي قابلته وهذا مشهور عند أهل ا
  وجيوز أن يكون كسر اللتقاء الساكنني 

والفتح من ثالث جهات أ قيل منها أن يكون قسما اهللا ألفعلن ب ومنها أن يكون مبعىن اتل صاد والقرآن ج ومنها 
  ان يكون فتح اللتقاء الساكنني 

النحويني إال ان بعض والقراءة بكسر الدال والتنوين حلن عند أكثر النحويني وإن كان ابن أيب إسحاق من كرباء 
  النحويني قد أجازها على أن ختفض على القسم أجاز ذلك سيبويه 

   ١وقوله جل وعز والقرآن ذي الذكر آية  - ٢
روى سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد ومسعر عن ايب حصني يف قول اهللا جل وعز والقرآن ذي الذكر أي ذي 

  الشرف 
  ومك وهذا مثل قوله جل وعز وإنه لذكر لك ولق

  وقيل معىن ذي الذكر فيه ذكر األمم وغريهم 

فاما جواب القسم فقيل إنه يف قوله إن ذلك حلق ختاصم أهل النار وهذا بعيد جدا ألنه قد اعترضت أقاصيص 
  وأخبار 

  وقيل اجلواب يف وقوله تعاىل كم اهلكنا من قبلهم من قرن 
  من زكاها وهو مذهب الفراء  واملعىن لكم أهلكنا وحذفت الالم كما قال تعاىل قد أفلح

  وقيل اجلواب إن كل إال كذب الرسل 
  وقيل اجلواب حمذوف أي ما األمر كما يقول هؤالء الكفار 

  ودل على هذا قوله تعاىل بل الذين كفروا يف عزة 

  وشقاق وهو مذهب قتادة 
  وهو أوىل األقوال ألن بل قد حلت حمل اجلواب فاستغىن هبا عنه 

   ٢جل وعز بعنادهم واحنرافهم عن احلق فقال بل الذين كفروا يف عزة وشقاق آية مث خرب اهللا  - ٣
  أي خالف 

   ٣مث قال جل وعز كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا وال ت حني مناص آية  - ٤
  و كم للتكثري يف كالم العرب 

   ٣مث قال جل وعز فنادوا أي بالتوبة واالستغاثة والت حني مناص آية  - ٥
  بو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس والت روى أ

  حني مناص قال ليس حني نزو وال فرار 
  وقال عكرمة ليس حني انقالب 

  وقال قتادة نادوا حني الحني نداء 



  قال أبو جعفر هذه األقوال متقاربة أي ليس حني نداء منجي 
أفمن ذكر ليلى إذ ... ال الشاعر واملعىن ليس حني فوت واصله من ناص ينوص إذا تأخر و باص يبوص تقدم كما ق

  فتقصر عنه تارة وتبوص ... نأتك تنوص 

   ٥وقوله جل وعز إن هذا لشيء عجاب آية  - ٦
  عجاب وعجيب مبعىن واحد كما تقول طويل وطوال وكذلك عجاب قرأ به أبو عبد الرمحن 

   ٦مث قال جل وعز وانطلق املأل منهم أنا امشوا واصربوا على آهلتكم آية  - ٧
  روى سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد وانطلق املأل منهم قال هو وعقبة بن أيب معيط أن 

  امشوا أن تفسري 
  وجيوز أن يكون معناه بأن امشوا واصربوا على آهلتكم فخرب اهللا جل وعز بإقامتهم على الكفر 

   ٧ وقوله جل وعز ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق آية - ٨
  روى إبراهيم بن مهاجر عن جماهد وعلي بن أيب طلحة عن ابن عباس قاال يف امللة اآلخرة يف النصرانية 

  وقال حممد بن كعب يعنون ملة عيسى صلى اهللا عليه و سلم 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد يف امللة اآلخرة قال ملة قريش 

  ها وقال قتادة يف امللة اآلخرة أي ملتنا اليت حنن علي
   ٩وقوله جل وعز أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب آية  - ٩

  قال أبو جعفر هذه االية مشكلة لذكره هذا بعدما تقدم وفيها قوالن 
أحدمها أهنا متصلة بقوله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي إن اهللا جل وعز له خزائن السموات و األرض وملكهما 

  فريسل من يشاء 

ر أنه ملا ذكر عنادهم وكفرهم وصربهم على آهلتهم كان املعىن ام عندهم خزائن رمحة ربك فيحظروها والقول اآلخ
  على من يريدون أم هلم ملك السموات واألرض وما بينهما فقررهم هبذا 

   ١٠مث قال جل وعز أم هلم ملك السموات واألرض ومابينهما فلريتقوا يف األسباب آية  - ١٠
  فلريتقوا يف أبواب السموات أي إن كانوا صادقني 

  قال جماهد وقتادة األسباب أبواب السموات وقال زهري 

  ... ولو نال أسباب السماء بسلم 
  وقيل األسباب اجلبال أي فلريتقوا يف السماء حىت يأتوا بآية 

  ل وحكى أهل اللغة أنه يقال للدين الفاضل ارتقى أسباب السموات كما يقال قد بلغ السماء على التمثي
   ١١مث قال جل وعز جند ما هنالك مهزوم من األحزاب آية  - ١١

  أي هم جند هلؤالء اآلهلة مهزوم أي مقموع ذليل أي قد انقطعت حجتهم ألهنم ال يصلون إىل أن يقولوا هذا لنا 
  ويقال هتزمت القرية إذا انكسرت وهزمت اجليش 



  ة كسرته مث قال من األحزاب قال جماهد أي من األمم اخلالي
  قال أبو جعفر واملعىن أهنم حزب من األحزاب الذين حتزبوا علىانبيائهم 

   ١٢وقوله جل وعز كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو األوتاد آية  - ١٢
  روى سعيد عن قتادة يف وقوله تعاىل وفرعون ذو األوتاد قال كانت له أوتاد وارسان ومالعب يلعب هبا بني يديه 

  ل كان جيعل اإلنسان بني أربعة أوتاد مث يقتله قال أبو جعفر وقي

  ... يف ظل ملك ثابت األوتاد ... وقال الضحاك ذو األوتاد ذو البناء احملكم كما قال 
   ١٣مث قال جل وعز ومثود وقوم لوطو أصحاب األيكة أولئك األحزاب آية  - ١٣

  قال قتادة كان أصحاب األيكة أصحاب شجر أكثره من الدوم 
   ١٥له جل وعز وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فواق آية وقو - ١٤

  قال جماهد ما هلا من فواق أي من رجوع 

  وقال قتادة أي ما هلا من مثنوية 
  وأبو عبيدة يذهب إىل أن معىن من فواق بفتح الفاء من راحة ومن فواق بضم الفاء من انتظار 

  وقال غريه مها لغتان مبعىن 
  اهلم بعدها إفاقة وال رجوع إىل الدنيا وقال السدي م

  قال أبو جعفر أصل هذا من قوهلم فواق الناقة وهو ما بني احللبتني 
املعىن أهنا ال تلبثهم حىت ميوتوا وال حيتاج فيها إىل رجوع وافاق من مرضه رجع إىل الصحة والراحة وإىل هذا ذهب 

  أبو 

  عبيدة يف قوله ماهلا من راحة 
   ١٦عز وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب آية وقوله جل و - ١٥

  قال سعيد بن جبري قطنا أي نصيبنا من اجلنة 
  وقال احلسن أي عقوبتنا 

  وقال جماهد أي عذابنا 
  وقال قتادة أي نصيبنا من العذاب 

  وقال عطاء اخلراساين أي قضاءنا أي حسابنا 

  طعته قال أبو جعفر أصل هذا من قوهلم قططت الشيء أي ق
  فاملعىن عجل لنا نصيبنا أي ما قطع لنا 

  وجيوز أن يكون املعىن عجل لنا ما يكفينا من قوهلم قطين من هذا أي يكفيين 
يعطي ... ويروى أهنم قالوا هذا ملا انزل اهللا جل وعز وأما من أويت كتابه وراء ظهره استهزاء وهذا كما قال 

  ... القطوط ويأفق 
  يعين الكتب باجلوائز 



مث قال جل وعز واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب  ١٦ ١٧يدل على هذا قوله تعاىل إصرب على ما يقولون آية و
   ١٧آية 

  قال سعيد بن جبري وجماهد وقتادة أي ذا القوة يف طاعة اهللا جل وعز 
  ... سى انآدا مل يك يناد فأم... قال أبو جعفر األيد واآلد يف اللغة القوة وأيده قواه فانآد كما قال 

  مث قال تعاىل إنه أواب قال جماهد أي راجع عن الذنوب 
  وقال قتادة أي مطيع 

  قال أبو جعفر يقال آب يؤوبف هو آيب إذا 

  رجع وأواب على التكثري 
   ١٨مث قال جل وعز إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق آية  - ١٧

   ١٩وعز والطري حمشورة كل له أواب آية مث قال جل  ١٨إشراق الشمس ضوءها وصفاؤها 
  جيوز أن يكون املعىن كل هللا جل وعز أواب عن داود واجلبال والطري 

  وجيوز أن يكون املعىن يف كل للجبال والطري أي ترجع مع داود التسبيح 
   ٢٠مث قال جل وعز وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب آية  - ١٩

  ض سلطان أعز من سلطانه قال جماهد مل يكن يف األر
  قال السدي كان حيرسه يف كل ليلة أربعة آالف 

  وقيل شددنا ملكه بأن الوحي كان ياتيه وهذا عن ابن عباس 
وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلني اختصما إىل داود ففال املستعدي إن هذا اغتصبين بقرا فجحده اآلخر 

ى عليه فأرسل داود إىل الرجل إن اهللا قد أوحى إيل أن أقتلك فقال الرجل فأوحى اهللا إىل داود أن يقتال الذي استعد
أتقتلين بغري بينة فقال اليرد أمر اهللا فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله قال واهللا ما أخذت هبذا الذنب ولكن كنت 

  اغتلت والد هذا فقتلته فأمو به داود فقتل فاشتدت هيبة بين إسرائيل عند ذلك له 

  اهللا عز و جل وشددنا ملكه  وهو قول
   ٢٠مث قال جل وعز وآتيناه احلكمة آية  - ٢٠

  قال أبو العالية أي املعرفة بكتاب اهللا جل وعز 
  و قال السدي النبوة 
  وقال جماهد هو عدله 

   ٢٠مث قال جل وعز وفصل اخلطاب آية  - ٢١
  قال احلسن أي الفهم يف القضاء 

  صل القضاء وقال ابو عبد الرمحن وقتادة أي وف
  وقال شريح والشعيب وكعب الشهود واألميان 

  وكذلك روى احلكم عن جماهد 



  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال ما قال أنفذ 
  وقال الشعيب فصل اخلطاب أما بعد 

  قال أبو جعفر اخلطاب يف اللغة واملخاطبة واحد 
كم الذي آتاه اهللا إياه ويقطع ايضا فصلها يف فاملعىن على حقيقة اللغة أنه يفصل أي يقطع املخاطبة واحد باحل

  الشهود واألميان 
  وقيل وفصل اخلطاب البيان الفاصل بني احلق والباطل 

   ٢١وقوله جل وعز وهل اتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب آية  - ٢٢
  تسوروا أي علو واحملراب كل مكان مرتفع 

  رفع موضع يف املسجد وقيل حمراب للذي يصلى إليه على التمثيل أي هو أ
  وخصم يقع للواحد واالثنني واجلميع بلفظ واحد على معىن ذو خصم 

  والاختالف بني أهل التفسري انه يراد به ههنا ملكان 

   ٢٢وقوله جل وعز إذ دخلوا على داود ففزع منهم آية  - ٢٣
  قيل دخال عليه ليال يف غري وقت اخلصومة فلذلك قال ففزع منهم 

  ا لدخول مها من غري الباب الذي كان منه املدخل وقيل فزع منهم
   ٢٢وقوله جل وعز قالوا الختف خصمان بغى بعضنا على بعض آية  - ٢٤

  على جهة املسألة كما تقول رجل يقول المرأته كذا ما جيب عليه 
حلق أي فاحكم بيننا با ٢٢مث قال جل وعز فاحكم بيننا باحلق والتشطط واهدنا إىل سواء الصراط آية  - ٢٥

  بالعدل والتشطط أي وال جتر 

  يقال أشط يشط إذا جار وشط يشط إذا بعد 
عسرا علي ... شطت مزار العاشقني فأصبحت ... وقد قرى والتشطط أي ال تبعد يف احلكم كما قال الشاعر 

  ... طالهبا ابنة خمرم 
  واهدنا إىل سواء الصراط أي إىل قصد السبيل 

ستقيم بغري إىل والعرب حتذف حرف اخلفض مما يتعدى إىل مفعولني كما قال الشاعر وقال تعاىل اهدنا الصراط امل
  وبرا إذا هب الرياح الزعازع ... ومنا الذي اختري الرجال مساحة ... 

  وقيل معىن اهدنا الصراط أعلمنا الصراط ومعىن 

  اهدنا إىل الصراط ارشدنا إىل الصراط 
   ٢٣وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة آية  مث قال عز و جل إن هذا أخي له تسع - ٢٦

قال وهب إن هذا أخي أي على ديين له تسع وتسعون نعجة والعرب تكين عن املرأة بالنعجة والشاة كما قال 
  ... فاصبت حبة قلبها وطحاهلا ... فرميت غفلة عينه عن شاته ... الشاعر 

  ى ويف قراءة ابن مسعود إن هذا أخي كان له تسع وتسعون نعجة أنث



  وكان ههنا مثل قوله وكان اهللا غفورا رحيما 
  فاما قوله أنثى فقيل هو على جهة التوكيد 

  وقيل ملا كان يقال هذه مائة نعجة وإن كان فيها من الذكور شيء يسري جاز أن يقال أنثى ليعلم انه الذكر فيها 
   ٢٣مث قال جل وعز ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها آية  - ٢٧

ر وقصص يف أمر داود وأوريا وأكثرها اليصح واليتصل إسناده و ال ينبغي ان جيترأ على مثلها إال قد جاءت أخبا
  بعد املعرفة بصحتها 

وأصح ما روي يف ذلك ما رواه مسروق عن عبداهللا بن مسعود قال مازاد داود على ان قال أكفلنيها أي انزل يل 
  عنها 

  ال مازاد داود على أن قال أكفلنيها أي حتول يل عنها وضمها وروى املنهال عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ق

  إيل 
  قال أبو جعفر فهذا أجل ما روي يف هذا 

واملعىن عليه أن داود عليه السالم سأل أو ريا أن يطلق له امرأته كما يسال الرجل الرجل ان يبيعه جاريته فنبهه اهللا 
وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا وبالتزيد منها فأما غري جل وعز على ذلك وعاتبه ملا كان نبيا وكان له تسع 

  هذا فال ينبغي االجتراء عليه 
  ومعىن أكفلنيها إنزل يل عنها واجعلين كافلها 

  قال الضحاك وعزين يف اخلطاب أي قهرين 
  ويف قراءة عبداهللا وعازين 

  قال ابو جعفر يقال عازه أي غالبه وعزه أي غلبه 
  ه يف احملاورة قال احلسن أي قهر

  قال أبو جعفر ومنه قوهلم من عز بز 
  ... فعزته يداه وكاهله ... ومنه قول زهري 

   ٢٤مث قال جل وعز قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه آية  - ٢٨
  املعىن بسؤاله نعجتك كما قال تعاىل اليسأم اإلنسان من دعاء اخلري 

  ومعىن إىل نعاجه أي مضمومة إىل نعاجه 
  كثريا من اخللطاء  وإن

  أي الشركاء واخلليط الشريك 
   ٢٤مث قال جل وعز وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب آية  - ٢٩

  أي ايقن 
  وقرأ قتادة أمنا فتناه بتخفيف النون يعين امللكني وقال معناه صمدا له 

  فاستغفر ربه وخر راكعا قال أبو األحوص واحلسن خر ساجدا 
  جماهد سجد أربعني يوما من قبل أن يسأل ربه  وقال



  شيئا 
  قال سفيان يروى اهنا قام أربعني يوما ال يرفع رأسه إال لصالة أو حاجة البد منها 

  قال قتادة وأناب أي تاب 
   ٢٥وقوله جل وعز فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب آية  - ٣٠

  قال الضحاك لزلفى أي منزلة رفيعة 
... مر الليايل زلفا فزلفا ... أبو جعفر الزلفى يف اللغة القربة ومنه قوله تعاىل وأزلفنا مث اآلخرين ومنه قوله قال 

  مساوة اهلالل حىت احقوقفا 

  أي ساعة تقرب من أخرى 
  مث قال وحسن مآب قال الضحاك أي وحسن مرجع 

   ٢٦مث قال جل وعز ياداود إنا جعلناك خليفة يف األرض آية  - ٣١
  يقال إنه من هذا جاز ان يقال خلفاء 

   ٢٦وقوله جل وعز إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب آية  - ٣٢
  مبا نسوا يوم احلساب أي تركوا العمل له وكانوا ناسني له هذا مذهب السدي 

  وقال عكرمة هذا من التقدمي والتأخري أي هلم يوم احلساب 

  مبا نسوا أي مبا تركوا أمر اهللا عز و جل والقضاء بالعدل  عذاب شديد
   ٢٧مث قال جل وعز وماخلقنا السماء واألرض ومابينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا آية  - ٣٣

  أي ملا قالوا إنه الحساب وال جنة و ال نار قيل هلم هذا 
   ٢٧مث قال جل وعز فويل للذين كفروا من النار آية 

  هبم على ذلك فأخرب أنه يعذ

   ٢٩وقوله جل وعز كتاب أنزلناه إليك مبارك آية  - ٣٤
  على إضمار هذ ا 

  مث قال تعاىل ليدبروا آياته أي ليفكروا يف عواقب مايكون منه وليتذكر أولوا األلباب أي العقول 
   ٣٠وقوله جل وعز ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب آية  - ٣٥

ابن املسيب األواب الذي يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب ب وقال سعيد بن جبري األواب فيه سبعة أقوال أ قال 
  املسبح ج وقال قتادة املطيع 

د وقال عبيد بن عمري الذي يذكر ذنبه يف اخلالء فيستغفر منه هو وقيل الراحم و وقيل التائب ز وقال أهل اللغة 
  الرجاع الذي يرجع إىل التوبة 

   ٣١إذ عرض عليه بالعشي الصافنات اجلياد آية  وقوله جل وعز - ٣٦
  قال جماهد الصافنات من اخليل اليت ترفع إحدى يديها وتقف على ثالث 

  وقال الفراء الصافن القائم 



  وهذا املعروف يف كالم العرب 
  قال جماهد اجلياد السراع 

   ٣٢وقوله جل وعز فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب آية  - ٣٧
  راء اخلري يف كالم العرب واخليل واحد قال الف

  قال أبو جعفر يف احلديث الشريف اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة 
  فكأهنا مسيت خريا هلذا 

  ويف احلديث ملا وفد زيد اخليل على النيب فقال له لن تزيد اخلري 

  وهو زيد بن مهلهل الشاعر 
  قال الفراء املعىن إين آثرت حب اخلري 

  ل ابو جعفر أحسن ما قيل يف هذا ان املعىن إين أحببت حب اخلري حبا فاهلاين عن ذكر ريب قا
   ٣٢مث قال جل وعز حىت توارت باحلجاب آية  ٣٨قال قتادة عن صالة العصر 

  يف معناه قوالن 
  أحدمها أن املعىن حىت توارث الشمس وانه قد عرف معىن الضمري كما قال 

  ... اال ليتين افديك منها وأفتدي ... احيب على مثلها أمضي إذا قال ص
  أي منها يعين من الفالة ومل جير هلا ذكر 

  قال أبو إسحاق ملا قال بالعشي كان املعىن بعد زوال الشمس فجيء بالضمري على هذا 
  وروى أبو اسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال الصالة اليت فرط فيها سليمان صالة العصر 

  توارت باحلجاب يعين اخليل  وقيل حىت
  وروى سعيد بن مسروق عن عكرمة قال كانت اخليل اليت شغل هبا سليمان عشرين ألف فرس فقطعها 

   ٣٣وقوله جل وعز ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق آية  - ٣٩
جل وعز مكاهنا خريا  قال احلسن يف قوله تعاىل فطفق مسحا بالسوق واألعناق فقطع أسوقها وأعناقها فأبدله اهللا

  منها 
و قيل معىن فطفق مسحا اقبل ميسحها بيده من غري قتل كما روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال يقول جعل 

  ميسح أعراف اخليل وعراقيبها حبا هلا 

  ومن قال قتلها فذلك على أنه ذكاة أو أنه أبيح ذلك كما روي عن عبد اهللا بن عمر أنه أعجبه غالم فأعتقه 
   ٣٤وقوله جل وعز ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث اناب آية  - ٤٠

  قد رويت يف ذلك أخبار أ منها أن شيطانا غلب على ملكه أياما 

  ب ومنها أن الشياطني قتلت ابنه خوفا من أن ميلكهم بعده والقته على كرسيه واهللا اعلم مبا كان من ذلك 
  جلس آخر على كرسيه والكالم يوجب انه أزيل ملكه ف



   ٣٥وقوله جل وعز قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي آية  - ٤١
  أي اعطين فضيلة ومنزلة كما قال إبراهيم رب أرين كيف 

  حتيي املوتى 
   ٣٦وقوله جل وعز فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب آية  - ٤٢

  قال قتادة الرخاء اللينة 
  سن الرخاء ليست بعاصفة وال هينة بني ذلك قال احل

  وروى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل رخاء حيث اصاب قال مطيعة حيث أراد 
  حكى األصمعي أصاب الصواب فأخطأ اجلواب 

  أي أراد الصواب وحقيقته يف اللغة أنه مبعىن قصد من قوهلم أصبت أي قصدت فلم ختطىء 

   ٣٧ز والشياطني كل بناء وغواص آية مث قال جل وع - ٤٣
  أي من يبين له احملاريب والتماثيل ومن يغوص يف البحر فيخرج احللية 

   ٣٨وقوله جل وعز وآخرين مقرنني يف األصفاد آية 
  قال قتادة أي يف األغالل 

  قال أبو جعفر يقال صفدت الرجل إذا شددته وأصفدته أعطيته 
   ٣٩و أمسك بغري حساب آية مث قال جل وعز هذا عطاؤنا أ - ٤٤

  قال احلسن والضحاك هذا عطاؤنا امللك فأعط وامنع 
  وقال قتادة هؤالء الشياطني فاحبس من شئت وسرح من شئت 

  وعن ابن عباس كان له ثالمثائة امرأة وتسعمائة سرية هذا عطاؤنا 
  األشياء قال أبو جعفر وأوالها األول ألن األول مشتمل على كل ما أعطي وهو عقيب تلك 

وروى سفيان عن ابيه عن عكرمة عن ابن عباس فامنن أي أعط أو أمسك بغري حساب أي أمسك فليس عليك 
  حساب 

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد بغري حساب أي بغري حرج 
  وقال احلسن ليس أحد ينعم عليه بنعمة إال وهو حياسب عليها إال سليمان مث قرأ هذا عطاؤنا أي بغري نقتري 

  وز أن يكون مبعىن ال حياسب عليه وجي
   ٤٠مث قال جل وعز وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب آية  - ٤٥

  قال قتادة أي حسن مصري 
   ٤١مث قال جل وعز واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب آية  - ٤٦

عند أكثر أهل اللغة مبعىن واحد كما ويروى عن احلسن واجلحدري وأيب جعفر بنصب بفتح النون والصاد ومها 
  يقال حزن وحزن إال أن القتيب حكى أن أبا عبيدة قال النصب الشر والنصب اإلعياء 

  ... كليين هلم يا أميمة ناصب ... قال أبو جعفر يقال أنصبه ينصبه إذا عذبه وآذاه ومنه 



  ا رواه يوسف بن مهر ان عن ابن عباس قال أبو جعفر وأحسن ما قيل يف معىن أين مسين الشيطان بنصب وعذاب م
  قال ملا أصاب أيوب البالء أخذ إبليس تابوتا وقعد على 

الطريق يداوي الناس فجاءته امرأة أيوب فقالت أتداوي رجال به علة كذا وكذا فقال نعم بشرط واحد على أين إذا 
  شفيته قال يل أنت شفيتين ال أريد منه أجرا غري هذا 

إىل ايوب فأخربته فقال هلا ذاك الشيطان واهللا لئن برأت ألضربنك مائة فلما برأ أخذ مشراخا فيه فجاءت امرأة أيوب 
  مائة فضرهبا به ضربة 

  قال أبو جعفر فمعىن النصب على هذا هو ما ألقاه إليه أي يكون شيئا وسوس به 

  فأما قول من قال إن النصب ما أصابه يف بدنه والعذاب ما أصابه يف ماله فبعيد 
  قال جماهد عن ابن عباس ضرهبا باألسل 

  قال قتادة أخذ عودا فيه تسعة وتسعون عودا وهو متام املائة فضرهبا به 
  قال جماهد هذا له خاص 

  وقال عطاء هذا جلميع الناس 
  قال أبو جعفر البني من هذا أنه خاص ألنه قال 

لدة ومن جلد بشمراخ فيه مائة فإمنا جلد جلدة وال حتنث فأسقط عنه احلنث وقال اهللا جل وعز فاجلدوهم مثانني ج
  واحدة 
   ٤٥وقوله جل وعز واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار آية  - ٤٧

  روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أويل األيدي قال القوة والعبادة واألبصار قال الفقه يف دين اهللا جل وعز 
  دي يد واليد تقع للقوة قال أبو جعفر واحد األي

  ويف قراءة عبد اهللا بن مسعود أويل األيد بال ياء 

  وهذا بني من قوهلم أيده إذا قواه 
   ٤٦مث قال جل وعز إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار آية  - ٤٨

  قال قتادة أي يذكرون باآلخرة وبطاعة اهللا جل وعز 
  دنيا ويرغبون يف اآلخرة وكذا األنبياء صلى اهللا عليهم وسلم قال أبو جعفر وهذا قول بني أي إهنم يزهدون يف ال

  وقال الضحاك أي خبوف اآلخرة 
  قال أبو جعفر واملعىن على هذا القول أهنم يذكرون اآلخرة ويرغبون فيها ويزهدون يف الدنيا 

  وهذا القول ظاهر معىن الكلمة 
  وقد يكون من صفتهم أيضا الترغيب يف اآلخرة 

  ن على قراءة من قرأ بالتنوين وهذان التأويال
  ومن أضاف قال معناه أخلصناهم بافضل ما يف اآلخرة 

  هذا قول ابن زيد 



  واملعىن على هذا القول أهنم يذكرون باآلخرة ويرغبون فيها ويزهدون يف الدنيا 
مث قال جل وعز  ٤٩ ويف القراءة باإلضافة قول آخر وهو قول جماهد يكون املعىن إنا أخلصناهم بأن ذكرنا اجلنة هلم

   ٤٧وإهنم عندنا ملن املصطفني األخيار آية 

  أي هم مصطفون من الذنوب واألدناس 
   ٤٨وقوله جل وعز واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفيل وكل من األخيار آية  - ٥٠

وعز عليه قال األشعري قيل ذو الكفل ألنه كفل بعمل رجل صاحل كان يصلي يف كل يوم مائة صالة فاثىن اهللا جل 
  حبسن كفالته ومل يكن نبيا 

  وقيل كفل لبعض امللوك باجلنة وكتب له كتابا بذلك 

  والكفل يف اللغة النصيب واحلظ 
   ٤٩وقوله جل وعز هذا ذكر وإن للمتقني حلسن مآب آية  - ٥١

  هذا ذكر أي شرف وذكر حسن يف الدنيا 
  الدنيا حسن مرجع يف اآلخرة مث قال وإن للمتقني حلسن مآب أي هلم مع الذكر احلسن يف 

  أي أبواهبا  ٥٠مث بني ذلك فقال جنات عدن مفتحة هلم األبواب آية  - ٥٢
   ٥٢وقوله جل وعز وعندهم قاصرات الطرف أتراب آية  - ٥٣

  روى سعيد عن قتادة قال قصرن طرفهن على أزواجهن فال يردن غريهم 
  قال أبو جعفر وانشد أهل اللغة 

  ... من الذرفوق األتب منها ألثرا ... ودب حمول من القاصرات الطرف ل
  اإلتب اجللد 

  مث قال تعاىل أتراب 
  قال قتادة على سن واحدة 

  قال جماهد أي أمثال 
  وحكى السدي متواخيات ال يتعادين وال يتغايرن 

  أي انقطاع  ٥٤وقوله جل وعز إن هذا لرزقنا ماله من نفاد آية  - ٥٤

  عاد مثله  قال السدي كلما أخذ منه شيء
   ٥٧وقوله جل وعز هذا فليذوقوه محيم وغساق آية  - ٥٥

  جيوز أن يكون املعىن هذا محيم وغساق فليذوقوه 
قتب ... هلا متاع وأعوان غدون هلا ... وجيوز أن يكون املعىن هذا فليذوقوه منه محيم ومنه غساق كما قال الشاعر 

  ... وغرب إذا ما أفرغ انسحقا 
  دث أن الغساق ما يسيل من بني اجللد واللحم قال قتادة كنا حن

  قال الفراء وهو مذهب الضحاك قيل الغساق شيء 



  بارد حيرق كما حيرق احلميم 
  قال أبو جعفر قول قتادة أوىل ألنه يقال غسقت عينه إذا سالت 

  وقال ابن زيد احلميم دموع أعينهم جيمع يف حياض النار يسقونه 
  جلودهم  والغساق الصديد الذي خيرج من

  واالختيار على ذلك غساق حىت يكون مثل سيال 
   ٥٨مث قال جل وعز وآخر من شكله أزواج آية  - ٥٦

  وقرأ جماهد وأبو عمرو بن العالء واخر من شكله 
  وأنكر ابو عمرو آخر لقوله أزواج أي ال خيرب عن واحد جبماعة 

  وأنكر عاصم اجلحدري وأخر قال ولو كانت وأخر لكان من شكلها 
  قال أبو جعفر كال الردين ال يلزم ألنه إذا قرأ وأخر من شكله جاز أن يكون املعىن وأخر من شكل ما ذكرنا 

  وأخر من شكل احلميم 
  وأخر من شكل الغساق وأن يكون املعىن وأخر من شكل اجلميع 

لواحد باثنني ومجاعة كما ومن قرأ وآخر من شكله فقراءته حسنة ألن املعىن للفعل وإذا كان املعىن للفعل خرب عن ا
  تقول 

  عذاب فالن ضربان وعذابه ضروب شىت 
  وجيوز أن يكون أزواج حلميم وغساق وآخر 

  قال قتادة من شكله من حنوه 
  قال يعقوب الشكل املثل والشكل الدل 

  قال عبد اهللا بن مسعود وآخر من شكله أزواج الزمهرير 
ن بن حممد الزعفراين قال حدثنا إمساعيل بن علية عن أيب رجاء عن حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثنا احلس

  احلسن يف قوله أزواج قال ألوان من العذاب 

   ٥٩مث قال جل وعز هذا فوج مقتحم معكم ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار آية  - ٥٧
  ار وفرقة مقتحم معكم أي شيء بعد شيء ال مرحبا هبم إهنم صالوا الن ٠هذا فوج أي مجاعة 

  ال مرحبا مبعىن ال أصبت رحبا أي سعة مبعىن ال اتسعت منازهلم يف النار 
  الفراء يذهب إىل أن الكالم معترض وأن املعىن قالوا ال مرحبا هبم 

   ٦١وقوله جل وعز قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف النار آية  - ٥٨
  قال عبد اهللا بن مسعود يعين احليات واألفاعي 

   ٦٣ ٦٢مث قال جل وعز وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم من األشرار اختذناهم سخريا آية  - ٥٩
  ويقرأ أختذناهم على االستفهام 

  ويف القراءة األوىل قوالن 



  أحدمها وهو قول الفراء أهنا على التوبيخ والتعجب قال والعرب تأيت باالستفهام يف التوبيخ والتعجب وال تأيت به 
  القول اآلخر وهو قول أيب حامت أن املعىن وقالوا ما لنا ال نرى رجاال اختذناهم سخريا جيعله نعتا للرجال و

ومعىن سخري وسخري عند أكثر أهل اللغة واحد إال ابا عمرو فإنه زعم أن سخريا يسخرون منهم و سخريا 
  يسخروهنم ويستذلوهنم 

   ٦٣ مث قال جل وعز أم زاغت عنهم األبصار آية - ٦٠
روى ليث عن جماهد وقالوا ما لنا ال نرى رجاال قال قال أبو جهل والوليد بن املغرية ما لنا ال نرى رجاال قال قالوا 

  أين سلمان أي خباب اين بالل أين عمار 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال أختذناهم سخريا فأخطأنا أمرهم يف النار فزاغت أبصارنا عنهم 

  ا قول حسن ألن أم للتسوية فصار املعىن على قوله أأخطأنا أم مل خنطىء قال أبو جعفر وهذ
  وقيل هي مبعىن بل 

  والقراءة بوصل األلف بينة حسنة 
   ٦٨وقوله جل وعز قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون آية  - ٦١

  قال جماهد يعين القرآن 
   ٦٩آية وقوله جل وعز ما كان يل من علم باملأل األعلى إذ خيتصمون  - ٦٢

  قال احلسن يعين املالئكة اختصموا كما أخرب تعاىل عنهم بقوله إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من 

  طني 
  أي حني خلق آدم عليه السالم بيده 

  قال أبو جعفر ويف احلديث خيتصمون يف الكفارات وهي إسباغ الوضوء يف املكاره وانتظار الصالة بعد الصالة 
  أل يف اللغة األشراف األفاضل كأهنم مليئون مبا يسند إليهم قال أبو جعفر امل

  وقد قيل جيوز أن يكون يعين باملأل األعلى ههنا املالئكة إذ خيتصمون يعين قريشا ألن منهم من قال املالئكة بنات 

  تحسرون اهللا جل وعز فأعلم اهللا جل وعز النيب ذلك واعلمه أهنم عباده وأهنم اليستكربون عن عبادته وال يس
وقيل جيوز أن يراد باملأل األعلى ههنا أشراف قريش إذ خيتصمون فيما بينهم فيوحي اهللا عز و جل إىل النيب بذلك 

  واهللا اعلم مبا أراد 
وأوىل ما قيل فيه ما قاله ابن عباس والسدي وقتادة أن املأل األعلى ههنا املالئكة اختصموا يف أمر آدم عليه السالم 

  ال جتعل يف األرض خليفة  حني خلق فقالوا
   ٧٠مث قال جل وعز إن يوحى إيل إال أمنا أنا نذير مبني آية  - ٦٣

  جيوز أن يكون املعىن إال إنذارا 
  وأن يكون املعىن إال بأمنا أنا نذير مبني 

   ٧٤وقوله جل وعز فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين آية  - ٦٤
قال ابن عباس كان إبليس من أشراف املالئكة وكان خازن اجلنان وكان أمينا على السماء الدنيا  قال الضحاك



واألرض ومن فيهما فأعجبته نفسه ورأى أن له فضال على املالئكة ومل يعلم بذلك أحد إال اهللا جل وعز فلما أمر اهللا 
  جل وعز املالئكة بالسجود آلدم امتنع وظهر تكربه 

   ٧٨وعز قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين آية وقوله جل  - ٦٥
  قال أبو جعفر ومعىن إىل يوم الدين إىل اليوم الذي يدان فيه الناس بأعماهلم 

  قال أهل التفسري رجيم أي ملعون واملعىن مرجوم باللعنة 
   ٨١ وقوله جل وعز قال فإنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم آية - ٦٦

  ومعناه إىل يوم الوقت املعلوم الذي ال يعلمه إال اهللا جل وعز 

   ٨٥وقوله جل وعز قال فاحلق واحلق أقول ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني آية  - ٦٧
  ويقرأ بنصب األول 

  وحكى الفراء أنه جيوز اخلفض يف األول 
فأنا احلق ب وروى أبان بن تعلب عن احلكم عن جماهد قال أبو جعفر رفعه على ثالثة معان أ روي عن ابن عباس 

قال فاحلق مين وأقول احلق ج والقول الثالث على مذهب سيبويه والفراء مبعىن فاحلق ألمألن جهنم مبعىن فاحلق أن 
  أمأل جهنم 

  وكذا يقول سيبويه يف وقوله تعاىل مث بدا هلم من بعد ما 

  رأوا االيات ليسجننه 
  قلت وأقول احلق  والنصب مبعىن فاحلق

  وقد قال أبو حامت املعىن فاحلق ألمألن أي فحقا ألمألن 
  وقال قوال آخر وهو أن املعىن فاقول احلق واحلق ألمألن 
  واألوىل يف النصب القول األول وهو مذهب أيب عبيدة 

  واخلفض مبعىن القسم حذف الواو ويكون احلق هللا جل وعز 
أن هذا أحسن من ذاك إال ان الفاء ههنا تكون بدال من الواو كما تكون بدال من وقد اجاز سيبويه اهللا ألفعلن إال 

  فاهليتها عن ذي متائم حمول ... فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ... الواو يف قوله 

   ٨٦وقوله جل وعز قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني آية  - ٦٨
  يأمرين اهللا جل وعز به قال ابن زيد أي ال أخترص وأتكلف ما مل 

   ٨٨وقوله جل وعز ولتعلمن نباه بعد حني آية  - ٦٩
  أي ولتعلمن أن القرآن وما أوعدمت فيه حق 

  وروى معمر عن قتادة ولتعلمن نبأه بعد حني قال بعد املوت 
  وقال السدي يوم بدر 

  وقال ابن زيد يوم القيامة 
  ت بعونه تعاىل سورة ص واحلني مبهم فهو مطلق يقع لكل وقت علموه فيه مت



  تفسري سورة الزمر مكية

  آية  ٧٥وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سورة الزمر وهي مكية 
  قال وهب بن منبه من أحب أن يعرف قضاء اهللا جل وعز يف خلقه فليقرأ سورة الغرف 
قاتل محزة صلوات اهللا على قال جماهد عن ابن عباس هي مكية إال ثالث آيات منها فإهنن نزلن باملدينة يف وحشي 

  محزة اسلم ودخل املدينة فكان النيب ال يطيق أن ينظر إليه فتوهم أن اهللا جل وعز مل يقبل إميانه فأنزل اهللا جل وعز 

  قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إىل آخر الثالث اآليات 
   ١اهللا العزيز احلكيم آية من ذلك قوله جل وعز تنزيل الكتاب من  - ١

  جيوز ان يكون املعىن تنزيل الكتاب من عند اهللا 
  وأن يكون املعىن هذا تنزيل الكتاب 

   ٢مث قال جل وعز إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين آية  - ٢
  أي مبا حق يف الكتب من إنزاله عليك 
  ه عليك وعلى خلقه وجيوز ان يكون املعىن ألزمك إياه حبق

  وقيل املعىن يأمر بالعدل واحلق 
   ٢مث قال تعاىل فاعبد اهللا خملصا له الدين آية  - ٣

  أي ال تعبد معه غريه 
  وحكى الفراء له الدين برفع الدين 

  وهو خطأ من ثالثة جهات 
  إحداها أن بعده أال هللا الدين اخلالص فهو يغين عن هذا 

  وأيضا فلم يقرأ به 
  نه جيعل خملصا التمام والتمام عند رأس اآلية أوىل وأيضا فإ

   ٣مث قال جل وعز أال هللا الدين اخلالص آية  - ٤
  أي يعبد وحده ألن من الناس من له دين وال خيلصه هللا 

  جل وعز 
  وروى معمر عن قتادة أال هللا الدين اخلالص قال ال إله إال اهللا 

   ٣لعهأولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى آية مث قال جل وعز والذين اختذوا من دون ال - ٥
  قال قتادة أي منزلة 

  وقال الضحاك أي إال ليشفعوا لنا 
قال ابو جعفر ويف قراءة ابن مسعود وابن عباس وجماهد والذين اختذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إال ليقربونا 

  إىل 



  اهللا زلفى 
  من دونه أولياء ما نعبدكم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ويف حرف أيب والذين اختذوا 

  قال أبو جعفر واحلكاية يف هذا بينة 
   ٤وقوله جل وعز لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء آية  - ٦

  واتصال هذا باألول يدل على أن هؤالء ممن اختذ من دون اهللا أولياء 
  و اصطفى اختار 

   ٥ز يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل آية وقوله جل وع - ٦

  قال قتادة أي يلقي هذا على هذا وهذا على هذا 
  قال أبو جعفر اصل التكوير يف اللغة اللف واجلمع ومنه كور العمامة ومنه إذا الشمس كورت 

ى أن اإلخبار الثاين بعد مث ههنا تدل عل ٦وقوله جل وعز خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها آية  - ٧
  األول 

  وقال قتادة مث جعل منها زوجها حواء خلقها من ضلع من أضالعه 
  وقيل يكون خلقه الزوج مردودا على واحد أي على نفس 

  وحدها مث جعل منها زوجها 
   ٦مث قال جل وعز وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج آية  - ٨

  أي أصناف 
  ومن البقر اثنني ومن الضان اثنني ومن املعز اثنني  قال جماهد من اإلبل اثنني

  قال قتادة هي مثل اليت يف األنعام 
   ٦مث قال جل وعز خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق آية  - ٩

  قال جماهد والضحاك نطفة مث علقة مث مضغة حىت يتم اخللق 

   ٦مث قال تعاىل يف ظلمات ثالث آية 
  ادة والضحاك يف ظلمة الرحم ويف ظلمة املشيمة ويف ظلمة البطن قال جماهد وعكرمة وقت

  وقيل يف الصلب مث يف الرحم مث يف البطن وهذا مذهب ايب عبيدة واألول اصح 
   ٧وقوله جل وعز إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم آية  - ١٠

  الشكر  أي يرضى الشكر لكم ودل تشكروا على
   ٨وقوله جل وعز وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه آية  - ١١

  روى سعيد عن قتادة قال خملصا 

  قال أبو جعفر يقال أناب إذا رجع وتاب 
   ٨وقوله جل وعز مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل آية  - ١٢

وإن يسالوا يعطوا وإن ... هنالك إن يستخولوا املال خيولوا ... أي أعطاه واباحه وكان أبو عمرو بن العالء ينشد 
  ... ييسروا يغلوا 



   ٨مث قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل آية 
  أي نسي الذي كان يدعو اهللا جل وعز به من قبل 

  وجيوز أن يكون املعىن نسي اهللا الذي كان يدعوه كما 

  قال تعاىل وال أنتم عابدون ما أعبد 
  ه تعاىل قل متتع بكفرك قليال معىن التهديد ويف قول
   ٨وقوله جل وعز وجعل هللا أندادا ليضل عن سبيله آية  - ١٣

  قال السدي األنداد من الرجال يطيعهم يف املعاصي 
  وقيل عبد األوثان 

  وهذا أوىل بالصواب ألن ذلك يف سياق عتاب اهللا عز و جل إياهم على عبادهتا 
   ٩هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما آية  وقوله جل وعز أم من - ١٤

  أي مصل والقنوت الطاعة 
  قال احلسن وقتادة آناء الليل ساعاته أوله واوسطه وآخره 

قال ابو جعفر قال األخفش قراءة من قرأ أمن هو بالتخفيف ضعيفة يف العربية ألن الف االستفهام ال يعتمد على ما 
  قبلها 

ش حسن يدل عليه ان الذي يف سورة النمل مل يقرأ إال مثقال ومعىن كالمه أن الكالم قال أبو جعفر الذي قاله األخف
  معتمد على ما قبله ليس له خرب وإمنا دل عليه ما قبله ألنه قال جل وعز وجعل هللا أندادا ليضل عن سبيله 

  فحذف اخلرب ألن املعىن أمن هو مطيع كهذا 
  أو أمن هو مطيع أفضل أم هذا 

  ... خذلت وهادية الصوار قوامها ... أفتلك أم وحشية مسبوعة ... اليت مبعىن بل كما قال وهذا موضع أم 
  ... محلن فأدىن محلهن دروص ... أذلك ام جاب يطارد آتنا ... وقوله 

... ومن قرأ بالتخفيف فاخلرب أيضا عنده حمذوف وهو شيء غامض يف العربية ال يأنس به إال من درب هبا كما قال 
  سواك ولكن مل جند لك مدفعا ... وشيء أتانا رسوله فأقسم ل

  أي لدفعناه فعلى هذا يقع احلذف 
  وقيل هو نداء أي يا من هو قائم آناء الليل 

   ٩وقوله جل وعز حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه آية  - ١٥
  قرأ سعيد بن جبري حيذر عذاب اآلخرة واملعىن واحد 

   ٩يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلباب آية  وقوله جل وعز قل هل يستوي الذين - ١٦
  أي كما ال يستوي العامل واجلاهل كذا ال يستوي املطيع والعاصي 

  وقيل الذين يعلمون ما هلم يف الطاعة وما عليهم يف املعصية 



  مث قال إمنا يتذكر أولو األلباب أي العقول 
  ولب كل شيء خالصه 

   ١٠ن أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة وأرض اهللا واسعة آية وقوله جل وعز للذي - ١٧
  قيل احلسنة اجلنة 

  وقيل املعىن هلم حسنة يف الدنيا أي ثناء حسن وطمأنينة مبا هلم 
   ١٠وقوله جل وعز وأرض اهللا واسعة آية 

  قال جماهد أي فهاجروا واعتزلوا األوثان 

   ١٥وقوله جل وعز فاعبدوا ما شئتم من دونه آية  - ١٨
  على الوعيد وهذا قبل األمر بالقتال 

   ١٥مث قال جل وعز قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آية  - ١٩
  أي خسروا أنفسهم بالتخليد يف النار وأهليهم بأهنم مل يدخلوا اجلنة فيكون هلم أهلون 

  اجلنة إن اطاعه  وروى معمر عن قتادة قال ليس أحد إال وقد أعد اهللا له أهال يف
   ١٦وقوله جل وعز ذلك خيوف اهللا به عباده يا عباد فاتقون آية  - ٢٠

  أي ذلك الذي وصف من العذاب 
   ١٧وقوله جل وعز والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها آية  - ٢١

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال الطاغوت الشياطني 
   قال أبو جعفر وقد بينا هذا يف سورة البقرة

   ١٨وقوله جل وعز فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آية  - ٢٢
  يف معىن هذا قوالن 

  القول األول قال الضحاك يستمعون القول القرآن و أحسنه ما أمر اهللا جل وعز به األنبياء من طاعته فيتبعونه 

  والقول اآلخر أهنم يستمعون القرآن وغريه فيتبعون القرآن 
جعفر القول األول حسن واملعىن أهنم إذا مسعوا بالعقوبة والعفو عفوا ورأوا أن العفو افضل وغن كانت  قال ابو

  العقوبة هلم 
   ١٩وقوله جل وعز أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار آية  - ٢٣

  وخربه يقال كيف جيء باستفهامني وقد أمجع أهل العربية انه ال جيوز استفهامان يف اسم 
  ففي هذا جوابان 

أحدمها ان العرب إذا طال الكالم كررت توكيدا وكذلك قال سيبويه يف قول اهللا جل وعز أيعدكم أنكم إذا متم 
  وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون 

  املعىن على هذا افمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه 
  يف والتقرير والكالم شرط وجوابه وجىء باالستفهام ليدل على التوق



  قال الفراء املعىن أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب 
  قال ابو جعفر وهذا واألول واحد 

  واجلواب اآلخر أن يف الكالم حذفا 
  واملعىن افمن حق عليه كلمة العذاب يتخلص أو ينجو 

  مث حذف اجلواب وكان ما بعده مستأنفا 
  دخل النار ينجو أو يتخلص واملعىن افمن سبق يف علم اهللا جل وعز انه ي

   ٢١وقوله جل وعز أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض آية  - ٢٤
  يروى ان كل ماء يف األرض فاصله من السماء 

  وقد جيوز ان يكون إنزاله إياه خلقه له وتكوينه بأمره 
  من نبع ينبع  وقوله تعاىل فسلكه أي فادخله فجعله ينابيع مجع ينبوع يفعول

  مث خيرج به زرعا خمتلفا ألوانه أي أخضر وأسود وأصفر وأبيض 
  مث يهيج فتراه مصفرا أي جيف 

  قال األصمعي يقال للنبت إذا مت جفافه قد هاج يهيج هيجا 
  مث جيعله حطاما أي رفاتا 

   ٢١مث قال تعاىل إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب آية  - ٢٥

  ذا دال على توحيد اهللا جل وعز وقدرته أي يفكرون فيذكرون ان ه
   ٢٢وقوله جل وعز أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه آية  - ٢٦

  يف الكالم حذف 
  واملعىن افمن شرح اهللا صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد 

النور انشرح وانفسح قالوا فهل  ويف احلديث قال أصحاب رسول اهللا او ينشرح القلب قال نعم إذا أدخل اهللا فيه
  لذلك من عالمة قال نعم 

  التجايف عن دار الغرور 
  واإلنابة إىل دار اخللود 

  واإلعداد للموت قبل لقاء املوت 
   ٢٢مث قال جل وعز فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا أولئك يف ضالل مبني آية  - ٢٧

  قيل معىن من وعن ههنا واحد 
ذا بشيء فمعىن من إذا تليت عليهم آياته قسوا كما قال تعاىل واما الذين يف قلوهبم مرض قال ابو جعفر وليس ه

  فزادهتم رجسا إىل رجسهم 
  وإذا قال عن فمعناه قست قلوهبم وجفت عن قبول ذكر اهللا 

   ٢٣وقوله جل وعز واهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا آية  - ٢٨
  الوا يا رسول اهللا حدثنا فنزلت اهللا نزل أحسن احلديث روى الشعيب عن عون بن عبد اهللا قال ق



  قال قتادة متشاهبا أي ال خيتلف 
قال أبو جعفر واملعىن اهنيشبه بعضه بعضا يف احلكمة واحلق كما قال جل وعز ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه 

  اختالفا كثريا 
   ٢٣مث قال جل وعز مثاين آية  - ٢٩

  اهللا عز و جل  قال قتادة مثاين ثناه
  قال ابو جعفر واملعىن ما تثىن فيه القصص والثواب والعقاب 

  وقيل املثاين كل سورة فيها اقل من مائة آية أي تثىن يف الصالة 
   ٢٣مث قال جل وعز تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا آية  - ٣٠

  فيها العذاب مث تلني إىل اآليات اليت تذكر فيها الرمحة أي تقشعر من اآليات اليت يذكر 

   ٢٤وقوله جل وعز أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة آية  - ٣١
  يف الكالم حذف 

  واملعىن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يدخل اجلنة 
  قال جماهد خير على وجهه يف العذاب يوم القيامة 

  قى يف النار مغلوال فال يقدر ان يتقي النار إال بوجهه قال ابو جعفر ويروى أنه يل
   ٢٨وقوله جل وعز قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون آية  - ٣٢

  قال جماهد أي غري ذي لبس 
  قال أبو جعفر املعىن أنه مستقيم ال خيالف بعضه 

  بعضا ألن الشيء املعوج خمتلف 
  وقد روي عن ابن عباس غري ذي عوج غري خملوق 

   ٢٩وقوله جل وعز ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون آية  - ٣٣
  قال قتادة هو الكافر والشركاء هم الشياطني 
  قال ورجال سلما هو املؤمن يعمل هللا وحده 

  قال جماهد والضحاك هذا مثل للحق والباطل والشركاء هم األوثان 

  قال الفراء متشاكسون خمتلفون 
  جال ساملا أخرجه على الفعل ومن قرأ سلما جعله مصدرا فمعناه ذا سلم قال أبو جعفر من قرأ ر

   ٣١وقوله جل وعز مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون آية  - ٣٤
  أي خياصم املظلوم الظامل واملؤمن الكافر 

  قال ابن عمر ما كنا ندري فيم خنتصم حىت وقعت الفتنة فقلنا هو ذا 
يا رسول اهللا اختتصم يوم القيامة بعدما كان بيننا قال نعم حىت يؤدي إىل كل ذي حق ويف احلديث أن الزبري قال 

  حقه قال إن األمر إذا لشديد 



   ٣٣وقوله جل وعز والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون آية  - ٣٥
اس والذي جاء حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عب

  بالصدق يقول جاء ب ال إله إال اهللا وصدق به يعين برسول اهللا أولئك هم املتقون يقول اتقوا الشرك 
وروى ابن عيينة عن منصور قال قلت جملاهد يا أبا احلجاج ما معىن قوله تعاىل والذي جاء بالصدق وصدق به آية 

٣٣   
  قال الذي جاء بالقرآن وصدق به 

  ذا يشبه القول األول وهو قول أكثر أهل اللغة قال أبو جعفر وه
  ويدل على صحته أن عبد اهللا بن مسعود قرأ والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم املتقون 

  ف الذي ههنا و الذين واحد 
  وقال احلسن هو املؤمن جاء بالصدق يوم القيامة وصدق به يف الدنيا 

  ون لطول االسم وبعض أهل اللغة بقول حذف من الذين الن
  وبعضهم يقول الذي مبعىن الذين 

  وبعضهم يقول الذي واحد يؤدي عن معىن اجلماعة 
قال أبو جعفر وهذا القول أصحها يكون الذي مثل من ألنه ال يقصد قصده وحقيقته ان املعىن والقبيل الذي جاء 

  بالصدق وصدق به 
  وقد قيل يف اآلية غري هذا 
  ذي جاء بالصدق النيب وأبو بكر رضي اهللا عنه قال قتادة وأبو العالية ال

  وقيل النيب وعلي عليه السالم 
حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا احلسني بن نصر حدثين أيب قال حدثنا عمر بن سعيد عن ليث عن جماهد والذي جاء 

  بالصدق حممد وصدق به علي بن أيب 

  طالب عليه السالم 
هم القوم كل ... وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... يؤدي عن مجاعة قوله ونظري الذي جاء بالصدق يف أنه واحد 

  ... القوم يا أم خالد 
  ... قتال امللوك وفككا األغالال ... أبين كليب إن عمي اللذا ... وحذف النون وقوله 

   ٣٦وقوله عز و جل اليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه آية  - ٣٦
  وأكثر الكوفيني يقرأ بكاف هذا يدل على النصر 

  عباده 
  والتوحيد أحسن ألنه يروى أنه يراد به النيب ويدل عليه وخيوفونك بالذين من دونه 

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال األوثان 
قال قتادة أخذها خالد بن الوليد فأسا فجاء إىل العزى ليكسرها فقال له قيمها إن سبلها ال يطاق فخف منها فجاء 



  كسر أنفها  حىت
  ويروى أهنم قالوا للنيب لئن مل تنته عن سبها لنأمرهنا فلتخبلنك 

  قال جماهد نزلت هذه اآلية حني قرأ النيب سورة النجم عند باب الكعبة 
   ٣٩وقوله جل وعز قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون آية  - ٣٧

  قال جماهد على مكانتكم أي على ناحيتكم 
  ل أبو جعفر وهذا قول صحيح قا

  واملعىن على ناحيتكم اليت اخترمتوها ومتكنت عندكم 
  إين عامل املعىن إين عامل على ناحييت مث حذف 

   ٤٢وقوله جل وعز اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها آية  - ٣٨
اء وأرواح األموات فتعارف بينهما ما شاء اهللا روى جعفر بن ايب املغرية عن سعيد بن جبري قال جتمع أرواح األحي

  فيمسك الىت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجسادها 

  قال الفراء املعىن واليت مل متت يف منامها عند انقضاء أجلها قال وقد يكون توفاها نومها 
  ا مث أضمر للثاين فعل ألنه خمالف لألول قال أبو جعفر وقيل املعىن اهللا يتوىف األنفس حني موهتا بإزالة أنفسها ومتييزه

  فاملعىن ويتوىف اليت مل متت يف منامها بإزالة متييزها فقط ألن النائم يتنفس 
  قال أبو جعفر أحسن ما قيل يف هذا أن املعىن يتوىف و يستويف واحد إذا انقضى الشيء كما يقال تبينت 

ويدل عليه قوله فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل واستبنت وتيقن واستيقن فامليت والنائم يف هذا واحد 
  األخرى إىل أجل مسمى 

   ٤٣وقوله جل وعز أم اختذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون شئا وال يعقلون آية  - ٣٩
  قال قتادة قالوا إمنا عبدناها حىت تشفع لنا 

   ٤٣مث قال جل وعز أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون آية 
قال سيبويه هذا باب الواو إذا دخلت عليها ألف االستفهام وذلك قولك افالن عند فالن فيقول أهو ممن يكون عند 

  فالن 
  قال ابو العباس هذا على االسترشاد أو على اإلنكار وما جاء منه يف القرآن فمعناه اإلنكار والتقرير ووقوع الشيء 

   ٤٤عا آية مث قال جل وعز قل هللا الشفاعة مجي - ٤٠
  كما قال تعاىل من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه 

   ٤٥وقوله جل وعز وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة آية  - ٤١
  روى معمر عن قتادة قال امشأزت استكربت وكفرت 

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال انقبضت 
  نفر منه قال أبو جعفر يقال امشأز من كذا إذا 

  ويروى أهنم كانو إذا مسعوا من يقول ال إله إال اهللا وحده نفروا وقالوا مل تذكر آهلتنا 



   ٤٧وقوله جل وعز وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون آية  - ٤٢
  يروى أهنم عملوا أعماال تومهوا أهنا تنفعهم فلم تنفعهم ألهنم كانوا مشركني 

   ٤٩اإلنسان ضر دعانا مث إذا خولناه نعمة منا آية وقوله جل وعز فإذا مس  - ٤٣
  قال جماهد خولناه أعطيناه 

  قال أبو جعفر يقال خولته كذا أي أعطيته إياه تفضال من غري جزاء 
   ٤٩وقوله جل وعز قال إمنا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم ال يعلمون آية  - ٤٤

  شرف قال جماهد إمنا أوتيته على علم أي على 
  وقال قتادة أي على خري عندي 

  قال أبو جعفر املعىن إن يل علما بالكسب إما بتجارة أو غريها فقد علمت إين أويت هذا 
أحسن ما قيل فيه أن املعىن قد علمت إذا أوتيت هذا يف الدنيا ان يل عند اهللا منزلة فرد اهللا جل وعز ذا عليه  ومن

  فقال أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون اآلية 
  فعرف اهللا جل وعز انه ليس يعطي املال كل من له منزلة 

   ٤٩مث قال جل وعز بل هي فتنة آية  - ٤٥
  العطية فتنة ميتحن هبا العبد ليظهر منه أيشكر أم يكفر أي بل 

   ٥٣وقوله جل وعز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا آية  - ٤٦
روى جماهد عن ابن عباس قال نزلت يف وحشي قاتل محزة على محزة السالم إىل متام ثالث آيات وكان النيب ال 

  ن أن اهللا جل وعز مل يقبل منه إسالمه فنزلت هذه االيات الثالث يطيق أن ينظر إليه فظ
وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرأ قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 

  إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا ملن يشاء 
  وقال نزلت يف قاتل محزة وذويه كذا قال 

  ك يروى أنه يف مصحف ابن مسعود قال ابو جعفر وكذل
  ومعىن التقنطوا ال تيأسوا 

  قال قتادة وأنيبوا إىل ربكم أي أقبلوا واعملوا له 
   ٥٥وقوله جل وعز واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة آية  - ٤٧

بعد الظلم والعفو والعفو أحسن ب ومنها أن  وكله حسن ففي هذا أقوال أ منها أن اهللا جل وعز قد أباح االنتصار
اهللا جل وعز قد أخرب عن قوم أهنم أطاعوا وعن قوم أهنم عصوا فأمر أن نتبع الطاعة ج ومنها أنه الناسخ د ومنهاأن 

  يكون املعىن احلسن مما أنزل إليكم 

  و بغتة فجأة 
   ٥٦آية  وقوله جل وعز أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا - ٤٨

  املعىن افعلوا هذا خوف أن تقول نفس وكراهة أن تقول نفس يا حسرتا 
واحلسرة الندامة أي يلحق اإلنسان ما يصري معه حسريا أي معيبا وحرف النداء يدل على أنه شيء الزم أي يا 



  حسرة هذا وقتك وهذا مذهب سيبويه 
  قال جماهد يف جنب اهللا أي يف أمر اهللا 

  عىن يف جنب أمر اهللا على التمثيل قال أبو جعفر امل

  أي على الطريق الذي يؤدي إىل احلق وهو اإلميان 
   ٥٩وقوله جل وعز بلى قد جاءتك آيايت فكذبت هبا واستكربت وكنت من الكافرين آية  - ٤٩

  بلى يف كالم العرب إمنا يقع بعد النفي وليس يف ما هداين اهللا 
  يب قرأ بلى قد جاءتك آيايت فكذبت هبا واستكربت وكنت من الكافرين وروى الربيع بن انس عن أم سلمة ان الن

  وقراءة األعمش بلى قد جاءته آيايت وهذا يدل على التذكري 

  والربيع بن أنس مل يلحق أم سلمة إال أن القراءة جائزة ألن النفس تقع للمذكر واملؤنث 
  ل وكنت من الكوافر أو من الكافرات وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال جيب إذا كسر التاء أن يقو

قال أبو جعفر وهذا ال يلزم أال ترى ان قبله أن تقول نفس مث قال وإن كنت ملن الساخرين ومل يقل من السواخر 
  وال من الساخرات 

والتقدير يف العربية على كسر التاء واستكربت وكنت من اجلميع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم 
وما أدري وسوف إخال ... خرين وقوم يقع للرجال والنساء إذا اجتمعوا وللرجال مفردين كما قال الشاعر السا

  أقوم آل حصن أم نساء ... أدري 

   ٦١وقوله جل وعز وينجي اهللا الذين اتقوا مبفازهتم آية  - ٥٠
  أي بنجائهم من النار 

  ويقرأ مبفازاهتم والتوحيد أجود ألن مفازة مبعىن الفوز 
   ٦٣وقوله جل وعز له مقاليد السموات واألرض والذين كفروا بآيات اهللا أولئك هم اخلاسرون آية  - ٥١

  روى سعيد عن قتادة قال مقاليد أي مفاتيح 
قال أبو جعفر ومعىن له مفاتح السموات واألرض هو خالق ما فيهما ومفتاح بابه بيده عز و جل مث قال والذين 

  كفروا 

  هم اخلاسرون أي من زعم أن غريه خلق شيئا من هذا فقد خسر وكفر بآيات اهللا أولئك 
   ٦٤مث أخرب أنه ينبغي أن يعبد وحده فقال بعد الرباهني قل أفغري اهللا تأمروين أعبد ايها اجلاهلون آية  - ٥٢

  أي افغري اهللا أعبد يف أمركم 
  هذا قول سيبويه 

   ٦٧وقوله جل وعز وما قدروا اهللا حق قدره آية  - ٥٣
  قال أبو جعفر أبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن وما عرفوا اهللا حق معرفته 

  ويف معناه قول آخر وهو أن يكون التقدير وما قدروا نعم 



  اهللا مث حذف كما قال سبحانه واسأل القرية 
   ٦٧مث قال جل وعز واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه آية  - ٥٤

  ذا كله يف ميينه قال الضحاك ه
  قال أبو جعفر معىن واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة أي ميلكها كما تقول هذا يف قبضيت 

  ... تلقاها عرابة باليمني ... إذا ما راية رفعت جملد ... قال حممد بن يزيد معىن بيمينه بقوته وأنشد 
  أي بالقوة 

   ٦٨وقوله جل وعز ونفخ يف الصور آية  - ٥٥
  قوالن يف معناه 

  أحدمها أنه روي عن النيب انه سئل عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 
  وروى معمر عن قتادة يف قوله ونفخ يف الصور قال يف صور الناس أمجعني 

  قال أبو جعفر هذا ليس مبعروف واملستعمل يف مجع صورة صور ومل يقرأ أحد ونفخ يف الصور 
   ٦٨من يف األرض إال من شاء اهللا آية مث قال تعاىل فصعق من يف السموات و - ٥٦

  روى سعيد عن قتادة فصعق فمات 
وروى عاصم عن عيسى املدين قال مسعت علي بن حسني يسال كعب األحبار عن قوله تعاىل فصعق من يف 

السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا فقال كعب جربائيل وميكائيل واسرافيل ملك املوت ومحلة العرش مث 
  اهللا بعد  مييتهم

وروى حممد بن إسحاق عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النيب يف وقوله تعاىل فصعق من يف السموات ومن 
  يف األرض إال من شاء اهللا قال جربائيل وميكائيل 

  ومحلة العرش وملك املوت وإسرافيل 
  ويف هذا احلديث أن آخرهم موتا جربائيل 

  هللا هم الشهداء متقلدي السيوف عند العرش وقال سعيد بن جبري إال من شاء ا
  قال أبو جعفر وهذا ليس بناقض لألول 

وقد روى أبو هريرة عن النيب ينفخ يف الصور فأكون أول من قام فإذا موسى فال أدري اقام قبلي أم هو ممن استثى 
  اهللا 
   ٦٨وقوله جل وعز مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون آية  - ٥٧

  يرة عن النيب قال إن بني النفختني أربعني روى ابو هر

  قال احلسن ال أدري اهي أربعون سنة أم أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة 
   ٦٩وقوله جل وعز وأشرقت األرض بنور رهبا آية  - ٥٨

  رؤيته يبني هذا احلديث املرفوع عن النيب من طرق كثرية صحاح تنظرون إىل اهللا جل وعز ال تضامون يف 
  وهو يروى على أربعة أوجه ال تضامون وال تضارون وال تضارون وال تضامون 

  فمعىن تضامون ال يلحقكم ضيم كما يلحق يف الدنيا يف النظر إىل امللوك 



  وال تضارون ال يلحقكم ضري 
  وال تضامون ال ينضم بعضكم إىل بعض ليساله ان يريه 

  رته مضارة وضرارا أي خالفته وال تضارون ال خيالف بعضكم بعضا يقال ضار
   ٧٣وقوله جل وعز وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاءوها وفتحت ابواهبا آية  - ٥٩

  الكوفيون يذهبون إىل ان الواو زائدة 
  وهذا خطأ عند البصريني ألن الواو تفيد معىن العطف وال جيوز أن تزاد 

  ءوها وفتحت أبواهبا سعدوا قال حممد بن يزيد املعىن حىت إذا جا
   ٧٣وقوله جل وعز وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين آية  - ٦٠

  قال أبو إسحاق املعىن طبتم فادخلوها خالدين دخلوا وحذف هذا لعلم السامع 
  وقيل معىن طبتم طبتم يف الدنيا 

هنر يف اجلنة ويشربون منه فال يبقى يف أجوافهم وروي عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه قال يغتسلون من 
  خبث وال غل إال خرج 

   ٧٤وقوله جل وعز وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض آية  - ٦١
  قال قتادة يعين أرض اجلنة 

انتهت فختم باحلمد كما بدأ به  ٧٥وقوله جل وعز وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني آية  - ٦٢
  سورة الزمر 

  تفسري سورة غافر مكية

  آية  ٨٥وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة غافر وهي مكية 

   ٢ ١من ذلك قوله جل وعز حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم آية  - ١
  روى معمر عن قتادة قال حم اسم من أمساء القرآن 

  وقيل معىن حم حم األمر 
  ابن عباس قال آلر و حم و نون حروف الرمحن جل وعز مقطعة  ويف رواية عكرمة عن

  وقرا عيسى بن عمر حاميم تنزيل واملعىن على قراءته أتل حاميم ومل يصرفه ألنه جعله امسا للسورة 
  وجيوز أن يكون فتح اللتقاء الساكنني 

  واملعىن هذا تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم 
   ٣نب وقابل التوب آية مث قال جل وعز غافر الذ - ٢



  وجيوز أن يكون التوب مجع توبة كما قال 
  فيخبو ساعة ويهب ساعا 

  وجيوز ان يكون التوب مبعىن التوبة 
   ٣مث قال جل وعز شديد العقاب ذي الطول آية  - ٣

  روى ابن أيب جنيح ذي الطول قال ذي الغىن 
  وروى سعيد عن قتادة قال ذي النعمة 

   اللغة الفضل واالقتدار يقال لفالن على فالن طول واللهم طل علينا برمحتك قال أبو جعفر الطول يف
  وروى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس ذي الطول قال ذي السعة والغىن 

   ٤وقوله جل وعز ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد آية  - ٤
  إدبارهم وتصرفهم يف أسفارهم قال قتادة أي فال يغررك إقباهلم و

  قال ابو جعفر مثله قوله جل وعز ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل 

  واملعىن ال يغرنك سالمتهم وأناة اهللا هلم فإن عاقبتهم مذمومة ومصريهم إىل النار 
   ٥عدهم آية مث بني ان ذلك كان سبيل من قبلهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من ب - ٥

  وهم مثود وعاد وقوم لوط ومن كان مثلهم 
   ٥وقوله جل وعز ومهت كل أمة برسوهلم لياخذوه آية  - ٦

روى معمر عن قتادة قال ليأخذوه فيقتلوه قال أبو جعفر ويبني هذا قوله تعاىل فأخذهتم أي أهلكتهم ويقال لألسري 
  أخيذ 
   ٦ن كفروا أهنم أصحاب النار آية وقوله جل وعز وكذلك حقت كلمة ربك على الذي - ٧

  أي بقوله ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني 

  قال قتادة حق عليهم العذاب بكفرهم 
مث أخرب أن املالئكة إمنا يستغفرون للمؤمنني فقال الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم  - ٨

ء رمحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شي
   ٧عذاب اجلحيم آية 

  روى معمر عن قتادة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك قال تابوا من الشرك واتبعوا طاعتك 
   ٨مث قال جل وعز ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم آية  - ٩

ات عدن قال قصور من ذهب يف اجلنة يدخلها النبيون يروى ان عمر بن اخلطاب قال لكعب األحبار ما جن
  والصديقون والشهداء وأئمة العدل 

  قال أبو جعفر العدن يف اللغة اإلقامة وقد عدن 

  باملكان اقام به 
   ٩وقوله جل وعز وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته آية  - ١٠

  ت يومئذ فقد رمحته قال العذاب وقهم السيئات قال قتادة أي العذاب ومن تق السيئا



وقوله جل وعز إن الذين كفروا ينادون ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون  - ١١
   ١٠آية 

  يف الكالم تقدمي وتأخري وقد بينه أهل التفسري 
 إياكم يف الدنيا إذ تدعون إىل قال احلسن يعطون كتاهبم فإذا نظروا يف سيئاهتم مقتوا أنفسهم فينادون ملقت اهللا

  اإلميان 

  فتكفرون أكرب من مقتكم أنفسكم اليوم 
وقال جماهد إذا عاينوا أعماهلم السيئة مقتوا أنفسهم فنودوا ملقت اهللا لكم إذ تدعون إىل اإلميان أكرب من مقتكم 

  أنفسكم إذ عاينتم النار 
   ١١ا اثنتني آية وقوله جل وعز قالوا ربنا أمتنا اثنتني واحييتن - ١٢

روى ابو إسحاق عن أيب األحوص عن ابن مسعود قال هي مثل قوله تعاىل وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث 
  حيييكم 

  قال أبو جعفر املعىن على هذا يف أمتنا اثنتني خلقتنا أمواتا أي نطفا مث أحييتنا مث أمتنا مث أحييتنا للبعث 

  تني اإلحياء يف القرب مث املوت وأهنم مل يعنوا حياهتم يف اآلخرة وقيل إحدى احلياتني وإحدى املوت
   ١٤وقوله جل وعز ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت آية  - ١٣

  أي كذبتم وإن يشرك به تؤمنوا أي تصدقوا 
   ١٥وقوله جل وعز يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده آية  - ١٤

  روح النبوة روى عكرمة عن ابن عباس قال ال
  وروى ابن ايب جنيح عن جماهد قال الروح الوحي 

  وروى معمر عن قتادة يلقي الروح قال الوحي 

  والرمحة 
قال أبو جعفر يلقي الوحي على من خيتص من عباده ومسي الوحي روحا ألن الناس حييون به أي يهتدون واملهتدي 

  ا أنت ميت وقال اهللا تعاىل فإنك ال تسمع املوتى حي والضال ميت على التمثيل ومنه يقال ملن مل يفقه إمن
  مث قال جل وعز لينذر يوم التالق يوم هم بارزون أي لينذر الذي يوحى إليه  - ١٥

  وجيوز أن يكون املعىن لينذر اهللا يوم التالق 
  قال قتادة أي يوم يتالقى أهل السماء وأهل األرض ويلتقي األولون واآلخرون 

  تادة أي ال يسترهم جبل وال شيء يوم هم بارزون قال ق
   ١٦مث قال جل وعز الخيفى على اهللا منهم شيء ملن امللك اليوم آية  - ١٦

  أي يقال هذا 
روى أبو وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال حيشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة مل يعص اهللا جل وعز عليها قط 

هار مث أول ما ينظر من اخلصومات يف الدماء فيحضر القاتل واملقتول فأول ما يقال ملن امللك اليوم هللا الواحد الق



فيقول سل هذا مل قتلين فإن قال قتلته لتكون العزة لفالن قيل للمقتول اقتله كما قتلك وكذلك إن قتل مجاعة أذيق 
  القتل 

  كما أذاقهم يف الدنيا قال ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساب 
   ١٨رهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني آية وقوله جل وعز وأنذ - ١٧

  قال جماهد وقتادة أي القيامة 
  قال الكسائي يقال أزف الشيء يأزف أي دنا واقترب 

  قال أبو جعفر قيل للقيامة اآلزفة لقرهبا وإن بعدت عن الناس ومنه يقال أزف رحيل فالن 
   ١٨ آية مث قال جل وعز إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني - ١٨

  قال قتادة شخصت من صدورهم فنشبت يف حلوقهم فلم 

  خترج ومل ترجع 
  وقال غريه تزحزحت قلوهبم من الفزع فلم خترج فيسترحيوا ومل ترجع 

مث قال تعاىل كاظمني أي مغتاظني وال شيء يزيل غيظهم يقال كظم البعري جبرته إذا رددها يف حلقه و كظم غيظه إذا 
  حبسه 
   ١٨جل وعز ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع آية مث قال  - ١٩

  أي ليس هلم شفيع مطاع 
قال احلسن استكثروا من األصدقاء املؤمنني فإن الرجل منهم يشفع يف قريبه وصديقه فإذا راى الكفار ذلك قالوا 

  فما لنا من شافعني وال صديق محيم 
   ١٩ور آية مث قال جل وعز يعلم خائنة األعني وما ختفى الصد - ٢٠

قال ابن عباس هو الرجل ينظر إىل املرأة فإذا نظر إليه اصحابه غض بصره فإذا رأى منهم غفلة تدسس فإذا نظروا 
  إليه غض بصره وقد علم اهللا جل وعز منه أن بوده أن لو نظر إىل عورهتا 

  وقال جرير بن عبد اهللا سألت رسول اهللا عن نظر الفجاءة فأمرين أن أغض بصري 
   ٢١وقوله جل وعز وآثارا يف األرض آية  - ٢١

  قال جماهد هو مشيهم وتاثريهم يف األرض 
   ٢٣وقوله جل وعز ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني آية  - ٢٢

  بآياتنا أي بالعالمات اليت تدل على رسالته حنو 

  العصا وما أشبهها 
  وسلطان مبني أي وحجة مبينة 

دوا االيات اليت يعجز عنها املخلوقون بان قالوا ساحر كذاب فقالوا ساحر كذاب مث أعلم جل وعز اهنم ر - ٢٣
   ٢٤آية 
   ٢٥مث قال جل وعز فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم آية  - ٢٤

  روى معمر عن قتادة قال هذا بعد القتل األول 



   ٢٦دينكم أو ان يظهر يف األرض الفساد آية ومعىن إين أخاف أن يبدل  - ٢٥
  قال أبو جعفر أخاف ان يكون أحد األمرين إما ان يذهب دينكم البتة وإما أن يستميل فيفسد عليكم وحياربكم 

  ويقرأ وأن يظهر يف األرض الفساد أي أخاف 

  األمرين مجيعا 
   ٢٨وقوله جل وعز وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه آية  - ٢٦

  جيوز أن يكون املعىن وقال رجل مؤمن يكتم إميانه من آل فرعون على التقدمي والتأخري 
  وجيوز أن يكون املعىن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا أي ألن يقول 

  وإن يك كاذبا فعليه كذبه أي ال يضركم منه شيء 
   ٢٨ادقا يصبكم بعض الذي يعدكم آية وقوله جل وعز وإن يك ص - ٢٧

  هذه آية مشكلة ألن كل ما وعد به نيب كان فهذا موضع كل 

  ... أو يرتبط بعض النفوس محامها ... ففيها أجوبة أ منها أن بعضا مبعىن كل وهذا مذهب أيب عبيدة وأنشد 
جة للمناظر أن يقال أرأيت إن وهذا قول مرغوب عنه لن فيه بطالن البيان ب قال أبو إسحاق يف هذا إلزام احل

  أصابك بعض ما اعدك أليس فيه هالكك 
... قد يدرك املتأين بعض حاجته ... فاملعىن إن مل يصبكم إال بعض ما وعدكم موسى هلكتم قال ومثله قول الشاعر 

  وقد يكون مع املستعجل الزلل 

  أي أقل أحوال املتأين أن يدرك بعض حاجته 
  م بعض الذي يعدكم نفي للكل ج وقيل ليس يف قوله يصبك

د وقيل األنبياء صلى اهللا عليهم يدعون على قومهم فيقولون اللهم اخسف هبم اللهم أهلكهم يف أنواع من الدعاء 
  فيصيبهم بعض ذلك 

ه ويف االية جواب خامس وهو أن موسى وعدهم بعذاب الدنيا معجال إن كفروا وبعذاب اآلخرة وإمنا يلحقهم يف 
  دهم به فيها وعذاب اآلخرة مؤخر فعلى هذا يصيبهم بعض الذي يعدهم الدنيا ما وع

   ٢٨مث قال جل وعز إن اهللا ال يهدي من هو مسرف كذاب آية  - ٢٨

  أي كافر 
  وقال قتادة أي أسرف على نفسه بالشرك 

  وقال السدي وهو صاحب الدم 
   ٢٩بيل الرشاد آية وقوله جل وعز قال فرعون ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال س - ٢٩

  روي عن معاذ بن جبل أنه قرا سبيل الرشاد بتشديد الشني وقال سبيل اهللا جل وعز 
  قال أبو جعفر وهذا عند أكثر أهل اللغة العربية حلن ألنه 

  إمنا يقال أرشد يرشد وال يكون فعال من أفعل إمنا يكون من الثالثي وإن اردت التكثري من الرباعي قلت مفعال 
بو جعفر جيوز أن يكون رشاد مبعىن يرشد ال على أنه مشتق منه ولكن كما يقال ألال من اللؤلؤ فهو مبعناه قال أ



كليين هلم يا أميمة ناصب ... وليس جاريا عليه وجيوز ان يكون رشاد من رشد يرشد أي صاحب رشاد كما قال 
 ...  
   ٣٠يوم األحزاب آية وقوله جل وعز وقال الذي آمن يا قوم إين أخاف عليكم مثل  - ٣٠

  قال قتادة هم قوم نوح وعاد ومثود 

   ٣٢وقوله جل وعز ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد آية  - ٣١
  وقرأ الضحاك يوم التناد بتشديد الدال 

وبرك هجود قد اثارت ... قال أهل العربية هذا حلن ألنه من ند يند إذا مر على وجهه هاربا كما قال الشاعر 
  ... نواديها اسعى بعضب جمرد ... خمافيت 

  قال وال معىن هلذا يف القيامة 
  قال أبو جعفر هذا غلط والقراءة به حسنة روى صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن خالد قال يظهر للناس يوم القيامة 

اء حىت تنفد الدموع عنق من نار فيولون هاربني منها حىت حتيط هبم فإذا أحاطت هبم قالوا أين املفر مث أخذوا يف البك
  فيكون دما مث تشخص أبصار الكفار فذلك قوله تعاىل مهطعني مقنعي رؤسهم ال يرتد إليهم طرفهم 

  ويروي أنه إذا أمر هبم إىل النار ولوا هاربني منها 
  ولو مل يكن يف االحتجاج بالقراءة إال قوله تعاىل يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم لكفى 

  ىن التخفيف فقال قتادة يف قوله إين أخاف عليكم يوم التناد فأما مع
  قال يوم ينادى كل قوم بأعماهلم وينادي أهل اجلنة أهل النار 

  وقال عبد اهللا بن خالد إذا حشر الناس يوم القيامة نادى 

  بعضهم بعضا حىت يظهر هلم عنق من النار فيولون هاربني 
   ٣٣عاصم آية  مث قال تعاىل ما لكم من اهللا من - ٣٢

  قال قتادة أي من ناصر 
   ٣٤مث قال جل وعز ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات آية  - ٣٣

  أي من قبل موسى بالبينات أي باآليات املعجزات 
   ٣٤فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال آية 

كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب أي مثل هذا الضالل يضل اهللا من  أي ظننتم ان احلجة ال تقام عليكم بعده
  هو مسرف مرتاب 

   ٣٥مث قال جل وعز الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم آية  - ٣٤
  على البدل من من 

  ومعىن كرب مقتا كرب اجلدال مقتا 
   ٣٥ية مث قال جل وعز كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار اآل - ٣٥

  ويف قراء عبد اهللا بن مسعود على قلب كل متكرب جبار 
  ومعىن هذه القراءة كمعىن األوىل كما يقال أنا أكلم فالنا يوم كل مجعة وكل يوم مجعة 



  فأما التنوين فإنه يقال قلب متكرب أي صاحبه متكرب 
   ٣٦وقوله جل وعز وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا آية  - ٣٦

  بناء عظيم صرح  أي قصرا وكل
   ٣٦لعلي أبلغ األسباب آية 
  قال قتادة أي األبواب 

  والسبب يف اللغة ما يؤدي إىل الشيء فاملعىن لعلي أبلغ ما يؤدي إىل السموات 
   ٣٧وقوله جل وعز وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل آية  - ٣٧

  ويقرأ وصد عن السبيل وهو اختيار أيب عبيد 

  أيب إسحاق وصد عن السبيل وروي عن ابن 
  قالوا أبو جعفر وأحسنها وصد عن السبيل كما قال تعاىل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا 

وقول أيب عبيد يف اختياره ليس بشيء ألن من قرأه بالضم فاملعىن عنده على ما ذكر أبو حامت وصده الشيطان عن 
  ن السبيل املستقيمة السبيل كما قال وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم ع

   ٣٧مث قال جال وعز وما كيد فرعون إال يف تباب آية  - ٣٨
  قال جماهد وقتادة أي يف خسار 

  قال ابو جعفر من هذا قوله جل وعز تبت يدا أيب هلب 

  وقوله وما زادوهم غري تتبيب 
   ٤٠وقوله جل وعز من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها آية  - ٣٩

   قال قتادة يعين شركا
   ٤١وقوله جل وعز ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة آية  - ٤٠

  قال جماهد إىل اإلميان باهللا عز و جل 
   ٤٣وقوله جل وعز ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة آية  - ٤١

  قال جماهد يعين األوثان 

... ولقد طعنت ابا عيينة طعنة ... الشيء أي حق وأنشد  قال أبو جعفر قال اخلليل معىن ال جرم حقا وقد جرم
  ... جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

  قال أبو جعفر فأما دخول ال على جرم فلتدل على انه جواب لكالم وأنه ليس مستأنفا 
  فاملعىن وجب بطالن ما تدعونين إليه أي ليس له استجابة دعوة تنفع 

   ٤٣النار آية  وقوله وأن املسرفني هم أصحاب - ٤٢
  قال عبد اهللا بن مسعود هم السفاكون للدماء وكذلك قال 

   ٤٥وقوله جل وعز فوقاه اهللا سيئات ما مكروا آية  ٤٣عطاء وجماهد 
  قال قتادة كان رجال من القبط فنجاه اهللا مع بين إسرائيل 

   ٤٦وقوله جل وعز النار يعرضون عليها غدوا ووعشيا آية  - ٤٤



  عليها غدوا وعشيا وهم من أهلها  يقال كيف يعرضون
فاجلواب عن هذا ما قاله عبد اهللا بن مسعود قال ارواح آل فرعون يف أجواف طري سود تعرض كل يوم على النار 

  مرتني يقال هذه داركم 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال مسعت ميمون بن ميسرة يقول كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي أصبحنا واحلمد 
عرض آل فرعون على النار وإذا أمسى نادى امسينا واحلمد هللا وعرض آل فرعون على النار فال يسمع ابا هللا و

  هريرة أحد إال تعوذ باهللا من النار 
  وقال جماهد يف قوله تعاىل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال من أيام الدنيا 

  قال الفراء ليس يف القيامة غدو وال عشي ولكن مقدار ذلك 
  قال أبو جعفر التفسري على خالف ما قال الفراء وذلك أن التفسري على أن هذا العرض إمنا هو يف أيام الدنيا 

واملعىن ايضا بني أنه على ذلك ألنه قال جل وعز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا مث دل على أن هذا قبل يوم 
  ذاب فدل على أن األول مبنزلة عذاب القرب القيامة بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الع

   ٥١وقوله جل وعز ويوم يقوم األشهاد آية  - ٤٥
  قال معمر عن قتادة املالئكة 

  قال ابو جعفر واحدهم شاهد كما يقال صاحب وأصحاب 
  وجيوز أن يكون مجع شهيد كشريف وأشراف 

   ٥٦وقوله جل وعز إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه آية  - ٤٦
  مثل قوله واسال القرية املعىن ما هم ببالغي إرادهتم فيه ألن الكرب شيء قد أتوه فهذا ال يشكل 

وقد قيل الكرب ههنا العلو على النيب وذلك إرادهتم ومل يبلغوه فأما إرادهتم يف األول فاجلدال يف آيات اهللا جل وعز 
  حىت يبطلوها ومل يبلغوا ذلك 
ربوا وتوقفوا وقالوا حىت خيرج الدجال ونكون معه فأعلم اهللا جل وعز أن هذه الفرقة وقيل إمنا يراد بذا اليهود تك

  من اليهود ال تلحق الدجال واستشهد صاحب هذا القول بقوله فاستعذ باهللا 

   ٦٠وقوله جل وعز إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين آية  - ٤٧
ن النيب قال الدعاء هو العبادة وتال رسول اهللا وقال ربكم ادعوين روى يسيع الكندي عن النعمان بن بشري ع

  استجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين 
  قال ابو عبيدة داخرين صاغرين 

   ٧١وقوله جل وعز إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون آية  - ٤٨
  وقرىء والسالسل يسحبون 

  سل يسحبون ويف قراءة أيب بالسال
  وأجاز الفراء والسالسل يسحبون 

قال ابو جعفر من قرأ والسالسل يسحبون فاملعىن عنده يسحبون السالسل وهي قراءة ابن عباس قال وذلك اشد 



  عليهم يكلفون أن يسحبوها وال يطيقون 
  ومن قرأ والسالسل يسحبون فالتمام عنده والسالسل مث ابتدأ فقال يسحبون يف احلميم 

  الفراء والسالسل باخلفض حممول على املعىن ألن املعىن أعناقهم يف األغالل والسالسل كما محل على املعىن قوله قال 

  ... األفعوان والشجاع الشجعما ... قد سامل احليات منه القدما 
   ٧٢مث قال جل وعز مث يف النار يسجرون آية  - ٤٩

  قال جماهد أي توقد هبم النار 
  سجرت الشيء أي مالته ومنه والبحر املسجور  قال أبو جعفر يقال

  ترى حوهلا النبع والسامسا ... إذا شاء طالع مسجورة ... فاملعىن على هذا متأل هبم النار وقال الشاعر يصف وعال 

  أي عينا مملوءة 
   ٧٥وقوله جل وعز ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق آية  - ٥٠

  مبا عندهم من العلم  بني هذا بقوله سبحانه فرحوا
   ٧٥مث قال جل وعز ومبا كنتم مترحون آية  - ٥١

  قال جماهد أي تبطرون وتأشرون 
   ٧٩وقوله جل وعز اهللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون آية  - ٥٢

  أي اإلبل 
  قال قتادة يف قوله تعاىل ولتبلغوا عليها حاجة يف 

  لد صدوركم الرحلة من بلد إىل ب
  وقال جماهد أي حاجة كانت 

   ٨٣وقوله جل وعز فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم آية  - ٥٣
  أي رضوا به 

  قال جماهد قالوا حنن أعلم منكم لن تبعث ولن حنيا بعد املوت 
   ٨٣قال جماهد وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون آية 

  أي ما جاءت به الرسل احلق 

   ٨٥وقوله جل وعز فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده آية  - ٥٤
  قال قتادة أي إهنم إذا رأوا العذاب آمنوا فلم ينفعهم إمياهنم 

   ٨٥مث قال تعاىل وخسر هنالك الكافرون آية  - ٥٥
   يقبل إمياهنم انتهت سورة غافر وقد كانوا قبل ذلك خاسرين ألنه تبني خسراهنم بأن حلقهم العذاب ومل

  تفسري سورة فصلت مكية

  آية  ٥٤وآياهتا 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة فصلت وهي مكية 

   ٢ ١من ذلك قوله جل وعز حم تنزيل من الرمحن الرحيم آية  - ١
   ٣اخلرب عند البصريني كتاب فصلت آياته آية 

  زلت متفرقة وقال بعض الكوفيني هذا كتاب فصلت آياته أي أن
  وقال احلسن فصلت بالوعيد 
  وقال جماهد فصلت فسرت 

  وقال قتادة بني حالهلا وحرامها والطاعة واملعصية 

   ٣مث قال جل وعز قرآنا عربيا لقوم يعلمون آية  - ٢
  قرآنا عربيا أي يف حال اإلجتماع 
  لقوم يعلمون أي ملن يعلم العربية 

  بشريا ونذيرا نعت للقرآن 
   ٥جل وعز وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه آية وقوله  - ٣

  أي يف أغطية أي ليست تعي ما تقول 
  والوقر الصمم 

  حجاب أي حاجز  ٥مث قال جل وعز ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون آية  - ٤

  ا تدعونا إليه وهو يزيد على معىن قلوبنا يف أكنة ألن معىن قلوبنا يف أكنة أي ليس جنيبك إىل شيء مم
  مث قال فاعمل إننا عاملون أي فاعمل يف هالكنا فإنا عاملون على مثل ذلك 

  وجيوز أن يكون املعىن فاعمل بدينك فإننا عاملون بديننا 
   ٧وقوله جل وعز وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة آية  - ٥

  قيل أي ال يؤمنون 

  برىء وجنا ومن مل يؤدها هلك  وقال قتادة الزكاة فطرة اإلسالم فمن أداها
   ٨وقوله جل وعز إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون آية  - ٦

  قال جماهد أي غري حمسوب 
منينا ... فترى خلفها من الرجع والوقع ... قال أبو جعفر يقال مننت الشيء فهو ممنون ومنني إذا قطعته كما قال 

  ... كأنه أهباء 
  ني الغبار املنقطع الضعيف يعين باملن

  وجيوز أن يكون املنون مين به 
   ٩وقوله جل وعز قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني آية  - ٧

روى سفيان عن أيب سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وابن أيب ذيب عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن عبد اهللا بن 
 جل وعز خبلق األرضني يوم األحد فخلق سبع أرضني يف يوم األحد ويوم سالم قاال وهذا معىن قوهلما ابتدأ اهللا



  االثنني 
مث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوائها أرسى اجلبال وشق األهنار وغرس األشجار وجعل 

  املنافع يف يومني يوم الثالثاء ويوم األربعاء 
  يوم اخلميس ويوم اجلمعة  مث استوى إىل السماء فخلقها سبع مسوات يف

  قال ابن عباس ولذلك مسيت يوم اجلمعة ألنه اجتمع فيها اخللق 

قال عبد اهللا بن سالم قضاهن سبع مسوات يف آخر ساعة من يوم اجلمعة مث خلق فيها آدم على عجل وهي الساعة 
  اليت تقوم فيها القيامة 

  وغرس أشجارها قال أبو جعفر معىن وبارك فيها على قوهلما شق أهنارها 
  وقيل معىن بارك فيها أكثر فيها من األوقات 

  وقيل معناه كما يقال باركت عليه أي قلت بورك فيك 
   ١٠قال عكرمة يف قوله تعاىل وقدر فيها أوقاهتا آية  - ٨

  جعل اليماين باليمن والسابري بسابور 

  قال أبو جعفر فاملعىن على هذا جعل فيها ما يتعايش به ويتجر فيه 
  وقيل أقواهتا ما يتقوت ويؤكل 

  وقول ابن عباس وابن سالم حيتمل املعنيني واهللا أعلم 
   ١٠مث قال جل وعز يف أربعة أيام سواء للسائلني آية 

  املعىن يف تتمة أربعة أيام 
  سواء أي استوت استواء 

  وقال الفراء هو متعلق بقوله وقدر فيها أقواهتا سواء 
   أربعة أيام مستوية تامة وقرأاحلسن سواء باخلفض أي يف

وباإلسناد األول عن ابن عباس يف قوله تعاىل للسائلني قال من سألك فقال لك يف كم خلق اهللا السموت واألرض 
  فقل 

  له يف هذا 
  قال أبو جعفر فاملعىن على هذا القول جوابا للسائلني 

جني أي ملن سأل ألن الناس يسألون أقواهتم وفيه قول آخر وهو أن املعىن وقدر فيها أقواهتا للسائلني أي للمحتا
  وهذا مذهب ابن زيد قال قدر ذلك ى قدر مسائلهم علم ذلك 

   ١١وقوله جل وعز مث استوى إىل السماء آية  - ١٠
  دل على أن خلق السماء بعد خلق األرض وقد قال يف موضع آخر واألرض بعد ذلك دحاها 

  ففي هذا أجوبة 
  ه عن ابن عباس قال خلق اهللا األرض أول مث خلق السماء مث دحا األرض واملاء بعد روى هارون بن عنترة عن أبي



  ذلك قال دحا أي بسط 
  وقيل املعىن مث أخربكم هبذا كما قال جل وعز مث كان من الذين آمنوا وهو يف القرآن كثري 

  وقيل مث ههنا مبعىن الواو وهذا ال يصح وال جيوز 
  واجلوابان حسنان جيدان 

   ١١قوله جل وعز فقال هلا ولألرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني آية و - ١١
  يف هذا أجوبة 

أ منهما أن اهللا جل وعز جعل فيهما ما مييزان وجييبان عما قيل هلما ب وقال حممد بن يزيد هذا إخبار عن اهليئة أي 
  صارتا يف هيئة من قال أي هو كما قال امتأل احلوض وقال قطين 

  حسيب أي صار يف هيئة من يقول أي 
وقيل أخربنا اهللا عز و جل مبا نعرف من سرعة اإلجابة وقد علمنا أنه ليس شيء اسرع من أن يقال لإلنسان افعل 

  فيقول قد فعلت 
  فاخرب اهللا جل وعز عن إجابة السموات واألرض إىل أمره جل وعز 

  ء معناه أتينا مبن فينا طائعني فأما قوله تعاىل طائعني ومل يقل طائعات فقال فيه الفرا

قال أبو جعفر األحسن يف هذا وهو مذهب جله النحويني أنه جل وعز ملا أخرب عنها بأفعال ما يعقل جاء فيها مبا 
يكون ملن يعقل كما يف قوله تعاىل والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين فأما الكسائي فأجاز يف كل شيء أن جيمع 

  لنون وهذا ال يعرج عليه بالواو والنون والياء وا
   ١٢وقوله جل وعز فقضاهن سبع مسوات يف يومني آية  - ١٢

  ... داود أو صنع السوابغ تبع ... وعليهما مسرودتان قضامها ... فقضاهن أي أحكمهن كما قال الشاعر 
   ١٢وقوله جل وعز وأوحى يف كل مساء أمرها آية  - ١٣

  ما أراده روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال ما أمر و
  وروى سعيد عن قتادة قال خلق مشسها وقمرها وجنومها وأفالكها 

  قال أبو جعفر القوالن متقاربان وكأن املعىن واهللا أعلم وأوحى يف كل مساء إىل املالئكة مبا أراد من أمرها 
   ١٢مث قال جل وعز وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا آية  - ١٤

  طني بالكواكب أي وحفظناها حفظا من الشيا
  واملعىن ائنكم لتكفرون مبن هذه قدرته وجتعلون له أمثاال 

  مما تنحتون بأيديكم 
   ١٣مث قال جل وعز فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود آية  - ١٥

ل بكم أي فإن أعرضوا عن التوحيد وما جئت به فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود أي انذرتكم أن ينز
  عذاب كما نزل هبم إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم يعين من جاء قبلهم كما قال تعاىل مصدقا ملا بني يديه 

  مث قال ومن خلفهم فيه قوالن 
  أحدمها أن املعىن ومن بعد كوهنم 



  والقول اآلخر أن يكون الضمري يعود على الرسل 
   ١٦وقوله جل وعز فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا آية  - ١٦

  روى ابن ايب جنيح عن جماهد قال شديدة السموم 
  وروى معمر عن قتادة قال باردة 

قال أبو جعفر قول قتادة ابني وكذا قال عطاء ألن صرصرا مأخوذ من صر والصر يف كالم العرب الربد كما قال 
  ... ركنب يف يوم ريح وصر ... هلا غدر كقرون النساء ... الشاعر 

  ضني ألنه يروى أهنا كانت رحيا باردة وليس القوالن مبتناق

  حترق كما حترق النار 
  وقد قال أبو عبيدة صرصر شديدة الصوت عاصف 

  وقد روي عن جماهد شديدة الشؤم 
   ١٦مث قال جل وعز يف أيام حنسات آية  - ١٧

  قال جماهد أي مشائيم 
  وقال قتادة مشئومات نكدات 

   ١٧تحبوا العمى على اهلدى آية وقوله جل وعز وأما مثود فهديناهم فاس - ١٨

  روى علي بن ايب طلحة عن ابن عباس قال بينا هلم 
قال ابو جعفر بينا هلم اخلري والشر قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وكما قال تعاىل وهديناه 

  النجدين 
  قال علي بن أيب طالب اخلري والشر 

  و اهلون اهلوان 
   ١٩عز ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون آية وقوله جل و - ١٩

  قال أبو األحوص وأبو رزين وجماهد وقتادة أي حيبس أوهلم على آخرهم 

  قال أبو األحوص فإذا تكاملت العدة بدىء باألكابر فاألكابر جرما 
لقرآن ومنه ال بد للناس من قال أبو جعفر يقال وزعه يزعه ويزعه إذا كفه ومنه ملا يزع السلطان أكثر مما يزع ا

  وزعة 
   ٢٠وقوله جل وعز حىت إذا ما جاؤها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون آية  - ٢٠

  قال الفراء اجللد ههنا واهللا أعلم الذكر كين عنه كما قال تعاىل أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط الصحراء 
  جللد بعينه قال أبو جعفر وقال غريه هو ا

وروى أبو األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال جيادل املنافق عند امليزان ويدفع احلق ويدعي الباطل فيختم على فيه 
  مث 

  تستنطق جوارحه فتشهد عليه مث يطلق عنه فيقول بعدا لكن وسحقا إمنا كنت أجادل عنكن 
   ٢١طقنا اهللا الذي أنطق كل شيء آية وقوله جل وعز وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أن - ٢١



  هذا متام الكالم 
   ٢١مث قال وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون آية  - ٢٢

  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل وما كنتم تستترون قال تتقون 

  قال ابو جعفر املعىن وما كنتم تستترون من أن يشهد عليكم مسعكم 
نت مستترا باستار الكعبة فجاء ثقفي وقرشيان كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم قال عبد اهللا بن مسعود ك

فتحدثوا بينهم حبديث فقال أحدهم أترى اهللا يسمع ما نقول فقال اآلخران يسمعنا إذا جهرنا وال يسمعنا إذا خافتنا 
  وقال اآلخر إن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا خافتنا 

وعز وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال ابصاركم وال جلودكم إىل قوله وإن  فأنزل اهللا جل - ٢٣
   ٢٤ ٢٢يستعتبوا فما هم من املعتبني آية 

وروى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب يف قوله تعاىل أن يشهد عليكم مسعكم وال ابصاركم وال جلودكم 
  قال تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم 

  م فأول ما يبني عن اإلنسان فخذه وكفه بفدا
   ٢٣وقوله جل وعز وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين آية  - ٢٤

  أي حني ظننتم أنه ال يسمعكم 
  ويف احلديث عن النيب قال اهللا أنا عند ظن عبدي يب ومعىن أرداكم أهلككم 

   ٢٤هلم وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني آية وقوله جل وعز فإن يصربوا فالنار مثوى  - ٢٥

  والنار مثوى هلم صربوا او مل يصربوا ففي هذا جوابان 
أحدمها ان املعىن فإن يصربوا يف الدنيا على أعمال أهل النار كما قال سبحانه فما أصربهم على النار فالنار مثوى 

  هلم وإن يستعتبوا يف النار 
  وهم مقيمون على كفرهم وقيل وإن يستعتبوا يف الدنيا 

واجلواب اآلخر فإن يصربوا يف النار أو جيزعوا فالنار مثوى هلم ويكون قوله وإن يستعتبوا يدل على اجلزع ألن 
  املستعتب جزع 

   ٢٥وقوله جل وعز وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم آية  - ٢٦

  قال جماهد يعين الشياطني 
  ىن قيضت له كذا سببته له من حيث ال حيتسب قال ابو جعفر مع

   ٢٥مث قال جل وعز فزينوا هلم ما بني أيديهم آية  - ٢٧
  أي ما يعملونه من املعاصي وما خلفهم وما عزموا على أن يعملوه 

   ٢٦وقوله جل وعز وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه آية  - ٢٨
  لغوا بضم الغني وقرأ عيسى وابن أيب إسحاق وا

  حكى الكسائي لغا يلغو وعلى هذا والغوا فيه 



  وحكى لغا يلغى ولغي يلغى واملصدر على هذا مقصور 
  روى داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال 

 كان النيب مبكة إذا قرأ رفع صوته فتطرد قريش عنه الناس ويقولون ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
  وإذا خافت بقراءته مل يسمع من يريد فأنزل اهللا جل وعز وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال 

وروى ابن ايب جنيح عن جماهد يف وقوله والغوا فيه قال باملكاء والتصفيق والتخليط على رسول اهللا إذا قرأ كانت 
  قريش تفعله 

وقوله  ٢٩ف له حقيقة وال حيصل معناه فمعىن والغوا فيه أي عارضوه باللغو قال أبو جعفر اللغو يف اللغة ما اليعر
   ٢٨جل وعز ذلك جزاء أعداء اهللا النار هلم فيها دار اخللد آية 

  املعىن ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء اهللا مث بني اجلزاء فقال النار هلم فيها دار اخللد 
يأىب الظالمة منه ... أخو رغائب بعطيها ويساهلا ... لتوكيد كما قال والنار هي دار اخللد والعرب تفعل هذا على ا

  ... النوفل الزفر 
  وهو هو كما يقال لك يف هذا املنزل دار واسعة وهو الدار 

وال جيوز عند الكوفيني حىت خيالف لفظ الثاين لفظ األول ال تقول على قوهلم يف هذا املنزل منزل حسن على أن 
  ند البصريني كله جيد الثاين األول وهو ع

  ويف قراءة عبد اهللا بن مسعود ذلك جزاء أعداء اهللا النار دار اخللد 

   ٢٩وقوله جل وعز وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين اضالنا من اجلن واإلنس جنعلهما حتت أقدامنا آية  - ٣٠
جل وعز أرنا اللذين أضالنا من اجلن  قال حبة العرين وعقبة الفزاري سئل علي بن ايب طالب عليه السالم عن قوله

  واإلنس فقال مها إبليس األبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس 
   ٣٠وقوله جل وعز إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا آية  - ٣١

  قال جماهد وإبراهيم قالوا ال إله إال اهللا مث استقاموا 
لصديق أنه قال هلم ما معىن مث استقاموا فقالوا مل يعصوا اهللا فقال لقد صعبتم األمر إمنا هو روي عن أيب بكر ا

  استقاموا على أال يشركوا باهللا شيئا 

  وقال جماهد وإبراهيم مث استقاموا مل يشركوا 
  وغان الثعلب وقال الزهري قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث استقاموا على طاعة اهللا عز و جل ومل يروغوا ر

  وروى معمر عن قتادة مث استقاموا قال على طاعة اهللا 
  قال أبو جعفر يف احلديث عن النيب استقيموا ولن حتصوا أي استقيموا على أمر اهللا وطاعته 

   ٣٠مث قال جل وعز تتنزل عليهم املالئكة اال ختافوا وال حتزنوا آية  - ٣٢
  ت أن ال ختافوا وال حتزنوا قال جماهد تتنزل عليهم املالئكة عند املو

روى سفيان عن زيد بن اسلم قال ال ختافوا ما أمامكم من العذاب وال حتزنوا على ما خلفكم من عيالكم وضيعتكم 
  فقد خلفتم فيها خبري 



  تتنزل عليهم املالئكة ال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون  ٦ويف قراءة ابن مسعود 
  اسلم يقال هلم هذا عند املوت  قال زيد بن

   ٣٣وقوله جل وعز ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا آية  - ٣٣
  يف معناه ثالثة اقوال 

  فمذهب احلسن أهنا عامة جلميع املؤمنني 

 وروى هشيم عن عوف عن ابن سريين يف قوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا قال ذلك النيب أي دعا إىل
  توحيد اهللا 

  وقال حممد بن نافع قالت عائشة نزلت يف املؤذنني ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا 
   ٣٤وقوله جل وعز وال تستوي احلسنة وال السيئة آية  - ٣٤

  ال زائدة للتوكيد 

   ٣٤مث قال جل وعز ادفع باليت هي أحسن آية  - ٣٥
  عليكم  قال عطاء وجماهد تقول إذا لقيته سالم

  ويروى عن ابن عباس يف قوله ادفع باليت هي أحسن 
قال مها الرجالن متقاوالن فيقول أحدمها لصاحبه يا صاحب كذا وكذا فيقول له اآلخر إن كنت صادقا علي فغفر 

  اهللا يل وإن كنت كاذبا فغفر اهللا لك 
ن ابن عباس ادفع باليت هي أحسن وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا ابو صاحل عن معاوية عن علي بن ايب طلحة ع

  قال 
أمر اهللا جل وعز املؤمنني بالصرب عند الغضب واحللم والعفو عند اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهللا من الشيطان 

  وخضع هلم عدوهم كأنه ويل محيم 

   ٣٥مث قال جل وعز وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم آية  - ٣٦
  ول الذين أعد اهللا هلم اجلنة قال يق

  روى معمر عن قتادة كانه ويل محيم قال قريب 
   ٣٥مث قال جل وعز وما يلقاها إال الذين صربوا آية  - ٣٧

  أي وما يلقى هذه الفعلة غال الذين يكظمون الغيظ وما يلقاها إال ذو حظ عظيم أي من اخلري 
قال جل وعز وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا آية  مث ٣٨وروى معمر عن قتادة قال احلظ العظيم اجلنة 

٣٦   

وقوله جل وعز ومن آياته الليل والنهار  ٣٩أي إن عرض لك الشيطان ليصدك عن احللم فاستعذ باهللا منه واحلم 
   ٣٧والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن آية 

ى قدرته ووحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر أي ومن عالماته اليت تدل عل
  واسجدوا هللا الذي خلقهن 



  وجيوز ان يكون املعىن واسجدوا هللا الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 
  وجيوز أن يكون املضمر يعود على الشمس والقمر ألن االثنني مجيع 

  اآليات وجيوز ان يكون يعود على معىن 
   ٣٨مث قال جل وعز فإن استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسامون آية  - ٤٠

أي فإن استكربوا عن أن يوحدوا اهللا ويتبعوك فالذين عند ربك أي فاملالئكة الذين عندربك يسبحون له بالليل 
  والنهار وهم ال يسأمون أي ال ميلون 

   ٣٩داللة فقال جل وعز ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة آية مث زادهم يف ال - ٤١
  قال قتادة أي غرباء متهشمة 

   ٣٩مث قال جل وعز فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت آية  - ٤٢
  قال جماهد اهتزت أي بالنبات 

  قال أبو جعفر يقال اهتز اإلنسان أي حترك ومنه قوله 

  ... ا مل جتد عند امرىءالسوء مطمعا إذ... تراه كنصل السيف يهتز للندى 
  مث قال وربت قال جماهد أي ارتفعت لتنبت 

  قال أبو جعفر قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وخالد وربأت معناه عظمت من الربيئة 
   ٤٠وقوله جل وعز إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا آية  - ٤٣

  قال جماهد املكاء وما ذكر معه 
  دة اإلحلاد التكذيب وقال قتا

  قال أبو جعفر أصل اإلحلاد العدول عن الشيء وامليل عنه ومنه اللحد ألنه جانب القرب 

  فمعىن أحلد يف آيات اهللا مال عن احلق فيها أي جعلها على غري معناها 
   ٤٠وقوله جل وعز أفمن يلقى يف النار خري أم من يأيت آمنا يوم القيامة آية  - ٤٤

  النار ابو جهل بن هشام خري أم من يأيت آمنا يوم القيامة عمار بن ياسر أفمن يلقى يف 
  مث قال اعملوا ما شئتم وقد بني جل وعز ذلك 

  قال جماهد هذا على الوعيد 
   ٤١وقوله جل وعز إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم آية  - ٤٥

  قال قتادة أي بالقرآن 
  قال أبو جعفر ويف اخلرب قوالن 

  املعىن إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم أولئك ينادون من مكان بعيد أحدمها أن 
  والقول اآلخر أن اخلرب حمذوف أي هلكوا 

  وهذا القول االختيار عند النحويني مجيعا فيما علمت 
  وقوله وإنه لكتاب عزيز أي قاهر ال يقدر أحد أن يأيت مبثله 



   ٤٢وال من خلفه آية  وقوله جل وعز ال يأتيه الباطل من بني يديه - ٤٦
  يف معناه أقوال أ فمن احسنها أن املعىن ال يأتيه الشيطان من بني يديه 

  فينتقص منه وال من خلفه فيزيد فيه 
  قال جماهد الباطل الشيطان 

وقال احلسن حفظ اهللا القرآن من الشيطان فال يقدر أن يزيد فيه وال ينقص منه قال احلسن إنا حنن نزلنا الذكر وإنا 
  له حلافظون 

وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه قال ال يقدر الشيطان أن يبطل منه 
  حقا وال حيق فيه باطال 

قال ابو جعفر معىن حيق فيه باطال يزيد فيه باطال فيصري حقا فهذا قول ب وقيل معىن ال يأتيه الباطل من بني يديه ال 
  تاب قبله وال يأيت بعده كتاب فيبطله وهذا قول الفراء أي ال يبطله ك

يوجد فيه باطل من إحدى اجلهتني ج وقيل معىن اليأتيه الباطل من بني يديه من قبل أن يتم نزوله وال من خلفه من 
  بعد متام نزوله 

الباطل قبل أن ينزل ألن األنبياء  ويكون أيضا من بني يديه بعد نزوله كله ومن خلفه قبل متامه د وقيل املعىن ال يأتيه
وقد بشرت به فلم يقدر الشيطان على أن يدحض ذلك وال من خلفه بعد أن أنزل ه وقيل معىن من بني يديه وال 

  من خلفه على التكثري أي ال ياتيه الباطل البتة 
   ٤٣وقوله جل وعز ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك آية  - ٤٧

  من األذى  قال أبو صاحل أي

  وقوله تعاىل إن ربك لذو مغفرة أي ملن آمن بك 
  وذو عقاب أليم أي ملن كذبك 

   ٤٤وقوله جل وعز ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته آية  - ٤٨
  أي بينت 

  قال أبو جعفر أصل هذا أن التفصيل ال يكون إال للعرب وهم أصحاب البيان 
   ٤٤وعريب آية  مث قال جل وعز أعجمي - ٤٩

  قال سعيد بن جبري أي أقرآن أعجمي ونيب عريب 
  قال قتادة اي لو جعلنا القرآن أعجميا ألنكروا ذلك 

  وقالوا أعرب خماطبون بالعجمية فكان ذلك أشد لتكذيبهم 
  وقرأ ابن عباس واحلسن وأبو األسود أعجمي بغري استفهام والعني ساكنة 

  لت آياته فكان منها أعجمي تفهمه العجم وعريب تفهمه العرب واملعىن على هذه القراءة لوال فص
  ويكون أعجمي بدال من آياته 

  وحكي أنه قرىء أعجمي على أن األصل عجمي دخلت عليه ألف االستفهام 



قال أبو جعفر قال أبو إسحاق األعجمي الذي ال يفصح كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من 
  و غري فصيح العرب كان فصيحا أ

  قال أبو جعفر والقراءة األخرى بعيدة ألهنم قد أمجعوا على قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا 
   ٤٤وقوله جل وعز والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى آية  - ٥٠

  وقر أي صمم على التمثيل وهو عليهم عمى 
  قال قتادة القرآن 

  وقيل الوقر عليهم عمى 

  باس ومعاوية وعمرو بن العاص وهو عليهم عمي على أنه فعل ماض وقرأ ابن ع
  وحكي وهو عليهم عم 

   ٤٤مث قال جل وعز أولئك ينادون من مكان بعيد آية  - ٥١
حكى أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم أنت تسمع من قريب ويقال ويقال للذي ال يفهم أنت تنادى من مكان بعيد 

  منه فهو ال يسمع النداء وال يفهمه أي كأنه ينادي منو موضع بعيد 
ومذهب الضحاك أهنم ينادون يوم القيامة باقبح امسائهم من مكان بعيد ليكون ذلك اشد عليهم يف الفضيحة 

  والتوبيخ 
   ٤٥ومعىن قوله جل وعز ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم آية  - ٥٢

  هلالك أهنم قد أخروا إىل مدة يعلمها اهللا وأنه ال يعاجلهم با
   ٤٧وقوله جل وعز إليه يرد علم الساعة وما خترج من مثارت من أكمامها آية  - ٥٣

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال حني تطلع 
  وقال غريه هي الطلعة خترج من قشرها 

قال ابو جعفر القول األول أعم أي وما خترج من مثرة من غالفها الذي كانت فيه وذلك أول ما تطلع وغالف كل 
  شيء كمه 

  أي على زعمكم  ٤٧وقوله جل وعز ويوم يناديهم اين شركائي آية  - ٥٤
  قالوا آذناك هذا من قول االهلة أي أعلمناك 

  ... آذنتنا ببينها أمساء ... يقال آذنته فأذن أي أعلمته فعلم واألصل يف هذا من األذن أي أوقعته يف أذنه ومنه 
لنيب ويقولون هو أذن أي اعملوا ما شئتم مث اعتذروا منه فإنه يعذركم ومنه قوله جل وعز ومنهم الذين يؤذون ا

  ويقبل ما تعلمونه به ومنه األذان إمنا هو إعالم بالصالة 
  مث قال تعاىل ما منا من شهيد أي ما منا من شهد أن لك شريكا 

   ٤٧مث قال جل وعز وظنوا ما هلم من حميص آية  - ٥٥
  وظنوا أي وأيقنوا 

   ٤٩ل وعز اليسأم اإلنسان من دعاء اخلري وإن مسه الشر فيؤوس قنوط آية وقوله ج - ٥٦



  أي ال ميل من أن يصيبه اخلري 
  ويف قراءة عبد اهللا من دعاء باخلري 

  وإن مسه الشر أي إن مسه شيء يسري من الشر يئس وقنط 
   ٥٠وقوله جل وعز ليقولن هذا يل وما أظن الساعة قائمة آية  - ٥٧

  عملي وأنا حقيق هبذا قال جماهد أي ب
  وهذا يراد به الكافر اال ترى أن بعده وما أظن الساعة قائمة 

  وقوله تعاىل ولئن رجعت إىل ريب أي على قولك 

   ٥١وقوله جل وعز وإذا انعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه آية  - ٥٨
  أي تباعد ومل يدعنا 

  األلف قبل اهلمزة وقرأ ابو جعفر يزيد بن القعقاع أعرض وناء جبانبه 
  فيجوز أن يكون معناه من ناء إذا هنض 

  وجيوز أن يكون على قلب اهلمز مبعىن األول 
   ٥١وقوله جل وعز وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض آية  - ٥٩

  أي كبري 
  يقال له دعاء عريض وطويل مبعىن واحد 

   ٥٣هلم أنه احلق آية  وقوله جل وعز سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف انفسهم حىت يتبني - ٦٠
  أي يف آفاق الدنيا وتقلب أحواهلا ويف أنفسهم مثل ذلك 

  قال جماهد يف اآلفاق فتح القرى ويف أنفسهم فتح مكة 
   ٥٣وقوله جل وعز أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد آية  - ٦١

ل وعز مما فيه كفاية هلم ألنه على كل املعىن أو مل يكفهم بربك أي أو مل يكفهم ربك مبا دهلم به على توحيد اهللا ج
  شيء شهيد 

  وجيوز أن يكون املعىن أنه له على كل شيء شاهد بانه حمدث وإذا شهده جازى عليه 
   ٥٤مث قال جل وعز أال إهنم يف مرية من لقاء رهبم آية  - ٦٢

  أي يف شك 
  وقرأ احلسن يف مرية 

  ادة جل وعز انتهت سورة السجدة اال إنه بكل شيء حميط أي قد أحاط بعلم الغيب والشه

  تفسري سورة الشورى مكية

  آية  ٥٣وآياهتا 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الشورى وهي مكية 

   ١من ذلك قوله جل وعز حم عسق آية  - ١
  ويف قراءة ابن مسعود وابن عباس حم سق 

يف قوله تعاىل حم عسق قال اسم من  قال ابن عباس وكان علي عليه السالم يعرف الفنت هبا وروى معمر عن قتاده
  امساء القرآن 

   ٣وقوله جل وعز كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم آية  - ٢
  املعىن يوحي إليك وإىل الذين من قبلك كذلك الوحي الذي تقدم او كحروف املعجم 

  وقيل إنه مل ينزل كتاب إال وفيه حم عسق 
  ك الذي أنزل من هذه السورة فاملعىن على هذا كذل
  وهذا مذهب الفراء 

  قال ويقرا كذلك يوحى إليك وإىل الذين من قبلك 
قال أبو جعفر جيوز على هذه القراءة ان يكون هذا التمام مث ابتدأ فقال اهللا العزيز احلكيم على أن العزيز احلكيم 

  خرب أو صفة واخلرب له ما يف السموات وما يف األرض 
على قراءة من قرأ نوحي بالنون وجيوز على قراءة من قرأ يوحى ان يكون املعىن يوحي اهللا وأنشد  وكذلك يكون

  سيبويه 

  ... وأشعث ممن طوحته الطوائح ... ليبك يزيد ضارع خلصومة 
  فقال ليبك يزيد مث بني من ينبغي أن يبكيه فاملعىن يبكيه ضارع 

   ٥ن آية وقوله جل وعز تكاد السموات ينفطرن من فوقه - ٣
  أي ينشققن من أعالهن عقوبة 
  وقال قتادة جلاللة اهللا وعظمته 

  قال أبو جعفر وقيل أي من فوق األمم املخالفة 

  ويقرأ يتفطرن من فوقهن أي من عظمة من فوقهن 
   ٥مث قال جل وعز واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن يف األرض آية  - ٤

  ويف األرض املؤمن والكافر 
  روى معمر عن قتادة قال يستغفرن ملن يف األرض من املؤمنني ف

قال أبو جعفر ويبني هذا قوله جل وعال ويستغفرون للذين آمنوا وقال يف الكفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة 
  والناس أمجعني 

   ٧وقوله جل وعز لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه آية  - ٥
  أشعث عن احلسن قال أم القرى مكة روى 

قال أبو جعفر وإمنا قيل هلا أم القرى لنها أول ما عظم من خلق اهللا عز و جل او ألهنا ما وضع كما قال جل وعز إن 



  أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
  ويف احلديث إن األرض منها دحيت 

  قال أبو جعفر واملعىن لتنذر أهل أم القرى وتنذر من حوهلا 

  نذر يوم اجلمع أي يوم يبعث الناس مجيعا وت
  املعىن وتنذرهم بيوم القيامة مث حذف املفعول والباء كما قال تعاىل لينذر باسا شديدا من لدنه 

   ١١وقوله جل وعز فاطر السموات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا آية  - ٦
  األنعام ازواجا يذرؤكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي إناثا ومن 

  قال جماهد نسال من بعد نسل من الناس واإلنعام 
  قال قتادة يذرؤكم فيه يعيشكم فيه 

  قال ابو جعفر املعىن انه ملا قال جعل دل على اجلعل كما يقال من كذب كان شرا له 
  أي خيلقكم ويكثركم يف اجلعل 

  وقال الفراء فيه مبعىن به واهللا اعلم 
  يب يذرؤكم فيه يف الزوج وقال القت

قال أبو جعفر كأن املعىن عنده خيلقكم يف بطون اإلناث ويكون فيه يف الرحم وهذا خطأ ألن الرحم مؤنثة ومل جير هلا 
  ذكر 
   ١١وقوله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصري آية  - ٧

  الكاف زائدة التوكيد وأنشد سيبويه 

   ١٢ل وعز له مقاليد السموات واألرض يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر آية وقوله ج ٨وصاليات ككما يؤثفني 
  قال احلسن وجماهد وقتادة املقاليد املفاتيح 

  قال ابو جعفر والذي ميلك املفاتيح ميلك اخلزائن 
  يقال للمفتاح إقليد ومجعه على غري قياس كمحاسن والواحد حسن 

   ١٣نوحا والذي أوحينا إليك آية  وقوله جل وعز شرع لكم من الدين ما وصى به - ٩
  قال أبو العالية الذي وصى به نوحا اإلخالص هللا 

  و عبادته ال شريك له 
  وقال جماهد وصى نوحا ووصاك ووصى األنبياء كلهم دينا واحدا 

  وقال احلكم جاء نوح بالشريعة بتحرمي األمهات والبنات واألخوات 
  ل وحترمي احلرام وقال قتادة جاء نوح بالشريعة بتحليل احلال

  قال أبو جعفر قول أيب العالية وجماهد بني ألن اإلسالم واإلخالص دين مجيع األنبياء والشرائع خمتلفة 

   ١٣قوله جل وعز وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه آية 
  قال أبو العالية وال تتفرقوا أي ال تتعادوا وكونوا إخوانا 



  قال قتادة فأخرب أن اهللكة يف التفرق وأن اإللفة يف االجتماع 
   ١٣مث قال جل وعز كرب على املشركني ما تدعوهم إليه آية  - ١١

قال قتادة أكربوا واشتد عليهم شهادة ان ال إله إال اهللا وحده وضاق هبا إبليس وجنوده فأىب اهللا جل وعز إال أن 
  وأها ينصرها ويفلجها ويظهرها على من نا

   ١٣مث قال جل وعز اهللا جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب آية 
  قال أبو العالية خيلصه من الشرك وال يكون االجتباء إال من الشرك 

  وقال جماهد جيتيب خيلص 
   ١٤وقوله جل وعز وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم آية  - ١٣

  أجل البغي من بعد ما جاءهم العلم القرآن والدالالت على صحة نبوة حممد عليه السالم املعىن وما تفرقوا إال من 

   ١٤وقوله جل وعز ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم آية 
  قال جماهد أخروا إىل يوم القيامة 

  مؤخر ينوى به التقدمي  ١٥وقوله جل وعز فلذلك فادع واستقم كما أمرت آية  - ١٥
املعىن كرب على املشركني ما تدعوهم إليه فلذلك فادع واستقم كما أمرت وقوله جل وعز فلذلك أي فغلى ذلك و

  أي فإىل إقامة الدين كما قال 

  أوحى هلا القرار فاستقرت 
  أي أوحى إليها 

   ١٦وقوله جل وعز والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة آية  - ١٦
  أي من بعد ما اسلم الناس قال جماهد 

  قال وهؤالء قوم تومهوا أن اجلاهلية تعود 
وقال قتادة الذين حاجوا يف اهللا من بعد ما استجيب له اليهود والنصارى قالوا نبينا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم 

  وحنن 

  خري منكم 
   ١٧قوله جل وعز اهللا الذي أنزل الكتاب باحلق وامليزان آية  - ١٧

  دة امليزان العدل قال قتا
   ١٧مث قال جل وعز وما يدريك لعل الساعة قريب آية  - ١٨

  لعل الساعة أي البعث قريب 
  أو لعل جميء الساعة قريب 

   ١٨وقوله جل وعز يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا احلق آية  - ١٩
  هبا  أي يقولون مىت تكون على وجه التكذيب



  والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون ألهنم قد أيقنوا بكوهنا 
  أال إن الذين ميارون يف الساعة أي جيادلون فيها ليشككوا املؤمنني 

  لفي ضالل بعيد ألهنم لو أفكروا لعلموا أن الذي أنشأهم وخلقهم أول مرة قادر على أن يبعثهم 
احلرث العمل ومنه قول عبد اهللا بن  ٢٠نزد له يف حرثه آية  وقوله جل وعز من كان يريد حرث اآلخرة - ٢٠

  عمر احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا ومنه 

  مسي الرجل حارثا 
  واملعىن من كان يريد بعمله اآلخرة نزد له يف حرثه أي نوفقه ونضاعف له احلسنات 

   ٢٠نها آية وقوله جل وعز ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته م
يف معناه ثالثة أقوال أ منها أن املعىن نؤته منها ما نريد كما قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 

  ملن نريد ب ومنها أن يكون املعىن ندفع عنه من آفات الدنيا 
  ه يف اآلخرة نصيب والقول الثالث أن املعىن من كان يفعل اخلري ليثىن عليه تركناه وذلك ومل يكن ل

   ٢٢وقوله جل وعز ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم آية 
  أي من جزاء ما كسبوا وهو العذاب وهو واقع هبم 

   ٢٣وقوله جل وعز قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب آية  - ٢٢
  يف معناها أربعة أقوال 

جماهد عن ابن عباس عن النيب قل ال أسألكم على ما أتيتكم به أجرا إال روى قزعة بن سويد عن أيب جنيح عن  - ١
  أن تتوددوا هللا وتتقربوا إليه بطاعته 

  وروى منصور وعوف عن احلسن قل ال أسألكم عليه أجرا 

  إال املودة يف القرىب قال تتوددون إىل اهللا جل وعز و تتقربون منه بطاعته فهذا قول 
عكرمة وقتادة املعىن قل ال أسألكم عليه أجرا إال أن تودوين لقرابيت منكم فتحفظوين وقال الشعيب وجماهد و - ٢

  وال تكذبوين 
  قال عكرمة وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النيب قطعته فقال صلوين كما كنتم تفعلون 

ناء ليس من األول فهذان قال أبو جعفر واملعىن على هذا قل ال أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابيت على أنه استث
  قوالن 

وقال الضحاك هذه اآلية منسوخة نسخها قوله جل وعز قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فالذي سئلوه أن  - ٣
  يودوه بقرابته مث رده اهللا إىل ما كان عليه األنبياء كما قال نوح وهود قل ال أسألكم عليه أجرا فهذه ثالثة أقوال 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا نزلت قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة وروى قيس عن األعمش  - ٤
  يف القرىب قالوا يا رسول اهللا من هؤالء الذين نودهم 

  قال علي وفاطمة وولدها 



   ٢٣وقوله جل وعز ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا آية 
  حمتاال االقتراف االكتساب وهو مأخوذ من قوهلم رجل قرفة إذا كان 

   ٢٤وقوله جل وعز أم يقولون افترى على اهللا كذبا فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك آية  - ٢٤
  قال قتادة أي إن شاء أنساك ما علمك 

  وقيل املعىن إن يشأ يزل متييزك فاشكره إذ مل يفعل 

قوهلم افترى على اهللا كذبا وقيل معىن فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك إن يشأ اهللا يربط على قلبك بالصرب على أذاهم و
  مت الكالم 

   ٢٤مث قال جل وعز وميح اهللا الباطل وحيق احلق بكلماته آية  - ٢٥
  أي ميحو اهللا الشرك ويزيله 

   ٢٤وقوله جل وعز وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات آية 
أن يتزوجها فقال وهو الذي يقبل التوبة عن يف احلديث أن عبد اهللا بن مسعود سئل عن رجل زىن بامرأة أجيوز له 

  عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 
   ٢٦وقوله جل وعز ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله آية  - ٢٦

الذين يف موضع نصب مبعىن ويستجيب للذين آمنوا كما قال سبحانه وإذا كالوهم أي كالوا هلم يقال إستجبته 
  ... فلم يستجبه عند ذاك جميب ... وداع دعا يا من جييب إىل الندى ... عىن أجبته وانشد األصمعي مب

  وجيوز أن يكون يف موضع رفع ويكون ويستجيب 

  الذين آمنوا مبعىن جييب الذين آمنوا كما قال عز و جل فليستجيبوا يل 
  استفعل  قال حممد بن يزيد حقيقته فليستدعوا اإلجابة هكذا حقيقة معىن

   ٢٧وقوله جل وعز ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء آية  - ٢٧
  روى سعيد عن قتادة قال خري الرزق ما ال يطغي وال يلهي 

   ٢٨وقوله جل وعز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا آية  - ٢٨

  قال جماهد من بعد ما قنطوا أي يئسوا 
  و جعفر يقال قنط يقنط وقنط يقنط إذا اشتد يأسه من الشيء قال أب
   ٢٩وقوله جل وعز ومن آياته خلق السموات واألرض وما بث فيهما من دابة آية  - ٢٩

  قال الفراء أراد بث يف األرض دون السماء كما قال سبحانه خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان وإمنا خيرج من امللح 
  قال أبو جعفر هذا غلط 

  وى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله وما بث فيهما من دابة قال الناس واملالئكة ر

  وهذا قول حسن يقال لكل حي دابة من دب فهو داب واهلاء للمبالغة كما يقال رواية وعالمة 
  مث قال جل وعز وهو على مجعهم أي على إحيائهم إذا يشاء قدير 



   ٣٠مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري آية  وقوله جل وعز وما أصابكم من - ٣٠
  يقال قد تكون املصيبة بغري هذا ففيه أجوبة 

  أروى معمر عن قتادة عن احلسن يف قوله تعاىل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال احلدود 
  فاملعىن يف هذا إن اهللا جل وعز جعل احلدود مبا يعمل من املعاصي 

  مبعىن الذي وهو حسن ب وقيل ما ههنا 
  والدليل على هذا أن أهل املدينة قرؤوا مبا بغري فاء 

  فاملعىن على هذا والذي كان أصابكم بذنوب عملتموها 
  ج وروى سفيان عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال قال 

تال وما أصابكم  رسول اهللا ما من خدش عود وال عثرة قدم وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفو اهللا عنه أكثر مث
  من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري 

  قال أبو جعفر فاملعىن على هذا وما أصابكم من مصيبة مقصود هبا العقوبة فبما كسبت أيديكم 
قال أبو جعفر ويف اآلية قول رابع وهو أن كل مصيبة تصيب فإمنا هي من اجل ذنب إما أن يكون اإلنسان عمله 

يها له لئال يعمله وإما أن يكون امتحانا له ليعترب والداه فقد صارت كل مصيبة على هذا من أجل وإما أن يكون تنب
  الذنوب وصارت القراءة بالفاء أحسن ألنه شرط وجوابه 

   ٣٢وقوله جل وعز ومن آياته اجلوار يف البحر كاألعالم آية 
  قال جماهد اجلواري السفن واألعالم اجلبال 

   ٣٣ن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره آية مث قال جل وعز إ - ٣٢
  أي سواكن 

   ٣٤وقوله جل وعز أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري آية  - ٣٣
  قال جماهد يوبقهن يهلكهن 

  قال أبو جعفر يقال أوبقته ذنوبه أي أهلكته 
  قال قتادة أو يوبقهن مبا كسبوا يهلك من فيهن بذنوهبم 

  ثل واسأل القرية قال أبو جعفر تقديره م
   ٣٧وقوله جل وعز والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش آية  - ٣٤

  روي عن ابن عباس كبائر اإلمث الشرك 
  ويقرأ كبري اإلمث 

  قال احلسن الكبائر كل ما وعد اهللا جل وعز عليه النار 
  فقد أمجعوا على أن اخلمر من الكبائر وقيل الكبائر كل ما وعد اهللا عليه النار وأمجع املسلون على أنه من الكبائر 

حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
  والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش اإلشراك واليأس من روح اهللا واألمن ملكر اهللا 



هللا وقذف احملصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا ومنه عقوق الوالدين وقتل النفس اليت حرم ا
والسحر والزىن واليمني الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاة املفروضة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب 

  اخلمر وترك الصالة متعمدا أو شيء مما افترض اهللا ونقض العهد وقطيعة الرحم 

   ٣٨م شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون آية وقوله جل وعز وأمره - ٣٥
  اي يتشاورون 

   ٣٩وقوله جل وعز والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون آية  - ٣٦
  روى منصور إبراهيم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق 

   ٤٠مث قال جل وعز وجزاء سيئة سيئة مثلها آية  - ٣٧
  ل أخزاه اهللا قال له أخزاه اهللا قال ابن أيب جنيح إذا قا

قال أبو جعفر األوىل سيئة يف اللفظ واملعىن والثانية سيئة يف اللفظ وليست يف املعىن سيئة وال الذي عملها مسيء 
  ومسيت سيئة الزدواج الكالم ليعلم إهنا جزاء على األوىل 

   ٤١ة وقوله جل وعز وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل آي - ٣٨
  قال قتادة هذا يف القصاص فأما من ظلمك فال حيل لك أن تظلمه 
  قال احلسن وملن انتصر بعد ظلمه هذا إذا مل يكن ظلمه ال يصلح 

  أي هذا فيما أباح اهللا االنتصار منه 

ة وقد روى يونس عن احلسن يف قوله وملن انتصر بعد ظلمه قال إذا لعن لعن وإذا سب سب ما مل يكن حدا أو كلم
  ال تصلح 

   ٤٥وقوله جل وعز وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي آية  - ٣٩
  أي ينظرون إىل النار 

  قال جماهد خفي أي ذليل 
  قال أبو جعفر وقيل ينظرون بقلوهبم ألهنم حيشرون عميا 

   ٤٥هم يوم القيامة آية وقول جل وعز وقال الذين آمنوا إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلي - ٤٠
  قال قتادة خسروا أهليهم الذين يف اجلنة اعدوا هلم لو أطاعوا 

وقيل ملا كان املؤمنون يلحق هبم أهلوهم يف اجلنة وكان الكفار ال جيتمعون معهم يف خري كانوا قد خسروهم قال اهللا 
  تعاىل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذرياهتم 

   ٤٧وقوله جل وعز ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكري آية  - ٤١
  قال جماهد من ملجأ من حمرز و من نكري من ناصر 

  وقيل من ملجأ من خملص من عذاب اهللا 
  وما لكم من نكري أي ال تقدرون أن تنكروا الذنوب 



  اليت توقفون عليها 
لذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما وقوله جل وعز يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء ا - ٤٢
   ٥٠آية 

قال عبيدة وأبو مالك واحلسن وجماهد والضحاك واملقصود لفظ عبيدة أي يهب ملن يشاء ذكورا يولدون له وال 
له  يولد له إناث ويهب ملن يشاء إناثا يولدون له وال يولد له ذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يولد له ذكور ويولد

  إناث 
  قال عبيدة وجيعل من يشاء عقيما ال يولد له 

قال أبو جعفر يقال لكل اثنني مقترنني زوجان كل واحد منهما زوج من ذلك الرجل واملرأة واخلفان والنعالن 
  فمعىن يزوجهم ذكرانا وإناثا يقرهنم أي يقرن هلم كما قال 

  والقمر قدرناه منازل 
  أي قرنت صغريها مع كبريها  ويقال زوجت إبلي صغريها وكبريها

  ويقال رجل عقيم ال يولد له وامرأة عقيم ال تلد وريح عقيم ال تأيت مبطر وال خري 
وقوله جل وعز وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما  - ٤٣

   ٥١يشاء آية 
  ما قاله جماهد قال إال وحيا أن ينفث يف قلبه  يف املعىن قوالن ا فالذي عليه أهل التفسري

أو من وراء حجاب كما كلم موسى صلى اهللا عليه و سلم أو يرسل رسوال كما أرسل جربيل عليه السالم إىل النيب 
  وإىل أشباهه 

ن وراء والقول اآلخر أن معىن إال وحيا كما أوحي إىل األنبياء صلى اهللا عليهم بإرسال جربيل صلى اهللا عليه أو م
  حجاب كما كلم موسى أو يرسل رسوال إىل الناس عامة 

  ويقرأ أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه وهذا يف موضع احلال أي الذي يقوم مقام الكالم ما ذكر 
  وجيوز أن يكون مقطوعا من األول 

   ٥٢وقوله جل وعز وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا آية  - ٤٤
  جعفر أي وكذلك أوحينا إليك ما حتيا به النفوس أي ما هتتدوي به قال ابن عباس النبوة قال أبو 

  وقال قتادة واحلسن روحا من أمرنا أي رمحة من عندنا 
   ٥٢وقوله جل وعز وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم أية  - ٤٥

  أي مبا أوحينا إليك 
  وقال معلى مسعت حوشبا يقرأ وإنك لتهدى إىل 

  صراط مستقيم 
  ك لتدعو إىل صراط مستقيم ويف قراءة أيب وإن

قال ابو جعفر وهذا ال يقرا به ألنه خمالف للسواد وإمنا حيمل ما كان مثله على أنه من قائله على جهة التفسري كما 



  قال سفيان يف قوله جل وعز وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم أي لتدعو 
  ل لكل قوم هاد انتهت سورة الشورى وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم قا

  تفسري سورة الزخرف

  آية  ٨٩مكية وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الزخرف وهي مكية 

   ٢و  ١من ذلك قوله جل وعز حم والكتاب املبني آية  - ١
  أي إبان اهلدى من الضاللة واحلق من الباطل ويكون املبني البني 

   ٣ناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آية مث قال جل وعز إنا جعل - ٢
  أي بيناه 

   ٤وقوله جل وعز وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم آية 
  روى معمر عن قتادة قال يف أم الكتاب قال يف اصل الكتاب ومجلته عندنا 

  قال أبو جعفر ونظري هذا على قول قتادة إنه لقرآن جميد يف لوح حمفوظ 
  يعين ما قدر من اخلري والشر لعلي لقاهر ال يقدر أحد أن يدفعه حكيم حمكم وقيل وإنه يف أم الكتاب 

   ٥وقوله جل وعز أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفني آية  - ٤
  روى إمساعيل عن ايب صاحل أفنضرب عنكم الذكر 

  قال العذاب 
  وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال أتكذبون بالقرآن وال تعاقبون 

  أبو جعفر املعىن على هذين القولني أفنضرب عنكم ذكر العذاب قال 
  ومذهب قتادة أن املعىن أفنهملكم وال نأمركم وال ننهاكم 

  قال أبو جعفر يقال ضربت عنه وأضربت أي تركته 
  مث قال جل وعز صفحا أي إعراضا 

  جيوز أن يكون املعىن أفنصفح عنكم صفحا كما يقال هو يدعه تركا 

  ون املعىن أفنضرب عنكم الذكر صافحني كما يقال جاء فالن مشيا وجيوز أن يك
  ومعىن صفحت عنه أعرضت عنه أي وليته صفحة عنقي 

  ... فمن مل منها ذلك الوصل ملت ... صفوحا فما تلقاك إال خبيلة ... قال الشاعر 
   ٥مث قال جل وعز أن كنتم قوما مسرفني آية  - ٥

  قال قتادة أي مشركني 



  فر املعىن ألن كنتم إذا فتحت أن وبذلك قرأ احلسن وأبو عمرو وابن كثري قال أبو جع
  وقرأ أهل املدينة وأهل الكوفة بالكسر وهو عند قوم من 

أهل اللغة حلن منهم أبو حامت وإمنا صار عندهم حلنا ألهنم إمنا وخبوا على شيء قد ثبت وكان فهذا موضع أن 
  ءه األعمى مفتوحة كما قال سبحانه عبس وتوىل أن جا

  قال أبو جعفر وهذا عند اخلليل وسيبويه والكسائي والقراء جيد 
جهارا ومل تغضب لقتل ابن ... أتغضب إن أذنا قتيبة حزنا ... قال سيبويه سألت اخلليل عن قوله يعين الفرزدق 

  ... خازم 
  فقال هي إن مكسورة ألنه قبيح أن يفصل بني أن والفعل 

  مضى  قال أبو جعفر وهذا شيء قد

  قال أبو إسحاق وهذا يكون مبعىن احلال إذا كان يف الكالم معىن التوبيخ والتقرير اي أهذه حالك 
  قال أبو جعفر فعلى هذا قوله إن كنتم قوما مسرفني 

  وقوله جل وعز فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل األولني  - ٦
  له جل وعز وجعل لكم فيها سبال أي طرقا قال جماهد أي سنة األولني قال قتادة أي عقوبة األولني وقو

   ١٢وقوله جل وعز والذي خلق األزواج كلها آية  - ٧
  أي األصناف كلها 

   ١٢مث قال جل وعز وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون آية  - ٨
  قال جماهد األباعر واخليل والبغال واحلمري 

   ١٤وقوله جل وعز لتستووا على ظهوره آية  - ٩
  ى ظهور هذا اجلنس أي عل

  مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي تقولوا احلمد هللا 
كما روى أبو إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه جعل رجله يف الركاب 

  فقال بسم اهللا فلما استوى راكبا قال احلمد هللا مث قال 
  ا له مقرنني اللهم ال إله إال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كن - ٦

  أنت قد عملت سوء فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت مث قال رأيت رسول اهللا فعل كفعلي 
وروى ابن أيب جنيح عن جماهد من ركب ومل يقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني قال له الشيطان تغنه 

  فإن مل حيسن قال له متنه 
  نني أي يف القوة قال قتادة مقر

... ولستم ... ركبتم صعبيت أشرا وحينا ... قال أبو جعفر حكى أهل اللغة أنه يقال أقرن له إذا أطاقه وأنشدوا 
  ... للصعاب مبقرنينا 

  وحقيقة أقرنت له صرت له قرنا يقال هو قرنه يف القتال وهو على قرنه أي مثله يف السن 



   ١٤نقلبون آية مث قال تعاىل وإنا إىل ربنا مل - ١٠
  أي إنل مبعوثون 

   ١٥مث قال جل وعز وجعلوا له من عباده جزء إن اإلنسان لكفور مبني آية  - ١١

  قال قتادة جزء أي عدال 
  قال أبو جعفر واملعىن على قوهلم أهنم عبدوا املالئكة فجعلوا هللا جل وعز شبها ومثال 

  وقال عطاء جزء أي نصيبا وشركا 
  بني كما يقال هذا جزء فالن وقيل هلم هذا ألهنم جعلوا املالئكة بنات اهللا هذا قول جماهد قال أبو جعفر وهذا أ

  ومعىن وجعلوا قالوا هذا ووصفوه 
   ١٨وقوله جل وعز أومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني آية  - ١٢

  قال ابن عباس يعين النساء جعل زيهن غري زي الرجال 
  ون املعىن أومن ينشأ يف احللية جيعلون هللا جل وعز نصيبا قال أبو جعفر جيوز ن يك

  وجيوز أن يكون يف موضع رفع 
   ١٨مث قال جل وعز وهو يف اخلصام غري مبني آية  - ١٣

  قال قتادة قل ما تكلمت امرأة وهلا حجة إال جعلتها عليها 

هنا مبعىن وصفوا وهذا من وجوه جعل  جعلوا ١٩مث قال جل وعز وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا آية 
  اليت ذكرها اخلليل وسيبويه كما تقول جعلت فالنا أعلم الناس أي وصفته هبذا 

   ٢٠وقوله جل وعز وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علم إن هم إال خيرصون آية  - ١٥
  هذه آية مشكلة وقد تكلم فيها العلماء 

أن قوله عز و جل ما هلم بذلك من علم مردود إىل قوله وجعلوا املالئكة الذين هم عباد  أ فمن أحسن ما قالوا
  الرمحن إناثا 

فاملعىن إن اهللا جل وعز مل يرد عليهم قوهلم لو شاء الرمحن ما عبدناهم وإمنا املعىن ما هلم بقوهلم املالئكة بنات اهللا من 
  ده أم علم وما بعده يدل على أن املعىن على هذا ألن بع

  آتيناهم كتابا من قبله أي أم أنزلنا عليهم كتابا فيه هذا 
ب ويف اآلية قول آخر وهو أن معىن ما هلم بذلك من علم ما هلم عذر يف هذا ألهنم رأوا أن ذلك عذر هلم فرد اهللا 

  ذلك عليهم فالرد حممول على املعىن وقوله أم آتيناهم كتابا 
   ٢٢جدنا آباءنا على أمة آية وقوله جل وعز بل قالوا إنا و - ١٦

  وقرأ جماهد وعمر بن عبد العزيز على إمة 
  قال الكسائي مها لغتان مبعىن واحد 

حلفت فلم أترك لنفسك ... قال أبو جعفر املعروف يف اللغة أن اإلمة بالكسر الطريقة من الدين واملذهب كما قال 
  ... وهل يأمثن ذو امة وهو طائع ... ريبة 



مث بعد الفالح ... وامللة وقد يكون هلا غري هذا املعىن وقد تكون اإلمة مبعىن امللك والتمام كما قال  واألمة السنة
  وامللك واإلمة وارهتموا هناك القبور 

وقوله جل وعز وإنا على آثارهم مهتدون آية  ١٧وروى ابن أيب جنيح عن جماهد إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة 
٢٢   

  ا بعد خرب جيوز أن يكون خرب
  وجيوز أن يكون املعىن مهتدون على آثارهم 

مث أخرب جل وعز أن األنبياء قبله قد قيل هلم مثل هذا فقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال  - ١٨
   ٢٣قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون آية 

   ٢٤ى مما وجدمت عليه آباءكم آية مث قال جل وعز قل أولو جئتكم بأهد

  املعىن أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم أقمتم على ما كان عليه آباؤكم 
   ٢٦وقوله جل وعز وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون آية  - ١٩

  ويف قراءة إنين بريء 
  وحكى الفراء أن قوما يكتبون اهلمزة يف كل موضع ألفا 

  على هذا يقرأ بريء وإن كان يف السواد باأللف ومن قرأ براء قال يف االثنني واجلميع براء أيضا مبعىن ذوي براء ف

   ٢٧مث قال جل وعز إال الذي فطرين فإنه سيهدين آية  - ٢٠
  قال قتادة أي خلقين 

  قال أبو جعفر جيوز أن يكون استثناء من األول 
  وجيوز أن يكون إال مبعىن لكن 

   ٢٨مث قال جل وعز وجعلها كلمة باقية يف عقبة لعلهم يرجعون آية  - ٢١
  قال جماهد كلمة باقية ال إله إال اهللا 

  وقال قتادة التوحيد واإلخالص يف عقبه 

  وقال جماهد يف ولده 
  قال قتادة ال يزال من ولد إبراهيم من يعبد اهللا جل وعز إىل يوم القيامة 

  دينك ودين إبراهيم صلى اهللا عليهما إذ كانوا من ولده  وقوله جل وعز لعلهم يرجعون إىل
   ٣١وقوله جل وعز وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم آية  - ٢٢

  قال ابن عباس القريتان مكة و الطائف 

ن عبد اهللا قال قتادة الرجالن أبو مسعود الثقفي وامسه عروة بن مسعود من أهل الطائف والوليد بن املغرية ب
  املخزومي من أهل مكة 

  قال جماهد الرجالن عتبة بن ربيعة من أهل مكة وأبو مسعود الثقفي وامسه عمري بن عمرو بن مسعود 
  قال أبو جعفر روي هذا عن مجاعة ثقات منهم ابن جريج وابن أيب جنيح 



وى عنه أنه قال قال الوليد بن وروى ذلك عن قتادة الثقات أيضا إال أن قول قتادة أشبه بالصواب لن معمرا ر
  املغرية لو كان ما يقول حممد حقا أنزل علي أو على أيب مسعود الثقفي 

  فخرب قتادة بسبب نزول اآلية 

  قال أبو العباس التقدير يف العربية على رجل من رجلني من القريتني 
  ل سبحانه واسأل القرية قال أبو جعفر حقيقة التقدير يف العربية على رجل من رجلي القريتني كما قا

   ٣٢مث قال جل وعز أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا آية  - ٢٣
  أي كما قسمنا بينهم األرزاق وفضلنا بعضهم على بعض كذلك فضلنا بعضهم على بعض باالصطفاء بالرسالة 

   ٣٢مث قال جل وعز ليتخذ بعضهم بعضا سخريا آية  - ٢٤
  ليكون بعضهم لبعض خوال و سخري و سخري واحد  أي

   ٣٢مث أخرب جل وعز أن ما عنده من الرمحة خري فقال ورمحة ربك خري مما جيمعون آية 
  وقرأ احلسن جتمعون بالتاء 

وقوله جل وعز ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفا من فضة ومعارج  - ٢٥
   ٣٣ون آية عليها يظهر

  يف معىن اآلية قوالن 
  قال احلسن وقتادة لوال ان يكفر الناس مجيعا لفعلنا هذا 

قال أبو جعفر ومعىن هذا القول لوال أن مييل الناس إىل الدنيا فيكفروا ألعطينا الكافر هذا هلوان الدنيا على اهللا عز 
  و جل 

  والقول اآلخر قاله الكسائي قال املعىن لوال إرادتنا 

  يكون يف الكفار غين وفقري ويف املسلمني مثل ذلك ألعطينا الكفار من الدنيا هذا هلواهنا على اهللا جل وعز  أن
  قال الفراء جيوز أن يكون معىن لبيوهتم على بيوهتم 

قال أبو جعفر روى سفيان عن إمساعيل عن الشعيب سقفا من فضة قال جزوعا ومعارج قال درجا عليها يظهرون 
  قال يصعدون 

  وقرأ مجاعة سقفا من فضة وأنكر هذه القراءة بعض أهل اللغة وقال لو كان كذا لقال عليه 
  قال أبو جعفر وهذا ال يلزم ألنه جيوز أن يكون عليها للدرج 

   ٣٤مث قال جل وعز ولبيوهتم أبوابا آية  - ٢٦
  أي من فضة وسررا أي من فضة وزخرفا 

دري ما معىن وزخرفا حىت وجدته يف قراءة عبد اهللا بن مسعود روى شعبة عن احلكم عن جماهد قال كنت ال أ
  وذهبا 

  قال أبو جعفر يف معناه قوالن 
  أحدمها أن املعىن وجعلنا هلم زخرفا أي غىن 



  واآلخر أن املعىن من فضة ومن زخرف مث حذف من ونصب 
   ٣٦وقوله جل وعز ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين آية  - ٢٧

  روى سعيد عن قتادة قال يعش يعرض 
  وقال أبو عبيدة يعش تظلم عينه 

  وروى عكرمة عن ابن عباس يعمى 
  قال أبو جعفر جيب على قول ابن عباس ان تكون القراءة ومن يعش بفتح الشني 

يف قال وأما قول قتادة يعش يعرض وهو قول الفراء فغري معروف يف اللغة إمنا يقال عشا يعشو إذا مشى ببصر ضع
  ... جتد خري نار عندها خري موقد ... مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره ... احلطيئة 

  ونظري هذا عرج الرجل يعرج أي مشى مشية األعرج وعرج يعرج صار أعرج 
  وأصح ما يف هذا قول أيب عبيدة قال اهللا جل وعز 

  الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكري 
وقوله  ٢٨ذهبت إحدى عينيه وكان يعشو باألخرى أي يبصر هبا بصرا ضعيفا ويف احلديث ان سعيد بن املسيب 

   ٣٦جل وعز نقيض له شيطانا فهو له قرين آية 
  قيل جزاء على ما فعل 

وقال سعيد اجلريري يف قوله تعاىل نقيض له شيطانا قال بلغنا ان الكافر إذا خرج من قربه سفع شيطان بيده فال 
ز و جل النار فذلك قوله جل وعز قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين يزال معه حىت يدخله اهللا ع

  ويوكل باملؤمن ملك فال يزال معه حىت يقضي اهللا بني اخللق أو يصري إىل 

  ما شاء اهللا 
   ٣٧وقوله جل وعز وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون آية  - ٢٩

  فر عن السبيل أي وإن الشياطني ليصدون الكا
  وحيسبون أي وحيسب الكفار أهنم مهتدون 

   ٣٨وقوله جل وعز حىت إذا جاءنا قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين آية  - ٣٠
  قال قتادة حىت إذا جاءآنا قال الكافر وقرينه مجيعا 

  ما مجيعا ألنه قد عرف ذلك مبا بعده كما قال قال أبو جعفر ويقرأ حىت إذا جاءنا يراد به الكافر يف الظاهر واملعىن هل

  ... شقت مآقيهما من أخر ... وعني هلا حدرة بدرة 
   ٣٨وقوله تعاىل قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني آية  - ٣١

  يف معناه قوالن 
  أحدمها أنه يراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف 

ب ألهنم إذا اجتمع الشيئان يف معىن غلب أحدمها كما قال واآلخر أنه يراد املشرق واملغرب فجاء على كالم العر
  الشاعر 



  ... لنا قمراها والنجوم الطوالع ... أخذنا بآفاق السماء عليكم 
  ... والطيبان أبو بكر وال عمر ... ما كان يرضى رسول اهللا فعلهم ... وأنشد أبو عبيدة بيت جرير 

  .. .قدين من نصر اخلبيبني قدي ... وأنشد سيبويه 
  يريد عبد اهللا ومصعبا ابين الزبري وإمنا أبو خبيب عبد اهللا 

  ويف احلديث أن أصحاب اجلمل قالوا لعلي بن أيب طالب عليه السالم أعطنا سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر 
   ٣٩وقوله جل وعز ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون آية  - ٣٢

جل حرم أهل النار هذا املقدار من الفرح وهو التأسي وهو أن ذا البالء إذا رأى من قد ساواه يف املعىن إن اهللا عز و 
... على إخواهنم لقتلت نفسي ... فلوال كثرة الباكني حويل ... املصيبة سكن ذلك من حزنه كما قالت اخلنساء 

  وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفسي منه بالتأسي 

   ٤١إما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون آية وقوله جل وعز ف - ٣٣
قال قتادة ذهب رسول اهللا وبقيت النقمة وليس نيب إال قد رأى النقمة يف أمته إال حممدا ولكنه أري ما ينزل بأمته 

  من بعده فما رؤي بعد ذلك ضاحكا منبسطا 
   ٤٢وقوله جل وعز أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون آية  - ٣٤

  عىن الذي وعدناهم ووعدناك عليهم من النصر قيل امل
  وقيل الذي وعدناهم يرجع إىل قوله تعاىل واآلخرة عند 

  ربك للمتقني أي الذي وعدنا املتقني من النصر وقد نصروا 
قال قتادة أي بالقرآن إنك  ٤٣وقوله جل وعز فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم آية  - ٣٥

  قال على اإلسالم وإنه لذكر لك ولقومك قال القرآن  على صراط مستقيم
  وروى حممد بن يوسف عن سفيان وإنه لذكر لك و لقومك قال شرف لك ولقومك 

   ٤٤مث قال جل وعز وسوف تسألون آية  - ٣٦

  قال الفراء اي وسوف تسألون عن الشكر عليه 
   ٤٥دون الرمحن آهلة يعبدون آية  وقوله جل وعز واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من - ٣٧

  قال أبو جعفر هذه آية مشكلة ويف معناها قوالن 
  روى أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال لقي الرسل صلى اهللا عليهم ليلة اسري به 

  فهذا قول ومعناه أنه سيسرى بك وتلقى الرسل فاسأهلم 
  لعلماء أن يف هذا املعىن التوقيف والتقرير والتوبيخ واملعىن والقول اآلخر وهو قول حممد بن يزيد ومجاعة من ا

واسأل أمم من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا كما قال تعاىل واسأل القرية أي سل من عبد املالئكة أو قال إن اهللا 
ال جيد يف ثالث ثالثة أو عبد غري اهللا جل وعز هل وجد هذا يف شيء من كتب األنبياء مما أنزل اهللا عليهم فإنه 

كتاب نيب أن اهللا أمر أن يعبد غريه ففي هذا معىن التقرير والتوبيخ والتوقيف على أهنم قد كفروا وفعلوا ما مل يأمر 
  اهللا به ونظريه قوله تعاىل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني 



 واسأل الذين يقرءون الكتاب ويصحح هذا القول أن علي بن احلكم روى عن الضحاك قال وهي يف قراءة عبد اهللا
  من قبلك قال يعين أهل الكتاب 

  روى سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال يف قراءة عبد 

  اهللا واسأل من أرسلنا إليهم قبلك رسلنا فهذه قراءة مفسرة 
  وقال قتادة اي سل أهل الكتاب أأمر اهللا إال بالتوحيد واإلخالص 

سأل من أرسلنا إليه من قبلك رسال من رسلنا فحذف إليه ألن يف الكالم داللة عليه وزعم ابن قتيبة أن التقدير وا
  وحذف رسال ألن من رسلنا يدل عليه وزعم أن اخلطاب للنيب واملراد املشركون 

   ٤٩وقوله جل وعز و قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون آية  - ٣٨
  الساحر وقد قالوا إننا  يقال كيف قالوا له أيها

  ملهتدون فيما يستقبل 
  قيل إهنم ملا قالوا له هذا قبل أن يدعوه عرفوه فنادوه به 
  وقيل كانوا يسمون العلماء سحرة فاملعىن يا أيها العامل 

  قال جماهد يف وقوله تعاىل مبا عهد عندك من أنا إن آمنا كشف عنا العذاب 
  واب قوله تعاىل فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أي ينقضون العهد قال أبو جعفر ويدل على صحة هذا اجل

  وروى سعيد عن قتادة إذا هم ينكثون قال 

  يغدرون 
وقوله جل وعز ونادى فرعون يف قومه قال يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتيت أفال  - ٣٩

   ٥١تبصرون آية 
وبني ... فيا ظبية الوعساء بني جالجل ... عىن افال تبصرون أم تبصرون كما قال قال األخفش يف الكالم حذف وامل

  ... النقا هل أنت أم أم سامل 
  أي أنت احسن أم أم سامل 

  قال أبو زيد العرب تزيد واملعىن أنا خري 

  وقيل املعىن أبل 
تبصرون أم أنتم بصراء ويكون أم أنا  قال أبو جعفر وأحسن ما قيل يف هذه اآلية قول اخلليل وسيبويه ان املعىن أفال

  خري مبعىن أم أنتم خري ألهنم لو قالوا له أنت خري كانوا عنده بصراء 
   ٥٢وقوله جل وعز أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني آية  - ٤٠

  واملهني القليل من املهانة 

  روى سعيد عن قتادة وال يكاد يبني قال عيي 
  ثغة اليت كانت به وقيل إمنا هذا لل

   ٥٣وقوله جل وعز فلوال القي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني آية  - ٤١



  أي فهال القي عليه اساورة من عند اهللا تدل على أنه رسول 
  و أساورة مجع إسوار ويف قراءه ايب وعبد اهللا لوال القي عليه أساوير وهو مبعىن األول 

  كة مقترنني قال قتادة أي متتابعني أو جاء معه املالئ
  وقال جماهد أي ميشون معه معا 

  قال أبو جعفر فاقترحوا هذا بعدما جاءهم ما يدل على نبوته 
   ٥٤مث قال جل وعز فاستخف قومه فاطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني آية  - ٤٢

  أي استفزهم 
   ٥٥عني آية وقوله جل وعز فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمج - ٤٣

  قال جماهد وقتادة اي أغضبونا 

   ٥٦وقوله جل وعز فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين آية  - ٤٤
  قال الحق بن محيد اي جعلناهم سلفا ملن عمل بعملهم ومثال ملن مل يعمل بعملهم 

  وقال جماهد هم قوم فرعون سلف لكفار أمة حممد قال ومثال أي عربة 
ر ومثال أي عظة قرىء على أيب قاسم قريب امحد بن منيع عن ايب كامل اجلحدري عن عبد وقال قتادة سلفا إىل النا

الواحد عن عاصم عن أيب جملز فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين قال سلفا ملن عمل مبثل عملهم ومثال ملن مل يعمل 
  مبثل عملهم 

تسلفت من فالن وابينها قول قتادة اي  قال أبو جعفر هذه األقوال متقاربة وأصل السلف يف اللغة ما تقدم ومنه
  جعلناهم متقدمني يف اهلالك وعظة ملن يأيت بعدهم ويقرأ سلفا مجع سليف 

  وقرأ محيد األعرج فيما روي عنه سلفا مجع سلفة اي فرقة متقدمة 
  وأبينها وأكثرها فتح السني والالم كما يقال فالن حيب السلف 

   ٥٧مثال إذا قومك منه يصدون آية  وقوله جل وعز وملا ضرب ابن مرمي - ٤٥
  قال جماهد قالوا ما ذكر حممد عيسى صلى اهللا عليهما إال لننزله منزلته من النصارى 

وقال قتادة ملا أنزل على النيب ذكر عيسى غاظ ذلك قريشا وقالوا مل ذكرت عيسى وقالوا ما ذكره إال لنستعمل فيه 
  وعز ما ضربوه لك إال جدال  ما استعملت النصارى يف عيسى فأنزل اهللا جل

وقيل نزل هذا يف ابن الزبعري ملاانزل اهللا تعاىل إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون قال 
فالنصارى تعبد املسيح قال جل وعز ما ضربوه لك إال جدال أي قد علموا أنه ال يراد هبذا املسيح وإمنا يراد هبا 

  دوهنا الصنام اليت كانوا يعب

   ٥٨وقوله جل وعز إذ قومك منه يصدون آية  - ٤٦
  روى سفيان وشعبة عن عاصم عن ايب رزين عن ابن عباس إذا قومك منه يصدون قال يضجون 

  ويقرأ يصدون بضم الصاد قال النخعي أي يعرضون 
  وقال الكسائي مها لغتان مبعىن واحد 



  ت عنه ومل تكن منه وأنكر بعض أهل اللغة الضم وقال لو كانت يصدون لكان
  وقال أبو جعفر وهذا ال يلزم ألن معىن يصدون منه أي من أجله 

   ٥٨وقوله جل وعز وقالوا أآهلتنا خري أم هو آية  - ٤٧
  قال قتادة أم هو يعنون حممدا ويف قراءة أيب وقالوا أآهلتنا خري أم هذا يعنون حممدا 

   ٥٨مث قال جل وعز ما ضربوه لك إال جدال آية  - ٤٨
  املعىن على تفسري قتادة إهنم قد علموا أنك ال تريد منهم أن ينزلوك منزلة املسيح 

  وعلى القول اآلخر غنهم قد علموا أنه ال يراد بقوله جل وعز 

إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم املسيح عليه السالم وإمنا يراد به األصنام واللغة تدل على هذا ألن ما 
  علم أن معىن وما تعبدون من دون اهللا ال يكون للمسيح ملا ال يعقل فقد 

  وهذا أصح ما قيل يف قوله تعاىل إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم 
   ٥٨مث قال جل وعز بل هم قوم خصمون آية  - ٤٩

  قال سفيان حدثين رجل أهنا نزلت يف ابن الزبعرى 
   ٥٩لناه مثال لبين إسرائيل آية مث قال جل وعز إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجع - ٥٠

  يكون املعىن على قول من قال إن اآلية نزلت يف ابن الزبعرى إن املسيح إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين 

  إسرائيل اي جعلناه عظة هلم اي ذا عظة أي يعظهم 
  وجيوز ان يكون معىن مثال أنه بشر مثلهم فضل عليهم 

قول قتادة وعلى اآلخر ايضا إن حممد إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين إسرائيل وجيوز أن يكون املعىن على 
  والكالم يف مثل كالكالم فيه 

   ٦٠مث قال جل وعز ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون آية  - ٥١
  قال جماهد اي يعمروهنا كما تعمروهنا بدال منكم 

  بعضا  وقال قتادة أي مالئكة خيلف بعضهم
   ٦١مث قال جل وعز وإنه لعلم للساعة فال متترن هبا آية  - ٥٢

  روى سفيان عن عاصم عن ايب رزين عن ابن عباس وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى 
  وكذلك روى مساك عن عكرمة عن ابن عباس 

  وكذلك قال جماهد وأبو مالك 
  لساعة وقد روي عن ابن عباس وايب هريرة أهنما قرءا وإنه لعلم ل

  قال اخلليل العلم والعالمة واحد 
  قال أبو جعفر ومعىن لعلم للساعة يعلم بنزول عيسى أن الساعة قد قربت 

  وصح عن النيب أنه قال لينزلن أبن مرمي حكما عدال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير 
  وعز اقتربت الساعة وانشق القمر  وجيوز أن يكون املعىن وإن حممدا لعلم للساعة ألنه خامت النبيني قال اهللا جل

  مث قال تعاىل فال متترن هبا أي فال تشكوا 



وقوله جل وعز وملا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم باحلكمة وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه آية  - ٥٣
٦٣   

  روى ابن أيب جنيح عن جماهد وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه قال تبديل التوراة 
   ٦٧وقوله جل وعز األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني آية  - ٥٤

  قال جماهد أصحاب املعاصي متعادون يوم القيامة 
وقال احلارث سئل علي بن أيب طالب عن قوله جل وعز األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو فقال خليالن مؤمنان 

م ال تضل خليلي حىت يبشر مبا بشرت به وترضى عنه وخليالن كافران مات أحد املؤمنني فبشر باجلنة فقال الله
  كما رضيت 

  عين فلما مات مجع بينهما فقال له جزاك اهللا من خليل ومن أخ وصاحب خريا فنعم اخلليل كنت 
  والكافران يقول أحدمها لصاحبه بئس اخلليل والصاحب كنت مث قرأ األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني 

ابن عباس أحب هللا وأبغض هللا ووال هللا وعاد هللا فإنه إمنا ينال ما عند اهللا هبذا ولن ينفع أحد كثرة  وقال جماهد قال
صومه وصالته وحجه حىي يكون هكذا وقد صار الناس اليوم حيبون ويبغضون للدنيا ولن ينفع ذلك أهله مث قرأ 

  األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني 
   ٧٠لوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون آية وقوله جل وعز ادخ - ٥٢

  قال حييي بن أيب كثري سئل النيب عن قوله تعاىل انتم وأزواجكم حتربون قال اللذة والسماع مبا شاء اهللا من ذكره 
  قال قتادة حتربون تنعمون 

   ٧١مث قال جل وعز يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب آية  - ٥٦
ب دون األباريق قال وبلغين أهنا مدورة وكذلك هي عند أهل اللغة إال أهنا ال آذان روى سعيد عن قتادة قال األكوا

  هلا وال عرى 
   ٧٥وقوله جل وعز اليفتر عنهم وهم فيه مبلسون آية  - ٥٧

  مأخوذ من الفترة والفتور والفتر 
  واملبلس املتحري الذي قد يئس من اخلري 

   ٧٧ربك قال إنكم ماكثون آية  وقوله جل وعز ونادوا يا مالك ليقض علينا - ٥٨
قال جماهد ما كنا ندري ما معىن ونادوا يا مالك حىت وجدنا يف قراءة عبد اهللا ونادوا يا مال بن عمرو بن العاص 

قال عبد اهللا ينادون مالكا أربعني سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون مث ينادون رب العزة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
  كت عنهم مثل عمر الدنيا مث يقول اخسئوا فيها وال تكلمون قال فليس بعدها فإنا ظاملون فيس

  إال صياح كصياح احلمري أوله زفري وآخره شهيق 
   ٧٩وقوله جل وعز أم ابرموا أمرا فإنا مربمون آية  - ٥٩

  قال جماهد أي أم أمجعوا على كيد أو شر فإنا نكيدهم 
  عذابنا على قوهلم فإنا نعذهبم قال الفراء أي أم أحكموا أمرا ينجيهم من 



قال أبو جعفر يقال أبرم األمر إذا بالغ يف إحكامه وأبرم الفاتل إذا أحكم الفتل وهو الفتل الثاين واألول سحيل كما 
  من سحيل ومربم ... قال 

ال برما و... ومنه رجل برم إذا كان ال يدخل يف امليسر أو كان ضيق اخللق ال جيتمع مع الناس كما قال الشاعر 
  ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا ... هتدى النساء لعرسه 

  وبرمة من هذا مسيت به لإلحلاح عليها باإليقاد 
   ٨١وقوله جل وعز قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين آية  - ٦٠

  يف معناه ثالثة أقوال 
  بده ووحده وكذبكم أ قال جماهد أي قل إن كان للرمحن ولد يف قولكم فأنا أول من ع

  ب وقال احلسن يقول ما كان للرمحن ولد 
  ... وأعبد أن هتجى متيم بدارم ... ج وقيل هو من عبد أي أنف كما قال 

  قال أبو جعفر أحسنها قول جماهد ألن إن يبعد أن تكون ههنا مبعىن ما ألن ذلك ال يكاد يستعمل إال وبعد إن إال 
قال إذا أنف اإلنسان وغضب وأنكر الشيء عبد فهو عبد كما يقال حذر فهو وأيضا فإن بعدها ألفا وأكثر ما ي

  حذر 

وقول جماهد بني أي إن كان للرمحن ولد على زعمكم وقولكم كما قال تعاىل أين شركائي فانا أول من خالفكم 
  ووحد اهللا جل وعز 

  ومعىن العابدين كمعىن املوحدين ألنه ال يقال عابد إال ملوحد 
   ٨٤جل وعز وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله وهو احلكيم العليم آية وقوله  - ٦١

  قال قتادة أي يعبد يف السماء ويف األرض 
  ووري عن عمر وأيب وابن مسعود وهو الذي يف السماء اهللا ويف األرض اهللا 

   ٨٦وقوله جل وعز وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق آية  - ٦٢
  قال قتادة املسيح وعزير قد عبدا من دون اهللا وهلما شفاعة 

  وقال جماهد ال يشفع املسيح وعزير واملالئكة إال ملن شهد باحلق قال ال إله إال اهللا 
  قال أبو جعفر قول قتادة أبني وقول جماهد على أنه استثناء ليس من األول 

   ٨٨مون آية وقوله جل وعز وقيله يا رب إن هؤالء قوم ال يعل - ٦٣

  وسنبني معىن وقيله يا رب يف اإلعراب إن شاء اهللا 
   ٨٩وقوله جل وعز فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون آية  - ٦٤

  قال قتادة يف قوله فاصفح عنهم قيل له هذا مث نسخ باألمر بالقتال انتهى تفسري سورة الزخرف 

  تفسري سورة الدخان مكية



  آية  ٥٩وآياهتا 

  محن الرحيم بسم اهللا الر
  سورة الدخان وهي مكية 

   ٣ ١قوله جل وعز حم والكتاب املبني إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين آية  - ١
  قال جماهد وقتادة يف ليلة مباركة ليلة القدر 

  قال أبو جعفر يف معىن هذه اآلية ثالثة أقوال 
عن ابن عباس قال أنزل القرآن يف ليلة القدر إىل السماء ا فمن أصحها ما رواه محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 

  الدنيا مجلة واحدة مث نزل به جربائيل يف عشرين سنة وهذا إسناد ال يدفع 

  ب وقيل املعىن إنا أنزلناه قرآنا يف تفضيل ليلة القدر 
  وهو قوله تعاىل ليلة القدر خري من الف شهر فهذان قوالن 

  نزاله يف ليلة القدر كما تقول إنا أخرج إىل مكة غدا أي أنا ابتدىء اخلروج ج وقيل املعىن إنا ابتدانا إ
   ٥ ٤وقوله جل وعز فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني آية  - ٢

  يف معناه قوالن متقاربان 
  موت أو رزق قال ابن عباس حيكم اهللا جل وعز أمر الدنيا إىل قابل يف ليلة القدر ما كان من حياة أو 

وقال أبو عبد الرمحن السلمي واحلسن وجماهد وقتادة حنوا من هذا إال أن جماهد قال إال الشقاء والسعادة فإهنما ال 
  يتغريان 

  قال أبو جعفر فهذا قول 
  واملعىن عليه أنه تؤمر ليلة القدر املالئكة مبا يكون من القطر والرزق واحلياة واملوت إىل قابل 

  يؤمر واحد كأنه قال يؤمر كل أمر حكيم أمرا من عندنا ومعىن يفرق و 
والقول اآلخر أهنا ليلة النصف من شعبان يربم فيها أمر السنة وينسخ األحياء من األموات ويكتب احلاج فال يزاد 

  فيهم وال ينقص منهم أحد 

  وقال غريه يفرق يقضي ويفصل يف تلك الليلة إىل مثلها من السنة األخرى 
  ىن حمكم و حكيم مبع

  وقيل إن معىن يفرق يفصل اي يفصل بني املؤمن والكافر واملنافق فيقال للمالئكة هذا ويعرفونه 
   ١٠وقوله جل وعز فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني آية 

روى إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي بن ايب طالب عليه السالم قال آية الدخان مل متض بعد وستكون 
  دخان يصيب املؤمنني الزكام وينقد الكافر يايت 

وروى األعمش عن ايب الضحى عن مسروق قال جلس رجل فقال إن الدخان مل يكن وإمنا يكون يوم القيامة يأخذ 
املؤمنني منه مثل الزكام ويشتد على الكافرين واملنافقني فدخلنا على عبد اهللا بن مسعود وهو متكىء فحكينا له ما 

مغضبا وقال إذا سئل أحدكم عما ال يعلم فليقل ال علم يل به فإن اهللا جل وعز يقول لنبيه قل ال قال فقام فجلس 
  اسالكم عليه من أجر وما أنا 



من املتكلفني وسأخربكم عن الدخان إن قريشا استعصت على رسول اهللا وكفرت فدعا اهللا جل وعز عليها ان 
السماء واألرض دخانا من اجلوع واحلر فقالت قريش ربنا  جيوعها فأصاهبا جوع شديد حىت كان الرجل يرى بني

اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فكشفه اهللا عنهم فعادوا مث بطش هبم البطشة الكربى يوم بدر ولو كان الدخان يوم 
  القيامة ما كشف عنهم 

   ١٥وقوله جل وعز إنا كاشفوا العذاب قليال إنكم عائدون آية 

  عائدون يف املعاصي  جيوز أن يكون املعىن إنكم
  وجيوز أن يكون مبعىن ميتني 

   ١٦وقوله جل وعز يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون آية  - ٥
  قال أيب بن كعب وابن مسعود يف البطشة الكربى إهنا يوم بدر 

  وروى عوف وقتادة عن احلسن يوم نبطش البطشة الكربى قال يوم القيامة 

   ١٧قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرمي آية وقوله جل وعز ولقد فتنا  - ٦
  روى سعيد عن قتادة قال ابتليناهم 

  قال وجاءهم رسول كرمي يعين موسى قال وأن ال تعلوا علي أن ال تعتوا 
  قال وقوله إين آتيكم بسلطان مبني اي بعذر مبني 

   ٢٠مث قال جل وعز وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون آية  - ٧

  ارة قال قتادة باحلج
  قال الفراء الرجم ههنا القتل 

وروى إمساعيل بن ايب خالد عن ايب صاحل يف وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون قال ان يقولوا ساحر أو كاهن أو 
  شاعر 

   ٢١مث قال جل وعز وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون آية  - ٨
  أي دعوين كفافا ال يل وال علي 

   ٢٤إهنم جند مغرقون آية وقوله جل وعز واترك البحر رهوا  - ٩

  روى عكرمة عن ابن عباس قال رهوا طريقا 
  وروى علي بن احلكم عن الضحاك قال سهال 

وروى ابن أيب جنيح عن جماهد واترك البحر رهوا أي ساكنا ال تأمره أن يرجع إىل ما كان عليه حىت حيصل فيه 
  آخرهم 

  وروي عن جماهد أنه قال رهوا اي يابسا 
... واخليل مترغ رهوا يف أعنتها ... هذه األقوال متقاربة ويقال للساكن رهو كما قال الشاعر قال ابو جعفر 

  كالطري ينجو من الشؤبوب ذي الربد 



  ويقال جاء القوم رهوا على نطم واحد 
   ٢٦ ٢٥وقوله جل وعز كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي آية  - ١٠

  يقال املنابر قال الفراء يقال املنازل احلسنة و
   ٢٩مث قال جل وعز فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين آية  - ١١

روى املسيب بن رافع عن علي عليه السالم أنه قال يبكي على املؤمن الباب الذي يصعد منه عمله ومصاله من 
  األرض 

نه رزقه فإذا مات بكى عليه وبكى وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال للمؤمن باب يصعد منه عمله وينزل م
  عليه 

املوضع الذي كان يصلي عليه ومل يكن يف آل فرعون خري وال كان هلم عمل صاحل يصعد قال اهللا تعاىل فما بكت 
  عليهم السماء واألرض 

  و قيل املعىن فما بكى عليهم أهل السماء وأهل األرض كما قال تعاىل واسأل القرية 
عظمت هالك اإلنسان قالت بكت عليه السماء وأظلمت له الشمس على التمثيل كما  قال ابو جعفر العرب إذا

  قال 

  ... تبكي عليك جنوم الليل والقمرا ... والشمس طالعة ليست بكاسفة 
  مث قال تعاىل وما كانوا منظرين أي مؤخرين 

   ٣١عاليا من املسرفني آية وقوله جل وعز ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني من فرعون إنه كان  - ١٢
  قال قتادة كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم 

   ٣٢مث قال جل وعز ولقد اخترناهم على علم على العاملني آية  - ١٣
  قال قتادة على عاملي أهل زماهنم 

   ٣٣مث قال جل وعز وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني آية  - ١٤
  عهم البحر وأنزل عليهم املن والسلوى قال قتادة أجناهم من عدوهم وأقط

  ... فأبالمها خري البالء الذي يبلو ... قال أبو جعفر فالبالء ههنا النعمة على هذا القول كما قال الشاعر 
  وقد يكون البالء ههنا العذاب ضد النعمة أي حلقهم البالء ملا كفروا بآيات اهللا 

   ٣٥تتنا األوىل وما حنن مبنشرين آية مث قال جل وعز إن هؤالء ليقولون إن هي إال مو
يا آل ... إن هؤالء يعين قريشا إن هي مبعىن ما هي واملنشرون املبعوثون أنشر اهللا املوتى فنشروا كما قال الشاعر 

  يا آل بكر أين أين الفرار ... بكر أنشروا يل كليبا 
   ٣٦مث قال جل وعز فأتوين بآبائنا إن كنتم صادقني آية  - ١٦
  يذهب إىل أن قوله فائتوا خماطبة للنيب وحده على ما تستعمله العرب يف خماطبة اجلليل  الفراء

   ٣٧مث قال جل وعز أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم آية  - ١٧
  قالت عائشة كان تبع رجال صاحلا فذم اهللا قومه ومل يذممه 



جل وعز قوم تبع ومل يذكر تبعا فقال كان تبع ملكا من  وقال سعيد بن جبري سال ابن عباس كعبا كيف ذكر اهللا
امللوك وكان قومه كهانا وكان معهم قوم من أهل الكتاب فكان قومه يكذبون على أهل الكتاب عنده فقال هلم 
  مجيعا قربوا قربانا فقربوا فتقبل قربان اهل الكتاب ومل يتقبل قربان قومه فاسلم فلذلك ذكر اهللا قومه ومل يذكره 

   ٣٩وقوله جل وعز ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون آية  - ١٨
  إال باحلق أي إال إلقامة احلق 

   ٤١وقوله جل وعز يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا وال هم ينصرون آية  - ١٩
  ... ا وأمامها موىل املخافة خلفه... فغدت كال الفرجني حتسب انه ... املوىل الويل والناصر كما قال الشاعر 

  ويف احلديث عن النيب من كنت مواله فعلي مواله 

  يف معناه ثالثة أقوال 
  أحدها أن يكون املعىن من كنت أتواله فعلي يتواله 

  والقول الثاين من كان يتوالين تواله 
فقال عليه  والقول الثالث أنه يروى أن أسامة بن زيد قال لعلي عليه السالم لست موالي إمنا موالي رسول اهللا

   ٤٤وقوله جل وعز إن شجرة الزقوم طعام األثيم آية  ٢٠السالم من كنت مواله فعلي مواله 
قال شعبة مسعت سليمن عن جماهد قال كان ابن عباس جالسا ويف يده حمجن والناس يطوفون بالبيت فقال رسول 

ة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا ألمرت اهللا يا أيها الناس اتقوا اهللا وال متوتن إال وأنتم مسلمون فلو أن قطر
  عليهم عيشهم فكيف مبن طعامه الزقوم 

  قال أبو الدرداء طعام األثيم طعام الفاجر 
   ٤٥مث قال جل وعز كاملهل يغلي يف البطون كغلي احلميم آية  - ٢١

  روى سعيد بن جبري وابو ظبيان عن ابن عباس قال املهل دردي الزيت 
  ون يعين الشجرة مث قال تغلي يف البط

  ومن قال يغلي جعله للطعام والزقوم 
  وقال الفراء وأبو حامت من قال يغلي جاز أن جيعله للمهل 

  قال أبو جعفر وهذا غلط ألن املهل ليس هو الذي يغلي يف البطون وإمنا شبه به ما يغلي 
  ... فيها كباء معد ومحيم ... واحلميم املاء احلار كما قال 

  يقال كببت العود اي خبرته والكبا مقصور الكناسة الكباء البخور 
   ٤٧مث قال جل وعز خذوه فاعتلوه إىل سواء اجلحيم آية  - ٢٢

  أي يقول للمالئكة خذوه فاعتلوه 
  قال جماهد أي فادفعوه 

  قال أبو جعفر يقال عتله يعتله ويعتله إذا جره بعنف وشدة 
  قال قتادة إىل سواء اجلحيم إىل وسط اجلحيم 



   ٤٩وقوله جل وعز ذق إنك انت العزيز الكرمي آية  - ٢٣
وقرا احلسن بن علي عليهما السالم ذق انك بفتح اهلمزة وهي قراءة الكسائي واملعىن عليها ذق ألنك كنت تقول 

  هذا واملعىن على قولك 
ين حممد وما بني جبليها قال قتادة أنزل اهللا عز و جل يف أيب جهل اآلية أوىل لك فأوىل مث اوىل لك فأوىل فقال أيوعد

  أعز مين وال أكرم فأنزل اهللا ذق إنك أنت العزيز 

  الكرمي وأنزل فيه كال ال تطعه واسجد واقترب 
   ٥١وقوله جل وعز إن املتقني يف مقام أمني آية  - ٢٤

  ... عفت الديار حملها فمقامها ... قال الكسائي املقام ملكان واملقام اإلقامة كما قال 
  أي من العلل واألحزان  ومعىن أمني

  قال قتادة أمني من الشيطان واألنصاب واألحزان 
   ٥٣وقوله جل وعز يلبسون من سندس واستربق متقابلني آية  - ٢٥

قال عكرمة االستربق غليظ الديباج قال أبو إسحاق االستربق مأخوذ من الربيق وهو الذي جيعل على الكعبة 
  والسندس الرقيق منه 

  وعز كذلك وزوجناهم حبور عني قال جماهد أي أنكحناهم  مث قال جل - ٢٦
قال قتادة ويف قراءة عبداهللا كذلك وزوجناهم بعيس عني ومعناه البيض يقال مجل اعيس إذا كان أبيض يضرب إىل 

  الشقرة 
   ٥٥مث قال جل وعز يدعون فيها بكل فاكهة آمنني آية  - ٢٧

  قال قتادة آمنني من املوت والوصب والشيطان 
  قال غريه آمنني من انقطاع ذلك ومن غائلة أذاه ومكروهة وليس كفاكهة الدنيا اليت هلا غائلة وتنفد و

   ٥٦مث قال جل وعز ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم عذاب اجلحيم آية  - ٢٨
  ل وأنشد سيبويه املعىن ال يذوقون فيها املوت البتة مث قال إال املوتة األوىل استثناء ليس من األو

  ... من كان أسرع يف تفرق فاجل فلبونه جربت معا وأغدت ... 
  كالغصن يف غلوائه املتنبت ... إال كناشرة اليت ضيعتم ... مث استثىن ما ليس من األول فقال 

   ٥٧وقوله جل وعز فضال من ربك ذلك هو الفوز العظيم آية 
  قال الفراء اي فعل ذلك تفضال 

   ٥٩عز فارتقب إهنم مرتقبون آية وقوله جل و - ٣٠
  أي منتظرون انتهت سورة الدخان 

  آية  ٧٣تفسري سورة اجلاثية مكية وآياهتا 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة اجلاثية وهي مكية 

   ٣من ذلك قوله جل وعز إن يف السموات واألرض آليات للمؤمنني آية  - ١
  واملعىن إن يف خلق السموات واألرض 

   ٤قوله ويف خلقكم وما يبث من دابة آية  ودل عليه
  وكل ما فيه الروح فهو دابة 

   ٥وقوله جل وعز وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون آية  - ٢

  قال قتادة إن شاء جعلها رمحة وإن شاء جعلها عذابا 
   ٦وقوله جل وعز تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون آية  - ٣

   ٧وقوله جل وعز ويل لكل أفاك أثيم آية  ٤أي بعد قرآن اهللا كما قال تعاىل واسأل القرية 
  األفاك الكذاب 

   ١٣وقوله جل وعز وسحر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه آية  - ٥

  روى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال منه النور ومنه الشمس ومنه القمر 
  مجيعا منة مبعىن من به منة  ويقرأ

  ويقرأ منة مبعىن ذلك منة 
  وجيوز منه على أنه مصدر كما قال تعاىل صنع اهللا 

   ١٤وقوله جل وعز قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا آية  - ٦
  قال جماهد أي ال يبالون نعم اهللا أي ال يعلمون أنه أنعم 

  م بأيام اهللا هبا عليهم كما قال تعاىل وذكره
  قال أبو جعفر جيوز أن يكون املعنىال يرجون البعث أي ال يؤمنون به 

  وقال قتادة هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
   ١٨وقوله جل وعز مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون آية  - ٧

  ادة قال الشريعة الفرائض واحلدود واألمر والنهي روى سعيد عن قت
  قال ابو جعفر الشريعة يف اللغة املذهب وامللة ومنه شرع فالن يف كذا ومنه الشارع ألنه طريق إىل املقصد فالشريعة 

  ما شرع اهللا لعباده من الدين واجلمع الشرائع أي املذاهب 
   ٢٠وم يوقنون آية وقوله جل وعز هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لق - ٨

  أي هذا القرآن 
وقوله جل وعز أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم  - ٩

   ٢١ومماهتم ساء ما حيكمون ىية 
  اجترحوا السيئات أي كسبوا السيئات ومنه ويعلم ما جرحتم بالنهار ومنه اجلوارح أي الكواسب 

   ٢١تعاىل سواء حمياهم ومماهتم آية  وقوله - ١٠



  قال جماهد املؤمن ميوت مؤمنا ويبعث مؤمنا والكافر ميوت كافرا ويبعث كافرا 
  ويقرأ سواء حمياهم ومماهتم 

  وقرأ األعمش سواء حمياهم ومماهتم 
ن جهة قال ابو جعفر القراءة األوىل أحسن من جهة املعىن على قول جماهد وهي أيضا أجود عند النحويني م

  اإلعراب 
  وقراءة األعمش على البدل وعند الفراء مبعىن الظرف 

   ٢٣وقوله جل وعز أفرأيت من اختذ إهلة هواه وأضله اهللا على علم آية 
  قال سعيد بن جبري كان أحدهم يعبد احلجر فإذا رأى أحسن منه قال هذا أحسن من هذا فعبده 

  ة هواه قال املنافق إذا هوي شيئا ركبه وقال احلسن وقتادة يف قوله أفرأيت من اختذ إهل
   ٢٣مث قال وأضله اهللا على علم آية 

  روي عن ابن عباس أنه قال على علم قد علمه عنده 

  وقيل على علم انه ال ينفعه وال يضره 
   ٢٤وقوله جل وعز وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر آية  - ١٢

  منها ان املعىن ميوت بعضنا وحييا بعض  ١رون بالبعث فما معىن منوت وحنيا ففيه ثالثة أجوبة يقال هم ال يق
  ومنه ان يف الكالم تقدميا وتأخريا وأن املعىن حنيا ومنوت  - ٢
  واجلواب الثالث أن معىن منوت خنلق مواتا مث حنيا يف الدنيا  - ٣

  وقوله جل وعز وما يهلكنا إال الدهر 

  الزمان أي مر السنني واأليام  قال جماهد اي
  ويف احلديث عن النيب ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر 

  يف معناه ثالثة أقوال 
منها أن املعىن ال تسبوا خلقا من خلق اهللا فيما ال ذنب له فيه فإن اهللا هو الدهر أي خالق الدهر كما قال تعاىل  - ١

  واسأل القرية 
فعل اهللا بالزمان فإنه قد فعل بنا كذا وكان اهللا جل وعز هو القاضي بتلك األشياء قال وقيل ملا كانوا يقولون  - ٢

  هلم ال تسبوا فاعل 

  األشياء فإن الدهر ليس يفعلها 
  وقد روي فإن اهللا هو الدهر واملعىن عليه ال تسبوا الدهر فإن اهللا مقيم الدهر أي مقيم أبدا ال يزال  - ٣

  ه تعاىل وما هلم بذلك من علم قال قوهلم ال نبعث وقد روي عن ابن عباس يف قول
   ٢٨وقوله جل وعز وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاهبا آية  - ١٣

  يف معناه قوالن 
  روى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد وابن عيينة عن ابن جريح عن جماهد يف قوله تعاىل وترى كل أمة جاثية 



  قال مستوفرين على الركب 
  ل جماهد يف رواية ابن أيب جنيح األمة ههنا الواحد قا

  قال سفيان بن أيب عيينة وال يكون املستوفز إال على ركبتيه وأطراف أصابعه 
  قال الضحاك جاثية عند احلساب 

  فهذا قول 
  وقال الفراء يف قوله تعاىل وترى كل أمة جاثية قال أهل كل دين وجاثية جمتمعة 

ترى جثوتني من ... ا اجتمع من التراب جثوة فأحسب الفراء أخذه من هذا قال الشاعر قال أبو جعفر قد يقال مل
  صفائح صم من صفيد منضد ... تراب عليهما 

  والقول األول أعرف وأشهر 
   ٢٨وقوله جل وعز كل أمة تدعى إىل كتاهبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون آية  - ١٤

  يف معناه قوالن 
  عليها من حالل وحرام  أحدمها أن كتاهبا ما فرض

  والقول اآلخر أن كتاهبا ما كتبت املالئكة عليها 
  وهذا أوىل ألن بعده ما يدل عليه 

   ٢٩وقوله جل وعز هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنتج ما كنتم تعملون آية  - ١٥
  ينطق أي يبني 

  أي تنظرون فتذكرون ما عملتم 

   ٢٩ا كنتم تعملون آية مث قال تعاىل إنا كنا نستنسخ م
  يف معناه قوالن 

  أحدمها ان املعىن ما تكتبه املالئكة وتنسخه من أعمال بين آدم 
والقول اآلخر رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس قال فرغ اهللا جل وعز مما هو كائن فتنسخ املالئكة ما يعمل يوما 

  د على ذلك وال ينقص بيوم من اللوح احملفوظ فيقابل به ما يعمله اإلنسان ال يزي
قال فقيل البن عباس ما تومهنا إال إهنم يكتبونه بعدما يعمل فقال أنتم قوم عرب واهللا جل وعز يقول إنا كنا 

  نستنسخ وال يكون االستنساخ إال من نسخة 
   ٣١وقوله جل وعز وأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى عليكم فاستكربمت وكنتم قوما جمرمني آية  - ١٦

  يف الكالم حذف واملعىن فيقال هلم أمل تكن آيايت تتلى عليكم 
   ٣٤وقوله جل وعز وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا آية  - ١٧

  روى معمر عن قتادة قال فاليوم نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا 
  ليومكم هذا  قال أبو جعفر املعىن على هذا فاليوم نترككم يف النار كما تركتم العمل

   ٣٧وقوله جل وعز وله الكربياء يف السموات و األرض وهو العزيز احلكيم آية  - ١٨
  الكربياء العظمة انتهت سورة اجلاثية 



  تفسري سورة األحقاف مكية

  آية  ٣٥وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة األحقاف وهي مكية 

   ٣رض وما بينهما إال باحلق آية من ذلك قوله جل وعز ما خلقنا السموات واأل - ١
  أي إالقامة احلق 

   ٣مث قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون آية 
  أي أعرضوا بعدما تبني هلم احلق من خلق اهللا عز و جل 

   ٤مث احتج عليهم فيما يعبدون فقال قل أرأيتم ما تدعون من دون اهللا آية  - ٢
  املعىن ما تدعونه إهلا من دون اهللا 

   ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السموات أروين

  أي يف خلق السموات 
  ايتوين بكتاب من قبل هذا أي بكتاب فيه برهان على ما قلتم 

  أو أثارة من علم 
  قال جماهد أحد يأثر علما 

  وقال احلسن شيء يثار أو يستخرج 
  وقال أبو عبيدة أثارة بقية 

البقية هو شيء يؤثر ومعروف يف اللغة أن يقال مسنت الناقة على أثارة أي  قال ابو جعفر وهذه القوال متقاربة ألن
  على بقية من مسن 

  ويقرأ أو أثرة 
  روى أبو سلمة عن ابن عباس أو أثرة من علم قال اخلط 

حدثنا حممد بن أمحد يعرف باجلرجيي حدثنا بندار أنبأنا حييي بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن أم 
  لمة عن ابن عباس عن النيب يف قوله تعاىل أو أثرة من علم قال اخلط س

  وروى سعيد عن قتادة أو أثرة من علم قال خاصة من علم 
  قال أبو جعفر يقال لفالن عندي أثرة أو أثرة أي شيء أخصه به ومنه آثرت فالنا على فالن 

  أثرت احلديث وذا قول أيب عبيدة وجيوز أن يكون أثرة خربا عن بعض األنبياء صلى اهللا عليهم من 
   ٨وقوله جل وعز هو أعلم مبا تفيضون فيه آية  - ٣

  قال جماهد اي تقولونه 
   ٩وقوله جل وعز قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم آية  - ٤

  قال جماهد يف قوله تعاىل قل ما كنت بدعا من الرسل أي أول من أرسل 



  أدري ما يفعل يب وال بكم وقد قال يف موضع آخر ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله تعاىل وما 
  فاجلواب يف هذا أنه ليس من ذاك وإمنا املعىن واهللا أعلم وما أدري ما يفعل يب وال بكم من جدب أو غريه 

 جل وعز وما أدري ما يفعل يب ويبني هذا أنه يروى أن النيب رأى رؤيا سرت أصحابه فاستبطأوا تأويلها فانزل اهللا
  وال بكم 

وقوله جل وعز قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن  - ٥
   ١٠واستكربمت آية 

  قيل يف الكالم حذف لعلم السامع به 
ه وتقفون على صدقه وعلمه على ما واملعىن أرأيتم إن كان من عند اهللا وشهد شاهد من بين إسرائيل ممن تثقون ب

  شهد النيب وكفرمت به أليس قد غررمت وأتيتم أمرا قبيحا واجترأمت عليه 
  فأما الشاهد من بين إسرائيل فقيل إنه عبد اهللا بن سالم 

  روى مالك عن أيب النضر عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال ما مسعت رسول اهللا يقول ألحد ميشي 

ألرض إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم وفيه نزلت وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن على وجه ا
  واستكربمت 

  وقال احلسن وجماهد والضحاك وشهد شاهد من بين إسرائيل عبد اهللا بن سالم 
  قال أبو جعفر ويف اآلية قوالن آخران 

مكية واملعىن ملوسى والتوراة وأهل الكتاب أنزل اهللا جل وعز أ قال مسروق ليس هو عبد اهللا بن سالم ألن السورة 
  التوراة على موسى فآمن هبا أهل الكتاب وكفرمت به خماطبة 

  لقريش قال وسبقونا إليه يعين أهل الكتاب 
ب روى ابن عون عن الشعيب يف قوله تعاىل وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله قال هو رجل من أهل الكتاب 

  بد اهللا بن سالم ألن السورة مكية وإمنا اسلم عبد اهللا بن سالم قبل وفاة النيب بعامني وليس بع
قال أبو جعفر هذا االعتراض ال يلزم وسئل حممد بن سريين عن هذا بعينه فقال كانت اآلية تنزل فيقال هلم أحلقوها 

  يف سورة كذا وكذا 
  قال أبو جعفر فهذا جواب عن ذاك 

نزلت مبكة ويكون املعىن أرأيتم إن كان من عند اهللا وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله  وجيوز أن تكون اآلية
  أتؤمنون 

  وقال احلسن نزل هذا مبكة فآمن عبد اهللا بن سالم 

  قال مسروق هم أهل الكتاب  ٣ ١١باملدينة مث قال جل وعز وقال الذين كفروا لو كان خريا ما سبقونا إليه آية 
  وغفار فقالت قريش لو كان خريا ما سبقونا إليه  وقال احلسن اسلم

   ١٢وقوله جل وعز وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني آية  - ٧



  فيه جوابان 
  أحدمها أن املعىن مصدق له أي لكتاب موسى مث حذف ألن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة 

للحال أي توكيد كما يقال جاءين زيد رجال صاحلا ويقوي هذا أنه يف قراءة عبد اهللا و عربيا حال و لسانا توطئه 
  وهذا كتاب مصدق ملا بني يديه لسانا عربيا 

  واجلواب اآلخر أن يكون لسانا مفعوال يراد به النيب ويكون املعىن ذا لسان عريب 
   ١٢مث قال لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني آية 

  ملعىن وهو بشرى جيوز أن يكون ا
  وأن يكون املعىن وتبشر احملسنني بشرى 

   ١٣وقوله جل وعز إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون آية  - ٨
  قد بينا معىن مث استقاموا فيما تقدم 

  حسانا إحسانا أي حيسن إليهما إ ١٥وقوله جل وعز ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا آية  - ٩
   ١٥مث قال تعاىل محلته أمه كرها ووضعته كرها آية  - ١٠

  ويقرأ كرها بفتح الكاف وهو عند بعض العربية حلن ألنه يفرق بينهما 
  قال احلسن وجماهد وقتادة الكره املشقة 

  والفراء ومجاعة من أهل العربية يذهبون إىل أن الكره بفتح 

  حلنا  الكاف القهر والغصب فعلى هذا القول يكون
وقال الكسائي الكره والكره مبعىن واحد و كذلك هو عند البصريني مجيعا ال اعلم بينهم اختالفا ألن الكره املصدر 

  والكره اسم مبعناه 
   ١٥وقوله جل وعز حىت إذا أبلغ أشده وبلغ أربعني سنة آية  - ١١

  وثالثني سنة قال جماهد سالت ابن عباس عن قوله تعاىل حىت إذا بلغ اشده فقال بضعا 
  قال جماهد ثالثا وثالثني 

  قال أبو جعفر وقيل األشد مثاين عشرة سنة 
  واألول أشبه التساق الكالم اال ترى أن بعده وبلغ أربعني سنة 
  وأيضا فإن البالغ ثالثا وثالثني سنة أوىل هبذا االسم ألنه أكمل 

   ١٥علي وعلى والدي آية وقوله جل وعز قال رب أوزعين ان اشكر نعمتك اليت أنعمت  - ١٢
روى أمحد بن عبد اهللا بن يونس عن أيب بكر بن عياش يف قوله تعاىل أوزعين ان اشكر نعمتك اليت أنعمت علي 

  وعلى والدي قال هو أبو بكر الصديق فلم يكفر له أب وال 

  أم قال وأوزعين أهلمين 
   ١٧ج وقد خلت القرون من قبلي آية وقوله جل وعز والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين أن أخر - ١٣

  قال الفراء أف لكما أي قذرا لكما أتعدانين أن أخرج 
  روى سعيد عن قتادة قال هذا عبد سوء نعته اهللا جل وعز قال لوالديه أتعدانين أن أبعث 



   ٢٠وقوله جل وعز ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا آية  - ١٤
  رأ يزيد بن القعقاع أأذهبتم طيباتكم يف حياتكم وق

  الدنيا باالستفهام 
  قال أبو جعفر العرب تقرر وتوبخ باالستفهام وغري االستفهام 

ويروى ان عمر رضي اهللا عنه رأى جابر بن عبد اهللا ومعه إنسان حيمل شيئا فقال ما هذا فقال حلم اشتريته بدرهم 
بدرهم واهللا لو شئت أن أكون أطيبكم طعاما والينكم ثوبا لفعلت ولكن اهللا  فقال أكلما قام أحدكم اشترى حلما

  يقول أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا فأنا اترك طيبايت 
   ٢٠وقوله جل وعز فاليوم جتزون عذاب اهلون آية  - ١٥

  قال جماهد اهلون اهلوان 
   ٢١خلت النذر من بني يديه ومن خلفه آية  وقوله جل وعز واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد - ١٦

  قال قتادة كانت عاد أحياء من اليمن منازهلم عند الرمال والدكاوات 
قال أبو جعفر احلقف عند أهل اللغة الرمل املنحين ومجعه حقفة وأحقاف ويف احلديث أن النيب مر بظيب حاقف أي 

  منحن متثن 
   ٢٣ن آهلتنا آية وقوله جل وعز قالوا أجئتنا لتأفكنا ع - ١٧

  معىن لتأفكنا لتصرفنا 
   ٢٤وقوله جل وعز فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا آية  - ١٨

  أي فلما رأوا الذي أوعدوا كسحاب عارض قد اعترض فيه عذاب ومل يعلموا أن فيه عذابا قالوا هذا عارض ممطرنا 
د إذا جاء املطر أو الغيم من ناحيته كان غيثا فأرسل اهللا عليهم روى طاووس عن ابن عباس قال كان لعاد وا

العذاب من ناحيته فلما وعدهم هود بالعذاب ورأوا العارض قالوا هذا عارض ممطرنا قال هلم هود عليه السالم بل 
  كنهم هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم فقالوا كذبت كذبت فقال اهللا جل وعز فاصبحوا ال يرى إال مسا

   ٢٦وقوله جل وعز ولقد مكناهم يف ما إن مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة آية  - ١٩
  قال قتادة أنبأنا اهللا أنه قد مكنهم يف شيء مل ميكنا فيه 

  قال أبو جعفر فإن على هذا القول مبعىن ما 
  ويف اإلجياب أن بالفتح  وقد قيل اهنا زائدة واألول أوىل ألنه ال يعرف زيادهتا إال يف النفي

  قال زر بن حبيش كانوا تسعة نفر  ٢٩وقوله جل وعز وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن آية  - ٢٠
   ٣٥وقوله جل وعز فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل آية  - ٢١

  قال قتادة هم أربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى اهللا عليهم 

  طاء اخلرساين أولو العزم من الرسل مخسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليهم وقال جماهد وع
   ٣٥وقوله جل وعز بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون آية  - ٢٢

  أي ذلك بالغ 



  وقرأ عيسى بن عمر بالغا وقرأ أبو جملز بلغ على األمر 
   ٣٥آية مث قال جل وعز فهل يهلك إال القوم الفاسقون  - ٢٣

  أي فهل يهلك مع رمحة اهللا وتفضله إال القوم الفاسقون 
  مت تفسري سورة األحقاف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سورة حممد وهي مدنية

   ١من ذلك قوله جل وعز الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم آية  - ١
روا وصدوا عن سبيل اهللا قال أهل مكة والذين آمنوا روى أبو حيىي عن جماهد عن ابن عباس يف قوله تعاىل الذين كف

  وعملوا الصاحلات قال األنصار وأصلح باهلم قال أمرهم 
  قال أبو جعفر معىن أضل أعماهلم أبطلها كما 

قال تعاىل وقالوا أئذا ضللنا يف األرض واملعىن مل نثبهم على ما عملوا لكفرهم ومعىن كفر عنهم سيئاهتم غطى عليها 
  ذهم مبا عملوا وقت كفرهم ومل يؤاخ

   ٣وقوله جل وعز كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم آية  - ٢
  املعىن كذلك يبني اهللا أمر احلسنات والسيئات 

  ومعىن ضربت له مثال بينت له ضربا من األمثال أي نوعا منها 

   ٤مث قال جل وعز فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب آية  - ٣
  الرقاب ألن القتل أكثر ما يقع هبا  أي فاقتلوهم وذكرت

   ٤مث قال جل وعز حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق آية  - ٤
قال سعيد بن جبري ال ينبغي أن يقع أسر حىت يثخن بالقتل يف العدو كما قال جل وعز ما كان النيب أن يكون له 

  أسرى حىت يثخن يف األرض 

   ٤حىت تضع احلرب أوزارها آية مث قال جل وعز فإما منا بعد إما فداء  - ٥
  قال أبو جعفر يف هذه اآلية اختالف 

قال ابن جريج كان عطاء يكره قتل األسري صربا لقول اهللا جل وعز فإما منا بعد وإما فداء وقال امنن أو فاد وال 
  تقتل وقال قتادة اآلية منسوخة نسخها قوله تعاىل فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم 

  وى شعبة عن احلكم قال سألين مغرية عن آية غامضة منسوخة وهي قوله تعاىل فإما منا بعد وإما فداء ور

وقال الضحاك هي ناسخة نسخت قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قال أبو جعفر البني يف اآلية أهنا 
اهللا عليه و سلم قد قتل وفادى وذكر  ليست مبنسوخة وال ناسخة وإمنا هذا إباحة وكذلك القتل ألن النيب صلى
  القتل يف آية أخرى وهو فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فاجتزأ بذلك 



   ٤وقوله جل وعز حىت تضع احلرب أوزارها آية  - ٦
قال قتادة أي حىت يسلم أهل الشرك فسماهم حربا قال سعيد بن جبري وجماهد يف قوله تعاىل حىت تضع احلرب 

  زل عيسى بن مرمي فيكسر الصليب أوزارها حىت ين

  ويقتل اخلنزير وتزول األديان إال دين اإلسالم وتكون امللة واحدة 
  قال أبو جعفر فهذا قول يف اآلية أي حىت يضع أهل احلرب أوزارهم فيسلموا أو يساملوا 

  ... اال وخيال ذكورا رماحا طو... وأعددت للحرب أوزارها ... وقيل يعين باألوزار ههنا السالح كما قال الشاعر 
  واملعىن على هذا فشدوا الوثاق حىت تضع احلرب أوزارها فإما منا بعد وإما فداء 

   ٤وقوله جل وعز ولكن ليبلوا بعضكم ببعض آية  - ٧
  أي ليمحص املؤمنني وميحق الكافرين 

  قتلوا و قتلوا  ويقرأ قتلوا و ٤مث قال جل وعز والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم آية  - ٨
   ٦وقوله جل وعز سيهديهم ويصلح باهلم ويدخلهم اجلنة عرفها هلم آية  - ٩

  يف معناه ثالثة أقوال قال جماهد عرفهم بيوهتا ومساكنها وقسمهم منها فال 

  يغلط أحد منهم فيدخل إىل موضع غريه وال حيتاج أن يستدل 
   وقال سلمة بن كهيل عرفها هلم عرفهم طرقها فهذا قول

  وقيل عرفها طيبها 
  وقيل عرفها رفعها 

قال أبوجعفر القول األول وإن كان بعض أهل اللغة قد أنكره وقال لو كان كذا لقال عرفهم هبا أحسن األقوال 
  وأصحها وال يلزم هذا الرد 

  واملعىن بينها هلم فتبينوها 
  والقول الثاين ليس مبمتنع ألنه يقال طعام معرف أي مطيب 

  لث مأخوذ من العرف الرتفاعه والقول الثا
  وقيل أي عرف املكلفني من عباده بأهنا هلم 

   ٨وقوله جل وعز والذين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم آية  - ١٠
  أي ممن ينبغي أن يقال هلم أتعسهم اهللا أي ال جربهم وهذا يدعى به على العاثر 

  ره وأفسد وقال ثعلب التعس الشر قال وقيل هو البعد وانتكس قلب أم
  وقال النب السكيت التعس أن خير على رأسه قال 

  والتعس أيضا اهلالك 
   ١٠وقوله جل وعز دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثاهلا آية  - ١١

  قال جماهد وللكافرين التدمري وعيدا من اهللا 
  وقال غريه فقتل منهم من قتل بالسيف 



   ١١نوا وان الكافرين ال موىل هلم آية مث قال جل وعز ذلك بان اهللا موىل الذين آم - ١٢
  قال قتادة أي ويل الذين آمنوا 

موىل املخافة خلفها ... فغدت كال الفرجني حتسب أنه ... قال أبو جعفر ويف قراءة عبد اهللا كذلك وقال الشاعر 
  ... وأمامها 

  أي ويل املخافة 
  وا قال ال موىل هلم غريه وروى مساك عن عكرمة عن ابن عباس ذلك بأن اهللا موىل الذين آمن

قال قتادة نزلت هذه اآلية يوم أحد والنيب يف الشعب وقد اثخن يف املسلمني بالقتل واجلراح فصاح املشركون يوم 
بيوم بدر لنا العزى وال عزى لكم فانزل اهللا جل وعز والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم إىل قوله ذلك بان 

  ا وأن الكافرين ال موىل هلم اهللا موىل الذين آمنو
  فقال هلم النيب قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم 

  وقتالنا أحياء يرزقون يف اجلنة وقتالكم يف النار 
قال أبو جعفر واملعىن اهللا ويل الذين آمنوا يف اهلداية والنصرة فلما أخرب بواليته املؤمنني وخذالنه الكافرين أعلم مبا 

فرين فقال إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار أي منزل أعده للمؤمنني والكا
  هلم 

   ١٤والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم آية 
   ١٣مث قال جل وعز و كأين من قرية هي اشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال ناصر هلم آية  - ١٣

  قال قتادة يعين أهل مكة قال فال ناصر هلم 
   ١٤مث قال جل وعز أفمن كان على بينة من ربه آية  - ١٤

  قال قتادة هو حممد كمن زين له سوء عمله قال هم مشركو العرب 
  مث قال واتبعوا أهواءهم على معىن من 

   ١٥آسن آية مث قال جل وعز مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري  - ١٥
  ومل يأت باملماثل 

  يف معناه ثالثة أقوال 
  أ منها أن مثال مبعىن صفة قال ذلك النضر بن مشيل والفراء 

  وروي عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه قرأ أمثال اجلنة اليت وعد املتقون 
كما ان يف عدل خالف معىن قال أبو جعفر فهذا قول ويكون على هذا مثل على معىن مثل ويكون فيه خالف معناه 

  عدل 
  ب وقيل املعىن مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيما تعرفون يف الدنيا جنة فيها أهنار 

ج والقول الثالث أن املعىن على التوبيخ والتقرير أي مثل اجلنة اليت وعد املتقون كمن هو خالد يف النار أي مثل 
  املطيع عندكم كمثل العاصي 



  ة من ماء غري آسن قال غري مننت وروى معمر عن قتاد
  قال قتادة االسن املتغري اآلجن 

قال أبو جعفر قول قتادة اصح ألنه يقال أسن املاء يأسن ويأسن فهو آسن وأسن إذا أننت فلم يقدر أحد على شربه 
  وأجن يأجن وهو آجن إذا تغري وإن كان شرب على كره 

   ١٥آية  وقوله جل وعز وأهنار من مخر لذة للشاربني - ١٦
  يقال شراب لذيذ ولذ 

  وأهنار من عسل مصفى أي ليس كعسل الدنيا الذي فيه الشمع وغريه 
  وهلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهبم أي وهلم مغفرة من رهبم 

  مث قال تعاىل من هو خالد يف النار 
  قال ابو جعفر قد تقدم القول فيها 

اجلنة ويف هذا النعيم املذكور كمن هو خالد يف النار مث حذف هذا لعلم  وفيه قول آخر وهو ان املعىن أمن خيلد يف
  السامع كما قال تعاىل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 

  وغن كان قد قيل إن املعىن يا من هو قانت 
   ١٦وقوله جل وعز ومنهم من يستمع إليك آية  - ١٧

  قال قتادة هم املنافقون 
   ١٦إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا آية  مث قال تعاىل حىت - ١٨

  أي إذا مسعوا النيب خيطب مث خرجوا قالوا للمسلمني استهزاء ماذا قال آنفا أي مل نلتفت إىل ما قال 
  واملعىن ماذا قال الساعة أي يف أقرب األوقات إلينا من قوهلم استأنفت الشيء وروضة أنف مل ترع 

   ١٧ل وعز والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم آية وقوله ج
  املعىن زادهم اهللا هدى فيكون الضمري يعود على قوله أولئك الذين طبع اهللا على قلوهبم 

  وجيوز أن يكون املعىن وزادهم قول النيب هدى 
  وجيوز أن يكون املعىن وزادهم استهزاء املنافقني هدى 

  ي أهلمهم مث قال تعاىل وآتاهم تقواهم أ
  وجيوز أن يكون املعىن ثواب تقواهم 

   ١٨وقوله جل وعز فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها آية  - ٢٠
  أي فهل ينتظرون إال أن تأتيهم الساعة فجأة 

  فقد جاء أشراطها 
  قال الفراء أي عالمتها الواحد شرط 

   ١٨كراهم آية مث قال جل وعز فأىن هلم إذا جاءهتم ذ - ٢١
  قال قتادة أي فأىن هلم أن يتذكروا 

  قال أبو جعفر فاملعىن على هذا فمن أين هلم منفعة الذكرى إذا جاءت الساعة وانقطعت التوبة 



   ١٩مث قال جل وعز فاعلم انه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات آية  - ٢٢
  واملخاطبة للنيب خماطبة ألمته 

  بتوا على هذا أي اث
   ٢٠وقوله جل وعز ويقول الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال آية  - ٢٣

  قال قتادة كل سورة فيها ذكر القتال فهي حمكمة 
  قال أبو جعفر وهذه آية مشكلة ويف قراءة عبد اهللا وإذا أنزلت سورة حمدثة 

  النسخ وذكر فيها القتال واملعىن واحد أي مل يقع عليها 

  وإمنا كان املسلمون يقولون هذا ألهنم كانوا يأنسون بنزول الوحي 
رأيت الذين يف قلوهبم مرض أي ريب وشك ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت أي نظر مغتاظني مغمومني 

ر القتال ألهنم إذا تأخروا عنه كما قال تعاىل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإمنا كانوا يكرهون ذك
  تبني نفاقهم فخافوا القتل 

  مث قال تعاىل فأوىل هلم على التهديد 
  وحقيقته وليهم املكروه أي أوىل هلم املكروه والعرب تقول 

  لكل من قارب اهللكة مث افلت أوىل لك أي كدت هتلك 
فلو ... ك رمى صيدا فقاربه مث افلت منه فقال كما روي أن أعرابيا كان يوايل رمي الصيد فيفلت منه فيقول أوىل ل

  ... ولكن أوىل تترك الناس جوعا ... كان أوىل يطعم القوم صدهتم 
   ٢١مث قال تعاىل طاعة وقول معروف فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم آية  - ٢٤

  قال قتادة أي طاعة اهللا وقول باملعروف يف حقائق األمور 
  خري هلم  أي مسع وطاعة

  وقال اخلليل وسيبويه أي طاعة وقول معروف أمثل 

  ويف املعىن قول آخر وهو انه حكى ما كانوا يقولون قبل نزول القتال وقبل الفرض 
  فاملعىن على هذا يقولون منا طاعة وقول معروف 

  ويدل على صحة هذا القول فإذا عزم األمر 
  قال جماهد أي جد األمر 
  ر على هذا فإذا جد األمر بفرض القتال كرهوا ذلك مث حذف قال أبو جعفر فالتقدي

  قال قتادة فلو صدقوا اهللا يف اإلميان واجلهاد  ٢١مث قال جل وعز فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم آية  - ٢٥
   ٢٢وقوله جل وعز فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم آية  - ٢٦

  ملزين هؤالء احلرورية قال بكر بن عبد اهللا ا
قال حممد بن كعب اي فهل عسيتم إن توليتم األمور أن يقتل بعضكم بعضا كقتل قريش بين هاشم وكقتل بين 

  هاشم قريشا 
ويف املعىن قول آخر وهو فهل تريدون إن توليتم عن النيب وكفرمت مبا جاءكم به على أن ترجعوا إىل ما كنتم عليه 



  ض بالكفر وتقطعوا أرحامكم بان تئدوا بناتكم من الكفر فتفسدوا يف األر
  وقرأ علي بن أيب طالب عليه السالم فهل عسيتم إن 

  توليتم اي ويل عليكم 
وقوله جل وعز إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى الشيطان سول هلم وأملى هلم آية  - ٢٧
٢٥   

  د فأنكروها وكفروا من بعد ما تبني هلم اهلدى قال قتادة هؤالء أهل الكتاب عندهم صفة حمم
  وقال الضحاك هم أهل النفاق 

  الشيطان سول هلم قال قتادة أي زين هلم 
  مث قال تعاىل وأملى هلم 

  املعىن وأملى اهللا هلم أي مد اهللا هلم يف آجاهلم مالوة 

  من الدهر كما قال تعاىل وأملي هلم إن كيدي متني 
  هلم واملي هلم  وقرأ جماهد الشيطان سول

  وهذه قراءة حسنة واملعىن وأنا أملي هلم 
  وحكى الفراء انه قرىء وأملي هلم وهي قراءة شيبة وأيب عمرو 

   ٢٦مث قال جل وعز ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر آية  - ٢٨
  أي يف التضافر على عداوة حممد 

  وقال سفيان يعين الفرائض 
  ال قتادة هم املنافقون ق

   ٢٩وقوله جل وعز أم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج اهللا أضغاهنم آية 
  اي عداوهتم أي يظهروا عداوهتم ألهل اإلسالم 

   ٣٠مث قال جل وعز ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول آية  - ٣٠
  ي عرفتكه أي لعرفناكهم يقال قد أريتك كذا أ

  فلعرفتهم بسيماهم أي بعالمتهم 
   ٣٠مث قال تعاىل ولتعرفنهم يف حلن القول آية  - ٣١

  وخري احلديث ما كان حلنا ... منطق صائب وتلحن أحيانا ... اي فحواه ومعناه كما قال الشاعر 

  أي ما مل يصرح به وما عرف باملعىن وحنو الكالم 
  أخذ يف ناحية غري الصواب وقوهلم حلن فالن يف هذا إمنا معناه 

   ٣٥وقوله جل وعز واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم آية  - ٣١
  قال جماهد لن ينقصكم 

  قال أبو جعفر من هذا حديث النيب من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله 
   ٣٧وقوله جل وعز إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغانكم آية  - ٣٢



  ه حفيت الدابة فيحفكم أي جيهدكم ومن
  وخيرج أضغانكم قيل أي عداوتكم 

  وقال الضحاك غش قلوبكم إذا سئلتم أموالكم 
   ٣٨وقوله جل وعز وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم آية  - ٣٣

  قال قتادة أي إن تتولوا عن طاعة اهللا 
   ٣٨مث قال يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم آية 

  قال جماهد من شاء 

لعالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا من هؤالء الذين إن تولينا استبدلوا مث ال يكونوا أمثالنا وروى ا
فضرب بيده على فخذ سلمان رضي اهللا عنه فقال هم قوم هذا لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من الفرس متت 

  سورة حممد 

  تفسري سورة الفتح مدنية

  آية  ٢٩وآياهتا 

  ورة الفتح وهي مدنية س
  مدنية يف رواية جماهد عن ابن عباس 

وروى الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان قاال نزلت سورة الفتح بني مكة واملدينة كلها يف 
  شأن احلديبية 

   ١من ذلك قوله جل وعز إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية  - ١
تحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر بعد رجوع النيب روى قتادة عن أنس قال نزلت إنا ف

  من احلديبية فقال رسول اهللا لقد نزلت علي آية 

أحب إيل من مجيع الدنيا مث تالها فقال رجل من املسلمني هنيئا مريئا هذا لك يا رسول اهللا فماذا لنا فأنزل اهللا جل 
  جنت جتري من حتتها األهنار إىل آخر اآلية وعز ليدخل املؤمنني واملؤمنات 

  قال جماهد يف قوله تعاىل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال قضينا لك قضاء بينا 
  قال سفيان ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك أي ما كان يف اجلاهلية وما تاخر قال ما كان يف اإلسالم مما مل تعمله بعد 

  فتحنا لك فتحا مبينا ثالثة أقوال متقاربة قال أبو جعفر يف قوله جل وعز إنا 
  أ منها ما تقدم أنه فتح احلديبية واحلديبية بئر مسي املكان بامسها 

قال ابو جعفر وال أعرف أحدا من أهل اللغة يشدد الياء منها وكان يف فتحها أعظم اآليات ألن النيب فيما روي 
فأقبل املاء حىت شرب كل من كان معه ومل يكن بينهم إال ورد على هذه البئر وقد نزف ماؤها فتمضمض وتفل فيها 

  ترام حىت كان الفتح هذا قول 



  ب وقيل املعىن إنا فتحنا لك فتحا مبينا باجتناب الكبائر ليغفر لك اهللا الصغائر 
ية قضاء من ج وقيل إنا فتحنا لك فتحا باهلداية إىل اإلسالم فهذه األقوال متقاربة وقول جماهد جيمعها ألن فتح احلديب

  قضاء اهللا وهداية من هدايته يهدي هبا من شاء وكذلك اجتناب الكبائر 
  وقد روي عن ابن عباس ما يقويه قال ما كنت أدري ما معىن إنا فتحنا حىت قالت يل ابنة مشرح فتح اهللا بيين وبينك 

  وقوله تعاىل ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق 

   ٢تعاىل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك ومت تأخر آية  وقد تكلم العلماء يف قوله - ٢
  فقال ابو حامت املعىن ليغفرن لك اهللا 

وقال أبو احلسن بن كيسان ال جيوز أن تكون إال الم كي قال قال اهللا جل وعز إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت 
ابا فأمر اهللا أن يستغفره إذا كان الفتح الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تو

  ووعده باملغفرة فكان قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا متعلقا بذاك 
  وقيل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر مما 

  كان أي مما كان مقدما ومؤخرا وقد وقع ذلك كله 
للمستقبل أي لتقع املغفرة يف االستقبال فيما يكون من الذنوب  وقيل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر كله

  أوال وآخرا 
   ٣ ٢مث قال جل وعز ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك اهللا نصرا عزيزا آية  - ٣

  أي نصرا ذا عز ال ذل معه 
   ٤ع إمياهنم آية مث قال جل وعز هو الذي انزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا م - ٤

  السكينة اي السكون والطمأنينة 
   ٤وقوله جل وعز واهللا جنود السموات واألرض وكان اهللا عليما حكيما آية  - ٥

  أي كل ما فيها يدل على أن له خالقا وأنه واحد 
   ٥مث قال جل وعز ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار آية  - ٦

  الم واهلداية هبذا أي فتح لك باإلس
  ويدل عليه أيضا قوله سبحانه ويعذب املنافقني 

   ٦واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا ظن السوء آية 
  ألهنم ظنوا أن النيب ال يرجع عليهم دائرة السوء أي اهلالك 

  ويقرأ السوء والفرق بينهما أن السوء الشيء بعينه والسوء الفعل 
   ٨عز إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آية وقوله جل و - ٧

  قال قتادة أي شاهدا على أمتك ومبشرا احملسن منهم ونذيرا املسيء 
  قال أبو جعفر هذا قول حسن وهذه حال مقدرة 



  حكى سيبويه مررت برجل معه صقر صائدا به غدا 
  روا قائما غدا فاملعىن إنا أرسلناك مقدرين لشهادتك يوم القيامة وعلى هذا تقول رايت عم

   ٩وقوله جل وعز لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيال آية  - ٨
  روى شعبة عن ايب بشر عن عكرمة يف قوله تعاىل وتعزروه قال وتقاتلوا معه بالسيف 

  قال قتادة وتنصروه 
  وقرأ جويرب اي وتفخموه 

  وقرأ عاصم اجلحدري وتعزروه 
  من التبجيل والتطهري ومنه التعزير الذي هو دون احلد وأصله يف اللغة 

  وقرا حممد اليماين وتعززوه بزاءين معجمتني يقال عززه أي جعله عزيزا وقواه ومنه قوله تعاىل فعززنا بثالث 
  وجيوز أن يكون وتعزروه وتوقروه هللا جل وعز وحده وجيوز أن يكون للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٩ىل وتسبحوه بكرة وأصيال آية فأما قوله تعا - ٩
  فال جيوز أن تكون إال هللا جل وعز 

  ألنه ليس خيلو من أن يكون معناه كما قال جويرب وتصلوا له 
  أو يكون معناه وتعظموه وتنزهوه 

   ١٠وقوله جل وعز إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا آية 
  أي عقدك عليهم البيعة عقد هللا جل وعز 

   ١٠جل وعز يد اهللا فوق أيديهم آية مث قال  - ١١
  أي يد اهللا يف الثواب 

  وقيل يف الوفاء 
  وقيل يف املنة عليهم باهلداية 

  فوق أيديهم يف الطاعة 
  فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه يقال نكث إذا نقض ما اعتقده 

   ١١ر لنا آية وقوله جل وعز سيقول لك املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغف - ١٢
  قال جماهد هم أعراب املدينة وجهينة ومزينة 

  مث قال تعاىل شغلتنا أموالنا وأهلونا أي ليس لنا من حيفظ أموالنا ويقوم بأهالينا 
   ١٥وقوله جل وعز سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم آية  - ١٣

مكة فأبوا وقالوا كيف خنرج معه إىل قوم جاءوا إليه فقتلوا أصحابه فلما  قال جماهد دعاهم النيب إىل اخلروج إىل
  خرج النيب وأخذ قوما على غفلة ووجه هبم قالوا ذرونا 

  نتبعكم 
   ١٥مث قال جل وعز يريدون أن يبدلوا كالم اهللا آية  - ١٤

  ا وهو على قول ابن زيد قوله جل وعز فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو



   ١٦وقوله جل وعز قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون آية  - ١٥
روى سفيان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبري قال سفيان أراه عن ابن عباس ستدعون إىل قوم أويل 

  بأس شديد قال هوازن 

  وقال عطاءهم فارس 
  م وقال احلسن فارس الرو

ومن أصح ما قيل فيه اهنم بنو حنيفة الذين قوتلوا يف الردة وكان هذا مما يدل على صحة خالفة أيب بكر رضي اهللا 
  عنه من القرآن 

  ويدلك على ذلك قوله تعاىل تقاتلوهنم أو يسلمون فليس هذا ممن تؤخذ منهم اجلزية 

   ١٦ا أليما آية وقوله جل وعز وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب - ١٦
  أي كما توليتم مع النيب 

قال عثمان بن املغرية سألت احلسن عن قوله تعاىل ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على  - ١٧
   ١٧املريض حرج آية 

  فقال هذا يف اجلهاد 
   ١٨وقوله جل وعز لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة آية  - ١٨

  يرب بايعوا على أن ال يفروا قال جو

  وقال قتادة كانوا ألفا وأربعمائة وكانت الشجرة مسرة 
   ١٨وقوله جل وعز فعلم ما يف قلوهبم فانزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا آية  - ١٩

  فعلم ما يف قلوهبم من اإلخالص 
  فأنزل السكينة عليهم قال قتادة الصرب والوقار 

  قال ابن أيب ليلى خيرب وأثاهبم فتحا قريبا 
   ٢٠وقوله جل وعز وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم آية  - ٢٠

  قوله فعجل لكم هذه قال جماهد يعين خيرب 

  مث قال تعاىل وكف أيدي الناس عنكم ألهنم خلفوا عياالهتم فزعني عليهم فمنع اهللا منهم وكف أيدي الناس عنهم 
   ٢١وقوله جل وعز وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا وكان اهللا على كل شيء قديرا آية  - ٢١

روى شعبة عن مساك احلنفي قال مسعت ابن عباس يقول يف قوله تعاىل وأخرى مل تقدروا عليها هي الفتوح اليت 
  فتحت لكم 

  وقال ابن أيب ليلى هي فارس والروم 
  عد إىل يوم القيامة وقال جماهد هو ما يكون ب
  وقال قتادة هو فتح مكة 



   ٢٢مث قال جل وعز ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا آية  - ٢٢
  قال قتادة كفار قريش 

  قال أبو جعفر ولو قاتلكم من مل يقاتلكم منهم الهنزموا ألن يف سنة اهللا نصر أوليائه 
 ٢٣له عز و جل مث ال جيدون وليا وال نصريا وال جيدون هلم وليا وال نصريا من اهللا جل وعز قال قتادة يعين يف قو

   ٢٤وقوله جل وعز وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم آية 

  كف أيدي املشركني عمن خلفه املؤمنون حني خرجوا إىل احلديبية 
 وكف أيديكم عنهم تطلع رجل من أصحاب النيب يقال له زنيم فرماه املشركون بسهم قال قتادة يف قوله تعاىل

فقتلوه فبعث النيب خيال فأخذوا اثين عشر فارسا فأتوا هبم النيب فقال هلم الكم عهد أو ذمة قالوا ال فأطلقهم فأنزل 
  اهللا تعاىل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 

  احلديبية  قال قتادة يعين

   ٢٥وقوله جل وعز هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله آية  - ٢٤
  قال قتادة واهلدي معكوفا حمبوسا 

   ٢٥وقوله جل وعز أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء آية  - ٢٥
  نهم معرة أي عيب أن تطئوهم أي تقتلوهم فتصيبكم م

  يقول املشركون قتلوا أهل دينهم ولو فعلتم ألدخلهم اهللا يف رمحته 

   ٢٥وقوله جل وعز لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما آية  - ٢٦
  قال جماهد لعذبنا الذين كفروا بالسباء والقتل 

   ٢٦وقوله جل وعز وألزمهم كلمة التقوى آية  - ٢٧
   طالب وابن عمر وأبو هريرة كلمة التقوى ال إله إال اهللا قال علي بن أيب

   ٢٦مث قال تعاىل وكانوا أحق هبا وأهلها آية  - ٢٨
  أي أن اهللا اختارهم لدينه 

وقوله جل وعز لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إنشاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم  - ٢٩
   ٢٧ومقصرين ال ختافون آية 

  قال جماهد راى النيب كأنه قد دخل مكة هو وأصحابه 

  حملقني 
وقال قتادة هي رؤيا رآها النيب باحلديبية كأهنم دخلوا مكة حملقني رؤوسهم ومقصرين فاستبطأوا الرؤيا مث دخلوا 

  بعد ذلك 
  فأما قوله تعاىل إن شاء اهللا ففيه اقوال 
  أ منها إن املعىن إن شئت دخلتم آمنني 

  و حكاية ملا قيل للنيب ب وقيل ه



  ج وقيل خوطب العباد على ما جيب أن يقولوه كما قال تعاىل وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا 
  د وقيل االستثناء ملن مات منهم أو قتل 

   ٢٧وقوله جل وعز فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا آية  - ٣٠
  حلديبية مث فتح اهللا عليهم خيرب قال جماهد رجعوا من ا

وقوله جل وعز حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال  - ٣١
   ٢٩من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من اثر السجود آية 

  قال سعيد بن جبري ذلك اثر الطهور وثرى األرض 
   وقال عكرمة هو أثر التراب

  قال ابن وهب أخربين مالك يف قوله تعاىل سيماهم يف وجوههم قال هو ما يتعلق باجلهة من تراب األرض فهذا قول 
  وقال جماهد إمنا هو اخلشوع والتواضع وليس للمنافق هذا 

  وقال احلسن بياض يكون يف الوجه يوم القيامة 
  ه وقال عطية موضع اجلبهة يوم القيامة اشد بياضا من سائر الوج

  وقال الضحاك هذا يوم القيامة تبدو صالهتم على 

  وجوههم وقال مشر بن عطية هو هتيج الوجه وصفرته من سهر الليل 
  وقال فتادة نعتوا بالصالة اي يعرفون بالصالة 

   ٢٩مث قال جل وعز ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه آية  - ٣٢
  بن عباس مثلهم يعين نعتهم يف التوراة واإلجنيل أي مكتوب فيهما روى علي بن أيب طلحة عن ا

  وقال قتادة فيما تقدم مثلهم يف التوراة وهلم مثل آخر يف اإلجنيل وهو كزرع أخرج شطأه 
  قال الضحاك مها مثالن فاألول يف التوراة والثاين يف اإلجنيل 
  يل وقال جماهد مها مثل واحد والتمام على قول جماهد يف اإلجن

   ٢٩مث قال جل وعز كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه آية  - ٣٣
  كزرع أي هم كزرع 

  اخرج شطأه روى محيد عن أنس قال نباته فروخه 
  قال أبو عبيدة يقال أشطأ الزرع إذا خرجت فراخه 

  قال الفراء احلبة خترج العشر والسبع والثماين من السنبل 

  مث قال تعاىل فآزره 
  قال جماهد أي شدده وأعانه 

  وقال الضحاك هم أصحاب النيب كانوا قليال فكثروا وضعفاء فقووا 
   ٢٩مث قال جل وعز فاستغلظ فاستوى على سوقه آية  - ٣٤

  مجع ساق يعجب الزراع متثيل ليغيظ هبم الكفار قال قتادة أي ليغيظ حممد وأصحابه الكفار 



   ٢٩منوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما آية مث قال جل وعز وعد اهللا الذين آ - ٣٥
  جيوز ان تكون من ههنا لبيان اجلنس كما قال تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان 

  وجيوز أن تكون للتبعيض أي وعد اهللا الذين ثبتوا على اإلميان منهم مغفرا وأجرا عظيما 
  مد رسوله وعلى آله وصحبه وسلم انتهت سورة الفتح آخر السورة واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حم
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