
لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

  تفسري الثعاليب املوسوم جبواهر احلسان 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما 
لرمحن ابن حممد بن خملوف الثعاليب لطف اهللا به يف يقول العبد الفقري إىل اهللا املعترف بذنبه الراجي رمحة ربه عبد ا

  الدارين وبسائر املؤمنني 
احلمد هللا رب العاملني وصلوات ربنا وسالمه على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه السادة املكرمني 

ه وبدت لذوي املعارف عند واحلمد هللا الذي من علينا باإلميان وشرفنا بتالوة القرآن فأشرقت علينا حبمد اهللا أنوار
التالوة أسراره وفاضت على العارفني عند التدبر والتأمل حباره فسبحان من أنزل على عبده الكتاب وجعله ألهل 

  الفهم املتمسكني به من أعظم األسباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب 
  لبك بأنوار اليقني وجعلين وإياك من أوليائه املتقني الذين شرفهم بنزل أما بعد أيها األخ أشرق اهللا قليب وق

قدسه وأوحشهم من اخلليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته مبا مأل قلوهبم حربه 
وجالله يتنعمون  ووله عقوهلم يف عظمته حريه فجعلوا مههم به واحدا ومل يروا يف الدارين غريه فهم مبشاهدة كماله

وبني آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وباالنقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون هلجني بصادق قوله قل اهللا مث 
ذرهم يف خوضهم يلعبون فإين مجعت لنفسي ولك يف هذا املختصر ما ارجو أن يقر اهللا به عيين وعينك يف الدارين 

ليه تفسري ابن عطية وزدته فوائد مجة من غريه من كتب األئمة وثقات أعالم فقد ضمنته حبمد اهللا املهم مما اشتمل ع
هذه األمة حسبما رأيته أو رويته عن االثبات وذلك قريب من مائة تأليف وما منها تأليف إال وهو منسوب إلمام 

لفظ صاحبه مشهور بالدين ومعدود يف احملققني وكل من نقلت عنه من املفسرين شيئا فمن تأليفه نقلت وعلى 
عولت ومل أنقل شيئا من ذلك باملعىن خوف الوقوع يف الزلل وإمنا هي عبارات وألفاظ ملن أعزوها إليه وما انفردت 
بنقله عن الطربي فمن اختصار الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد اللخمي النحوي لتفسري الطربي نقلت 

اخلطيب يف حسن الثناء على الطربي ومدح تفسريه وأثىن عليه غاية نسأل  ألنه اعتىن بتهذيبه وقد أطنب أبو بكر بن
اهللا تعاىل أن يعاملنا وإياهم برمحته وكل ما يف آخره انتهى فليس هو من كالم ابن عطية بل ذلك مما انفردت بنقله 

ال يصلحه برأيه عن غريه ومن أشكل عليه لفظ يف هذا املختصر فلرياجع األمهات املنقول منها فليصلحه منها و
  وبديهة عقله فيقع يف الزلل من حيث ال يشعر وجعلت عالمة 

التاء لنفسي بدال من قلت ومن شاء كتبها قلت وأما العني فالبن عطية وما نقلته من األعراب عن غري ابن عطية 
عنه نقلت وكل ما فمن الصفاقسي خمتصر أيب حيان غالبا وجعلت الصاد عالمة عليه ورمبا نقلت عن غريه معزوا ملن 

نقلته عن ايب حيان فإمنا نقلي له بواسطة الصفاقسي غالبا قال الصقاقسي وجعلت عالمة ما زدته على أيب حيان م 
وما يتفق يل إن أمكن فعالمته قلت وباجلملة فحيث أطلق فالكالم أليب حيان وما نقلته من األحاديث الصحاح 

والترمذي يف باب األذكار والدعوات فأكثره من النووي وسالح واحلسان عن غري البخاري ومسلم وأيب داوود 
املؤمن ويف الترغيب والترهيب وأحوال اآلخرة فمعظمه من التذكرة للقرطيب والعاقبة لعبد احلق ورمبا زدت زيادات 



هذا حمشو كثرية من مصابيح البغوي وغريه كما ستقف عليه إن شاء اهللا تعاىل كل ذلك معزو حملاله وباجلملة فكتايب 
بنفائس احلكم وجواهر السنن الصحيحة واحلسان املأثورة عن سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقد قال أبو عمر 
بن عبد الرب يف كتاب التقصي وأوىل األمور مبن نصح نفسه واهلم رشده معرفة السنن اليت هي البيان جململ القرآن 

تعبدهم به من شرائع دينه الذي به االبتالء وعليه اجلزاء يف دار اخللود  هبا يوصل إىل مراد اهللا تعاىل من عباده فيما
والبقاء اليت هلا يسعى االلباء العقالء والعلماء احلكماء فمن من اهللا عليه حبفظ السنن والقرآن فقد جعل بيده لواء 

ا انتهى واهللا اسأل أن اإلميان فإن فقه وفهم واستعمل ما علم دعي يف ملكوت السماوات عظيما ونال فضال جسيم
جيعل هذا السعي خالصا لوجهه وعمال صاحلا يقربنا إىل مرضاته وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا 

  العلي العظيم 

  ومسيته باجلواهر احلسان يف تفسري القرآن 
لم تسليما كثريا عدد ما سأل اهللا أن ينفع به كل من حصله وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وس

ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وها أنا إن شاء اهللا أشرع يف 
املقصود والتقط من كالم ابن عطية رمحه اهللا ما ستقف عليه من النبذ احلسنة املختارة ما تقر به العني وإذا نقلت 

كما تقدم قال ع رمحه اهللا بعد كالم يف اثناء خطبته وملا أردت أن أختار لنفسي وانظر شيئا من غريه عزوته لصاحبه 
يف علم أعد أنواره لظلم رمسى سربت العلوم بالتنويع والتقسيم وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف املعلوم 

قدرته وتقدست أمساؤه  فوجدت أمتنها حباال وأرسخها جباال وأمجلها آثارا واسطعها أنوارا علم كتاب اهللا جلت
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمني 
السماء إىل أمني األرض وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إىل اهللا تعاىل وختليصا للنيات وهنيا عن الباطل وحضا على 

دنيا فيختل حامله من منازهلا صيدا وميشي يف التلطف هلا رويدا ورجوت أن اهللا تعاىل الصاحلات إذ ليس من علوم ال
حيرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره معانيه ونفسا ميزت براعة رصفه ومبانيه مث قال قال اهللا تعاىل انا سنلقى 

اهللا عليه و سلم قيدوا العلم بالكتب  عليك قوال ثقيال قال املفسرون اىي علم معانيه والعمل هبا وقد قال النيب صلى
ففزعت إىل تعليق ما يتنخل يل يف املناظرة من علم التفسري قال ولنقدم بني يدي القول يف التفسري أشياء قد قدم 

  أكثرها املفسرون وأشياء ينبغي أن تكون راسخة يف حفظ الناظر يف هذا العلم جمتمعة لذهنه 

  باب يف فضل القرآن 
صلى اهللا عليه و سلم أهنا ستكون فنت كقطع الليل املظلم قيل فما النجاة منها يا رسول اهللا قال  قال رسول اهللا

كتاب اهللا تبارك وتعاىل فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل ليس باهلزل من تركه جتربا 
ونوره املبني والذكر احلكيم والصراط املستقيم هو قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا وهو حبل اهللا املتني 

الذي ال تزيغ به االهواء وال تتشعب معه اآلراء وال يشبع منه العلماء وال ميله األتقياء من علم علمه سبق ومن عمل 
به اجر ومن حكم به عدل ومن اعتصم به فقد هدي إىل صراط مستقيم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

علم األولني واآلخرين فليثور القرآن وقال صلى اهللا عليه و سلم ان الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له  أراد
أجران والذي يقرأه وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام الربرة وقال صلى اهللا عليه و سلم اتلوا هذا القرآن فان 

ولكن األلف حرف والالم حرف وامليم حرف اهللا ياجركم باحلرف منه عشر حسنات أما أىن ال أقول أمل حرف 
وقال صلى اهللا عليه و سلم ما من شفيع افضل عند اهللا من القرآن ال نيب وال ملك وقال صلى اهللا عليه ومل افضل 



عبادة اميت القرآن وحدث انس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال من قرأ مائة آية كتب من 
مائيت آية مل يكتب من الغافلني ومن قرأ ثالمثائة آية مل حياجه القرآن قال الشيخ حيىي بن شرف القانتني ومن قرأ 

النووي اعلم ان قراءة القرآن اكد االذكار وافضلها فينبغي املداومة عليها فال خيلو عنها يوما وليلة وحيصل له اصل 
شوع واخلضوع وقد روينا يف كتاب ابن السين عن انس القراءة بقراءة اآليات القليلة واملطلوب القراءة بالتدبر واخل

  عن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم انه قال من قرأ مخسني آية مل يكتب من الغافلني ومن قرأ مائة آية كتب من القانتني ومن قرأ مائيت آية مل حياجه 
رأ أربعني آية بدل مخسني ويف القرآن يوم القيامة ومن قرأ مخسمائة آية كتب له قنطار من االجر ويف رواية من ق

رواية عشرين آية ويف رواية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من قرأ عشر آيات مل يكتب من الغافلني 
وجاء يف الباب أحاديث كثرية بنحو هذا انتهى من احللية وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

ن وروى انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القرآن شافع مشفع وما اشراف اميت محلة القرآ
حل مصدق ومن شفع له القرآن جنا ومن حمل به القرآن يوم القيامة كبه اهللا لوجهه يف النار واحق من شفع له 

ى اهللا عليه و سلم امل تر القرآن اهله ومحلته واوىل من حمل به من عدل عنه وضيعه وقال قوم من األنصار للنيب صل
يا رسول اهللا ثابت بن قيس مل تزل داره البارحة يزهر فيها وحوهلا أمثال املصابيح فقال هلم فلعله قرأ سورة البقرة 

فسئل ثابت ابن قيس فقال نعم قرأت سورة البقرة ويف هذا املعىن حديث صحيح عن اسيد ابن حضري يف تنزل 
ة سورة البقرة قلت ويف رواية سورة الكهف وهذا احلديث خرجه البخاري ومسلم املالئكة يف الظلة لصوته بقراء

والترمذي والنساءي انتهى وقال عقبة بن عامر عهد الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فقال 
لفعل ويرفع عليكم بالقرآن وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص ان من اشراط الساعة ان يبسط القول وخيزن ا

االشرار ويوضع االخيار وان تقرأ املثناة على رءوس الناس ال تغري قيل ومااملثناة قال ما استكتب من غري كتاب اهللا 
قيل له فكيف مبا جاء من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما اخذمتوه عن من تامنونه على نفسه ودينه 

  وه ابناءكم فاعقلوه وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلم

فانكم عنه تسألون وبه جتزون وكفى به واعظا ملن عقل وقال رجل لعبد اهللا ابن مسعود اوصين فقال إذا مسعت اهللا 
تعاىل يقول يا ايها الذين ءامنوا فارعها مسعك فإنه خري يأمر به او شر ينهى عنه وروى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى 

قراءة أو صوتا بالقرآن فقال الذي إذا مسعته رأيته خيشى اهللا تعاىل وقال  اهللا عليه و سلم سئل عن احسن الناس
صلى اهللا عليه و سلم اقرءوا القرآن قبل ان جييء قوم يقيمونه كما يقام القدح ويضيعون معانيه يتعجلون اجره وال 

ن فجعلوا يبكون فقال أبو يتأجلونه وروي أن أهل اليمن ملا قدموا أيام أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه مسعوا القرآ
بكر هكذا كنا مث قست القلوب وروي ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ مرة ان عذاب ربك لواقع ما له من 

دافع فأن أنة عيد منها عشرين يوما قال القرطيب يف التذكرة وما تقرب املتقربون إىل اهللا تعاىل بشيء مثل القرآن 
الرب تبارك وتعاىل من شغله قراءة القرآن عن مسأليت اعطيته افضل ما اعطى قال صلى اهللا عليه و سلم يقول 

السائلني رواه الترمذى انتهى قلت ولفظ الترمذى عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
على سائر  الرب عز و جل من شغله القرآن وذكري عن مسأليت اعطيته افضل ما اعطي السائلني وفضل كالم اهللا

الكالم كفضل اهللا على خلقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعن عبداهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم قال مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى وعماد 



ا من غري تفهم وهذا الذي عليه احملققون وهو الذي االمر التدبر والتفهم فقلة القراءة مع التفهم افضل من كثرهت
يدل عليه القرآن وصحيح اآلثار ولوال االطالة التينا من ذلك مبا يثلج له الصدر وقد ذكر بعض شراح الرسالة يف 

  الذي يقرأ القرآن من غري تأمل وال تفهم هل له أجر أم ال قوالن وهذا 

بعدم االجر على ضعفه هو ظاهر ما حكاه عياض يف املدارك عن الشليب يف  اخلالف واهللا اعلم يف غري املتعلم والقول
قصته مع االمام املقرىء وباجلملة فالتدبر والتفهم هو الذي حيصل معه االنابة واخلشوع وكل خري ونقل الباجى يف 

ال أزيد عليها سنن الصاحلني عن حممد بن كعب القرظي قال الن اقرأ يف ليلى حىت أصبح بإذا زلزلت وبالقارعة 
واتردد فيها واتفكر احب إىل من أن اهذ القرآن ليلى هذا أو قال انثره نثرا وحنوه عن جماهد وغريه وعن ابن عباس 
قال ركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة والقلب ساه انتهى قال ابن ايب مجرة واملرغب فيه التدبر يف القراءة 

اءة بال تدبر وفائدة التدبر هو أن تعرف معىن ما تتلوه من اآلي انتهى وقال احلسن وان قلت وهو خري من كثرة القر
بن أيب احلسن انكم اختذمت قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل مجال تركبونه فتقطعون به املراحل وان من كان قبلكم 

مسعود رضي اهللا عنه يقول انزل  رأوه رسائل اليهم من رهبم فكانوا يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنهار وكان ابن
عليهم القرآن ليعملوا به فاختذوا درسه عمال ان احدهم ليتلو القرآن من فاحتته إىل خامتته ما يسقط منه حرفا وقد 

اسقط العمل به قال ع قال اهللا تعاىل ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال تعال انا سنلقي عليكم قوال ثقيال أي علم 
والقيام حبقوقه ثقيل فمال الناس إىل امليسر وتركوا الثقيل وهو املطلوب منهم وقيل ليوسف بن معانيه والعمل به 

اسباط بأي شيء تدعوا إذا ختمت القرآن فقال استغفر اهللا من تالويت ألين إذا ختمته مث تركت ما فيه من االعمال 
لعلماء قال فلما ختمته اردت الرجوع خشيت املقت فاعدل إىل االستغفار والتسبيح وقرأ رجل القرآن على بعض ا

من اوله فقال يل اختذت القراءة علي عمال اذهب فاقرأه على اهللا تعال يف ليلك وانظر ماذا يفهمك منه قال الغزايل 
  يف كتاب 

التفكر واما طريق الفكر الذي تطلب به العلوم اليت تثمر اجتالب احوال حممودة أو التنزه عن صفات مذمومة فال 
فيه انفع من تالوة القراءن بالفكر فانه جامع جلميع املقامات واالحوال وفيه شفاء للعاملني وفيه ما يورث يوجد 

اخلوف والرجاء والصرب والشكر واحملبة والشوق وسائر االحوال احملمودة وفيه ما يزجر عن سائر الصفات املذمومة 
تفكر فيها مرة بعد أخرى ولو ليلة كاملة فقراءة آية بتفكر فينبغي ان يقرأه العبد ويردد اآلية اليت هو حمتاج إىل ال

وفهم خري من ختمة من غري تدبر وفهم فان حتت كل كلمة منه اسرارا ال تنحصر وال يوقف عليها اال بدقيق الفكر 
عن صفاء القلب بعد صدق املعاملة وكذلك حكم مطالعة اخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقدة اويت عليه 

لسالم جوامع الكلم فكل كلمة من كلماته حبر من حبور احلكمة لو تأمله العامل حق تأمله مل ينقطع فيه نظره طول ا
عمره وشرح ءاحاد اآليات واالخبار يطول وانظر قوله صلى اهللا عليه و سلم ان روح القدس نفث يف روعى احبب 

انك جمزي به فان هذه الكلمات جامعة حلكم من احببت فانك مفارقه وعش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت ف
االولني واآلخرين وهي كافية للمتأملني ولو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوهبم غلبة يقني الستغرقتهم وجلالت 

  بينهم وبني التلفت إىل الدنيا بالكلية انتهى من االحياء باب يف فضل تفسري القرآن واعرابه 
سلم اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه فان اهللا تعاىل حيب ان يعرب قال أبو العالية يف قال النيب صلى اهللا عليه و 

تفسري قوله عز و جل ومن يوت احلكمة فقد اويت خريا كثريا قال احلكمة الفهم يف القرآن وقال قتادة احلكمة 
  القرآن والفقه 



بصرة يف تفسري آية فقيل له ان الذي يفسرها فيه وقال غريه احلكمة تفسري القرآن وقال الشعيب رحل مسروق إىل ال
رحل إىل الشام فتجهز ورحل اليه حىت علم تفسريها وذكر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه جابر بن عبد اهللا 

فوصفه بالعلم فقال له رجل جعلت فداك تصف جابرا بالعلم وانت انت فقال انه كان يعرف تفسري قوله تعاىل ان 
ن لرادك إىل معاد وقال اياس ابن معاوية مثل الذين يقرءون القرآن وهم ال يعلمون تفسريه الذي فرض عليك القرآ

كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليال وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ال يدرون ما يف الكتاب ومثل 
وال يفسر كاالعرايب الذي يعلم التفسري كرجل جاءهم مبصباح فقرءوا ما يف الكتاب وقال ابن عباس الذي يقرأ 

الذي يهذ الشعر وقال جماهد احب اخللق إىل اهللا اعلمهم مبا انزل اهللا وقال احلسن واهللا ما انزل اهللا آية اال احب ان 
يعلم فيمن انزلت وما يعىن هبا وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى للقرءان وجوها 

  كثرية 
   الكالم يف تفسري القرآن واجلرءة عليه ومراتب املفسرين فصل فيما قيل يف

روي عن عائشة رضي اهللا عنها اهنا قالت ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفسر من كتاب اهللا تعاىل اال ءايا 
ا مما ال بعدد علمهن اياه جربيل عليه السالم قال ع ومعىن هذا احلديث يف مغيبات القرآن وتفسري جممله وحنو هذ

سبيل اليه اال بتوقيف من اهللا تعاىل ومن مجلة مغيباته ما مل يعلم اهللا به عباده كوقت قيام الساعة وحنوها ومنها ما 
يستقرأ من الفاظه كعدد النفخات يف الصور وكرتبة خلق السموات واألرض وروي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم قال من 

فقد أخطأ ومعىن هذا أن يسأل الرجل عن معىن يف كتاب اهللا فيتسور عليه برأيه دون  تكلم يف القرآن برأيه فاصاب
نظر فيما قال العلماء أو اقتضته قوانني العلوم كالنحو واألصول وليس يدخل يف هذا احلديث أن يفسر اللغويون 

ونظر فإن هذا القائل على هذه  لغته والنحاة حنوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده املبين على قوانني علم
الصفة ليس قائال مبجرد رأيه وكان جلة من السلف كسعيد ابن املسيب وعامر الشعيب وغريمها يعظمون تفسري 

القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا ألنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم وكان جلة من السلف كثري عددهم يفسرونه 
ي اهللا عن مجيعهم ت وخرج أبو عيسى الترمذي يف جامعه عن ابن عباس وهم ابقوا على املسلمني يف ذلك رض

رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار قال 
احلديث أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وخرج أيضا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا 

عين إال ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وخرج عن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يف القرآن 

أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  برأيه فأصاب فقد أخطأ قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض
وغريهم أهنم شددوا يف هذا يف أن يفسر القرآن بغري علم وأما الذي روي عن جماهد وقتادة وغريمها من أهل العلم 
أهنم فسروا القرآن فليس الظن هبم أهنم قالوا يف القرآن أو فسروه بغري علم أو من قبل انفسهم وقد روي عنهم ما 

على ما قلنا أهنم مل يقولوا من قبل أنفسهم بغري علم حدثنا احلسني بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن  يدل
  معمر عن قتادة قال ما يف القرآن آية اال وقد مسعت فيها بشيء وحدثنا ابن 

ج إىل أن أسأل أىب عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن االعمش قال قال جماهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل أحت
ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت انتهى ما نقلته من الترمذي مث قال ع فأما صدر املفسرين واملؤيد فيهم 



فعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ويتلوه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وهو جترد لألمر وكمله وتتبعه العلماء 
احملفوظ عنه يف ذلك اكثر من احملفوظ عن علي بن ايب طالب وقال ابن عليه كمجاهد وسعيد بن جبري وغريمها و

عباس ما اخذت من تفسري القرآن فعن علي بن أيب طالب وكان علي بن أيب طالب يثين على تفسري ابن عباس 
 وحيض على األخذ عنه وكان عبد اهللا ابن مسعود يقول نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس وهو الذي قال فيه

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وحسبك هبذه الدعوة ويتلوه عبد اهللا بن 
مسعود وأيب بن كعب وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وكل ما اخذ عن الصحابة فحسن متقدم ومن 

 وعلقمة وقد قرأ جماهد على ابن عباس قراءة تفهم املربزين يف التابعني احلسن بن أيب احلسن وجماهد وسعيد بن جبري
ووقوف عند كل آية ويتلوهم عكرمة والضحاك بن مزاحم وان كان مل يلق ابن عباس وامنا اخذ عن ابن جبري وأما 

السدى رمحه اهللا تعاىل فكان عامر الشعيب يطعن عليه وعلى أىب صاحل ألنه كان يرامها مقصرين يف النظر مث محل 
اب اهللا عز و جل عدول كل خلف والف الناس فيه كعبد الزراق واملفضل وعلي بن أيب طلحة والبخاري تفسري كت

وغريهم مث أن حممد بن جرير الطربي رمحه اهللا مجع علىالناس اشتات التفسري وقرب البعيد وشفى يف االسناد ومن 
ما منخول وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر املربزين يف املتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي فإن كالمه

  النحاس رمحهما اهللا فكثريا ما 

استدرك الناس عليهما وعلى سننهما مكي بن أيب طالب رمحه اهللا وأبو العباس املهدوي رمحه اهللا متقن التأليف 
  وكلهم جمتهد ماجور رمحهم اهللا ونضر وجوههم 

  فصل 
و سلم انزل القرآن على سبعة احرف فاقرءوا ما تيسر منه مث قال ع  واختلف الناس يف معىن قوله صلى اهللا عليه

بعد كالم والذي مال إليه كثري من أهل العلم كأيب عبيد وغريه أن معىن احلديث أنه أنزل على سبع لغات لسبع 
بكر ألن  قبائل مث اختلفوا يف تعيينهم وانا اخلص الغرض جهدي حبول اهللا فأصل ذلك وقاعدته قريش مث بنو سعد بن

النيب صلى اهللا عليه و سلم قرشي واسترضع يف بين سعد ونشأ فيهم مث ترعرع وشب وهو خيالط يف اللسان كنانة 
وهذيال وثقيفا وخزاعة وأسد وضبة والفافها لقرهبم من مكة وتكرارهم عليها مث بعد هذه متيما وقيسا ومن انضاف 

ر عليه أمر األحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه اجلملة املذكورة إليهم وسط جزيرة العرب فلما بعثه اهللا تعاىل ويس
وهي اليت قسمها على سبعة هلا السبعة األحرف وهي اختالفها يف العبارة قال ثابت بن قاسم لو قلنا من هذه 
دايت األحرف لقريش ومنها لكنانة ومنها ألسد ومنها هلذيل ومنها لتميم ومنها لضبة والفافها ومنها لقيس لكان ق

على قبائل مضر ىف مراتب سبعة تستوعب اللغات اليت نزل هبا القرآن وهذا حنو ما ذكرناه وهذه اجلملة هي اليت 
انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاهتا من الدخل ويسرها اهللا لذلك ليظهر آية هنيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه 

وجند وهتامة فلم تطرقها األمم فأما اليمن وهو جنويب اجلزيرة  وسبب سالمتها أهنا يف وسط جزيرة العرب يف احلجاز
فأفسدت كالم عربه خلطة احلبشة واهلنود على أن أبا عبيد القاسم بن سالم وأبا العباس املربد قد ذكرا أن عرب 

  اليمن من القبائل اليت نزل القرآن بلغاهتا قال ع وذلك عندي إمنا هو فيما استعملته 

غة اليمن كالعرم والفتاح فأما ما انفردوا به كالزخيخ والقلوب فليس يف كتاب اهللا منه شيء وأما عرب احلجاز من ل
ما وإىل العراق من جزيرة العرب وهي بالد ربيعة وشرقي اجلزيرة فأفسدت لغتها خمالطة الفرس والنبط ونصارى 

جفنة وغريهم فأفسدها خمالطة الروم وكثري احلرية وغري ذلك وأما الذي يلي الشام وهو مشايل اجلزيرة وهي بالد ءال 



من بين اسرائل وأما غريب اجلزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغريهم وأكثرها غري معمور فبقيت القبائل 
املذكورة سليمة اللغات مل تكدر صفو كالمها أمة من العجم ويقوى هذا املنزع أنه ملا أتسع نطاق اإلسالم وداخلت 

أهل املصرين البصرة والكوفة حلفظ لسان العرب وكتب لغتها مل يأخذوا إال من هذه القبائل  األمم العرب وجترد
الوسيطة املذكورة ومن كان معها وجتنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتب عنهم حرف واحد وكذلك جتنبوا 

وا اللغة وكانت هذه احلواضر حواضر احلجاز مكة واملدينة والطائف ألن السيب والتجار من األمم كثروا فيها فأفسد
يف مدة النيب صلى اهللا عليه و سلم سليمة لقلة املخالطة فمعىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أنزل القرآن على 
سبعة أحرف أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة مجلتها نزل القرآن فيعرب عن املعىن فيه مرة بعبارة قريش ومرة بعبارة 

حبسب األفصح واألوجز يف اللفظة اال ترى أن فطر معناها عند غري قريش ابتداء خلق الشيء هذيل ومرة بغري ذلك 
وعمله فجاءت يف القرآن فلم تتجه البن عباس حىت اختصم إليه أعرابيان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا قال ابن 

أدري معىن قوله تعاىل ربنا  عباس ففهمت حينئذ موقع قوله سبحانه فاطر السماوات واألرض وقال أيضا ما كنت
افتح بيننا وبني قومنا حىت مسعت بنت ذي جدن تقول لزوجها تعال افاحتك أي أحاكمك وكذلك قال عمر بن 

  اخلطاب رضي اهللا 

عنه وكان ال يفهم معىن قوله تعاىل أو يأخذهم على ختوف فوقف به فىت فقال ان أيب يتخوفين حقي فقال عمر اهللا 
ى ختوف أي على تنقص هلم وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم اكرب أو يأخذهم عل

يقرأ يف الصالة والنحل باسقات ذكره مسلم يف باب القراءة يف صالة الفجر إىل غري هذا من األمثلة فأباح اهللا تعاىل 
الوجه الذي فيه اإلعجاز وجودة لنبيه عليه السالم هذه احلروف السبعة وعارضه هبا جربيل يف عرضاته على 

الرصف ومل تقع اإلباحة يف قوله فاقرءوا ما تيسر منه بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من 
بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حىت 

اهللا وإمنا وقعت اإلباحة يف احلروف السبعة للنيب صلى اهللا عليه و سلم ليوسع هبا على يكون غري الذي نزل من عند 
أمته فقرأ مرة أليب مبا عارضه به جربيل ومرة البن مسعود مبا عارضه به أيضا ويف صحيح البخاري عن النيب صلى 

  حىت انتهى إىل سبعة أحرف اهللا عليه و سلم قال أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين 
  فصل يف ذكر األلفاظ اليت يف القرآن مما للغات العجم هبا تعلق 

اختلف الناس يف هذه املسألة فقال أبو عبيدة وغريه أن يف كتاب اهللا تعاىل من كل لغة وذهب الطربي وغريه إىل أن 
نسب إىل سائر اللغات إمنا اتفق فيها توارد القرآن ليس فيه لفظة إال وهي عربية صرحية وأن األمثلة واحلروف اليت ت
  اللغتني فتكلمت العرب والفرس أو احلبشة بلفظ واحد وذلك مثل قوله 

تعاىل إن ناشئة الليل قال ابن عباس نشأ بلغة احلبشة قام من الليل ومنه قوله تعاىل يؤتكم كفلني من رمحته قال أبو 
شة وكذلك قال ابن عباس يف القسورة أنه األسد بلغة احلبشة موسى األشعري كفالن ضعفان من األجر بلسان احلب

إىل غري هذا من األمثلة قال ع والذي أقوله أن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن بلسان عريب مبني وليس فيه لفظة 
العاربة خترج عن كالم العرب فال تفهمها اال من لسان ءاخر فاما هذه االلفاظ وما جرى جمراها فانه قد كان للعرب 

اليت نزل القرآن بلساهنا بعض خمالطة لسائر األلسنة بتجارات وسفر إىل الشام وأرض احلبشة فعلقت العرب هبذا 
كله الفاظا أعجمية غريت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إىل ختفيف ثقل العجمة واستعملتها يف أشعارها 

وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن فإن جهلها عريب ما  وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الصريح ووقع هبا البيان



فكجهله الصريح مما يف لغة غريه كما مل يعرف ابن عباس معىن فاطر إىل غري ذلك فحقيقة العبارة عن هذه األلفاظ 
أهنا يف األصل أعجمية لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية هبذا الوجه وما ذهب إليه الطربي من أن اللغتني 

تفقتا يف لفظة لفظة فذلك بعيد بل إحدامها أصل واألخرى فرع يف األكثر ألنا ال ندفع أيضا جواز االتفاق قليال ا
  شاذا باب تفسري أمساء القرآن وذكر السورة واآلية 

هو القرآن وهو الكتاب وهو الفرقان وهو الذكر فالقرآن مصدر من قولك قرأ الرجل إذا تال يقرأ قرءانا وقراءة 
قتادة القرآن معناه التأليف قرأ الرجل إذا مجع وألف قوال وهبذا فسر قتادة قوله تعاىل إن علينا مجعه وقرآنه أي  وقال

  تأليفه 

... والقول األول أن القرآن مصدر من قرأ إذا تال ومنه قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
  ... ل تسبيحا وقرءانا يقطع اللي... ضحوا بامشط عنوان السجود به 

واكتبها ... أي وقراءة وأما الكتاب فهو مصدر من كتب إذا مجع ومنه قيل كتيبة الجتماعها ومنه قول الشاعر 
  ... باسيار 

أي امجعها وأما الفرقان فهو أيضا مصدر ألنه فرق بني احلق والباطل واملؤمن والكافر فرقانا وفرقانا وأما الذكر 
به الناس ءاخرهتم وإالههم وما كانوا يف غفلة عنه فهو ذكر هلم وقيل مسي بذلك ألن فيه  فسمي بذلك ألنه ذكر

ذكر األمم املاضية واألنبياء وفيل مسي بذلك ألنه ذكر وشرف حملمد صلى اهللا عليه و سلم وقومه وسائر العلماء به 
ر وكنانة يقولون سورة بغري مهز وأما السورة فإن قريشا كلها ومن جاورها من قبائل العرب كهذيل وسعد بن بك

ومتيم كلها وغريهم يهمزون فأما من مهز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه اليت هي سؤر وسؤرة من اسأر 
إذا ابقى ومنه سؤر الشراب وأما من ال يهمز فمنهم من يراها من املعىن املتقدم إال أهنا سهلت مهزهتا ومنهم من 

ناء أي القطعة منه ألن كل بناء فإمنا بين قطعة بعد قطعة فكل قطعة منها سورة فكان سور يراها مشبهة بسورة الب
القرآن هي قطعة بعد قطعة حىت كمل منها القرآن ويقال أيضا للرتبة الرفيعة من اجملد وامللك سورة ومنه قول النابغة 

  ... ل ملك دوهنا يتذبذب ترى ك... أمل تر ان اهللا أعطاك سورة ... الذبياين للنعمان بن املنذر 
فكأن الرتبة انبنت حىت كملت وأما اآلية فهي العالمة يف كالم العرب وملا كانت اجلملة التامة من القرآن عالمة 

على صدق اآليت هبا وعلى عجز املتحدى هبا مسيت آية هذا قول بعضهم وقيل مسيت آية ملا كانت مجلة ومجاعة كالم 
  أي جبماعتنا وقيل ملا كانت عالمة للفصل بني ما قبلها  كما تقول العرب جئنا بآيتنا

وما بعدها مسيت آية ت وقوله صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيح آية املنافق ثالث إذا حدث كذب احلديث وآية 
 اإلميان حب األنصار وآية ما بيننا وبني املنافقني شهود العشاء يقوى القول األول واهللا أعلم وهذا هو الراحج يف

خمتصر الطربي قال واآلية العالمة وذلك أطهر يف العربية والقرآن واصح القول أن آيات القرآن عالمات لإلميان 
وطاعة اهللا تعاىل ودالالت على وحدانيته وإرسال رسله وعلى البعث والنشور وأمور اآلخرة وغري ذلك مما تضمنته 

  علوم القرآن انتهى باب يف االستعاذة 
ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم معناه إذا أردت أن تقرأ فأوقع املاضي موقع قال اهللا عز و ج

املستقبل لثبوته وأمجع العلماء على أن قول القارىء اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ليس بآية من كتاب اهللا وامجعوا 
ا يف التعوذ يف الصالة فابن سريين والنخعي وقوم على استحسان ذلك والتزامه عند كل قراءة يف غري صالة واختلفو

يتعوذون يف كل ركعة وميتثلون أمر اهللا سبحانه باالستعاذة على العموم يف كل قراءة وابو حنيفة والشافعي يتعوذان 



 يف الركعة األوىل من الصالة ويريان قراءة الصالة كلها كقراءة واحدة ومالك رمحه اهللا ال يرى التعوذ يف الصالة
املفروضة ويراه يف قيام رمضان ومل حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه تعوذ يف صالة وأما لفظ االستعاذة 

فالذي عليه مجهور الناس وهو لفظ كتاب اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وأما املقرءون فأكثروا يف هذا من 
ل بعضهم أعوذ باهللا اجمليد من الشيطان املريد وحنو هذا مما هذا مما تبديل الصفة يف اسم اهللا ويف اجلهة األخرى كقو
  ال أقول فيه نعمت البدعة وال أقول أنه ال جيوز 

ومعىن االستعاذة االستجارة والتحيز إىل الشيء على وجه االمتناع به من املكروه وأما الشيطان فاختلف يف اشتقاقه 
نه بعد عن اخلري والرمحة وأما الرجيم فهو فعيل مبعىن مفعول كقتيل فقال احملذاق هو فيعال من شطن إذا بعد أل

  وجريح ومعناه أنه رجم باللغة واملقت وعدم الرمحة باب يف تفسري بسم اهللا الرمحن الرحيم 
روي أن رجال قال حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم تعس الشيطان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقل 

ه يتعاظم عنده ولكن قل بسم اهللا الرمحن الرحيم فإنه يصغر حىت يصري اقل من الذباب والبسملة تسعة ذلك فإن
عشر حرفا قال بعض الناس إن رواية بلغتهم أن مالئكة النار الذين قال اهللا فيهم عليها تسعة عشر إمنا ترتب 

كل أفعاهلم بسم اهللا الرمحن الرحيم عددهم على حروف بسم اهللا الرمحن الرحيم لكل حرف ملك وهم يقولون يف 
فمن هنالك هي قوهتم وباسم اهللا استضلعوا قال ع وهذا من ملح التفسري وليس من متني العلم ت وال خيفي عليك 

لني ما بلغ هؤالء ولقد أغىن اهللا تعاىل بصحيح األحاديث وحسنها عن موضوعات الوراقني فجزى اهللا نقاد األمة عنا 
ألثر عن جابر وأيب هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آية من الفاحتة يرده صحيح األحاديث خريا وما جاء من ا

كحديث أنس وأيب بن كعب وحديث قسمت الصالة بيين وبني عبدي وحنوها ومل حيفظ قط عن النيب صلى اهللا عليه 
قة عند حناة البصرة باسم تقديره و سلم وال عن اخللفاء بعده أهنم يبسملون يف الصالة ع ولباء يف بسم اهللا متعل

ابتداءى مستقر أو ثابت بسم اهللا وعند حناة الكوفة بفعل تقديره ابتدأت بسم اهللا واسم اصله مسو بكسر السني أو 
  مسو بضمها وهو عند 

البصريني مشتق من السمو ت وهو العلو واالرتفاع قال ص واالسم هو الدال بالوضع على موجود يف العيان أن 
سوسا ويف األذهان إن كان معقوال من غري تعرض ببنيته للزمان ومدلوله هو املسمى والتسمية جعل ذلك كان حم

اللفظ دليال على املعىن فهي أمور ثالثة متباينة فإذا أسندت حكما إىل لفظ اسم فتارة يكون حقيقة حنو زيد اسم 
له تعاىل تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك ابنك وتارة يكون جمازا وهو حيث يطلق االسم ويراد به املسمى كقو

وتأول السهيلي سبح اسم ربك على إقحام االسم أي سبح ربك وإمنا ذكر االسم حىت ال خيلو التسبيح من اللفظ 
باللسان ألن الذكر بالقلب متعلقه املسمى والذكر باللسان متعلقه اللفظ وتأول قوله تعاىل ما تعبدون من دونه إال 

ء كاذبة غري واقعة على احلقيقة فكأهنم مل يعبدوا إال األمساء اليت اخترعوها انتهى وقال الكوفيون أصل أمساء بأهنا أمسا
اسم وسم من السمة وهي العالمة ألن االسم عالمة ملن وضع له واملكتوبة اليت لفظها اهللا اهبر أمسائه تعاىل وأكثرها 

ألخر أوصافا وحذفت األلف األخرية من اهللا ليال يشكل خبط استعماال وهو املتقدم لسائرها يف األغلب وإمنا جتيء ا
الالت وقيل طرحت ختفيفا والرمحن صفة مبالغة من الرمحة معناها أنه انتهى إىل غاية الرمحن وهي صفة ختتص باهللا 

تعاىل وال تطلق على البشر وهي ابلغ من فعيل وفعيل ابلغ من فاعل ألن رامحا يقال ملن رحم ولو مرة واحدة 
  ورحيما يقال ملن كثر منه ذلك والرمحن النهاية يف الرمحة 

  تفسري فاحتة الكتاب حبول اهللا تعاىل وقوته 



قال ابن عباس وغريه أهنا مكية ويؤيد هذا أن يف سورة احلجر ولقد آتيناك سبعا من املثاين واحلجر مكية بإمجاع ويف 
  حديث أيب بن كعب أهنا السبع املثاين 

الصالة كان مبكة وما حفظ انه كانت قط يف اإلسالم صالة بغري احلمد هللا رب العاملني وروي وال خالف أن فرض 
عن عطاء بن يسار وغريه أهنا مدينة وأما أمساؤها فال خالف أنه يقال هلا فاحتة الكتاب واختلف هل يقال هلا أم 

بأم الكتاب حديث رواه أبو هريرة الكتاب فكره ذلك احلسن بن أيب احلسن وأجازه ابن عباس وغريه ويف تسميتها 
واختلف هل يقال هلا أم القرآن فكره ذلك ابن سريين وجوزه مجهور العلماء ومسيت املثاين ألهنا تثىن يف كل ركعة 
وقيل ألهنا استثنيت هلذه األمة وأما فضل هذه السورة فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أيب بن 

 التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها وروي أهنا تعدل ثلثي القرآن وهذا العدل إما أن كعب أهنا مل ينزل يف
يكون يف املعاين وإما أن يكون تفضيال من اهللا تعاىل ال يعلل وكذلك جييء عدل قل هو اهللا أحد وعدل إذا زلزلت 

 عليه و سلم أال أعلمك أعظم سورة يف وغريه ت وحنو حديث أيب حديث أيب سعيد بن املعلى إذ قال له صلى اهللا
القرآن احلمد اهللا رب العاملني هي سبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه انتهى من سالح املؤمن تأليف الشيخ احملدث أيب الفتح تقي الدين حممد بن علي بن مهام رمحه اهللا احلمد معناه 

ناء الكامل واأللف والالم فيه الستغراق اجلنس من احملامد وهو أعم من الشكر ألن الشكر إمنا يكون على فعل الث
مجيل يسدى إىل الشاكر واحلمد اجملرد هو ثناء بصفات احملمود قال ص وهل احلمد مبعىن الشكر أو احلمد أعم أو 

ثة أقوال انتهى قال الطربي احلمد هللا ثناء اثىن به على الشكر ثناء على اهللا بأفعاله واحلمد ثناء عليه بأوصافه ثال
نفسه تعاىل ويف ضمنه أمر عبادة أن يثنوا به عليه فكأنه قال قولوا احلمد هللا وعلى هذا جييء قولوا إياك واهدنا قال 

  وهذا 

ائم باألمور املصلح من حذف العرب ما يدل ظاهر الكالم عليه وهو كثري والرب يف اللغة املعبود والسيد املالك والق
ملا يفسد منها فالرب على اإلطالق هو رب األرباب على كل جهة وهو اهللا تعاىل والعاملون مجع عامل وهو كل 

موجود سوى اهللا تعاىل يقال جلملته عامل وألجزائه من اإلنس واجلن وغري ذلك عامل عامل وحبسب ذلك جيمع على 
مان آخر حسن مجعها ولفظة العامل مجع ال واحد له من لفظه وهو مأخوذ العاملني ومن حيث عامل الزمان متبدل يف ز

من العلم والعالمة ألنه يدل على موجده كذا قال الزجاج قال أبو حيان األلف والالم يف العاملني لالستغراق وهو 
فة م وذهب ابن مجع سالمة مفرده عامل اسم مجع وقياسه أال جيمع وشذ مجعه أيضا مجع سالمة ألنه ليس بعلم وال ص

مالك يف شرح التسهيل إىل أن عاملني اسم مجع ملن يعقل وليس مجع عامل ألن العامل عام وعاملني خاص قلت وفيه نظر 
انتهى وقد تقدم القول يف الرمحن الرحيم ملك يوم الدين الدين يف كالم العرب على أحناء وهو هنا اجلزاء يوم الدين 

ساب هبا قاله ابن عباس وغريه مدينني حماسبني وحكى أهل اللغة دنته بفعله دينا أي يوم اجلزاء على األعمال واحل
واعلم بأن كما تدين تدان ... واعلم يقينا أن ملكك زائل ... بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته ومنه قول الشاعر 

 ...  
على الفعل اهتماما وشأن العرب تقدمي  إياك نعبد نطق املؤمن به إقرار بالربوبية وتذلل وحتقيق لعبادة اهللا وقدم إياك

األهم واختلف النحويون يف إياك فقال اخلليل إيا اسم مضمر أضيف إىل ما بعده للبيان ال للتعريف وحكي عن 
العرب إذا بلغ الرجل الستني فإياه وإيا الشواب وقال املربد إيا اسم مبهم أضيف للتخصيص ال للتعريف وحكى ابن 

  ني أن كيسان عن بعض الكوفي



إياك بكماله اسم مضمر وال يعرف اسم مضمر يتغري آخره غريه وحكي عن بعضهم أنه قال الكاف واهلاء والياء هو 
االسم املضمر لكنها ال تقوم بأنفسها وال تكون إال متصالت فإذا تقدمت األفعال جعل إيا عمادا هلا فيقال إياك 

عن إيا و نعبد معناه نقيم الشرع واألوامر مع تذلل واستكانة وإياه وإياي فإذا تأخرت اتصلت باألفعال واستغين 
والطريق املذللل يقال له معبد وكذلك البعري و نستعني معناه نطلب العون منك يف مجيع أمورنا وهذا كله ترب من 

ى فهي أمر األصنام وقوله تعاىل اهدنا رغبة ألهنا من املربوب إىل الرب وهكذا صيغ األمر كلها فإذا كانت من األعل
واهلداية يف اللغة اإلرشاد لكنها تتصرف على وجوه يعرب عنها املفسرون بغري لفظ اإلرشاد وكلها إذا تأملت راجعة 
إىل اإلرشاد فاهلدى جييء مبعىن خلق اإلميان يف القلب ومنه قوله تعاىل أولئك على هدى من رهبم و يهدي من يشاء 

ت ولكن اهللا يهدي من يشاء فمن يرد اهللا أن يهديه اآلية قال أبو املعايل إىل صراط مستقيم و إنك ال هتدي من أحبب
فهذه اآليات ال يتجه محلها إال على خلق اإلميان يف القلب وهو حمض اإلرشاد وقد جاء اهلدى مبعىن الدعاء كقوله 

ذلك قوله تعاىل  تعاىل ولكل قوم هاد أي داع وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم وقد جاء اهلدى مبعىن اإلهلام من
أعطى كل شيء خلقه مث هدى قال املفسرون اهلم احليوانات كلها إىل منافعها وقد جاء اهلدى مبعىن البيان من ذلك 

قوله تعاىل وأما مثود فهديناهم قال املفسرون معناه بينا هلم قال أبو املعايل معناه دعوناهم وقوله تعاىل إن علينا للهدى 
ا كله معىن اإلرشاد قال أبو املعايل وقد ترد اهلداية واملراد هبا إرشاد املؤمنني إىل مسالك أي علينا أن نبني يف هذ

  اجلنان والطرق املفضية إليها كقوله تعاىل يف صفة اجملاهدين فلن يضل أعماهلم سيهديهم ويصلح باهلم ومنه قوله 

داية بعينها هي اليت تقال يف طرق الدنيا تعاىل فاهدوهم إىل صراط اجلحيم معناه فاسلكوهم إليها قال ع وهذه اهل
وهي ضد الضالل وهي الواقعة يف قوله تعاىل إهدنا الصراط املستقيم على صحيح التأويالت وذلك بني من لفظ 

إذا اعوج املوارد ... أمري املؤمنني على صراط ... الصراط والصراط يف اللغة الطريق الواضح ومن ذلك قول جرير 
  ... مستقيم 
لف املفسرون يف املعىن الذي استعري له الصراط يف هذا املوضع فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه الصراط واخت

املستقيم هنا القرآن وقال جابر هو اإلسالم يعين احلنيفية وقال حممد بن احلنفية هو دين اهللا الذي ال يقبل من العباد 
يه و سلم وصاحباه أبو بكر وعمر أي الصراط املستقيم طريق حممد غريه وقال أبو العالية هو رسول اهللا صلى اهللا عل

صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وهذا قوي يف املعىن إال أن تسمية أشخاصهم طريقا فيه جتوز وجيتمع من هذه 
لصاحلني يف األقوال كلها أن الدعوة هي أن يكون الداعي على سنن املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء وا

معتقداته ويف التزامه ألحكام شرعه وذلك هو مقتضى القرآن واإلسالم وهو حال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وصاحبيه وهذا الدعاء إمنا أمر به املؤمنون وعندهم املعتقدات وعند كل واحد بعض األعمال فمعىن قوله اهدنا فيما 

حباصل إما من جهة اجلهل به أو التقصري يف احملافظة عليه طلب  هو حاصل عندهم التثبيت والدوام وفيما ليس
اإلرشاد إليه فكل داع به إمنا يريد الصراط بكماله يف أقواله وأفعاله ومعتقداته واختلف يف املشار إليهم بأنه سبحانه 

الصاحلني وانتزعوا أنعم عليهم وقول ابن عباس ومجهور من املفسرين أنه أراد صراط النبيني والصديقني والشهداء و
  ذلك من قوله تعاىل ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم اآلية إىل قوله 

رفيقا وقوله تعاىل غري املغضوب عليهم وال الضالني اعلم أن حكم كل مضاف إىل معرفة أن يكون معرفة وإمنا 
لت رأيت غريك فكل شيء سوى املخاطب تنكرت غري ومثل مع إضافتهما إىل املعارف من أجل معنامها وذلك إذا ق

فهو غريه وكذلك إن قلت رأيت مثلك فما هو مثله ال حيصى لكثرة وجوه املماثلة و املغضوب عليهم اليهود و 



الضالون النصارى قاله ابن مسعود وابن عباس وجماهد والسدي وابن زيد وروى ذلك عدي بن حامت عن النيب 
كتاب اهللا ألن ذكر غضب اهللا على اليهود متكرر فيه كقوله وباءوا بغضب من صلى اهللا عليه و سلم وذلك بني من 

اهللا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا اآلية وغضب اهللا تعاىل عبارة عن إظهاره عليهم حمنا وعقوبات وذلة 
ققوهم على شرعة بل وحنو ذلك مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رمحته بعدا مؤكدا مبالغا فيه والنصارى كان حم

ورود شرع حممد صلى اهللا عليه سلم فلما ورد ضلوا وأما غري متحققيهم فضاللتهم متقررة منذ تفرقت أقواهلم يف 
عيسى عليه السالم وقد قال اهللا تعاىل فيهم وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء 

سورة احلمد سبع آيات العاملني آية الرحيم آية الدين آية نستعني آية املستقيم السبيل وأمجع الناس على أن عدد آي 
آية أنعمت عليهم آية وال الضالني آية وقد ذكرنا عند تفسر بسم اهللا الرمحن الرحيم أن ما ورد من خالف يف ذلك 

  ضعيف 
  القول يف آمني 

ال إذا قال اإلمام وال الضالني فقولوا آمني فإن روى أبو هريرة وغريه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه ق
املالئكة يف السماء تقول آمني فمن وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ت وخرج مسلم وأبو داود 

  والنسائي من طريق أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

دكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال عليه وسلم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أح
الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا احلديث انتهى ومعىن آمني عند أكثر أهل العلم اللهم استجب أو أجب يا رب 

ومقتضى اآلثار أن كل داع ينبغي له يف آخر دعاءه أن يقول آمني وكذلك كل قارىء للحمد يف غري صالة وأما يف 
فيقوهلا املأموم والفذ ويف اإلمام يف اجلهر اختالف واختلف يف معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم فمن وافق  الصالة

تأمينه تأمني املالئكة فقيل يف اإلجابة وقيل يف خلوص النية وقيل يف الوقت والذي يترجح أن املعىن فمن وافق يف 
ب سليم واإلجابة تتبع حينئذ ألن من هذه حاله فهو على الوقت مع خلوص النية واإلقبال على الرغبة إىل اهللا بقل

الصراط املستقيم ويف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و 
جل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد احلمد هللا 

لعاملني قال اهللا محدين عبدي فإذا قال الرمحن الرحيم قال اهللا أثىن علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين قال رب ا
جمدين عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذا بيين وبني عبدي ولبعدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط 

الضالني قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل انتهى وعند  املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال
مالك فهؤالء لعبدي واسند أبو بكر بن اخلطيب عن نافع عن ابن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان 
يح له إمام فقراءة اإلمام له قراءة انتهى من تاريخ بغداد ومل يذكر يف سنده مطعنا وقال ابن العريب يف أحكامه والصح

عندي وجوب قراءهتا على املأموم فيما اسر فيه وحترميها فيما جهر فيه إذا مسع اإلمام ملا عليه من وجوب اإلنصات 
  واالستماع فإن بعد عن اإلمام فهو مبنزلة صالة السر انتهى جنز تفسري سورة احلمد واحلمد 

  هللا جبميع مبحامده كلها ما علمت منها وما مل أعلم 
  الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  بسم اهللا الرمحن

  تفسري سورة البقرة حبول اهللا ومعونته 
هذه السورة مدنية نزلت يف مدد شىت وفيها آخر آية نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي واتقوا يوما 



ويقال لسورة البقرة فسطاط القرآن وذلك  ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون
لعظمها وهبائها وما تضمنت من األحكام واملواعظ وفيها مخسمائة حكم ومخسة عشرة مثال وروي أن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال أعطيت سورة البقرة من الذكر األول وأعطيت طه والطواسني من الواح موسى 
ة البقرة من حتت العرش ت وها أنا إن شاء اهللا أذكر أصل احلدث بكماله ملا وأعطيت فاحتة الكتاب وخوامت سور

اشتمل عليه من الفوائد العظيمة خرج احلاكم أبو عبد اهللا يف املستدرك على الصحيحني عن معقل بن يسار رضي 
واقتدوا به وال اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعملوا بالقرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه 

تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهللا وإىل أويل العلم من بعدي كي ما خيربونكم وآمنوا بالتوراة 
واإلجنيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق 

ألول وأعطيت طه والطواسني واحلواميم من الواح موسى وأعطيت فاحتة وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر ا
الكتاب من حتت العرش ما حل باملهملة أي ساع وقيل خصم انتهى من السالح ويف احلديث الصحيح عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال جتيء 

سوداوان أو كأهنما ظلة من طري صواف البقرة وآل عمران يوم القيامة كأهنما غيايتان بينهما شرق أو غمامتان 
جتادالن عن صاحبهما ت أصل احلديث يف صحيح مسلم عن أيب امامة الباهلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يقول اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل 
أهنما غمامان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن أصحاهبما اقرؤوا عمران فإهنما يأتيان ك

سورة البقرة فإن اخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة قال معاوية بلغين أن البطلة السحرة فقوله صلى 
مة أبو عبيد الغياية كل شيء أطل اإلنسان اهللا عليه و سلم غمامتان يعين سحابتني بيضاوين والغيايتان بالغني املعج

فوق رأسه وهو مثل السحابة وفرقان بكسر الفاء أي مجاعتان انتهى من السالح وروى أبو هريرة عنه صلىاهللا عليه 
وسلم أنه قال لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي ويف 

 عليه و سلم قال من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه وروى أبو هريرة عنه البخاري أنه صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان ت وعن ابن عباس قال بينما 

ا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال جربيل قاعد عند النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع نقيضا من فوقه فقال له هذ
اليوم وقال ابشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخوامت سورة البقرة لن تقرأ حبرف منها إال 

أعطيته رواه مسلم والنسائي والنقيض بالنون والقاف هو الصوت انتهى من السالح وعدد آي سورة البقرة مائتان 
وقيل وست ومثانون آية وقيل وسبع ومثانون قوله تعاىل امل اختلف يف احلروف اليت يف أوائل  ومخس ومثانون آية

  السور على قولني فقال الشعيب وسفيان الثوري ومجاعة 

من احملدثني هي سر اهللا يف القرآن وهي من املتشابه الذي انفرد اهللا بعلمه وال جيب أن يتكلم فيها ولكن يؤمن هبا 
وقال اجلمهور من العلماء بل جيب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد اليت حتتها واملعاين اليت تتخرج ومتر كما جاءت 

عليها واختلفوا يف ذلك على اثين عشر قوال فقال علي وابن عباس رضي اهللا عنهما احلروف املقطعة يف القرآن هي 
هي أمساء اهللا أقسم هبا وقال أيضا هي حروف تدل اسم اهللا األعظم إال أنا ال نعرف تأليفه منها وقال ابن عباس أيضا 

على أنا اهللا أعلم أنا اهللا أرى وقال قوم هي حساب أىب جاد لتدل على مدة ملة حممد صلى اهللا عليه ومل كما ورد 
يف حديث حيي بن اخطب وهو قول أيب العالية وغريه ت وإليه مال السهيلي يف الروض األنف فانظره قوله تعاىل 



اب ال ريب فيه هدى للمتقني االسم من ذلك الذال واأللف والالم لبعد املشار إليه والكاف للخطاب ذلك الكت
واختلف يف ذلك هنا فقيل هو مبعىن هذا وتكون اإلشارة إىل هذه احلروف من القرآن وذلك أنه قد يشار بذلك إىل 

ذلك الغائب فقيل ما قد كان نزل من  حاضر تعلق به بعض غيبة وقيل هو على بابه إشارة إىل غائب واختلفوا يف
القرآن وقيل غري ذلك انظره وال ريب فيه معناه ال شك فيه وهدى معناه إرشاد وبيان وقوله للمتقني اللفظ مأخوذ 
من وقى واملعىن الذين يتقون اهللا تعاىل بامتثال أوامره واجتناب معاصيه كان ذلك وقاية بينهم وبني عذابه قوله تعاىل 

نون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقاهنم ينفقون يؤمنون معناه يصدقون وقوله بالغيب قالت طائفة معناه الذين يؤم
يصدقون إذا غابوا وخلوا ال كاملنافقني الذين يؤمنون إذا حضروا ويكفرون إذا غابوا وقال آخرون معناه يصدقون 

ه يظهروهنا ويثبتوهنا كما يقال أقيمت السوق ت مبا غاب عنهم مما أخربت به الشرائع وقوله يقيمون الصالة معنا
  وقال 

أبو عبد اهللا النحوي يف اختصاره لتفسري الطربي إقامة الصالة إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإلقبال 
عليها انتهى قال ص يقيمون الصالة من التقومي ومنه أقمت العود أو اإلدامة ومنه قامت السوق أو التشمري 

هوض ومنه قام باألمر انتهى وقوله تعاىل ومما رزقناهم ينفقون الرزق عند أهل السنة ما صح االنتفاع به حالال والن
كان أو حراما وينفقون معناه هنا يؤتون ما الزمهم الشرع من زكاة وما ندهبم إليه من غري ذلك قوله تعاىل والذين 

يوقنون أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون  يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم
اختلف املتأولون من املراد هبذه اآلية واليت قبلها فقال قوم اآلتيان مجيعا يف مجيع املؤمنني وقال آخرون مها يف مؤمين 

م وفيه أهل الكتاب وقال آخرون اآلية األوىل يف مؤمين العرب والثانية يف مؤمين أهل الكتاب كعبد اهللا بن سال
نزلت وقوله مبا انزل إليك يعين القرآن وما انزل من قبلك يعين الكتب السالفة و يوقنون معناه يعلمون علما 

متمكنا يف نفوسهم واليقني أعلى درجات العلم وقوله تعاىل أولئك على هدى من رهبم إشارة إىل املذكورين واهلدى 
ل قوله تعاىل إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرهتم إىل عظيم اختلف هنا اإلرشاد والفالح الظفر بالبغية وإدراك األم

فيمن نزلت هذه اآلية بعد االتفاق على أهنا غري عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدها فقال قوم هي فيمن سبق يف 
ظرائهم علم اهللا أنه ال يؤمن وقال ابن عباس نزلت يف حيي بن اخطب وأيب ياسر بن اخطب وكعب بن االسرف ون

والقول األول هو املعتمد عليه وقوله سواء عليهم معناه معتدل عندهم واإلنذار إعالم بتخويف هذا حده وقوله 
تعاىل ختم مأخوذ من اخلتم وهو الطبع واخلامت الطابع قال يف خمتصر الطربي والصحيح أن هذا الطبع حقيقة ال أنه 

  جماز 

العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر  فقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن
صقل قلبه وإن زاد زادت حىت تغلق قلبه فذلك الربان الذي قال اهللا تعاىل كال بل ران على قلوهبم ما كانوا 

د وكفرهم باهللا يكسبون انتهى والغشاوة الغطاء املغشي الساتر وقوله تعاىل وهلم عذاب عظيم معناه ملخالفتك يا حمم
وعظيم معناه باإلضافة إىل عذاب دونه وقوله تعاىل ومن الناس من يقول آمنا باهللا إىل وما يشعرون هذه اآلية نزلت 
يف املنافقني ومسى اهللا تعاىل يوم القيامة اليوم اآلخر ألنه ال ليل بعده وال يقال يوم إال ملا تقدمه ليل واختلف املتأولون 

هللا فقال احلسن بن أيب احلسن املعىن خيادعون رسول اهللا فأضاف األمر إىل اهللا جتوزا لتعلق رسوله يف قوله خيادعون ا
به وخمادعتهم هي حتيلهم يف أن يفشي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنون إليهم أسرارهم ع تقول خادعت 

فيه املراد وقال مجاعة بل خيادعون اهللا  الرجل مبعىن أعملت التحيل عليه فخدعته مبعىن متت عليه احليلة ونفذ



واملؤمنني باظهارهم من اإلميان خالف ما ابطنوا من الكفر وإمنا خدعوا أنفسهم حلصوهلم يف العذاب وما يشعرون 
بذلك معناه وما يعلمون علم تفطن وهتد وهي لفظة مأخوذة من الشعار كأن الشيء املتفطن له شعار للنفس وقوهلم 

ليت فطنيت تدرك واختلف ما الذي نفى اهللا عنهم أن يشعروا له فقالت طائفة وما يشعرون أن  ليت شعري معناه
ضرر تلك املخادعة راجع عليهم خللودهم يف النار وقال آخرون وما يشعرون أن اهللا يكشف لك سرهم وخمادعتهم 

لك إما أن يكون شكا وإما جحدا يف قوهلم آمنا قوله تعاىل يف قلوهبم مرض أي يف عقائدهم فساد وهم املنافقون وذ
  بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما جيحدون وقال قوم املرض غمهم 

بظهوره صلى اهللا عليه و سلم فزادهم اهللا مرضا قيل هو دعاء عليهم وقيل هو خرب أن اهللا قد فعل هبم ذلك وهذه 
قوله تعاىل عليهم دائرة السوء قال  الزيادة هي مبا ينزل من الوحي ويظهر من الرباهني ت ملا تكلم ع على تفسري

كل ما كان بلفظ دعاء من جهة اهللا عز و جل فإمنا هو مبعىن إجياب الشيء ألن اهللا تعاىل ال يدعو على خملوقاته وهي 
يف قبضته ومن هذا ويل لكل مهزة ويل للمطففني وهي كلها أحكام تامة تضمنها خربه تعاىل وهلم عذاب أليم أي 

م ال تفسدوا يف األرض أي بالكفر ومواالة الكفر ولقول املنافقني إمنا حنن مصلحون ثالث تأويالت مؤمل وإذا قيل هل
أحدها جحد اهنم يفسدون وهذا استمرار منهم على النفاق والثاين أن يقروا مبواالة الكفار ويدعون أهنا صالح من 

استفتاح كالم ولكن حرف استدراك  حيث هم قرابة توصل والثالث أهنم يصلحون بني الكفار واملؤمنني وإال
وحيتمل أن يراد هنا ال يشعرون أهنم مفسدون وحيتمل أن يراد ال يشعرون أن اهللا يفضحهم قوله تعاىل وإذا قيل هلم 

آمنوا كما آمن الناس اآلية املعىن صدقوا مبحمد وشرعه كما صدق املهاجرون واحملققون من أهل يثرب قالوا انكون 
والسفه اخلفة والرقة الداعية إىل اخلفة يقال ثوب سفيه إذا كان رقيقا هلهل النسج وهذا  كالذين خفت عقوهلم

القول إمناكانوا يقولونه يف خفاء فأطلع اهللا عليه نبيه عليه السالم واملؤمنني وقرران السفه ورقة احللوم وفساد 
للرين الذي على قلوهبم وقوله تعاىل وإذا  البصائر إمنا هو يف حيزهم وصفة هلم وأخرب أهنم ال يعلمون أهنم السفهاء

لقوا الذين آمنوا اآلية هذه كانت حال املنافقني إظهار اإلميان للمؤمنني وإظهار الكفر يف خلواهتم وكان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يعرض عنهم ويدعهم يف غمرة اإلشتباه خمافة أن يتحدث الناس عنه أنه يقتل أصحابه حسبما 

  قصة عبد اهللا بن وقع يف 

أيب بن سلول قال مالك النفاق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو الزندقة اليوم واختلف املفسرون يف 
املراد بشياطينهم فقال ابن عباس رضي اهللا عنه هم رؤساء الكفر وقيل الكهان قال البخاري قال جماهد إىل 

 قال ص شياطينهم مجع شيطان وهو كل متمرد من اجلن واإلنس شياطينهم أي أصحاهبم من املنافقني واملشركني
والدواب قاله ابن عباس وانثاه شيطانة انتهى ت وجيب على املؤمن أن جيتنب هذه األخالق الذميمة وقد ثبت عن 
ود النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من شر الناس ذو الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه رواه أبو دا

وفيه عنه صلى اهللا عليه و سلم من كان له وجهان يف الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار انتهى من سنن أيب 
داود اهللا يستهزىء هبم اختلف املفسرون يف هذا االستهزاء فقال مجهور العلماء هي تسمية العقوبة باسم الذنب 

يفعل هبم أفعاال هي يف تأمل البشر هزء روي أن النار جتمد  والعرب تستعمل ذلك كثريا وقال قوم أن اهللا سبحانه
كما جتمد االهالة فيمشون عليها ويظنون أهنا منجاة فتخسف هبم وما روي أن أبواب النار تفتح هلم فيذهبون إىل 
ىن اخلروج حنا هذا املنحى ابن عباس واحلسن ت وقوله تعاىل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقوى هذا املنح

وهكذا نص عليه يف اختصار الطربي انتهى وقيل استهزاؤه هبم هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية وميدهم أي 



يزيدهم يف الطغيان وقال جماهد معناه ميلي هلم والطغيان الغلو وتعدى احلد كما يقال طغى املاء وطغت النار 
والعامة الذي كأنه ال يبصر قوله تعاىل مثلهم كمثل ويعمهون معناه يترددون حرية والعمه احلرية من جهة النظر 

  الذي استوقد نارا إىل قوله يا أيها الناس قال الفخر اعلم أن املقصود من ضرب املثال أنه يؤثر يف القلوب 

ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ألن الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على 
ويصري احلس مطابقا للعقل وذلك هو النهاية يف اإليضاح أال ترى أن الترغيب والترهيب إذا وقع جمردا عن  ماهيته

ضرب مثل مل يتأكد وقوعه يف القلب كتأكده مع ضرب املثل وهلذا أكثر اهللا تعاىل يف كتابه املبني ويف سائر كتبه 
ون انتهى واملثل واملثل واملثيل واحد معناه الشبيه قاله األمثال قال تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكر

أهل اللغة واستوقد قيل معناه أوقد واختلف املتأولون يف فعل املنافقني الذي يشبه فعل الذي استوقد نارا فقالت فرقة 
ور وقالت فرقة هي فيمن كان آمن مث كفر بالنفاق فإميانه مبنزلة النار أضاءت وكفره بعد مبنزلة انطفائها وذهاب الن

منهم قتادة نطقهم بال اله إال اهللا والقرآن كإضاءة النار واعتقادهم الكفر بقلوهبم كانطفائها قال مجهور النحاة 
جواب ملا ذهب ويعود الضمري من نورهم على الذي وعلى هذا القول يتم متثيل املنافق باملستوقد ألن بقاء املستوقد 

على اخلالف املتقدم وقال قوم جواب ملا مضمر وهو ظفئت فالضمري يف نورهم يف ظلمات ال يبصر كبقاء املنافق 
على هذا للمنافقني واإلخبار هبذا هو عن حال هلم تكون يف اآلخرة وهو قوله تعاىل فضرب بينهم بسور له باب اآلية 

ألخرس وقيل األبكم وهذا القول غري قوي واألصم الذي ال يسمع واألبكم الذي ال ينطق وال يفهم فإذا فهم فهو ا
واألخرس واحد ووصفهم هبذه الصفات إذ أعماهلم من اخلطأ عدم اإلجابة كأعمال من هذه صفته وصم رفع على 

خرب االبتداء إما على تقدير تكرير أولئك أو إضمارهم وقوله تعاىل فهم ال يرجعون قيل معناه ال يؤمنون بوجه وهذا 
قيل معناه فهم ال يرجعون ما داموا على احلال اليت وصفهم هبا وهذا هو إمنا يصح أن لو كانت اآلية يف معينني و

  الصحيح أو كصيب أو للتخيري معناه مثلوهم هبذا أو هبذا والصيب املطر من 

صاب يصوب إذا احنط من علو إىل سفل وظلمات باجلمع إشارة إىل ظلمة الليل وظلمة الدجن ومن حيث تتراكب 
ما هول وغم للنفوس خبالف السحاب واملطر إذا اجنلى دجنه فإنه سار مجيل وتتزيد مجعت وكون الدجن مظل

واختلف العلماء يف الرعد فقال ابن عباس وجماهد وشهر بن حوشب وغريهم هو ملك يزجر السحاب هبذا الصوت 
لرعد املسموع كلما خالفت سحابة صاح هبا فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه فهي الصواعق واسم هذا امللك ا

وقيل الرعد ملك وهذا الصوت تسبيحه وقيل الرعد اسم الصوت املسموع قاله علي بن أيب طالب واكثر العلماء 
على أن الرعد ملك وذلك صوته يسبح ويزجر السحاب واختلفوا يف الربق فقال علي بن أيب طالب وروي عن 

اب وهذا اصح ما روي فيه وقال ابن عباس النيب صلى اهللا عليه و سلم هو خمراق حديد بيد امللك يسوق به السح
هو سوط نور بيد امللك يزجى به السحاب وروي عنه أن الربق ملك يتراءى واختلف املتأولون يف املقصد هبذا املثل 
وكيف تترتب أحوال املنافقني املوازنة ملا يف املثل من الظلمات والرعد والربق والصواعق فقال مجهور املفسرين مثل 

 القرآن بالصيب فما فيه من األشكال عليهم والعمى هو الظلمات وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد اهللا تعاىل
وما فيه من النور واحلجج الباهرة هو الربق وختوفهم وروعهم وحذرهم هو جعل أصابعهم يف آذاهنم وفضح نفاقهم 

وه هي الصواعق وهذا كله صحيح بني واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع اليت يكرهوهنا من اجلهاد والزكاة وحن
وقال ابن مسعود أن املنافقني يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا جيعلون أصابعهم يف آذاهنم لئال 



يسمعوا القرآن فضرب اهللا املثل هلم وهذا وفاق لقول اجلمهور وحميط بالكافرين معناه بعقاهبم يقال أحاط السلطان 
  ذ حاصرا من كل جهة ومنه قوله تعاىل وأحيط بثمره بفالن إذا أخذه أخ

ويكاد فعل ينفي املعىن مع إجيابه ويوجبه مع النفي فهنا مل خيطف الربق األبصار واخلطف اإلنتزاع بسرعة ومعىن 
يكاد الربق خيطف أبصارهم تكاد حجج القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم ومن جعل الربق يف املثل الزجر 

د قال يكاد ذلك يصيبهم وكلما ظرف والعامل فيه مشوا وقاموا معناه ثبتوا ومعىن اآلية فيما روي عن ابن والوعي
عباس وغريه كلما مسع املنافقون القرآن وظهرت هلم احلجج انسوا ومشوا معه فإذا نزل من القرآن ما يعمهون فيه 

مسعود أن معىن اآلية كلما صلحت أحواهلم يف  ويضلون به أو يكلفونه قاموا أي ثبتوا على نفاقهم وروي عن ابن
زروعهم ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا دين حممد دين مبارك وإذا نزلت هبم مصيبة أو أصابتهم شدة 

سخطوه وثبتوا يف نفاقهم ووحد السمع ألنه مصدر يقع للواحد واجلمع وقوله سبحانه على كل شيء قدير لفظه 
لمني فيما جيوز وصفه تعاىل بالقدرة عليه و قدير مبعىن قادر وفيه مبالغة وخص هنا سبحانه العموم ومعناه عند املتك

صفته اليت هي القدرة بالذكر ألنه قد تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد واإلخافة فكان ذكر القدرة مناسبا لذلك قوله 
املنادى قال جماهد يا أيها الناس حيث وقع يف تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم اآلية يا حرف نداء وفيه تنبيه واىي هو 

القرءان مكي ويا ايها الذين ءامنوا مدين قال ع قد تقدم وأما قوله يف يا أيها الذين آمنوا فصحيح اعبدوا ربكم 
 معناه يف اول السورة اهنا كلها مدنية وقد جييء ىف املدىن يا ايها الناس وحدوه وخصوه بالعبادة وذكر تعاىل خلقه هلم
إذ كانت العرب مقرة بأن اهللا خلقها فذكر ذلك سبحانه حجة عليهم ولعل يف هذه اآلية قال فيها كثري من املفسرين 

هي مبعىن إجياب التقوى وليست من اهللا تعاىل مبعىن ترج وتوفع ويف خمتصر الطربي لعلكم تتقون عن جماهد أي 
  لعلكم تطيعون والتقوى التوقى من عذاب اهللا 

ي من الوقاية وأما لعل هنا فهي مبعىن كي أو الم كي أي لتتقوا أو تتقوا وليست هنا من اهللا تعاىل مبعىن بعبادته وه
نكف ... وقلتم لنا كفوا احلروب لعلنا ... الترجي وإمنا هي مبعىن كي وقد جتيء مبعىن كي يف اللغة قال الشاعر 

  ... ووثقتم لنا كل موثق 
اللسان هي على باهبا والترجي والتوقع إمنا هو يف حيز البشر أي إذا تأملتم انتهى قال ع وقال سيبويه ورؤساء 

حالكم مع عبادة ربكم رجومت ألنفسكم التقوى ولعل متعلقة بقوله اعبدوا وينجه تعلقها خبلقكم أي ملا ولد كل 
وجعل مبعىن صري يف  مولد على الفطرة فهو أن تأمله متأمل توقع له ورجا أن يكون متقيا وتتقون مأخوذ من الوقاية

هذه اآلية لتعديها إىل مفعولني وفراشا معناه تفترشوهنا والسماء قيل هو اسم مفرد مجعه مساوات وقيل هو مجع 
واحده مساوة وكل ما ارتفع عليك يف اهلواء فهو مساء وأنزل من السماء يريد السحاب مسي بذلك جتوزا ملا كان يلي 

رعيناه وإن كانوا ... إذا نزل السماء بأرض قوم ... ورة ومنه قول الشاعر السماء وقد مسوا املطر مساء للمجا
  ... غضابا 

فتجوز أيضا يف رعيناه وواحد األنداد وهو املقاوم واملضاهي واختلف املتأولون من املخاطب هبذه اآلية فقالت مجاعة 
ريد العلم اخلاص يف أنه تعاىل خلق من املفسرين املخاطب مجيع املشركني فقوله سبحانه على هذا وانتم تعلمون ي

وأنزل املاء وأخرج الرزق وقيل املراد كفار بين إسرائيل فاملعىن وأنتم تعلمون من الكتب اليت عندكم أن اهللا ال ند له 
وقال ابن فورك حيتمل أن تتناول اآلية املؤمنني قوله تعاىل وإن كنتم يف ريب أي يف شك فأتوا بسورة من مثله 



ثله عند اجلمهور عائد على القرآن وادعوا شهدائكم أي من شهدكم وحضركم من عون ونصري قاله الضمري يف م
  ابن عباس إن كنتم صادقني أي فيما قلتم من انكم 

تقدرون على معارضته ويؤيد هذا القول ما حكي عنهم يف آية أخرى لو نشاء لقلنا مثل هذا ويف قوله جل وعال 
يك لنفوسهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع وهو أيضا من الغيوب اليت أخرب هبا ولن تفعلوا إثارة هلممهم وحتر

القرآن وقوله تعاىل فاتقوا النار أمر باإلميان وطاعة اهللا قال الفخر وملا ظهر عجزهم عن املعارضة صح عندهم صدق 
اء النار يوجب ترك العناد النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا صح ذلك مث لزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار واتق

فاقيم قوله فأتقوا النار مقام قوله واتركوا العناد ووصف النار بأهنا تتقد بالناس واحلجارة وذلك يدل على قوهتا جنانا 
اهللا منها برمحته الواسعة وقرن اهللا سبحانه الناس باحلجارة ألهنم اختذوها يف الدنيا أصناما يعبدوهنا قال تعاىل إنكم وما 

دون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون فإحدى اآليتني مفسرة لألخرى وهذا كتعذيب مانعي الزكاة تعب
بنوع ما منعوا انتهى قوله تعاىل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات اآلية بشر مأخوذ من البشرة ألن 

ه واألغلب استعمال البشارة يف اخلري وقد تستعمل ما يبشر به اإلنسان من خري أو شر يظهر عنه أثر يف بشرة الوج
يف الشر مقيدة به كما قال تعاىل فبشرهم بعذاب أليم ومىت أطلق لفظ البشارة فإمنا حيمل على اخلري ويف قوله تعاىل 

وعملوا الصاحلات رد على من يقول أن لفظة اإلميان مبجردها تقتضي الطاعات ألنه لو كان كذلك ما أعادها و 
مجع جنة وهي بستان الشجر والنخل وبستان الكرم يقال له الفردوس وروى النسائي عن أيب هريرة عن جنات 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ان ثياب اجلنة تشقق عنها مثر اجلنة وروى الترمذي عن اىب هريرة عن النيب صلى اهللا 
يسى هذا حديث حسن انتهى من التذكرة ت عليه و سلم أنه قال ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب قال أبو ع

  ويف الباب عن ابن عباس وجرير بن عبد اهللا وغريمها ومسيت اجلنة جنة 

ألهنا جتن من دخلها أي تستره ومنه اجملن واجلنن وجن الليل ومن حتتها معناه من حتت األشجار اليت يتضمنها ذكر 
اجلنة وقد خرج أبو بكر بن أيب شيبة عن النيب صلى اهللا اجلنة ت ومن أعظم البشارات أن هذه األمة هم ثلثا أهل 

عليه و سلم أنه قال إن أميت يوم القيامة ثلثا أهل اجلنة إن أهل اجلنة يوم القيامة عشرون ومائة صف وأن أميت من 
ذلك مثانون صفا وخرج ابن ماجه والترمذي عن بريدة بن حصيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل 

جلنة عشرون ومائة صف مثانون منها من هذه األمة وأربعون من سائر األمم قال أبو عيسى هذا حديث حسن ا
انتهى من التذكرة للقرطيب و األهنار املياه يف جماريها املتطاولة الواسعة مأخوذة من أهنرت أي وسعت ومنه قول النيب 

كلوه معناه ما وسع الذبح حىت جرى الدم كالنهر ونسب صلى اهللا عليه و سلم ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه ف
اجلري إىل النهر وإمنا جيري املاء جتوزا كما قال سبحانه واسأل القرية وروي أن أهنار اجلنة ليست يف أخاديد إمنا 
جتري على سطح ارض اجلنة منضبطة وقوهلم هذا الذي رزقنا من قبل إشارة إىل اجلنس أي هذا من اجلنس الذي 

ا منه من قبل والكالم حيتمل أن يكون تعجبا منهم وهو قول ابن عباس وحيتمل أن يكون خربا من بعضهم رزقن
لبعض قاله مجاعة من املفسرين وقال احلسن وجماهد يرزقون الثمرة مث يرزقون بعدها مثل صورهتا والطعم خمتلف فهم 

مما يف الدنيا سوى األمساء وأما الذوات  يتعجبون لذلك وخيرب بعضهم بعضا وقال ابن عباس ليس يف اجلنة شيء
فمتباينة وقال بعض املتأولني املعىن أهنم يرون الثمر فيميزون أجناسه حني أشبه منظره ما كان يف الدنيا فيقولون هذا 
الذي رزقنا من قبل يف الدنيا وقال قوم إن مثر اجلنة إذا قطف منه شيء خرج يف احلني يف موضعه مثله فهذا إشارة 

  اخلارج يف موضع اجملىن  إىل



وقوله تعاىل متشاهبا قال ابن عباس وغريه معناه يشبه بعضه بعضا يف املنظر وخيتلف يف الطعم و أزواج مجع زوج 
ويقال يف املرأة زوجة واألول أشهر و مطهرة أبلغ من طاهرة أي مطهرة من احليض والبزاق وسائر أقذار اآلدميات 

ه عن أسامة بن زيد قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم ألصحابه إال و اخللود الدوام وخرج ابن ماج
مشمر للجنة فإن اجلنة الخطر هلا هي ورب الكعبة نور تتألأل ورحيانة هتتز وفصر مشيد وهنر مطرد وفاكهة كثرية 

ية قالوا حنن املشمرون نضيجة وزوجة حسناء مجيلة وحلل كثرية يف مقام أبد يف حربة ونضرة يف دار عالية سليمة هب
هلا يا رسول اهللا قال قولوا إن شاء اهللا مث ذكر اجلهاد وحض عليه وانتهى من التذكرة وقوله ال خطر هلا بفتح الطاء 
قيل معناه ال عوض هلا وقوله تعاىل إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها ملا كان اجلليل القدر يف 

خلوض يف نازل القول إال احلياء من ذلك رد اهللا بقوله إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما الشاهد ال مينعه من ا
على القائلني كيف يضرب اهللا مثال بالذباب وحنوه واختلف يف قوله تعاىل يضل به كثريا ويهدي به كثريا هل هو من 

إال الفاسقني من قوله تعاىل والفسق قول الكافرين أو خرب من اهللا تعاىل وال خالف أن قوله تعاىل وما يضل به 
اخلروج عن الشيء يقال فسقت الفارة إذا خرجت من جحرها والرطبة إذا خرجت من قشرها والفسق يف عرف 
استعمال الشرع اخلروج من طاعة اهللا عز و جل بكفر أو عصيان قوله تعاىل الذين ينقضون عهد اهللا النقض رد ما 

يف هذه اآلية التقدم يف الشيء والوصاة به وظاهر مما قبل وبعد أنه يف مجيع الكفار ع ابرم على أوله غري مربم والعهد 
وكل عهد جائز بني املسلمني فنقضه ال حيل هبذه اآلية واخلاسر الذي نقص نفسه حظها من الفالح والفوز 

  واخلسران النقص كان يف ميزان أو غريه قوله تعاىل كيف 

ي كيف تكفرون ونعمه عليكم وقدرته هذه والواو يف قوله وكنتم واو احلال تكفرون باهللا هو تقرير وتوبيخ أ
واختلف يف قوله تعاىل وكنتم أمواتا اآلية فقال ابن عباس وابن مسعود وجماهد املعىن كنتم أمواتا معدومني قبل أن 

كم املوت املعهود مث ختلقوا دارسني كما يقال للشيء الدارس ميت مث خلقكم وأخرجكم إىل الدنيا فأحياكم مث مييت
حيييكم للبعث يوم القيامة وهذا التأويل هو أوىل ما قيل ألنه هو الذي ال حميد للكفار عن اإلقرار به والضمري يف إليه 
عائد على اهللا تعاىل أي إىل ثوابه أو عقابه و خلق معناه اخترع وأوجد بعد العدم و لكم معناه لالعتبار ويدل عليه ما 

ن نصب العرب اإلحياء واإلماتة واالستواء إىل السماء وتسويتها وقوله تعاىل مث استوى إىل السماء مث قبله وما بعده م
هنا لترتيب األخبار ال لترتيب األمر يف نفسه و استوى قال قوم معناه عال دون كيف وال حتديد هذا اختيار الطربي 

إىل السماء ع أي خبلقه واختراعه والقاعدة يف هذه  والتقدير عال أمره وقدرته وسلطانه وقال ابن كيسان معناه قصد
اآلية وحنوها منع النقلة وحلول احلوادث ويبقى استواء القدرة والسلطان وسواهن قيل جعلهن سواء وقيل سوى 

سطوحهن باالمالس وقال الثعاليب فسواهن أي خلقهن انتهى وهذه اآلية تقتضي أن األرض وما فيها خلق قبل 
ح مث دحيت األرض بعد خلق السماء وهبذا تتفق معاين اآليات هذه واليت يف سورة املؤمن ويف السماء وذلك صحي

النازعات وقوله تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة إذ ليست بزائدة عند اجلمهور وإمنا هي 
سلم وخماطبته بالكاف تشريف منه  معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال وإضافة رب إىل حممد صلى اهللا عليه و

سبحانه لنبيه وإظهار الختصاصه به املالئكة واحدها ملك واهلاء يف مالئكة لتأنيث اجلموع غري حقيقي وقل هي 
  للمبالغة كعالمة ونسابه واألول أبني و جاعل 

لى اهللا عليه و سلم أنه يف هذه اآلية مبعىن خالق وقال احلسن وقتادة جاعل مبعىن فاعل وقال ابن سابط عن النيب ص
قال إن األرض هنا هي مكة ألن األرض دحيت من حتتها وألهنا مقر من هلك قومه من األنبياء وأن قرب نوح وهود 



وصاحل بني املقام والركن و خليفة معناه من خيلف قال ابن عباس كانت اجلن قبل بين آدم يف األرض فأفسدوا 
من املالئكة قتلهم واحلق فلهم جبزائر البحار ورؤوس اجلبال وجعل آدم وذريته  وسفكوا الدماء فبعث اهللا إليهم قبيال

خليفة وقال ابن مسعود إمنا معناه خليفة مين يف احلكم وقوله تعاىل أجتعل فيها من يفسد فيها اآلية قد علمنا قطعا أن 
تعاىل ال يسبقونه بالقول خرج على  املالئكة ال تعلم الغيب وال تسبق بالقول وذلك عام يف مجيع املالئكة ألن قوله

جهة املدح هلم قال القاضي ابن الطيب فهذه قرينة العموم فال يصح مع هذين الشرطني إال أن يكون عندهم من 
إفساد اخلليفة نبأ ومقدمة قال ابن زيد وغريه إن اهللا تعاىل أعلمهم أن اخلليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون 

لك هذه املقالة إما على طريق التعجب من استخالف اهللا من يعصيه أو من عصيان من ويسفكون الدماء فقالوا لذ
يستخلفه اهللا يف أرضه وينعم عليه بذلك وإما على طريق االستعظام واإلكبار للفصلني مجيعا االستخالف والعصيان 

جلن وسفكهم الدماء يف وقال أمحد بن حيىي ثعلب وغريه إمنا كانت املالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد ا
األرض فجاء قوهلم أجتعل فيها اآلية على جهة االستفهام احملض هل هذا اخلليفة يا ربنا على طريقة من تقدم من اجلن 
أم ال وقال آخرون كان اهللا تعاىل قد أعلم املالئكة أنه خيلق يف األرض خلقا يفسدون ويسفكون الدماء فلما قال هلم 

عل قالوا ربنا أجتعل فيها اآلية على جهة االسترشاد واالستعالم هل هذا اخلليفة هو الذي سبحانه بعد ذلك إين جا
  كان أعلمهم به سبحانه قبل أو 

غريه وحنو هذا يف خمتصر الطربي قال وقوهلم أجتعل فيها ليس بإنكار لفعله عز و جل وحكمه بل استخبار هل يكون 
إلفساد وسفك الدماء فكأهنم سألوا عن وجه احلكمة يف ذلك إذ األمر هكذا وقد وجهه بعضهم بأهنم استعظموا ا

علموا أنه عز و جل ال يفعل إال حكمة انتهى ت والعقيدة أن املالئكة معصومون فال يقع منهم مايوجب نقصانا من 
رتبتهم وشريف منزلتهم صلوات اهللا وسالمه على مجيعهم والسفك صب الدم هذا عرفه وقوهلم وحنن نسبح حبمدك 

ال بعض املتأولني هو على جهة االستفهام كاهنم ارادوا وحنن نسبح حبمدك اآلية أم نتغري عن هذه احلال قال ع ق
وهذا حيسن مع القول باالستفهام احملض يف قوهلم أجتعل وقال آخرون معناه التمدح ووصف حاهلم وذلك جائز هلم 

ام ألن يستخلف اهللا من يعصيه يف قوهلم أجتعل كما قال يوسف إين حفيظ عليم وهذا حيسن مع التعجب واالستعظ
وعلى هذا أدهبم بقوله تعاىل إين أعلم ما ال تعلمون ومعىن نسبح حبمدك ننزهك عما ال يليق بصفاتك وقال ابن 

عباس وابن مسعود تسبيح املالئكة صالهتم هللا سبحانه وقال قتادة تسبيحهم قوهلم سبحان اهللا على عرفه يف اللغة و 
ناه نصل التسبيح باحلمد وحيتمل أن يكون قوهلم حبمدك اعتراضا بني الكالمني كأهنم قالوا وحنن نسبح حبمدك مع

ونقدس وأنت احملمود يف اهلداية إىل ذلك وخرج مسلم يف صحيحه عن أيب ذر قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اهللا تعاىل سبحان اهللا وحبمده ويف رواية سئل صلى و سلم أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا تعاىل إن أحب الكالم إىل 

اهللا عليه و سلم أي الكالم أفضل قال ما اصطفى اهللا ملالئكته أو لعباده سبحان اهللا وحبمده ويف صحيحي البخاري 
ومسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان 

  بتان حبي

إىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم وهذا احلديث به ختم البخاري رمحه اهللا انتهى ونقدس لك قال 
الضحاك وغريه معناه نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك والتقديس التطهري بال خالف ومنه األرض املقدسة أي 

طهر ذكرك مما ال يليق به قاله جماهد وغريه وقوله املطهرة وقال آخرون ونقدس لك معناه نقدسك أي نعظمك ون
تعاىل إين أعلم ماال تعلمون قال ابن عباس كان إبليس لعنه اهللا قد أعجب بنفسه ودخله الكرب ملا جعله اهللا خازن 



السماء الدنيا واعتقد أن ذلك ملزية له فلما قالت املالئكة وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك وهي ال تعلم أن يف نفس 
بليس خالف ذلك قال اهللا سبحانه إين أعلم ماال تعلمون يعين ما يف نفس إبليس وقال قتادة ملا قالت املالئكة أجتعل إ

فيها من يفسد فيها وقد علم اهللا أن يف من يستخلف يف األرض أنبياء وفضالء وأهل طاعة قال هلم إين أعلم ماال 
األمساء كلها معناه عرف وتعليم آدم هنا عند قوم اهلام علمه تعلمون يعين أفعال الفضالء وقوله تعاىل وعلم آدم 

ضرورة وقال قوم بل تعليم بقول إما بواسطة ملك أو بتكليم قبل هبوطه األرض فال يشارك موسى عليه السالم يف 
اللدين بال خاصة ت قال الشيخ العارف باهللا عبد اهللا بن أيب مجرة تعليمه سبحانه آلدم األمساء كلها إمنا كان بالعلم 

واسطة انتهى من كتابه الذي شرح فيه بعض أحاديث البخاري وكل ما انقله عنه فمنه واختلف املتأولون يف قوله 
األمساء فقال مجهور األمة علمه التسميات وقال قوم عرض عليه األشخاص واالول أبني ولفظه علم تعطى ذلك مث 

وقتادة وجماهد علمه اسم كل شيء من مجيع املخلوقات دقيقها  اختلف اجلمهور يف أي األمساء علمه فقال ابن عباس
  وجليلها وقال الطربي علمه أمساء ذريته واملالئكة ورجحه بقوله تعاىل مث عرضهم وقال أكثر 

العلماء علمه تعاىل منافع كل شيء وملا يصلح وقيل غري هذا واختلف املتأولون هل عرض على املالئكة أشخاص 
ء دون األشخاص وأنبؤين معناه أخربوين والنبأ اخلرب وقال قوم خيرج من هذا األمر باإلنباء تكليف ما األمساء أو األمسا

ال يطاق ويتقرر جوازه ألنه سبحانه علم اهنم ال يعلمون وقال احملققون من أهل التأويل ليس هذا على جهة التكليف 
حضور أشخاص وذلك عند العرض على املالئكة إمنا هو على جهة التقرير والتوقيف وقوله تعاىل هؤالء ظاهره 

وليس يف هذه اآلية ما يدل أن االسم هو املسمى كما ذهب إليه مكي واملهدوي والذي يظهر أن اهللا تعاىل علم آدم 
األمساء وعرض مع ذلك عليه األجناس اشخاصا مث عرض تلك على املالئكة وسأهلم عن تسمياهتا اليت قد تعلمها 

ل هلم هذا امسه كذا وهذا امسه كذا وهؤالء مبين على الكسر وكنتم يف موضع اجلزم بالشرط آدم مث أن آدم قا
واجلواب عن سيبويه فيما قبله وعند املربد حمذوف تقديره إن كنتم صادقني فأنبوين وقال ابن عباس وابن مسعود 

خلليفة يفسد ويسفك ت ويف وناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم معىن اآلية إن كنتم صادقني يف أن ا
النفس من هذا القول شيء واملالئكة منزهون معصومون كما تقدم والصواب ما تقدم من التفسري عند قوله تعاىل 

أجتعل فيها اآلية وقال آخرون إن كنتم صادقني يف أىن أن استخلفتكم سبحتم حبمدي وقدستم يل وقال قوم معناه أن 
باالمساء و سبحانك معناه تنزيها لك وتربئة أن يعلم أحد من علمك إال ما  كنتم صادقني جواب السؤال عاملني

علمته والعليم معناه العامل ويزيد عليه معىن من املبالغة والتكثري يف املعلومات و احلكيم معناه احلاكم وبينهما مزية 
مانعته وقوله تعاىل قال يا آدم أنبئهم  املبالغة وقيل معناه احملكم وقال قوم احليكم املانع من الفساد ومنه حكمه الفرس

  بأمسائهم أنبئهم معناه أخربهم 

والضمري يف أنبئهم عائد على املالئكة بإمجاع والضمري يف أمسائهم خمتلف فيه حسب االختالف يف االمساء اليت علمها 
هللا سبحانه أن ينىبء املالئكة مبا آدم قال بعض العلماء إن يف قوله تعاىل فلما أنبأهم نبوءة آلدم عليه السالم إذ أمره ا

ليس عندهم من علم اهللا عز و جل وقوله تعاىل اعلم غيب السموات واالرض معناه ما غاب عنكم الن اهللا تعاىل ال 
يغيب عنه شيء الكل معلوم له واختلف يف قوله تعاىل ما تبدون وما كنتم تكتمون فقالت طائفة ذلك على معىن 

وظواهرهم وبواطنهم أمجع واذ من قوله وإذ قلنا للمالئكة معطوفه على إذ املتقدمة وقول  العموم يف معرفة أسرارهم
اهللا تعاىل وخطابه للمالئكة متقرر قدمي يف األزل بشرط وجودهم وفهمهم وهذا هو الباب كله يف أوامر اهللا تعاىل 

من كالم األئمة إن شاء اهللا ما يتبني به ونواهيه وخماطباته ت ما ذكره رمحه اهللا هو عقيدة أهل السنة وها أنا انقل 



كالمه ويزيده وضوحا قال ابن رشد قوله صلى اهللا عليه و سلم اعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق ال يفهم 
منه إن هللا عز و جل كلمات غري تامات ألن كلماته هي قوله وكالمه هو صفة من صفات ذاته يستحيل عليها 

واضح على أن كلماته عز و جل غري خملوقة إذ ال يستعاذ مبخلوق وهذا هو قول أهل  النقص ويف احلديث بيان
السنة واحلق أن كالم اهللا عز و جل صفة من صفات ذاته قدمي غري خملوق ألن الكالم هو املعىن القائم يف النفس 

يف النفس وتقول يف نفسي  والنطق به عبارة عنه قال اهللا عز و جل ويقولون يف أنفسهم فأخرب أن القول معىن يقوم
كالم أريد أن أعلمك به فحقيقة كالم الرجل هو املفهوم من كالمه وأما الذي تسمعه منه فهو عبارة عنه وكذلك 

كالم اهللا عز و جل القدمي الذي هو صفة من صفات ذاته هو املفهوم من قراءة القارىء ال نفس قراءته اليت تسمعها 
  دثة مل تكن حىت قرأ هبا فكانت وهذا كله بني إال ملن ألن نفس قراءته اليت تسمعها حم

أعمى اهللا بصريته انتهى بلفظه من البيان وقال الغزايل بعد كالم له حنو ما تقدم البن رشد وكما عقل قيام طلب 
أبيه  التعلم وإرادته بذات الوالد قبل أن خيلق ولده حىت إذا خلق ولده وعقل وخلق اهللا سبحانه له علما مبا يف قلب

من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام وجوده إىل وقت معرفة ولده فليعقل قيام الطلب 
الذي دل عليه قوله عز و جل فاخلع نعليك بذات اهللا تعاىل ومصري موسى عليه السالم سامعا لذلك الكالم خماطبا 

لك الكالم القدمي انتهى بلفظه من األحياء وقوله به بعد وجوده اذ خلقت له معرفة بذلك الطلب ومعرفة بذ
للمالئكة عموم فيهم والسجود يف كالم العرب اخلضوع والتذلل وغايته وضع الوجه باألرض واجلمهور على أن 
سجود املالئكة آلدم إمياء وخضوع وال تدفع اآلية أن يكونوا بلغوا غاية السجود وقوله تعاىل فقعوا له ساجدين ال 

ألن اجلاثي على ركبتيه واقع واختلف يف حال السجود آلدم فقال ابن عباس تعبدهم اهللا بالسجود آلدم دليل فيه 
والعبادة يف ذلك هللا وقال علي بن أيب طالب وابن مسعود وابن عباس أيضا كان سجود حتية كسجود أبوي يوسف 

آلدم إىل آدم ع ويف هذه الوجوه كلها  عليه السالم له ال سجود عبادة وقال الشعيب إمنا كان آدم كالقبلة ومعىن
كرامة آلدم عليه السالم وقوله تعاىل إال إبليس نصب على االستثناء املتصل آلنه من املالئكة على قول اجلمهور وهو 
ظاهر اآلية وكان خازنا وملكا على مساء الدنيا واألرض وامسه عزازيل قاله ابن عباس وقال ابن زيد واحلسن هو أبو 

آدم أبو البشر ومل يك قط ملكا وقد روي حنوه عن ابن عباس أيضا قال وامسه احلارث وقال شهر بن  اجلن كما
حوشب كان من اجلن الذين كانوا يف األرض وقاتلتهم املالئكة فسبوه صغريا وتعبد مع املالئكة وخوطب معها 

  وحكاه الطربي عن ابن مسعود واالستثناء على هذه األقوال منقطع واحتج بعض 

أصحاب هذا القول بأن اهللا تعاىل قال يف صفة املالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورجح الطربي 
قول من قال إن إبليس كان من املالئكة وقال ليس يف خلقه من نار وال يف تركيب الشهوة والنسل فيه حني غضب 

جلن ففسق عن أمر ربه يتخرج على أنه عمل عملهم فكان عليه ما يدفع أنه كان من املالئكة وقوله تعاىل كان من ا
منهم يف هذا أو على أن املالئكة قد تسمى جنا الستتارها قال اهللا تعاىل وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا وقال األعشى 

  يف ذكر سليمان عليه السالم 
 اجلنة كما ينسب إىل البصرة وسخر من جن املالئك تسعة قياما لديه يعملون بال أجر أو على أن يكون نسبه إىل

بصرى قال عياض ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من املالئكة ورئيسا فيهم ومن خزان اجلنة إىل ما حكوه وهذا 
مل يتفق عليه بل األكثر ينفون ذلك وأنه أبو اجلن انتهى من الشفا وإبليس ال ينصرف ألنه اسم أعجمي قال الزجاج 

باس وغريه هو مشتق من إبليس إذا أبعد عن اخلري ووزنه على هذا افعيل ومل تصرفه هذه ووزنه فعليل وقال ابن ع



الفرقة لشذوذه وقلته ومنه قوله تعاىل فإذا هم مبلسون أي يائسون من اخلري مبعدون منه فيما يرون وأىب معناه امتنع 
يف ظهورمها عليه واالستكبار وأالنفة  من فعل ما أمر به واستكرب دخل يف الكربياء واإلباية مقدمة على االستكبار

مقدمة يف معتقده وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغين أن أول معصية كانت احلسد والكرب والشح حسد 
إبليس آدم وتكرب وشح آدم يف أكله من شجرة قد هني عن قرهبا ت إطالق الشح على آدم فيه ما ال خيفى عليك 

ء عن كل ما حيط من رتبتهم وقد قال اهللا تعاىل يف حق آدم ولقد عهدنا إىل آدم من قبل والواجب اعتقاد تنزيه األنبيا
  فنسي ومل جند له عزما وقوله تعاىل وكان من 

الكافرين قالت فرقة معناه وصار من الكافرين ورده ابن فورك وقال مجهور املتأولني معىن وكان من الكافرين أي يف 
ية معناه من العاصني وذهب الطربي إىل أن اهللا تعاىل أراد بقصة إبليس تقريع اشباهه من علم اهللا تعاىل وقال أبو العال

بين آدم وهم اليهود الذين كفروا مبحمد صلى اهللا عليه و سلم مع علمهم بنبوءته ومع تقدم نعم اهللا عليهم وعلى 
بنبوءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و أسالفهم ت ولفظ الطربي ويف هذا تقريع لليهود إذ أبوا من اإلسالم مع علمهم 

سلم من التوراة والكتب حسدا له ولبين إمساعيل كما امتنع إبليس من السجود حسدا آلدم وتكربا عن احلق وقبوله 
فاليهود نظراء إبليس يف كفرهم وكربهم وحسدهم وتركهم االنقياد ألمر اهللا تعاىل انتهى من خمتصر الطربي أليب 

حوي واختلف هل كفر إبليس جهال أو عنادا على قولني بني أهل السنة وال خالف أنه كان عبد اهللا اللخمي الن
عاملا باهللا قبل كفره وال خالف أن اهللا تعاىل أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن اجلنة وبعد إخراجه قال آلدم اسكن 

فظه لفظ األمر ومعناه األذن واختلف قوله تعاىل وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك اجلنة أسكن معناه الزم اإلقامة ول
يف اجلنة اليت أسكنها آدم عليه السالم هل هي جنة اخللد أو جنة أخرى ت واألول هو مذهب أهل السنة واجلماعة 
وكال منها أي من اجلنة والرغد العيش الدار اهلين وحيث مبنية على الضم وقوله تعاىل وال تقربا هذه الشجرة معناه 

واهلاء يف هذه بدل من الياء وحتتمل هذه اإلشارة أن تكون إىل شجرة معينة واحدة واختلف يف هذه  ال تقرباها بأكل
الشجرة ما هي فقال ابن عباس وابن مسعود هي الكرم وقيل هي شجرة التني وقيل السنبلة وقيل غري ذلك وقوله 

م يف أحكام الشرع على مراتب أعالها فتكونا من الظاملني الظامل يف اللغة الذي يضع الشيء يف غري موضعه والظل
  الشرك مث ظلم املعاصي وهي 

مراتب وأزهلما مأخوذ من الزلل وهي يف اآلية جماز ألنه يف الرأي والنظر وإمنا حقيقة الزلل يف القدم وقرأ محزة 
م واختلف يف فأزاهلما مأخوذ من الزوال وال خالف بني العلماء أن إبليس اللعني هو متويل إغواء آدم عليه السال

الكيفية فقال ابن عباس وابن مسعود ومجهور العلماء أغوامها مشافهة بدليل قوله تعاىل وقامسهما واملقامسة ظاهرها 
املشافهة وقال طائفة أن إبليس مل يدخل اجلنة بعد أن اخرج منها وإمنا أغوى آدم بشيطانه وسلطانه ووساوسه اليت 

اهللا عليه و سلم أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ت وإىل هذا القول  أعطاه اهللا تعاىل كما قال النيب صلى
حنا املازري يف بعض أجوبته ومن ابتلى بشيء من وسوسة هذا اللعني فأعظم األدوية له الثقة باهللا والتعوذ به 

ان يب وسواس يف واإلعراض عن هذا اللعني وعدم االلتفات إليه ما أمكن قال ابن عطاء اهللا يف لطائف املنن ك
الوضوء فقال يل الشيخ أبو العباس املرسي إن كنت ال تترك هذه الوسوسة ال تعد تأتنا فشق ذلك علي وقطع اهللا 

الوسواس عين وكان الشيخ أبو العباس يلقن للوسواس سبحان امللك اخلالق إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد وما 
ا وأما قصة آدم عليه السالم وقوله تعاىل فاكال منها بعد قوله وال ذلك على اهللا بعزيز انتهى قال عياض يف الشف

تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني وقوله تعاىل أمل أهنكما عن تلكما الشجرة وتصرحيه تعاىل عليه باملعصية بقوله 



آدم من قبل فنسي  وعصى آدم ربه فغوى أي جهل وقيل أخطأ فإن اهللا تعاىل قد أخرب بعذره بقوله ولقد عهدنا إىل
ومل جند له عزما قال ابن عباس نسي عداوة إبليس وما عهد اهللا إليه من ذلك بقوله إن هذا عدو لك ولزوجك اآلية 

وقيل نسي ذلك مبا أظهر هلما وقال ابن عباس إمنا مسي اإلنسان إنسانا ألنه عهد إليه فنسي وقيل مل يقصد املخالفة 
  ف استحالال هلا ولكنهما اغترا حبل

إبليس هلما إىن لكما ملن الناصحني وتومها أن احدا ال حيلف باهللا حانثا وقد روي عذر آدم مثل هذا يف بعض اآلثار 
وقال ابن جبري حلف باهللا هلما حىت غرمها واملؤمن خيدع وقد قيل نسي ومل ينو املخالفة فلذلك قال تعاىل ومل جند له 

ى أن العزم هنا احلزم والصرب وقال ابن فورك وغريه أنه ميكن أن يكون عزما أي قصدا للمخالفة واكثر املفسرين عل
ذلك قبل النبوءة ودليل ذلك قوله تعاىل وعصى آدم ربه فغوى مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فذكر ان االجتباء 

نه تأول هني اهللا تعاىل واهلداية كانا بعد العصيان وقيل بل اكلها وهو متأول وهو ال يعلم أهنا الشجرة اليت هني عنها ال
عن شجرة خمصوصة ال على اجلنس وهلذا قيل إمنا كانت التوبة من ترك التحفظ ال من املخالفة وقيل تأول أن اهللا 
تعاىل مل ينهه عنها هني حترمي انتهى بلفظه فجزاه اهللا خريا ولقد جعل اهللا يف شفاه شفاء والضمري يف عنها يعود على 

ليه الظاهر تقديره فأكال من الشجرة وقوله تعاىل فأخرجهما مما كانا فيه قيل معناه من نعمة اجلنة وهنا حمذوف يدل ع
اجلنة إىل شقاء الدنيا وقيل من رفعة املنزلة اىل سفل مكانة الذنب ت ويف هذا القول ما فيه بل الصواب ما أشار إليه 

سبحانه من إكرام آدم وجعله يف األرض خليفة  صاحب التنوير بأن إخراج آدم مل يكن اهانة له بل ملا سبق يف علمه
هو واخيار ذريته قائمني فيها مبا جيب هللا من عبادته واهلبوط النزول من علو اىل سفل واختلف من املخاطب باهلبوط 

فقال السدي وغريه آدم وحواء وإبليس واحلية اليت ادخلت إبليس يف فمها وقال احلسن آدم وحواء والوسوسة 
عدو مجلة يف موضع احلال ولكم يف األرض مستقر أي موضع استقرار وقيل املراد االستقرار يف وبعضكم لبعض 

  القبور واملتاع ما يستمتع به من أكل ولبس وحديث وانس وغري ذلك واختلف يف احلني هنا فقالت فرقة إىل 

م القيامة وهذا هو قول من يقول املوت وهذا قول من يقول املستقر هو املقام يف الدنيا وقالت فرقة إىل حني إىل يو
املستقر هو يف القبور واحلني املدة الطويلة من الدهر أقصرها يف اإلميان وااللتزامات سنة قال اهللا تعاىل تؤتى اكلها 

كل حني وقيل اقصرها ستة اشهر ألن من النخل ما يطعم يف كل ستة اشهر ويف قوله تعاىل اىل حني فائدة آلدم عليه 
انه غري باق فيها ومنتقل اىل اجلنة اليت وعد بالرجوع اليها وهي لغري آدم دالة على املعاد وروي أن  السالم ليعلم

آدم نزل على جبل من جبال سرنديب وأن حواء نزلت جبدة وان احلية نزلت باصبهان وقيل مبيسان وأن إبليس 
ات فتاب اهللا عليه عند ذلك وقرأ ابن كثري نزل عند االبلة قوله تعاىل فتلقى آدم من ربه كلمات املعىن فقال الكلم

آدم بالنصب من ربه كلمات بالرفع واختلف املتأولون يف الكلمات فقال احلسن بن ايب احلسن هي قوله تعاىل ربنا 
ظلمنا أنفسنا اآلية وقالت طائفة أن آدم رأى مكتوبا على ساق العرش حممد رسول اهللا فتشفع به فهي الكلمات 

سلمني عما ينبغي أن يقوله املذنب فقال يقول ما قاله ابواه ربنا ظلمنا انفسنا وما قاله موسى وسئل بعض سلف امل
رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل وما قال يونس ال اله إال أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني وتاب عليه معناه راجع 

من العبد الرجوع عن املعصية والندم على  به والتوبة من اهللا تعاىل الرجوع على عبده بالرمحة والتوفيق والتوبة
الذنب مع تركه فيما يستأنف ت يعين مع العزم على تركه فيما يستقبل وإمنا خص اهللا تعاىل آدم بالذكر يف التلقي 
والتوبة وحواء مشاركة له يف ذلك بامجاع ألنه املخاطب يف أول القصة فكملت القصة بذكره وحذه وايضا فألن 

  تورة فأراد اهللا تعاىل الستر هلا ولذلك مل يذكرها يف املعصية يف قوله وعصى آدم ربه وبنية التواب املرأة حرمة ومس



للمبالغة والتكثري ويف قوله تعاىل هو التواب تأكيد فائدته أن التوبة على العبد امنا هي نعمة من اهللا تعاىل ال من العبد 
عاىل يف توبته عليه وكرر األمر باهلبوط ملا علق بكل أمر منهما وحده لئال يعجب التائب بل الواجب عليه شكر اهللا ت

حكما غري حكم اآلخر فعلق باألول العداوة وبالثاين اتيان اهلدى ت وهذه اآلية تبني أن هبوط آدم كان هبوط 
قصود تكرمة ملا ينشأ عن ذلك من أنواع اخلريات وفنون العبادات ومجيعا حال من الضمري يف اهبطوا واختلف يف امل

هبذا اخلطاب فقيل آدم وحواء وإبليس وذريتهم وقيل ظاهره العموم ومعناه اخلصوص يف آدم وحواء الن إبليس ال 
ياتيه هدى واالول اصح الن إبليس خماطب باإلميان بامجاع وان يف قوله فأما هي للشرط دخلت ما عليها مؤكدة 

ل بيان وإرشاد والصواب أن يقال بيان ودعاء وقالت ليصح دخول النون املشددة واختلف يف معىن قوله هدى فقي
فرقة اهلدى الرسل وهي إىل آدم من املالئكة واىل بنيه من البشر هو فمن بعده وقوله تعاىل فمن تبع هداي شرط 

جوابه فال خوف عليهم قال سيبويه والتشرط الثاين وجوابه مها جواب يف قوله فإما يأتينكم وقوله تعاىل فال خوف 
حيتمل فيما بني أيديهم من الدنيا وال هم حيزنون على ما فاهتم منها وحيتمل ال خوف عليهم يوم القيامة وال  عليهم

هم حيزنون فيه ت وهذا هو الظاهر وعليه اقتصر يف اختصار الطربي ولفظه عن ابن زيد فال خوف عليهم أي ال 
املوت فامنهم سبحانه منه وسالهم عن الدنيا خوف عليهم امامهم قال وليس شيء اعظم يف صدر من ميوت مما بعد 

انتهى وقوله تعاىل والذين كفروا اآلية ملا كانت لفظة الكفر يشترك فيها كفر النعم وكفر املعاصى وال جيب هبذا 
  خلود بني سبحانه أن الكفر هنا هو الشرك بقوله وكذبوا بآياتنا 

د العالمات املنصوبة والصحبة اال قتران بالشيء يف حالة ما زمنا واآليات هنا حيتمل أن يريد هبا املتلوة وحيتمل أن يري
قوله تعاىل يا بين إسرائيل أذكروا نعميت إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم السالم وإسرا هو 

لقلب الذي هو بالعربانية عبد وإيل اسم اهللا تعاىل فمعناه عبد اهللا والذكر يف كالم العرب على احناء وهذا منها ذكر ا
ضد النسيان والنعمة هنا أسم جنس فهي مفردة مبعىن اجلمع قال ابن عباس ومجهور العلماء اخلطاب جلميع بين 

إسرائيل يف مدة النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل واوفوا بعهدى اوف بعهدكم أمر وجوابه وهذا العهد يف 
ونواهيه ووصاياه هلم فيدخل يف ذلك ذكر حممد صلى اهللا عليه و  قول مجهور العلماء عام يف مجيع أوامره سبحانه

سلم الذي يف التوراة والرهبة يتضمن األمر هبا معىن التهديد واسند الترمذى احلكيم يف نوادر االصول له عن النيب 
فىن يف الدنيا صلى اهللا عليه و سلم انه قال قال ربكم سبحانه ال امجع على عبدي خوفني وال امجع له امنني فمن خا

امنته يف اآلخرة ومن امنىن يف الدنيا اخفته يف اآلخرة انتهى من التذكرة للقرطيب ورواه ابن املبارك يف رقائقه من 
طريق احلسن البصري وفيه قال اهللا وعزيت ال امجع على عبدى خوفني وال امجع له أمنني فإذا امنىن يف الدنيا اخفته 

دنيا امنته يوم القيامة انتهى ورواه أيضا الترمذي احلكيم يف كتاب ختم األولياء قال يوم القيامة وإذا خافىن يف ال
صاحب الكلم الفارقية واحلكم احلقيقية بقدر ما يدخل القلب من التعظيم واحلرمة تنبعث اجلوارح يف الطاعة 

أنزلت كناية عن القرآن واخلدمة انتهى وءامنوا معناه صدقوا ومصدقا نصب على احلال من الضمري يف أنزلت وما 
وملا معكم يعىن التوراة وقوله وال تكونوا أول كافر به هذا من مفهوم اخلطاب الذي املذكور فيه واملسكوت عنه 

  حكمهما واحد وحذروا البدار اىل الكفر به إذا على األول كفل 

معناه من اهل الكتاب إذ  من فعل املقتدى به ونصب اول على خرب كان ع وقد كان كفر قبلهم كفار قريش وامنا
هم منظور إليهم يف مثل هذا واختلف يف الضمري يف به فقيل يعود على حممد صلى اهللا عليه و سلم وقيل على 

القرآن وقيل على التوراة واختلف يف الثمن الذي هنوا أن يشتروه باآليات فقالت طائفة أن األحبار كانوا يعلمون 



كتبهم علم جمانا كما علمت جمانا أي باطال بغري أجرة وقيل كانت لألحبار مأكلة دينهم باألجرة فنهوا عن ذلك ويف 
يأكلوهنا على العلم وقال قوم أن األحبار أخذوا رشى على تغيري صفة حممد صلى اهللا عليه و سلم يف التوراة فنهوا 

لدنيا ومدهتا والعيش الذي هو نزر عن ذلك وقال قوم معىن اآلية وال تشتروا بأوامرى ونواهي وآيايت مثنا قليال يعىن ا
ال خطر له وقد تقدم نظري قوله وإياي فاتقون وبني اتقون وارهبون فرق أن الرهبة مقرون هبا وعيد بالغ وقوله تعاىل 
وال تلبسوا احلق بالباطل أي ال ختلطوا قال أبو العالية قالت اليهود حممد نيب مبعوث لكن إىل غرينا فإقرارهم ببعثه 

م إىل غرينا باطل وتكتموا احلق أي أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم ويف هذه األلفاظ دليل على تغليظ حق وقوهل
الذنب على من وقع فيه مع العلم به وأنه أعصى من اجلهل وأنتم تعلمون مجلة يف موضع احلال قال ص وتكتموا 

وا الصالة معناه اظهروا هيئتها وأدميوها جمزوم معطوف على تلبسوا واملعىن النهي عن كل من الفعلني انتهى وأقيم
بشروطها والزكوة يف هذه اآلية هي املفروضة وهي مأخوذة من النماء وقيل من التطهري وقوله تعاىل واركعوا مع 

الراكعني قيل إمنا خص الركوع بالذكر الن بىن إسرائيل مل يكن يف صالهتم ركوع ت ويف هذا القول نظر وقد قال 
سجدي واركعي وقالت فرقة إمنا قال مع ألن األمر بالصالة أوال مل يقتض شهود اجلماعة فأمرهم تعاىل يف مرمي ا

  بقوله مع شهود 

اجلماعة ت وهذا القول هو الذي عول عليه ع يف قصة مرمي عليها السالم والركوع االحنناء بالشخص وقوله تعاىل 
جوه اخلري والطاعات وتنسون معناه تتركون أنفسكم أتامرون خرج خمرج االستفهام ومعناه التوبيخ والرب جيمع و

قال ابن عباس كان األحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم باتباع التوراة وكانوا هم خيالفوهنا يف جحدهم منها صفة 
حممد صلى اهللا عليه و سلم وقالت فرقة كان األحبار إذا استرشدهم أحد من العرب يف اتباع حممد صلى اهللا عليه و 

دلوه على ذلك وهم ال يفعلونه ت وخرج احلافظ أبو نعيم أمحد ابن عبد اهللا األصبهاين يف كتاب رياضة سلم 
املتعلمني قال حدثنا أبو بكر بن خالد حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا أبو النضر حدثنا حممد بن عبد اهللا بن على 

لى اهللا عليه و سلم رأيت ليلة اسري يب رجاال ابن زيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص
تقرض ألسنتهم وشفاههم مبقاريض من نار فقلت يا جربيل من هؤالء قال اخلطباء من أمتك الذين يأمرون الناس 

بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون انتهى واستعينوا بالصرب والصالة قال مقاتل معناه على طلب 
استعينوا بالصرب على الطاعات وعن الشهوات على نيل رضوان اهللا سبحانه وبالصالة على نيل  اآلخرة وقيل

رضوان اهللا وحط الذنوب وعلى مصائب الدهر أيضا ومنه احلديث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حزبه 
سفر فاسترجع وتنحى عن الطريق  أمر فزع إىل الصالة ومنه ما روي أن عبد اهللا بن عباس نعي له أخوه قثم وهو يف

وصلى مث انصرف إىل راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصرب والصالة وقال جماهد الصرب يف هذه اآلية الصوم ومنه قيل 
لرمضان شهر الصرب وخص الصوم والصالة على هذا القول بالذكر لتناسبهما يف أن الصيام مينع الشهوات ويزهد 

  الفحشاء واملنكر  يف الدنيا والصالة تنهى عن

وختشع ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر باآلخرة وقال قوم الصرب على بابه والصالة الدعاء وجتيء اآلية على هذا 
القول مشبهة لقوله تعاىل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا ألن الثبات هو الصرب وذكر اهللا هو الدعاء وروى ابن 

محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن صلة بن اشيم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و املبارك يف رقائقه قال أخربنا 
سلم من صلى صالة مل يذكر فيها شيأ من أمر الدنيا مل يسأل اهللا شيأ إال أعطاه أياه واسند ابن املبارك عن عقبة بن 

وضوءه مث صلى صالة غري ساه عامر اجلهين قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأحسن 



والاله كفر عنه ما كان قبلها من شيء انتهى وهذان احلديثان يبينان ما جاء يف صحيح البخاري عن عثمان حيث 
توضأ ثالثا ثالثا مث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ حنو وضوءى هذا مث صلى ركعتني ال حيدث 

ذنبه انتهى والضمري يف قوله تعاىل وأهنا قيل يعود على الصالة وقيل على العبادة اليت فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
تضمنها باملعىن ذكر الصرب والصالة قال ص وأهنا الضمري للصالة وهو القاعدة يف أن ضمري الغائب ال يعود على 

ناه ثقيلة شاقة واخلاشعون غري األقرب إال بدليل انتهى مث ذكر أبو حيان وجوها أخر حنو ما تقدم وكبرية مع
املتواضعون املخبتون واخلشوع هيئة يف النفس يظهر منها على اجلوارح سكون وتواضع ويظنون يف هذه اآلية قال 
اجلمهور معناه يوقنون والظن يف كالم العرب قاعدته الشك مع ميل إىل أحد معتقديه وقد يقع موقع اليقني لكنه ال 

تقول العرب يف رجل مرءي أظن هذا إنسانا وإمنا جتد االستعمال فيما مل خيرج إىل  يقع فيما قد خرج إىل احلس ال
احلس كهذه اآلية وكقوله تعاىل فطنوا أهنم مواقعوها قال ص قلت وما ذكره ابن عطية هو معىن ما ذكره الزجاج يف 

  معانيه عن بعض أهل العلم أن 

قامت يف نفسك حقيقته قال وهذا مذهب إال أن أهل اللغة مل الظن يقع يف معىن العلم الذي مل تشاهده وإن كان قد 
يذكروه قال ومسعته من أيب إسحاق إمساعيل بن إسحاق القاضي رواه عن زيد بن أسلم انتهى واملالقاة هي للثواب 

عناه أو العقاب ويصح أن تكون املالقاة هنا بالرؤية اليت عليها أهل السنة وورد هبا متواتر احلديث وراجعون قيل م
باملوت وقيل باحلشر واخلروج إىل احلساب والعرض ويقوى هذا القول اآلية املتقدمة قوله تعاىل مث مييتكم مث حيييكم 
مث إليه ترجعون قوله تعاىل يا بين إسرائيل اآلية قد تكرر هذا النداء والتذكري بالنعمة وفائدة ذلك أن اخلطاب األول 

للكافرين منهم وهذا املتكرر إمنا هو للكافرين بداللة ما بعده وأيضا فإن يصح أن يكون للمؤمنني ويصح أن يكون 
فيه تقوية التوقيف وتأكيد احلض على أيادي اهللا سبحانه وحسن خطاهبم بقوله سبحانه فضلتكم على العاملني ألن 

م الذي كانت فيه تفضيل آبائهم وأسالفهم تفضيل هلم ويف الكالم أتساع قال قتادة وغريه املعىن على عامل زماهن
النبوءة املتكررة ألن اهللا تعاىل يقول ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم كنتم خري أمة أخرجت للناس واتقوا يوما أي 

عذاب يوم أو هول يوم ويصح أن يكون يوما نصبه على الظرف وال جتزى معناه ال تغىن وقال السدي معناه ال 
لتقدير ال جتزى فيه ويف خمتصر الطربي أي واتقوا يوما ال تقضي نفس تقضي ويقويه قوله شيأ ويف الكالم حذف ا

عن نفس شيأ وال تغىن غناء وأحدنا اليوم قد يقضي عن قريبه دينا وأما يف اآلخرة فيسر املرء أن يترتب له على 
عة مأخوذة قريبه حق ألن القضاء هناك من احلسنات والسيآت كما أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهى والشفا

من الشفع ومها االثنان الن الشافع واملشفوع له شفع وسبب هذه اآلية أن بىن إسرائيل قالوا حنن أبناء أنبياء اهللا 
  وسيشفع لنا ءاباؤنا وهذا إمنا 

هو يف حق الكافرين لإلمجاع وتواتر األحاديث بالشفاعة يف املؤمنني وقوله تعاىل وال يؤخذ منها عدل قال أبو العالية 
العدل الفدية قال ع عدل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدرا وإن مل يكن من جنسه والعدل بكسر العني هو الذي 

يساوي الشيء من جنسه ويف جرمه والضمري يف قوله وال هم عائد على الكافرين الذين اقتضتهم اآلية وحيتمل أن 
فس للجنس وهو مجع وحصرت هذه اآلية املعاين اليت يعود على النفسني املتقدم ذكرمها ألن اثنني مجع أو ألن الن

اعتادها بنو آدم يف الدنيا فإن الواقع يف شدة مع ءادمي ال يتخلص إال بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدى ت أو مين 
عليه إال أن الكافر ليس هو بأهل ألن مين عليه وقوله تعاىل وإذ جنيناكم من ءال فرعون أي خلصناكم وءال أضله 

قلبت اهلاء الفا ولذلك ردها التصغري إىل األصل فقيل أهيل وءال الرجل قرابته وشيعته وأتباعه وفرعون اسم أهل 



لكل من ملك من العمالقة مبصر وفرعون موسى قيل امسه مصعب بن الريان وقال ابن إسحاق امسه الوليد بن 
أصل كون بىن إسرائيل مبصر نزول  مصعب وروي أنه كان من أهل اصطخر ورد مصر فاتفق له فيها امللك وكان

إسرائيل هبا زمن ابنه يوسف عليهما السالم ويسومونكم معناه يأخذونكم به ويلزمونكم إياه واجلملة يف موضع 
نصب على احلال أي سائمني لكم سوء العذاب وسوء العذاب أشده وأصعبه وكان فرعون على ما روي قد رأى يف 

أحرقت بيوت مصر فأولت له رؤياه أن مولودا من بين إسرائيل ينشأ فيخرب منامه نارا خرجت من بيت املقدس ف
ملك فرعون على يديه وقال ابن إسحاق وابن عباس وغريمها إن الكهنة واملنجمني قالوا لفرعون قد أظلك زمان 

  ه مولود من بين إسرائيل خيرب ملكك ويذحبون بدل من يسومون ويف ذلك إشارة إىل مجلة األمر وبالء معنا

امتحان واختبار ويكون البالء يف اخلري والشر وحكى الطربي وغريه يف كيفية جناهتم أن موسى عليه السالم أوحي 
إليه أن يسري من مصر ببين إسرائيل فأمرهم موسى أن يستعريوا احللي واملتاع من القبط واحل اهللا ذلك لبين 

م وهو االشبه به فسرى هبم موسى من أول الليل إسرائيل ويروى اهنم فعلوا ذلك دون رأي موسى عليه السال
فأعلم هبم فرعون فقال ال يتبعهم أحد حىت تصيح الديكة فلم يصح تلك الليلة مبصر ديك حىت أصبح وأمات اهللا 

تلك الليلة كثريا من أبناء القبط فأشتغلوا بالدفن وخرجوا يف األتباع مشرقني وذهب موسى عليه السالم إىل ناحية 
بلغه وكانت عدة بىن إسرائيل نيفا على ستمائة الف وكانت عدة فرعون الف الف ومائيت الف وحكي  البحر حىت

غري هذا مما اختصرته لقلة ثبوته فلما حلق فرعون موسى ظن بنو إسرائيل أهنم غري ناجني فقال يوشع بن نون ملوسى 
مث رجع فقال ملوسى أين أمرت فواهللا ما أين أمرت فقال هكذا وأشار إىل البحر فركض يوشع فرسه حىت بلغ الغمر 

كذبت وال كذبت فأشار إىل البحر وأوحى اهللا تعاىل إليه أن اضرب بعصاك البحر وأوحى اهللا إىل البحر أن انفرق 
ملوسى إذا ضربك فبات البحر تلك الليلة يضطرب فحني أصبح ضرب موسى البحر وكناه أبا خالد فانفلق وكان 

له تعاىل وإذ فرقنا بكم البحر اآلية فرقنا معناه جعلناه فرقا ومعىن بكم أي بسببكم والبحر ذلك يف يوم عاشوراء وقو
هو حبر القلزم ومل يفرق البحر عرضا من ضفة إىل ضفة وإمنا فرق من موضع إىل موضع آخر يف ضفة واحدة وكان 

واوغار حائلة وقيل انفرق البحر ذلك الفرق يقرب موضع النجاة وال يلحق يف الرب إال يف أيام كثرية بسبب جبال 
عرضا على اثين عشر طريقا طريق لكل سبط فلما دخلوها قالت كل طائفة غرق أصحابنا وجزعوا فقال موسى 

  عليه السالم اللهم 

أعىن على أخالقهم السيئة فأوحى اهللا إليه أن أدر عصاك على البحر فأدارها فصار يف املاء فتوح كالطاق يرى 
وا وجربيل يف ساقتهم على ما ذيانة حيث بين إسرائيل ويقول آلل فرعون مهال حىت يلحق بعضهم بعضا وجاز

ءاخركم أولكم فلما وصل فرعون إىل البحر أراد الدخول فنفر فرسه فتعرض له جربيل بالرمكة فاتبعها الفرس 
بق البحر عليهم فغرقوا ودخل ءال فرعون وميكائل حيثهم فلما مل يبق إال ميكائل يف ساقتهم على الضفة وحده انط

وتنظرون قيل معناه بأبصاركم لقرب بعضهم من بعض وقيل ببصائركم لالعتبار ألهنم كانوا يف شغل قال الطربي 
ويف أخبار القرآن على لسان النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذه املغيبات اليت مل تكن من علم العرب وال وقعت إال يف 

عند بين إسرائيل وقائم عليهم بنبوءة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وموسى  خفي علم بين إسرائيل دليل واضح
اسم أعجمي قال ابن إسحاق هو موسى بن عمران بن يصهر ابن قاهث بن الوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

إذ الليلة أقدم من اخلليل صلى اهللا عليه و سلم وخص الليايل بالذكر يف قوله تعاىل وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة 
اليوم وقبله يف الرتبة ولذلك وقع هبا التاريخ قال النقاش ويف ذلك إشارة إىل صلة الصوم ألنه لو ذكر األيام ألمكن 



أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الليايل اقتضت قوة الكالم أنه عليه السالم واصل أربعني ليلة بأيامها 
 عنه قال مسعت الشيخ الزاهد اإلمام الواعظ أبا الفضل بن اجلوهري رمحه اهللا يعظ الناس قال ع حدثين أيب رضي اهللا

هبذا املعىن يف اخللوة باهللا سبحانه والدنو منه يف الصالة وحنوه وإن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب ويقول أين 
ضر لفتاه يف بعض يوم ءاتنا غداءنا حال موسى يف القرب من اهللا ووصال مثانني من الدهر من قوله حني سار إىل اخل

  ت 

وأيضا يف األثر أن موسى مل يصبه أو مل يشك ما شكاه من النصب حىت جاوز املوضع الذي وعد فيه لقاء اخلضر 
عليهما السالم قال ع وكل املفسرين على أن األربعني كلها ميعاد وقوله تعاىل مث اختذمت العجل أي إالها والضمري يف 

موسى وقيل على انطالقه للتكليم إذ املواعدة تقتضيه وقصص هذه اآلية أن موسى عليه السالم ملا بعده يعود على 
خرج ببين إسرائيل من مصر قال هلم أن اهللا تعاىل سينجيكم من ءال فرعون وينفلكم عليهم ويروى أن استعارهتم 

طه يف قوهلم ملوسى ولكنا محلنا أو  للحلي كانت بغري إذن موسى عليه السالم وهو االشبه به ويؤيده ما يف سورة
زارا فظاهره أهنم أخربوه مبا مل يتقدم له به شعور مث قال هلم موسى أنه سينزل اهللا علي كتابا فيه التحليل والتحرمي 

واهلدى لكم فلما جاوزا البحر طلبوا موسى مبا قال هلم من أمر الكتاب فخرج مليعاد ربه وحده وقد أعلمهم 
فعدوا عشرين يوما بعشرين ليلة وقالوا هذه أربعون من الدهر وقد أخلفنا املوعد وبدأ تعنتهم باألربعني ليلة 

وخالفهم وكان السامري رجال من بين إسرائيل يسمى موسى بن ظفر ويقال أنه ابن خال موسى وقيل مل يكن من 
عبورهم قالت طائفة أنكر  بين إسرائيل بل كان غريبا فيهم واألول أصح وكان قد عرف جربيل عليه السالم وقت

هيئته فعرف أنه ملك وقالت طائفة كانت أم السامري ولدته عام الذبح فجعلته يف غار وأطبقت عليه فكان جربيل 
عليه السالم يغذوه بإصبع نفسه فيجد يف إصبع لبنا ويف إصبع عسال ويف إصبع مسنا فلما رءاه وقت جواز البحر 

تراب والقى يف روعه أنه لن يلقيها على شيء ويقول له كن كذا إال كان عرفه فأخذ من حتت حافر فرسه قبضة 
فلما خرج موسى مليعاده قال هارون لبين إسرائيل أن ذلك احللي واملتاع الذي استعرمت من القبط ال حيل لكم 

  فجيئوا به حىت تأكله النار اليت كانت العادة أن تنزل على القرابني 

م بطرح مجيع ذلك فيها فجعلوا يطرحون وقيل بل أمرهم أن يضعوه يف حفرة دون نار وقيل بل أوقد هلم نارا وأمره
حىت جييء موسى وروي وهو األصح األكثر أنه القى الناس احللي يف حفرة أو حنوها وجاء السامري فطرح القبضة 

كانت بنو  وقال كن عجال وقيل أن السامري كان يف أصله من قوم يعبدون البقر وكان يعجبه ذلك وقيل بل
إسرائيل قد مرت مع موسى على قوم يعبدون البقر ت والذي يف القرآن يعكفون على أصنام هلم قيل كانت على 

صور البقر فقالوا يا موسى أجعل لنا إالها كماهلم ءاهلة فوعاها السامري وعلم أن من تلك اجلهة يفتنون ففتنت بنو 
هلم هارون مبن تبعه فجاء موسى من ميعاده فغضب حسبما يأيت إسرائيل بالعجل وظلت منهم طائفة يعبدونه فاعتز

قصصه يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل مث أوحى اهللا إليه أنه لن يتوب على بين إسرائيل حىت يقتلوا أنفسهم ففعلت بنو 
بعضا يقتل إسرائيل ذلك فروي أهنم لبسوا السالح من عبد منهم ومن مل يعبد وألقى اهللا عليهم الظالم فقتل بعضهم 

األب أبنه واألخ أخاه فلما أستحر فيهم القتل وبلغ سبعني الفا عفا اهللا عنهم وجعل من مات شهيدا وتاب على 
البقية فذلك قوله سبحانه مث عفونا عنكم وقال بعض املفسرين وقف الذين عبدوا العجل صفا ودخل الذين مل 

عبدوا باألفنية وخرج يوشع بن نون ينادي ملعون من  يعبدوه عليهم بالسالح فقتلوهم وقالت طائفة جلس الذين
حل حبوته وجعل الذين مل يعبدوه يقتلوهنم وموسى صلى اهللا عليه و سلم يف خالل ذلك يدعو لقومه ويرغب يف 



العفو عنهم وإمنا عوقب الذين مل يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد األقوال ألهنم مل يغريوا املنكر حني عبد العجل وأنتم 
ملون ابتداء وخرب يف موضع احلال والعفو تغطية األثر وإذهاب احلال األول من الذنب أو غريه ت ومنه احلديث ظا

  فجعلت أم إمساعيل تعفي أثرها قال ع وال يستعمل 

العفو مبعىن الصفح إال يف الذنب والكتاب هنا هو التوراة بإمجاع واختلف يف الفرقان هنا فقال الزجاج وغريه هو 
ة أيضا كرر املعىن الختالف اللفظ وقال ءاخرون الكتاب التوراة والفرقان سائر اآليات اليت أويت موسى عليه التورا

السالم ألهنا فرقت بني احلق والباطل واختلف هل بقي العجل من ذهب فقال ذلك اجلمهور وقال احلسن بن أيب 
ئكم عن أيب العالية إىل خالقكم من برأ اهللا اخللق احلسن صار حلما ودما واألول أصح ت وقوله تعاىل فتوبوا إىل بار

أي خلقهم فالربيئة فعيلة مبعىن مفعولة انتهى من خمتصر أيب عبد اهللا اللخمي النحوي للطربي وقوله تعاىل وإذ قلتم يا 
موسى يريد السبعني الذين أختارهم موسى واختلف يف وقت اختيارهم فحكى أكثر املفسرين أن ذلك بعد عبادة 

عجل فاختارهم ليستغفروا لبين إسرائيل وحكى النقاش وغريه أنه اختارهم حني خرج من البحر وطلب بامليعاد ال
واألول أصح وقصة السبعني أن موسى عليه السالم ملا رجع من تكليم اهللا تعاىل ووجد العجل قد عبد قالت له 

الم ربك فأوحى اهللا إليه أن اختر منهم سبعني طائفة ممن مل يعبد العجل حنن مل نكفر وحنن أصحابك ولكن امسعنا ك
فلم جيد إال ستني فأوحى إليه أن اختر من الشباب عشرة ففعل فأصبحوا شيوخا وكان قد اختار ستة من كل سبط 

فزادوا أثنني على السبعني فتشاحوا فيمن يتأخر فأوحى إليه أن من تأخر له أجر من مضى فتأخر يوشع بن نون 
ذهب موسى عليه السالم بالسبعني بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساء ثالثا ويغتسلوا يف اليوم وكالوث بن يوفنا و

الثالث واستخلف هارون على قومه ومضى حىت أتى اجلبل فألقى عليهم الغمام قال النقاش غشيتهم سحابة وحيل 
  بينهم وبني موسى بالنور فوقعوا سجودا قال السدي وغريه ومسعوا كالم اهللا 

وينهي فلم يطيقوا مساعه واختلطت أذهاهنم ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعرب هلم ففعل فلما فرغوا وخرجوا  يأمر
بدلت منهم طائفة ما مسعت من كالم اهللا فذلك قوله تعاىل وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه 

ىت نرى اهللا جهرة ومل يطلبوا من الرؤية حماال أما واضطرب إمياهنم وامتحنهم اهللا تعاىل بذلك فقالوا لن نؤمن لك ح
أنه عند أهل السنة ممتنع يف الدنيا من طريق السمع فأخذهتم حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت مهود يعترب به 

الغري وقال قتادة ماتوا وذهبت أرواحهم مث ردوا الستيفاء ءاجاهلم فحني حصلوا يف ذلك اهلمود جعل موسى يناشد 
ه فيهم ويقول أي رب كيف أرجع إىل بين إسرائيل دوهنم فيهلكون وال يؤمنون يب أبدا وقد خرجوا وهم األخيار رب

قال ع يعين هم حبال اخلري وقت اخلروج وقال قوم بل ظن موسى أن السبعني إمنا عوقبوا بسبب عبادة العجل فذلك 
العجل وقال ابن فورك حيتمل أن تكون معاقبة السبعني قوله أهتلكنا يعين السبعني مبا فعل السفهاء منا يعين عبدة 

إلخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقوهلم ملوسى أرنا وليس ذلك من مقدور موسى عليه السالم قال ع ومن قال أن 
السبعني مسعوا ما مسع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى واختصاصه بالتكليم وجهرة مصدر يف موضع احلال 

ية ومنه اجلهر ضد السر وجهر الرجل األمر كشفه ويف خمتصر الطربي عن ابن عباس جهرة قال عالنية واجلهر العالن
وعن الربيع جهرة عيانا انتهى وقوله تعاىل مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون اجاب اهللا تعاىل فيهم رغبة 

وتاب عليهم والبعث هنا اإلثارة ولعلكم  موسى عليه السالم وأحياهم من ذلك اهلمود أو املوت ليستوفوا ءاجاهلم
تشكرون أي على هذه النعمة والترجي إمنا هو يف حق البشر وذكر املفسرون يف تظليل الغمام أن بين إسرائيل ملا 

  كان من أمرهم ما كان 



اذهب من القتل وبقي منهم من بقي حصلوا يف فحص التيه بني مصر والشام فأمروا بقتال اجلبارين فعصوا وقالوا 
أنت وربك فقاتال فدعا موسى عليهم فعوقبوا بالبقاء يف ذلك الفحص أربعني سنة يتيهون يف مقدار مخسة فراسخ أو 
ستة روي أهنم كانوا ميشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس فندم موسى على دعائه 

اتوا بأمجعهم يف فحص التيه ونشأ بنوهم على خري طاعة فهم عليهم فقيل له ال تأس على القوم الفاسقني وروي أهنم م
الذين خرجوا من فحص التيه وقاتلوا اجلبارين وإذ كان مجيعهم يف التيه قالوا ملوسى من لنا بالطعام قال اهللا فأنزل اهللا 

هلم عمود  عليهم املن والسلوى قالوا من لنا من حر الشمس فظلل عليهم الغمام قالوا مب نستصبح بالليل فضرب
نور يف وسط حملتهم وذكر مكي عمود نار قالوا من لنا باملاء فأمر موسى بضرب احلجر قالوا من لنا باللباس فأعطوا 

أن ال يبلى هلم ثوب وال خيلق وال يدرن وإن تنمو صغارها حسب منو الصبيان واملن صمغة حلوة هذا قول فرقة 
يوم على الشجر وروي ان املن كان ينزل عليهم من طلوع وقيل هو عسل وقيل شراب حلو وقيل الذي ينزل ال

الفجر اىل طلوع الشمس كالثلج فيأخذ منه الرجل ما يكفيه ليومه فإن ادخر فسد عليه إال يف يوم اجلمعة فإهنم 
كانوا يدخرون ليوم السبت فال يفسد عليهم الن يوم السبت يوم عبادة والسلوى طري بإمجاع املفسرين فقيل هو 

ا وقيل طائر مثل السمانا وقيل طائر مثل احلمام حتشره عليهم اجلنوب ص قال ابن عطية وغلط اهلذيل يف السمان
  ... الذ من السلوى إذا ما نشورها ... وقامسها باهللا عهدا ألنتم ... إطالقه السلوى على العسل حيث قال 

  ت قد نقل صاحب املختصر أنه يطلق على العسل لغة فال وجه 

ن إمجاع املفسرين ال مينع من إطالقه لغة مبعىن آخر يف غري اآلية انتهى وقوله تعاىل كلوا اآلية معناه وقلنا لتغليطه أل
كلوا فحذف اختصارا لداللة الظاهر عليه والطيبات هنا مجعت احلالل واللذيذ ص وقوله وما ظلمونا قدر ابن عطية 

فظلموا وما ظلمونا وال حاجة إىل ذلك ألن ما تقدم عنهم  قبل هذه اجلملة حمذوفا أي فعصوا وما ظلمونا وقدر غريه
من القبائح يغىن عنه انتهى ت وقول أيب حيان ال حاجة إىل هذا التقدير إىل آخره يرد بأن احملذوفات يف الكالم 
 الفصيح هذا شاهنا ال بد من دليل يف اللفظ يدل عليها إال أنه خيتلف ذلك يف الوضوح واخلفاء فأما حذف ما ال

دليل عليه فإنه ال جيوز وقوله تعاىل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد احملسنني فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين 

موسى لقومه القرية املدينة مسيت بذلك ألهنا تقرت أي  ظلموا رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون وإذ استسقى
اجتمعت ومنه قريت املاء يف احلوض أي مجعته واإلشارة هبذه إىل بيت املقدس يف قول اجلمهور وقيل إىل ارحياء وهي 

قريب من بيت املقدس قال عمر بن صة كانت قاعدة ومسكن ملوك وملا خرج ذرية بين إسرائيل من التيه أمروا 
ل القرية املشار إليها وأما الشيوخ فماتوا فيه وروي أن موسى وهارون عليهما السالم ماتا يف التيه وحكى بدخو

الزجاج عن بعضهم أهنما مل يكونا يف التيه ألنه عذاب واألول أكثر ت لكن ظاهر قوله فافرق بيننا وبني القوم 
وكلوا إباحة وتقدم معىن الرغد وهي أرض مباركة  الفاسقني يقوى ما حكاه الزجاج وهكذا قال اإلمام الفخر انتهى

عظيمة الغلة فلذلك قال رغد والباب قال جماهد هو باب يف مدينة بيت املقدس يعرف إىل اليوم بباب حطة وسجدا 
  قال ابن 

عباس معناه ركوعا وقيل متواضعني خضوعا والسجود يعم هذا كله وحطة فعلة من حط حيط ورفعه على خرب 
م قالوا سؤالنا حطة لذنوبنا قال عكرمة وغريه أمروا أن يقولوا ال اله إال اهللا لتحط هبا ذنوهبم وقال ابن ابتداء كأهن

عباس قيل هلم استغفروا وقولوا ما حيط ذنوبكم ت وقال أمحد بن نصر الداودي يف تفسريه وروى أن النيب صلى اهللا 



 ونتوب إليه فقالوا ذلك فقال واهللا إهنا للحطة اليت عليه و سلم سار مع أصحابه يف سفر فقال قولوا نستغفر اهللا
عرضت على بين إسرائيل فلم يقولوها انتهى وحكى عن ابن مسعود وغريه اهنم امروا بالسجود وان يقولوا حطة 
فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة حبة محراء يف شعرة ويروى غري هذا من األلفاظ وقوله تعاىل سنزيد 

عدة املعىن إذا غفرت اخلطايا بدخولكم وقولكم زيد بعد ذلك ملن أحسن وكان من بىن إسرائيل من دخل  احملسنني
كما أمر وقال ال إله إال اهللا فقيل هم املراد باحملسنني هنا وقوله تعاىل فبدل الذين ظلموا اآلية روي أهنم ملا جاءوا 

خلوا يزحفون على استاههم وبدلوا فقالوا حبة يف شعرة الباب دخلوا من قبل ادبارهم القهقرى ويف احلديث أهنم د
وقيل قالوا حنطة حبة محراء يف شعرة وقيل شعرية وحكى الطربي أهنم قالوا هطى مشقاثا أزبه وتفسريه ما تقدم ويف 

اختصار الطربي وعن جماهد قال أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة وطؤطئ هلم الباب 
يسجدوا ودخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة وذكر عز و جل فعل سلفهم تنبيها أن تكذيبهم حملمد  ليسجدوا فلم

صلى اهللا عليه و سلم جار على طريق سلفهم يف خالفهم على أنبيائهم واستخفافهم هبم واستهزائهم بأمر رهبم انتهى 
فأذهب منهم سبعني آلفا وقال ابن عباس والرجز العذاب قال ابن زيد وغريه فبعث اهللا على الذين بدلوا الطاعون 

  أمات اهللا منهم يف ساعة واحدة نيفا على عشرين آلفا واستسقى 

معناه طلب السقيا وعرف استفعل طلب الشيء وقد جاء يف غري ذلك كقوله تعاىل واستغىن اهللا وكان هذا 
من جبل الطور على قدر رأس الشاة االستسقاء يف فحص التيه فأمره اهللا تعاىل بضرب احلجر آية منه وكان احلجر 

يلقى يف كسر جوالق ويرحل به فإذا نزلوا وضع يف وسط حملتهم وضربه موسى وذكر إهنم مل يكونوا حيملون احلجر 
لكنهم كانوا جيدونه يف كل مرحلة يف منزلته من املرحلة األوىل وهذا أعظم يف اآلية وال خالف أنه كان حجرا مربعا 

هة منه ثالث عيون إذا ضربه موسى وإذا استغنوا عن املاء ورحلوا جفت العيون ويف الكالم منفصال تطرد من كل ج
حذف تقديره فضربه فانفجرت واالنفجار انصداع شيء عن شيء ومنه الفجر واالنبجاس يف املاء أقل من االنفجار 

يل كالقبائل يف العرب وهم وأناس اسم مجع ال واحد له من لفظه ومعناه هنا كل سبط الن االسباط يف بين إسرائ
ذرية االثين عشر أوالد يعقوب عليه السالم وقوله سبحانه كلوا واشربوا من رزق اهللا اآلية ت روينا من طريق أنس 
بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب 

ه مسلم والترمذي والنساءي انتهى واملشرب موضع الشرب وكان لكل سبط عني من الشربة فيحمده عليها روا
تلك العيون ال يتعداها وال تعثوا معناه وال تفرطوا يف الفساد ص مفسدين حال مؤكدة الن ال تعثوا معناه ال 

هم يف التيه حني ملوا تفسدوا انتهى وقوله تعاىل وإذ قلتم يا موسى لن نصرب على طعام واحد اآلية كان هذا القول من
املن والسلوى وتذكروا عيشهم األول مبصر قال ابن عباس واكثر املفسرين الفوم احلنطة وقال قتادة وعطاء الفوم 

مجيع احلبوب اليت ميكن أن ختتبز وقال الضحاك الفوم الثوم وهو قراءة عبد اهللا بن مسعود وروى ذلك عن ابن 
  ا عباس والثاء تبدل من الفاء كما قالو

مغاثري ومغافري ت قال أمحد بن نصر الداودي وهذا القول أشبه ملا ذكر معه أي من العدس والبصل انتهى وادىن قال 
علي بن سليمان األخفش مأخوذ من الدينء البني الدناءة مبعىن إال خس إال أنه خففت مهزته وقال غريه هو مأخوذ 

لون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل اليت هي ادين باملن من الدون أي األحط فأصله أدون ومعىن اآلية أتستبد
والسلوى الذي هو خري ومجهور الناس يقرءون مصرا بالتنوين قال جماهد وغريه أراد مصرا من األمصار غري معني 

يه وقالت واستدلوا مبا اقتضاه القرءان من أمرهم بدخول القرية ومبا تظاهرت به الروايات أهنم سكنوا الشام بعد الت



طائفة أراد مصر فرعون بعينها واستدلوا مبا يف القرآن من أن اهللا أورث بين إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم قال 
يف خمتصر الطربي وعلى أن املراد مصر اليت خرجوا منها فاملعىن أن الذي تطلبون كان يف البلد الذي كان فيه 

م مذ خرجوا من مصر مل يرجعوا إليها واهللا أعلم انتهى وقوله تعاىل عذابكم واستعبادكم وأسركم مث قال واألظهر أهن
فإن لكم ما سألتم يقتضي أنه وكلهم إىل أنفسهم وضربت عليهم الذلة واملسكنة معناه الزموها كما قالت العرب 

أن يوصل ضربة الزب وباءوا بغضب معناه مروا متحملني له قال الطربي باءوا به أي رجعوا به واحتملوه وال بد 
باء خبري أو بشر انتهى وقوله تعاىل ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري احلق اإلشارة بذلك إىل 
ضرب الذلة وما بعده وقوله تعاىل بغري احلق تعظيم للشنعة والذنب ومل جيرم نيبء قط ما يوجب قتله وإمنا التسليط 

م يف منازهلم صلى اهللا عليهم كمثل من يقتل يف سبيل اهللا من املؤمنني والباء يف مبا عليهم بالقتل كرامة هلم وزيادة هل
  باء السبب ويعتدون معناه يتجاوزون احلدود واالعتداء هو جتاوز احلد وقوله تعاىل أن الذين 

الت فرقة الذين ءامنوا ءامنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني اآلية اختلف يف املراد بالذين ءامنوا يف هذه اآلية فق
هم املؤمنون حقا بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقوله من آمن باهللا يكون فيهم مبعىن من ثبت ودام ويف سائر 

الفرق مبعىن من دخل فيه وقال السدي هم أهل احلنيفية ممن مل يلحق حممدا صلى اهللا عليه و سلم والذين هادوا ومن 
ق حممدا صلى اهللا عليه و سلم والذين هادوا هم اليهود ومسوا بذلك لقوهلم هدنا عطف عليهم كذلك ممن مل يلح

إليك أي تبنا والنصارى لفظة مشتقة من النصر قال ص والصابني قرأ األكثر باهلمز من صبأ النجم والسن إذا خرج 
هل فيكون مبعىن األول أي خرجوا من دين مشهور إىل غريه وقرأ نافع بغري مهز فيحتمل أن يكون من املهموز املس

  ... وهند مثلها يصىب ... إىل هند صبا قليب ... وحيتمل أن يكون من صبا غري مهموز أي مال ومنه 
انتهى قال ع والصاىب يف اللغة من خرج من دين إىل دين وأما املشار إليهم يف قوله تعاىل والصابني فقال السدي هم 

دين هلم وقال ابن جريج هم قوم تركب دينهم بني اليهودية واجملوسية  فرقة من أهل الكتاب وقال جماهد هم قوم ال
وقال ابن زيد هم قوم يقولون ال إله إال اهللا وليس هلم عمل وال كتاب كانوا جبزيرة املوصل وقال احلسن بن أيب 

أيب سفيان فأراد احلسن وقتادة هم قوم يعبدون املالئكة ويصلون اخلمس إىل القبلة ويقرءون الزبور رءاهم زياد بن 
وضع اجلزية عنهم حىت عرف أهنم يعبدون املالئكة وقوله تعاىل ورفعنا فوقكم الطور اآلية الطور اسم اجلبل الذي 

نوجي موسى عليه السالم عليه قاله ابن عباس وقال جماهد وغريه الطور اسم لكل جبل وقصص هذه اآلية أن 
  عند اهللا تعاىل باأللواح فيها التوراة  موسى عليه السالم ملا جاء إىل بين إسرائيل من

قال هلم خذوها والتزموها فقالوا ال إال أن يكلمنا اهللا هبا كما كلمك فصعقوا مث أحيوا فقال هلم خذوها فقالوا ال 
فأمر اهللا املالئكة فاقتلعت جبال من جبال فلسطني طوله فرسخ يف مثله وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل 

هللا تعاىل البحر من ورائهم وأضرم نارا من بني أيديهم فأحاط هبم غضبه وقيل هلم خذوها وعليكم الظلة واخرج ا
امليثاق وال تضيعوها وإال سقط عليكم اجلبل وأغرقكم البحر وأحرقتكم النار فسجدوا توبة هللا سبحانه واخذوا 

عليهم ميثاق وكانت سجدهتم على شق التوراة بامليثاق قال الطربي عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة مل يكن 
ألهنم كانوا يرقبون اجلبل خوفا فلما رمحهم اهللا سبحانه قالوا ال سجدة أفضل من سجدة تقبلها اهللا ورحم هبا فأمروا 
سجودهم على شق واحد قال ع والذي ال يصح سواه أن اهللا تعاىل اخترع وقت سجودهم اإلميان يف قلوهبم ال أهنم 

هبم غري مطمئنة قال وقد اختصرت ما سرد يف قصص هذه اآلية وقصدت أصحه الذي تقتضيه ءامنوا كرها وقلو
الفاظ اآلية وخلط بعض الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعني وبقوة قال ابن عباس معناه جبد واجتهاد وقال ابن 



سوه وال تضيعوه وقوله تعاىل زيد معناه بتصديق وحتقيق واذكروا ما فيه أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده وال تن
مث توليتم اآلية توىل أصله اإلعراض واإلدبار عن الشيء باجلسم مث استعمل يف اإلعراض عن األمور واألديان 

واملعتقدات اتساعا وجمازا وتوليهم من بعد ذلك إما باملعاصي فكان فضل اهللا بالتوبة واإلمهال إليها وإما أن يكون 
هم سبحانه باهلالك ليكون من ذريتهم من يؤمن وقوله تعاىل ولقد علمتم الذين اعتدوا توليهم بالكفر فلم يعاجل

منكم يف السبت اآلية علمتم معناه عرفتم والسبت مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة وإما من السبت 
  وهو القطع ألن األشياء فيه سبتت ومتت خلقتها وقصة اعتدائهم فيه أن اهللا 

موسى عليه السالم بيوم اجلمعة وعرفه فضله كما أمر به سائر األنبياء صلوات اهللا عليهم فذكر  عز و جل أمر
موسى ذلك لبين إسرائيل عن اهللا سبحانه وأمرهم بالتشرع فيه فأبوا وتعدوه إىل يوم السبت فأوحى اهللا إىل موسى 

عليهم صيد احليتان وشدد عليهم احملنة  أن دعهم وما اختاروا من ذلك وامتحنهم بأن أمرهم بترك العمل فيه وحرم
بأن كانت احليتان تأيت يوم السبت حىت خترج إىل األفنية قاله احلسن بن أيب احلسن وقيل حىت خترج خراطيمها من 
 املاء وذلك إما بإهلام من اهللا تعاىل أو بأمر ال يعلل وإما بأن اهلمها معىن األمنة اليت يف اليوم مع تكراره كما فهم محام

مكة االمنة وكان أمر بين إسرائيل بأيلة على البحر فإذا ذهب السبت ذهبت احليتان فلم تظهر إىل السبت اآلخر 
فبقوا على ذلك زمانا حىت اشتهوا احلوت فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا خبزمة وضرب له وتدا بالساحل فلما 

ل بل حفر رجل يف غري السبت حفريا خيرج إليه ذهب السبت جاء فأخذه فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما صنع وقي
البحر فإذا كان يوم السبت خرج احلوت وحصل يف احلفري فإذا جزر البحر ذهب املاء من طريق احلفري وبقي 

احلوت فجاء بعد السبت فأخذه ففعل قوم مثل فعله وكثر ذلك حىت صادوه يوم السبت عالنية وباعوه يف األسواق 
عتداء وكانت من بين إسرائيل فرقة هنت عن ذلك فنجت من العقوبة وكانت منهم فرقة مل فكان هذا من أعظم اال

تعص ومل تنه فقيل جنت مع الناهني وقيل هلكت مع العاصني وكونوا لفظة أمر وهو أمر التكوين كقوله تعاىل لكل 
ما يف معناها قد صح شيء كن فيكون قال ابن احلاجب يف خمتصره الكبري املسمى مبنتهى الوصول صيغة افعل و

إطالقها بإزاء مخسة عشر حممال الوجوب أقم الصالة والندب فكاتبوهم واإلرشاد وأشهدوا إذا تبايعتم واإلباحة 
  فاصطادوا والتأديب كل مما يليك 

وا واالمتنان كلوا مما رزقكم اهللا واإلكرام ادخلوها بسالم والتهديد اعملوا ما شئتم واإلنذار متتعوا والتسخري كون
قردة واإلهانة كونوا حجارة والتسوية فاصربوا أو ال تصربوا والدعاء اغفر لنا والتمين أال اجنلى وكمال القدرة كن 
فيكون انتهى وزاد غريه كوهنا للتعجيز اعين صيغة أفعل قال ابن احلاجب وقد اتفق على أهنا جماز فيما عدا الوجوب 

هنا حقيقة يف الوجوب انتهى وخاسئني معناه مبعدين أذالء صاغرين والندب واإلباحة والتهديد مث اجلمهور على أ
كما قال للكلب وللمطرود اخسأ وروي يف قصصهم أن اهللا تعاىل مسخ العاصني قردة يف الليل فأصبح الناجون إىل 

مغلقة  مساجدهم وجمتمعاهتم فلم يروا أحدا من اهلالكني فقالوا أن للناس لشانا ففتحوا عليهم األبواب ملا كانت
بالليل فوجدوهم قردة يعرفون الرجل واملرأة وقيل أن الناجني كانوا قد قسموا بينهم وبني العاصني القرية جبدار 
تربيا منهم فأصبحوا ومل تفتح مدينة اهلالكني فتسوروا عليهم اجلدار فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض وروي 

 تنسل وال تأكل وال تشرب وال تعيش أكثر من ثالثة أيام ووقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وثبت أن املسوخ ال
يف كتاب مسلم عنه صلى اهللا عليه و سلم أن أمة من األمم فقدت وأراها الفار وظاهر هذا أن املسوخ تنسل فإن 

ملسوخ ال كان أراد هذا فهو ظن منه صلى اهللا عليه و سلم يف أمر ال مدخل له يف التبليغ مث أوحي إليه بعد ذلك أن ا



تنسل ونظري ما قلناه نزوله صلى اهللا عليه و سلم على مياه بدر وأمره باطراح تذكري النخل وقد قال صلى اهللا عليه 
و سلم إذا أخربتكم عن اهللا تعاىل فهو كما أخربتكم وإذا أخربتكم برأي يف أمور الدنيا فإمنا أنا بشر مثلكم والضمري 

والعقوبة وحيتمل على األمة اليت مسخت وحيتمل على القردة وحيتمل على  يف جعلناها حيتمل عوده على املسخة
  القرية إذ معىن الكالم يقتضيها والنكال الزجر بالعقاب وملا بني يديها قال السدي 

ما بني يدي املسخة ما قبلها من ذنوب القوم وما خلفها ملن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب وقال غريه ما بني يديها 
من الناجني وما خلفها أي ملن جييء بعدها وقال ابن عباس ملا بني يديها وما خلفها من القرى وموعظة  من حضرها

من االتعاظ واالزدجار وللمتقني معناه الذين هنوا وجنوا وقالت فرقة معناه ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم واللفظ 
اهللا يأمركم اآلية املراد تذكريهم بنقض سلفهم يعم كل متق من كل أمة وقوله تعاىل وإذ قال موسى لقومه ان 

للميثاق وسبب هذه القصة على ما روي أن رجال من بين إسرائيل أسن وكان له مال فاستبطأ ابن أخيه موته وقيل 
أخوه وقيل ابنا عمه وقيل ورثة غري معينني فقتله لريثه وألقاه يف سبط آخر غري سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم بدمه 

بنو إسرائيل يف قريتني متجاورتني فألقاه إىل باب إحدى القريتني وهي اليت مل يقتل فيها مث جعل يطلبه هو  وقيل كانت
وسبطه حىت وجده قتيال فتعلق بالسبط أو بسكان املدينة اليت وجد القتيل عندها فأنكروا قتله فوقع بني بين إسرائيل 

هم أنقتتل ورسول اهللا معنا فذهبوا إىل موسى عليه السالم يف ذلك حلاء حىت دخلوا يف السالح فقال أهل النهي من
فقصوا عليه القصة وسألوه البيان فأوحى اهللا تعاىل إليه أن يذحبوا بقرة فيضرب القتيل ببعضها فيحي وخيرب بقاتله 

ساد اعتقاد فقال هلم إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة فكان جواهبم أن قالوا أتتخذنا هزوا وهذا القول منهم ظاهره ف
ممن قاله وال يصح إميان من يقول لنيب قد ظهرت معجزته وقال إن اهللا يأمر بكذا أتتخذنا هزوا ولو قال ذلك اليوم 

أحد عن بعض أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم لوجب تكفريه وذهب قوم إىل أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع 
ن أكون من اجلاهلني حيتمل معنيني أحدمها االستعاذة من اجلهل يف أن واجلفاء وقول موسى عليه السالم أعوذ باهللا أ

  خيرب عن اهللا تعاىل مستهزئا واآلخر من 

اجلهل كما جهلوا يف قوهلم وقوله تعاىل قالوا ادع لنا ربك اآلية هذا تعنيت منهم وقلة طواعية ولو امتثلوا األمر 
دوا فشدد اهللا عليهم قاله ابن عباس وغريه والفارض املسنة فاستعرضوا بقرة فذحبوها لقضوا ما أمروا به ولكن شد

اهلرمة والبكر من البقر اليت مل تلد من الصغر ورفعت عوان على خرب ابتداء مضمر تقديره هي عوان والعوان اليت 
قد ولدت مرة بعد مرة قال م قال اجلوهري والعوان النصف يف سنها من كل شيء واجلمع عون انتهى ت قال 

معىن عوان نصف بني ... زين الدين عبد الرحيم بن حسني العراقي يف نظمه لغريب القرآن مجع أيب حيان  الشيخ
  ... وبني ما قد بلغت سن الكرب ... الصغر 

وكل ما نقلته عن العراقي منظوما فمن أرجوزته هذه وقوله فافعلوا ما تؤمرون جتديد لألمر وتأكيد وتنبيه على ترك 
قال ابن زيد ومجهور الناس يف قوله صفراء أهنا كانت كلها صفراء ويف خمتصر الطربي فاقع لوهنا التعنت فما تكروه 

أي صاف لوهنا انتهى والفقوع خمتص بالصفرة كما خص أمحر بقاىنء وأسود حبالك وأبيض بناصع وأخضر بناضر 
ين قد أحسوا مقت املعصية قال ابن عباس وغريه الصفرة تسر النفس وسألوا بعد هذا كله عن ما هي سؤال متحري

ويف استثنائهم يف هذا السؤال األخري انابة ما وانقياد ودليل ندم وحرص على موافقة األمر وروي عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم أنه قال لو ال ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا وقوله ال ذلول تثري األرض أي غري مذللة بالعمل 

عناه باحلراثة وهي عند قوم مجلة يف موضع رفع على صفة البقرة أي ال ذلول مثرية وقال والرياضة وتثري األرض م



قوم تثري فعل مستأنف واملعىن إجياب احلرث وأهنا كانت حترث وال تسقي ومسلمة بناء مبالغة من السالمة قال ابن 
عمل والشية فيها أي ال خالف عباس وغريه معناه من العيوب وقال جماهد معناه من الشيات واأللوان وقيل من ال

  يف لوهنا هي 

صفراء كلها قاله ابن زيد وغريه واملوشى املختلط األلوان ومنه وشي الثوب تزينه باأللوان والثور األشيه الذي فيه 
بلقة يقال فرس أبلق وكبش أخرج وتيس أبرق وكلب أبقع وثور اشيه كل ذلك مبعىن البلقة وهذه األوصاف يف 

هنم شددوا فشدد اهللا عليهم ودين اهللا يسر والتعمق يف سؤال األنبياء مذموم وقصة وجود هذه البقرة البقرة سببها أ
على ما روي أن رجال من بين إسرائيل ولد له ابن وكانت له عجلة فأرسلها يف غيضة وقال اللهم إين قد 

أباك كان قد استودع اهللا عجلة  استودعتك هذه العجلة هلذا الصيب ومات الرجل فلما كرب الصيب قالت له أمه إن
لك فاذهب فخذها فلما رأته البقرة جاءت إليه حىت أخذ بقرنيها وكانت مستوحشة فجعل يقودها حنو أمه فلقيه بنو 

إسرائيل ووجدوا بقرته على الصفة اليت أمروا هبا فلما وجدت البقرة ساموا صاحبها فاشتط عليهم فأتوا به موسى 
إن هذا اشتط علينا فقال هلم أرضوه يف ملكه فاشتروها منه بوزهنا مرة قاله عبيد السلماين عليه السالم وقالوا له 

وقيل بوزهنا مرتني وقيل بوزهنا عشر مرات وقال جماهد كانت لرجل يرب أمه وأخذت منه مبلء جلدها دنانري واآلن 
باحلق معناه عن من جعلهم عصاة  مبين على الفتح معناه هذا الوقت وهو عبارة عما بني املاضي واملستقبل وجئت

بينت لنا غاية البيان وهذه اآلية تعطى أن الذبح أصل يف البقر وإن حنرت اجزأ وقوله تعاىل وما كادوا يفعلون عبارة 
عن تثبطهم يف ذحبها وقلة مبادرهتم إىل أمر اهللا تعاىل وقال حممد بن كعب القرظي كان ذلك منهم لغالء البقر وقيل 

الفضيحة يف أمر القاتل وادارأمت معناه تدافعتم قتل القتيل وفيها أي يف النفس وقوله تعاىل اضربوه كان ذلك خوف 
ببعضها اية من اهللا تعاىل على يدي موسى عليه السالم أن أمرهم أن يضربوا ببعض البقرة القتيل فيحي وخيرب بقاتله 

  فقيل 

ل وقع قبل جواز البحر وأهنم داموا يف طلب البقرة أربعني ضربوه وقيل ضربوا قربه ألن ابن عباس ذكر أن أمر القتي
سنة وقوله تعاىل كذلك حيي اهللا املوتى اآلية يف هذه اآلية حض على العربة وداللة على البعث يف اآلخرة وظاهرها 

إىل أهنا أهنا خطاب لبين إسرائيل حينئذ حكي حملمد صلى اهللا عليه و سلم ليعترب به إىل يوم القيامة وذهب الطربي 
خطاب ملعاصري حممد صلى اهللا عليه و سلم وأهنا مقطوعة من قوله اضربوه ببعضها وروي أن هذا القتيل ملا حيي 
وأخرب بقاتله عاد ميتا كما كان وقوله تعاىل مث قست قلوبكم اآلية أي صلبت وجفت وهي عبارة عن خلوها من 

املراد قلوب بين إسرائيل مجيعا يف معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك اإلنابة واإلذعان آليات اهللا تعاىل قال قتادة وغريه 
واو ال يصح أن تكون هنا للشك فقيل هي مبعىن الواو وقيل لإلضراب وقيل لإلهبام وقيل غري ذلك وقوله تعاىل وان 

شقي بين آدم  من احلجارة اآلية معذرة للحجارة وتفضيل هلا على قلوهبم قال قتادة عذر اهللا تعاىل احلجارة ومل يعذر
ت وروى البزار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أربعة من الشقاء مجود العني وقساوة القلب وطول األمل 
واحلرص على الدنيا انتهى من الكوكب الدري أليب العباس أمحد بن سعد التجييب قال الغزايل يف املنهاج واعلم أن 

م وشقوة وسواد القلب يكون من الذنوب وعالمة سواد القلب أن ال جتد أول الذنب قسوة وآخره والعياذ باهللا شؤ
للذنوب مفزعا وال للطاعات موقعا وال للموعظة منجعا انتهى وقيل يف هبوط احلجارة تفيؤ ظالهلا وقيل أن اهللا تعال 

وال تفجر  خيلق يف بعض األحجار خشية وحياة يهبط هبا من علو تواضعا وقال جماهد ما تردى حجر من رأس جبل



هنر من حجر وال خرج ماء منه إال من خشية اهللا عز و جل نزل بذلك القرآن وقال مثله ابن جريج وقوله تعاىل 
  افتطمعون أن يؤمنوا لكم اآلية 

اخلطاب للمؤمنني من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم وذلك أن األنصار كان هلم حرص على إسالم اليهود 
بينهم ومعىن هذا اخلطاب التقرير على أمر فيه بعد إذ قد سلف ألسالف هؤالء اليهود  للحلف واجلوار الذي كان

أفاعيل سوء وهؤالء على ذلك السنن وحتريف الشيء إمالته من حال إىل حال وذهب ابن عباس إىل أن حتريفهم 
فاظا من تلقائهم وأن ذلك وتبديلهم إمنا هو بالتأويل ولفظ التوراة باق وذهب مجاعة من العلماء إىل أهنم بدلوا أل

ممكن يف التوراة ألهنم استحفظوها وغري ممكن يف القرآن ألن اهللا تعاىل ضمن حفظه قلت وعن ابن إسحاق أن املراد 
بالفريق هنا طائفة من السبعني الذين مسعوا كالم اهللا مع موسى انتهى من خمتصر الطربي وهذا حيتاج إىل سند 

لذين ءامنوا قالوا ءامنا اآلية املعىن وهم أيضا إذا لقوا يفعلون هذا فكيف يطمع يف صحيح وقوله تعاىل وإذا لقوا ا
إمياهنم وحيتمل أن يكون هذا الكالم مستأنفا فيه كشف سرائرهم ورد يف التفسري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وحتسسوا أخبار من آمن مبحمد ال يدخلن علينا قصبة املدينة إال مؤمن فقال كعب بن األشرف واشباهه أذهبوا 
وقولوا هلم آمنا واكفروا إذا رجعتم فنزلت هذه اآلية وقال ابن عباس نزلت يف املنافقني من اليهود وروي عنه أيضا 
أهنا نزلت يف قوم من اليهود قالوا لبعض املؤمنني حنن نؤمن أنه نيب ولكن ليس إلينا وإمنا هو إليكم خاصة فلما خلوا 

قرون بنبوته وقال أبو العالية وقتادة أن بعض اليهود تكلم مبا يف التوراة من صفة النيب صلى اهللا عليه قال بعضهم مل ت
و سلم فقال هلم كفرة األحبار أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم أي عرفكم من صفة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

تعقلون قيل هو من قول األحبار لالتباع وقيل وحياجوكم من احلجة وعند ربكم معناه يف اآلخرة وقوله تعاىل أفال 
  هو خطاب من اهللا تعاىل للمؤمنني أي أفال تعقلون أن بين إسرائيل ال يؤمنون وهم 

هبذه األحوال وأميون هنا عبارة عن عامة اليهود وجهلتهم أي أهنم ال يطمع يف إمياهنم ملا غمرهم من الضالل واألمي 
يف كتاب نسب إىل األم إما ألنه حبال أمه من عدم الكتب ال حبال أبيه إذ النساء يف اللغة الذي ال يكتب وال يقرأ 

ليس من شغلهن الكتب قاله الطربي وإما ألنه حبال ولدته أمه فيها مل ينتقل عنها والكتاب التوراة واألماين مجع أمنية 
أن منهم من ال يكتب وال يقرأ وإمنا  واختلف يف معىن أماين فقالت طائفة هي هاهنا من متىن الرجل إذا ترجى فمعناه

متىن كتاب اهللا ... يقول بظنه شيئا مسعه فيتمىن أنه من الكتاب قال آخرون هي من متىن إذا تال ومنه قول الشاعر 
  ... وآخره القى محام املقادر ... أول ليلة 

الطربي هي من متىن الرجل إذا فمعىن اآلية أهنم ال يعلمون الكتاب إال مساع شيء يتلى ال علم هلم بصحته وقال 
حدث حبديث خمتلق كذب أي ال يعلمون الكتاب اال مساع أشياء خمتلقة من أحبارهم يظنوهنا من الكتاب ص وان 
هم اال يظنون ان نافية مبعىن ما انتهى وقوله تعاىل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا 

شدة الشر وهو مصدر ال فعل له وجيمع على ويالت واألحسن فيه إذا انفصل الرفع ألنه اآلية قال اخلليل الويل 
يقتضي الوقوع ويصح النصب على معىن الدعاء أي الزمه اهللا ويال وويل وويح وويس تتقارب يف املعىن وقد فرق 

صديد أهل النار وروى أبو بينها قوم وروى سفيان وعطاء بن يسار أن الويل يف هذه اآلية واد جيري بفناء جهنم من 
سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه واد يف جهنم بني جبلني يهوي فيه اهلاوي أربعني خريفا وروى 

  عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه جبل من جبال النار والذين يكتبون هم األحبار 



ة عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم والذي بدلوه هو صفة النيب والرؤساء وبأيديهم قال ابن السراج هي كناي
صلى اهللا عليه و سلم ليستدميوا رياستهم ومكاسبهم وذكر السدي أهنم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة النيب 

قيل عرض الدنيا  صلى اهللا عليه و سلم ويبيعوهنا من األعراب ويبثوهنا يف اتباعهم ويقولون هي من عند اهللا والثمن
وقيل الرشى واملآكل اليت كانت هلم ويكسبون معناه من املعاصي وقيل من املال الذي تضمنه ذكر الثمن وقوله تعاىل 
وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة اآلية روى ابن زيد وغريه ان سببها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لليهود 

مث ختلفونا أنتم فقال هلم كذبتم لقد علمتم أنا ال خنلفكم فنزلت هذه اآلية قال أهل التفسري  من أهل النار فقالوا حنن
العهد يف هذه اآلية امليثاق واملوعد وبلى رد بعد النفي مبنزلة نعم بعد اإلجياب وقالت طائفة السيئة هنا الشرك كقوله 

ر الذنوب قال احلسن بن أيب احلسن والسدي كل تعاىل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يف النار واخلطيئات كبائ
ما توعد اهللا عليه بالنار فهي اخلطيئة احمليطة واخللود يف هذه اآلية على اإلطالق والتأبيد يف الكفار ومستعار مبعىن 
الطول يف العصاة وإن علم انقطاعه قال حممد بن عبد اهللا اللخمي يف خمتصره للطربي أمجعت األمة على ختليد من 

ات كافرا وتظاهرت الروايات الصحيحة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم والسلف الصاحل بأن عصاة أهل م
التوحيد ال خيلدون يف النار ونطق القرآن بأن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء لكن من خاف 

صي اتكاال على ما يرى لنفسه من التوحيد فقد على حلمه ودمه اجتنب كل ما جاء فيه الوعيد ومل يتجاسر على املعا
كان السلف وخيار األمة خيافون سلب اإلميان على أنفسهم وخيافون النفاق عليها وقد تظاهرت بذلك عنهم األخبار 

  انتهى 

وقوله تعاىل والذين ءامنوا اآلية يدل هذا التقسيم على أن قوله تعاىل بلى من كسب سيئة اآلية يف الكفار ال يف 
لعصاة ويدل على ذلك أيضا قوله وأحاطت ألن العاصي مؤمن فلم حتط به خطيئاته ويدل على ذلك أيضا أن الرد ا

كان على كفار ادعوا ان النار ال متسهم إال أياما معدودة فهم املراد باخللود واهللا أعلم وقوله تعاىل وإذ أخذنا ميثاق 
على لسان موسى عليه السالم وغريه من أنبيائهم وأخذ امليثاق قول  بين إسرائيل اآلية أخذ اهللا سبحانه امليثاق عليهم

فاملعىن قلنا هلم ال تعبدون إال اهللا اآلية قال سيبويه ال تعبدون متلق لقسم واملعىن وإذ استحلفناهم واهللا ال تعبدون إال 
بهائهم فقد األم وقال صلى اهللا اهللا ويف اإلحسان تدخل أنواع بر الوالدين كلها واليتم يف بين آدم فقد األب ويف ال

عليه و سلم ال يتم بعد بلوغ واملسكني الذي ال شيء له وقيل هو الذي له بلغة واآلية تتضمن الرأفة باليتامى وحيطة 
أمواهلم واحلض على الصدقة واملواساة وتفقد املساكني وقوله تعاىل وقولوا للناس حسنا أمر عطف على ما تضمنه ال 

وما بعده وقرأ محزة والكسائي حسنا بفتح احلاء والسني قال األخفش ومها مبعىن واحد وقال الزجاج  تعبدون إال اهللا
وغريه بل املعىن يف القراءة الثانية وقولوا قوال حسنا بفتح احلاء والسني أو قوال ذا حسن بضم احلاء وسكون السني 

اهللا ومروهم هبا وقال ابن جريج قولوا هلم حسنا يف يف األوىل قال ابن عباس معىن الكالم قولوا للناس ال إله إال 
اإلعالم مبا يف كتابكم من صفة حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال سفيان الثوري معناه مروهم باملعروف واهنوهم عن 

املنكر وقال أبو العالية قولوا هلم الطيب من القول وحاوروهم بأحسن ما حتبون ان حتاوروا به وهذا حض على 
األخالق وزكاهتم هي اليت كانوا يضعوهنا وتنزل النار على ما تقبل منها دون ما مل يتقبل وقوله تعاىل مث توليتم  مكارم

  اآلية خطاب ملعاصري النيب صلى 

اهللا عليه وسلم أسند إليهم تويل أسالفهم إذ هم كلهم بتلك السبيل قال حنوه ابن عباس وغريه واملراد بالقليل 
يهم قدميا من أسالفهم وحديثا كابن سالم وغريه والقلة على هذا هي يف عدد األشخاص وحيتمل املستثىن مجيع مؤمن



أن تكون القلة يف اإلميان واألول أقوى ص إال قليال منصوب على االستثناء وهو األفصح ألنه استثناء من موجب 
ليتم على أن معىن توليتم النفي وروى عن أيب عمرو إال قليل بالرفع ووجهه ابن عطية على بدل قليل من ضمري تو

أي مل يف بامليثاق إال قليل ورد مبنع النحويني البدل من املوجب ألن البدل حيل حمل املبدل منه فلو قلت قام إال زيد 
مل جيز ألن إال ال تدخل يف املوجب وتأويله اإلجياب بالنفي يلزم يف كل موجب باعتبار نفي ضده أو نقيضه فيجوز 

إال زيد على تأويل مل جيلسوا إال زيد ومل تنب العرب على ذلك كالمها وإمنا جازوا قام القوم إال زيد  إذن قام القوم
بالرفع على الصفة وقد عقد سيبويه لذلك بابا يف كتابه انتهى ودمائكم مجع دم وهو اسم منقوص أصله دمي وال 

بغي وكذلك حكم كل مجاعة ختاطب هبذا خترجون أنفسكم من دياركم معناه وال ينفى بعضكم بعضا بالفتنة وال
اللفظ يف القول وقوله تعاىل مث أقررمت أي خلفا بعد سلف ان هذا امليثاق أخذ عليكم وقوله وأنتم تشهدون قيل 

اخلطاب يراد به من سلف منهم واملعىن وأنتم شهود أي حضور أخذ امليثاق واإلقرار وقيل املراد من كان يف مدة 
سلم واملعىن وأنتم شهداء أي بينة أن امليثاق أخذ على أسالفكم فمن بعدهم منكم وقوله  حممد صلى اهللا عليه و

تعاىل مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم اآلية هؤالء دالة على أن املخاطبة للحاضرين ال حتتمل ردا إىل األسالف قيل 
همات وقال األستاذ األجل أبو تقدير الكالم يا هؤالء فحذف حرف النداء وال حيسن حذفه عند سيبويه مع املب

  احلسن ابن أمحد شيخنا هؤالء رفع باالبتداء 

وأنتم خرب وتقتلون حال هبا مت املعىن وهي املقصود ص قال الشيخ أبو حيان ما نقله ابن عطية عن شيخه أيب احلسن 
جعل أنتم مبتدأ وهؤالء بن البادش من جعله هؤالء مبتدأ وأنتم خرب مقدم ال أدري ما العلة يف ذلك ويف عدوله عن 

اخلرب إىل عكسه انتهى ت قيل العلة يف ذلك دخول هاء التنبيه عليه الختصاصها بأول الكالم ويدل على ذلك قوهلم 
ها أنا ذا قائما ومل يقولوا أنا هذا قائما قال معناه ابن هشام فقائما يف املثال املتقدم نصب على احلال انتهى وهذه 

نضري وبين قينقاع وذلك أن النضري وقريظة حالفت األوس وبين قينقاع حالفت اخلزرج اآلية خطاب لقريظة وال
فكانوا إذا وقعت احلرب بني بين قيلة ذهبت كل طائفة من بين إسرائيل مع أحالفها فقتل بعضهم بعضا وأخرج 

الفوها بالقتال بعضهم بعضا من ديارهم وكانوا مع ذلك يفدى بعضهم أسرى بعض اتباعا حلكم التوراة وهم قد خ
واالخراج والديار مباين اإلقامة وقال اخلليل حملة القوم دارهم ومعىن تظاهرون تتعاونون والعدوان جتاوز احلدود 

والظلم وقرأ محزة أسرى تفدوهم وأسارى مجع أسري مأخوذ من األسر وهو الشد مث كثر استعماله حىت لزم وان مل 
فعول وتفادوهم معناه يف اللغة تطلقوهنم بعد أن تأخذوا عنهم شيئا وقال يكن مث ربط وال شد وأسري فعيل مبعىن م

الثعليب يقال فدى إذا أعطى ماال وأخذ رجال وفادى إذا أعطى رجال وأخذ رجال فتفدوهم معناه باملال وتفادوهم 
عقيال وظاهره أي مفادات األسري باألسري انتهى ت ويف احلديث من قول العباس رضي اهللا عنه فإين فاديت نفسي و

ال فرق بينهما وقوله تعاىل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اآلية والذي آمنوا به فداء األسارى والذي 
كفروا به قتل بعضهم بعضا وإخراجهم من ديارهم وهذا توبيخ هلم وبيان لقبح فعلهم واخلزي الفضيحة والعقوبة 

  فقيل خزيهم ضرب اجلزية عليهم غابر 

قتل قريظة واجالء النضري وقيل اخلزي الذي تتوعد به األمة من الناس هو غلبة العدو والدنيا مأخوذة  الدهر وقيل
من دنا يدنو وأصل الياء فيها واو ولكن أبدلت فرقا بني األمساء والصفات وأشد العذاب اخللود يف جهنم وقوله 

كر الغائب فاخلطاب باآلية ألمة حممد صلى اهللا عليه تعاىل وما اهللا بغافل عما يعملون قرأ نافع وابن كثري بياء على ذ
و سلم واآلية واعظة هلم باملعىن إذ اهللا تعاىل باملرصاد لكل كافر وعاص وقرأ الباقون بتاء على اخلطاب ملن تقدم 



 ذكره يف اآلية قبل هذا وهو قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب اآلية وهو األظهر وحيتمل أن يكون ألمة حممد صلى اهللا
عليه و سلم فقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ان بين إسرائيل قد مضوا وأنتم الذين تعنون هبذا يا 

أمة حممد يريد هذا وما جيرى جمراه وقوله تعاىل اولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة اآلية جعل اهللا ترك اآلخرة 
سك باآلخرة مبنزلة من أخذها مث باعها بالدنيا فال خيفف عنهم العذاب وأخذ الدنيا عوضا عنها مع قدرهتم على التم

يف اآلخرة وال ينصرون ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ص ولقد آتينا موسى الكتاب الالم يف لقد حيتمل أن تكون 
اه يف توكيدا وحيتمل أن تكون جواب قسم وموسى هو املفعول األول والكتاب الثاين وعكس السهيلي ومرمي معن

السريانية اخلادم ومسيت به أم عيسى فصار علما عليها انتهى والكتاب التوراة وقفينا مأخوذ من القفا تقول قفيت 
فالنا بفالن إذا جئت به من قبل قفاه ومنه قفا يقفو إذا اتبع وكل رسول جاء بعد موسى فإمنا جاء باثبات التوراة 

نات احلجج اليت أعطاها اهللا عيسى وقيل هي آياته من أحياء وإبراء واألمر بلزومها إىل عيسى عليه السالم والبي
وخلق طري وقيل هي اإلجنيل واآلية تعم ذلك وايدناه معناه قويناه واأليد القوة قال ابن عباس روح القدس هو 

  االسم الذي كان حيي به املوتى وقال ابن 

ي والضحاك والربيع وقتادة روح القدس جربيل عليه زيد هو اإلجنيل كما مسى اهللا تعاىل القرآن روحا وقال السد
السالم وهذا أصح األقوال وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم حلسان أهج قريشا وروح القدس معك ومرة قال 
له جربيل معك وكلما ظرف والعامل فيه استكربمت وظاهر الكالم االستفهام ومعناه التوبيخ روي أن بين إسرائيل 

ن يف اليوم ثالمثائة نيب مث تقوم سوقهم آخر النهار وروي سبعني نبينا مث تقوم سوق بقلهم آخر النهار كانوا يقتلو
واهلوى أكثر ما يستعمل فيما ليس حبق وهو يف هذه اآلية من ذلك ألهنم إمنا كانوا يهوون الشهوات ومعىن قلوبنا 

سبب نفورهم عن اإلميان إمنا هو أهنم لعنوا مبا  غلف أي عليها غشاوات فهي ال تفقه قاله ابن عباس مث بني تعاىل
تقدم من كفرهم واجترامهم وهذا هو اجلزاء على الذنب بذنب اعظم منه واللعن االبعاد والطرد وقليال نعت ملصدر 
حمذوف تقديره فإميانا قليال ما يؤمنون والضمري يف يؤمنون حلاضري حممد صلى اهللا عليه و سلم منهم وما يف قوله ما 

ؤمنون زائدة مؤكدة وقوله تعاىل وملا جاءهم كتاب من عند اهللا اآلية الكتاب القرآن ومصدق ملا معهم يعين التوراة ي
ويستفتحون معناه أن بين إسرائيل كانوا قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد علموا خروجه مبا علموا 

حاربوا األوس واخلزرج فغلبتهم العرب قالوا هلم لو قد  عندهم من صفته وذكر وقته وظنوا أنه منهم فكانوا إذا
خرج النيب الذي أضل وقته لقاتلناكم معه واستنصرنا عليكم به ويستفتحون معناه يستنصرون قال أمحد بن نصر 
الداودي ومنه عسى اهللا أن يأيت بالفتح أي بالنصر انتهى وروى أبو بكر حممد بن حسني اال جرى عن ابن عباس 

ت يهود خيرب يقاتلون غطفان فكلما التقوا هزمت اليهود فعاذ اليهود يوما بالدعاء فقالوا اللهم إنا نسألك قال كان
  حبق حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا 

يف آخر الزمان اال نصرتنا عليهم فكانوا إذا التقوا دعوا هبذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا 
ه و سلم كفروا به فأنزل اهللا عز جل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا واالستفتاح االستنصار وقع علي

ليهود املدينة حنو هذا مع األنصار قبيل اإلسالم انتهى من تأليف حسن بن علي بن عبد امللك الرهوين املعروف بابن 
 عليه و سلم وآيات نبوءته وروي أن قريظة والنضري القطان وهو كتاب نفيس جدا ألفه يف معجزات النيب صلى اهللا

ومجيع يهود احلجاز يف ذلك الوقت كانوا يستفتحون على سائر العرب وبسبب خروج النيب املنتظر كانت نقلتهم 
إىل احلجاز وسكناهم به فإهنم كانوا علموا صقع املبعث وما عرفوا هو حممد صلى اهللا عليه و سلم وشرعه ويظهر 



آلية العناد منهم وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة ولعنة اهللا إبعاده هلم وخزيهم لذلك وبيس أصله بئس من هذه ا
سهلت اهلمزة ونقلت حركتها إىل الباء وما عند سيبويه فاعلة ببيس والتقدير بيس الذي اشتروا به أنفسهم واشتروا 

وحيتمل أن يراد اجلميع من توراة وإجنيل وقرآن ألن الكفر مبعىن باعوا وما أنزل اهللا يعين به القرآن وحيتمل التوراة 
بالبعض يستلزم الكفر بالكل ومن فضله يعين من النبوءة والرسالة ومن يشاء يعين به حممدا صلى اهللا عليه و سلم 
غيا ألهنم حسدوه ملا مل يكن منهم وكان من العرب ويدخل يف املعىن عيسى صلى اهللا عليه و سلم ألهنم كفروا به ب

واهللا قد تفضل عليه وباءوا معناه مضوا متحملني ملا يذكر أهنم باءوا به وقال البخاري قال قتادة باءوا معناه انقلبوا 
انتهى وبغضب معناه من اهللا تعاىل لكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه و سلم على غضب متقدم من اهللا تعاىل عليهم قيل 

السالم فاملعىن على غضب فدباء به أسالفهم حظ هؤالء منه وافر بسبب لعبادهتم العجل وقيل لكفرهم بعيسى عليه 
  رضاهم بتلك األفعال وتصويبهم هلا ومهني مأخوذ من اهلوان وهو اخللود 

يف النار ألن من ال خيلد من عصاة املسلمني إمنا عذابه كعذاب الذي يقام عليه احلد ال هوان فيه بل هو تطهري له 
م يعين لليهود آمنوا مبا أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه و سلم وهو القرآن قالوا نؤمن مبا وقوله تعاىل وإذا قيل هل

أنزل علينا يعنون التوراة ويكفرون مبا وراءه قال قتادة أي مبا بعده قال الفراء أي مبا سواه ويعين به القرآن ووصف 
تعاىل قل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم تعاىل القرآن بأنه احلق ومصدقا حال مؤكدة عند سيبويه وقوله 

مؤمنني رد من اهللا تعاىل عليهم وتكذيب هلم يف ذلك واحتجاج عليهم وقوله تعاىل ولقد جاءكم موسى بالبينات 
البينات التوراة والعصا وفرق البحر وسائر اآليات وخذوا ما ءاتيناكم يعين التوراة والشرع بقوة أي بعزم ونشاط 

شربوا يف قلوهبم العجل أي حب العجل واملعىن جعلت قلوهبم تشربه وهذا تشبيه وجماز عبارة عن متكن أمر وجد وا
العجل يف قلوهبم وقوله تعاىل قل بيسما يأمركم به إميانكم أمر حملمد صلى اهللا عليه و سلم أن يوخبهم ألنه بيس هذه 

ولكم نؤمن مبا أنزل علينا وقوله تعاىل قل إن كانت لكم األشياء اليت فعلتم وأمركم هبا إميانكم الذي زعمتم يف ق
الدار اآلخرة اآلية أمر حملمد صلى اهللا عليه و سلم أن يوخبهم واملعىن إن كان لكم نعيما وحظوهتا وخريها فذلك 

يقتضي حرصكم على الوصول إليها فتمنوا املوت والدار اسم كان وخالصة خربها ومن دون الناس حيتمل أن يراد 
لناس حممد صلى اهللا عليه و سلم ومن تبعه وحيتمل أن يراد العموم وهذه آية بينة أعطاها اهللا رسوله حممد صلى با

اهللا عليه و سلم ألن اليهود قالت حنن أبناء اهللا وأحباؤه وشبه ذلك من القول فأمر اهللا نبيه أن يدعوهم إىل متين 
  املوت وأن يعلمهم أنه من متناه منهم مات ففعل 

نيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك فعلموا صدقه فأحجموا عن متنيه فرقا من اهللا لقبح أفعاهلم ومعرفتهم بكذهبم ال
وحرصا منهم على احلياة وقيل أن اهللا تعاىل منعهم من التمين وقصرهم على اإلمساك عنه لتظهر اآلية لنبيه صلى اهللا 

القرآن أي وردت بتعجيز قوم يف قضايا واعالمهم أهنم ال عليه و سلم ت وقال عياض ومن الوجوه البينة يف إعجاز 
يفعلوهنا فما فعلوا وال قدروا على ذلك كقوله تعاىل لليهود قل ان كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة اآلية 

قال أبو إسحاق الزجاج يف هذه اآلية أعظم حجة وأظهر داللة على صحة الرسالة ألنه قال هلم فتنموا املوت 
علمهم أهنم لن يتمنوه أبدا فلم يتمنه واحد منهم وعن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم والذي نفسي بيده ال وا

يقوهلا رجل منهم إالغص بريقه يعين ميوت مكانه قال أبو حممد األصيلي من أعجب أمرهم أنه ال توجد منهم مجاعة 
جييب إليه وهذا موجود مشاهد ملن أراد أن ميتحنه منهم  وال واحد من يوم أمر اهللا تعاىل بذلك نبيه يقدم عليه وال

انتهى من الشفا واملراد بقوله متنوا أريدوه بقلوبكم واسألوه هذا قول مجاعة من املفسرين وقال ابن عباس املراد به 



مهم إىل السؤال فقط وان مل يكن بالقلب مث أخرب تعاىل عنهم بعجزهم وأهنم ال يتمنونه أبدا وأضاف ذنوهبم واجترا
األيدي إذ األكثر من كسب العبد اخلري والشر إمنا هو بيديه فحمل مجيع األشياء على ذلك وقوله تعاىل واهللا عليم 

بالظاملني ظاهره اخلرب ومضمنه الوعيد ألن اهللا سبحانه عليم بالظاملني وغريهم فائدة ختصيصهم حصول الوعيد وقوله 
ية وحرصهم على احلياة ملعرفتهم بذنوهبم وأن ال خري هلم عند اهللا تعاىل تعاىل ولتجدهنم أحرص الناس على حياة اآل

وقوله تعاىل ومن الذين أشركوا قيل املعىن واحرص من الذين أشركوا ألن مشركي العرب ال يعرفون إال هذه احلياة 
  الدنيا والضمري يف أحدهم يعود يف 

ستؤنف األخبار عن طائفة من املشركني أهنم يود أحدهم لو هذا القول على اليهود وقيل أن الكالم مت يف حياة مث ا
يعمر ألف سنة والزحزحة اإلبعاد والتنحية ويف قوله تعاىل واهللا بصري مبا يعلمون وعيد وقوله تعاىل قل من كان عدوا 

الوا للنيب جلربيل اآلية أمجع أهل التفسري أن اليهود قالت جربيل عدونا واختلف يف كيفية ذلك فقيل أن يهود فدك ق
صلى اهللا عليه و سلم نسألك عن أربعة أشياء فإن عرفتها اتبعناك فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه فقال حلوم 
اإلبل وألباهنا وسألوه عن الشبه يف الولد فقال أي ماء عال كان له الشبه وسألوه عن نومه فقال تنام عيين وال ينام 

فقال جربيل فلما ذكره قالوا ذاك عدونا ألنه ملك احلرب والشدائد واجلدب  قليب وسألوه عن من جييئه من املالئكة
ربيل لغات جربيل بكسر اجليم والراء ولو كان الذي جييئك ميكائل ملك الرمحة واخلصب واألمطار التبعناك ويف ج

من غري مهز وهبا قرأ نافع وجربيل بفتح اجليم وكسر الراء من غري مهز وهبا قرأ ابن كثري وروي عنه أنه قال رأيت 
النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف النوم وهو يقرأ جربيل وميكال فال أزال أقرأها أبدا كذلك ت يعين واهللا أعلم 

على روايتها قال الثعليب والصحيح املشهور عن ابن كثري ما تقدم من فتح اجليم ال ما حكي عنه يف مع اعتماده 
الرؤيا من كسرها انتهى وذكر ابن عباس وغريه أن جربوميك واسراف هي كلها باألعجمية مبعىن عبد ومملوك وايل 

اىل ويف نزله عائد على جربيل أي بالقرآن وسائر اهللا وقوله تعاىل فإنه نزله على قلبك الضمري يف أنه عائد على اهللا تع
الوحي وقيل الضمري يف أنه عائد على جربيل ويف نزله عائد على القرآن وخص القلب بالذكر ألنه موضع العقل 

  والعلم وتلقي املعارف وبإذن اهللا معناه بعلمه ومتكينه إياه من هذه املنزلة ومصدقا حال من ضمري القرآن 

 يديه ما تقدمه من كتب اهللا تعاىل وهدى أي إرشاد وقوله تعاىل من كان عدوا هللا اآلية وعيد وذم يف نزله وما بني
ملعادي جربيل وإعالم أن عداوة البعض تقتضي عداوة اهللا هلم وعطف جربيل وميكائل على املالئكة وقد كان ذكر 

بسببهما فذكرا ليال تقول اليهود أنا مل نعاد  املالئكة عمهما تشريفا هلما قيل خصا ألن اليهود ذكرومها ونزلت اآلية
اهللا ومجيع مالئكته وعداوة العبد هللا هي معصيته وترك طاعته ومعاداة أوليائه وعداوة اهللا للعبد تعذيبه وإظهار أثر 
بذ العداوة عليه وقوله تعاىل أو كلما عاهدوا عهدا اآلية قال سيبويه الواو للعطف دخلت عليها ألف االستفهام والن

الطرح ومنه املنبوذ والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم يف التوراة من أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا جاءهم 
رسول من عند اهللا هو حممد صلى اهللا عليه و سلم ومصدق نعت لرسول وكتاب اهللا القرآن وقيل التوراة ألن 

يا فقد زال النظر إليه مجلة والعرب تقول جعل هذا األمر وراء خمالفتها نبذ هلا ووراء ظهورهم مثل ألن ما جيعل ظهر
ظهره ودبر أذنه وكأهنم ال يعلمون تشبيه مبن ال يعلم فيجيء من اللفظ أهنم كفروا على علم وقوله تعاىل واتبعوا ما 

لك سليمان أي على تتلوا الشياطني اآلية يعين اليهود وتتلوا قال عطاء معناه تقرأ وقال ابن عباس تتلوا تتبع وعلى م
عهد ملك سليمان وقال الطربي اتبعوا مبعىن فضلوا وعلى ملك سليمان أي على شرعه ونبوءته والذي تلته 

الشياطني قيل أهنم كانوا يلقون إىل الكهنة الكلمة من احلق معها املائة من الباطل حىت صار ذلك علمهم فجمعه 



طني وقالت إن ذلك كان علم سليمان وروي أن رسول اهللا سليمان ودفنه حتت كرسيه فلما مات أخرجته الشيا
صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر سليمان عليه السالم يف األنبياء قال بعض اليهود انظروا إىل حممد يذكر سليمان يف 

  األنبياء وما كان إال ساحرا وقوله تعاىل وما كفر سليمان تربئة من اهللا تعاىل 

والعمل به كفر ويقتل الساحر عند مالك كفرا وال يستتاب كالزنديق وقال الشافعي  لسليمان عليه السالم والسحر
يسأل عن سحره فإن كان كفرا استتيب منه فإن تاب وإال قتل وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن النساء يعاقب 

لى السحر فهي مفعولة وال يقتل والناس املعلمون اتباع الشياطني من بين إسرائيل وما أنزل على امللكني ما عطف ع
وهذا على القول بأن اهللا تعاىل أنزل السحر على امللكني ليكفر به من اتبعه ويؤمن به من تركه أو على قول جماهد 

وغريه أن اهللا تعاىل أنزل على امللكني الشيء الذي يفرق به بني املرء وزوجه دون السحر أو على القول أن اهللا تعال 
على جهة التحذير منه والنهي عنه قال ع والتعليم على هذا القول إمنا هو تعريف يسري  أنزل السحر عليهما ليعلم

مبباديه وقيل إمنا عطف على ما يف قوله ما تتلوا وقيل ما نافية رد على قوله وما كفر سليمان وذلك أن اليهود قالوا 
قراءة بكسر الالم من امللكني شاذة أن اهللا تعاىل أنزل جربيل وميكائل بالسحر فنفى اهللا ذلك ت قال عياض وال

وبابل قطر من األرض وهاروت وماروت بدل من امللكني وما يذكر يف قصتهما مع الزهرة كله ضعيف وكذا قال 
ع ت قال عياض وأما ما ذكره أهل األخبار ونقله املفسرون يف قصة هاروت وماروت وما روي عن علي وابن 

ئهما فاعلم أكرمك اهللا أن هذه األخبار مل يرو منها سقيم وال صحيح عن عباس رضي اهللا عنهما يف خربمها وابتال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس هو شيئا يؤخذ بقياس والذي منه يف القرآن اختلف املفسرون يف معناه 

اآليات انتهى وأنكر ما قال بعضهم فيه كثري من السلف وهذه األخبار من كتب اليهود وافترائهم كما نصه اهللا أول 
أنظره وقوله تعاىل وما يعلمان اآلية ذكر ابن األعرايب يف الياقوتة أن يعلمان مبعىن يعلمان ويشعران كما قال كعب 

  بن زهري 

  ... وأن وعيدا منك كاألخذ باليد ... تعلم رسول اهللا أنك مدركي 
وقال اجلمهور بل التعليم على عرفه ص وقوله ومحل هذه اآلية على أن امللكني إمنا نزال يعلمان بالسحر وينهيان عنه 

تعاىل من أحد من هنا زائدة مع املفعول لتأكيد استغراق اجلنس ألن أحدا من ألفاظ العموم انتهى ويفرقون معناه 
فرقة العصمة وقيل معناه يؤخذون الرجل عن املرأة حىت ال يقدر على وطئها فهي أيضا فرقة وبإذن اهللا معناه بعلمه 

ويضرهم معناه يف اآلخرة والضمري يف علموا عائد على بين إسرائيل وقال اشتراه ألهنم كانوا يعطون األجرة  ومتكينه
على أن يعلموا واخلالق النصيب واحلظ وهو هنا مبعىن اجلاه والقدر والالم يف قوله ملن للقسم املؤذنة بأن الكالم 

خصوص بالذم حمذوف أي السحر أو الكفر والضمري قسم ال شرط م ولبيس ما أبو البقاء جواب قسم حمذوف وامل
يف به عائد على السحر أو الكفر انتهى وشروا معناه باعوا والضمري يف يعلمون عائد على بين إسرائيل اتفاقا ولو 
اهنم آمنوا يعين الذين اشتروا السعر وجواب لو ملثوبة واملثوبة عند اجلمهور مبعىن الثواب وقوله سبحانه لو كانوا 

علمون حيتمل نفي العلم عنهم وحيتمل لو كانوا يعلمون علما ينفع وقرأ مجهور الناس راعنا من املراعاة مبعىن فاعلنا ي
أي أرعنا نرعك ويف هذا جفاء أن خياطب به أحد نبيه وقد حض اهللا تعاىل على خفض الصوت عنده وتعزيره 

 الرعونة يظهرون أهنم يريدون املراعاة ويبطنون أهنم وتوقريه وقالت طائفة هي لغة للعرب فكانت اليهود تصرفها إىل
يريدون الرعونة اليت هي اجلهل فنهى اهللا املؤمنني عن هذا القول سدا للذريعة ليال يتطرق منه اليهود إىل احملظور 



عني املقترن وأنظرنا معناه انتظرنا وأمهل علينا وحيتمل أن يكن املعىن تفقدنا من النظر والظاهر عندي استدعاء نظر ال
  بتدبر احلال وملا هنى اهللا تعاىل يف هذه اآلية وأمر حض بعد على السمع الذي يف ضمنه الطاعة واعلم 

أن ملن خالف أمره فكفر عذابا أليما وهواملؤمل وامسعوا معطوف على قولوا ال على معموهلا وقوله سبحانه ما يود 
ة كل خري والرمحة يف هذه اآلية عامة جلميع أنواعها وقال قوم الذين كفروا من أهل الكتاب اآلية يتناول لفظ اآلي

الرمحة القرآن وقوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها اآلية النسخ يف كالم العرب على وجهني أحدمها النقل كنقل 
م تعلمون كتاب من آخر وهذا ال مدخل له يف هذه اآلية وورد يف كتاب اهللا تعاىل يف قوله انا كنا نستنسخ ما كنت

الثاين اإلزالة وهو الذي يف هذه اآلية وهو منقسم يف اللغة على ضربني أحدمها يثبت الناسخ بعد املنسوخ كقوهلم 
نسخت الشمس الظل واآلخر ال يثبت كقوهلم نسخت الريح األثر وورد النسخ يف الشرع حسب هذين الضربني 

اع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه لواله لكان وحد الناسخ عند حذاق أهل السنة اخلطاب الدال على ارتف
ثابتا مع تراخيه عنه ت قال ابن احلاجب والنسخ لغة اإلزالة ويف االصطالح رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي 

متأخر انتهى من خمتصره الكبري والنسخ جائز على اهللا تعاىل عقال ألنه ال يلزم عنه حمال وال تغيري صفة من صفاته 
اىل وليست األوامر متعلقة باإلرادة فيلزم من النسخ أن اإلرادة تغريت وال النسخ لطرو علم بل اهللا تعاىل يعلم إىل تع

أي وقت ينتهي أمره باحلكم األول ويعلم نسخه له بالثاين والبدأ ال جيوز على اهللا تعاىل ألنه ال يكون إال لطرو علم 
اىل وجعلت اليهود النسخ والبدأ واحدا فلم جيوزوه فضلوا واملنسوخ عند أو لتغري إرادة وذلك حمال يف جهة اهللا تع

أئمتنا احلكم الثابت نفسه ال ما ذهبت إليه املعتزلة من أنه مثل احلكم الثابت فيما يستقبل والذي قادهم إىل ذلك 
ألدلة على أن مذهبهم يف أن األوامر مراده وأن احلسن صفة نفسية للحسن ومراد اهللا تعاىل حسن وقد قامت ا

  األوامر ال ترتبط باإلرادة وعلى أن احلسن 

والقبح يف األحكام إمنا هو من جهة الشرع ال بصفة نفسية والتخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به ألن 
 املخصص مل يتناوله العموم قط وقول تناوله العموم لكان نسخا والنسخ ال جيوز يف األخبار وإمنا هو خمتص باألوامر
والنواهي ورد بعض املعترضني األمر خربا بأن قال أليس معناه واجب عليكم أن تفعلوا كذا فهذا خرب واجلواب أن 

يقال أن يف ضمن املعىن إال أن انسخه عنكم وأرفعه فكما تضمن لفظ األمر ذلك األخبار كذلك تضمن هذا 
وقد ينسخ املثل مبثله ثقال وخفة وقد ينسخ  االستثناء وصور النسخ ختتلف فقد ينسخ األثقل إىل األخف وبالعكس

الشيء ال إىل بدل وقد تنسخ التالوة دون احلكم وبالعكس والتالوة واحلكم حكمان فجائز نسخ أحدمها دون 
اآلخر ونسخ القرآن بالقرآن وينسخ خرب الواحد خبرب الواحد وهذا كله متفق عليه وحذاق األئمة على أن القرآن 

جود يف قوله عليه السالم ال وصية لوارث وهو ظاهر مسائل مالك ت ويعىن بالسنة الناسخة ينسخ بالسنة وذلك مو
للقرآن اخلرب املتواتر القطعي وقد أشار إىل أن هذا احلديث متواتر ذكره عند تفسري قوله تعاىل إذا حضر أحدكم 

ننسأها بنون مفتوحة وأخرى ساكنة  املوت واختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل أو نسنها فقرأ ابن كثري وأبو عمرو
وسني مفتوحة وألف بعدها مهموزة وهذه مبعىن التأخري وأما قراءة نافع واجلمهور ننسها من النسيان وقرأت ذلك 
فرقة إال أهنا مهزت بعد السني فهذه مبعىن التأخري والنسيان يف كالم العرب جييء يف األغلب ضد الذكر وقد جييء 

 الثالثة مقولة يف هذه القراءات فما كان منها يترتب يف لفظه النسيان الذي هو ضد الذكر فمعىن مبعىن الترك فاملعاين
اآلية به ما نسخ من آية أو نقدر نسيانك هلا فانا نأيت خبري منها لكم أو مثلها يف املنفعة وما كان على معىن الترك أو 

  رت على معىن التأخري فيترتب فيه معان أنظرها ان شئت فاين آث



االختصار ع والصحيح أن نسيان النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أراد اهللا أن ينساه ومل يرد أن يثبته قرآنا جائز فأما 
النسيان الذي هو آفة يف البشر فالنيب صلى اهللا عليه و سلم معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما مل حيفظه أحد من 

يه ما جيوز على البشر ألنه صلى اهللا عليه و سلم قد بلغ وأدى األمانة ومنه أصحابه وأما بعد أن حيفظ فجائز عل
احلديث حني اسقط آية فلما فرغ من الصالة قال أيف القوم أيب قال نعم يا رسول اهللا قال فلم مل تذكرين قال 

لم معناه التقرير ومعىن حسبت أهنا رفعت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ترفع ولكين نسيتها وقوله تعاىل أمل تع
اآلية أن اهللا تعاىل ينسخ ما شاء ويثبت ما شاء ويفعل يف أحكامه ما شاء هو قدير على ذلك وعلى كل شيء وهذا 
إلنكار اليهود النسخ وقوله على كل شيء عموم معناه اخلصوص إذ ال تدخل فيه الصفات القدمية بدليل العقل وال 

يء يف كالم العرب املوجود وقدير اسم فاعل على املبالغة قال القشريي وان من احملاالت ألهنا ليست بأشياء والش
علم ان مواله قدير على ما يريد قطع رجاءه عن االغيار كما قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم ربنا إين أسكنت 

واك مث قال من ذرييت بواد غري ذي زرع قال أهل اإلشارة معناه سهلت طريقهم إليك وقطعت رجاءهم عن س
ليقيموا الصالة أي شغلتهم خبدمتك وأنت أوىل هبم فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم أي إذا احتاجوا شيئا فذلل 

عبادك هلم وأوصل بكرمك رعايتهم إليهم فإنك على ذلك قدير وان من لزم بابه اوصل إليه حمابه وكفاه أسبابه 
شقة وال حتمل مشقة انتهى من التجبري وقوله تعاىل أمل تعلم وذل له كل صعب وأورده كل سهل عذب من غري قطع 

أن اهللا له ملك السموات واألرض اآلية امللك السلطان ونفوذ األمر واإلرادة ومجع الضمري يف لكم دال على أن 
  املراد خبطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم خطاب أمته وقوله تعاىل أم 

أبو العالية أن هذه اآلية نزلت حني قال بعض الصحابة للنيب صلى اهللا عليه و تريدون أن تسألوا رسولكم اآلية قال 
سلم ليت ذنوبنا جرت جمرى ذنوب بين إسرائيل يف تعجيل العقوبة يف الدنيا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد 

 جيد اهللا غفورا رحيما أعطاكم اهللا خريا مما أعطى بين إسرائيل وتال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا
وقال ابن عباس سببها ان رافع بن حرميلة اليهودي سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم تفجري عيون وغري ذلك وقيل 
غري هذا وما سئل موسى عليه السالم هو أن يرى اهللا جهرة وكىن عن اإلعراض عن اإلميان واإلقبال على الكفر 

من كل شيء الوسط واملعظم ومنه سواء اجلحيم وقال حسان بن ثاب يف رثاء بالتبدل وضل أخطأ الطريق والسواء 
  ... بعد املغيب يف سواء امللحد ... يا ويح انصار النيب ورهطه ... النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من بعد والسبيل عبارة عن الشريعة اليت أنزهلا اهللا تعاىل لعباده وقوله تعاىل ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم 
إميانكم كفارا اآلية قال ابن عباس املراد ابنا اخطب حيي وأبو ياسر أي واتباعهما واختلف يف سبب هذه اآلية فقيل 
ان حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أتيا بيت املدراس فأراد اليهود صرفهما عن دينها فثبتا عليه ونزلت اآلية وقيل 

م من هني اهللا عز و جل عن متابعة أقوال اليهود يف راعنا وغريه وأهنم ال يودون أن أن هذه اآلية تابعة يف املعىن ملا تقد
ينزل على املؤمنني خري ويودون أن يردوهم كفارا من بعد ماتبني هلم احلق وهو نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم ت 

ن رسول اهللا صلى اهللا وقد جاءت أحاديث صحيحة يف النهي عن احلسد فمنها حديث مالك يف املوطأ عن أنس أ
عليه و سلم قال ال تباغضوا وال تدابروا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق 

  ثالث وأسند أبو عمر بن عبد الرب عن الزبري قال قال رسول 

ين ال حالقتا الشعر انتهى من اهللا صلى اهللا عليه و سلم دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء حالقتا الد
التمهيد والعفو ترك العقوبة والصفح اإلعراض عن املذنب كأنه يوىل صفحة العنق قال ابن عباس هذه اآلية 



منسوخة بقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون اآلية إىل قوله صاغرون وقيل بقوله اقتلوا املشركني وقال قوم ليس هذا 
س األمر كان التوقيف على مدته ت وينبغي للمؤمن أن يتأدب بآداب ذه اآلية ويف حد املنسوخ ألن هذا يف نف

احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أال أدلكم على ما يرفع اهللا به الدرجات قالوا نعم يا رسول اهللا قال 
ي انتهى من حتلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك خرجه النسائ

الكوكب الدري أليب العباس أمحد بن سعد التجييب وقوله تعاىل ان اهللا على كل شيء قدير مقتضاه يف هذا املوضع 
وعد للمؤمنني وقوله تعاىل واقيموا الصالة اآلية قال الطربي إمنا أمر اهللا املؤمنني هنا بالصالة والزكاة ليحط ما تقدم 

ألن ذلك هني عن نوعه وقوله جتدوه أي جتدوا ثوابه وروى ابن املبارك يف رقائقه من ميلهم إىل قول اليهود راعنا 
بسنده قال جاء رجل من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا مايل ال أحب املوت فقال 

ه أحب أن يلحقه وإن خلفه هل لك مال قال نعم يا رسول اهللا قال فقدم مالك بني يديك فإن املرء مع ماله إن قدم
أحب التخلف انتهى وقوله تعاىل ان اهللا مبا تعلمون بصري خرب يف اللفظ معناه الوعد والوعيد وقوله تعاىل وقالوا لن 

يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى معناه قال اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان هودا وقال النصارى لن 
رى فجمع قوهلم ودل تفريق نوعيهم على تفريق قوليهم وهذا هو اإلجياز واللف وهودا يدخل اجلنة إال من كان نصا

  مجع هائد ومعناه التائب الراجع وكذهبم اهللا 

تعاىل وجعل قوهلم أمنية وأمر نبيه عليه السالم بدعائهم إىل إظهار الربهان وهو الدليل الذي يوقع اليقني وقوهلم لن 
اإلجياب يف جواب النفي حرف مرجتل لذلك وأسلم معناه استسلم وخضع ودان نفي حسنت بعده بلى إذ هي رد ب

وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف األعضاء وفيه يظهر أثر العز والذل وهو حمسن مجلة يف موضع احلال وقوله تعاىل 
جنران اجتمعوا  وقالت اليهود اآلية معناه أنه ادعى كل فريق أنه أحق برمحة اهللا من اآلخر وسبب اآلية أن نصارى

مع يهود املدينة عند النيب صلى اله عليه وسلم فتسابوا وكفر اليهود بعيسى ومبلته وباإلجنيل وكفر النصارى مبوسى 
وبالتوراة ع ويف هذا من فعلهم كفر كل طائفة بكتاهبا ألن اإلجنيل يتضمن صدق موسى وتقرير التوراة والتوراة 

صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم فعنفهم اهللا تعاىل على كذهبم ويف كتبهم تتضمن التبشري بعيسى وكالمها يتضمن 
خالف ما قالوا ويف قوله تعاىل وهم يتلون الكتاب تنبيه ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم على مالزمة القرآن 

لتوراة ألن والوقوف عند حدوده والكتاب الذي يتلونه قيل هو التوراة واإلجنيل فاأللف والالم للجنس وقيل ا
النصارى متتثلها وقوله تعاىل كذلك قال الذين ال يعلمون يعين كفار العرب ألهنم ال كتاب هلم فاهللا حيكم بينهم يوم 
القيامة اآلية أي فيثيب من كان على شيء ويعاقب من كان على غري شيء ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا اآلية أي 

ريه املراد النصارى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببيت املقدس وقال ابن ال أحد أظلم من هؤالء قال ابن عباس وغ
زيد املراد كفار قريش حني صدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املسجد احلرام وهذه اآلية تتناول كل من 

جعل اآلية يف  منع من مسجد إىل يوم القيامة وقوله سبحانه اولئك ما كان هلم ان يدخلوها إال خائفني اآلية فمن
  النصارى 

روى أنه مر زمن بعد ذلك ال يدخل نصراين بيت املقدس إال أوجع ضربا قاله قتادة والسدي ومن جعلها يف قريش 
أال حيج مشرك وأال يطوف بالبيت عريان وأينما شرط وتولوا جزم به ومث جوابه  -قال كذلك نودي بأمر النيب ص 

ا تقول سافرت يف وجه كذا أي يف جهة كذا ويتجه يف بعض املواضع من ووجه اهللا معناه الذي وجهنا إليه كم
القرءان كهذه اآلية أن يراد بالوجه اجلهة اليت فيها رضاه وعليها ثوابه كما تقول تصدقت لوجه اهللا ويتجه يف هذه 



فقال ابن عمر نزلت اآلية خاصة أن يراد بالوجه اجلهة اليت وجهنا إليها يف القبلة واختلف يف سبب نزول هذه اآلية 
هذه اآلية يف صالة النافلة يف السفر حيث توجهت باإلنسان دابته وقال النخعي اآلية عامة أينما تولوا يف متصرفاتكم 

ومساعيكم فثم وجه اهللا أي موضع رضاه وثوابه وجهة رمحته اليت يوصل إليها بالطاعة وقال عبد اهللا بن عامر بن 
يف سفر  -بلة فأخطأ وورد يف ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة قال كنا مع النيب ص ربيعة نزلت فيمن اجتهد يف الق

 -يف ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة وأعلموا عالمات فلما أصبحوا رأوا أهنم قد أخطؤها فعرفوا رسول اهللا ص 
الرمحة عليم أين  عن البيت وواسع معناه متسع -بذلك فنزلت هذه اآلية وقيل نزلت اآلية حني صد رسول اهللا ص 

  يضعها وقيل واسع معناه هنا أنه يوسع على عباده يف احلكم دينه يسر عليم بالنيات اليت هي مالك العمل 
وقوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه اآلية اختلف على من يعود ضمري قالوا فقيل على النصارى وهو األشبه 

   وقيل على كفرة العرب ألهنم قالوا املالئكة بنات اهللا وقيل على اليهود ألهنم قالوا عزير بن اهللا
  ت 

  وقال أبو عبد اهللا اللخمي وحيتمل أن يعين باآلية كل من تقدم ذكره من الكفرة وقد تقدم ذكر اليهود 

والنصارى والذين ال يعلمون وهم املشركون وكلهم قد ادعى هللا ولدا تعاىل اهللا عن قوهلم انتهى من خمتصر الطربي 
سبحانه مصدر معناه تنزيها له وتربئة مما قالوا والقنوت يف اللغة الطاعة والقنوت طول القيام فمعىن اآلية أن و

املخلوقات تقنت هللا أي ختشع وتطيع والكفار قنوهتم يف ظهور الصنعة عليهم وفيهم وقيل الكافر يسجد ظله وهو 
لسماوات واألرض بالذكر ألهنا أعظم ما نرى من كاره وبديع مصروف من مبدع واملبدع املخترع املنشئ وخص ا

خملوقاته جل وعال وقضى معناه قدر وقد جييء مبعىن امضى ويتجه يف هذه اآلية املعنيان واألمر واحد األمور وليس 
هو هنا مبصدر أمر يأمر وتلخيص املعتقد يف هذه اآلية أن اهللا عز و جل مل يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها 

تأخر املقدورات عاملا مع تأخر وقوع املعلومات فكل ما يف اآلية مما يقتضي االستقبال فهو حبسب قادرا مع 
املأمورات إذ احملدثات جتيئ بعد أن مل تكن وكل ما يستند إىل اهللا تعاىل من قدرة وعلم وأمر فهو قدمي مل يزل واملعىن 

   هذه املسألة حيتاج أكثر من هذا البسط الذي تقتضيه عبارة كن هو قدمي قائم بالذات والوضوح التام يف
  ت 

  وقد قدمنا ما يزيد هذا املعىن وضوحا عند قوله تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فانظره 
وقوله تعاىل وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا اآلية قال الربيع والسدي هم كفار العرب وقد طلب عبد اهللا بن 

 -حنو هذا وقال جماهد هم النصارى وقال ابن عباس املراد من كان على عهد النيب ص  - ص أمية وغريه من النيب
أمسعنا كالم اهللا وقيل اإلشارة إىل مجيع هذه الطوائف ألهنم كلهم  -من اليهود ألن رافع بن حرميلة قال للنيب ص 

ذين من قبلهم هم اليهود والنصارى يف قول قالوا هذه املقالة ولوال حتضيض مبعىن هال واآلية هنا العالمة الدالة وال
  من جعل الذين ال يعلمون كفار العرب وهم 

اليهود يف قول من جعل الذين ال يعلمون النصارى وهم األمم السالفة يف قول من جعل الذين ال يعلمون العرب 
  والنصارى واليهود وتشابه القلوب هنا يف طلب ما ال يصح أو يف الكفر 

  بينا اآليات لقوم يوقنون قرينة تقتضي أن اليقني صفة لعلمهم وقرينة أخرى أن الكالم مدح هلم  وقوله تعاىل قد
وقوله تعاىل إنا أرسلناك باحلق بشريا أي ملن آمن ونذيرا ملن كفر وقرأ نافع وحده وال تسأل أي ال تسأل عن شدة 

  أو شر  عذاهبم كما تقول فالن ال تسأل عنه تعين أنه يف هناية تشهره من خري



  ت 
وزاد يف خمتصر الطربي قال وحتتمل هذه القراءة معىن آخر وهو واهللا أعلم أظهر أي وال تسأل عنهم سؤال مكترث 

مبا أصاهبم أو مبا هم عليه من الكفر الذي يوردهم اجلحيم نظري قوله عز و جل فال تذهب نفسك عليهم حسرات 
سأل ما فعل أبواي فنزلت اآلية يف ذلك فهو  -أن النيب ص  وأما ما روي عن حممد بن كعب القرطي ومن وافقه من

بعيد وال يتصل أيضا مبعىن ما قبله وانتهى وقرأ باقي السبعة وال تسال بضم التاء والالم واجلحيم إحدى طبقات النار 
يدعيه هؤالء وقوله تعاىل قل إن هدى اهللا هو اهلدى أي ما أنت عليه يا حممد من هدى اهللا هو اهلدى احلقيقى ال ما 

مث قال تعاىل لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري فهذا شرط 
  وأمته معه داخلة فيه  -خوطب به النيب ص 

وكذلك اجلواب يف سائر ما أشبه هذا  -واملراد أمته لوجود عصمته ص  -ت واألدب أن يقال خوطب به ص 
وقد نبه رمحه اهللا على هذا املعىن يف نظريهتا كما سيأيت وكان األوىل أن ينبه على ذلك هنا أيضا وقد املعىن من اآلي 

  أجاب عياض عن اآلى الواردة يف القرآن مما يوهم ظاهره أشكاال فقال رمحه اهللا اعلم وفقنا اهللا 

وال إن يشرك وال أن يتقول على اهللا ما  وإياك أنه عليه السالم ال يصح وال جيوز عليه أن ال يبلغ وأن خيالف أمر ربه
ال جيب أو يفتري عليه أو يضل أو خيتم على قلبه أو يطيع الكافرين لكن اهللا أمره باملكاشفة والبيان يف البالغ 

للمخالفني وأن إبالغه إن مل يكن هبذا البيان فكان ما بلغ وطيب نفسه وقوى قلبه بقوله تعاىل واهللا يعصمك من 
ل ملوسى وهارون عليهما السالم ال ختافا لتشد بصائرهم يف اإلبالغ وإظهار دين اهللا ويذهب عنهم الناس كما قا

خوف العدو املضعف لليقني وأما قوله تعاىل ولو تقول علينا بعض األقاويل اآلية وقوله إذا ألذقناك ضعف احلياة 
يفعله وكذلك قوله تعاىل وإن تطع  ال -فمعناه أن هذا جزاء من فعل هذا وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو ص 

أكثر من يف األرض فاملراد غريه كما قال أن تطيعوا الذين كفروا اآلية وقوله أن يشأ اهللا خيتم على قلبك ولئن 
ال جيوز عليه هذا وقوله تعاىل  -أشركت ليحبطن عملك وما أشبهه فاملراد غريه وأن هذا حال من أشرك والنيب ص 

افرين فليس فيه إنه أطاعهم واهللا ينهاه عما يشاء ويأمره مبا يشاء كما قال تعاىل وال تطرد الذين اتق اهللا وال تطع الك
  يدعون رهبم اآلية و وما كان طردهم عليه السالم وال كان من الظاملني انتهى من الشفا 

  ص 
  ولئن هذه الالم هي املوطئة واملؤذنة وهي مشعرة بقسم مقدر قبلها انتهى 

 -الذين أتيناهم الكتاب يتلونه اآلية قال قتادة املراد بالذين يف هذا املوضع من أسلم من أمة النيب ص وقوله تعاىل 
والكتاب على هذا التأويل القرءان وقال ابن زيد املراد من أسلم من بين إسرائيل والكتاب على هذا التأويل التوراة 

باعه بامتثال األمر والنهي قال أمحد بن نصر الداودي وهذا وءاتيناهم معناه أعطيناهم ويتلونه معناه يتبعونه حق ات
  قول ابن عباس قال عكرمة يقال فالن يتلو فالنا أي يتبعه ومنه والقمر إذا 

تالها أي تبعها انتهى وهللا در من اتبع كالم ربه واقتفى سنة نبيه وإن قل علمه قال القضاعي يف اختصاره للمدارك 
ون يقول مثل العلم القليل يف الرجل الصاحل مثل العني العذبة يف األرض العذبة قال يف ترمجة سحنون كان سحن

يزرع عليها صاحبها ما ينتفع به ومثل العلم الكثري يف الرجل الطاحل مثل العني اخلرارة يف السبخة هتر الليل والنهار 
ع واالمتثال وحق مصدر وهو مبعىن وال ينتفع هبا انتهى وقيل يتلونه يقرءونه حق قراءته وهذا أيضا يتضمن االتبا

الن متبعي التوراة جيدونه فيها فيؤمنون به  -افعل والضمري يف به عائد على الكتاب وقيل يعود على حممد ص 



  والضمري يف يكفر به حيتمل من العود ما ذكر يف األول 
ليست مث وليس املعىن أنه يشفع فيهم  وقوله تعاىل يا بين إسرائيل اآلية تقدم بيان نظريها ومعىن ال تنفعها شفاعة أنه

  أحد فريد وأما الشفاعة اليت هي يف تعجيل احلساب فليست بنافعة هلؤالء الكفرة 
  ت 

ومل ينبه رمحه اهللا على هذا يف اليت تقدمت أول السورة وابتلى معناه اخترب ويف خمتصر الطربي ابتلى أي اخترب 
منه سبحانه بباطن أمرهم وظاهره وإمنا يبتليهم ليظهر منهم سابق علمه واالختبار من اهللا عز و جل لعباده على علم 

فيهم وقد روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه يف قوله عز و جل ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين 
وله ولنبلوكم ونبلو أخباركم فقال رضي اهللا عنه أن اهللا عز و جل مل يزل عاملا بأخبارهم وخربهم وما هم عليه وإن ق

  حىت نعلم أي حىت نسوقكم إىل سابق علمي فيكم انتهى وهو كالم حسن وقد نبه 
  ع 

على هذا املعىن فيما يأيت والعقيدة إن علمه سبحانه قدمي علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره ال يكون من 
يم يقال أن تفسريه بالعربية أب رحيم عباده قول وال عمل إال وقد قضاه وسبق علمه به سبحانه ال إله إال هو وإبراه

  واختلف أهل التأويل يف الكلمات فقال ابن عباس هي ثالثون سهما 

هي اإلسالم كله مل يتمه أحد كامال إال إبراهيم عليه السالم عشرة منها يف براءة التائبون العابدون اآلية وعشرة يف 
  ل األحزاب أن املسلمني واملسلمات اآلية وعشرة يف سأل سائ

  ت 
وقيل غري هذا ويف البخاري أنه اختنت وهو ابن مثانني سنة بالقدوم قال الراوي فأوحى اهللا إليه أين جاعلك للناس 
إماما واإلمام القدوة وإمنا مسيت هذه اخلصال كلمات ألهنا اقترنت هبا أوامر هي كلمات وروي أن إبراهيم ملا أمت 

  له الرباءة من النار فذلك قوله تعاىل وإبراهيم الذي وىف هذه الكلمات أو أمتها اهللا عليه كتب اهللا 
  وقول إبراهيم عليه السالم ومن ذرييت هو على جهة الرغباء إىل اهللا أي ومن ذرييت يا رب فاجعل 

وقوله تعاىل قال ال ينال عهدي الظاملني أي قال اهللا والعهد فيما قال جماهد اإلمامة وقوله تعاىل وإذ جعلنا البيت أي 
لكعبة مثابة حيتمل من ثاب إذا رجع وحيتمل أن تكون من الثواب أي يثابون هناك وآمنا للناس والطري والوحوش ا

إذ جعل اهللا هلا حرمة من النفوس حبيث يلقى الرجل هبا قاتل أبيه فال يهيجه وقرأ مجهور الناس واختذوا بكسر اخلاء 
اختذوا بفتح اخلاء على جهة اخلرب عن من اختذه من متبعي وقرأ نافع وابن عامر و -على جهة األمر ألمة حممد ص 

إبراهيم عليه السالم ومقام إبراهيم يف قول ابن عباس وقتادة وغريمها وخرجه البخاري هو احلجر الذي ارتفع عليه 
ضع إبراهيم حني ضعف عن رفع احلجارة اليت كان إمساعيل يناوله إياها يف بناء البيت وغرقت قدماه فيه ومصلى مو

  صالة 
  ص 

من مقام من تبعيضية على األظهر أو مبعىن يف أو زائدة على مذهب األخفش واملقام مفعل من القيام واملراد به هنا 
  املكان انتهى يعين املكان الذي فيه احلجر املسمى باملقام 

ه ابنياه وأسساه على طهارة وقوله تعاىل وعهدنا العهد على اللغة على أقسام منها الوصية مبعىن األمر وطهرا قيل معنا
  ونية طهارة وقال 



جماهد هو أمر بالتطهري من عبادة األوثان وللطائفني ظاهره أهل الطواف وقاله عطاء وغريه وقال ابن جبري معناه 
للغرباء الطارئني على مكة والعاكفني قال ابن جبري هم أهل البلد املقيمون وقال عطاء هم اجملاورون مبكة وقال ابن 

  س املصلون وقال غريه املعتكفون والعكوف يف اللغة املالزمة عبا
وقوله تعاىل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أي من اجلبابرة والعدو املستأصل وروي أن اهللا تعاىل ملا دعاه 

ميت الطائف إبراهيم أمر جربيل فاقتلع فلسطني وقيل بقعة من األردن فطاف هبا حول البيت سبعا وأنزهلا بوج فس
  بسبب الطواف 

وقوله تعاىل قال ومن كفر فأمتعه قليال اآلية قال أيب بن كعب وابن إسحاق وغريمها هذا القول من اهللا عز و جل 
  إلبراهيم وقال ابن عباس وغريه هذا القول من إبراهيم قال 

  ع 
تعه باجلزم والقطع على الدعاء فكان إبراهيم دعا للمؤمنني وعلى الكافرين ويف خمتصر الطربي وقرأ بعضهم فام

ورءاه دعاء من إبراهيم وروي ذلك عن أيب العالية كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم سأل ربه أن من كفر به 
فأمتعه قليال يقول فارزقه قليال مث اضطره إىل عذاب النار أي اجلئه انتهى وعلى هذه القراءة جييء قول ابن عباس ال 

  وقليال معناه مدة العمر ألن متاع الدنيا قليل على قراءة اجلمهور 
  وقوله تعاىل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت اآلية القواعد مجع قاعدة وهي األساس 

  ص 
القواعد قال الكسائي والفراء هي اجلدر وقال أبو عبيدة هي األساس انتهى واختلفوا يف قصص البيت فقيل إن آدم 

  ىت دل عليه إبراهيم فرفع قواعده وقيل أن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر اهللا وقيل غري هذا أمر ببنائه مث دثر ودرس ح
  ع 

والذي يصح من هذا كله إن اهللا سبحانه أمر إبراهيم برفع قواعد البيت وجائز قدمه وجائز ان يكون ذلك ابتداء 
  وال يرجح شيء من ذلك اال 

تقدير يقوالن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أي السميع بسند يقطع العذر وإمساعيل عطف على إبراهيم وال
لدعائنا العليم بنياتنا وخصا هاتني الصفتني لتناسبهما مع حاهلما وقوهلما اجعلنا مبعىن صرينا مسلمني وكذلك كانا 

ذريتنا للتبعيض ألن وإمنا أرادا التثبيت والدوام واإلسالم يف هذا املوضع اإلميان واألعمال مجيعا ومن يف قوله ومن 
اهللا تعاىل قد كان أعلمه أن منهم ظاملني واألمة اجلماعة وأرنا قالت طائفة من رؤية البصر وقالت طائفة من رؤية 
القلب وهذا ال يصح قال قتادة املناسك معامل احلج واختلف يف معىن طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومون فقالت 

أرادا من بعدمها من الذرية وقيل وهو األحسن أهنما ملا عرفا املناسك وبنيا البيت طائفة طلبا التثبيت والدوام وقيل 
أرادا أن يسنا للناس أن تلك املواطن مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة وقال الطربي أنه ليس أحد من خلق 

بياء يف معىن التبليغ ومن اهللا إال بينه وبني اهللا معان حيب أن تكون أحسن مما هي وأمجعت األمة على عصمة األن
الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة واختلف يف غري ذلك من الصغائر والذي أقول به أهنم معصومون من اجلميع 

أين ألتوب يف اليوم واستغفر اهللا سبعني مرة إمنا هو رجوعه من حالة إىل أرفع منها لتزيد علومه  -وأن قول النيب ص 
هو يتوب من منزلة إىل أعلى والتوبة هنا لغوية وقوله ربنا وابعث فيهم رسوال منهم اآلية هذا واطالعه على أمر ربه ف
بقوله أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ومعىن منهم أي يعرفوه ويتحققوا فضله  -هو الذي أراد النيب ص 
  ويشفق عليهم وحيرص 



  ت 
الفة وعلم بذلك األحبار وأخربوا به وبتعيني الزمن الذي وبعثته يف الكتب الس -وقد تواترت أخبار نبينا حممد ص 

  يبعث فيه وقد روى البيهقي 

أمحد بن احلسني وغريه عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال حضرت سوق بصرى فإذا راهب يف صومعة يقول 
د بعد قلت ومن أمحد قال سلوا أهل هذا املوسم أفيهم من هو من هذا احلرم قال قلت أنا فما تشاء قال هل ظهر أمح

أمحد بن عبد اهللا بن عبد املطلب هذا شهره الذي خيرج فيه وهو خامت األنبياء خمرجه من احلرم ومهاجره إىل خنل 
وسباخ إذا كان فال تسبقن إليه فوضع يف قليب ما قال وأسرعت اللحاق مبكة فسألت هل ظهر بعدي أمر فقالوا 

فأسلمت وقد  -بن أيب قحافة فمشيت إىل أيب بكر وأدخلين إىل رسول اهللا ص حممد األمي قد تنبأ وتبعه أبو بكر 
روى العذري وغريه عن ايب بكر رضي اهللا عنه أنه قال لقيت شيخا باليمن فقال يل أنت حرمي فقلت نعم فقال 
أجد  واحسبك قرشيا قلت نعم قال بقيت يل فيك واحدة اكشف يل عن بطنك قلت ال افعل أو ختربين مل ذلك قال

يف العلم الصحيح أن نبيا يبعث يف احلرمني يقارنه على أمره فىت وكهل أما الفىت فخواض غمرات ودفاع معضالت 
وأما الكهل فأبيض حنيف على بطنه شامة وعلى فخذه اليسرى عالمة وما عليك أن تريين ما سالتك عنه فقد 

طين فراى شامة سوداء فوق سريت فقال أنت تكاملت فيك الصفة إال ما خفي علي قال ابو بكر فكشفت له عن ب
هو ورب الكعبة إين متقدم اليك يف امر قلت ما هو قال إياك وامليل عن اهلدى وعليك بالتمسك بالطريقة الوسطى 
وخف اهللا فيما خولك وأعطى قال أبو بكر فلما ودعته قال أحتمل عين إىل ذلك النيب أبياتا قلت نعم فأنشأ الشيخ 

  يقول 
  ... ونفسي وقد أصبحت يف احلي عاهنا ... تراين قد سئمت معاشري أمل ... 
  ثالث مئني بعد تسعني أمنا ... حييت ويف األيام للمرء عربة ... 

  ... وألفيت شيخا ال أطيق الشواحنا ... وقد مخدت مين شرارة قويت 
  ... لعامك هذا قد أقام الرباهنا ... وأنت ورب البيت تأيت حممدا 

  ... على دينه أحيا وإن كنت قاطنا ...  عين فإنين فحي رسول اهللا
فجاءين صناديد قريش وقالوا يا ابا بكر يتيم أيب  -قال أبو بكر فحفظت شعره وقدمت مكة وقد بعث النيب ص 

فقرعت عليه فخرج إيل فقلت يا حممد فقدت من منازل  -طالب يزعم أنه نيب قال فجئت إىل منزل النيب ص 
بائك فقال يا ابا بكر إين رسول اهللا إليك وإىل الناس كلهم فآمن باهللا فقلت وما دليلك قال قومك وتركت دين آ

الشيخ الراهب الذي لقيته باليمن قلت وكم من شيخ لقيت قال ليس ذلك أريد إمنا أريد الشيخ الذي افادك 
مد ميينك أشهد أن ال إله إال اهللا األبيات قلت ومن أخربك هبا قال الروح األمني الذي كان يأيت األنبياء قبلي قلت 

فرحا بإسالمي انتهى من تأليف ابن  -وأنك رسول اهللا قال ابو بكر فانصرفت وما بني لبتيها أشد من رسول اهللا ص 
القطان يف اآليات واملعجزات ويتلوا عليهم آياتك أي آيات القرآن والكتاب القرآن قال قتادة واحلكمة السنة 

  أن احلكمة الفقه يف الدين والفهم الذي هو سجية ونور من اهللا تعاىل  وروى ابن وهب عن مالك
  ت 

ونقل عياض يف مدركه عن مالك أن احلكمة نور يقذفه اهللا يف قلب العبد وقال أيضا يقع يف قليب أن احلكمة الفقه يف 
 واالتباع له والفقه يف الدين دين اهللا وأمر يدخله اهللا القلوب من رمحته وفضله وقال أيضا احلكمة التفكر يف أمر اهللا



  والعمل به انتهى وقد أشار 
  ع 

  إىل هذا عند قوله تعاىل يؤت احلكمة من يشاء 
  ت 

  والظاهر أن املراد باحلكمة هنا ما قاله قتادة فتأمله ويزكيهم معناه يطهرهم وينميهم باخلري والعزيز 

  هلا الذي يغلب ويتم مراده واحلكيم املصيب مواقع الفعل احملكم 
وقوله تعاىل ومن يرغب عن ملة إبراهيم اآلية من استفهام واملعىن ومن يزهد فيه ويربأ بنفسه عنها إال من سفه نفسه 

وامللة الشريعة والطريقة وسفه من السفه الذي الذي معناه الرقة واخلفة واصطفى من الصفوة معناه ختري إال صفى 
وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني قيل املعىن أنه ف عمل اآلخرة ملن الصاحلني ومعىن هذا االصطفاء أنه نبأه واختذه خليال 

فالكالم على حذف مضاف إذ قال له ربه أسلم كان هذا القول من اهللا تعاىل حني ابتاله بالكوكب والقمر 
يل على والشمس واإلسالم هنا على أمت وجوهه والضمري يف هبا عائد على كلمته اليت هي أسلمت لرب العاملني وق

امللة واألول أصوب ألنه أقرب مذكور ويعقوب قيل عطف على إبراهيم وقيل مقطوع منفرد بقوله يا بين والتقدير 
ويعقوب قال يا بين واصطفى هنا معناه ختري صفوة األديان وقوله فال متوتن إال وأنتم مسلمون إجياز بليغ وذلك أن 

لفظ موجز يقتضي املقصود ويتضمن وعظا وتذكريا باملوت وذلك املقصود من أمرهم باإلسالم الدوام عليه فاتى ب
أن املرء يتحقق أنه ميوت وال يدري مىت فإذا أمر بأمر ال يأتيه املوت إال وهو عليه فقد توجه من وقت األمر دائبا 

  الزما 
ألنبياء صلوات وقوله تعاىل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت هذا اخلطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا ا

اهللا عليهم ونسبوهم إىل اليهودية والنصرانية فرد اهللا عليهم وكذهبم وأعلمهم أهنم كانوا على احلنيفية اإلسالم وقال 
هلم على جهة التقرير والتوبيخ أشهدمت يعقوب مبا أوصى فتدعون عن علم أم مل تشهدوا بل أنتم تفترون وأم 

وحكى الطربي أن ام يستفهم هبا يف وسط كالم قد تقدم صدره وهذا منه لالستفهام يف صدر الكالم لغة ميانية 
  وشهداء مجع شاهد أي حاضر ومعىن اآلية حضر يعقوب مقدمات املوت ومن بعدي أي من 

على العباس اسم األب فقال هذا بقية آباءي وقال  -بعد مويت ودخل إمساعيل يف اآلباء ألنه عم وقد أطلق النيب ص 
  حلديث وقال أنا ابن الذبيحني على القول الشهري يف أن إسحاق هو الذبيح ردوا علي أيب ا

  ت 
  ويف تشهريه نظر بل الراجح أنه إمساعيل على ما هو معلوم يف موضعه وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

صارى وقوهلم وقوله تعاىل تلك أمة قد خلت اآلية يعين باألمة األنبياء املذكورين واملخاطب يف هذه اآلية اليهود والن
كونوا هودا أو نصارى هتتدوا نظري قوهلم لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى واحلنيف يف الدين الذي مال 

  عن األديان املكروهة إىل احلق وجييء احلنيف يف الدين مبعىن املستقيم على مجيع طاعات اهللا 
 إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما اويت موسى قوله تعاىل قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل

وما أنزل إلينا يعين القرءان واألسباط هم ولد  -وعيسى وما أويت النبيون من رهبم اآلية هذا اخلطاب ألمة حممد ص 
يعقوب وهم روبيل ومشعون والوي ويهوذا وريالون ويشحر ودينة بنته وأمهم ليا مث خلف على أختها راحيل 

فولدت له يوسف وبن يامني وولد له من سريتني ذان وتفثا ال وجاد وأشر والسبط يف بين إسراءيل مبنزلة القبيلة يف 



ولد إمساعيل فسموا األسباط ألنه كان من كل واحد منهم سبط وال نفرق بني أحد منهم أي ال نومن ببعض ونكفر 
قوا تصديفا مثل تصديقكم فقد اهتدوا وإن تولوا أي ببعض كما تفعلون فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به أي فإن صد

أعرضوا يعين اليهود والنصارى فإمنا هم يف شقاق أي يف مشاقة وخمالفة لك هم يف شق وأنت يف شق وقيل شاق 
معناه شق كل واحد وصل ما بينه وبني صاحبه مث وعده تعاىل أنه سيكفيه إياهم ويغلبه عليهم فكان ذلك يف قتل بين 

  بىن قريظة وإجالء النضري وهذا قينقاع و

والسميع لقول كل قائل والعليم مبا ينفذه يف عباده وصيغة اهللا  -الوعد وانتجازه من أعالم نبوءة نبينا حممد ص 
شريعته ودينه وسنته وفطرته قال كثري من املفسرين وذلك أن النصارى هلم ماء يصبغون فيه أوالدهم فهذا ينظر إىل 

صبغة استعارة من حيث تظهر أعماله ومسته على املتدين كما يظهر الصبغ يف الثوب وغريه  ذلك وقيل مسي الدين
  ونصب الصبغة على اإلغراء 

وقوله تعاىل قل أحتاجوننا يف اهللا اآلية معىن اآلية قل يا حممد هلؤالء اليهود والنصارى أحتاجوننا يف اهللا أي أجتادلوننا يف 
حانه والرب واحد وكل جمازى بعمله مث وخبهم بقوله وحنن له خملصون أي ومل دينه والقرب منه واحلظوى لديه سي

ختلصوا أنتم فكيف تدعون ما حنن أوىل به منكم وقوله تعاىل أم تقولون عطف على ألف االستفهام املتقدمة وهذه 
على هذه القراءة القراءة بالتاء من فوق قراءة ابن عامر ومحزة وغريمها وقرأ نافع وغريه بالياء من أسفل وأم 

مقطوعة ووقفهم تعاىل على موضع االنقطاع يف احلجة ألهنم إن قالوا إن األنبياء املذكورين على اليهودية والنصرانية 
كذبوا ألنه قد علم أن هذين الدينني حدثا بعدهم وإن قالوا مل يكونوا على اليهودية والنصرانية قيل هلم فهلموا إىل 

  دينهم إذ تقرون باحلق 
وله تعاىل قل آنتم أعلم أم اهللا تقريرا على فساد دعواهم إذ ال جواب ملفطور إال أن اهللا تعاىل أعلم ومن أظلم ممن وق

كتم شهادة أي ال أحد أظلم منه وإياهم أراد تعاىل بكتمان الشهادة قال جماهد وغريه فالذي كتموه هو ما كتبهم 
واألول  -ال قتادة وغريه هو ما عندهم من األمر بتصديق النيب ص من أن األنبياء على احلنيفية ال على ما ادعوه وق

أشبه بسياق اآلية ومن متعلقة بعنده وحيتمل أن تتعلق بكتم وما اهللا بغافل اآلية فيه وعيد وإعالم أنه ال يترك أمرهم 
  سدى والغافل الذي ال يفطن لألمور إمهاال منه مأخوذ من األرض الغفل وهي اليت ال معلم هبا 

وقوله تعاىل تلك أمة اآلية كررها عن قرب ألهنا تضمنت معىن التهديد والتخويف ولترداد ذكرهم أيضا يف معىن 
  غري األول 

قوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس اآلية اختلف يف تعيني هؤالء السفهاء فقال ابن عباس هم األحبار وذلك أهنم 
ك عن قبلتنا ارجع إليها ونومن بك يريدون فتنته وقيل اليهود واملنافقون فقالوا يا حممد ما وال -جاءوا إىل النيب ص 

وقالت فرقة هم كفار قريش ووالهم معناه صرفهم ويهدي من يشاء إشارة إىل هداية اهللا تعاىل هذه األمة إىل قبلة 
ال روي ذلك عن إبراهيم وكذلك جعلناكم أي كما هديناكم إىل قبلة إبراهيم وشريعته جعلناكم أمة وسطا أي عدو

وتظاهرت به عبارات املفسرين والوسط اخليار واألعلى من الشيء وواسطة القالدة أنفس حجر  -رسول اهللا ص 
فيها ومنه قوله تعاىل قال أوسطهم وشهداء مجع شاهد واملراد بالناس هنا يف قول مجاعة مجيع اجلنس وإن أمة حممد 

وروي عنه  -لتبليغ وروي يف هذا املعىن حديث صحيح عن النيب ص تشهد يوم القيامة لألنبياء على أممهم با -ص 
  أن أمته تشهد لكل نيب ناكره قومه 

  ت 



فذلك قوله تعاىل وكذلك  -وهذا احلديث خرجه البخاري وابن ماجه وابن املبارك يف رقائقه وغريهم قائال ص 
لقيامة وقيل عليكم مبعىن لكم أي يشهد جعلناكم أمة وسطا اآلية وكون الرسول شهيدا قيل معناه بأعمالكم يوم ا

لكم باإلميان وقوله تعاىل وما جعلنا القبلة اآلية قال قتادة وغريه القبلة هنا بيت املقدس أي إال فتنة لنعلم من يتبعك 
إن صليت إىل  -من العرب الذين مل يالفوا إال مسجد مكة أو من اليهود على ما قاله الضحاك الذين قالوا للنيب ص 

  املقدس اتبعناك فأمره اهللا بالصالة إليه امتحانا هلم فلم يؤمنوا وقال ابن عباس القبلة يف اآلية  بيت

الكعبة وكنت عليها مبعىن أنت عليها كقوله تعاىل كنتم خري أمة مبعىن أنتم وما جعلناها وصرفناك إليها إال فتنة 
لك اليهود واملنافقون وارتاب بعض املؤمنني حىت ملا حول إىل الكعبة أكثر يف ذ -وروي يف ذلك أن رسول اهللا ص 

نزلت اآلية ومعىن لنعلم أي ليعلم رسويل واملؤمنني به والقاعدة نفي استقبال العلم بعد إن مل يكن وينقلب على 
  عقبيه عبارة عن املرتد والرجوع على العقب أسوأ حاالت الراجع 

 اآلية الضمري يف كانت راجع إىل القبلة إىل بيت املقدس أو وقوله تعاىل وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا
إىل التحويلة إىل الكعبة حسبما تقدم من اخلالف يف القبلة وكبرية هنا معناه شاقة صعبة تكرب يف الصدور وملا حولت 

ت يف القبلة كانت من قول اليهود يا حممد إن كانت األوىل حقا فأنت اآلن على باطل وإن كانت هذه حقا فكن
األوىل على ضالل فومجت نفوس بعض املؤمنني وأشفقوا على من مات قبل التحويل من صالهتم السالفة فنزلت وما 

كان اهللا ليضيع إميانكم أي صالتك قاله ابن عباس وغريه ومسى الصالة إميانا ملا كانت صادرة عن اإلميان وألن 
و األصل وليال يندرج يف اسم الصالة صالة املنافقني إىل اإلميان هو القطب الذي عليه تدور األعمال فذكره إذ ه

  بيت املقدس فذكر املعىن الذي هو مالك األمر وأيضا مسيت إميانا إذ هي من شعب اإلميان 
  ت 

ويف العتبية من مساع ابن القاسم قال مالك قال اهللا تبارك وتعاىل وما كان اهللا ليضيع إميانكم قال هي صالة املؤمنني 
املقدس قال ابن رشد وعلى هذا القول أكثر أهل التفسري وقد قيل إن املعىن يف ذلك وما كان اهللا ليضيع إىل بيت 

  إميانكم بفرض الصالة عليكم إىل بيت املقدس انتهى من البيان والرأفة أعلى منازل الرمحة 
  وقوله تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء اآلية املقصد تقلب البصر وأيضا 

يقلب وجهه يف الدعاء إىل اهللا تعاىل أن حيوله إىل قبلة  -بتقلب البصر قال قتادة وغريه كان رسول اهللا ص فالوجه 
مكة ومعىن التقلب حنو السماء أن السماء جهة قد تعود العامل منها الرمحة كاملطر واألنوار والوحي فهم جيعلون 

  رغبتهم حيث توالت النعم قال 
  ص 

حال أي قد نرى تقلب وجهك يف السماء طالبا قبلة غري اليت أنت مستقبلها فلنولينك فلنولينك يدل على تقدير 
حيب الكعبة والتحول عن بيت املقدس لوجوه ثالثة رويت أحدها  -انتهى وترضاها معناه حتبها وكان النيب ص 

لسالم قاله ابن عباس الثالث لقول اليهود ما علم حممد دينه حىت اتبعنا قاله جماهد الثاين ليصيب قبلة إبراهيم عليه ا
  ليستألف العرب حملبتها يف الكعبة قاله الربيع والسدى 

  ع 
  وامليزاب هو قبلة املدينة والشام وهنالك قبلة أهل األندلس بتأريب وال خالف أن الكعبة قبلة من كل افق 

معناه حنو وتلقاء وحيث وقوله تعاىل فول وجهك اآلية أمر بالتحول ونسخ لقبلة الشام وشطر نصب على الظرف و



ما كنتم فولوا أمر لألمة ناسخ وإن الذين أوتوا الكتاب اآلية املعىن أن اليهود والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة 
الذي جيدونه يف كتبهم وتضمنت  -إبراهيم إمام األمم وإن استقباهلا هو احلق الواجب على اجلميع اتباعا حملمد ص 

  اآلية الوعيد 
لت قدرته ولئن أتيت اآلية اعلم اهللا تعاىل نبيه عليه السالم حني قالت له اليهود راجع بيت املقدس ونومن وقوله ج

بك إن ذلك خمادعة منهم وإهنم ال يتبعون له قبلة يعين مجلتهم ألن البعض قد اتبع كعبد اهللا بن سالم وغريه وإهنم ال 
   يؤمنون بدينه أي فال تصغ إليهم واآلية هنا العالمة

وقوله جلت عظمته وما أنت بتابع قبلتهم لفظ خرب يتضمن األمر أي فال تركن إىل شيء من ذلك وما بعضهم اآلية 
  قال ابن زيد وغريه املعىن 

ليست اليهود متبعة قبلة النصارى وال النصارى مبتعة قبلة اليهود فهذا إعالم باختالفهم وتدابرهم وضالهلم وقبلة 
  ة اليهود بيت املقدس النصارى مشرق الشمس وقبل

واملراد أمته وما ورد من هذا  -وقوله تعاىل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم اآلية خطاب للنيب ص 
وقطعا أن ذلك ال  -ظلما متوقعا فهو حممول على إرادة أمته لعصمة النيب ص  -النوع الذي يوهم من النيب ص 

تعظيما لألمر قال الفخر ودلت هذه اآلية  -يقع ذلك منه وخوطب النيب ص يكون منه وإمنا املراد من ميكن أن 
على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غريهم ألن قوله من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك 

  انتهى وهو حسن 
  ص 

كان للشرط لدخلت الفاء وجواب ولئن أتيت الم لئن مؤذنة بقسم مقدر قبلها وهلذا كان اجلواب له ما تبعوا ولو 
الشرط حمذوف لداللة جواب القسم عليه ومن مث جاء فعل الشرط ماضيا ألنه إذا حذف جوابه وجب فعله لفظا 

  انتهى 
وقوله تعاىل الذين أتيناهام الكتاب يعرفونه اآلية الضمري يف يعرفونه عائد على احلق يف القبلة والتحول إىل الكعبة 

  أي يعرفون صدقه ونبوءته  -ه وقال جماهد وغريه هو عائد على حممد ص قاله ابن عباس وغري
  ت 

بل وصفاته وإن فريقا منهم ليكتمون احلق الفريق اجلماعة وخص ألن منهم من أسلم ومل يكتم واإلشارة باحلق إىل ما 
بك أي هو احلق فال تقدم على اخلالف يف ضمري يعرفونه وهم يعلمون ظاهر يف صحة الكفر عنادا وقوله تعاىل من ر

واملراد أمته وامترى يف الشيء إذا شك فيه ومنه املراء ألن هذا يشك يف  -تكونن من املمترين اخلطاب للنيب ص 
  قول هذا 

وقوله تعاىل ولكل وجهة الوجهة من املواجهة كالقبلة واملعىن ولكل صاحب ملة وجهة هو موليها نفسه قاله ابن 
  عباس وغريه 

و موالها أي اهللا موليها إياهم مث أمر تعاىل عباده باستباق اخلريات والبدار إىل سبيل النجاة وروى وقرأ ابن عامر ه
قال من فتح له باب من اخلري فلينتهزه فإنه ال يدري مىت يغلق عنه انتهى  -ابن املبارك يف رقائقه بسنده أن النيب ص 

  مث وعظهم سبحانه بذكر احلشر موعظة تتضمن وعيدا وحتذيرا 
  ص 



  أينما ظرف مضمن معىن الشرط يف موضع خرب كان انتهى 
  وقوله يأت بكم اهللا مجيعا يعين به البعث من القبور 

وقوله تعاىل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما اهللا بغافل عما تعلمون 
اآلية تأكيدا من اهللا سبحانه ألن موقع  معناه حيث كنت وإين توجهت من مشارق األرض ومغارهبا وكررت هذه

  التحويل كان صعبا يف نفوسهم جدا فأكد األمر لريى الناس التهمم به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه 
وقوله تعاىل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون 

تكم وجه الصواب يف قبلتكم واحلجة لذلك لئال يكون للناس عليكم حجة للناس عليكم حجة اآلية املعىن عرف
واملراد بالناس العموم يف اليهود والعرب وغريهم إال الذين ظلموا منهم أي من املذكورين ممن تكلم يف النازلة يف 

  قوهلم ما والهم عن قبلتهم 
طراح أمرهم ومراعاة أمره سبحانه قال الفخر وقوله تعاىل فال ختشوهم واخشوين اآلية فيه حتقري لشأهنم وأمر بإ

وهذه اآلية تدل على أن الواجب على املرء يف كل أفعاله وتروكه أن ينصب بني عينيه خشية ربه تعاىل وأن يعلم انه 
  ليس يف أيدي اخللق شيء البتة وأن ال يكون مشتغل القلب هبم وال ملتفت اخلاطر إليهم انتهى قال 

  ص 
متصل قاله ابن عباس وغريه أي لئال تكون حجة من اليهود املعاندين القائلني ما ترك قبلتنا وتوجه  إال الذين استثناء

  للكعبة إال حبا لبلده وقيل منقطع أي لكن الذين 

  ظلموا منهم فإهنم يتعلقون عليكم بالشبه وزعم أبو عبيدة معمر بن املثىن أن ال يف اآلية مبعىن الواو قال ومنه 
  ... لعمر أبيك إال الفرقدان ... ارقه أخوه وكل أخ مف... 

  أي والذين ظلموا والفرقدان ورد بأن إال مبعىن الواو ال يقدم عليه دليل انتهى 
وقوله تعاىل فولوا وجهكم شطره أمر باستقبال القبلة وهو شرط يف الفرض إال يف القتال حالة االلتحام ويف النوافل 

  ة على اليقني يف مصادفتها متنع من االجتهاد وعلى االجتهاد متنع من التقليد إال يف السفر الطويل للراكب والقدر
وقوله سبحانه وألمت نعميت عليكم عطف على قوله ليال وقيل هو يف موضع رفع باالبتداء واخلرب مضمر تقديره وألمت 

رد على قوله وألمت أي  نعميت عليكم عرفتكم قبليت وحنوه ولعلكم هتتدون ترج يف حق البشر والكاف يف قوله كما
إمتاما كما وهذا أحسن األقوال أي ألمت نعميت عليكم يف بيان سنة إبراهيم عيه السالم كما أرسلنا فيكم رسوال 

منكم إجابة لدعوته يف قوله ربنا وابعث فيهم رسوال منهم وقيل الكاف من كما رد على ما هتتدون أي اهتداء كما 
أن الكاف متعلقة مبا بعدها أيكما أرسلنا فيكم رسوال وأوليتكم هذه النعم قال الفخر وهنا تأويل ثالث وهو 

  فاذكروين أذكركم واشكروا يل اآلية انتهى 
  ت 

وءاياتنا يعين القرءان ويزكيكم أي  -وهذا التأويل نقله الداودي عن الفراء انتهى وهذه اآلية خطاب ألمة حممد ص 
من سنة وفقه ودين وما مل  -القرءان واحلكمة ما يتلقى عنه ص  يطهركم من الكفر وينميكم بالطاعة والكتاب

  تكونوا تعلمون قصص من سلف وقصص ما يأيت من الغيوب 
  قوله تعاىل فاذكروين أذكركم اآلية قال سعيد بن جبري معىن اآلية اذكروين بالطاعة أذكركم بالثواب 

  ت 
  اعيت أذكركم ويف تفسري أمحد بن نصر الداودي وعن ابن جبري اذكروين بط



قال من أطاع اهللا فقد ذكر اهللا وإن قلت صالته وصيامه وتالوته القرءان ومن عصى  -مبغفريت وروي أن النيب ص 
اهللا فقد نسي اهللا وإن كثرت صالته وصيامه وتالوته القرءان انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن أنس بن 

صالة أو بذكر إال افتخرت على ما حوهلا من البقاع واستبشرت بذكر اهللا مالك قال ما من بقعة يذكر اهللا عليها ب
إىل منتهاها من سبع أرضني وما من عبد يقوم يصلي إال تزخرفت له األرض قال ابن املبارك وأخربنا املسعودي عن 

عىن اذكروين بالدعاء عون بن عبد اهللا قال الذاكر يف الغافلني كاملقاتل خلف الفارين انتهى وقال الربيع والسدى امل
يقول  -والتسبيح وحنوه ويف صحيح البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص 

اهللا تبارك وتعاىل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل 
  هى واشكروا يل أي نعمي وأيادي وال تكفرون أي نعمي وأيادي ذكرته يف مإل خري منهم احلديث انت

  ت 
ما أنعم اهللا على عبد من نعمة فقال احلمد هللا إال وقد أدى شكرها فإن قاهلا  -وعن جابر قال قال رسول اهللا ص 

  حيح انتهى من السالح الثانية جدد اهللا هلا ثواهبا فإن قاهلا الثالثة غفر اهللا له ذنوبه رواه احلاكم يف املستدرك وقال ص
  وقوله تعاىل إن اهللا مع الصابرين أي مبعونته وإجناده 

وقوله تعاىل وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات اآلية سببها أن الناس قالوا فيمن قتل ببدر واحد من املؤمنني 
لت هذه اآلية وأيضا فإن املؤمنني مات فالن مات فالن فكره اهللا سبحان أن حتط منزلة الشهداء إىل منزلة غريهم فنز

صعب عليهم فراق إخواهنم وقراباهتم فنزلت اآلية مسلية هلم تعظم منزلة الشهداء وخترب عن حقيقة حاهلم فصاروا 
  مغبوطني ال حمزونا هلم ويظهر ذلك من حديث 

  أم حارثة يف السري 
  ت 

غرب سهم وهو غالم فجاءت أمه إىل النيب وخرجه البخاري يف صحيحه عن أنس قال أصيب حارثة يوم بدر إصابة 
فقالت يا رسول اهللا قد عرفت منزلة حارثة مين فإن يك يف اجلنة اصرب واحتسب وإن تكن األخرى ترى ما  -ص 

  أصنع فقال وحيك أو هبلت أوجنة واحدة هي إهنا جنان كثرية وإنه يف الفردوس األعلى احلديث انتهى 
  ع 

  هو الرزق وذلك أن اهللا تعاىل فضلهم بدوام حاهلم اليت كانت يف الدنيا فرزقهم  والفرق بني الشهيد وغريه إمنا
  ت 

قال للشهيد عند اهللا ست خصال يغفر  -وللشهيد أحوال شريفة منها ما خرجه الترمذي وابن ماجه عن النيب ص 
ع على رأسه تاج الوقار له يف أول دفعة ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن من الفزع األكرب ويوض

الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف سبعني من أقربائه قال 
الترمذي هذا حديث حسن غريب زاد ابن ماجة وحيلى حلة اإلميان قال القرطيب يف تذكرته هكذا وقع يف نسخ 

نت احلديث سبع وعلى ما يف ابن ماجة وحيلى حلة اإلميان تكون مثانيا الترمذي وابن ماجة ست خصال وهي يف م
قال للشهيد عند اهللا مثان خصال انتهى وخرج  -وكذا ذكره أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد بسنده عن النيب ص 

  أنه قال الشهيد ال جيد أمل القتل إال كما جيد أحدكم أمل القرصة انتهى  -الترمذي والنساءي عنه ص 
  ع 



أن أراواح الشهداء يف حواصل طري خضر تعلق من مثر اجلنة وروي أهنم يف قبة خضراء وروي  -روي عن النيب ص 
  أهنم يف قناديل من ذهب إىل كثري من هذا وال حمالة أهنا أحوال لطوائف أو للجميع يف أوقات 

  متغايرة 
  ت 

جهات خمتلفة حبسب مقاماهتم وتفاوهتم يف أعماهلم وكذا ذكر شبيب بن إبراهيم يف كتاب اإلفصاح أن املنعمني على 
  قال صاحب التذكرة وهذا قول حسن وبه جيمع بني األخبار حىت ال تتدافع انتهى قال 

  ع 
ألم حارثة أنه يف الفردوس األعلى وقال جماهد هم خارج  -ومجهور العلماء على أهنم يف اجلنة ويؤيده قول النيب ص 

خمتصر الطربي قال وهنى عز و جل أن يقال ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات واعلم  اجلنة ويعلقون من شجرها ويف
سبحانه أهنم أحياء ولكن ال شعور لنا بذلك إذ ال نشاهد باطن أمرهم وخصوا من بني سائر املؤمنني بأهنم يف الربزخ 

إمنا نسمة املؤمن طائر يعلق يف يرزقون من مطاعم اجلنة ما يرزق املؤمنون من اهل اجلنة على انه قد ورد يف احلديث 
شجر اجلنة ومعىن يعلق يأكل ومنه قوهلم ما ذقت عالقا أي ماكال فقد عم املؤمنني بأهنم يرزقون يف الربزخ من رزق 
اجلنة ولكن ال ميتنع أن خيص الشهداء من ذلك بقدر ال يناله غريهم واهللا أعلم انتهى وروى النساءي أن رجال قال 

  ال املؤمنني يف قبورهم إال الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة انتهى يا رسول اهللا ما ب
  ت 

وحديث إمنا نسمة املؤمن طائر خرجه مالك رمحه اهللا قال الداودي وحديث مالك هذا أصح ما جاء يف األرواح 
 التمهيد واألشبه قول من والذي روي أهنا جتعل يف حواصل طري ال يصح يف النقل انتهى قال أبو عمر بن عبد الرب يف

قال كطري أو كصور طري ملوافقته حلديث املوطأ هذا وأسند أبو عمر هذه األحاديث ومل يذكر مطعنا يف إسنادها 
انتهى مث أعلمهم تعاىل أن الدنيا دار بالء وحمنة مث وعد على الصرب فقال ولنبلونكم أي منتحنكم بشيء من اخلوف 

  ص من األموال أي باحلوائج واملصائب واألنفس أي من األعداء يف احلروب ونق

باملوت والقتل بالعاهات واملراد بشيء من هذا وشيء من هذا واكتفى باألول إجيازا مث وصف سبحانه الصابرين 
الذين بشرهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون فجعل سبحانه هذه الكلمات ملجأ 

ملا مجعت من املعاين املباركة من توحيد اهللا سبحانه واإلقرار له بالعبودية والبعث من القبور واليقني  لذوي املصائب
بأن رجوع األمر كله إليه كما هو له قال الفخر قال أبو بكر الوراق إنا هللا إقرار منا له بامللك وإنا إليه راجعون 

على كونه راضيا بكل ما نزل به ووردت أخبار كثرية يف هذا  إقرار على أنفسنا باهلالك واعلم أن قوله إنا هللا يدل
فمن استرجع عند املصيبة جرب اهللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صاحلا يرضاه انتهى  -الباب عن النيب ص 

قال  انطفأ ذات ليلة فقال إنا هللا وإنا إليه راجعون فقيل أمصيبة هي يا رسول اهللا -وروي أن مصباح رسول اهللا ص 
 -نعم كل ما أذى املؤمن فهو مصيبة قال النووي وروينا يف كتاب ابن السين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص 

  ليسترجع أحدكم يف كل شيء حىت يف شسع نعله فإهنا من املصائب انتهى من احللية 
املسترجعني وصلوات اهللا على وقوله تعاىل أولئك عليهم صلوات من رهبم اآلية نعم من اهللا تعاىل على الصابرين 

عبده عفوه ورمحته وبركته وتشريفه إياه يف الدنيا واآلخرة وكرر الرمحة وهي من أعظم أجزاء الصالة ملا اختلف 
  اللفظ تأكيدا منه تعاىل وشهد هلم باالهتداء 



  ت 
إنا هللا وإنا إليه راجعون ويف صحيح البخاري وقال عمر نعم العدالن ونعم العالوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

إىل املهتدون قال النووي يف احللية وروينا يف سنن ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم عن النيب ص 
قال ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه اهللا عز و جل من حلل الكرامة يوم القيامة وروينا يف كتاب  -

  الترمذي 

عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره إسناده  والسنن الكبري لليبهقي
ضعيف وروينا يف كتاب الترمذي أيضا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عزى ثكلى كسي 

شعائر اهللا الصفا مجع صفاة بردا يف اجلنة قال الترمذي ليس إسناده بالقوي انتهى قوله تعاىل إن الصفا واملروة من 
وهي الصخرة العظيمة واملروة واحدة املرو وهي احلجارة الصغار اليت فيها لني ومن شعائر اهللا معناه معامله ومواضع 

عبادته وقال جماهد ذلك راجع إىل القول أي مما أشعركم اهللا بفضله مأخوذ من شعرت إذا حتسست وحج معناه 
مأخوذ من عمرت املوضع واجلناح اإلمث وامليل عن احلق والطاعة ومن اللفظة قصد وتكرر واعتمر زار وتكرر 

اجلناح ألنه يف شق ومنه وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ويطوف أصله يتطوف فقوله ان الصفا واملروة اآلية خرب 
ألن ذلك بعد يقتضي األمر مبا عهد من الطواف هبما وقوله فال جناح ليس املقصود منه إباحة الطواف ملن شاءه 

األمر ال يستقيم وإمنا املقصود رفع ما وقع يف نفوس قوم من العرب من أن الطواف بينهما فيه حرج وإعالمهم أن ما 
وقع يف نفوسهم غري صواب ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أن ذلك يف األنصار ومذهب مالك والشافعي 

قال ابن العريب يف أحكامه والدليل على ركنيته ما روي عن النيب  أن السعي بينهما فرض ال جيزى تاركه إال العودة
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ان اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا صححه الدارقطين ويعضده املعىن فإنه شعار أي 

ألعمال معلم ال خيلو عنه احلج والعمرة فكان ركنا كالطواف انتهى ومن تطوع أي زاد برا بعد الواجب يف مجيع ا
وقال بعضهم معناه من تطوع حبج أو عمرة بعد حجة الفريضة ومعىن شاكر أي يبذل الثواب واجلزاء عليم بالنيات 

  واألعمال ال يضيع معه لعامل عمل وقوله سبحانه إن الذين يكتمون 

عليه و سلم وتتناول ما أنزلنا اآلية املراد بالذين أحبار اليهود ورهبان النصاري الذين كتموا أمر حممد صلى اهللا 
اآلية بعد كل من كتم علما من دين اهللا حيتاج إىل بثه وذلك مفسر يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن 
علم فكتمه اجلم يوم القيامة بلجام من النار قال ابن العريب ولآلية حتقيق وهو أن العامل إذا قصد الكتمان عصى وإذا 

غ إذا عرف أن معه غريه وقد كان أبو بكر وعمر ال حيدثان بكل ما مسعا من النيب صلى اهللا مل يقصده مل يلزمه التبلي
عليه و سلم إال عند احلاجة وكان الزبري اقلهم حديثا مث قال ابن العريب فأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ هلذه 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف فضيلة اآلية وأما إن مل يسأل فال يلزم التبليغ إال يف القرآن وحده وقد ثبت ع
التبليغ بأنه قال نضر اهللا أمر أمسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها انتهى من أحكام القرآن والبينات واهلدى أمر 

حممد صلى اهللا عليه و سلم مث يعم بعد كل ما يكتم من خري ويف الكتاب يراد به التوراة واالجنيل ويدخل القرآن يف 
اآلية واختلف يف الالعنني فقال قتادة والربيع املالئكة واملؤمنون وهذا ظاهر واضح وقيل احلشرات والبهائم عموم 

وقيل مجيع املخلوقات ما عدا الثقلني اجلن واإلنس وهذان القوالن ال يقتضيهما اللفظ وال يثبتان إال بسند يقطع 
عماهلم وأقواهلم وبينوا أي أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم العذر مث استثىن اهللا سبحانه التائبني واصلحوا أي يف أ

وقوله تعاىل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اآلية هذه اآلية حمكمة يف الذين وافوا على كفرهم واختلف يف معىن 



أبو العالية قوله والناس أمجعني والكفار ال يلعنون أنفسهم فقال قتادة والربيع املراد بالناس املؤمنون خاصة وقال 
معىن ذلك يف اآلخرة وقوله خالدين فيها أي يف اللعنة وقيل يف النار وعاد الضمري عليها وإن مل جير هلا ذكر لثبوهتا يف 

  املعىن والهم ينظرون أي ال يؤخرون عن العذاب 

بالعني إمنا يعدى باىل وحيتمل أن يكون من النظر حنو قوله تعاىل وال ينظر إليهم يوم القيامة واألول أظهر ألن النظر 
إال شاذا يف الشعر وقوله تعاىل واهلكم اله واحد اآلية إعالم بالوحدانية قال عطاء ملا نزلت هذه اآلية باملدينة قال 

كفار قريش مبكة ما الدليل على هذا وما آيته وعالمته وحنوه عن ابن املسيب فنزل عند ذلك قوله تعاىل إن يف خلق 
أي يف اختراعها وإنشائها والنهار من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يقضى بذلك قول  السموات واألرض اآلية

النيب صلى اهللا عليه و سلم لعدي بن حامت إمنا هو بياض النهار وسواد الليل وهذا هو مقتضى الفقه يف اإلميان 
ألنواء أول النهار ذرور وحنوها وأما على ظاهر اللغة وأخذه من السعة فهو من األسفار وقال الزجاج يف كتاب ا

الشمس قال وزعم النضر بن مشيل أن أول النهار ابتداء طلوع الشمس وال يعد ما قبل ذلك من النهار قال ع 
وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم هو احلكم والفلك السفن ومفرده ومجعه بلفظ واحد وما أنزل اهللا من السماء من 

وبسط ودابة جتمع احليوان كله وتصريف الرياح إرساهلا عقيما وملقحة وصرا ماء يعىن به األمطار وبث معناه فرق 
ونصرا وهالكا وجنوبا ومشاال وغري ذلك والرياح مجع ريح وجاءت يف القرآن جمموعة مع الرمحة مفردة مع العذاب 

ن رسول اهللا إال يف يونس يف قوله سبحانه وجرين هبم بريح طيبة وهذا أغلب وقوعها يف الكالم ويف احلديث كا
صلى اهللا عليه و سلم إذا هبت ريح يقول اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا وذلك الن ريح العذاب شديدة 

ملتئمة األجزاء كأهنا جسم واحد وريح الرمحة لينة جتيء من هاهنا وهاهنا متقطعة فلذلك يقال هي رياح وهو معىن 
ا هي واحدة متصلة مث وصفت بالطيب فزال اإلشتراك بينها وبني نشر وأفردت مع الفلك ألن ريح إجراء السفن إمن

  ريح العذاب وهي لفظة من ذوات الواو يقال ريح وأرواح 

وال يقال أرياح وإمنا يقال رياح من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معها وقد حلن يف هذه اللفظة عمارة بن عقيل 
يف ذلك وقال له أبو حامت إن األرياح ال جيوز فقال أما تسمع بن بالل بن جرير فاستعمل األرياح يف شعره وحلن 

قوهلم رياح فقال أبو حامت هذا خالف ذلك فقال صدقت ورجع والسحاب مجع سحابه مسي بذلك ألنه ينسحب 
وتسخريه بعثه من مكان إىل آخر فهذه آيات وقوله تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا اآلية الند النظري 

ملقاوم قال جماهد وقتادة املراد باألنداد األوثان كحب اهللا أي كحبكم هللا أو كحبكم حسبما قدر كل وجه منها وا
فرقة ومعىن كحبهم أي يسوون بني حمبة اهللا وحمبة األوثان مث أخرب أن املؤمنني أشد حبا هللا إلخالصهم وتيقنهم احلق 

مد الذين ظلموا يف حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه وقوله تعاىل ولو ترى الذين ظلموا أي ولو ترى يا حم
واستعظامهم له ألقروا أن القوة هللا أو لعلمت أن القوة هللا مجيعا فجواب لو مضمر على التقديرين وقد كان النيب 
صلى اهللا عليه و سلم علم ذلك ولكن خوطب واملراد أمته وقرأ محزة وغريه بالياء أي ولو يرى يف الدنيا الذين 

وا حاهلم يف اآلخرة إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة هللا والذين اتبعوا بفتح التاء والباء هم العبدة لغري اهللا ظلم
الضالون املقلدون لرؤسائهم أو للشياطني وتربيهم هو بأن قالوا إنا مل نضل هؤالء بل كفروا بإرادهتم والسبب يف 

به فيصل بني شيئني وقال الذي اتبعوا أي االتباع والكرة العودة  اللغة احلبل الرابط املوصل فيقال يف كل ما يتمسك
إىل حال قد كان كذلك يريهم اهللا أعماهلم اآلية حيتمل أن يكون من رؤية البصر وحيتمل رؤية القلب أي يريهم اهللا 



ت الندامة واهلم أعماهلم الفاسدة اليت ارتكبوها وقال ابن مسعود اعماهلم الصاحلة اليت تركوها واحلسرة أعلى درجا
  مبا فات وهي مشتقة من 

الشيء احلسري الذي انقطع وذهبت قوته وقيل من حسر إذا كشف وقوله تعاىل يا أيها الناس كلوا مما يف األرض 
حالال طيبا اآلية اخلطاب عام وما مبعىن الذي وحالال حال من الضمري العائد على ما وطيبا نعت ويصح أن يكون 

كلوا تقديره مستطيبني والطيب عند مالك احلالل فهو هنا تأكيد الختالف اللفظ وهو عند حاال من الضمري يف 
الشافعي املستلذ ولذلك مينع أكل احليوان القذر قال الفخر احلالل هو املباح الذي احنلت عقدة احلظر عنه وأصله 

الشيطان وسلوك سبله وطرائقه من احلل الذي هو نقيض العقد انتهى وخطوات مجع خطوة واملعىن النهي عن اتباع 
قال ابن عباس خطواته أعماله وقال غريه آثاره ع وكل ما عدا السنن والشرائع من البدع واملعاصي فهي خطوات 
الشيطان وعدو يقع للمفرد واملثىن واجلمع إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء اآلية إمنا ها هنا للحصر وأمر الشيطان إما 

ما بوسوسته والسوء مصدر من ساء يسوء وهي املعاصي وما تسوء عاقبته والفحشاء قيل بقوله يف زمن الكهنة وإ
الزنا وقيل ما تفاحش ذكره واصل الفحش قبح املنظر مث استعملت اللفظة فيما يستقبح والشرع هوالذي حيسن 

ن البحرية والسائبة ويقبح فكل ما هنت عنه الشريعة فهو من الفحشاء وما ال تعملون قال الطربي يريد ما حرموا م
وحنوها وجعلوه شرعا وإذا قيل هلم يعين كفار العرب وقال ابن عباس نزلت يف اليهود واأللف يف قوله سبحانه أو 
لو كان لالستفهام ألن غاية الفساد يف االلتزام أن يقولوا نتبع آباءنا ولو كانوا ال يعقلون فقروا على التزامهم هذا 

فاظ هذه اآلية تعطى إبطال التقليد وأمجعت األمة على إبطاله يف العقائد ومثل الذين إذ هذه حال آبائهم وقوة أل
كفروا اآلية املراد تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو اإلبل فال تسمع إال دعاءه ونداءه 

  وال تفقه ما يقول هكذا فسر 

عض هذه اجلملة وبعض هذه ودل املذكور على احملذوف وهذه ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه فذكر تعاىل ب
هناية اإلجياز والنعيق زجر الغنم والصياح هبا وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اآلية 
ىن يف الطيب هنا جيمع احلالل املستلذ واآلية تشري بتبعيض من إىل أن احلرام رزق وحض سبحانه على الشكر واملع

كل حالة ويف مصابيح البغوي عن أيب داود والنسائي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر انتهى قال القشريي قال أهل العلم باألصول نعم اهللا تعال على ضربني نعمة نفع ونعمة دفع فنعمة 

أنعامه سبحانه انتظام أسباب الدنيا والتمكن منها بل الطاف النفع ما أوالهم ونعمة الدفع ما زوي عنهم وليس كل 
اهللا تعاىل فيما زوى عنهم من الدنيا أكثر وإن قرب العبد من الرب تعاىل على حسب تباعده من الدنيا انتهى من 

ا أنعم اهللا التحبري وقال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه املسمى ببهجة اجملالس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
على عبد بنعمة فعلم أهنا من عند اهللا إال كتب اهللا له شكرها وما علم اهللا من عبد ندامة على ذنب إال غفر له قبل 

أن يستغفره وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد اهللا فما يبلغ ركبتيه حىت يغفر له قال أبو عمر مكتوب يف التوراة 
فإنه ال زوال للنعم إذا شكرت وال مقام هلا إذا كفرت انتهى وإن من  اشكر ملن أنعم عليك وأنعم على من شكرك

قوله إن كنتم إياه تعبدون شرط واملراد هبذا الشرط التثبيت وهز النفوس كما تقول أفعل كذا إن كنت رجال وإمنا 
زار عن النيب هاهنا حاصرة ولفظ امليتة عموم واملعىن خمصص ألن احلوت مل يدخل قط يف هذا العموم ويف مسند الب

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اهللا حرم اخلمر ومثنها وحرم امليتة ومثنها وحرم اخلنزير ومثنه انتهى من الكوكب 
  الدري لإلمام أيب 



العباس أمحد بن سعد التجييب والدم يراد به املسفوح ألن ما خالط اللحم فغري حمرم بإمجاع ت بل فيه خالف شاذ 
وغريه واملشهور أظهر لقول عائشة رضي اهللا عنها لو حرم غري املسفوح لتتبع الناس ما يف ذكره ابن احلاجب 

العروق ولقد كنا نطبخ اللحم والربمة تعلوها الصفرة انتهى وما أهل به لغري اهللا قال ابن عباس وغريه املراد ما ذبح 
ادة العرب بالصياح باسم املقصود لألنصاب واألوثان وأهل به معناه صيح به ومنه استهالل املولود وجرت ع

بالذبيحة وغلب ذلك يف استعماهلم حىت عرب به عن النية اليت هي علة التحرمي فمن اضطر غري باغ وال عاد قال 
قتادة وغريه معناه غري قاصد فساد وتعد بأن جيد عن هذه احملرمات مندوحة ويأكلها وأصحاب هذا القول جييزون 

لضرورة وقال جماهد وغريه املعىن غري باغ على املسلمني وعاد عليهم فيدخل يف الباغي األكل منها يف كل سفر مع ا
والعادى قطاع السبل واخلارج على السلطان واملسافر يف قطع الرحم والغارة على املسلمني وما شاكله ولغري هؤالء 

لماء أنه يتزود إذا خشي الضرورة هي الرخصة قال مالك رمحه اهللا يأكل املضطر شبعه ويف املوطأ وهو لكثري من الع
فيما بني يديه من مفازة وقفز قال ابن العريب يف أحكامه وقد قال العلماء أن من اضطر إىل أكل امليتة والدم وحلم 

اخلنزير فلم يأكل دخل النار إال أن يغفر اهللا له انتهى واملعىن أنه مل يأكل حىت مات جوعا فهو عاص وكأنه قتل نفسه 
اىل وال تقتلوا أنفسكم اآلية إىل قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا قال ابن العريب وقد قال تع

وإذا دامت املخصمة فال خالف يف جواز شبع املضطر وإن كانت نادرة ففي شبعه قوالن أحدمها ملالك يأكل حىت 
املاجشون انتهى وقوله تعاىل إن الذين  يشبع ويتضلع وقال غريه يأكل مبقدار سد الرمق وبه قال ابن حبيب وابن

  يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب 

اآلية قال ابن عباس وغريه املراد أحبار اليهود الذين كتموا أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم والكتاب التوراة 
حلق خمتارا لذلك واإلجنيل ع وهذه االية وإن كانت نزلت يف األحبار فإهنا تتناول من علماء املسلمني من كتم ا

بسبب دنيا يصيبها ويف ذكر البطن تنبيه على مذمتهم بأهنم باعوا آخرهتم حبظهم من املطعم الذي ال خطر له وعلى 
هجنتهم بطاعة بطوهنم قال الربيع وغريه مسي مأكلوهم نارا ألنه يؤل هبم إىل النار وقيل يأكلون النار يف جهنم حقيقة 

ن أخذ شيء من املتعلمني على تعليم العلم بل يلتمسون األجر من اهللا عز و جل وقد ت وينبغي ألهل العلم التنزه ع
قال تعاىل لنبيه عليه السالم قل ال اسألكم عليه أجرا اآلية ويف سنن أيب داود عن عبادة بن الصامت قال علمت 

عليها يف سبيل اهللا ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن وأهدى إيل رجل منهم قوسا فقلت ليست مبال وأرمي 
آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال سألته فأتيته فقلت يا رسول اهللا رجل أهدى إيل قوسا ممن كنت أعلمه 

الكتاب والقرآن وليست مبال وأرمي عليها يف سبيل اهللا قال ان كنت حتب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ويف رواية 
قال مجرة بني كتفيك تقلدهتا أو تعلقتها انتهى وقوله تعاىل وال يكلمهم اهللا قيل هي فقلت ما ترى فيها يا رسول اهللا 

عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم إذ يف غري موضع من القرآن ما ظاهره أن اهللا تعاىل يكلم الكافرين 
بات العذاب وقيل املعىن ال وقال الطربي وغريه املعىن ال يكلمهم مبا حيبونه وال يزكيهم أي ال يطهرهم من موج

يسميهم أزكياء وقوله تعاىل فما أصربهم على النار قال مجهور املفسرين ما تعجب وهو يف حيز املخاطبني أي هم 
أهل إن تعجبوا منهم ومما يطول مكثهم يف النار ويف التنزيل قتل اإلنسان ما أكفره وامسع هبم وأبصر وقال قتادة 

  أظهر التعجب واحلسن وابن جبري والربيع 

من صربهم على النار ملا علموا عمل من وطن نفسه عليها وتقديره ما أجرأهم على النار إذ يعملون عمال يؤدي 
إليها وذهب معمر بن املثىن إىل أن ما استفهام معناه أي شيء صربهم على النار واألول أظهر وقوله سبحانه ذلك 



األمر بأن اهللا نزل الكتاب باحلق فكفروا به واإلشارة إىل وجوب النار  بأن اهللا نزل الكتاب باحلق اآلية املعىن ذلك
هلم والكتاب القرآن وباحلق أي باألخبار احلق أي الصادقة والذين اختلفوا يف الكتاب هم اليهود والنصارى يف قول 

عيد هنا السدي وقيل هم كفار العرب لقول بعضهم هو سحر وبعضهم أساطري وبعضهم مفترى إىل غري ذلك وب
معناه من احلق واالستقامة وقوله تعاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب اآلية قال ابن عباس وغريه 

اخلطاب هبذه اآلية للمؤمنني فاملعىن ليس الرب الصالة وحدها وقال قتادة والربيع اخلطاب لليهود والنصارى ألهنم 
توليها فقيل هلم ليس الرب ما أنتم فيه ولكن الرب من آمن باهللا وقوله تعاىل تكلموا يف حتويل القبلة وفضلت كل فرقة 

وآتى املال علىحبه اآلية هذه كلها حقوق يف املال سوى الزكاة قال الفخر وروت فاطمة بنت قيس أن يف املال 
اليوم اآلخر من بات حقا سوى الزكاة وتال وآتى املال على حبه اآلية وعنه صلى اهللا عليه و سلم ال يؤمن باهللا و

شبعان وجاره طاويا إىل جنبه انتهى قال ابن العريب يف أحكامه وإذا وقع أداء الزكاة مث نزلت بعد ذلك حاجة فإنه 
جيب صرف املال إليها باتفاق من العلماء وقد قال مالك جيب على كافة املسلمني فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 

كاة فهل جيب على األغنياء إغناء الفقراء الصحيح وجوب ذلك عليهم انتهى أمواهلم وكذلك إذا منع الوايل الز
  ومعىن آتى أعطى على حبه أي على حب املال وحيتمل أن يعود الضمري على اسم اهللا تعاىل من قوله من آمن 

ن الضمري ال باهللا أي من تصدق حمبة يف اهللا وطاعته وص والظاهر أن الضمري يف حبه عائد على املال ألن قاعدهتم أ
يعود على غري األقرب إال بدليل انتهى قال ع واملعىن املقصود أن يتصدق املرء يف هذه الوجوه وهو صحيح شحيح 

خيشى الفقر ويأمل الغىن كما قال صلى اهللا عليه و سلم والشح يف هذا احلديث هو الغريزي الذي يف قوله تعاىل 
تصدق متصفا بالشح الذي هو البخل ويف الرقاب أي العتق وفك واحضرت األنفس الشح وليس املعىن أن يكون امل

األسرى والصابرين نصب على املدح أو على إضمار فعل وهذا مهيع يف تكرار النعوت والبأساء الفقر والفاقة 
والضراء املرض ومصائب البدن وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول من 

إىل اجلنة الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم  يدعى
انتهى من السالح ويف صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجبا ألمر املؤمن إن 

خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان  أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إذا أصابته سراء فشكر فكان
خريا له انتهى وحني الباس أي وقت شدة القتال هذا قول املفسرين يف األلفاظ الثالثة تقول العرب بئس الرجل إذا 

افتقر وبؤس إذا شجع مث وصف تعاىل أهل هذه األفعال الربة بالصدق يف أمورهم أي هم عنده الظن هبم والرجاء 
املال وصدقين الرمح ووصفهم تعاىل بالتقى واملعىن هم الذين جعلوا بينهم وبني عذاب اهللا  فيهم كما تقول صدقين

وقاية وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص اآلية كتب معناه فرض واثبت وصورة فرض القصاص 
فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الويل القتل االستسالم ألمر اهللا وأن الويل 

  وترك التعدي على غريه فإن 

وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح واآلية معلمه أن القصاص هو الغاية عند التشاح والقصاص 
مأخوذ من قص األثر فكان القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها روي عن ابن عباس أن هذه اآلية حمكمة 

وفيها إمجال فسرته آية املائدة وأن قوله سبحانه احلر باحلر يعم الرجال والنساء وأمجعت األمة على قتل الرجل باملرأة 
واملرأة بالرجل وقوله تعاىل فمن عفي له من أخيه شيء اآلية فيه تأويالت أحدها أن من يراد هبا القاتل وعفي تتضمن 

يء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إىل أخذ الدية هذا قول ابن عباس عافيا وهو ويل الدم واألخ هو املقتول وش



ومجاعة من العلماء والعفو على هذا القول على بابه والتأويل الثاين وهو قول مالك أن من يراد هبا الويل وعفى مبعىن 
سالم والتأويل الثالث يسر ال على باهبا يف العفو واألخ يراد به القاتل وشيء هي الدية واألخوة على هذا أخوة اإل

أن هذه األلفاظ يف معىن الذين نزلت فيهم اآلية وهم قوم تقاتلوا فقتل بعضهم بعضا فأمر النيب صلى اهللا عليه و 
سلم أن يصلح بينهم ويقاصهم بعضهم من بعض بالديات على استواء األحرار باألحرار والنساء بالنساء والعبيد 

ن إحدى الطائفتني على األخرى شيء من تلك الديات وتكون عفى مبعىن فضل بالعبيد فمعىن اآلية فمن فضل له م
وقوله تعاىل فاتباع تقديره فالواجب واحلكم اتباع وهذا سبيل الواجبات كقوله تعاىل فإمساك مبعروف وأما املندوب 

ء من الطالب إليه فيأيت منصوبا كقوله تعاىل فضرب الرقاب وهذه اآلية حض من اهللا تعاىل على حسن االقتضا
وحسن القضاء من املؤدي وقوله سبحانه ذلك ختفيف إشارة إىل ما شرعه هلذه األمة من أخذ الدية وكانت بنو 

إسرائيل ال دية عندهم إمنا هو القصاص فقط واالعتداء املتوعد عليه يف هذه اآلية هوأن يأخذ الرجل دية وليه مث 
  يقتل القاتل بعد سقوط 

األليم الذي يلحقه فقال فريق من العلماء منهم مالك هو كمن قتل ابتداء إن شاء الويل  الدم واختلف يف العذاب
قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه يف اآلخرة وقال قتادة وغريه يقتل البتة وال عفو فيه وروي يف ذلك حديث عن النيب 

ا أقيم وحتقق احلكم به أزدجر من صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة املعىن أن القصاص إذ
يريد قتل أحد خمافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا وأيضا فكانت العرب إذا قتل الرجل اآلخر محي قبيلهما وتقاتلوا 
وكان ذلك داعيا إىل موت العدد الكثري فلما شرع اهللا سبحانه القصاص قنع الكل به ووقف عنده وتركوا االقتتال 

خص أولوا األلباب بالذكر تنبيها عليهم ألهنم العارفون القابلون لألوامر والنواهي وغريهم تبع فلهم يف ذلك حياة و
هلم وتتقون معناه القتل فتسلمون من القصاص مث يكون ذلك داعية ألنواع التقوى يف غري ذلك فإن اهللا سبحانه 

آلية كتب معناه فرض واثبت ويف قوله يثيب على الطاعة بالطاعة وقوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت ا
تعاىل إذا حضر جماز ألن املعىن إذا ختوف وحضرت عالماته واخلري يف هذه اآلية املال واختلف يف هذه اآلية هل هي 
حمكمة أو منسوخة فقال ابن عباس وقتادة واحلسن اآلية عامة وتقرر احلكم هبا برهة ونسخ منها كل من يرث بآية 

العلماء أن الناسخ هلذه اآلية هي السنة املتواترة وهو وقوله صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا قد  الفرائض وقال بعض
أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث وباملعروف معناه بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة وال 

لناس إليها وقوله تعاىل فمن بدله بعد تنزير للوصية وحقا مصدر مؤكد وخص املتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبادر ا
  ما مسعه اآلية الضمري يف بدله عائد على اإليصاء وأمر امليت وكذلك يف مسعه وحيتمل 

أن يعود الذي يف مسعه على أمر اهللا تعاىل يف هذه اآلية واألول أسبق للناظر ومسيع عليم صفتان ال خيفى معهما شيء 
نف امليل ومعىن اآلية على ما قال جماهد من خشي أن حييف املوصى ويقطع من جنف املوصني وتبديل املتعدين واجل

مرياث طائفة ويتعمد االذاية فذلك هو اجلنف يف إمث وإن مل يتعمد فهو اجلنف دون إمث فاملعىن من وعظه يف ذلك 
م باملوصي إذا عملت فيه ورده عنه وأصلح ما بينه وبني ورثته وما بني الورثة يف ذاهتم فال أمث عليه أن اهللا غفور رحي

املوعظة ورجع عما أراد من االذاية وقال ابن عباس غريه معىن اآلية من خاف أي علم ورأى بعد موت املوصي أن 
املوصى حاف وجنف وتعمد أذاية بعض ورثته فأصلح مابني الورثة فال إمث عليه وإن كان يف فعله تبديل ما ألنه 

مث إمنا هو تبديل اهلوى قوله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم تبديل ملصلحة والتبديل الذي فيه اإل
الصيام اآلية كتب معناه فرض والصيام يف اللغة اإلمساك ومنه قوله سبحانه إين نذرت للرمحن صوما ويف الشرع 



ى الذين من إمساك عن الطعام والشراب مقترنه به قرائن من مراعاة أوقات وغري ذلك وقوله تعاىل كما كتب عل
قبلكم أختلف يف موضع التشبيه قالت فرقة التشبيه كتب عليكم كصيام قد تقدم يف شرع غريكم فالذين عام يف 

النصارى وغريهم ولعلكم ترج يف حقهم وتتقون قيل على العموم ألن الصيام كما قال صلى اهللا عليه و سلم جنة 
قيل رمضان وقيل الثالثة األيام من كل شهر ويوم ووجاء وسبب تقوى ألنه مييت الشهوات وأياما معدودات 

عاشوراء اليت نسخت بشهر رمضان ص وأياما منصوب بفعل مقدر يدل عليه ما قبله أي صوموا أياما وقيل أياما 
  نصب على الظرف انتهى وقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو 

العلماء يف حد املرض الذي يقع به الفطر فقال على سفر التقدير فأفطر فعدة وهذا يسمونه فحوى اخلطاب واختلف 
مجهور العلماء إذا كان به مرض يؤذيه ويؤمله أو خياف متاديه أو خياف من الصوم تزيده صح له الفطر وهذا مذهب 
حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون وأما لفظ مالك فهو املرض الذي يشق على املرء ويبلغ به واختلف يف األفضل 

صوم ومذهب مالك استحباب الصوم ملن قدر عليه وتقصري الصالة حسن ألن الذمة تربأ يف رخصة من الفطر أو ال
الصالة وهي مشغولة يف أمر الصيام والصواب املبادرة باألعمال والسفر سفر الطاعة كاحلج واجلهاد بإمجاع ويتصل 

تلف فيه باملنع واجلواز والقول هبذين سفر صلة الرحم وطلب املعاش الضروري وأما سفر التجارة واملباحات فمخ
باجلواز أرجح وأما سفر العصيان فمختلف فيه باجلواز واملنع والقول باملنع أرجح ومسافة سفر الفطر عند مالك 
حيث تقصر الصالة مثانية وأربعون ميال وقوله تعاىل فعدة أي فاحلكم أو الواجب عدة ويف وجوب تتابعها قوالن 

تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية اآلية قرأ باقي السبعة غري نافع وابن عامر فدية  وأخر ال ينصرف للعدل وقوله
بالتنوين طعام مسكني باإلفراد وهي قراءة حسنة الهنا بينت احلكم يف اليوم واختلفوا يف املراد باآلية فقال ابن عمر 

فطر أطعم مسكينا وأفطر مث نسخ ومجاعة كان فرض الصيام هكذا على الناس من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن ي
ذلك بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقالت فرقة اآلية يف الشيوخ الذين يطيقونه بتكلف شديد 

واآلية عند مالك إمنا هي فيمن يدركه رمضان ثان وعليه صوم من املتقدم فقد كان يطيق يف تلك املدة الصوم فتركه 
لعلماء مد لكل مسكني وقوله تعاىل فمن تطوع خريا فهو خري له اآلية قال ابن عباس والفدية عند مالك ومجاعة من ا

  وغريه املراد من أطعم مسكينني فصاعدا 

وقال ابن شهاب من زاد اإلطعام مع الصوم وقال جماهد من زاد يف اإلطعام على املد وخريا األول قد نزل منزلة مال 
قوله تعاىل إن كنتم تعلمون يقتضي احلض على الصوم أي فاعلموا ذلك أو نفع وخري الثاين والثالث صفة تفضيل و

وصوموا ت وجاء يف فضل الصوم أحاديث صحيحة مشهورة وحدث أبوبكر بن اخلطيب بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوما تطوعا مل يطلع عليه أحد مل يرض اهللا له بثواب دون 

ة قال وهبذا اإلسناد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله انتهى قال ابن عبد الرب يف كتابه املسمى اجلن
ببهجة اجملالس قال أبو العالية الصائم يف عبادة ما مل يغتب قال الشيخ الصاحل أبو عبد اهللا حممد الباليل الشافعي يف 

الغيبة متنع ثواب الصوم إمجاعا قال الباليل وفيه نظر ملشقة االحتراز  اختصاره لألحياء وذكر السبكى يف شرحه ان
نعم ان اكثر توجهت املقالة انتهى وهذا الشيخ الباليل لقيته ورويت عنه كتابه هذا وصح عنه صلى اهللا عليه و سلم 

ذلك ألن الصوم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم قال أبو عمر يف التمهيد و
جنة يستجن هبا العبد من النار وتفتح هلم أبواب اجلنة ألن أعماهلم تزكو فيه وتقبل منهم مث أسند أبو عمر عن أيب 

هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطيت أميت مخس خصال يف رمضان مل تعطهن أمة قبلها خلوف فم 



ستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا ويزين اهللا هلم كل يوم جنته مث يقول الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وت
يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم املؤنة واألذى مث يصريون إليك وتصفد فيه مردة الشياطني فال خيلصون إىل 

كن العامل إمنا يوىف ما كانوا خيلصون إليه يف غريه ويغفر هلم آخر ليلة قيل يا رسول اهللا أهي ليلة القدر قال ال ول
  أجره إذا انقضى قال أبو عمر 

ويف سنده أبو املقدام فيه ضعف ولكنه حمتمل فيما يرويه من الفضائل وأسند أبو عمر عن الزهري قال تسبيحة يف 
رمضان أفضل من ألف تسبيحة يف غريه انتهى ت وخرجه الترمذي عن الزهري قال تسبيحة يف رمضان أفضل من 

غريه انتهى قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان الشهر مشتق من اإلشتهار قال ص ألف تسبيحة يف 
الشهر مصدر شهر يشهر إذا ظهر وهو اسم للمدة الزمانية وقال الزجاج الشهر اهلالل وقيل مسي الشهر باسم 

ه قبل ذلك ناثرا واختلف اهلالل انتهى ورمضان علقه هذا االسم من مدة كان فيها يف الرمض وشدة احلر وكان امس
يف إنزال القرآن فيه فقال الضحاك أنزل يف فرضه وتعظيمه واحلض عليه وقيل بدىء بنزوله فيه على النيب صلى اهللا 

عليه و سلم وقال ابن عباس فيما يأثر انزل إىل السماء الدنيا مجلة واحدة ليلة أربع وعشرين من رمضان مث كان 
ألوامر والنواهي واألسباب وروى واثلة بن األسقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه جربيل ينزله رسال رسال يف ا

قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتوراة لست مضني منه واإلجنيل لثالث عشرة والقرآن 
متشابه ونساخ ألربع وعشرين وهدى يف موضع نصب على احلال من القرآن فاملراد أن القرآن جبملته من حمكم و

ومنسوخ هدى مث شرف بالذكر والتخصيص البينات منه يعين احلالل واحلرام واملواعظ واحملكم كله فاأللف والالم 
  يف اهلدى للعهد واملراد األول قال ص هدى 

منصوب على احلال أي هاديا فهو مصدر وضع موضع اسم الفاعل وذو احلال القرآن والعامل انزل انتهى والفرقان 
فرق بني احلق والباطل وشهد مبعىن حضر والتقدير من حضر املصر يف الشهر فالشهر نصب على الظرف وقوله امل

سبحانه يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر قال جماهد والضحاك اليسر الفطر يف السفر والعسر الصوم يف 
النيب صلى اهللا عليه و سلم دين اهللا يسر السفر ع والوجه عموم اللفظ يف مجيع أمور الدين وقد فسر ذلك قول 

قلت قال ابن الفاكهاين يف شرح األربعني للنووي فإن قلت قوله تعاىل إن مع العسر يسرا اآلية يدل على وقوع 
العسر قطعا وقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر يدل على نفي العسر قطعا ألن ما ال يريده تعاىل 

اع أهل السنة قلت العسر املنفي غري املثبت فاملنفي إمنا هو العسر يف األحكام ال غري فال تعارض انتهى اليكون بإمج
وترجم البخاري يف صحيحه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يسروا وال تعسروا وكان حيب التخفيف واليسر على 

سلم يسروا وال تعسروا وسكنوا وال تنفروا الناس مث أسند هو ومسلم عن انس قال قال النيب صلى اهللا عليه و 
واسند البخاري ومسلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أليب موسى ومعاذ يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا 

قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا محاد بن زيد عن األزرق بن قيس قال كنا على شاطىء هنر باألهواز قد 
اء فجاء أبو برزة األسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلق الفرس فترك صالته وتبعها حىت نضب عنه امل

أدركها فأخذها مث جاء فقضى صالته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول أنظروا إىل هذا الشيخ ترك صالته من أجل 
ل ان منزيل منزاح فلو صليت فرس فأقبل فقال ما عنفين أحد منذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وقا

  وتركته مل آت أهلى إلىالليل وذكر أنه 



قد صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأى من تيسريه انتهى وقوله تعاىل ولتكملوا العدة معناه وليكمل من أفطر 
رمضان قال  يف سفره أو يف مرضه عدة األيام اليت أفطر فيها وقوله تعاىل ولتكربوا اهللا حض علىالتكبري يف آخر

مالك هو من حني خيرج الرجل من منزله إىل أن خيرج اإلمام إىل املصلى ولفظه عند مالك ومجاعة من العلماء اهللا 
أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثا ومن العلماء من يكرب ويهلل ويسبح اثناء التكبري ومنهم من يقول اهللا أكرب كبريا 

أصيال وقيل غري هذا واجلميع حسن واسع مع البداءة بالتكبري وهداكم قيل واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة و
املراد ملا ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم وتعميم اهلدى جيد ولعلكم تشكرون ترج يف حق البشر أي على نعم 

له جل اهللا يف اهلدى ص ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسري وهذا نوع من اللف لطيف املسلك انتهى وقو
وعال وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اآلية قال احلسن بن ايب احلسن سببها أن 

قوما قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم اقريب ربنا فنناجبه أم بعيد فنناديه فنزلت اآلية وأجيب قال قوم املعىن أجيب 
عاء فأما أن تظهر اإلجابة يف الدنيا وإما أن يكفر عنه وإما أن يدخر له إن شئت وقال قوم إن اهللا تعاىل جييب كل الد

أجر يف اآلخرة وهذا حبسب حديث املوطأ وهو ما من داع يدعو إال كان بني إحدى ثالث احلديث ت وليس هذا 
فيما دعا به  باختالف قول قال ابن رشد يف البيان الدعاء عبادة من العبادات يؤجر فيها األجر العظيم أجيبت دعوته

أو مل جتب وها أنا انقل إن شاء اهللا من صحيح األحاديث يف هذا احملل ما يثلج له الصدر وعن أنس رضي اهللا عنه 
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد رواه احلاكم أبو عبد 

حبان يف صحيحه واللفظ له وقال احلاكم صحيح اإلسناد وعن أيب هريرة  اهللا يف املستدرك على الصحيحني وابن
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدعاء سالح املؤمن وعماد الدين ونور السماوات 
ليه و واألرض رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا ع
سلم قال يدعو اهللا باملؤمن يوم القيامة حىت يوقف بني يديه فيقول عبدي إين أمرتك أن تدعوين ووعدتك أن 

أستجيب لك فهل كنت تدعوين فيقول نعم يا رب فيقول أما أنك مل تدعين بدعوة إال استجبت لك أليس دعوتين 
ا رب فيقول فإين عجلتها لك يف الدنيا يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك فيقول نعم ي

ودعوتين يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا قال نعم يا رب فيقول اين أدخرت لك هبا يف اجلنة 
كذا وكذا كذا وكذا ودعوتين يف حاجة اقضيها لك يف يوم كذا وكذا فقضيتها فيقول نعم يا رب فيقول فإين 

وتين يف يوم كذا وكذا يف حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها فيقول نعم يا رب فيقول إين عجلتها لك يف الدنيا ودع
ادخرت لك يف اجلنة كذا وكذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال يدع اهللا دعوة دعا هبا عبده املؤمن إال بني 

ول املؤمن يف ذلك املقام يا ليته مل يكن له إما أن يكون عجل له يف الدنيا وإما أن يكون أدخر له يف اآلخرة قال فيق
عجل له شيء من دعائه رواه احلاكم يف املستدرك وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم ال يرد القدر إال الدعاء رواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيه واللفظ للحاكم وقال صحيح االسناد 
بن املبارك يف رقائقه هذا احلديث أيضا قال حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن قيس عن عبد اهللا بن أيب قلت وقد أخرج ا

  اجلعد عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم ال يرد القضاء إال الدعاء وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه انتهى وعن عائشة رضي اهللا عنها 
اهللا عليه و سلم ال يغىن حذر من فدر والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل  قالت قال رسول اهللا صلى

من السماء فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة رواه احلاكم يف مستدركه وقال صحيح اإلسناد وقوله فيعتلجان 



ليه و سلم من سره أن يستجاب له عند أي يتصارعان وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
الكرب والشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء رواه احلاكم أيضا وقال صحيح اإلسناد وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فتح له يف الدعاء منكم فتحت له أبواب اجلنة قال الغزايل رمحه اهللا يف 

فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء ال يرد فأعلم أن القضاء رد البالء بالدعاء فالدعاء سبب لرد كتاب األحياء 
البالء واستجالب للرمحة كما أن الترس سبب لرد السهم مث يف الدعاء من الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع 

بالتضرع واالستكانة فانظره فإين آثرت  اهللا عز و جل وذلك منتهى العبادات فالدعاء يرد القلب إىل اهللا عز و جل
االختصار وانظر سالح املؤمن الذي منه نقلت هذه األحاديث ومن جامع الترمذي عن أيب خزامة وامسه رفاعة عن 
أبيه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 

قدر اهللا شيئا قال هي من قدر اهللا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانظر جواب عمر نتقيها هل ترد من 
أليب عبيدة نعم نفر من قدر هللا إىل قدر اهللا احلديث هو من هذا املعىن انتهى واهللا املوفق بفضله وقوله تعاىل 

أن أجيبهم وهذا هو باب استفعل أي  فليستجيبوا يل قال أبو رجاء اخلراساين معناه فليدعوين قال ع املعىن فليطلبوا
  طلب الشيء إال ما شذ مثل استغىن اهللا وقال جماهد وغريه 

املعىن فليجيبوا يل فيما دعوهتم إليه من اإلميان أي بالطاعة والعمل فائدة قال صحاب غاية املغنم يف اسم اهللا األعظم 
وري يف كتاب اجملالسة عن ليث بن سليم أن وهو إمام عارف بعلم احلديث وكتابه هذا يشهد له قال ذكر الدين

رجال وقف على قوم فقال من عنده ضيافة هذه الليلة فسكت القوم مث عاد فقال رجل أعمى عندي فذهب به إىل 
منزله فعشاه مث حدثه ساعة مث وضع له وضوءا فقام الرجل يف جوف الليل فتوضأ وصلى ما قضي له مث جعل يدعو 

لدعائه فقال اللهم رب األرواح الفانية واألجساد البالية أسألك بطاعة األرواح الراجعة  فانتبه األعمى وجعل يسمع
إىل أجسادها وبطاعة األجساد امللتئمة يف عروقها وبطاعة القبور املتشققة عن أهلها وبدعوتك الصادقة فيهم وأخذك 

خيافون عذابك اسألك أن جتعل النور احلق منهم وتربيز اخلالئق كلهم من خمافتك ينتظرون قضاءك ويرجون رمحتك و
يف بصري واإلخالص يف عملي وشكرك يف قليب وذكرك يف لساين يف الليل والنهار ما ابقيتين قال فحفظ األعمى 
هذا الدعاء مث قام فتوضأ وصلى ركعتني ودعا به فأصبح قد رد اهللا عليه بصره انتهى من غاية املغنم يف اسم اهللا 

على األرواح فيه جتوز والعقيدة أن األرواح باقية ال تفىن وإمنا عرب مفارقتها ألجسادها بالفناء األعظم وإطالق الفناء 
هذا هو مراده وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن القلوب اوعية وبعضها 

اإلجابة فإن اهللا ال يستجيب لعبد دعاه عن ظهر أوعى من بعض فادعوا اهللا أيها الناس حني تدعون وأنتم موقنون ب
قلب غافل انتهى قال ابن عطاء اهللا يف لطائف املنن وإذا أراد اهللا أن يعطي عبدا شيئا وهبه االضطرار إليه فيه فيطلبه 

  تضطر  باالضطرار فيعطى وإذا أراد اهللا أن مينع عبدا أمرا منعه االضطرار إليه فيه مث منعه إياه فال خياف عليك أن

وتطلب فال تعطى بل خياف عليك أن حترم االضطرار فتحرم الطلب أو تطلب بغري اضطرار فتحرم العطاء انتهى 
وقوله سبحانه وليؤمنوا يب قال أبو رجاء يف أين أجيب دعاءهم وقال غريه بل ذلك دعاء إىل اإلميان جبملته وقوله 

ه كان حمرما قبل ذلك وليلة نصب على الظرف والرفث كناية تعاىل أحل لكم ليلة الصيام اآلية لفظة أحل تقتضي أن
عن اجلماع ألن اهللا تعاىل كرمي يكىن قاله ابن عباس وغريه والرفث يف غري هذا فحش من القول وقال أبو إسحق 
 الرفث كل ما يأتيه الرجل مع املرأة من قبلة وملس ع أو كالم يف هذا املعىن وسبب هذه اآلية فيما قال ابن عباس

وغريه أن مجاعة من املسلمني اختانوا أنفسهم واصابوا النساء بعد النوم أو بعد صالة العشاء على اخلالف يف ذلك 



منهم عمر بن اخلطاب جاء إىل امرأته فأرادها فقالت له قد منت فظن أهنا تعتل بذلك فوقع هبا مث حتقق أهنا قد كانت 
مر فاعتذر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل صدر نامت وكان الوطء بعد نوم أحدمها ممنوعا فذهب ع

اآلية وروي أن صرمة بن قيس نام قبل األكل فبقي كذلك دون أكل حىت غشي عليه يف هناره املقبل فنزل فيه من 
ة قوله تعاىل وكلوا واشربوا واللباس أصله يف الثياب مث شبه التباس الرجل باملرأة بذلك وتاب عليكم أي من املعصي

اليت وقعتم فيها قال ابن عباس وغريه باشروهن كناية عن اجلماع وابتغوا ما كتب اهللا لكم قال ابن عباس وغريه أي 
ابتغوا الولد قال الفخر واملعىن ال تباشروهن لقضاء الشهوة فقط ولكن البتغاء ما وضع اهللا له النكاح من التناسل 

بكم األمم انتهى وقيل املعىن ابتغوا ليلة القدر وقيل ابتغوا الرخصة قال عليه السالم تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر 
  والتوسعة قال قتادة وهو قول حسن وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اآلية 

نزلت بسبب صرمة بن قيس وحىت غاية للتبني وال يصح أن يقع التبني ألحد وحيرم عليه األكل إال وقد مضى 
وتشبيه لرقة البياض اوال ورقة السواد احلاف به واملراد فيما قال مجيع العلماء  لطلوع الفجر قدر واخليط استعارة

بياض النهار وسواد الليل ومن األوىل البتداء الغاية والثانية للتبعيض والفجر مأخوذ من تفجر املاء ألنه ينفجر شيئا 
الفجر فصنع بعض الناس خيطني بعد شيء وروي عن سهل أن سعد وغريه من الصحابة أن اآلية نزلت إال قوله من 

أبيض وأسود فنزل قوله تعاىل من الفجر ع وروي أنه كان بني طريف املدة عام من رمضان إىل رمضان تأخر البيان 
إىل وقت احلاجة وعدي بن حامت جعل خيطني على وساده وأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له إن وسادك 

ه جيب اإلمساك فقال اجلمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه االمصار واالعصار لعريض واختلف يف احلد الذي بتبين
ووردت به األحاديث الصحاح أنه الفجر املعترض يف األفق مينة ويسرة فبطلوع أوله يف األفق جيب اإلمساك وروي 

وعلى رؤوس عن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان وابن عباس وغريهم أن اإلمساك جيب بتبني الفجر يف الطرق 
اجلبال وذكر عن حذيفة أنه قال تسحرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو النهار إال أن الشمس مل تطلع 

ومن أكل وهو يشك يف الفجر فعليه القضاء عند مالك وقوله سبحانه مث أمتوا الصيام إىل الليل أمر يقتضي الوجوب 
فهو داخل يف حكمه وإذا كان من غري جنسه مل يدخل يف احملدود  وإىل غاية وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها

والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس فمن أفطر شاكا يف غروهبا فاملشهور من املذهب أن عليه القضاء 
  والكفارة وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ثالثة ال ترد دعوهتم 

اإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب تعاىل الصائم حني يفطر و
وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حديث 

ن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد حسن ولفظ ابن ماجه حىت يفطر انتهى من السالح وعنه صلى اهللا عليه و سلم أ
رواه ابن السين انتهى من حلية النووي وعنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحه 
عند لقاء ربه رواه البخاري ومسلم انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه قال أخربنا محاد بن سلمة عن واصل موىل ايب 

 املغرية عن أيب بردة أن أبا موسى األشعري كان يف سفينة يف البحر مرفوع شراعها فإذا رجل عيينه عن لقيط ايب
يقول يا أهل السفينة قفوا سبع مرار فقلنا أال ترى على أي حال حنن مث قال يف السابعة قفوا أخربكم بقضاء قضاه 

حلر كان حقا على اهللا أن يرويه يوم القيامة اهللا على نفسه انه من عطش نفسه هللا يف يوم حار من أيام الدنيا شديد ا
فكان أبو موسى يبتغي اليوم الشديد احلر فيصومه انتهى قال يوسف بن حيىي التاديل يف كتاب التشوف وخرج عبد 
الرزاق يف مصنفه عن هشام بن حسان عن واصل بن لقيط عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال غزا الناس برا 



زا يف البحر فبينما حنن نسري يف احلرب إذ مسعنا صوتا يقول يا أهل السفينة قفوا أخربكم فنظرنا ميينا وحبرا فكنت ممن غ
ومشاال فلم نر شيئا إال جلة البحر مث نادى الثانية حىت نادى سبع مرات يقول كذلك قال أبو موسى فلما كانت 

سه أن من عطش هللا يف يوم حار أن يرويه اهللا يوم السابعة قمت فقلت ما ختربنا قال أخربكم بقضاء قضاه اهللا على نف
القيامة وذكره ابن حبيب يف الواضحة بلفظ آخر انتهى قال ابن املبارك وأخربنا أبو بكر بن أيب مرمي الغساين قال 

  حدثين ضمرة بن 

وى البخاري حبيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء بابا وإن باب العبادة الصيام انتهى ور
ومسلم يف صحيحهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل 

سبعمائة ضعف قال اهللا إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به إمنا يدع شهوته وطعامه من أجلي انتهى وقوله تعاىل وال 
عىن وال جتامعوهن وقال اجلمهور ذلك يقع على اجلماع فما دونه تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد قالت فرقة امل

مما يتلذذ به من النساء وعاكفون أي مالزمون قال مالك رمحه اهللا ومجاعة معه ال اعتكاف إال يف مساجد اجلمعات 
 وروي عن مالك أيضا أن ذلك يف كل مسجد وخيرج إىل اجلمعة كما خيرج إىل ضروري أشغاله قال ابن العريب يف

أحكامه وحرم اهللا سبحانه املباشرة يف املسجد وكذلك حترم خارج املسجد ألن معىن اآلية وال تباشروهن وأنتم 
ملتزمون لالعتكاف يف املساجد معتقدون له انتهى وتلك إشارة إىل هذه األوامر والنواهي واحلدود احلواجز بني 

اد ألهنا متنع من الزينة واآليات العالمات اهلادية إىل احلق اإلباحة واحلظر ومنه قيل للبواب حداد ألنه مينع ومنه احل
وقوله تعاىل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اآلية اخلطاب ألمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ويدخل يف هذه 

يقال أدىل اآلية القمار واخلدع والغصوب وجحد احلقوق وغري ذلك وقوله سبحانه وتدلوا هبا إىل احلكام اآلية 
الرجل حبجة أو بأمر يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلو يف البري يرجو هبا املاء قال قوم معىن اآلية تسارعون 

يف األموال إىل املخاصمة إذا علمتم أن احلجة تقوم لكم اما بأن ال تكون على اجلاحد بينه أو يكون مال أمانة 
له فالباء يف هبا باء السبب وقيل معىن اآلية ترشوا هبا على أكل أكثر منها فالباء كاليتيم وحنوه مما يكون القول فيه قو

  الزاق جمرد 

وهذا القول يترجح ألن احلكام مظنة الرشى إال من عصم وهو األقل وايضا فإن اللفظني متناسبتان تدلوا من إرسال 
عة واجلزء وباألمث أي بالظلم وأنتم تعلمون أي الدلو والرشوة من الرشاء كأهنا ميد هبا لتقضى احلاجة والفريق القط

أنكم مبطلون وقوله تعاىل يسألونك عن األهلة قال ابن عباس وغريه نزلت على سؤال قوم من املسلمني النيب صلى 
اهللا عليه و سلم عن اهلالل وما فائدة حماقه وكماله وخمالفته حلال الشمس ومواقيت أي حملل الديون وانقضاء العدد 

رية وما أشبه هذا من مصاحل العباد ومواقيت للحج أيضا يعرف هبا وقته وأشهره وقوله سبحانه وليس الرب واألك
اآلية قال الرباء بن عازب والزهري وقتادة سببها أن األنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون تشرعا أن الحيول 

اجلدرات وقيل كانوا جيعلون يف ظهور بيوهتم فتوحا بينهم وبني السماء حائل فكانوا يتسنمون ظهور بيوهتم على 
يدخلون منها وال يدخلون من األبواب وقيل غري هذا مما يشبهه وقوله تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا اآلية هي أول آية 

ة بقوله نزلت يف األمر بالقتال قال ابن زيد والربيع قوله وال تعتدوا أي يف قتال من مل يقاتلكم وهذه املوادعة منسوخ
تعاىل وقاتلوا املشركني كافة وقال ابن عباس وغريه وال تعتدوا يف قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم فهي 

حمكمة وقوله تعاىل واقتلوهم حيث ثقفتموهم اآلية قال ابن إسحاق وغريه نزلت هذه اآلية يف شأن عمرو بن 
معناه احكمتم غلبتهم يقال رجل ثقف لقف إذا كان احلضرمي وواقد وهي سرية عبد اهللا ابن جحش وثقفتموهم 



حمكما ملا يتناوله من األمور واخرجوهم خطاب جلميع املؤمنني والضمري لكفار قريش والفتنة أشد من القتل أي 
  الفتنة اليت محلوكم عليها وراموكم هبا على الرجوع إىل الكفر أشد من القتل وحيتمل أن يكون املعىن والفتنة أي 

والضالل الذي هم فيه اشد يف احلرم واعظم جرما من القتل الذي عريوكم به يف شأن ابن احلضرمي وقوله الكفر 
تعاىل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام اآلية قال اجلمهور كان هذا مث نسخ وقال جماهد اآلية حمكمة وال جيوز قتال 

له صلى اهللا عليه و سلم وإمنا احلت ىل ساعة من احد يعىن عند املسجد احلرام إال بعد أن يقاتل قلت وظاهر قو
النهار ومل حتل ألحد بعدى يقوى قول جماهد وهذا هو الراجح عند اإلمام الفخر وان اآلية حمكمة وال جيوز االبتداء 
ال بالقتال يف احلرم انتهى قال ابن العريب يف احكامه وقد روى األئمة عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه اهللا تعاىل يوم خلق السماوات واالرض فهو حرام حبرمة اهللا تعاىل اىل يوم القيامة 

وانه مل حيل القتال فيها ألحد قبلى وامنا احلت ىل ساعة من هنار فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرءانا وسنة فإن جلأ 
والقاتل فال بد من اقامة احلد عليه إال أن يبتدىء الكافر بالقتال فيها فيقتل  إليها كافر فال سبيل اليه واما الزاىن

بنص القرءان انتهى وقرأ محزة والكساءي وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم 
تكون فتنة ويكون الدين هللا أي فإن قتلوا منكم واالنتهاء يف هذه اآلية هو الدخول يف االسالم وقاتلوهم حىت ال 

الفتنة هنا الشرك وما تابعه من اذى املؤمنني قاله ابن عباس وغريه والدين هنا الطاعة والشرع واالنتهاء يف هذا 
املوضع يصح مع عموم اآلية يف الكفار ان يكون الدخول يف االسالم ويصح ان يكون اداء اجلزية وقوله تعاىل 

واحلرمات قصاص اآلية قال ابن عباس وغريه نزلت يف عمرة القضية وعام احلديبية سنة الشهر احلرام بالشهر احلرام 
ست حني صدهم املشركون أي الشهر احلرام الذي غلبكم اهللا فيه وادخلكم احلرم عليهم سنة سبع بالشهر احلرام 

  الذي صدوكم فيه 

امر كان يف اول االسالم ان من انتهك واحلرمات قصاص وقالت فرقة قوله واحلرمات قصاص مما قبله وهو ابتداء 
حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك واتقوا اهللا قيل معناه يف ان ال تعتدوا وقيل يف ان ال تزيدوا على املثل وقوله 
 تعاىل وانفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بايديكم اىل التهلكة اآلية سبيل اهللا هنا اجلهاد واللفظ يتناول بعد مجيع سبله ويف
الصحيح أن أبا أيوب االنصاري كان على القسطنطينية فحمل رجل على عسكر العدو فقال قوم ألقى هذا بيده اىل 

التهلكة فقال أبو أيوب ال إن هذه اآلية نزلت يف االنصار حني ارادوا ملا ظهر اإلسالم ان يتركوا اجلهاد ويعمروا 
الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا وقال ابن عباس امواهلم واما هذا فهو الذي قال اهللا تعاىل فيه ومن 

وحذيفة بن اليمان ومجهور الناس املعىن ال تلقوا بايديكم بأن تتركوا النفقة يف سبيل اهللا وختافوا العيلة واحسنوا قيل 
ل اهللا ويف معناه يف اعمالكم بامتثال الطاعات روي ذلك عن بعض الصحابة وقيل املعىن واحسنوا يف اإلنفاق يف سبي

الصدقات قاله زيد بن اسلم وقال عكرمة املعىن واحسنوا الظن باهللا عز و جل ت وال شك ان لفظ اآلية عام يتناول 
مجيع ما ذكر واملخصص يفتقر اىل دليل فاما حسن الظن باهللا سبحانه فقد جاءت فيه احاديث صحيحة فمنها أنا عند 

ت النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاته بثالثة ايام يقول ال ميوتن ظن عبدي يب ويف صحيح مسلم عن جابر قال مسع
احدكم إال وهو حيسن الظن باهللا انتهى واخرج أبو بكر بن اخلطيب بسنده عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

د املوت قال من حسن عبادة املرء حسن ظنه انتهى قال عبد احلق يف العاقبة اما حسن الظن باهللا عز و جل عن
  فواجب للحديث انتهى ويدخل يف عموم اآلية انواع املعروف قال أبو عمر 



ابن عبد الرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل معروف صدقة قال ابو جزء اجلهيمى قلت يا رسول اهللا 
ان تلقى اخاك أوصىن قال ال حتقرن شيأ من املعروف ان تأتيه ولو ان تفرغ من دلوك يف اناء املستسقى ولو 

ووجهك منبسط اليه وقال عليه السالم اهل املعروف يف الدنيا هم اهل املعروف يف اآلخرة وقال عليه السالم ان هللا 
عبادا خلقهم حلوائج الناس هم اآلمنون يوم القيامة انتهى من كتابه املسمى ببهجة اجملالس وأنس اجملالس وقوله تعاىل 

بن زيد وغريه امتامهما ان ال تفسخا وان تتمهما اذا بدأت هبما وقال ابن عباس وغريه وأمتوا احلج والعمرة هللا قال ا
امتامهما ان تقضي مناسكهما كاملة مبا كان فيهما من دماء وقال سفيان الثورى امتامهما ان خترج قاصدا هلما ال 

ملتصل بالسعي يعىن طواف لتجارة وال لغري ذلك ويؤيد هذا قوله هللا وفروض احلج النية واإلحرام والطواف ا
اإلفاضة والسعي بني الصفا واملروة عندنا خالفا أليب حنيفة والوقوف بعرفة وزاد ابن املاجشون مجرة العقبة وقوله 

تعاىل فان احصرمت فما استيسر من اهلدي هذه اآلية نزلت عام احلديبية عند مجهور اهل التاويل وامجع مجهور الناس 
ل حيث أحصر وينحر هديه ان كان مث هدي وحيلق رأسه وأما احملصر مبرض فقال مالك على أن احملصر بالعدو حي

ومجهور من العلماء ال حيله اال البيت ويقيم حىت يفيق وإن أقام سنني فإذا وصل البيت بعد فوت احلج قطع التلبية يف 
رفع أي فالواجب أو فعليكم أوائل احلرم وحل بعمرة مث تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون اهلدي وما يف موضع 

ما استيسر وهو شاة عند اجلمهور وقال ابن عمر وعروة مجل دون مجل وبقرة دون بقرة وقوله تعاىل وال حتلقوا 
رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله اخلطاب جلميع األمة وقيل للمحصرين خاصة وحمل اهلدي حيث حيل حنره وذلك ملن 

  مل حيصر مبىن والترتيب 

اج اجلمرة مث ينحر مث حيلق مث يطوف لالفاضة وقوله تعاىل فمن كان منكم مريضا اآلية املعىن فحلق أن يرمي احل
إلزالة األذى ففدية وهذا هو فحوى اخلطاب عند أكثر األصوليني ونزلت هذه اآلية يف كعب بن عجرة حني رآه 

الرخصة والصيام عند مالك ومجيع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورأسه يتناثر قمال فأمره باحلالق ونزلت 
أصحابه ثالثة أيام والصدقة ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع وذلك مدان مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

والنسك شاة بإمجاع ومن أتى بأفضل منها ما يذبح أو ينحر فهو أفضل واملفتدي خمري يف أي هذه الثالثة شاء حيث 
ريه كلما أتى يف القرآن أو أو فإنه على التخيري وقوله تعاىل فإذا أمنتم أي من شاء من مكة وغريها قال مالك وغ

العدو احملصر قاله ابن عباس وغريه وهو أشبه باللفظ وقيل معناه إذا برأمت من مرضكم وقوله سبحانه فمن متتع 
صورة املتمتع أن جتتمع فيه ستة بالعمرة إىل احلج اآلية قال ابن عباس ومجاعة من العلماء اآلية يف احملصرين وغريهم و

شروط أن يكون معتمرا يف أشهر احلج وهو من غري حاضري املسجد احلرام وحيل وينشيء احلج من عامة ذلك 
دون رجوع إىل وطنه أو ما ساواه بعدا هذا قول مالك وأصحابه واختلف مل مسي متمتعا فقال ابن القاسم ألنه متتع 

وقت حلة يف العمرة إىل وقت انشائه احلج وقال غريه مسي متمتعا ألنه متتع بإسقاط بكل ما ال جيوز للمحرم فعله من 
أحد السفرين وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر وحق احلج كذلك فلما متتع بإسقاط أحدمها الزمه اهللا تعاىل 

احلج للمكي وآلدم هديا كالقارن الذي جيمع احلج والعمرة يف سفر واحد وجل األمة على جواز العمرة يف أشهر 
  عليه وقوله تعاىل فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج يعين من وقت حيرم إىل يوم عرفة فإن فاته صيامها 

قبل يوم النحر فليصمها يف أيام التشريق ألهنا من أيام احلج وسبعة إذا رجعتم قال جماهد وغريه أي إذا رجعتم من 
اهللا سبحانه واملعىن إذا رجعتم إىل أوطانكم وملا جاز أن يتوهم متوهم التخيري  مىن وقال قتادة والربيع هذه رخصة من

بني ثالثة أيام يف احلج أو سبعة إذا رجع أزيل ذلك باجللية من قوله تعاىل تلك عشرة وكاملة قال احلسن بن أيب 



ار ومعناها األمر أي احلسن املعىن كاملة الثواب وقيل كاملة تأكيد كما تقول كتبت بيدي وقيل لفظها األخب
أكملوها فذلك فرضها وقوله تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله اآلية اإلشارة بذلك على قول اجلمهور هي إىل اهلدي أي 

ذلك األشتداد واإللزام وعلى قول من يرى أن املكي ال جتوز له العمرة يف أشهر احلج تكون اإلشارة إىل التمتع 
ن مل ويتأيد هذا بقوله ملن مل ألن الالم أبدا إمنا جتيء مع الرخص واختلف وحكمه فكأن الكالم ذلك الترخيص مل

الناس يف حاضري املسجد احلرام بعد اإلمجاع على أهل مكة وما اتصل هبا فقيل من جتب عليه اجلمعة مبكة فهو 
ث ال حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي قال ع فجعل اللفظة من احلضارة والبداوة وقيل من كان حبي

يقصر الصالة فهو حاضر أي مشاهد ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي قال ع فجعل اللفظة من احلضارة والبداوة 
وقيل من كان حبيث ال يقصر الصالة فهو حاضر أي مشاهد ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب وقال ابن عباس 

على العموم وحذر من شديد عقابه وقوله تعاىل وجماهد أهل احلرم كله حاضرو املسجد احلرام مث أمر تعاىل بتقواه 
احلج أشهر معلومات ىف الكالم حذف تقديره اشهر احلج اشهر او وقت احلج اشهر معلومات قال ابن مسعود 

وغريه وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة كله وقال ابن عباس وغريه هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة 
فمن فرض فيهن احلج أي الزمه نفسه وفرض احلج هو بالنية والدخول يف اإلحرام والتلبية والقوالن ملالك رمحه اهللا 

  تبع لذلك وقوله تعاىل فيهن ومل جييء 

الكالم فيها فقال قوم مها سواء يف االستعمال وقال ابو عثمان املازين اجلمع الكثري ملا ال يعقل يأيت كالواحدة املؤنثة 
اع انكسرن واجلذوع انكسرت ويؤيد ذلك قوله تعاىل إن عدة الشهور عند اهللا والقليل ليس كذلك تقول االجذ

مث قال منها وقوله تعاىل فال رفث وال فسوق اآلية وقرأ ابن كثري وأبو عمرو فال رفث وال فسوق وال جدال بالرفع 
جماهد ومالك والفسوق يف االثنني ونصب اجلدال وال مبعىن ليس يف قراءة الرفع والرفث اجلماع يف قول ابن عباس و

قال ابن عباس وغريه هي املعاصي كلها وقال ابن زيد ومالك الفسوق الذبح لألصنام ومنه قوله تعاىل أو فسقا أهل 
لغري اهللا به واألول أوىل قال الفخر وأكثر احملققني محلوا الفسق هنا على كل املعاصي قالوا ألن اللفظ صاحل للكل 

يوجب االنتهاء عن مجيع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق حتكم من  ومتناول له والنهي عن الشيء
غري دليل انتهى قال ابن عباس وغريه اجلدال هنا أن متاري مسلما وقال مالك وابن زيد اجلدال هنا أن خيتلف الناس 

ال ترفثوا وال تفسقوا وال أيهم صادق موقف إبراهيم عليه السالم كما كانوا يفعلون يف اجلاهلية قلت ومعىن اآلية ف
جتادلوا كقوله صلى اهللا عليه و سلم والصوم جنة فإذا كان صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن شامته أحد أو 

قاتله فليقل إين امرؤ صائم احلديث انتهى قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل فال رفث وال فسوق أراد نفيه 
ث فيه ونشاهده وخرب اهللا سبحانه ال يقع خبالف خمربه انتهى قال الفخر قال القفال مشروعا ال موجودا فإنا جند الرف

ويدخل يف هذا النهي ما وقع من بعضهم من جمادلة النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة 
ىل وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا فشق عليهم ذلك وقالوا أنروح إىل مىن ومذاكرينا تقطر منيا احلديث انتهى وقوله تعا

  املعىن فيثيب عليه ويف هذا 

حتضيض على فعل اخلري ت وروى أسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من صنع إليه معروف فقال 
ى من لفاعله جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه هبذا اللفظ انته

السالح وحنو هذا جوابه صلى اهللا عليه و سلم للمهاجرين حيث قالوا ما رأينا كاألنصار وأثنوا عليهم خريا وقوله 
سبحانه تزودوا فإن خري الزاد التقوى االية قال ابن عمر وغريه نزلت اآلية يف طائفة من العرب كانت جتيء إىل 



تزود وقال بعض الناس املعىن تزودوا الرفيق الصاحل وهذا ختصيص احلج بال زاد ويبقون عالة على الناس فأمروا بال
ضعيف واألوىل يف معىن اآلية وتزودوا ملعادكم من األعمال الصاحلة قلت وهذا التأويل هو الذي صدر به الفخر 
م من وهو الظاهر ويف قوله فإن خري الزاد التقوى حض على التقوى وقوله تعاىل ليس عليكم جناح اآلية اجلناح أع

اإلمث ألنه فيما يقتضي العقاب ويف ما يقتضي الزجر والعتاب وتبتغوا معناه تطلبوا أي الدرك يف أن تتجروا وتطلبوا 
الربح وقوله تعاىل فإذا أفضتم من عرفات امجع أهل العلم على متام حج من وقف بعرفات بعد الزوال وأفاض هنارا 

ن يأخذ من الليل شيئا وأما من وقف بعرفة ليال فال خالف بني األمة يف قبل الليل إال مالك بن أنس فإنه قال ال بد أ
متام حجه وأفاض القوم أو اجليش إذا اندفعوا مجلة واختلف يف تسميتها عرفة والظاهر أنه اسم مرجتل كسائر امساء 

ي مأزمي عرفة إىل البقاع وعرفة هي نعمان األراك واملشعر احلرام مجع كله وهو ما بني جبلي املزدلفة من حد مفض
بطن حمسر قاله ابن عباس وغريه فهي كلها مشعر إال بطن حمسر كما أن عرفة كلها موقف إال بطن عرفة بفتح الراء 

وضمها روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عرفة كلها موقف إال بطن عرفة واملزدلفة كلها مشعر إال 
   وارتفعوا عن بطن حمسر وذكر هذا عبد اهللا

ابن الزبري يف خطبته وذكر اهللا تعاىل عند املشعر احلرام ندب عند أهل العلم قال مالك ومن مربه ومل ينزل فعليه دم 
وقوله تعاىل واذكروه كما هداكم تعديد للنعمة وأمر بشكرها ص كما هداكم الكاف للتشبيه وهو يف موضع نصب 

ما وما بعدها يف موضع جر إذ ينسبك منها مع الفعل  على النعت ملصدر حمذوف وما مصدرية أي كهدايته فتكون
مصدر وحيتمل أن تكون للتعليل على مذهب األخفش وابن برهان وجوز ابن عطية وغريه أن تكون ما كافة للكاف 

عن العمل واألول اوىل ألن فيه إقرار الكاف على عملها اجلر وقد منع صاحب املستوىف أن تكون الكاف مكفوفة 
  ... كما النسوان والرجل احلليم ... لعمرك إنين وأبو محيد ... أثبته بقوله  مبا واحتج من

  ... واعلم أنه عبد لئيم ... أريد هجاءه وأخاف ريب ... 
انتهى مث ذكرهم سبحانه حبال ضالهلم ليظهر قدر إنعامه عليهم وإن كنتم من قبله أي من قبل اهلدى وقوله سبحانه 

املخاطب هبذه اآلية قريش ومن ولدت قاله ابن عباس وغريه وذلك أهنم كانوا ال  مث أفيضوا من حيث أفاض الناس
خيرجون من احلرم ويقفون جبمع ويفيضون منه مع معرفتهم أن عرفة هي موقف إبراهيم فقيل هلم أفيضوا من حيث 

ي منها منقطعة أفاض الناس أي من عرفة ومث لسيت يف هذه اآلية للترتيب إمنا هي لعطف مجلة كالم على مجلة ه
وقال الضحاك املخاطب باآلية مجلة األمة واملراد بالناس إبراهيم وحيتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي اليت من 

املزدلفة وعلى هذا عول الطربي فتكون مث على باهبا وقرأ سعيد بن جبري الناسي وتأوله آدم عليه السالم وأمر عز و 
ول ومساقط الرمحة ويف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب جل باالستغفار ألهنا مواطنة ومظان القب

  عشية عرفة فقال أيها الناس إن اهللا 

عز و جل تطاول عليكم يف مقامكم هذا فقبل من حمسنكم ووهب مسيئكم حملسن إال التبعات فيما بينكم أفيضوا 
تطاول عليكم فعوض التبعات من عنده وقوله تعاىل على اسم اهللا فلما كان غداة مجع خطب فقال أيها الناس إن اهللا 

فإذا قضيتم مناسككم اآلية قال جماهد املناسك الذبائح وهي إراقة الدماء ع واملناسك عندي العبادات يف معامل احلج 
مواضع النسك فيه واملعىن إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة فاذكروا اهللا مبحامده واثنوا عليه بآالئه 

ندكم وكانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند اجلمرة تتفاخر باآلباء وتذكر أيام أسالفها من بسالة وكرم ع
وغري ذلك فنزلت اآلية إن يلزموا أنفسهم ذكر اهللا تعاىل أكثر من التزام ذكر آبائهم بأيام اجلاهلية هذا قول مجهور 



 كذكر األطفال آبائهم وأمهاهتم أي فاستغيثوا به واجلئوا املفسرين وقال ابن عباس وعطاء معىن اآلية واذكروا اهللا
إليه قال النووي يف حليته واملراد من الذكر حضور القلب فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على حتصيله 

صود ويتدبر مايذكر ويتعقل معناه فالتدبر يف الذكر مطلوب كما هو مطلوب يف القراءة الشتراكهما يف املعىن املق
وهلذا كان املذهب الصحيح املختار استحباب مد الذاكر قوله ال إله إال اهللا ملا فيه من التدبر وأقوال السلف وأئمة 

اخللف يف هذا مهشورة انتهى قال الشيخ العارف أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري الساحلي املالقي ومنفعة 
الذاكر من ذكره أنوار املعرفة وحيصل على اللب املراد وال خري يف  الذكر أبدا إمنا هي تتبع معناه بالفكر ليقتبس

ذكر مع قلب غافل ساه وال مع تضييع شيء من رسوم الشرع وقال يف موضع آخر من هذا الكتاب الذي ألفه يف 
السلوك وال مطمع للذاكر يف درك حقائق الذكر إال بأعمال الفكر فيما حتت ألفاظ الذكر من املعاين وليدفع 

  خطرات نفسه عن باطنه راجعا إىل مقتضى ذكره حىت 

يغلب معىن الذكر على قلبه وقد آن له أن يدخل يف دائرة أهل احملاضرات انتهى وقوله تعاىل فمن الناس من يقول 
ربنا آتنا يف الدنيا اآلية قال أبو وائل وغريه كانت عادهتم يف اجلاهلية الدعاء يف مصاحل الدنيا فقط إذ كانوا ال 

يعرفون اآلخرة فنهو عن ذلك الدعاء املخصوص بأمر الدنيا وجاء النهي يف صيغة اخلرب عنه واخلالق احلظ والنصيب 
قال احلسن بن أيب احلسن حسنة الدنيا العلم والعبادة ع واللفظ أعم من هذا وحسنة اآلخرة اجلنة بإمجاع وعن أنس 

آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه قال كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم ربنا 
البخاري ومسلم وغريمها زاد مسلم وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه انتهى أولئك هلم نصيب مما 

كسبوا وعد على كسب األعمال الصاحلة والرب سبحانه سريع احلساب ألنه ال حيتاج إىل عقد وال إعمال فكر قيل 
لعلي رضي اهللا عنه كيف حياسب اهللا اخلالئق يف يوم فقال كما يرزقهم يف يوم وقيل احلساب هنا اجملازات وقيل معىن 

اآلية سريع جميء يوم احلساب يكون املقصد باآلية اإلنذار بيوم القيامة وقوله تعاىل واذكروا اهللا يف أيام معدودات 
وهي الثالثة اليت بعد يوم النحر ومن مجلة الذكر التكبري يف أثر الصلوات أمر اهللا سبحانه بذكره يف األيام املعدودات 

قال مالك يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة الصبح من آخر أيام التشريق وبه قال الشافعي ومشهور 
ه عن مذهب مالك أنه يكرب إثر كل صالة ثالثة تكبريات ومن خواص التكبري وبركته ما رواه ابن السين بسند

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم احلريق فكربوا فإن التبكري 
  يطفئه انتهى من حلية النووي وقوله تعاىل فمن تعجل يف يومني اآلية قال ابن عباس وغريه 

تأخر إىل الثالث فال إمث عليه أي كل ذلك  املعىن من نفر يف اليوم الثاين من األيام املعدودات فال حرج عليه ومن
مباح إذ كان من العرب من يذم املتعجل وبالعكس فنزلت اآلية رافعة للجناح قلت وأهل مكة يف التعجيل كغريهم 

على األصح مث أمر سبحانه بالتقوى وذكر باحلشر والوقوف بني يديه وقوله تعاىل ومن الناس من يعجبك قوله يف 
ية قال السدي نزلت يف األخنس بن شريق أظهر اإلسالم مث هرب فمر بقوم من املسلمني فأحرق هلم احليوة الدنيا اآل

زرعا وقتل محرا قال ع ما ثبت قط أن األخنس أسلم قلت ويف ما قاله ع نظر وال يلزم من عدم ثبوته عنده اال 
يف األخنس ابن شريق انتهى وسيأيت  يثبت عند غريه وقد ذكر أمحد بن نصر الداودي يف تفسريه إن هذه اآلية نزلت

للطربي حنوه وقال قتادة ومجاعة نزلت هذه اآلية يف كل مبطن كفر أو نفاق أو كذب أو ضرار وهو يظهر بلسانه 
خالف ذلك فهي عامة معىن ويشهد اهللا أي يقول اهللا يعلم أين أقول حقا واأللد الشديد اخلصومة الذي يلوي 

رافه املشي يف لديدي الوادي وعنه صلى اهللا عليه و سلم أبغض الرجال إىل اهللا األلد احلجيج يف كل جانب فيشبه احن



اخلصم وتوىل وسعى حيتمل معنيني أحدمها أن يكونا فعل قلب فيجيء توىل مبعىن ضل وغضب وأنف يف نفسه فسعى 
ملعىن الثاين أن يكونا فعل شخص حبيلة وأدارته الدوائر على اإلسالم حنا هذا املنحى يف معىن اآلية ابن جريج وغريه وا

فيجيء توىل مبعىن أدبر وهنض وسعى أي بقدميه فقطع الطريق وأفسدها حنا هذا املنحى ابن عباس وغريه وقوله تعاىل 
ويهلك احلرث والنسل قال الطربي املراد األخنس يف إحراقه الزرع وقتله احلمر قال ع والظاهر أن اآلية عبارة عن 

  وال حيب الفساد معناه ال حيبه من أهل الصالح أو ال حيبه دينا وإال فال يقع إال ما  مبالغته يف اإلفساد

حيب اهللا وقوعه والفساد واقع وهذا على ما ذهب إليه املتكلمون من أن احلب مبعىن اإلرادة قال ع واحلب له على 
قوله تعاىل وإذا قيل له اتق اهللا اآلية هذه اإلرادة مزية إيثار إذ احلب من اهللا تعاىل إمنا هو ملا حسن من مجيع جهاته و

صفة الكافر واملنافق الذاهب بنفسه زهوا وحيذر املؤمن أن يوقعه احلرج يف حنو هذا وقد قال بعض العلماء كفى 
باملرء إمثا أن يقول له أخوه اتق اهللا فيقول له عليك نفسك مثلك يوصيين قلت قال أمحد بن نصر الداودي عن ابن 

كرب الذنب أن يقال للرجل اتق اهللا فيقول عليك نفسك أنت تأمرين انتهى والعزة هنا املنعة وشدة مسعود من أ
النفس أي اعتز يف نفسه فأوقعته تلك العزة يف اإلمث وحيتمل املعىن أخذته العزة مع اإلمث وحسبه أي كافيه واملهاد ما 

نفسه اآلية تتناول كل جماهد يف سبيل اهللا أو  مهد الرجل لنفسه كأنه الفراش وقوله تعاىل ومن الناس من يشرى
مستشهد يف ذاته أو مغري منكر وقيل هذه اآلية يف شهداء غزوة الرجيع عاصم ابن ثابت وخبيب وأصحاهبما وقال 

عكرمة وغريه هي يف طائفة من املهاجرين وذكروا حديث صهيب ويشرى معناه يبيع ومنه وشروه مبثن خبس وحكى 
مبعىن اشترى وحيتاج إىل هذا من تأول اآلية يف صهيب ألنه اشترى نفسه مباله وقوله تعاىل واهللا قوم أنه يقال شرى 

رؤوف بالعباد ترجية تقتضي احلض على امتثال ما وقع به املدح يف اآلية كما أن قوله سبحانه فحسبه جهنم ختويف 
خول يف السلم وهو اإلسالم واملساملة وقال ابن يقتضي التحذير مما وقع به الذم يف اآلية مث أمر تعاىل املؤمنني بالد

عباس نزلت يف أهل الكتاب واأللف والالم يف الشيطان للجنس وعدو يقع للواحد واالثنني واجلمع وقوله تعاىل فإن 
زللتم من بعد ما جائتكم البينات اآلية أصل الزلل يف القدم مث يستعمل يف االعتقادات واآلراء وغري ذلك واملعىن 

  م والبينات ضللت

حممد صلى اهللا عليه و سلم وآياته ومعجزاته اذا كان اخلطاب اوال جلماعة املؤمنني وإذا كان اخلطاب ألهل الكتاب 
فالبينات ما ورد يف شرائعهم من اإلعالم مبحمد صلى اهللا عليه و سلم والتعريف به وعزيز صفة مقتضية انه قادر 

م أي حمكم فيما يعاقبكم به لزللكم وقوله تعاىل هل ينظرون أي ينتظرون عليكم ال تعجزونه وال متتنعون منه وحكي
واملراد هؤالء الذين يزلون والظلل مجع ظلة وهي ما اظل من فوق واملعىن يأتيهم حكم اهللا وأمره وهنيه وعقابه إياهم 

م القيامة وقال قوم إال أن وذهب ابن جريج وغريه إىل أن هذا التوعد هو مما يقع يف الدنيا وقال قوم بل هو توعد بيو
يأتيهم اهللا وعيد بيوم القيامة واما املالئكة فالوعيد بإتياهنم عند املوت والغمام ارق السحاب واصفاه واحسنه وهو 

الذي ظلل به بنو اسراءيل وقال النقاش هو ضباب ابيض وقضي األمر معناه وقع اجلزاء وعذب اهل العصيان وقرأ 
واىل اهللا ترجع األمور هي راجعة اليه سبحانه قبل وبعد وإمنا نبه بذكر ذلك يف يوم  معاذ بن جبل وقضاء األمر

القيامة على زوال ما كان منها اىل امللوك يف الدنيا وقوله سبحانه سل بين اسراءيل اآلية معىن اآلية توبيخهم على 
عليه و سلم من ءاية معرفة به دالة عليه  عنادهم بعد اآليات البينات واملراد باآلية كم جاءهم يف امر حممد صلى اهللا

ونعمة اهللا لفظ عام جلميع أنعامه ولكن يقوى من حال النيب صلى اهللا عليه و سلم معهم أن املشار اليه هنا هو حممد 
صلى اهللا عليه و سلم فاملعىن ومن يبدل من بين إسراءيل صفة نعمة اهللا مث جاء اللفظ منسحبا على كل مبدل نعمة 



خل يف اللفظ كفار قريش والتوراة ايضا نعمة على بين اسراءيل فبدلوها بالتحريف هلا وجحد امر حممد صلى هللا ويد
اهللا عليه و سلم فإن اهللا شديد العقاب خرب يتضمن الوعيد وقوله تعاىل زين للذين كفروا احلياة الدنيا اآلية االشارة 

  اىل كفار قريش ألهنم كانوا يعظمون 

ويغتبطون هبا ويسخرون من اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم كبالل وصهيب وابن مسعود حاهلم من الدنيا 
وغريهم فذكر اهللا قبيح فعلهم ونبه على خفض منزلتهم بقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومعىن الفوقية هنا يف 

اآلن قلت وحكى الداودي عن قتادة الدرجة والقدر وحيتمل ان يريد ان نعيم املتقني يف اآلخرة فوق نعيم هؤالء 
فوقهم يوم القيامة قال فوقهم يف اجلنة انتهى ومهما ذكرت الداودى يف هذا املختصر فامنا اريد امحد بن نصر الفقيه 
املالكى ومن تفسريه انا انقل انتهى فان تشوفت نفسك ايها األخ اىل هذه الفوقية ونيل هذه الدرجة العلية فارفض 

ازهد فيها بالكلية لتسلم من كل آفة وبلية واقتد يف ذلك خبري الربية قال عياض يف شفاه فانظر رمحك دنياك الدنية و
اهللا سرية نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وخلقه يف املال جتده قد اويت خزائن االرض وجبيت اليه االمخاس وهادته 

ه بل صرفه مصارفه واغىن به غريه وقوى به مجاعة من امللوك فما استأثر بشيء من ذلك وال امسك درمها من
املسلمني ومات صلى اهللا عليه و سلم ودرعه مرهونه يف نفقة عياله واقتصر من نفقته وملبسه على ما تدعوه 

ضرورته اليه وزهد فيما سواه فكان عليه السالم يلبس ما وجد فيلبس يف الغالب الشملة والكساء اخلشن والربد 
عاىل كان الناس امة واحدة اآلية قال ابن عباس الناس القرون اليت كانت بني آدم ونوح وهي الغليظ انتهى وقوله ت

عشرة كانوا على احلق حىت اختلفوا فبعث اهللا تعاىل نوحا فمن بعده وقال ابن عباس ايضا كان الناس امة واحدة أي 
بالناس بنو ءادم حني اخرجهم اهللا نسما من كفارا يريد يف مدة نوح حني بعثه اهللا وقال ايب بن كعب وابن زيد املراد 

  ظهر ءادم أي كانوا على الفطرة وقيل غري هذا وكل من قدر الناس يف اآلية مؤمنني قدر يف الكالم 

فاختلفوا وكل من قدرهم كفارا قدر كانت بعثة النبيني اليهم واألمة اجلماعة على املقصد ويسمى الواحد امة اذا 
ن معناه بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب والكتاب اسم اجلنس واملعىن مجيع الكتب كان منفردا مبقصد ومبشري

وليحكم مسند إىل الكتاب يف قول اجلمهور والذين اوتوه ارباب العلم به وخصوا بالذكر تنبيها منه سبحانه على 
ه ارشد واملراد بالذين ءامنوا عظيم الشنعة والقبح والبينات الدالالت واحلجج والبغي التعدي بالباطل وهدى معنا

من ءامن مبحمد صلى اهللا عليه و سلم فقالت طائفة معىن اآلية ان االمم كذب بعضهم كتاب بعض فهدى اهللا امة 
حممد صلى اهللا عليه و سلم للتصديق جبميعها وقالت طائفة ان اهللا سبحانه هدى املؤمنني للحق فيما اختلف فيه اهل 

هيم كان يهوديا او نصرانيا قال زيد بن اسلم وكاختالفهم يف يوم اجلمعة فإن النيب صلى الكتاب من قوهلم ان إبرا
اهللا عليه و سلم قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا له فلليهود غد وللنصارى بعد غد ويف صيامهم ومجيع ما 

هدى اهللا الذين ءامنوا للحق مما اختلفوا فيه اختلفوا فيه قال الفراء ويف الكالم قلب واختاره الطربي قال وتقديره ف
ودعاه اىل هذا التقدير خوف ان حيتمل اللفظ اهنم اختلفوا يف احلق فهدى اهللا املؤمنني لبعض ما اختلفوا فيه وعساه 

غري احلق يف نفسه حنا اىل هذا الطربي يف حكايته عن الفراء قال ع وادعاء القلب على كتاب اهللا دون ضرورة تدفع 
 ذلك عجز وسوء نظر وذلك ان الكالم يتخرج على وجهه ورصفه الن قوله فهدى يقتضى اهنم اصابوا احلق اىل

ومت املعىن يف قوله فيه وتبني بقوله من احلق جنس ما وقع اخلالف فيه وباذبه قال الزجاج معناه بعلمه ع واالذن هو 
وقوله تعاىل أم حسبتم ان تدخلوا اجلنة وملا يأتكم  العلم والتمكني فان اقترن بذلك امر صار اقوى من االذن مبزية

  اآلية اكثر املفسرين اهنا 



نزلت يف قصة االحزاب حني حصروا املدينة وقالت فرقة نزلت تسلية للمهاجرين حني اصيبت امواهلم بعدهم وفيما 
ء يف املال والضراء يف ناهلم من اذاية الكافرين هلم وخلوا معناه انقرضوا أي صاروا يف خالء من األرض والبأسا

البدن ومثل معناه شبه والزلزلة شدة التحريك تكون يف األشخاص واألحوال وقرأ نافع يقول بالرفع وقرأ الباقون 
بالنصب وحىت غاية جمردة تنصب الفعل بتقدير إىل أن وعلى قراءة نافع كأهنا أقترن هبا تسبيب فهي حرف ابتداء 

أن الكالم إىل آخر اآلية من قول الرسول واملؤمنني ويكون ذلك من قول الرسول ترفع الفعل وأكثر املتأولني على 
على طلب استعجال النصر ال على شك وال ارتياب والرسول اسم اجلنس وقالت طائفة يف الكالم تقدمي وتأخري 

يف الرتبة ملكانته مث  والتقدير حىت يقول الذين آمنوا مىت نصر اهللا فيقول الرسول أال أن نصر اهللا قريب فقدم الرسول
قدم قول املؤمنني ألنه املتقدم يف الزمان قال ع وهذا حتكم ومحل الكالم على وجهه غري متعذر وحيتمل أن يكون أال 
إن نصر اهللا قريب إخبارا من اهللا تعاىل مؤتنفا بعد متام ذكر القول قوله تعاىل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من 

ن هم املؤمنون واملعىن يسألونك ما هي الوجوه اليت ينفقون فيها وما يصح أن تكون يف موضع رفع خري اآلية السائلو
على االبتداء وذا خربها مبعىن الذي وينفقون صلة وفيه عائد على ذا تقديره ينفقونه ويصح أن تكون ماذا امسا 

ذا نسخ منها الوالدان وقال السدي واحدا مركبا يف موضع نصب قال قوم هذه اآلية يف الزكاة املفروضة وعلى ه
نزلت قبل فرض الزكاة مث نسختها آية الزكاة املفروضة وقال ابن جريج وغريه هي ندب والزكاة غري هذا اإلنفاق 
وعلى هذا ال نسخ فيها وما تفعلوا جزم بالشرط واجلواب يف الفاء وظاهر اآلية اخلرب وهي تتضمن الوعد باجملازات 

  مر اإلمجاع على وكتب معناه فرض واست

إن اجلهاد على أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم فرض كفاية وقوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئا اآلية قال قوم عسى 
من اهللا واجبة واملعىن عسى أن تكرهوا ما يف اجلهاد من املشقة وهو خري لكم يف أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون 

بوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم يف أنكم تغلبون وتذلون ويذهب وتوجرون ومن مات مات شهيدا وعسى أن حت
أمركم قال ص قوله وعسى أن حتبوا شيئا عسى هنا للترجي وجميئها له كثري يف كالم العرب قالوا وكل عسى يف 

آلية قوة أمر القرآن للتحقيق يعنون به الوقوع إال قوله تعاىل عسى ربه إن طلقكن انتهى ويف قوله تعاىل واهللا يعلم ا
وقوله تعاىل يسألونك عن الشهر احلرام اآلية نزلت يف قصة عمرو بن احلضرمي وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم بعث سرية عليها عبد اهللا بن جحش األسدي مقدمة من بدر األوىل فلقوا عمر بن احلضرمي ومعه عثمان بن 

واحلكم بن كيسان يف آخر يوم من رجب على ما قله ابن إسحاق وقالوا عبد اهللا بن املغرية وأخوه نوفل املخزوميان 
إن تركناهم اليوم دخلوا احلرم فأزمعوا قتاهلم فرمى واقد بن عبد اهللا عمرو بن احلضرمي بسهم فقتله وأسر عثمان 

ريش حممد بن عبد اهللا واحلكم وفر نوفل فأعجزهم وأستسهل املسلمون هذا يف الشهر احلرام خوف فوهتم فقالت ق
قد استحل األشهر احلرم وعريوا بذلك وتوقف النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ما أمرتكم بقتال يف األشهر احلرم 

فنزلت هذه اآلية وقتال بدل اشتمال عند سيبويه وقال الفراء هو خمفوض بتقدير عن وقرىء به والشهر يف اآلية 
احلرام قواما تعتدل عنده فكانت ال تسفك دما وال تغري يف اسم اجلنس وكانت العرب قد جعل اهللا هلا الشهر 

األشهر احلرم وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب وروى جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
  يكن يغزو فيها إال أن 

معىن اآلية على قوم اجلمهور يغزى فذلك قوله تعاىل قل قتال فيه كبري وصد مبتدأ مقطوع مما قبله واخلرب أكرب و
أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال يف الشهر احلرام وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل اهللا ملن أراد 



اإلسالم وكفركم باهللا وإخراجكم أهل املسجد عنه كما فعلتم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه أكرب 
اهد وغريمها قوله تعاىل قل قتال فيه كبري منسوخ ص وسبيل اهللا دينه واملسجد قراءة جرما عند اهللا قال الزهري وجم

اجلمهور باخلفض قال املربد وتبعه ابن عطية وغري هو معطوف على سبيل اهللا ورد بأنه حينئذ يكون متعلقا بصد أي 
ه وهو املسجد باجنيب وهو وصد عن سبيل اهللا وعن املسجد احلرام فيلزم الفصل بني املصدر وهو صد وبني معمول

وكفر به وال جيوز وقيل معطوف على ضمري به أي وكفر به وباملسجد ورد بأن فيه عطفا على الضمري اجملرور من 
غري إعادة اخلافض وال جيوز عند مجهور البصريني وأجازه الكوفيون ويونس وأبو احلسن والشلوبني واملختار جوازه 

ساءلون به واألرحام أي وباالرحام وتأويلها على غريه بعيد خيرج الكالم عن لكثرته مساعا ومنه قراءة محزة ت
فصاحته انتهى وقوله تعاىل والفتنة أكرب من القتل املعىن عند مجهور املفسرين والفتنة اليت كنتم تفتنون املسلمني عن 

د من أن لو قتلوا ذلك املفتون دينهم حىت يهلكوا أشد اجتراما من قتلكم يف الشهر احلرام وقيل املعىن والفتنة اش
وقوله تعاىل وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هو ابتداء خرب من اهللا تعاىل وحتذير منه 

للمؤمنني وقوله تعاىل ومن يرتدد أي يرجع عن اإلسالم إىل الكفر عياذا باهللا قالت طائفة من العلماء يستتاب املرتد 
تاب وإال قتل وبه قال مالك وأمحد وأصحاب الرأي والشافعي يف أحد قوليه ويف قول له يقتل دون ثالثة أيام فإن 

  استتابة وحبط العمل إذا انفسد يف آخره فبطل ومرياث 

املرتد عند مالك والشافعي يف بيت مال املسلمني وقوله تعاىل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا 
وة بن الزبري وغريه ملا عنف املسلمون عبد اهللا بن جحش وأصحابه شق ذلك عليهم فتالفاهم اهللا عز و اآلية قال عر

جل هبذه اآلية مث هي باقية يف كل من فعل ما ذكره اهللا عز و جل وهاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة من موضع إىل 
فاعلة من جهد إذا استخرج اجلهد ويرجون موضع وقصد ترك األول إيثارا للثاين وهي مفاعلة من هجر وجاهد م

معناه يطمعون ويستقربون والرجاء تنعم والرجاء أبدا معه خوف وال بد كما أن اخلوف معه رجاء ت والرجاء ما 
قارنه عمل وإال فهو أمنية قوله تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر اآلية السائلون هم املؤمنون واخلمر مأخوذ من مخر 

فقد ... أال يا زيد والضحاك سريا ... مخار املرأة واخلمر ما واراك من شجر وغريه ومنه قول الشاعر  إذا ستر ومنه
  ... جاوزمتا مخر الطريق 

وملا كانت اخلمر تستر العقل وتغطى عليه مسيت بذلك وأمجعت األمة على حترمي مخر العنب ووجوب احلد يف القليل 
سكر كثريه من غري مخر العنب حمرم قليله وكثريه واحلد يف ذلك واجب والكثري منه ومجهور األمة على أن ما أ

وروي أن هذه اآلية أول تطرق إىل حترمي اخلمر مث بعده ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى مث إمنا يريد الشيطان أن 
الم رجس من عمل يوقع بينكم اآلية إىل قوله فهل أنتم منتهون مث قوله تعاىل إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألز

الشيطان فاجتنبوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرمت اخلمر ومل حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
حد اخلمر إال أنه جلد أربعني خرجه مسلم وابو داوود وروي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه ضرب فيها ضربا 

  هو مث عمر مث هتافت الناس فيها فشدد عليهم احلد وجعله  مشاعا وحزره أبو بكر أربعني سوطا وعمل بذلك

كاخف احلدود مثانني وبه قال مالك وجيتنب من املضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ واخلواصر بإمجاع قال 
ابن سريين واحلسن وابن عباس وابن املسيب وغريهم كل قمار ميسر من نرد وشطرنج وحنوه حىت لعب الصبيان 

وعبارة الداودي وعن ابن عمر امليسر القمار كله قال ابن عباس كل ذلك قمار حىت لعب الصبيان باجلوز ت 
باجلوز والكعاب انتهى وقوله تعاىل قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس اآلية قال ابن عباس والربيع اإلمث فيهما بعد 



ل اللذة هبا إىل غري ذلك من افراحها مث أعلم اهللا عز التحرمي واملنفعة قبله وقال جماهد املنفعة باخلمر كسب أمثاهنا وقي
و جل أن اإلمث أكرب من النفع وأعود بالضرر يف اآلخرة فهذا هو التقدمة للتحرمي وقوله تعاىل ويسألونك ماذا 

ينفقون قل العفو قال مجهور العلماء هذه نفقات التطوع والعفو مأخوذ من عفا الشيء إذا كثر فاملعىن انفقوا ما 
ضل عن حوائجكم ومل توذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة على الناس وقوله تعاىل كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم ف

تتفكرون اإلشارة إىل ما تقدم تبيينه من اخلمر وامليسر واإلنفاق وأخرب تعاىل أنه يبني للمؤمنني اآليات اليت تقودهم 
ة ملن نفعته فكرته قال الداودي وعن ابن عباس لعلكم تتفكرون يف إىل الفكرة يف الدنيا واآلخرة وذلك طريق النجا

الدنيا واآلخرة يعين يف زوال الدنيا وفنائها وإقبال اآلخرة وبقائها انتهى قال الغزايل رمحه اهللا تعاىل العاقل ال يغفل 
ريمها عربة فإن نظر إىل عن ذكر اآلخرة يف حلظة فإهنا مصريه مستقره فيكون له يف كل ما يراه من ماء أو نار أو غ

سواد ذكر ظلمة اللحد وإن نظر إىل صورة مروعة تذكر منكرا ونكريا والزبانية وإن مسع صوتا هائال تذكر نفخة 
الصور وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم اجلنة وإن مسع كلمة رد أو قبول تذكر ما ينكشف له من آخر أمره بعد 

  احلساب 

ون هذا هو الغالب على قلب العاقل ال يصرفه عنه إال مهمات الدنيا فإذا نسب من رد أو قبول وما أجدر أن يك
مدة مقامه يف الدنيا إىل مدة مقامه يف اآلخرة استحقر الدنيا إن مل يكن أغفل قلبه وأعميت بصريته انتهى من األحياء 

ب سبب اآلية أن املسلمني ملا وقوله تعاىل ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري قال ابن عباس وسعيد بن املسي
نزلت وال تقربوا مال اليتيم اآلية ونزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جتنبوا اليتامى وأمواهلم وعزلوهم عن 
أنفسهم فنزلت وإن ختالطوهم فإخوانكم اآلية وأمر اهللا سبحانه نبيه أن جييب بأن من قصد اإلصالح يف مال اليتيم 

اىل املشقة وأباح اخللطة يف ذلك إذا قصد اإلصالح ورفق اليتيم وقوله سبحانه واهللا يعلم املفسد فهو خري فرفع تع
من املصلح حتذير وقوله تعاىل ولو شاء اهللا ألعنتكم أي أل تعبكم يف جتنب أمر اليتامى والعنت املشقة ومنه عقبة 

ا ينفذه وقوله تعاىل وال تنكحوا املشركات عنوت ومنه عنت العزبة وعزيز مقتضاه ال يرد أمره وحكيم أي حمكم م
حىت يؤمن ونكح أصله يف اجلماع ويستعمل يف العقد جتوزا قالت طائفة املشركات هنا من يشرك مع اهللا إهلا آخر 

وقال قتادة وابن جبري اآلية عامة يف كل كافرة وخصصتها أية املائدة مل يتناول العموم قط الكتابيات وقال ابن عباس 
تناوهلن العموم مث نسخت آية املائدة بعض العموم يف الكتابيات وهو مذهب مالك رمحه اهللا ذكره ابن واحلسن 

جبيب وقوله تعاىل وألمة مؤمنة خري من مشركة اآلية هذا إخبار من اهللا سبحانه أن املؤمنة اململوكة خري من املشركة 
هذا قول الطربي وغريه وقوله سبحانه وال وإن كانت ذات احلسب واملال ولو أعجبتكم يف احلسن وغري ذلك 

تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا اآلية أمجعت األمة على أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوجه ملا يف ذلك من الغصاصة على 
  دين 

اإلسالم قال بعض العلماء أن الوالية يف النكاح نص يف هذه اآلية قلت ويعين ببعض العلماء حممد بن علي بن حسني 
ابن العريب انتهى ولعبد مؤمن مملوك خري من مشرك حسيب ولو أعجبكم حسنه وماله حسبما تقدم قال ع  قاله

وحتتمل اآلية عندي أن يكون ذكر العبد واألمة عبارة عن مجيع الناس حرهم ومملوكهم إذ هم كلهم عبيده سبحانه 
يف كثري من أهوائهم واهللا عز و جل ممن  وقوله تعاىل أولئك يدعون إىل النار أي بصحبتهم ومعاشرهتم واالحنطاط

باهلداية ويبني اآليات وحيض على الطاعات اليت هي كلها دواع إىل اجلنة واإلذن العلم والتمكني فإن انضاف إىل 
ذلك أمر فهو أقوى من اإلذن ألنك إذا قلت أذنت يف كذا فليس يلزمك أنك أمرت ولعلهم ترج يف حق البشر 



كر فنجا قوله تعاىل ويسألونك عن احمليض قل هو أذى قال الطربي عن السدي أن ومن تذكر عمل حسب التذ
السائل ثابت بن الدحداح وقال قتادة وغريه إمنا سألوه ألن العرب يف املدينة وما واالها كانوا قد استنوا بسنة بين 

اء يف احمليض يريد مجاعهن مبا إسرائيل يف جتنب مواكلة احلائض ومساكنتها فنزلت اآلية وقوله تعاىل فاعتزلوا النس
فسر من ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أن تشد احلائض أزارها مث شأنه بأعالها قال أمحد بن نصر 

الداودي روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا النساء يف احمليض فإن اجلذام يكون من أوالد احمليض 
ن حىت يطهرن وقرأ محزة وغريه يطهرن بتشديد الطاء واهلاء وفتحهما وكل واحدة من انتهى قوله تعلى وال تقربوه

القراءتني حيتمل أن يراد هبا االغتسال باملاء وأن يراد هبا انقطاع الدم وزوال اذاه قال ابن العريب يف أحكامه مسعت 
  ل وإذا كان بضم الراء كان معناه ال أبا بكر الشاشي يقول إذا قيل ال تقرب بفتح الراء كان معناه ال تلتبس بالفع

تدن منه انتهى ومجهور العلماء على أن وطاها يف الدم ذنب عظيم يتاب منه وال كفارة فيه مبال ومجهورهم على أن 
الطهر الذي حيل مجاع احلائض هو باملاء كطهر اجلنب وال جيزيء من ذلك تيمم وال غريه وقوله تعاىل فإن تطهرن 

كما تقدم وقال جماهد ومجاعة تطهرن أي اغتسلن باملاء بقرينة األمر باإلتيان ألن صيغة األمر من  اآلية اخلالف فيها
اهللا تعاىل ال تقع إال على الوجه األكمل وفاتوهن أمر بعد احلظر يقتضي اإلباحة واملعىن من حيث أمركم اهللا 

ابن عباس املعىن من قبل الطهر ال من قبل  بإعتزاهلن وهو الفرج أو من السرة إلىالركبة على اخلالف يف ذلك وقال
احليض وقيل املعىن من قبل حال اإلباحة ال صائمات وال حمرمات وال غري ذلك والتوابون الرجاعون وعرفه من 
الشر إىل اخلري واملتطهرون قال عطاء وغريه املعىن باملاء وقال جماهد غريه املعىن من الذنوب وقوله تعاىل نساؤكم 

ية مبيحة هليآت اإلتيان كلها إذا كان الوطء يف موضع احلرث ولفظه احلرث تعطى أن اإلباحة مل تقع حرث لكم اآل
إال يف الفرج خاصة إذ هو املزدرع قال ابن العريب يف أحكامه ويف سبب نزول هذه اآلية روايات األوىل عن جابر 

حول فنزلت اآلية وهذا حديث صحيح خرجه قال كانت اليهود تقول من أتى امرأة يف قبلها من دبرها جاء الولد أ
األئمة الثانية قالت أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل نساؤكم حرث لكم قال يأتيها مقبلة 

ومدبرة إذا كان يف صمام واحد خرجه مسلم وغريه الثالثة ما روى الترمذي أن عمر جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 
لكت قال وما أهلكك قال حولت البارحة رحلي فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا حىت سلم فقال له ه

نزلت نساؤكم حرث لكم أقبل وأدبر وأتق الدبر انتهى قال ع وأىن شئتم معناه عند مجهور العلماء من أي وجه 
  شئتم مقبلة ومدبرة 

سلم يف مصنف النسائي ويف غريه أنه قال إتيان النساء على جنب قال ع وقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يف أدبارهن حرام وورد عنه فيه انه قال ملعون من أتى امرأة يف دبرها وورد عنه أنه قال من أتى امرأة يف دبرها فقد 

امل بعد أن كفر مبا أنزل على قلب حممد وهذا هو احلق املتبع وال ينبغي ملؤمن باهللا أن يعرج هبذه النازلة على زلة ع
تصح عنه واهللا املرشد ال رب غريه وقوله جلت قدرته وقدموا ألنفسكم قال السدي معناه قدموا األجر يف جتنب ما 
هنيتم عنه وامتثال ما أمرمت به وأتقوا اهللا حتذير وأعلموا انكم مالقوه خرب يقتضي املبالغة يف التحذير أي فهو جمازيكم 

تأنيس لفاعلي الرب ومتبعى سنن اهلدى قوله تعاىل وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم اآلية على الرب واإلمث وبشر املؤمنني 
مقصد اآلية وال تعرضوا اسم اهللا تعاىل فتكثروا اإلميان به فإن احلنث يقع مع اإلكثار وفيه قلة رعي حلق اهللا تعاىل 

وحنوه اعتل باهللا وقال علي ميني وهو مل وقال الزجاج وغريه معىن اآلية أن يكون اإلنسان إذا طلب منه فعل خري 
حيلف وقوله عرضة قال ابن العريب يف أحكامه أعلم أن بناء عرض يف كالم العرب يتصرف على معان مرجعها إىل 



املنع ألن كل شيء عرض فقد منع ويقال ملا عرض يف السماء من السحاب عارض ألنه مينع من رؤيتها ومن رؤية 
وإن تربوا مفعول من أجله والرب مجيع وجوه الرب وهو ضد اإلمث ومسيع أي ألقوال العباد البدرين والكواكب انتهى 

عليم بنياهتم وهو جماز على اجلميع واليمني احللف وأصله أن العرب كانت إذا حتالفت أو تعاهدت أخذ الرجل ميني 
ؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم سقط صاحبه بيمينه مث كثر ذلك حىت مسي احللف والعهد نفسه ميينا وقوله تعاىل ال ي

  الكالم الذي ال حكم له قال ابن عباس وعائشة والشعيب وأبو صاحل وجماهد لغو اليمني قول الرجل يف درج 

كالمه واستعجاله يف احملاورة ال واهللا وبلى واهللا دون قصد لليمني وقد أسنده البخاري عن عائشة وقال أبو هريرة 
غو اليمني ما حلف به الرجل على يقينه فكشف الغيب خالف ذلك ع وهذا اليقني هو واحلسن ومالك ومجاعة ل

غلبة الظن وقال زيد بن أسلم لغو اليمني هو دعاء الرجل على نفسه وقال الضحاك هي اليمني املكفرة وحكى ابن 
كسب وحيكم موقعهما يف عبد الرب قوال أن اللغو إميان املكره قال ع وطريقة النظر أن تتأمل لفظة اللغو ولفظة ال

اللغة فكسب املرء ما قصده ونواه واللغو ما مل يتعمده أو ما حقه هلجنته إن يسقط فيقوي على هذه الطريقة بعض 
األقوال املتقدمة ويضعف بعضها وقد رفع اهللا عز و جل املؤاخذة باإلطالق يف اللغو فحقيقته ما ال إمث فيه وال كفارة 

بعقوبة اآلخرة يف الغموس املصبورة وفيما ترك تكفريه مما فيه كفارة وبعقوبة الدنيا يف إلزام واملؤاخذة يف اإلميان هي 
الكفارة فيضعف القول بأهنا اليمني املكفرة الن املواخذةقد وقعت فيها وختصيص املواخذة بأهنا يف اآلخرة فقط حتكم 

ؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم قال ابن عباس ت والقول األول ارجح وعليه عول اللخمي وغريه وقوله تعاىل ولكن ي
وغريه ما كسب القلب هي اليمني الكاذبة الغموس فهذه فيها املواخذة يف اآلخرة أي وال تكفر ع ومسيت الغموس 

ألهنا غمست صاحبها يف اإلمث وغفور حليم صفتان الئقتان مبا ذكر من طرح املؤاخذة إذ هو باب رفق وتوسعة 
من نسائهم اآلية يولون معناه حيلفون وااليالء اليمني واختلف من املراد بلزوم حكم اإليالء  وقوله تعاىل للذين يولون

فقال مالك هو الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمني يلحق عن احلنث فيها حكم أن ال يطأها ضررا منه أكثر من 
  أربعة أشهر ال يقصد بذلك إصالح ولد رضيع وحنوه وقال به عطاء وغريه وقوله 

اىل من نسائهم يدخل احلرائر واالماء إذا تزوجن والتربص التأين والتأخر وأربعة أشهر عند مالك وغريه للحر تع
وشهران للعبد وقال الشافعي هو كاحلر وفاءوا معناه رجعوا ومنه حىت تفيء إىل أمر اهللا قال اجلمهور وإذا فاء كفر 

حال العذر قوله تعاىل واملطلقات يتربص بأنفسهن ثالثة قروء والفيء عند مالك ال يكون إال بالوطء أو بالتكفري يف 
حكم هذه اآلية قصد اإلسترباء ال أنه عبارة ولذلك خرجت منه من مل ينب هبا خبالف عدة الوفاة اليت هي عبادة 
 والقرء يف اللغة الوقت املعتاد تردده فاحليض يسمى على هذا قرءا وكذلك يسمى الطهر قرءا واختلف يف املراد

بالقروء هنا فقال عمر ومجاعة كثرية املراد بالقروء يف اآلية احليض وقالت عائشة ومجاعة من الصحابة والتابعني ومن 
بعدهم املراد األطهار وهو قول مالك واختلف املأولون يف قوله ما خلق اهللا يف أرحامهن فقال ابن عمر وجماهد 

لكتمان النهي عن اإلضرار بالزوج يف إلزامه النفقة وإذهاب حقه وغريمها هو احليض واحلبل مجيعا ومعىن النهي عن ا
يف االرجتاع فأمرن بالصدق نفيا وإثباتا وقال قتادة كانت عادهتن يف اجلاهلية أن يكتمن احلمل ليلحقن الولد بالزوج 

ل هلن ما يقتضي اجلديد ففي ذلك نزلت اآلية وقال ابن عباس أن املراد احلبل والعموم راجح ويف قوله تعاىل وال حي
أهنن مؤمتنات على ما ذكر ولو كان االستقصاء مباحا مل يكن كتم وقوله سبحانه إن كن يؤمن باهللا اآلية أي حق 

اإلميان وهذا كما تقول أن كنت حرا فأنتصر وأنت ختاطب حرا والبعل الزوج ونص اهللا تعاىل هبذه اآلية على أن 
يف العدة واإلشارة بذلك إىل املدة بشرط أن يريد اإلصالح دون املضارة للزوج أن يرجتع امرأته املطلقة ما دامت 



كما تشدد على النساء يف كتم ما يف أرحامهن وقوله تعاىل وهلن مثل الذي عليهن اآلية تعم مجيع حقوق الزوجية 
  وقوله تعاىل وللرجال عليهن 

بهه وقال زيد بن أسلم ذلك يف الطاعة درجة قال جماهد هو تبنيه على فضل حظه على حظها يف املرياث وما أش
عليها أن تطيعه وليس عليه أن يطيعها وقال ابن عباس تلك الدرجة إشارة إىل حض الرجل على حسن العشرة 

والتوسع للنساء يف املال واخللق أي أن األفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه وهذا قول حسن بارع وقوله تعاىل 
بن الزبري وغريه نزلت هذه اآلية بيانا لعدد الطالق الذي للمرء فيه أن يرجتع دون الطالق مرتان اآلية قال عروة 

جتديد مهر وويل وقال ابن عباس وغريه املراد باآلية التعريف بسنة الطالق وإن من طلق اثنتني فليتق اهللا يف الثالثة 
تضمن هذين املعنيني ص الطالق مبتدأ فأما تركها غري مظلومة شيئا من حقها وأما أمسكها حمسنا عشرهتا ع واآلية ت

على حذف مضاف أي عدد الطالق ومرتان خربه انتهى واإلمساك باملعروف هو االرجتاع بعد الثانية إىل حسن 
العشرة والتسريح حيتمل لفظه معنيني أحدمها تركها تتم العدة من الثانية وتكون أملك بنفسها وهذا قول السدي 

طلقها ثالثة فيسرحها بذلك وهذا قول جماهد وعطاء وغريمها وإمساك مرتفع باالبتداء والضحاك واملعىن اآلخر أن ي
واخلرب أمثل أو أحسن وقوله تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيأ اآلية خطاب لالزواج هناهم به أن 

نفرد الرجل بالضرر وخص يأخذوا من أزواجهم شيأ على وجه املضارة وهذا هو اخللع الذي ال يصح إال بأن ال ي
بالذكر ما ءاتى األزواج نساءهم ألنه عرف الناس عند الشقاق والفساد أن يطلبوا ما خرج من أيديهم وحرم اهللا 
تعاىل على الزوج يف هذه اآلية أن يأخذ إال بعد اخلوف إال يقيما حدود اهللا وأكد التحرمي بالوعيد وحدود اهللا يف 

  ني من حسن العشرة وحقوق العصمة وقوله تعاىل فإن خفتم إال يقيما هذا املوضع هي ما يلزم الزوج

حدود اهللا املخاطبة للحكام واملتوسطني هلذا األمر وإن مل يكونوا حكاما وترك إقامة حدود اهللا هو إستخفاف املرأة 
اهللا معناه إال  حبق زوجها وسوء طاعتها إياه قال ابن عباس ومالك ومجهور العلماء وقال الشعيب إال يقيما حدود

يطيعا اهللا وذلك أن املغاصبة تدعو إىل ترك الطاعة وقوله تعاىل فال جناح عليهما فيما افتدت به إباحة للفدية 
وشركها يف ارتفاع اجلناح ألهنا ال جيوز هلا ان تعطيه ماهلا حيث ال جيوز له أخذه وهي تقدر على املخاصمة قال ابن 

وغريهم مباح للزوج أن يأخذ من املرأة يف الفدية مجيع ما متلكه وقضى بذلك  عباس وابن عمر ومالك وأبو حنيفة
عمر بن اخلطاب وقال طاوس والزهري واحلسن وغريهم ال جيوز له أن يزيد على املهر الذي أعطاها وقال ابن 

ي هذه األوامر املسيب ال أرى أن يأخذ منها كل ما هلا ولكن ليدع هلا شيئا وقوله تعاىل تلك حدود اهللا اآلية أ
والنواهي فال تتجاوزوها مث توعد تعاىل على جتاوز احلد بقوله ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون وهو كما 

قال صلى اهللا عليه و سلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقوله تعاىل فإن طلقها فال حتل له من بعد اآلية قال ابن عباس 
قال ع فيجيء التسريح املتقدم ترك املرأة تتم عدهتا من الثانية وأمجعت األمة يف هذه وغريه هو ابتداء الطلقة الثالثة 

النازلة على اتباع احلديث الصحيح يف امرأة رفاعة حني تزوجت عبد الرمحن بن الزبري فقال هلا النيب صاى اهللا عليه 
العلماء أنه ال حيلها إال الوطء  وسلم لعلك اردت الرجوع اىل رفاعة ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فرأى

وكلهم على أن مغيب احلشفة حيل إال احلسن بن أيب احلسن قال ال حيلها إال اإلنزال وهو ذوق العسيلة والذي حيلها 
عند مالك النكاح الصحيح والوطء املباح وقوله تعاىل فإن طلقها فال جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما 

  حدود اهللا اآلية 



املعىن فإن طلقها املتزوج الثاين فال جناح عليهما أي املرأة والزوج األول قاله ابن عباس وال خالف فيه والظن هنا 
على بابه من تغليب أحد اجلائزين وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا وقوله تعاىل وإذا طلقتم النساء اآلية خطاب 

يرجتع قرب انقضائها مث يطلق بعد ذلك قاله الضحاك وغريه وال للرجال هني الرجل أن يطول العدة مضارة هلا بأن 
خالف فيه ومعىن بلغن أجلهن قاربن ألنه بعد بلوغ األجل ال خيار له يف اإلمساك ومعىن أمسكوهن راجعوهن 

 ومبعروف قيل هو اإلشهاد وال متسكوهن أي ال تراجعوهن ضرارا وباقي اآلية بني وقوله تعاىل وال تتخذوا ءايات اهللا
هزؤا اآلية املراد بآياته النازلة يف األوامر والنواهي وقال احلسن نزلت هذه اآلية فيمن طلق العبا أو هازئا أو راجع 

كذلك وقالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة 
ن والسنة واحلكمة وهي السنة املبينة مراد اهللا سبحانه وقوله تعاىل مث ذكر اهللا عباده بإنعامه سبحانه عليهم بالقرآ

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن اآلية خطاب للمؤمنني الذين منهم األزواج ومنهم األولياء ألهنم 
يف هذا املعىن املراد يف تعضلوهن وبلوغ األجل يف هذا املوضع تناهيه ألن املعىن يقتضي ذلك وقد قال بعض الناس 

أن املراد بتعضلوهن األزواج وذلك بأن يكون االرجتاع مضارة عضال عن نكاح الغري فقوله أزواجهن على هذا يعين 
به الرجال إذ منهم األزواج وعلى أن املراد بتعضلوهن األولياء فاألزواج هم الذين كن يف عصمتهم والعضل املنع 

اعضلت الدجاجة إذا عسر بيضها والداء العضال العسري الربء وقيل  وهو من معىن التضييق والتعسري كما يقال
نزلت هذه اآلية يف معقل بن يسار وأخته ملا طلقها زوجها ومتت عدهتا أراد أرجتاعها فمنعه ويل املرأة وقيل نزلت يف 

  جابر بن عبد اهللا وأخته وهذه اآلية تقتضي ثبوت حق 

ناه املهر واإلشهاد وقوله تعاىل ذلك يوعظ به من كان منكم خطاب للنيب الويل يف إنكاح وليته وقوله باملعروف مع
صلى اهللا عليه و سلم مث رجوع إىل خطاب اجلماعة واإلشارة يف ذلكم أزكى إىل ترك العضل وأزكى وأطهر معناه 

دي العضل أطيب للنفس وأطهر للعرض والدين بسبب العالقات اليت تكون بني األزواج ورمبا مل يعلمها الويل فيؤ
إىل الفساد واملخالطة على ما الينبغي واهللا تعاىل يعلم من ذلك ما ال يعلم البشر قوله تعاىل والوالدات يرضعن 

أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة يرضعن أوالدهن خرب معناه األمر على الوجوب لبعض الوالدات 
كانت حتت أبيه أو رجعية وال مانع من علو قدر بغري أجر وعلى الندب لبعضهن فيجب على األم اإلرضاع أن 

وكذلك أن كان األب عدميا أو مل يقبل الولد غريها وهذه اآليات يف املطلقات جعلها اهللا حدا عند اختالف الزوجني 
أن يف مدة الرضاع فمن دعا منهما إىل إكمال احلولني فذلك له وقوله تعاىل ملن أراد أن يتم الرضاعة مبين على 

احلولني ليسا بفرض ال يتجاوز وانتزع مالك رمحه اهللا ومجاعة من العلماء من هذه اآلية أن الرضاعة احملرمة اجلارية 
جمرى النسب إمنا هي ما كان يف احلولني ألن بإنقضاء احلولني متت الرضاعة فال رضاعة ت فلو كان رضاعة بعد 

ني من فصالة اعترب إذ ما قارب الشيء فله حكمه انتهى وقوله احلولني مبدة قريبة وهو مستمر الرضاع أو بعد يوم
تعاىل وعلى املولود له رزقهن اآلية املولود له اسم جنس وصنف من الرجال والرزق يف هذا حلكم الطعام الكايف 
نفاق وقوله باملعروف جيمع حسن القدر يف الطعام وجودة األداء له وحسن االقتضاء من املرأة مث بني سبحانه أن األ

على قدر غىن الزوج بقوله ال تكلف نفس إال وسعها وقرأ أبو عمرو وابن كثري وابان عن عاصم ال تضار والدة 
  بضم الراء وهو خرب 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

معناه األمر وحيتمل أن يكون األصل ال تضارر بكسر الراء األوىل فوالدة فاعلة وحيتمل بفتح الراء األوىل فوالدة 
افع ومحزة والكسائي وعاصم ال تضار مفعول مل يسم فاعله ويعطف مولود له على هذا احلد يف االحتمالني وقرأ ن

بفتح الراء وهذا على النهي وحيتمل أصله ما ذكرنا يف األوىل ومعىن اآلية يف كل قراءة النهي عن اإلضرار ووجوه 
الضرر ال تنحصر وكل ما ذكر منها يف التفاسري فهو مثال ت ويف احلديث ال ضرر وال ضرار رواه مالك يف املوطأ 

 احللية ورويناه يف سنن الدارقطين وغريه من طرق متصال وهو حسن انتهى وقوله تعاىل وعلى مرسال قال النووي يف
الوارث مثل ذلك قال مالك ومجيع أصحابه والشعيب والزهري ومجاعة من العلماء املراد بقوله مثل ذلك ان ال يضار 

يضار الوارث وإمنا اخلالف هل عليه وأما الرزق والكسوة فال شيء عليه منه قال ع فاإلمجاع من األمة يف أن ال 
رزق وكسوة أم ال وقوله تعاىل فإن أرادا فصاال اآلية أي فإن أراد الوالدان وفصاال معناه فطاما عن الرضاع وحترير 

القول يف هذا أن فصله قبل احلولني ال يصح إال بتراضيهما وإن ال يكون على املولود ضرر وأما بعد متامهما فمن 
فذلك له إال أن يكون يف ذلك على الصيب ضرر وقوله تعاىل وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم  دعا إىل الفصل

خماطبة جلميع الناس جيمع اآلباء واألمهات أي هلم اختاذ الظئر مع االتفاق على ذلك وأما قوله إذا سلمتم فمخاطبة 
ة من السبعة ءاتيتم باملد مبعىن أعطيتم وقرأ للرجال خاصة إال على أحد التأويلني يف قراءة من قرا أوتيتم وقرأ الست

  ... توارثه ءاباء ءابائهم قبل ... وما كان من خري أتوه فإمنا ... ابن كثري أتيتم مبعىن فعلتم كما قال زهري 
  فأحد التأويلني يف هذه القراءة كاألول والتأويل الثاين لقتادة وهو إذا سلمتم ما 

م كل واحد من األبوين ورضي وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خري وإرادة ءاتيتم من إرادة االسترضاع أي سل
ومعروف وعلى هذا االحتمال يدخل النساء يف اخلطاب ت ويف هذا التاويل تكلف وقال سفيان املعىن إذا سلمتم 

بكل عمل ويف  إىل املسترضعة وهي الظئراجرها باملعروف وباقي اآلية امر بالتقوى وتوقيف على ان اهللا تعاىل بصري
هذا وعيد وحتذير أي فهو جماز حبسب عملكم وقوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 

هذه اآلية يف عدة املتويف عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها اخلصوص يف احلرائر غري احلوامل ومل تعن اآلية ملا 
محلها عند اجلمهور وروي عن على وابن عباس اقصى االجلني ويتربصن يشذ من مرتابة وحنوها وعدة احلامل وضع 

خرب يتضمن معىن االمر والتربص الصرب والتأىن واالحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم متظاهرة ان التربص 
ت وقت باحداد وهو االمتناع عن الزينة ولبس املصبوغ اجلميل والطيب وحنوه والتزام املبيت يف مسكنها حيث كان

وفاة الزوج وهذا قول مجهور العلماء وهو قول مالك واصحابه وجعل اهللا تعاىل اربعة اشهر وعشرا عبادة يف العدة 
فيها استرباء للحمل اذ فيها تكمل األربعون واألربعون واالربعون حسب احلديث الذي رواه ابن مسعود وغريه مث 

لظهور احلركة باجلنني وذلك لنقص الشهور او كماهلا او ينفخ الروح وجعل تعاىل العشر تكملة اذا هي مظنة 
لسرعة حركة اجلنني او ابطائها قاله ابن املسيب وغريه وقال تعاىل وعشرا تغليبا حلكم الليايل وقرأ ابن عباس وعشر 

علن يف ليال قال مجهور العلماء ويدخل يف ذلك اليوم العاشر وقوله تعاىل فاذا بلغن اجلهن فال جناح عليكم فيما ف
انفسهن باملعروف واهللا مبا تعملون خبري فيما فعلن يريد به التزوج فما دونه من زينة واطراح االحداد قاله جماهد 

  وغريه إذا كان معروفا غري منكر قال 



ع ووجوه املنكر كثرية وقوله سبحانه واهللا مبا تعملون خبري وعيد يتضمن التحذير وخبري اسم فاعل من خرب اذا 
م الشيء وقوله تعاىل وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اآلية تصريح خطبة املعتدة حرام تقصى عل

والتعريض جائز وهو الكالم الذي ال تصريح فيه او اكننتم معناه سترمت واخفيتم وقوله تعاىل ستذكروهنن قال 
ساء املعتدات يف نفوسكم وبالسنتكم فنهى احلسن معناه ستخطبوهنن وقال غريه معناه علم اهللا أنكم ستذكرون الن

عن ان يوصل اىل التواعد معهن عن ع والسر يف اللغة يقع على الوطء حالله وحرامه واآلية تعطي النهي عن ان 
يواعد الرجل املعتدة ان يطأها بعد العدة بوجه التزويج وقال ابن جبري سرا أي نكاحا وهذه عبارة خملصة وامجعت 

املواعدة يف العدة وقوله تعاىل اال ان تقولوا قوال معروفا استثناء منقطع والقول املعروف هو ما االمة على كراهة 
ابيح من التعريض كقول الرجل انكم ألكفاء كرام وما قدر كان وحنو هذا وقوله تعاىل وال تعزموا عقدة النكاح 

عقدة ت والظاهر ان العزم غري العقد  حىت يبلغ الكتاب اجله عزم العقده عقدها باالشهاد والويل وحينئذ تسمى
وقوله تعاىل حىت يبلغ الكتاب اجله يريد متام العدة والكتاب هنا هو احلد الذي جعل والقدر الذي رسم من املدة 

وقوله واعلموا أن اهللا يعلم ما يف انفسكم فاحذروه اآلية حتذير من الوقوع فيما هنى عنه وتوقيف على غفره وحلمه 
 جناح عليكم ان طلقتم النساء ما مل متسوهن او تفرضوا هلن فريضة هذا ابتداء اخبار برفع اجلناح عن وقوله تعاىل ال

املطلق قبل البناء واجلماع فرض مهرا او مل يفرض وملا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التزوج ملعىن الذوق 
وقصد دوام الصحبة وقع يف نفوس املؤمنني ان من  وقضاء الشهوة وامر بالتزوج طلبا للعصمة والتماس ثواب اهللا

  طلق قبل البناء قد واقع جزأ من هذا املكروه فنزلت اآلية رافعة للجناح يف ذلك 

إذا كان اصل النكاح على املقصد احلسن وقال قوم ال جناح عليكم معناه ال طلب جلميع املهر بل عليكم نصف 
هلا وفرض املهر اثباته وحتديده وهذه اآلية تعطى جواز العقد على  املفروض ملن فرض هلا واملتعة ملن مل يفرض

التفويض ألنه نكاح مقرر يف اآلية مبني حكم الطالق فيه قاله مالك يف املدونة والفريضة الصداق وقوله تعاىل 
ب ومتعوهن أي اعطوهن شيأ يكون متاعا هلن ومحله ابن عمر وغريه على الوجوب ومحله مالك وغريه على الند

واختلف الناس يف مقدار املتعة قال احلسن ميتع كل على قدره هذا خبادم وهذا باثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة 
وكذلك يقول مالك وقوله تعاىل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره دليل على رفض التحديد واملوسع أي من 

وقوله تعاىل باملعروف أي ال محل فيه وال تكلف على اتسع حاله واملقتر املقل القليل املال ومتاعا نصب على املصدر 
احد اجلانبني فهو تأكيد ملعىن قوله على املوسع قدره وعلى املقتر قدره مث أكد تعاىل الندب بقوله حقا على احملسنني 

 أي يف هذه النازلة من التمتيع هم حمسنون ومن قال بان املتعة واجبة قال هذا تأكيد للوجوب أي على احملسنني
باالميان واالسالم وحقا صفة لقوله تعاىل متاعا ت وظاهر اآلية عموم هذا احلكم يف مجيع املطلقات كما هو مذهب 

الشافعي وامحد واصحاب الرأي والظاهر محل املتعة على الوجوب لوجوه منها صيغة األمر ومنها قوله حقا ومنها من 
مبا ادى ترك ذلك اىل العداوة والبغضاء بني املؤمنني وقد مال جهة املعىن ما يترتب على امتاعها من جرب القلوب ور

بعض ائمتنا املتأخرين اىل الوجوب انتهى وقوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن اآلية اختلف يف هذه اآلية 
  هن فقالت فرقة فيها مالك اهنا خمرجة للمطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع إذ يتناوهلا قوله تعاىل ومتعو

وقال قتادة نسخت هذه اآلية اآلية اليت قبلها وقال ابن القاسم يف املدونة كان املتاع لكل مطلقة بعوله تعاىل 
وللمطلقات متاع باملعروف ولغري املدخول هبا باآلية اليت يف سورة االحزاب فاستثىن اهللا سبحانه املفروض هلا قبل 

زعم زيد بن اسلم اهنا منسوخة حكى ذلك يف املدونة عن زيد بن الدخول هبذه اآليةواثبت هلا نصف ما فرض فقط و



اسلم زعما وقال ابن القاسم اهنا استثناء والتحرير يرد ذلك اىل النسخ الذي قال زيد الن ابن القاسم قال ان قوله 
علماء منهم ابو تعاىل وللمطلقات متاع عم اجلميع مث استثىن اهللا منه هذه اليت فرض هلا قبل املسيس وقال فريق من ال

ثور املتعة لكل مطلقة عموما وهذه اآلية امنا بينت ان املفروض هلا تاخذ نصف ما فرض أي مع متعتها وقرأ اجلمهور 
فنصف بالرفع واملعىن فالواجب نصف ما فرضتم وقوله تعاىل إال أن يعفون استثناء منقطع ويعفون معناه يتركن 

د الزوج وذلك اذا كانت املرأة متلك امر نفسها واختلف يف املراد ويصفحن أي يتركن النصف الذي وجب هلن عن
بقوله تعاىل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال ابن عباس وجماهد ومالك وغريهم هو الويل الذي املرأة يف حجره 

اما ان تعفو وقالت فرقة الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج فعلى القول االول الندب يف النصف الذي جيب للمرأة 
هي واما ان يعفووليها وعلى القول الثاين اما ان تعفو هي ايضا فال تاخذ شيأ وأما أن يعفو الزوج عن النصف الذي 

حيط فيؤدي مجيع املهر مث خاطب تعاىل اجلميع نادبا بقوله وان تعفوا اقرب للتقوى أي يا مجيع الناس وقرأ علي بن 
ي قراءة متمكنة املعىن النه موضع تناس ال نسيان اال على التشبيه وقوله تعاىل ايب طالب وغريه وال تناسوا الفضل وه

وال تنسوا الفضل ندب إىل اجملاملة وقوله إن اهللا مبا تعملون بصري خرب وضمنه الوعد للمحسن واحلرمان لغري احملسن 
  قوله 

ية أمر باحملافظة على اقامة الصلوات يف تعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى اآلية اخلطاب جلميع األمة واآل
اوقاهتا جبميع شروطها وخرج الطحاوي عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أمر بعبد من عباد اهللا 
أن يضرب يف قربه مائة جلدة فلم يزل يسأل اهللا تعاىل ويدعوه حىت صارت واحدة فامتأل قربه عليه نارا فلما ارتفع 

ال على م جلدتين قال انك صليت صالة بغري طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره انتهى من التذكرة عنه افاق فق
للقرطيب ويف احلديث أن الصالة ثالثة اثالث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها حبقها قبلت منه 

انتهى من الكوكب الدري وروى  وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صالته رد عليه سائر عمله رواه النساءى
مالك يف املوطأ عن حيي بن سعيد انه قال بلغىن انه اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصالة فان قبلت منه نظر فيما 

بقي من عمله وان مل تقبل منه مل ينظر يف شيء من عمله قال ابو عمر بن عبد الرب يف التمهيد وقد روي هذا احلديث 
ى اهللا عليه و سلم من وجوه صحاح مث اسند ابو عمر عن انس بن حكيم الضيب قال قال يل ابو مسندا عن النيب صل

هريرة اذا اتيت اهل مصرك فاخربهم اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اول ما حياسب به العبد 
ع أكملت الفريضة من تطوعه مث املسلم صالة املكتوبة فان امتها وإال قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطو

يفعل بسائر األعمال املفروضة مثل ذلك ويف رواية متيم الدارى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا املعىن قال مث 
الزكاة مثل ذلك مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك انتهى وذكر اهللا سبحانه الصالة الوسطى ثانية وقد دخلت قبل 

  نه يف عموم قوله الصلوات أل

اراد تشريفها واختلف الناس يف تعيينها فقال علي وابن عباس ومجاعة من الصحابة اهنا صالة الصبح وهو قول مالك 
وقالت فرقة هي الظهر وورد فيه حديث وقالت فرقة هي صالة العصر ويف مصحف عائشة وامالء حفصة صالة 

دويب هي صالة املغرب وحكى ابو عمر بن عبد العصر وعلى هذا القول مجهور العلماء وبه اقول وقال قبيصة بن 
الرب عن فرقة اهنا صالة العشاء اآلخرة وقالت فرقة الصالة الوسطى مل يعينها اهللا سبحانه فهي يف مجلة اخلمس غري 

معينة كليلة القدر وقالت فرقة هي صالة اجلمعة وقال بعض العلماء هي اخلمس وقوله اوال على الصلوات يعم 
مث خص الفرض بالذكر وقوله تعاىل وقوموا هللا قانتني معناه يف صالتكم واختلف يف معىن قانتني فقال النفل والفرض 



الشعيب وغريه معناه مطيعني قال الضحاك كل قنوت يف القرءان فامنا يعىن به الطاعة وقاله ابو سعيد عن النيب صلى 
م كانوا يتكلمون يف الصالة حىت نزلت هذه اهللا عليه و سلم وقال ابن مسعود وغريه القنوت السكوت وذلك اهن

اآلية فامروا بالسكوت وقال جماهد معىن قانتني خاشعني فالقنوت طول الركوع واخلشوع وغض البصر وخفض 
اجلناح قال ع واحضار اخلشية والفكر يف الوقوف بني يدي اهللا سبحانه وقال الربيع القنوت طول القيام وطول 

دعاء وقانتني معناه داعني روي معناه عن ابن عباس وقوله تعاىل فان خفتم فرجاال او الركوع وقال قوم القنوت ال
ركبانا اآلية امر اهللا تعاىل بالقيام له يف الصالة حبالة قنوات وهو الوقار والسكينة وهدو اجلوارح وهذا على احلالة 

رخص لعبيده يف الصالة رجاال متصرفني على الغالبة من األمن والطمانينة مث ذكر تعاىل حالة اخلوف الطارئة احيانا ف
االقدام وركبانا على اخليل واالبل وحنومها امياء واشارة بالراس حيث ما توجه هذا قول مجيع العلماء وهذه هي 

  صالة الفذ الذى قد ضايقه اخلوف على نفسه يف 

خياف منه على روحه فهو مبيح ما حال املسايفة او من سبع يطلبه او عدو يتبعه او سيل حيمله وباجلملة فكل امر 
تضمنته هذه اآلية واما صالة اخلوف باالمام وانقسام الناس فليس حكمها يف هذه اآلية وسيايت ان شاء اهللا يف سورة 
النساء والركبان مجع راكب وهذه الرخصة يف ضمنها بامجاع من العلماء ان يكون االنسان حيث ما توجه ويتقلب 

اة نفسه ت وروى ابو داوود يف سننه عن عبد اهللا بن أنيس قال بعثىن رسول اهللا صلى ويتصرف حبسب نظره يف جن
اهللا عليه و سلم اىل خالد بن سفيان وكان حنو عرنة وعرفات قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صالة العصر 

اء حنوه فلما دنوت منه فقلت اين ال خاف ان يكون بيىن وبينه ما يؤخر الصالة فانطلقت امشي وانا اصلى اومى امي
قال يل من انت قلت رجل من العرب بلغىن انك جتمع هلذا الرجل فجئتك يف ذلك قال اين لفى ذلك فمشيت معه 
ساعة حىت اذا امكنىن علوته بسيفى حىت برد انتهى وقد ترجم عليه باب يف صالة الطالب قال ع واختلف الناس 

عة انه ال ينقص من عدد الركعات شيأ فيصلي املسافر ركعتني كم يصلى من الركعات والذي عليه مالك ومجا
واختلف املتأولون يف قوله سبحانه فإذا امنتم فاذكروا اهللا اآلية فقالت فرقة املعىن إذا زال خوفكم فاذكروا اهللا 

بل من سبحانه بالشكر على هذه النعمة وقالت فرقة اذكروا اهللا أي صلوا كما علمتم صالة تامة يعىن فيما يستق
الصلوات قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية ال زواجهم متاعا اىل احلول غري اخراج فان 

خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف انفسهن من معروف واهللا عزيز حكيم الذين رفع باالبتداء وخربه مضمر 
م وصية قالت فرقة كانت هذه وصية من اهللا تقديره فعليهم وصية ال زواجهم ويف قراءة ابن مسعود كتب عليك

  تعاىل جتب بعد وفاة الزوج قال قتادة 

كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها هلا السكىن والنفقة حوال يف مال الزوج ما مل خترج برأيها مث نسخ ما يف هذه اآلية 
االشهر والعشر وقاله ابن عباس  من النفقة بالربع او بالثمن الذي يف سورة النساء ونسخ سكىن احلول باألربعة

وغريه ومتاعا نصب على املصدر وقوله تعاىل غري اخراج معناه ليس ألولياء امليت ووارثي املنزل اخراجها وقوله 
تعاىل فان خرجن اآلية معناه ان اخلروج اذا كان من قبل الزوجة فال جناح على احد ويل او حاكم او غريه فيما 

وتزين وترك احداد اذا كان ذلك من املعروف الذي ال ينكر وقوله تعاىل واهللا عزيز  فعلن يف انفسهن من تزويج
حكيم صفة تقتضي الوعيد بالنقمة ملن خالف احلد يف هذه النازلة وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ املتفق عليه 

لكم تعقلون قال عطاء بن ايب وقوله تعاىل وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني كذلك يبني اهللا لكم ءاياته لع
رباح وغريه هذه اآلية يف الثيبات اللوايت قد جومعن اذ قد تقدم يف غري هذه اآلية ذكر املتعة للوايت مل يدخل هبن 



وقال ابن زيد هذه اآلية نزلت مؤكدة ألمر املتعة ألنه نزل قبل حقا على احملسنني فقال رجل فان مل أرد أن احسن مل 
على املتقني قال الطربي فوجب ذلك عليهم قوله تعاىل أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم أمتع فنزلت حقا 

الوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا اآلية هذه رؤية القلب مبعىن أمل تعلم قصة هؤالء فيما قال الضحاك اهنم قوم 
ا من ديارهم فرارا من ذلك فاماهتم اهللا من بين اسراءيل أمروا باجلهاد فخافوا املوت بالقتل يف اجلهاد فخرجو

ليعرفهم انه ال ينجيهم من املوت شيء مث أحياهم وأمرهم باجلهاد بقوله وقاتلوا يف سبيل اهللا اآلية وروى ابن جريج 
 عن ابن عباس اهنم كانوا من بين اسراءيل واهنم كانوا أربعني الفا ومثانية ءاالف واهنم اميتوا مث احيوا وبقيت الرائحة

  على ذلك السبط من بين اسراءيل إىل اليوم 

فامرهم اهللا باجلهاد ثانية فذلك قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا قال ع وهذا القصص كله لني االسناد وامنا الالزم من اآلية 
ا من ان اهللا تعاىل اخرب نبيه حممدا صلى اهللا عليه و سلم اخبارا يف عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجو

ديارهم فرارا من املوت فاماهتم اهللا مث احياهم ليعلموا هم وكل من خلف بعدهم إن اإلماتة إمنا هي بإذن اهللا ال بيد 
غريه فال معىن خلوف خائف وجعل اهللا تعاىل هذه اآلية مقدمة بني يدي امره املؤمنني من أمة حممد صلى اهللا عليه و 

رصف اآلية واجلمهور على أن الوف مجع الف وهو مجع كثرة وقال ابن سلم باجلهاد هذا قول الطربي وهو ظاهر 
زيد يف لفظة الوف إمنا معناها وهم مؤتلفون وقوله تعاىل أن اهللا لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس ال يشكرون 

جيعلوا احلول اآلية تنبيه على فضله سبحانه على هؤالء القوم الذين تفضل عليهم بالنعم وأمرهم باجلهاد وإن ال 
والقوة إال له سبحانه حسبما أمر مجيع العامل بذلك فلم يشكروا نعمته يف مجيع هذا بل استبدوا وظنوا أن حوهلم 
وسعيهم ينجيهم وهذه اآلية حتذير لسائر الناس من مثل هذا الفعل أي فيجب أن يشكر الناس فضله سبحانه يف 

نواهي فيكون منهم املبادرة إىل امتثاهلا ال طلب اخلرص عنها ويف اجياده هلم ورزقه اياهم وهدايته باألوامر وال
ختصيصه تعاىل األكثر داللة على أن األقل الشاكر وقوله تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا اآلية اجلمهور أن هذه اآلية 

هللا هي العليا خماطبة المة حممد صلى اهللا عليه و سلم بالقتال يف سبيل اهللا وهو الذي ينوي به أن تكون كلمة ا
حسب احلديث وقال ابن عباس والضحاك األمر بالقتال هو للذين احيوا من بين اسراءيل قال الطربي والى وجه 

هلذا القول مث قال تعاىل من ذا الذي يقرض اهللا اآلية فدخل يف ذلك املقاتل يف سبيل اهللا فانه يقرض رجاء ثواب اهللا 
  هذه اآلية ملا  كما فعل عثمان يف جيش العسرة ويروى أن

نزلت قال أبو الدحداح يا رسول اهللا أو أن اهللا يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال فإين قد اقرضته حائطي 
حلائط فيه ستمائة خنلة مث جاء احلائط وفيه أم الدحداح فقال أخرجي فاين قد أقرضت ريب حائطي هذا قال فكان 

ول كم من عذق مذلل اليب الدحداد يف اجلنة وأستدعاء القرض يف هذه اآلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق
وغريها امنا هو تأنيس وتقريب لالفهام واهللا هو الغين احلميد قال ابن العريب يف أحكامه وكىن اهللا عز و جل عن 

فقال النيب صلى اهللا  الفقري بنفسه العلية ترغيبا يف الصدقة كما كىن عن املريض واجلائع والعاطش بنفسه املقدسة
عليه و سلم أن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة يا أبن ءادم مرضت فلم تعدين قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 

العاملني قال أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لو جدتين عنده يا أبن ءادم 
وأنت رب العاملني قال أما علمت أنه أستطعمك عبدي فالن فلم استطعمتك فلم تطعمين يقال يا رب كيف اطعمك 

تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يابن آدم استسقيتك فلم تسقين قال يارب كيف اسقيك 
وانت رب العاملني قال استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي انتهى واللفظ 



ن العريب وهذا كله خرج خمرج التشريف ملن كين عنه وترغيبا ملن خوطب أنتهى وقوله حسنا لصحيح مسلم قال أب
معناه تطيب فيه النية ويشبه أيضا أن تكون أشارة اىل كثرته وجودته وهذه االضعاف الكثرية إىل السبع مائة اليت 

وىل سبحانه وال سبيل إىل التحديد رويت ويعطيها مثال السنبلة ت واحلق الذي الشك فيه وجوب اإلميان مبا ذكر امل
إال أن يثبت يف ذلك حديث صحيح فيصار اليه وقد بني ذلك صلى اهللا عليه و سلم فيما خرجه مسلم والبخاري 

  انظره عند قوله تعاىل كمثل حبة قال ع 

الباسط  روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طلب منه أن يسعر بسبب غالء خيف على املدينة فقال أن اهللا هو
القابض وأين الرجو أن القي اهللا وال يتبعين أحد مبظلمة يف نفس وال مال قال صاحب سالح املؤمن عند شرحه المسه 

تعاىل القابض الباسط قال بعض العلماء جيب أن يقرن بني هذين االمسني وال يفصل بينهما ليكون أنبأ عن القدرة 
صط وإذا قلت القابض مفردا فكانك قصرت بالصفة على املنع وادل على احلكمة كقوله تعاىل واهللا يقبض ويب

واحلرمان وإذا مجعت اثبتت الصفتني وكذلك القول يف اخلافض والرافع واملعز واملذل انتهى وما ذكره عن بعض 
العلماء هو كالم اإلمام الفخر يف شرحه ألمساء اهللا احلسىن ولفظه القابض والباسط األحسن يف هذين االمسني أن 

قرن أحدمها يف الذكر باآلخر ليكون ذلك ادل على القدرة واحلكمة وهلذا السبب قال اهللا تعاىل واهللا يقبض ي
ويبصط وأذا ذكرت القابض منردا عن الباسط كنت قد وصفته باملنع واحلرمان وذلك غري جائز وقوله املعز املذل 

نتهى قوله تعاىل أمل تر إىل املإل من بين اسراءيل وقد عرفت أنه جيب يف أمثال هذين ذكر كل واحد منها مع اآلخر أ
من بعد موسى اآلية هذه اآلية خرب عن قوم من بين اسراءيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا االذن يف اجلهاد وأن 

يومروا به فلما أمروا كع أكثرهم وصرب االقل فنصرهم اهللا ويف هذا كله مثال للمؤمنني ليحذروا املكروه منه 
ا باحلسن واملأل يف هذه االية مجيع القوم الن املعىن يقتضيه وهو أصل اللفظة ويسمى األشراف املأل تشبيها ويقتدو

ومن بعد موسى معناه من بعد موته وأنقضاء مدته وقوله تعاىل لنيبء هلم قال ابن اسحاق وغريه هو مشويل بن بابل 
وروي اهنا كانت تضع التابوت الذي فيه السكينة وقال السدي هو مشعون وكانت بنو اسراءيل تغلب من حارهبا 
  والبقية يف مأزق احلرب فال تزال تغلب حىت عصت وظهرت 

فيهم األحداث وخالف ملوكهم األنبياء واتبعوا الشهوات وقد كان اهللا تعاىل أقام أمورهم بان يكون أنبياؤهم 
فرة فغلبوهم وأخذ هلم التابوت يف بعض يسددون ملوكهم فلما فعلوا ما ذكرناه سلط اهللا عليهم أمما من الك

احلروب فذل أمرهم وقال السدي كان الغالب هلم جالوت وهو من العمالقة فلما رأوا أنه االصطالم وذهاب الذكر 
أنف بعضهم وتكلموا يف أمرهم حىت أجتمع مألهم على أن قالوا لنيبء الوقت ابعث لنا ملكا اآلية وإمنا طلبوا ملكا 

ل وكانت اململكة يف سبط من أسباط بين اسراءيل يقال هلم بنو يهوذا فعلم النيب بالوحي أنه ليس يف يقوم بأمر القتا
بيت اململكة من يقوم بأمر احلرب ويسر اهللا لذلك طالوت وقرأ مجهور الناس نقاتل بالنون وجزم الالم على جواب 

جهة التقرير وسرب ما عندهم بقوله هل عسيتم  االمر واراد النيب املذكور عليه السالم أن يتوثق منهم فوقفهم على
ومعىن هذه املقالة هل أنتم قريب من التوىل والفرار أن كتب عليكم القتال ص لنيبء متعلق بقالوا والالم معناها 

التبليغ انتهى مث أخرب تعاىل أنه ملا فرض عليهم القتال تولوا أي اضطربت نياهتم وفترت عزائمهم إال قليال منهم وهذا 
شان األمم املتنعمة املائلة اىل الدعة تتمىن احلرب أوقات السعة فإذا حضرت احلرب كعت وعن هذا املعىن هنى النيب 
صلى اهللا عليه و سلم بقوله ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا مث توعد سبحانه الظاملني 

ني وقوله تعاىل وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا اآلية قال وهب يف لفظ اخلرب بقوله واهللا عليم بالظامل



بن منبه وكان طالوت رجال دباغا وقال السدى سقاء وكان من سبط بنيامني وكان سبطا ال نبوءة فيه وال ملك مث 
علينا وحنن أحق بامللك منه  أن بين اسراءيل تعنتوا وحادوا عن أمر اهللا وجروا على سننهم فقالوا أين يكون له امللك

  ومل يوت سعة من 

املال أي مل يوت ماال واسعا جيمع به نفوس الرجال ويغلب به أهل األنفة قال ع وترك القوم السبب األقوى وهو 
قدر اهللا وقضاؤه السابق وأنه مالك امللك فاحتج عليهم نبيهم باحلجة القاطعة وبني هلم مع ذلك تعليل اصطفاء 

ه يف العلم وهو مالك اإلنسان واجلسم الذي هو معينه يف احلرب وعدته عند اللقاء واصطفى مأخوذ طالوت ببسطت
من الصفوة واجلمهور على أن العلم يف هذه اآلية يراد به العموم يف املعارف وقيل املراد علم احلرب وأما جسمه 

قال أبو عبيد اهلروي قوله وزاده  فقال وهب بن منبه أن أطول رجل يف بين اسراءيل كان يبلغ منكب طالوت ت
بسطة يف العلم واجلسم أي أنبساطا وتوسعا يف العلم وطوال ومتاما يف اجلسم أنتهى من شرحه لغرييب القرءان 

وأحاديث النيب عليه السالم وملا علم نبيهم عليه السالم تعنتهم وجداهلم متم كالمه بالقطع الذي ال اعتراض عليه 
ملكه من يشاء وظاهر اللفظ أنه من قول نبيهم عليه السالم وذهب بعض املتأولني اىل أنه من وهو قوله واهللا يويت 

قول اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه و سلم واألول أظهر وواسع معناه وسعت قدرته وعلمه كل شيء وأما قول النيب 
يهم وما ءاية ملك طالوت وذلك على جهة هلم أن ءاية ملكه فإن الطربي ذهب اىل أن بين اسراءيل تعنتوا وقالوا لنب

سؤال الداللة على صدقه يف قوله أن اهللا تعثه قال ع وحيتمل أن نبيهم قال هلم ذلك على جهة التغليظ والتنبيه على 
هذه النعمة اليت قرهنا مبلك طالوت دون تكذيب منهم لنبيهم وهذا عندي أظهر من لفظ اآلية وتاويل الطربي أشبه 

سراءيل الذميمة فاهنم أهل تكذيب وتعنت واعوجاج وقد حكى الطربي معناه عن ابن عباس وغريه باخالق بين ا
واختلف يف كيفية إتيان التابوت فقال وهب ملا صار التابوت عند القوم الذين غلبوا بين اسراءيل وضعوه يف كنيسة 

  هلم فيها أصنام فكانت األصنام تصبح 

لئك القوم أوجاع فقالوا ما هذا اال هلذا التابوت فلنزده إىل بين اسراءيل منكسة فجعلوه يف قرية قوم فأصاب أو
فاخذوا عجلة فجعلوا التابوت عليها وربطوها ببقرتني فأرسلومها يف األرض حنو بالد بين اسراءيل فبعث اهللا مالئكة 

قتادة والربيع كان هذا تسوق البقرتني حىت دخلتا به على بين اسراءيل وهم يف أمر طالوت فايقنوا بالنصر وقال 
التابوت مما تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع يف الربية ومرت عليه الدهور حىت جاء وقت طالوت فحملته 

املالئكة يف اهلواء حىت وضعته بينهم فاستوثقت بنو اسراءيل عند ذلك على طالوت وقيل غري هذا واهللا اعلم وقوله 
ن عباس السكينة طست من ذهب من اجلنة وقال جماهد السكينة هلا راس تعاىل فيه سكينة من ربكم اآلية قال اب

كراس اهلرة وجناحان وذنب وقال عطاء السكينة ما يعرفون من اآليات فيسكنون إليها وقال قتادة سكينة من ربكم 
تسكن إىل أي وقار لكم من ربكم قال ع والصحيح أن التابوت كانت فيه اشياء فاضلة من بقايا األنبياء وءاثارهم 

ذلك النفوس وتأنس به مث قرر تعاىل أن جمىء التابوت ءاية هلم أن كانوا ممن يومن ويبصر ت وهذا يؤيد تاويل 
الطربي املتقدم وقوله تعاىل فلما فصل طالوت باجلنود أي ملا اتفق مألهم على متليك طالوت وفصل هبم أي خرج 

السدي وغريه وكانوا مثانني الفا قال أن اهللا مبتليكم بنهر أي هبم من القطر وفصل حال السفر من حال األقامة قال 
خمتربكم فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء علم انه يطيع فيما عدا ذلك ومن غلبته شهوته يف املاء وعصى األمر فهو 
اع بالعصيان يف الشدائد احرى ورخص للمطيعني يف الغرفة لريتفع عنهم اذى العطش بعض األرتفاع وليكسروا نز



النفس يف هذه احلال ت ولقد احسن من شبه الدنيا بنهر طالوت فمن اغترف منها غرفة بيد الزهد واقبل على ما 
  يعنيه من أمر ءاخرته جنا ومن اكب عليها صدته عن التأهب 

آلخرته وقلت سالمته إال أن يتداركه اهللا قال ابن عباس وهذا النهر بني األردن وفلسطني وقال أيضا هو هنر 
لسطني قال ع وظاهر قول طالوت إن اهللا مبتليكم أنه بإخبار من النيب لطالوت وحيتمل أن يكون هذا مما اهلم اهللا ف

إليه طالوت فجرب به جنده وهذا النزعة واجب أن تقع من كل متويل حرب فليس حيارب إال باجلند املطيع وبني 
لعيش الذين هم يف غري الرفاهية وقوله فليس مىن أن الغرفة كافة ضرر العطش عند احلزمة الصابرين على شظف ا

أي ليس من أصحايب يف هذه احلرب ومل خيرجهم بذلك عن اإلميان ومثل هذا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من 
غشنا فليس منا ومن رمانا بالنبل فليس منا وليس منا من شق اجليوب ولطم اخلدود ويف قوله ومن مل يطعمه سد 

دىن الذوق يدخل يف لفظ الطعم فإذا وقع النهي عن الطعم فال سبيل إىل وقوع الشرب ممن يتجنب الذرائع ألن أ
الطعم وهلذه املبالغة مل يأت الكالم ومن مل يشرب منه ص إال من أغترف غرفة بيده استثناء من اجلملة األوىل وهو 

مين واالستثناء إذا تعقب مجلتني فأكثر  قوله فمن شرب منه فليس مين أي إال من اغترف غرفة بيده دون الكرع فهو
أمكن عوده إىل كل منها فقيل يعد علىاألخري وقيل إىل اجلميع وقال أبو البقاء إن شئت جعلته من من األوىل وإن 
شئت من من الثانية وتعقب بأنه لو كان استثناء من الثانية وهي ومن مل يطعمه فإنه مين للزم أن يكون من اغترف 

ألن اإلستثناء من اإلثبات نفي من النفي إثبات على الصحيح وليس كذلك ألنه أبيح هلم االغتراف  غرفة ليس منه
والظاهر عوده إىل األوىل واجلملة الثانية مفهومة من األوىل ألنه حني ذكر أن من شربه فليس منه فهم من ذلك أن 

ما أريد منه روي عن ابن عباس وغريه أن من مل يشرب منه فإنه منه انتهى مث أخرب تعاىل أن األكثر شرب خالف 
  القوم شربوا على 

قدر يقينهم فشرب الكفار شرب اليهم وشرب العاصون دون ذلك وأنصرف من القوم ستة وسبعون ألفا وبقي 
بعض املؤمنني مل يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة فاما من شرب فلم يرو بل برح به العطش وأما من ترك املاء 

ان أجلد ممن أخذ الغرفة وقوله تعاىل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اآلية أكثر املفسرين على فحسنت حاله وك
أنه إمنا جاوز النهر من مل يشرب إال غرفة ومن مل يشرب مجلة مث كانت بصائر هؤالء خمتلفة فبعض كع وقليل صمم 

ة قال ابن عباس قال كثري من األربعة اآلالف وهم عدة أهل بدر ثالمثائة وبضعة عشر رجال وقوله تعاىل قالوا ال طاق
الباقية مع طالوت الذين جاوزوا النهر ال طاقة لنا على جهة الفشل والفزع من املوت وأنصرفوا عن طالوت فقال 

املؤمنون املوقنون بالبعث والرجوع إىل اهللا تعاىل وهم عدة أهل بدر كم من فئة والظن على هذا القول اليقني والفئة 
عة اليت يرجع إليها يف الشدائد ويف قوهلم رضي اهللا عنهم كم من فئة اآلية حتضريض باملثال وحض واستشعار اجلما

للصرب واقتداء مبن صدق ربه واهللا مع الصابرين بنصره وتأييده وقوله تعاىل وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا 
و االفيح من األرض املتسع واإلفراغ أعظم الصب وكان أفرغ علينا صربا اآلية برزوا معناه صاروا يف الرباز وه

جالوت أمري العمالقة وملكهم وروي يف قصة داود وقتله جالوت أن أصحاب طالوت كان فيهم أخوة داود وهم 
بنوو أيش وكان داود صغريا يرعى غنما البيه فلما حضرت احلرب قال يف نفسه ألذهنب لرؤية هذه احلرب فلما 

حبجر فناداه يا داود خذين فيب تقتل جالوت مث ناداه حجر آخر مث أخر مث أخر فأخذها وجعلها يف هنض مر يف طريقه 
خمالته وسار فلما حضر البأس خرج جالوت يطلب مبارزا فكع الناس عنه حىت قال طالوت من برز له ويقتله فأنا 

  طالوت فأركب أزوجه ابنيت وأحكمه يف مايل فجاء داود فقال أنا أبرز له واقتله فقال له 



فرسي وخذ سالحي ففعل وخرج يف أحسن شكة فلما مشى قليال رجع فقال الناس جنب الفىت فقال داود إن اهللا 
سحبانه إن مل يقتله يل ويعينين عليه مل ينفعين هذا الفرس وال هذا السالح ولكين أحب أن أقاتله على عاديت قال 

الته فتقلدها وأخذ مقالعه فخرج إىل جالوت وهو شاك يف وكان داود من أرمى الناس باملقالع فنزل وأخذ خم
السالح فقال له جالوت أنت يا فىت خترج إىل قال نعم قال هكذا كما خيرج إىل الكلب قال نعم وأنت أهون قال 

ألطعمن اليوم حلمك الطري والسباع مث تدانيا فأدار داود مقالعه وأدخل يلده إىل احلجارة فروي أهنا التأمت 
واحدا فأخذه ووضعه يف املقالع ومسى اهللا وأداره ورماه فأصاب به راس جالوت فقتله وحز رأسه وجعله  فصارت

يف خمالته وأختلط الناس ومحل أصحاب طالوت وكانت اهلزمية مث أن داود جاء يطلب شرطه من طالوت فقال له إن 
جلرامجة الذين يؤذون الناس وجتيئين بغلفهم بنات امللوك هلن غرائب من املهر ال بد لك من قتل مائتني من هؤالء ا

وطمع طالوت أن يعرض داود للقتل هبذه النزعة فقتل داود منهم مائتني وجاء بذلك وطلب امرأته فدفعها إليه 
طالوت وعظم أمر داود فريوى أن طالوت ختلى له عن امللك وصار هو امللك وقد أكثر الناس يف قصص هذه اآلية 

يد فلذلك انتقيت منه ما تنفك به اآلية ويعلم به مناقل النازلة وأما احلكمة اليت آتاه اهللا فهي وذلك كله لني اآلسان
النبوءة والزبور وعلمه سبحانه صنعة الدروع ومنطق الطري وغري ذلك من أنواع علمه صلى اهللا على نبينا وعليه 

خرب اهللا سبحانه يف هذه اآلية أنه لوال دفعه وقوله تعاىل ولوال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض اآلية أ
باملؤمنني يف صدور الكفرة على مر الدهر لفسدت األرض ألن الكفر كان يطبقها ولكنه سبحانه ال خيلي الزمان من 

  قائم حبق وداع إىل اهللا إىل أن جعل ذلك 

 سبحانه على مجيع العاملني ملا يف أمة حممد إىل قيام الساعة له احلمد كثريا ص ولكن استدراك بإثبات الفضل هللا
يتومهه من يريد الفساد أن اهللا غري متفضل عليه إذ مل يبلغه مقاصده واحتيج إىل هذا التقدير ألن لكن تكون بني 

متنافيني بوجه ما انتهى واإلشارة بتلك إىل ما سلف من القصص واألنباء ويف هذه القصة جبملتها مثال عظيم 
ن أصحاب نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم معدين حلرب الكفار فلهم يف هذه النازلة معترب للمؤمنني ومعترب وقد كا

يقتضي تقوية النفوس والثقة باهللا سبحانه وغري ذلك من وجوه العرب قوله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
نا اخلرب وتلك إشارة إىل مجاعة بعض اآلية تلك رفع باالبتداء والرسل خربه وجيوز أن يكون الرسل عطف بيان وفضل

ونص اهللا سبحانه يف هذه اآلية على تفضيل بعض النبيني على بعض من غري تعيني وقوله تعاىل ورفع بعضهم درجات 
قال جماهد وغريه هي إشارة إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ألنه بعث إىل الناس كافة وأعطي اخلمس اليت مل 

ظم الناس أمة وختم اهللا به النبوءات إىل غري ذلك مما أعطاه من اخللق العظيم ومن معجزاته يعطها أحد قبله وهو أع
وباهر آياته وحيتمل اللفظ أن يراد به نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه ممن عظمت ءاياته وبينات عيسى عليه 

ح القدس جربيل عليه السالم وقد تقدم ما السالم أحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص وخلق الطري من الطني ورو
قال العلماء فيه وقوله تعاىل ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم اآلية معىن اآلية ولو شاء اهللا ما اقتتل الناس بعد 

كل نيب فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من اهللا 
لو شاء اهللا خالف ذلك لكان ولكنه املستأثر بسر احلكمة يف ذلك وهو الفعال ملا يريد سبحانه ص ولو سبحانه و
  شاء اهللا 

ما اقتتل قيل يف الكالم حذف أي فاختلف أممهم فاقتتلوا ولو شاء اهللا فمفعول شاء حمذوف أي أن ال يقتتلوا انتهى 
ى مر الدهر وذلك هو دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض قوله تعاىل وقوله ما اقتتلوا أي بأن قاتل املؤمنون الكافرين عل



يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم اآلية قال ابن جريج هذه اآلية جتمع الزكاة والتطوع أي ومجيع وجوه الرب من 
ل اهللا سبيل وصله رحم وهذا كالم صحيح لكن ما تقدم من اآليات يف ذكر القتال رجح أن هذه النفقة يف سبي

ويقوي ذلك قوله والكافرون هم الظاملون أي فكافحوهم بالقتال باألنفس وإنفاق األموال مما رزقناكم وهذا غاية 
األنعام والتفضل منه سبحانه أن رزق مث ندب للنفقة مما به ه أنعم وحذر سبحانه من اإلمساك إىل أن يأيت يوم ال 

ات اهللا تعاىل إذ هي مبايعة إذ البيع فدية ألن املرء قد يشتري نفسه ميكن فيه بيع وال شراء وال استدراك نفقة يف ذ
ومراده مباله فكان معىن اآلية أن ال فدية يوم القيامة وال خلة نافعة وأهل التقوى يف ذلك اليوم بينهم خلة ولكنه غري 

فاملنفي مثل حال الدنيا من  حمتاج إليها ت ويف قوله غري حمتاج إليها قلق وال شفاعة يومئذ إال ملن أذن له سبحانه
البيع واخللة والشفاعة بغري إذن املشفوع عنده قال عطاء بن دينار احلمد هللا الذي قال والكافرون هم الظاملون ومل 

يقل والظاملون هم الكافرون وقوله تعاىل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم اآلية هذه اآلية سيدة آي القرآن وورد يف 
دل ثلث القرآن وورد أن من قرأها أول ليلة مل يقربه شيطان وكذلك من قرأها أول هناره وهي احلديث أهنا تع

متضمنة التوحيد والصفات العلى وعن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لفاطمة ما منعك أن 
أصلح يل شأين كله وال تسمعي ما أوصيتك به تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث 

  تلكين إىل نفسي طرفة عني رواه 

النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني وقال صحيح على شرط الشيخني يعين البخاري ومسلما 
انتهى من السالح وعن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم 

استغيث رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ورواه الترمذي من حديث انس والنسائي من برمحتك 
حديث ربيعة بن عامر انتهى من السالح واهللا مبتدأ ال إله مبتدأ ثان وخربه حمذوف تقديره معبود أو موجود وقيوم 

هد والربيع والضحاك مث نفى عز و جل أن بناء مبالغة أي هو القائم على كل نفس مبا كسبت هبذا املعىن فسره جما
تأخذه سنة أو نوم ويف لفظ األخذ غلبة ما فذلك حسنت يف هذا املوضع بالنفي والسنة بدء النعاس وليس يفقد معه 
كل الذهن والنوم هو املستثقل الذي يزول معه الذهن واملراد باآلية التنزيه أنه سبحانه ال تدركه افة وال يلحقه خلل 

األحوال فجعلت هذه مثاال لذلك وأقيم هذا املذكور من اآلفات مقام اجلميع وهذا هو مفهوم اخلطاب حبال من 
كما قال تعاىل وال تقل هلما أف ت وبيانه أنه إذا حرم التأفيف فأحرى ما فوقه من الشتم والضرب يف حق األبوين 

وسى على املنرب قال وقع يف نفس موسى وروى أبو هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيكي عن م
هل ينام اهللا جل ثناؤه فأرسل اهللا إليه ملكا فارقه ثالثا مث أعطاه قارورتني يف كل يد قارورة وأمره بأن حيتفظ هبما 

قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان مث يستيقظ فيحبس إحدامها عن األخرى حىت نام نومة فأصطفقت يداه 
قال ضرب اهللا له مثال أن لو كان ينام مل تستمسك السماء واألرض وقوله تعاىل له ما يف  فانكسرت القارورتان

  السموات وما يف األرض أي بامللك 

فهو مالك اجلميع وربه مث قرر وقف تعاىل من يتعاطى أن يشفع إال بإذنه أي بأمره ص من ذا الذي يشفع عنده من 
ال يف قوله إال بإذنه واخلرب ذا والذي نعت لذا أو بدل منه وهذا على مبتدأ وهو استفهام معناه النفي ولذا دخلت إ

أن ذا اسم إشارة وفيه بعد ألن اجلملة مل تستقل مبن مع ذا ولو كان خربا الستقل ومل حيتج إىل املوصول فاألوىل أن 
وهذا صحيح يف نفسه من ركبت مع ذا لالستفهام انتهى قال جماهد وغريه ما بني أيديهم الدنيا وما خلفهم اآلخرة 

عند موت اإلنسان ألن ما بني اليد هو كل ما تقدم اإلنسان وما خلفه هو كل ما يأيت بعده وال حييطون بشيء من 



علمه أي من معلوماته ألن علم اهللا تعاىل ال يتبعض ومعىن اآلية ال معلوم ألحد إال ما شاء اهللا أن يعلمه قال ابن 
كراسة قال ع والذي تقتضيه األحاديث أن الكرسي خملوق عظيم بني يدي عباس كرسيه علمه الطربي ومنه ال

العرش والعرش أعظم منه وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما السماوات السبع يف الكرسي إال كدراهم 
حلقة سبعة القيت يف ترس وقال أبو ذر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما الكرسي يف العرش إال ك

من حديد القيت يف فالة من األرض وهذه اآلية منبئة عن عظم خملوقا اهللا سبحانه واملستفاد من ذلك عظم قدرته 
جل وعال إذ ال يؤده حفظ هذه املخلوقات العظيمة وال يؤده معناه ال يثقله وال يشق عليه وهوتفسري ابن عباس 

كان ألن اهللا سبحانه منزه عن التحيز وكذا العظيم هو صفة مبعىن وغريه والعلي يراد به علو القدر واملنزلة ال علو امل
عظم القدر واخلطر ال على معىن عظم األجرام ومن سالح املؤمن قال وعن ايب إمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

سائي عن عليه و سلم من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت رواه الن
  احلسني بن بشر عن حممد بن محري عن حممد بن زياد االهلاين عن أيب إمامة 

فأما احلسني فقال فيه النسائي ال بأس به وقال يف موضع آخر ثقتة وقال أبو حامت شيخ وأما احملمدان فاحتج هبما 
 بعض تصانيفه من حديث أيب البخاري يف صحيحه وقد أخرج شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي رمحه اهللا احلديث يف

إمامة وعلي وعبد اهللا بن عمر واملغرية وجابر وأنس قال وإذا ضمت هذه األحاديث بعضها إىل بعض أخذت قوة 
انتهى من السالح وقد أخرج البخاري والنسائي من حديث أيب هريرة يف قصته مع الشيطان وأخذه الطعام ما هو 

قرأهتا حني تأوى إىل فراشك مل يزل عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان  معلوم من فضل هذه اآلية وفيه أنه إذا
حىت تصبح وخرجه الترمذي من حديث أيب أيوب يف قصته مع الغول حنو حديث أيب هريرة قال الغزايل ما معناه إمنا 

هر واسند صاحب وصفت بكوهنا سيدة أي القرآن الشتماهلا على اسم اهللا األعظم وهو احلي القيوم قاله يف اجلوا
غاية املغنم يف اسم اهللا األعظم عن غالب القطان قال مكثت عشر سنني ادعو اهللا أن يعلمىن امسه األعظم الذي إذا 

دعي به اجاب وإذا سئل به اعطى فاتاىن ءات يف منامي ثالث ليال متواليات يقول يا غالب قل يا فارج اهلم ويا 
عهد يا منجزا للوعد يا حي يا قيوم ال اله اال أنت انتهى من غاية املغنم كاشف الغم يا صادق الوعد يا موفيا بال

وقوله تعاىل ال اكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي الدين يف هذه اآلية هو املعتقد وامللة ومقتضى قول زيد ابن 
ة والضحاك بن مزاحم هذه اسلم ان هذه اآلية مكية واهنا من ءايات املوادعة اليت نسختها ءاية السيف وقال قتاد

اآلية حمكمة خاصة يف اهل الكتاب الذين يبذلون اجلزية وقوله تعاىل قد تبني الرشد من الغي معناه بنصب االدلة 
ووجود الرسول صلى اهللا عليه و سلم الداعي اىل اهللا واآليات املنرية والرشد مصدر من قولك رشد بكسر الشني 

  الغي مصدر من غوى يغوى إذا ضل وضمها يرشد رشدا ورشدا ورشادا و

يف معتقد أو رأي وال يقال الغي يف الضالل على اإلطالق والطاغوت بناء مبالغة من طغى يطغي واختلف يف معىن 
الطاغوت فقال عمر بن اخلطاب وغريه هو الشيطان وقيل هو الساحر وقيل الكاهن وقيل األصنام وقال بعض 

طاغوت ع وهذه تسمية صحيحة يف كل معبود يرضى ذلك كفرعون ومنروذ  العلماء كل ما عبد من دون اهللا فهو
وأما من ال يرضى ذلك فسمي طاغوتا يف حق العبدة قال جماهد العروة الوثقى اإلميان وقال السدي اإلسالم وقال 

بينونة وقد ابن جبري وغريه ال إله إال اهللا قال ع وهذه عبارات ترجع إىل معىن واحد واالنفصام االنكسار من غري 
جييء مبعىن البينونة والقصم كسر بالبينونة ت ويف املوطأ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن الوحي يأتيين 
أحيانا يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عين وقد وعيت قال أبو عمر يف التمهيد قوله فيفصم عين 



فتحته لتخرجه من الرجل وكل عقدة حللتها فقد فصمتها قال اهللا  معناه ينفرج عين ويذهب كما تفصم اخللخال إذا
عز و جل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا وانفصام العروة أن تنفك عن موضعها واصل الفصم عند 
سان العرب أن تفك اخللخال وال يبني كسره فإذا كسرته فقد قصمته بالقاف انتهى وملا كان اإلميان مما ينطق به الل

ويعتقده القلب حسن يف الصفات مسيع من أجل النطق وعليم من أجل املعتقد قوله سبحانه اهللا ويل الذين آمنوا 
اآلية الويل من ويل فإذا الزم أحدا أحدا بنصره ووده واهتباله فهو وليه هذا عرفه لفة ولفظ اية مترتب يف الناس 

لمة الكفر إىل نور اإلميان ومن كفر بعد وجود الرسول صلى مجيعا وذلك ان من آمن منهم فاهللا وليه أخرجه من ظ
اهللا عليه و سلم فشيطانه ومغوية أخرجه من اإلميان إذ هو معد وأهل للدخول فيه ولفظ الطاغوت يف هذه اآلية 

  يقتضي أنه اسم جنس ولذلك 

اآلية أمل تر تنبيه وهي رؤية القلب  قال أولياؤهم باجلمع إذ هي أنواع قوله تعاىل أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه
والذي حاج إبراهيم هو منروذ بن كنعان ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة قاله جماهد وغريه قال قتادة هو أول 

من جترب وهو صاحب الصرح ببابل قيل أنه ملك الدنيا بأمجعها وهو أحد الكافرين واآلخر خبت نصر وقيل أن 
هو منرود بن فاخل ويف قصص هذه احملاجة روايتان إحدامها ذكر زيد بن أسلم أن  النمروذ الذي حاج إبراهيم

النمروذ هذا قعد يأمر للناس باملرية فكلما جاء قوم قال من ربكم وإهلكم فيقولون أنت فيقول مريوهم وجاء إبراهيم 
عها منروذ قال أنا أحي وأميت عليه السالم ميتار فقال له من ربك وإهلك قال إبراهيم ريب الذي حيي ومييت فلما مس

فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر وقال ال متريوه فرجع إبراهيم إىل أهله دون شيء فمر على كثيب 
رمل كالدقيق فقال لو مألت غراريت من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حىت أنظر هلما فذهب بذلك فلما بلغ 

ق الغرارتني ونام هو من اإلعياء فقالت امرأته لو صنعت له طعاما جيده حاضرا منزله فرح الصبيان وجعال يلعبان فو
إذا انتبه ففتحت إحدى الغرارتني فوجدت أحسن ما يكون من احلوارى فخربته فلما قام وضعته بني يديه فقال من 

 هذا القصص أن أين هذا قالت من الدقيق الذي سقت فعلم إبراهيم أن اهللا يسر هلم ذلك وقال الربيع وغريه يف
النمروذ ملا قال أنا أحي وأميت أحضر رجلني فقتل أحدمها وأرسل اآلخر وقال قد أحييت هذا وأمت هذا فرد عليه 
إبراهيم بأمر الشمس والرواية األخرى ذكر السيد أنه ملا خرج إبراهيم من النار وأدخل على امللك قال له من ربك 

ل إذا انقطع وقامت عليه احلجة وقوله تعاىل واهللا ال يهدي القوم الظاملني قال ريب الذي حيي ومييت يقال هبت الرج
  إخبار حملمد صلى اهللا عليه و سلم 

وامته واملعىن ال يرشدهم يف حججهم على ظلمهم وظاهر اللفظ العموم ومعناه اخلصوص الن اهللا سبحانه قد يهدى 
و كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها اآلية عطفت بعض الظاملني بالتوبة والرجوع إىل األميان قوله تعاىل ا

او يف هذه اآلية على املعىن الذي هو التعجب يف قوله امل تر اىل الذي حاج قال ابن عباس وغريه الذي مر على 
القرية هو عزير وقال وهب بن منبه وغريه هو ارميا قال ابن اسحاق ارميا هو اخلضر وحكاه النقاش عن وهب بن 

واختلف يف القرية ما هي فقيل املوتفكة وقال زيد بن اسلم قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف وقال  منبه
وهب بن منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة هي بيت املقدس ملا خرهبا خبت نصر البابلي والعريش سقف البيت 

طان عليها وقال غريه معناه خاوية من قال السدي يقول هي ساقطه على سقفها أي سقطت السقف مث سقطت احلي
الناس وخاوية معناه خالية يقال خوت الدار ختوي خواء وخويا ويقال خويت قال الطربي واألول افصح قال ص 

وهي خاوية يف موضع احلال من فاعل مراو من قرية وعلى عروشها قيل على على باهبا واملعىن خاوية من اهلها ثابته 



ئمة واجملرور على هذا يتعلق مبحذوف وهو ثابتة وقيل يتعلق خباوية واملعىن وقعت جدراهتا على عروشها والبيوت قا
على سقوفها بعد سقوط السقوف انتهى وقد زدنا هذا املعىن وضوحا يف سورة الكهف واهللا املوفق بفضله وقوله اين 

فكان هذا تلهف من الواقف املعترب  حيي هذه اهللا بعد موهتا ظاهر اللفظ السؤال عن احياء القرية بعمارة او سكان
على مدينة احبته وحيتمل ان يكون سؤاله امنا كان عن احياء املوتى فضرب له املثل يف نفسه وحكى الطربي عن 
بعضهم ان هذا القول منه شك يف قدرة اهللا على االحياء قال ع والصواب ان ال يتأول يف اآلية شك وروي يف 

  ل ملا قصص هذه اآلية ان بين اسراءي

أحدثوا األحداث بعث اهللا عليهم خبت نصر فقتلهم وجالهم من بيت املقدس وخربه فلما ذهب عنه جاء عزير أو 
أزميا فوقف على املدينة معتربا فقال أىن حيي هذه اهللا بعد موهتا فأماته اهللا تعاىل وكان معه محار قد ربطه حببل جديد 

عنب وكانت معه ركوة من مخر وقيل من عصري وقل قلة من مخاء هي وكان معه سلة فيها تني هو طعامه وقل تني و
شرابه وبقي ميتا مائة عام فروي أنه بلي وتفرقت عظامه هو محاره وروي أن احلمار بلي وتفرقت أوصاله دون عزير 

يوما أبو بعض وقوله تعاىل مث بعثه معناه أحياه فسأله اهللا تعاىل بوساطة امللك كم لبثت على جهة التقرير فقال لبثت 
يوم قال ابن جريج وقتادة والربيع أماته اهللا غدوة يوم مث بعثه قرب الغروب فظن هو اليوم واحدا فقال لبثت يوما مث 

رأى بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبا فقال أبو بعض يوم فقيل له بل لبثت مائة عام وقوله تعاىل فأنظر إىل 
ت قال البخاري يف جامعة يتسنه يتغري وأما قوله تعاىل وأنظر إىل محارك فقال طعامك وشرابك مل يتسنه أي مل يتغري 

وهب بن منبه وغريه املعىن انظر إىل اتصال عظامه وأحيائه جزءا جزءا ويروى أنه أحياه اهللا كذلك حىت صار عظاما 
وروي عن الضحاك ووهب  ملتئمة مث كساه حلما حىت كمل محارا مث جاء ملك فنفخ يف أنفه الروح فقام احلمار ينهق

بن منبه أيضا أهنما قاال بل قيل له وانظر إىل محارك قائما يف مربطه مل يصبه شيء مائة سنة قاال وإمنا العظام اليت نظر 
إليها عظام نفسه وأعمى اهللا العيون عنه وعن محاره طول هذه املدة وكثر أهل القصص يف صورة هذه النازلة تكثريا 

وقوله تعاىل ولنجعلك آية للناس قال ع ويف إماتته هذه املدة مث إحيائه اعظم آية وأمره كله اختصرته لعدم صحته 
  أية للناس غابر الدهر ت قال ابن هشام ال يصح انتصاب مائة باماته ألن اإلماتة سلب احلياة 

ام وحينئذ يتعلق به الظرف وهي ال متتد وإمنا الوجه أن يضمن أماته معىن البثه فكأنه قيل فالبثه اهللا باملوت مائة ع
انتهى من املغىن ومعىن ننشرها أي حنييها وقرأ محزة وغريه ننشزها ومعناه نرفعها أي ارتفاعا قليال قليال فكأنه وقف 
على نبات العظام الرفات وقال النقاش ننشزها معناه ننبتها ومن ذلك نشز ناب البعري وقوله تعاىل فلما تبني له قال 

م أن اهللا على كل شيء قدير وهذا عندي ليس بإقرار مبا كان قبل ينكره كما زعم الطربي بل هو أعلم قال هو أعل
قول بعثه اإلعتبار كما يقول اإلنسان املؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة اهللا ال إله إال اهللا وحنو هذا وأما قراءة محزة 

أحدمها قال امللك له أعلم وقد قرأ ابن مسعود  والكسائي قال اعلم موصولة األلف ساكنة امليم فتحتمل وجهني
واألعمش قيل أعلم والوجه الثاين أن ينزل نفسه منزلة املخاطب األجنيب املنفصل أي قال لنفسه أعلم وأمثلة هذا 
كثرية قوله تعاىل وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتي املوتى قال أولو تؤمن قال بلى اآلية قال مجهور العلماء أن 

هيم عليه السالم مل يكن شاكا يف إحياء اهللا املوتى قط وإمنا طلب املعاينة وأما قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إبرا
حنن أحق بالشك من إبراهيم فمعناه أن لو كان شك لكنا حنن أحق به وحنن ال نشك فإبراهيم عليه السالم أحرى 

ي روي فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أن ال يشك فاحلديث مبين على نفي الشك عن إبراهيم والذ
ذلك حمض اإلميان إمنا هو يف اخلواطر اجلارية اليت ال تثبت وأما الشك فهو توقف بني أمرين ال مزية ألحدمها على 



اآلخر وذلك هو املنفي عن اخلليل صلى اهللا عليه و سلم وإحياء املوتى إمنا يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم أعلم 
ذلك يدلك على ذلك قوله ريب الذي حيي ومييت والشك يبعد على من ثبت قدمه يف اإلميان فقط فكيف مبرتبة ب

  النبوءة واخللة واألنبياء معصومون من الكبائر 

ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعا وإذا تأملت سؤاله عليه السالم وسائر ألفاظ اآلية مل تعط شكا وذلك أن 
إمنا هو عن حال شيء موجود ومتقرر الوجود عند السائل واملسؤول حنو قولك كيف علم زيد االستفهام بكيف 

وكيف نسج الثوب فكيف يف هذه اآلية إمنا هي استفهام عن هيئة اإلحياء واإلحياء متقرر وملا وجدنا بعض املنكرين 
صح فيلزم من ذلك أن الشيء يف لوجود شيء قد يعرب عن إنكاره باالستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أهنا ال ت

نفسه ال يصح مثال ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا اجلبل فيقول املكذب كيف ترفعه فهذه طريقة جماز يف العبارة 
ومعناها تسليم جديل كأنه يقول أفرض أنك ترفعه ارين كيف فلما كان يف عبارة اخلليل صلى اهللا عليه و سلم هذا 

 سبحانه ذلك ومحله علىأن يبني احلقيقة فقال له أومل تؤمن قال بلى فكمل األمر وختلص االشتراك اجملازي خلص اهللا
من كل شك مث علل عليه السالم سؤاله بالطمانينة ت قال الداودي وعن ابن جبري أومل تؤمن باخللة قال جماهد 

نتهى قال ع وقوله تعاىل أومل تؤمن والنخعي ولكن ليطمئن قليب أي ازداد إميانا إىل إمياين وعن قتادة ألزداد يقينا ا
معناه إميانا مطلقا دخل فيه فصل إحياء املوتى والواو واو حال دخلت عليها ألف التقرير وقال ص اهلمزة يف أومل 
تؤمن للتقرير كقوله تعاىل أمل نشرح لك صدرك وكقوله ألستم خري من ركب املطايا أي قد شرحنا لك صدرك 

لواو للحال دخلت عليها ألف التقرير متعقب والظاهر أن التقرير منسحب على اجلملة وأنتم خري وقول أبن عطية ا
املنفية فقط وأن الواو للعطف انتهى وليطمئن معناه ليسكن فطمأنينة القلب هي أن تسكن فكره يف الشيء املعتقد 

  والفكر يف صورة اإلحياء غري حمظورة كمالنا حنن اليوم أن نفكر فيها 

ا عرب فأراد اخلليل أن يعاين فتذهب فكره يف صورة اإلحياء إذ حركه إىل ذلك أما الدابة املأكولة يف بل هي فكر فيه
تأويل وأما قول النمروذ أنا أحي وأميت يف تأويل آخر وروي أن األربعة اليت أخذ إبراهيم عليه السالم هي الديك 

الغراب الكركي فروي أنه أخذها عليه السالم  والطاوس واحلمام والغاب قاله جماهد وغريه وقال ابن عباس مكان
حسب ما أمر وذكاها مث قطعها قطعا قطعا صغارا ومجع ذلك مع الدم والريش مث جعل من ذلك اجملموع املختلط 
جزءا على كل جبل ووقف هو من حيث يرى تلك األجزاء وأمسك رؤوس الطري يف يده مث قال تعالني بإذن اهللا 

ار الدم إىل الدم والريش إىل الريش حىت التأمت كما كانت أوال وبقيت بال رؤوس مث فتطايرت تلك األجزاء وط
كرر النداء فجاءته سعيا حىت وضعت أجسادها يف رؤوسها وطارت بإذن اهللا تعاىل وقوله تعاىل فصرهن يقال صرت 

مبعىن التقطيع ومبعىن  الشيء أصوره مبعىن قطعته يقال أيضا صرت الشيء مبعىن أملته وقد تأول املفسرون اللفظة
اإلمالة وقد قال ابن عباس وغريه يف هذه اآلية صرهن معناه قطعهن وقال قتادة صرهن فصلهن وقال عطاء بن أيب 

رباح صرهن أضممهن وقال ابن زيد معناه امجعهن وعن ابن عباس أيضا أوثقهن وقرأ قوم فصرهن بضم الصاد وشد 
ري قوله تعاىل مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع الراء كأنه يقول فشدهن ومنه صرة الدنان

سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم يف اآلية بيان شرف النفقة يف سبيل اهللا 
ما هو طاعة وعائد وحتسينها وضمنها التحريض على ذلك وهذه اآلية يف نفقة التطوع وسبل اهللا كثرية وهي مجيع 

مبنفعة على املسلمني وعلى امللة وأشهرها وأعظمها غناء اجلهاد لتكون كلمة اهللا هي العليا واحلبة اسم جنس لكل ما 
  يزدرعه ابن آدم وأشهر ذلك الرب وقد يوجد يف سنبل القمح ما فيه مائة حبة وأما 



ا واقتضت اآلية أن نفقة اجلهاد حسنتها بسبع مائة يف سائر احلبوب فأكثر وقد ورد القرآن بأن احلسنة بعشر أمثاهل
ضعف وبني ذلك احلديث الصحيح واختلف يف معىن قوله سبحانه واهللا يضاعف ملن يشاء فقيل هي مبينة ومؤكدة ملا 

تقدم من ذكر السبع مائة وقالت طائفة من العلماء بل هو إعالم من اهللا تعاىل بأنه يضاعف ملن يشاء أكثر من 
ضعف ت وأرجح األقوال عندي قول هذه الطائفة ويف احلديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول اهللا سبعمائة 

صلى اهللا عليه و سلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال ان اهللا تعاىل كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك فمن 
بها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم هبا فعملها كت

ضعف إىل أضعاف كثرية احلديث رواه مسلم والبخاري هبذه احلروف انتهى وقال ابن عمر ملا نزلت هذه اآلية قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم رب زد أميت فنزلت من ذا الذين يقرض اهللا قرضا حسنا اآلية فقال رب زد أميت فنزلت 

ن أجرهم بغري حساب ويف اآلية حذف مضاف تقديره مثل إنفاق الذين وكمثل ذي حبة وقوله إمنا يوىف الصابرو
تعاىل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى هلم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم 

 على العموم بني أن ذلك إمنا هو ملن مل وال هم حيزنون ملا تقدم يف اآلية اليت قبلها ذكر فضل اإلنفاق يف سبيل اهللا
يتبع إنفاقه منا وال أذى وذلك أن املنفق يف سبيل اهللا إمنا يريد وجه اهللا تعاىل ورجاء ثوابه وأما من أراد من املنفق 

عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا مل يرد وجه اهللا تعلى وهذا هو الذي مىت أخلفه ظنه من باإلنفاق أذى إذ مل يكن 
  أنفاقه خملصا لوجه اهللا باملن واألذى مبطالن للصدقة ومها 

كاشفان ملقاصد املنفقني واملن ذكر النعمة على معىن التعديد هلا والتقريع هبا واألذى السب والتشكي وهو أعم من 
ى من املن ألن املن جزء من األذى ولكنه نص عليه لكثرة وقوعه وقال زيد بن أسلم لئن ظننت أن سالمك يثقل عل

أنفقت عليه تريد وجه اهللا فال تسلم عليه قالت له امرأة يا أبا أسامة دلين على رجل خيرج يف سبيل اهللا حقا فإهنم إمنا 
خيرجون ليأكلوا الفواكه فإن عندي اسهما وجعبة فقال هلا ال بارك اهللا يف اسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن 

اهللا واألجر اجلنة ونفي عنه اخلوف ملا يستقبل واحلزن على ما سلف من تعطيهم وتضمن اهللا األجر للمنفق يف سبيل 
دنياه ألنه يغتبط بآخرته ت وما جاء من صحيح اآلثار يف هذا الباب ما رواه مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن 

 سبيل اهللا محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أنفق زوجني يف
نودي من أبواب اجلنة يا عبد اهللا هذا خري فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أهل 

اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من بابا الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من 
هذه األبواب من ضرورة فهل يدعى أحدا من هذه  باب الريان فقال أبو بكر يا رسول اهللا ما على من يدعى من

األبواب كلها قال نعم وأرجوا أن تكون منهم قال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد يف هذا احلديث من الفقه احلض 
على اإلنفاق يف سبيل اخلري ومعىن زوجني أي شيئني من نوع واحد حنو درمهني أو دينارين أو فرسني أو قميصني 

أهل العلم وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه أال ترى إىل قوله فمن كان من أهل الصالة هكذا قال 
يريد من أكثر منها فنسب إليها ألن اجلميع من أهل الصالة وكذلك من أكثر من اجلهاد ومن الصيام على هذا 

  املعىن والريان فعالن من الري ومعىن 

العاملني تلك األعمال ونيله ذلك واهللا اعلم وفيه ان للجنة ابوابا يعىن الدعاء من تلك األبواب اعطاؤه ثواب 
متعددة حبسب األعمال انتهى وروى ابن أيب شيبة يف مسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن لكل اهل عمل بابا 

تعاىل قول من أبواب اجلنة يدعون فيه بذلك العمل هذا لفظه على ما نقله صاحب الكوكب الدري انتهى قوله 



معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى هذا أخبار جزم من اهللا تعاىل أن القول املعروف وهو الدعاء والتأنيس 
والترجية مبا عند اهللا خري من صدقه هي يف ظاهرها صدقة ويف باطنها ال شيء ألن ذلك القول املعروف فيه اجر 

لة احملتاج ومن هذا قول االعرايب وقد سأل قوما بكالم فصيح وهذه ال اجر فيها واملغفرة الستر للخلة وسوء حا
فقال له قائل ممن الرجل فقال اللهم غفرا سوء االكتساب مينع من االنتساب وقال النقاش يقال معناه ومغفرة 

للسائل ان اغلظ اوجفا اذا حرم مث اخرب تعاىل بغناه عن صدقة من هذه حاله وحلمه عن من يقع منه هذا وامهاله 
وحدث اجلوزي يف صفوة الصفوة بسنده اىل حارثة بن النعمان الصحايب رضي اهللا عنه قال ملاكف بصره جعل خيطا 

يف مصاله إىل باب حجرته ووضع عنده مكتال فيه متر وغري ذلك فكان إذا سأل املسكني أخذ من ذلك التمر مث 
ن اهله يقولون حنن نكفيك فيقول مسعت رسول أخذ من ذلك اخليط حىت يأخذ اىل باب احلجرة فيناوله املسكني فكا

اهللا صلى عليه وسلم يقول ان مناولة املسكني تقى ميتة السوء انتهى وقوله تعاىل يا ايها الذين ءامنوا ال تبطلوا 
صدقاتكم باملن واألذى اآلية العقيدة ان السيات ال تبطل احلسنات فقال مجهور العلماء يف هذه اآلية ان الصدقة اليت 

لم اهللا من صاحبها انه مين هبا او يؤذي فاهنا ال تتقبل صدقة وقيل بل جيعل اهللا للملك عليها امارة فهو ال يكتبها يع
  قال 

ع وهذا حسن ألن املان املؤذي مل تكن نيته خالصة هللا سبحانه فلم تترتب له صدقة فهذا هو البطالن باملن واألذى 
 مثل اهللا سبحانه هذا الذي مين ويؤذي حبسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياء ومها ال يبطالن صدقة غريها ساملة النية مث

ال لوجه اهللا والرياء مصدر من فاعل من الرؤية كان الرياء تظاهر وتفاخر بني من ال خري فيه من الناس قال املهدوى 
يريد الكافر أو املنافق إذ كل والتقدير كأبطال الذي ينفق رياء وقوله تعاىل وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر حيتمل إن 

منهما ينفق ليقال جواد مث مثل سبحانه هذا املنفق رياء بصفون عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة كما يظن 
قوم أن صدقة هذا املراءى هلا قدر أو معىن فإذا أصاب الصفوان وابل من املطر انكشف ذلك التراب وبقي صلدا 

ن يوم القيامة وحضرت األعمال انكشف سره وظهر أنه ال قدر لصدقاته وال معىن فكذلك هذا املراءى إذا كا
والصفوان احلجر الكبري إألمس والوابل الكثري القوي من املطر وهو الذي يسيل وجه األرض والصلد من احلجارة 

الذين ينفقون رياء  األملس الصلب الذي ال شيء فيه ويستعار للرأس الذي ال شعر فيه وقوله تعاىل ال يقدرون يريد
أي ال يقدرون على االنتفاع بشيء من إنفاقهم ذلك وهو كسبهم وقوله تعاىل واهللا ال يهدى القوم الكافرين أما 

عموم يراد به اخلصوص وحيتمل ال يهديهم يف كفرهم إذ هو ضالل حمض وحيتمل ال يهديهم يف صدقاهتم وأعماهلم 
نفقون أمواهلم ابتغاء مرضات اهللا اآلية من أساليب فصاحة القرءان أنه يأيت وهم على الكفر وقوله تعاىل ومثل الذين ي

فيه ذكر نقيض ما يتقدم ذكره ليتبني حال التضاد بعرضها على الذهن وملا ذكر اهللا صدقات القوم الذين ال خالق 
قوم الذين بذلوا لصدقاهتم وهنى املؤمنني عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما عقب يف هذه اآلية بذكر نفقات ال

  صدقاهتم على وجهها 

يف الشرع فضرب هلا مثال وتقدير الكالم ومثل نفقة الذين ينفقون كمثل غارس جنة أو تقدر اإلضمار يف ءاخر 
الكالم دون إضمار يف أوله كأنه قال كمثل غارس جنة وابتغاء معناه طلب وهو مصدر يف موضع احلال وتثبيتا 

ال ص ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتها كالمها مفعول من اجله وقاله مكي ورده مصدر ومرضات مصدر من رضي وق
ابن عطية بان ابتغاء ال يكون مفعوال من اجله لعطف وتثبيتا عليه وال يصح يف تثبيت أن يكون مفعوال من أجله ألن 

ألنفسهم الثواب على اإلنفاق ليس من أجل التثبيت واجيب بأنه ميكن أن يقدر مفعول التثبيت الثواب أي وحتصيال 



تلك النفقة فيصح أن يكون مفعوال من أجله مث قال أبو حيان بعد كالم واملعىن أهنم يثبتون من أنفسهم على اإلميان 
وما يرجونه من اهللا تعاىل هبذا العمل انتهى قال قتادة وغريه وتثبيتا معناه وتيقنا أي أن نفوسهم هلا بصائر متأكدة 

يف طاعة اهللا تثبيتا وقال جماهد واحلسن معىن قوله وتثبيتا أي اهنم يتثبتون أين يضعون  فهي تثبتهم على اإلنفاق
صدقاهتم قال احلسن كان الرجل إذا هم تثبت فإن كان ذلك هللا أمضاه وان خالطه شيء امسك والقول األول 

أن هذا من املصادر اليت أصوب ألن هذا املعىن الذي ذهب إليه جماهد واحلسن إمنا عبارته وتثبتا فإن قال حمتج 
خرجت على غري الصدر كقوله تعاىل وتبتل إليه تبتيال واهللا أنبتكم من األرض نباتا فاجلواب أن هذا ال يسوغ إال 
مع ذكر الصدر واإلفصاح بالفعل املتقدم للمصدر وأما إذا مل يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأيت مبصدر يف غري 

ذا وكذا لفعل مل يتقدم له ذكر هذا مهيع كالم العرب فيما علمت والربوة ما ارتفع معناه مث تقول امحله على فعل ك
  من األرض ارتفاعا يسريا معه يف األغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه وما كان كذلك فنباته احسن 

لشيء ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد وءاتت معناه اعطت واألكل بضم اهلمزة الثمر الذي يؤكل وا
املأكول من كل شيء يقال له أكل واضافته اىل اجلنة اضافة اختصاص كسرج الدابة وباب الدار وضعفني معناه 

اثنني مما يظن هبا وحيزر من مثلها مث أكد سبحانه مدح هذه الربوة بأهنا إن مل يصبها وابل فإن الطل يكفيها وينوب 
قطر قاله ابن عباس وغريه وهو مشهور اللغة فشبه سبحانه مناب الوابل وذلك لكرم األرض والطل املستدق من ال

منو نفقات هؤالء املخلصني الذين يرىب اهللا صدقاهتم كتربية الفلو والفصيل حسب احلديث بنمو نبات هذه اجلنة 
 بالربوة املوصوفة وذلك كله خبالف الصفوان ويف قوله تعاىل واهللا مبا تعملون بصري وعد ووعيد وقوله تعاىل ايود

احدكم أن تكون له جنة من خنيل واعناب اآلية حكى الطربي عن ابن زيد أنه قرأ قوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال 
تبطلوا صدقاتكم باملن اآلية مث قال ضرب اهللا يف ذلك مثال فقال أيود أحدكم اآلية وهذا بني وهو مقتضى سياق 

أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل اخلري فإذا فين عمره  الكالم وقال ابن عباس هذا مثل ضربه اهللا كأنه قال
واقترب اجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فرضي ذلك عمر منه رضي اهللا عنه وروى ابن أيب مليكة عن 
عمر حنوه ع فهذا نظر حيمل اآلية على كل ما يدخل حتت الفاظها وقال بنحو هذا جماهد وغريه ونقل الثعليب عن 

ال قل واهللا من يعقل هذا املثل شيخ كرب سنه وضعف جسمه وكثر عياله أفقر ما كان إىل جنته واحدكم احلسن ق
أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت الدنيا عنه انتهى وهو حسن جدا وقال أبو عبد اهللا اللخمي ىف خمتصرة لتفسري 

سنه ورق عظمه وكثر عياله مث احترقت جنته الطربي وعن قتادة هذا مثل فاعقلوا عن اهللا أمثاله هذا رجل كربت 
  احوج ما يكون إليها يقول 

أحيب أحدكم أن يضل عنه عمله يوم القيامة أحوج ما يكون إليه وعن احلسن حنوه انتهى وخص األعناب والنخيل 
مجع بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر والواو يف قوله وأصابه واو احلال وكذلك يف قوله وله ضعفاء 

ضعيف واإلعصار الريح الشديدة العاصفة اليت فيها إحراق لكل ما مرت عليه يكون ذلك يف شدة احلر ويكون يف 
شدة الربد وكل ذلك من فيح جهنم ولعلكم ترج يف حق البشر أي إذا تأمل من بني له هذا البيان رجي له التفكر 

ئها وإقبال اآلخرة وبقائها قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا وكان أهال له وقال ابن عباس تتفكرون يف زوال الدنيا وفنا
أنفقوا من طيبات ما كسبتم اآلية هذا خطاب جلميع أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وهذه صيغة أمر باإلنفاق 

لزكاة واختلف املتأولون هل املراد هبذا اإلنفاق الزكاة املفروضة أو التطوع واآلية تعم الوجهني لكن صاحب ا
يتلقاها على الوجوب وصاحب التطوع يتلقاها على الندب ومجهور املتأولني قالوا معىن من طيبات من جيد وخمتار 



ما كسبتم وجعلوا اخلبيث مبعىن الرديء وقال ابن زيد معناه من حالل ما كسبتم قال وقوله وال تيمموا اخلبيث أي 
ية ال من معناه يف نفسه وكسبتم معناه كانت لكم فيه سعاية احلرام ع وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق اآل

ومما أخرجنا لكم من األرض النباتات واملعادن والركاز وما ضارع ذلك وتيمموا معناه تعمدوا وتقصدوا والتيمم 
وأنتم ال  القصد وقال اجلرجاين قال فريق من الناس أن الكالم مت يف قوله اخلبيث مث ابتدأ خربا آخر فقال تنفقون منه

تأخذونه إال إذا اغمضتم أي ساهلتم قال ع كأن هذا املعىن عتاب للنفس تقريع وعلى هذا فالضمري يف منه عائد 
  على اخلبيث قال اجلرجاين وقال فريق آخر بل الكالم متصل إىل قوله فيه وعلى هذا فالضمري يف 

اآلية فال تفعلوا مع اهللا ماال ترضونه ألنفسكم  منه عائد على ما كسبتم كأنه يف موضع نصب على احلال واملعىن يف
واعلموا أن اهللا غين عن صدقاتكم فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك مباله قدر ت وهذا يقوي القول بأهنا يف 
الزكاة املفروضة ومحيد معناه حممود وقوله تعاىل الشيطان يعدكم الفقر اآلية هذه اآلية وما بعدها وإن مل تكن أمرا 

صدقة فهي جالبة النفوس إىل الصدقة بني عز و جل فيها نزغات الشيطان ووسوسته وعداوته وذكر بثوابه هو بال
سبحانه ال رب غريه وذكر بتفضله باحلكمة وأثىن عليها ونبه أن أهل العقول هم املتذكرون الذين يقيمون باحلكمة 

فقة ونذر ويف ذلك وعد ووعيد مث بني احلكم يف قدر اإلنفاق يف طاعة اهللا وغري ذلك مث ذكر سبحانه علمه بكل ن
اإلعالن واإلخفآء وكذلك إىل ءاخر املعىن والوعد يف كالم العرب إذا أطلق فهو يف اخلري وإذا قيد باملوعود فقد 

يقيد باخلري وقد يقيد بالشر كالبشارة وهذه اآلية مما قيد الوعد فيها مبكروه والفحشاء كل ما فحش وفحش ذكره 
مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أن للشيطان ملة من ابن ءادم وللملك ملة فأما ملة الشيطان  روى ابن

فايعاد بالشر وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فايعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد 
صلى اهللا عليه و سلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم  اهللا ومن وجد األخرى فليتعوذ باهللا من الشيطان مث قرأ

بالفحشاء اآلية قلت هذا حديث صحيح خرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه حسن غريب صحيح واملغفرة هي 
الستر على عباده يف الدنيا واآلخرة والفضل هو الرزق يف الدنيا والتوسعة فيه والنعيم يف اآلخرة وبكل قد وعد اهللا 

روي أن يف التوراة عبدي انفق من رزقي أبسط عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة جل وعال و
  ويف القرءان مصداقة وهو وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه وهو خري 

الرازقني ت روى الطرباىن سليمان بن أمحد بسنده عن عبد اهللا ابن عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من 
حىت يشبعه وسقاه من املاء حىت يرويه بعده اهللا من النار سبع خنادق ما بني كل خندقني مسرية مائة عام اطعم اخاه 

انتهى وعن ايب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اميا مسلم كسا مسلما ثوبا على 
عمه اهللا من مثار اجلنة وأميا مسلم سقى مسلما عري كساه اهللا من خضر اجلنة وأميا مسلم اطعم مسلما على جوع اط

على ظمأ سقاه اهللا عز و جل من الرحيق املختوم اخرجه ابو داود من حديث أيب خالد هو الدوالين عن نبيح وقد 
وثق أبو حامت ابا خالد وسئل أبو زرعة عن نبيح فقال هو كويف ثقة انتهى من اإلملام يف احاديث االحكام البن دقيق 

وواسع ألنه وسع كل شيء رمحة وعلما يؤتى احلكمة أي يعطيها ملن يشاء من عباده واحلكمة مصدر من العيد 
االحكام وهو االتقان يف عمل او قول وكتاب اهللا حكمة وسنة نبيه عليه السالم حكمة وكل ما ذكره املتأولون فيها 

اهللا احلسىن قال احملققون العلماء ثالثة علماء  فهو جزء من احلكمة اليت هي اجلنس قال اإلمام الفخر يف شرحه المساء
باحكام اهللا فقط وهم العلماء اصحاب الفتوى وعلماء باهللا فقط وهم احلكماء وعلماء بالقسمني وهم الكرباء 

فالقسم األول كالسراج حيرق نفسه ويضىء لغريه والقسم الثاين حاهلم اكمل من األول ألنه اشرق قلبه مبعرفة اهللا 



ر جالل اهللا اال أنه كالكنز حتت التراب ال يصل اثره اىل غريه وأما القسم الثالث فهم اشرف االقسام فهو وسره بنو
كالشمس تضىء العامل ألنه تام وفوق التام انتهى وباقي اآلية تذكرة بينة واقامة هلمم الغفلة واأللباب العقول 

ر اآلية يقال نذر الرجل كذا إذا التزم فعله وقوله تعاىل واحدها لب وقوله تعاىل وما انفقتم من نفقة أو نذرمت من نذ
  فإن اهللا يعلمه قال جماهد معناه حيصيه ويف اآلية وعد ووعيد أي 

من كان خالص النية فهو مثاب ومن انفق رياء أو ملعىن آخر مما يكشفه املن واألذى وحنو ذلك فهو ظامل يذهب فعله 
ن تبدوا الصدقات فنعما هي اآلية ذهب مجهور املفسرين إىل أن هذه اآلية يف باطال وال جيد ناصرا فيه وقوله تعاىل إ

صدقة التطوع قال ابن عباس جعل اهللا صدقة السر يف التطوع تفضل عالنيتها يقال بسبعني ضعفا وجعل صدقة 
شياء كلها الفريضة عالنيتها افضل من سرها يقال خبمسة وعشرين ضعفا قال وكذلك مجيع الفرائض والنوافل يف األ

ع ويقوي ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف بيته أفضل من صالته يف املسجد إال املكتوبة 
وذلك أن الفرائض ال يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك قال الطربي أمجع الناس على أن إظهار الواجب أفضل 

ن اإلخفاء خري من ذلك اإلبداء والتقرير نعم شيء إبداؤها وقوله تعاىل فنعما هي ثناء على إبداء الصدقة مث حكم أ
فاإلبداء هو املخصوص باملدح وخرج أبو داود يف سننه عن أيب أمامة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم انطلق 
ألن برجل إىل باب اجلنة فرفع رأسه فإذا على باب اجلنة مكتوب الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض الواحد بثمانية عشر 

صاحب القرض ال يأتيك إال وهو حمتاج والصدقة رمبا وضعت يف غين وخرجه ابن ماجه يف سننه قال حدثنا عبيد 
اهللا بن عبد الكرمي حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال 

اجلنة مكتوب الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت ليلة أسري يب على باب
عشر فقلت جلربيل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال إن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال يستقرض إال من 

حاجة انتهى من التذكرة وقرأ ابن كثري وغريه ونكفر بالنون ورفع الراء وقرأ ابن عامر ويكفر بالياء ورفع الراء 
  ع وغريه ونكفر بالنون وقرأ ناف

واجلزم فأما رفع الراء فهو على وجهني أحدمها أن يكون الفعل خرب ابتداء تقديره وحنن نكفر أو واهللا يكفر والثاين 
القطع واالستيناف والواو لعطف مجلة على مجلة واجلزم يف الراء أفصح هذه القراءات ألهنا تؤذن بدخول التفكري يف 

وقع اإلخفاء وأما رفع الراء فليس فيه هذا املعىن ومن يف قوله من سيئاتكم للتبعيض  اجلزاء وكونه مشروطا إن
احملض ال أهنا زائدة كما زعم قوم واهللا مبا تعلمون خبري وعد ووعيد وقوله تعاىل ليس عليك هداهم اآلية وردت 

مبيحة هلم وذكر الطربي أن  آثار أن النيب صلى اهللا عليه و سلم منع فقراء أهل الذمة من الصدقة فنزلت اآلية
مقصد النيب صلى اهللا عليه و سلم مبنع الصدقة إمنا كان ليسلموا وليدخلوا يف الدين فقال اهللا سبحانه ليس عليك 
هداهم قال ع وهذه الصدقة اليت أبيحت هلم حسبما تضمنته هذه اآلثار إمنا هي صدقة التطوع وأما املفروضة فال 

املنذر امجاعا فيما علمت وقول املهدوي أباحتها هذه اآلية مردود قال ابن العريب وإذا  جيزىء دفعها لكافر قال ابن
كان املسلم يترك أركان اإلسالم من الصالة والصيام فال تصرف إليه الصدقة حىت يتوب وسائر املعاصي تصرف 

فروضة واهلدى الذي ليس على الصدقة إىل مرتكبيها لدخوهلم يف اسم املسلمني انتهى من األحكام ويعين بالصدقة امل
وليس مبراد  -نبينا حممد صلى اله عليه وسلم هو خلق االميان ىف قلوهبم واما اهلدى الذى هو الدعاء فهو عليه ص 

يف هذه اآلية مث أخرب سبحانه أنه يهدي من يشاء ويف اآلية رد على القدرية وطوائف املعتزلة مث بني تعاىل أن النفقة 
ابتغاء وجه اهللا ويف اآلية تأويل آخر وهو أهنا شهادة من اهللا تعاىل للصحابة أهنم إمنا ينفقون ابتغاء املقبولة ما كان 



وجه اهللا سبحانه فهو خري منه هلم فيه تفضيل وما تنفقوا من خري يوف إليكم أي يف اآلخرة وهذا هو بيان قوله وما 
  تنفقوا من خري فألنفسكم واخلري هنا املال 

ق ومىت مل يقترن مبا يدل على أنه املال فال يلزم أن يكون مبعىن املال وهذا الذي قلناه حترزا من قول بقرينة اإلنفا
عكرمة كل خري يف كتاب اهللا فهو املال وقوله تعاىل للفقراء الذين احصروا يف سبيل اهللا اآلية التقدير اإلنفاق أو 

فقراء املهاجرين من قريش وغريهم ع مث تتناول اآلية كل من الصدقة للفقراء قال جماهد وغريه املراد هبؤالء الفقراء 
دخل حتت صفة الفقر غابر الدهر مث بني اهللا سبحانه من أحوال أولئك الفقراء املهاجرين ما يوجب احلنو عليهم 
بربقة  بقوله الذين احصروا يف سبيل اهللا واملعىن حبسوا ومنعوا وتأول الطربي يف هذه اآلية أهنم هم حابسوا أنفسهم

الدين وقصد اجلهاد وخوف العدو إذ أحاط هبم الكفر فصار خوف العدو عذرا احصروا به ع كأن هذه األعذار 
أحصرهتم فالعدو وكل حميط حيصر وقوله يف سبيل اهللا حيتمل اجلهاد وحيتمل الدخول يف اإلسالم والضرب يف األرض 

ض لكون البالد كلها كفرا مطبقا وهذا يف صدر اهلجرة هو التصرف يف التجارة وكانوا ال يستطيعون ضربا يف األر
وكانوا رضي اهللا عنهم من االنقباض وترك املسألة والتوكل على اهللا تعاىل حبيث حيسبهم اجلاهل بباطن أحواهلم 
أغنياء ت واعلم أن املواساة واجبة وقد خرج مسلم وأبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال بينما حنن يف سفر مع 

صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره ميينا ومشاال فقال النيب صلى اهللا عليه و النيب 
سلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له قال 

ل انتهى والتعفف تفعل وهو بناء مبالغة من فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فض
عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه وهبذا املعىن فسره قتادة وغريه ت مدح اهللا سبحانه هؤالء السادة 

  على ما أعطاهم 

 من غىن النفس ويف احلديث الصحيح ليس الغىن عن كثرة املال وإمنا الغىن غىن النفس وقد صح عنه صلى اهللا عليه
و سلم أنه قال اللهم اجعل قوت آل حممد كفافا أخرجه مسلم وغريه وعندي أن املراد باآلل هنا متبعوه صلى اهللا 

عليه و سلم ويف سنن ابن ماجه عن أنس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من غين وال فقري إال ود يوم القيامة 
أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم يا ابن آدم أنه أويت من الدنيا قوتا وروى مسلم والترمذي عن 

إنك إن تبذل الفضل خري لك وأن متسكه شر لك وال تالم على كفاف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد 
السفلى قال أبو عيسى واللفظ له هذا حديث حسن صحيح انتهى وقوله تعاىل تعرفهم بسيماهم السيما مقصورة 

مة واختلف املفسرون يف تعيينها فقال جماهد هي التخشع والتواضع وقال الربيع والسدي هي جهد احلاجة العال
وقصف الفقر يف وجوههم وقلة النعمة وقال ابن زيد هي رثة الثياب وقال قوم وحكاه مكي هي أثر السجود قال ع 

إال الصالة فكان أثر السجود عليهم أبدا وهذا حسن وذلك ألهنم كانوا متفرغني متوكلني ال شغل هلم يف األغلب 
واإلحلاف واإلحلاح مبعىن قال ع واآلية حتتمل معنيني أحدمها نفي السؤال مجلة وهذا هو الذي عليه اجلمهور أهنم ال 

يسألون البتة والثاين نفي اإلحلاف فقط أي ال يظهر هلم سؤال بل هو قليل وبإمجال ت وهذا الثاين بعيد من ألفاظ 
تأمله ت وينبغي للفقري أن يتعفف يف فقره ويكتفي بعلم ربه قال الشيخ ابن أيب مجرة وقد قال أهل التوفيق من اآلية ف

مل يرض باليسري فهو أسري انتهى وذكر عبد امللك بن حممد بن أيب القاسم ابن الكردبوس يف االكتفاء يف أخبار 
مات ثالث يف املناجاة وثالث يف احلكمة وثالث يف اخللفاء قال وتكلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بتسع كل

  اآلداب أما املناجاة فقال كفاين فخرا أن تكون يل 



ربا وكفاين عزا أن أكون لك عبدا وأنت كما أحب فاجعلين كما حتب وأما احلكمة فقال قيمة كل امرىء ما كان 
ب فقال استغن عمن شئت فأنت نظريه حيسنه وما هلك امرؤ عرف قدر نفسه واملرء خمبو حتت لسانه وأما اآلدا

وتفضل على من شئت فأنت أمريه واضرع إىل من شئت فأنت أسريه انتهى وملا كانت السيما تدل على حال 
صاحبها ويعرف هبا حاله أقامها اهللا سبحانه مقام اإلخبار عن حال صاحبها فقال تعرفهم بسيماهم وقد قال الشيخ 

ة واحلكم احلقيقية كل ما دل على معىن فقد أخرب عنه ولو كان صامتا وأشار إليه العارف باهللا صاحب الكلم الفارقي
ولو كان ساكتا لكن حصول الفهم واملعرفة حبسب اعتبار املعترب ونظر املتأمل املتدبر انتهى قال ع ويف اآلية تنبيه 

إذا نفي حكم من حمكوم عليه  على سوء حالة من يسأل الناس إحلافا وقال ص وقوله تعاىل ال يسألون الناس إحلافا
بقيد فاألكثر يف لساهنم انصراف النفي إىل ذلك القيد فاملعىن ذلك القيد فينتفي السؤال واإلحلاح وله نظائر انتهى 

وقوله تعاىل وما تنفقوا من خري فإن اهللا به عليم وعد حمض أي يعلمه وحيصيه ليجازي عليه ويثيب وقوله تعاىل الذين 
بالليل والنهار اآلية قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كانت له ينفقون أمواهلم 

أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليال وبدرهم هنارا وبدرهم سرا وبدرهم عالنية وقال قتادة نزلت يف املنفقني يف سبيل 
ي اهللا عنه فمعناها يتناول كل من فعل فعله اهللا من غري تبذير وال تقتري قال ع واآلية وإن كانت نزلت يف علي رض

وكل مشاء بصدقته يف الظلم إىل مظنه احلاجة وقوله تعاىل الذين يأكلون الربوا اآلية الربا هو الزيادة مأخوذ من ربا 
  يربو إذا منا وزاد على ما كان وغالبه ما كانت العرب تفعله 

عدد املال ويصرب الطالب عليه ومن الربا البني التفاضل يف النوع  من قوهلا للغرمي اتقضي أم تريب فكان الغرمي يزيد يف
الواحد وكذلك أكثر البيوع املمنوعة إمنا جتد منعها ملعىن زيادة إما يف عني مال أو يف منفعة ألحدمها من تأخري وحنوه 

لناس يف املال قال ابن ومعىن اآلية الذين يكسبون الربا ويفعلونه وإمنا قصد إىل لفظة األكل ألهنا أقوى مقاصد ا
عباس وغريه معىن قوله سبحانه ال يقومون أي من قبورهم يف البعث يوم القيامة إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 

من املس قالوا كلهم يبعث كاجملنون عقوبة له ومتقيتا عند مجيع احملشر ويقوي هذا التأويل اجملمع عليه أن يف قراءة 
يقومون يوم القيامة إال كما يقوم وقوله تعاىل ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل الربوا معناه عند عبد اهللا بن مسعود ال 

مجيع املتأولني يف الكفار وأنه قول بتكذيب الشريعة واآلية كلها يف الكفار املربني نزلت وهلم قيل فله ما سلف وال 
د هذه اآلية مث جزم اهللا سبحانه اخلرب يف قوله يقال ذلك ملؤمن عاص ولكن يأخذ العصاة يف الربا بطرف من وعي

وأحل اهللا البيع وحرم الربوا قيل هذا من عموم القرآن املخصص وقيل من جممله املبني قال جعفر بن حممد الصادق 
وحرم اهللا الربا ليتقارض الناس وقوله تعاىل فله ما سلف أي من الربا التباعه عليه يف الدنيا واآلخرة وهذا حكم من 
اهللا سبحانه ملن أسلم من الكفار ويف قوله تعاىل وأمره إىل اهللا أربع تأويال أحدها أمر الربا يف امرار حترميه وغري ذلك 
والثاين أمر ما سلف أي يف العفو وإسقاط التبعة فيها والثالث أن الضمري عائد على ذي الربا مبعىن أمره إىل اهللا يف 

 املعصية والرابع أن يعود الضمري على املنتهى ولكن مبعىن التأنيس له وبسط أمله أن يثبته على االنتهاء أو يعيده إىل
  يف اخلري وقوله تعاىل ومن عاد يعين إىل فعل الربا والقول إمنا البيع مثل الربا واخللود يف حق 

وله تعاىل ميحق اهللا الكافر خلود تأبيد حقيقي وإن حلظنا اآلية يف مسلم عاص فهو خلود مستعار على معىن املبالغة وق
الربوا ويريب الصدقات ميحق معناه ينقص ويذهب ومنه حماق القمر وهو انتقاصه ويريب الصدقات معناه ينميها ويزيد 

ثواهبا تضاعفا تقول ربت الصدقة وأرباها اهللا تعاىل ورباها وذلك هو التضعيف ملن يشاء ومنه قول النيب صلى اهللا 
قع يف يد اهللا تعاىل فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت جتيء يوم القيامة عليه و سلم أن صدقة أحدكم لت



وإن اللقمة لعلى قدر أحد قال ع وقد جعل اهللا سبحانه هذين الفعلني بعكس ما يظنه احلريص اجلشيع من بين آدم 
يف الدنيا واآلخرة وعن يزيد بن إذ يظن الربا يغنيه وهو يف احلقيقة ممحق ويظن الصدقة تفقره وهي يف احلقيقة مناء 

أيب حبيب أن أبا اخلري حدثه أنه مسع عقبة ابن عامر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل امرىء 
يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس أو قال حىت حيكم بني الناس قال يزيد وكان أبو اخلري ال خيطئه يوم ال يتصدق 

بصلة قال احلاكم صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه يعين البخاري ومسلما انتهى من  بشيء فيه ولو كعكة أو
اإلملام يف أحاديث األحكام البن دقيق العيد قال الشيخ ابن أيب مجرة وال يلهم للصدقة إال من سبقت له سابقة خري 

ما أحسن عبد الصدقة إال أحسن انتهى قال أبو عمر يف التمهيد وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
اهللا اخلالفة على بنيه وكان يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله وحفظ يف يوم صدقته من كل عاهة وآفة انتهى وروى أبو 

داود يف سننه أن سعد بن عبادة قال يا رسول اهللا إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال املاء فحفر بريا وقال 
  داود يف سننه عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا مسلم كسا مسلما هذه ألم سعد وروى أبو 

ثوبا على عري كساه اهللا من حضر اجلنة وأميا مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة وأميا مسلم 
ب كل كفار أثيم يقتضي الزجر سقى مسلما على ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم انتهى وقوله تعاىل واهللا ال حي

للكفار املستحلني للربا ووصف الكفار بأثيم إما مبالغة من حيث اختلف اللفظان وإما ليذهب االشتراك الذي يف 
كفار إذ قد يقع على الزارع الذي يستر احلب يف األرض قاله ابن فورك وملا انقضى ذكر الكافرين عقب سبحانه 

ني فقال إن الذين آمنوا اآلية وقد تقدم تفسري مثل هذه األلفاظ وقوله تعاىل يا أيها بذكر ضدهم ليبني ما بني احلالت
الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربوا اآلية سبب هذه اآلية أنه ملا افتتح النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة قال 

ل ربا أضعه ربا العباس فبدأ صلى اهللا عليه و يف خطبته اليوم الثاين من الفتح األكل ربا يف اجلاهلية موضوع وأو
سلم بعمه وأخص الناس به وهذه من سنن العدل لإلمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض يف الناس مث 
رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة واستعمل على مكة عتاب بن أسيد فلما استنزل صلى اهللا عليه و 

ئف بعد ذلك إىل اإلسالم اشترطوا شروطا وكان يف شروطهم أن كل ربا هلم على الناس فإهنم سلم أهل الطا
يأخذونه وكل ربا عليهم فهو موضوع فريوى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرر هلم هذه مث ردها اهللا هبذه 

رواية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه اآلية كما رد صلحه لكفار قريش يف رد النساء إليهم عام احلديبية وذكر النقاش 
و سلم أمر أن يكتب يف أسفل الكتاب لثقيف لكم ما للمسلمني وعليكم ما عليهم فلما جاءت آجال رباهم بعثوا 

إىل مكة لإلقتضاء وكانت على بين املغرية املخزوميني فقال بنو املغرية ال نعطي شيأ فإن الربا قد وضع ورفعوا أمرهم 
  مبكة  إىل عتاب بن أسيد

فكتب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت اآلية وكتب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عتاب 
فعلمت هبا ثقيف فكفت هذا سبب اآلية على اختصار مما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي وغريهم فمعىن 

لكم من ربا وصفحكم عنه مث توعدهم تعاىل إن مل يذروا اآلية أجعلوا بينكم وبني عذاب اهللا وقاية بترككم ما بقي 
الربا حبرب منه ومن رسوله وأمته واحلرب داعية القتل وقوله تعاىل فأذنوا قال سيبويه آذنت أعلمت ت وهكذا 
فسره البخاري فقال قال أبو عبد اهللا فأذنوا فأعلموا وقال ع هي عندي من اإلذن وقال ابن عباس وغريه معناه 

ا حبرب مث ردهم سبحانه مع التوبة إىل رؤوس أمواهلم وقال هلم ال تظلمون يف أخذ الزائد وال تظلمون يف أن فستفينو
يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم وحيتمل ال تظلمون يف مطل ألن مطل الغىن ظلم كما قال عليه السالم فاملعىن أنه 



الصلح أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا يكون القضاء مع وضع الربا وهكذا سنة الصلح وهذا أشبه شيء ب
أشار على كعب بن مالك يف دين ابن أيب حدرد بوضع الشطر فقال كعب نعم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لآلخر قم فاقضه فتلقى العلماء أمره بالقضاء سنة يف املصاحلات وقوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة 
تعاىل ألرباب الربا برؤوس أمواهلم عند الواجدين للمال مث حكم يف ذي العسر بالنظرة إىل حال اليسر حكم اهللا 

والعسر ضيق احلال من جهة عدم املال والنظرة التأخري ت ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان 
اهللا يتجاوز عنا قال فلقي اهللا فتجاوز عنه ويف  رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل

صحيح مسلم من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ويف رواية من أنظر 
  معسرا أو وضع عنه أجناه اهللا من كرب 

صدر مبعىن اليسر وارتفع ذو يوم القيامة ويف وراية من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله انتهى وامليسرة م
عسرة بكان التامة اليت هي مبعىن وجد وحدث وارتفع قوله فنظرة على خرب ابتداء مقدر تقديره فالواجب نظرة 

واختلف أهل العلم هل هذا احلكم بالنظرة إىل امليسرة واقف على أهل الربا خاصة وهو قول ابن عباس وشريح أو 
مجهور العلماء ع وما قاله ابن عباس إمنا يترتب إذا مل يكن فقر مدقع  هو منسحب على كل دين حالل وهو قول

وأما مع الفقر والعدم الصريح فاحلكم هي النظرة ضرورة ت وال خيالف ابن عباس يف ذالك وقوله تعاىل وأن 
العلماء تصدقوا خري لكم ندب اهللا هبذه األلفاظ إىل الصدقة على املعسر وجعل ذلك خريا من إنظاره قاله مجهور 

وروى سعيد ابن املسيب عن عمر بن اخلطاب أنه قال كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا وقبض رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم ومل يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة وقال ابن عباس آخر ما نزل آية الربا قال ع ومعىن هذا عندي 

اس والسدي والضحاك وابن جريج غريهم قالوا آخر آية نزلت قوله أهنا من آخر ما نزل ألن مجهور الناس ابن عب
تعاىل واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا وروي أن قوله واتقوا نزلت قبل موت النيب صلى اهللا عليه و سلم بتسع ليال 

و سلم قال  مث مل ينزل بعدها شيء وروي بثالث ليال وروي أهنا نزلت قبل موته بثالث ساعات وأنه صلى اهللا عليه
اجعلوها بني آية الربا وأية الدين وحكى مكي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جاءين جربيل فقال اجعلها على 

مائتني ومثانني آية من البقرة وقوله تعاىل واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا اآلية وعظ جلميع الناس وأمر خيص كل 
شيخ من األفاضل جيود عليه القرآن فقرأت عليه هذه اآلية فبكى عندها  إنسان ت حدثين من اثق به أنه جلس عند

  مث بكى 

إىل ان فاضت نفسه ومال فحركوه فإذا هو ميت رمحه اهللا ونفع به يا هذا من صحا عقله من سكر هواه وجهله 
غافلة عن العظمة احترق بنار الندم واخلجل من مهابة نظر ربه وتنكرت صورة حاله يف عينه نفوس األغبياء اجلهال 

واجلالل والهية عن أهوال املعاد واملآل مشغولة برذائل األفعال وفضول القيل والقال واالستنباط واالحتيال الزدياد 
األموال وال يعلمون أهنا فتنة ووبال وطول حساب وبالء وبلبال اغتنموا يا ذوي البصائر نعمة اإلمهال واطرحوا 

أن قد فجأتكم هواجم اآلجال انتهى من الكلم الفارقية يف احلكم احلقيقية ويوما خوادع األماين وكواذب اآلمال فك
نصب على املفعول ال على الظرف ومجهور العلماء على أن هذا اليوم احملذر منه هو يوم القيامة واحلساب والتوفية 

لى أن الثواب والعقاب وقال قوم هو يوم املوت واألول اصح وهو يوم تنفطر لذكره القلوب ويف هذه اآلية نص ع
متعلق بكسب اإلنسان وهذا رد على اجلربية وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 

فاكتبوه اآلية قال ابن عباس هذه اآلية نزلت يف السلم خاصة قال ع معناه إن سلم أهل املدينة كان سبب اآلية مث 



ا ووصفه األجل مبسمى دليل على أن اجلهالة ال جتوز وقال مجهور العلماء األمر هي تتناول مجيع املداينات إمجاع
بالكتب ندب إىل حفظ األموال وإزالة الريب وإذا كان الغرمي تقيا فما يضره الكتب وإن كان غري ذلك فالكتب 

و القول ثقاف يف دينه وحاجة صاحب احلق قال بعضهم إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة ع وهذا ه
الصحيح مث علم تعاىل أنه سيقع االئتمان فقال إن وقع ذلك فليود اآلية فهذه وصية للذين عليهم الديون واختلف 

  يف قوله تعاىل وليكتب بينكم كاتب فقال عطاء والشعيب واجب على الكاتب أن يكتب إذا مل يوجد سواه وقال 

مث هنى اهللا سبحانه الكتاب عن اإلباية وحكى املهدوي عن السدي هو واجب مع الفراغ وقوله بالعدل معناه باحلق 
الربيع والضحاك ان قوله تعاىل وال يأب منسوخ بقوله وال يضار كاتب وال شهيد قال ع أما إذا امكن الكتاب 

فليس جيب الكتب على معني بل له االمتناع اال إذا استأجره وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ 
كاتب وقوله تعاىل وليملل الذي عليه احلق اآلية أمر اهللا تعاىل الذي عليه احلق باإلمالل ألن الشهادة امنا على ال

تكون حبسب اقراره وإذا كتبت الوثيقة واقر هبا فهي كإمالله والبخس النقص بنوع من املخادعة واملدافعة وهؤالء 
 ذكر تعاىل ثالثة انواع تقع نوازهلم يف كل زمان فقال فإن الذين امروا باإلمالل هم املالكون ألنفسهم إذا حضروا مث

كان الذي عليه احلق سفيها والسفيه اهللهل الرأي يف املال الذي ال حيسن األخذ لنفسه وال اإلعطاء منها مشبه 
 بالثوب السفيه وهو اخلفيف النسج والسفه اخلفة وهذه الصفة يف الشريعة ال ختلو من حجر اب أو وصي وذلك هو
وليه مث قال أو ضعيفا والضعيف هو املدخول يف عقله وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا والذي ال يستطيع أن 
ميل هوالصغري ووليه وصية أو أبوه والغائب عن موضع اإلشهاد ملرض أو لغري ذلك من األعذار ووليه وكيله وأما 

ستطيع وقوله بالعدل معناه باحلق وقصد الصواب وقوله األخرس فيسوغ أن يكون من الضغفاء واألوىل أنه ممن ال ي
تعاىل واستشهدوا شهيدين اآلية االستشهاد طلب الشهادة وعرب ببناء مبالغة يف شهيدين داللة على من قد شهد 
وتكرر ذلك منه فكأنه إشارة إىل العدالة قال ابن العريب يف أحكامه والصحيح أن األمر باالستشهاد حممول على 

  ه وقوله تعاىل من رجالكم نص يف رفض الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناوهلم واختلف الندب أ

العلماء فيهم وقول مالك والشافعي وأيب حنيفة ومجهور العلماء أن شهادهتم ال جتوز وغلبوا نقص الرق واسم كان 
املستشهد رجلني وقال قوم بل املعىن فإن مل يوجد الضمري الذي يف قوله يكونا واملعىن يف قول اجلمهور فإن مل يكن 

رجالن وال جيوز استشهاد املرأتني إال مع عدم الرجال قال ع وهذا قول ضعيف ولفظ اآلية ال يعطيه بل الظاهر منه 
قول اجلمهور وقوله فرجل وامرأتان أي فليشهد أو فليكن رجل وامرأتان وقوله تعاىل ممن ترضون من الشهداء رفع 

ضع الصفة لقوله فرجل وامرأتان وهذا اخلطاب جلميع الناس لكن املتلبس هبذه القصة هم احلكام وهذا كثري يف مو
يف كتاب اهللا يعم اخلطاب فيما يتلبس به البعض ويف قوله ممن ترضون دليل على أن يف الشهود من ال يرضى فيجيء 

وله تعاىل أن تضل إحديهما اآلية أن مفعول من من ذلك أن الناس ليسوا مبحمولني على العدالة حىت تثبت هلم وق
أجله والشهادة مل تقع ألن تضل إحدامها وإمنا وقع إشهاد امرأتني ألن تذكر إحدامها إن ضلت األخرى قال سيبويه 

وهذا كما تقول اعددت هذه اخلشبة أن مييل احلائظ فادعمه ع وملا كانت النفوس مستشرفة إىل معرفة أسباب 
هذه العبارة ذكر سبب األمر املقصود إىل أن خيرب به وهذا من أبرع الفصاحة إذ لو قال لك رجل  احلوادث قدم يف

اعددت هذه اخلشبة أن أدعم هبا هذا احلائظ لقال السامع ومل تدعم حائطا قائما فيجب ذكر السب فيقال إذا مال 
تضل تنسى ع والضالل عن الشهادة إمنا فجاء يف كالمهم تقدمي السبب اخصر من هذه احملاورة قال أبو عبيد ومعىن 



هو نسيان جزء منها وذكر جزء ويبقى املرء بني ذلك حريان ضاال وقوله تعاىل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا اآلية 
  قال قتادة وغريه معىن اآلية إذا دعوا ان يشهدوا وقال احلسن بن أيب احلسن 

هادة وال إذا دعيت إىل أدائها وقاله ابن عباس وقال جماهد معىن اآلية مجعت أمرين ال تاب إذا دعيت إىل حتصيل الش
اآلية ال تاب إذا دعيت إىل أداء شهادة قد حصلت عندك وأسند النقاش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه فسر 

له  اآلية هبذا ت وهذا هو احلقيقة يف اآلية وأما تسمية الشيء مبا يؤل إليه فمجاز والشاهد حقيقة من حصلت
الشهادة قال جماهد فأما إذا دعيت أو ال فإن شئت فاذهب وإن شئت فال تذهب وقاله مجاعة قال ع واآلية كما قال 

احلسن مجعت أمرين واملسلمون مندوبون إىل معونة إخواهنم فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود واألمن من تعطل 
عليه القيام هبا سيما إن كانت حمصلة ودعي ألدائها  احلق فاملدعو مندوب وإن خيف تلف احلق بتأخر الشاهد وجب

فهذه آكد ألهنا قالدة يف العنق وأمانة تقتضي األداء م وال يأب الشهداء قال أبو البقاء مفعول يأب حمذوف أي وال 
يأب الشهداء إقامة الشهادة أو حتمل الشهادة وإذا ظرف ليأب وحيتمل أن يكون ظرفا للمفعول احملذوف ا ه 

ا معناه متلوا وقدم الصغري اهتماما به وأقسط معناه أعدل وأقوم أي أشد إقامة وقيل أقوم من قام مبعىن اعتدل وتسمو
وأدىن معناه أقرب وترتابوا معناه تشكوا قال ابن هشام إىل أجله ال يصح تعلقه بتكتبوه القتضائه استمرار الكتابة إىل 

 أجله ا ه من املعىن وقوله تعاىل إال أن تكون جتارة حاضرة اآلية ملا أجل الدين وإمنا هو حال أي مستقرا يف الذمة إىل
علم اهللا سبحانه مشقة الكتب عليهم نص على ترك ذلك ورفع اجلناح فيه يف كل مبايعة بنقد وذلك يف األغلب إمنا 

بيد تأخذ وتعطي  هو يف قليل كالطعام وحنوه ال يف كثري كاالمالك وحنوها وقال السدي والضحاك هذا فيما كان يدا
وقوله تعاىل تديروهنا يقتضي التقابض والبينونة يف املقبوض وقوله تعاىل واشهدوا إذا تبايعتم اختلف هل ذلك على 

  الوجوب أو على 

الندب والوجوب يف ذلك قلق أما يف الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فرمبا يقصد التاجر االستيالف بترك اإلشهاد 
صاحل فال يشهد ويدخل ذلك كله يف اإلئتمان ويبقى األمر يف االشهاد ندبا ملا فيه من املصلحة يف إىل غري ذلك من امل

األغلب وحكى املهدوي عن قوم أهنم قالوا واشهدوا إذا تبايعتم منسوخ بقوله تعاىل فإن أمن اآلية وذكره مكي عن 
ال شهيد أي كاختالفهم يف قوله تعاىل ال ايب سعيد اخلدري واختلف الناس يف معىن قوله تعاىل وال يضار كاتب و

تضار والدة بولدها هل الفعل مسند إىل الفاعل فأصله وال يضارر كاتب وال شهيد بكسر الراء وقيل مسند إىل 
املفعول الذي مل يسم فاعله فأصله وال يضارر بفتحها ع ووجوه املضارة ال تنحصر وفك الفعل هي لغة احلجاز 

ه وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي وإن تفعلوا املضارة وقوله بكم أي حال بكم وباقي اآلية واإلدغام لغة متيم وقول
موعظة وهتديد واهللا املستعان ال رب غريه وقيل معىن اآلية الوعد ألن من اتقى علم اخلري واهلمة ت ويف العتبية من 

اهللا إال انطقه اهللا باحلكمة ا ه واملراد هبذا مساع ابن القاسم قال مسعت مالكا يقول مسعت أنه يقال ما زهد عبد واتقى 
العلم العلم النافع الذي يورث اخلشية قال أبو عمر ابن عبد الرب روينا عن مسروق قال كفى باملرء علما أن خيشى 

اهللا وكفى باملرء جهال ان يعجب بعلمه أبو عمر إمنا أعرفه بعمله ا ه من كتاب فضل العلم وقوله تعاىل وإن كنتم 
سفر اآلية ملا ذكر اهللا تعاىل الندب إىل اإلشهاد والكتب ملصلحة حفظ األموال واألديان عقب ذلك بذكر حال  على

األعذار املانعة من الكتب وجعل بدهلا الرهن ونص على السفر إذ هو الغالب من األعذار ويدخل يف ذلك باملعىن 
يل وملا كان الرهن مبعىن الثبوت والدوام فمن مث كل عذر قال ع رهن الشيء يف كالم العرب معناه دام واستمر ق

  بطل الرهن عند الفقهاء إذا 



خرج من يد املرهتن إىل يد الراهن ألنه فارق ما جعل له وقوله تعاىل مقبوضة هي بينونة املرهتن بالرهن وأمجع الناس 
الرهن على يديه فقال على صحة قبض املرهتن وكذلك على قبض وكيله فيما علمت واختلفوا يف قبض عدل يوضع 

مالك ومجيع أصحابه ومجهور العلماء قبض العدل قبض وقال احلكم ابن عتيبة وغريه ليس بقبض وقول اجلمهور 
أصح من جهة املعىن يف الرهن وقوله تعاىل فإن أمن بعضكم بعضا شرط ربط به وصية الذي عليه احلق باألداء قال 

بعضكم بعضا معناه إن أسقط الكتب واإلشهاد والرهن وعول على أمانة  ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل فإن أمن
املعامل فليؤد األمانة وليتق اهللا ربه وهذا يبني أن اإلشهاد ليس بواجب إذ لو كان واجبا ملا جاز اسقاطه مث قال ومجلة 

احلديث الصحيح يف قصة  األمر أن اإلشهاد حزم واالئتمان ثقة باهللا تعاىل من الدائن ومروؤة من املديان مث ذكر
الرجل من بين إسرائيل الذي استسلف ألف دينار وكيف تعامال على االئتمان مث قال ابن العريب وقد روي عن ايب 

سعيد اخلدري أنه قرأ هذه اآلية فقال هذا نسخ لكل ما تقدم يعين من األمر بالكتب واإلشهاد والرهن ا ه وقوله 
انته مصدر مسي به الشيء الذي يف الذمة وقوله تعاىل وال تكتموا الشهادة اآلية فليؤد أمر مبعىن الوجوب وقوله أم

هني فيه هتديد ووعيد وخص تعاىل ذكر القلب إذ الكتم من أفعاله وإذ هو البضعة اليت بصالحها يصلح اجلسد كله 
ها يعم الوعيد والوعد كما قال صلى اهللا عليه و سلم ويف قوله تعاىل واهللا مبا تعلمون عليم توعد وإن كان لفظ

وروى البزار يف مسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من مشي إىل غرميه حبقه صلت عليه دواب األرض 
  ونون املاء ونبت له بكل خطوة شجرة تغرس يف اجلنة وذنبه يغفر ا ه من الكوكب الدري قوله تعاىل هللا ما 

يع ما يف السموات وما يف األرض ملك له سبحانه وقوله تعاىل وإن تبدوا يف السموات وما يف األرض اآلية املعىن مج
ما يف أنفسكم اآلية قوله ما يف أنفسكم يقتضي قوة اللفظ أنه ما تقرر يف النفس واستصحبت الفكرة فيه وأما 

وغريه هي يف  اخلواطر اليت ال ميكن دفعها فليست يف النفس إال على جتوز واختلف يف معىن هذه اآلية فقال عكرمة
معىن الشهادة اليت هني عن كتمها فلفظ اآلية على هذا التأويل العموم ومعناه اخلصوص وكذا نقل الثعليب وقال ابن 

عباس وأبو هريرة ومجاعة من الصحابة والتابعني أن هذه اآلية ملا نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا يا 
ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم لكنه قال هلم أتريدون أن تقولوا  رسول اهللا إن حوسبنا خبواطر نفوسنا وشق

كما قالت بنو إسرائيل مسعنا وعصينا بل قولوا مسعنا وأطعنا فقالوها فأنزل اهللا بعد ذلك ال يكلف اهللا نفسا إال 
ارة هؤالء وسعها ونسخ هبذه تلك هذا معىن احلديث الصحيح وله طرق من جهات واختلفت عباراته وتعاضدت عب

القائلني بلفظة النسخ يف هذه النازلة وقال ابن عباس ملا شق ذلك عليهم فأنزل اهللا تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال 
وسعها اآلية فنسخت الوسوسة وثبت القول والفعل وقال آخرون هذه اآلية حمكمة غري منسوخة واهللا حماسب خلقه 

ني ويأخذ به أهل الكفر والنفاق ورجح الطربي أن اآلية حمكمة غري على ما عملوه واضمروه وأرادوه ويغفر للمؤمن
منسوخة ع وهذا هو الصواب وإمنا هي خمصصة وذلك أن قوله تعاىل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه معناه مبا هو 

اطر يف وسعكم وحتت كسبكم وذلك استصحاب املعتقد والفكر فيه فلما كان اللفظ مما ميكن أن تدخل فيه اخلو
أشفق الصحابة والنيب صلى اهللا عليه و سلم فبني اهللا تعاىل هلم ما أراد باآلية األوىل وخصصها ونص على حكمه أنه 

  ال يكلف نفسا إال وسعها واخلواطر ليست هي 

وال دفعها يف الوسع بل هي أمر غالب وليست مما يكسب وال يكتسب وكان يف هذا البيان فرحهم وكشف كرهبم 
ة حمكمة النسخ فيها ومما يدفع أمر النسخ أن اآلية خرب واألخبار ال يدخلها النسخ فإن ذهب ذاهب إىل وتأيت اآلي

تقرير النسخ فإمنا يترتب له يف احلكم الذي حلق الصحابة حني فزعوا من اآلية وذلك أن قول النيب صلى اهللا عليه و 



هذا ويلتزموه وينتظروا لطف اهللا يف الغفران فإذا قرر هذا سلم هلم قولوا مسعنا وأطعنا جييء منه األمر بأن يبنوا على 
احلكم فصحيح وقوع النسخ فيه وتشبه اآلية حينئذ قوله تعاىل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني فهذا 

شبه لفظه اخلرب ولكن معناه التزموا هذا وابنوا عليه واصربوا حبسبه مث نسخ ذلك بعد ذلك فهذه االية يف البقرة أ
شيء هبا وقوله تعاىل ويعذب من يشاء يعين من العصاة وتعلق قوم هبذه اآلية ممن قال جبواز تكليف ماال يطاق وقالوا 
ان اهللا قد كلفهم امر اخلواطر وذلك مما ال يطاق قال ع وهذا غري بني وإمنا كان أمر اخلواطر تأويال تأوله أصحاب 

فا إال على الوجه الذي ذكرناه من تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم إياهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يثبت تكلي
على ذلك قال الشيخ الويل العارف باهللا ابن أيب مجرة واخلواطر عندهم ستة يعين عند العلماء العارفني باهللا أوهلا اهلمة 

ة وهذه الثالث مؤاخذ هبا ا ه وقوله مث اللمة مث اخلطرة وهذه الثالث عندهم غري مؤاخذ هبا مث نية مث إرادة مث عزمي
تعاىل آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه اآلية سبب هذه اآلية أنه ملا نزلت وإن تبدوا ما يف أنفسكم واشفق منها النيب 

صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه مث تقرر األمر على أن قالوا مسعنا وأطعنا ورجعوا إىل التضرع واالستكانة مدحهم 
  اىل وأثىن عليهم يف هذه اآلية وقدم ذلك بني يدي رفقه هبم فجمع هلم تعاىل التشريف باملدح والثناء اهللا تع

ورفع املشقة يف أمر اخلواطر وهذه مثرة الطاعة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل ال كما قالت بنو إسرائيل مسعنا وعصينا 
ن معناه صدق والرسول حممد صلى اهللا عليه و سلم فأعقبهم ضد ذلك وهذه مثرة العصيان اعاذنا اهللا من نقمه وآم

وما أنزل إليه القرآن وسائر ما أوحى اهللا إليه من مجلة ذلك وكل لفظة تصلح لإلحاطة وهي كذلك هنا واإلميان 
باهللا هو التصديق به أي بوجوده وصفاته ورفض كل معبود سواه واإلميان مبالئكته هو اعتقادهم أهنم عباد هللا 

يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون واإلميان بكتبه هو التصديق بكل ما أنزل سبحانه على انبيائه مكرمون ال 
وقرأ اجلمهور ال نفرق بالنون واملعىن يقولون ال نفرق ومعىن هذه اآلية أن املؤمنني ليسوا كاليهود والنصارى يف أهنم 

أطعنا مدح يقتضي احلض على هذه املقالة أن يكون املؤمن يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وقوله تعاىل وقالوا مسعنا و
ميتثلها غابر الدهر والطاعة قبول األوامر وغفرانك مصدر والعامل فيه فعل تقديره نطلب أو نسأل غفرانك ت 

وزاد أبو حيان قال وجوز بعضهم الرفع فيه على أن يكون مبتدأ أي غفرانك بغيتنا ا ه وإليك املصري إقرار بالبعث 
لوقوف بني يديه سبحانه وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أنزلت عليه هذه اآلية قال له جربيل يا حممد إن وا

اهللا قد أجل الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل إىل آخر السورة وقوله تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
وقت نزول االية عبادة من أعمال القلب واجلوارح أال وهي يف اآلية خرب جزم نص على أنه ال يكلف اهللا العباد من 

وسع املكلف ويف مقتضى إدراكه وبنيته وهبذا إنكشفت الكربة عن املسلمني يف تأوهلم أمر اخلواطر وهذا املعىن 
وما جعل  الذي ذكرناه يف هذه اآلية جيري مع معىن قوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله تعاىل

  عليكم يف الدين من حرج 

وقوله فاتقوا اهللا ما استطعتم قال العراقي وسعها أي طاقتها ا ه قال ع واختلف الناس يف جواز تكليف ما ال يطاق 
يف األحكام اليت هي يف الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا اآلن يف الشرع وأن هذه اآلية آذنت بعدمه واختلف 

ه هل وقع يف رسالة سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم أم ال فقالت فرقة وقع يف نازلة أيب هلب ألنه القائلون جبواز
حكم عليه بتب اليدين وصلي النار وذلك مؤذن أنه ال يؤمن وتكليف الشرع له اإلميان راتب فكأنه كلف أن يؤمن 

ورة تبت يدا أيب هلب وقالت فرقة مل يقع قط وأن يكون يف إميانه أنه ال يؤمن ألنه إذا آمن فال حمالة أن يدين بس
وقوله تعاىل سيصلى نارا إمنا معناه إن واىف على كفره ع وماال يطاق على أقسام منه احملال عقال كاجلمع بني 



الضدين ومنه احملال عادة كرفع إنسان جبال ومنه ما ال يطاق من حيث هو مهلك كاالحتراق بالنار وحنوه ومنه ما 
تغال بغريه وهذا إمنا يقال فيه ما ال يطاق على جتوز كثري وقوله تعاىل هلا ما كسبت يريد من احلسنات ال يطاق لالش

وعليها ما اكتسبت يريد من السيآت قاله مجاعة املفسرين ال خالف يف ذلك واخلواطر وحنوها ليس من كسب 
سبه ويسر املرء هبا فتضاف إىل ملكه اإلنسان وجاءت العبارة يف احلسنات بلها من حيث هي مما يفرح اإلنسان بك

وجاءت يف السيئة بعليها من حيث هي أوزار وأثقال ومتحمالت صعبة وهذا كما تقول يل مال وعلي دين وكرر 
فعل الكسب فخالف بني التصريفني حسنا لنمط الكالم كما قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا هذا وجه ع والذي 

يكسب دون تكلف إذ كاسبها على جادة أمر اهللا ورسم شرعه والسيئات تكتسب  يظهر يل يف هذا أن احلسنات مما
ببناء املبالغة إذ كاسبها يتكلف يف أمرها خرق حجاب هني اهللا تعاىل ويتخطاه إليها فيحسن يف اآلية جميء التصريفني 

  هلذا 

يف نفسه لكن من غري هذه  املعىن وقال املهدوي وغريه معىن اآلية ال يؤاخذ أحد بذنب أحد قال ع وهذا صحيح
اآلية وقوله تعاىل ربنا ال تؤاخذنا معناه قولوا واختلف الناس يف معىن قوله سبحانه إن نسينا أو أخطأنا فذهب كثري 

من العلماء إىل أن هذا الدعاء يف النسيان الغالب واخلطأ غري املقصود وهو الصحيح عندي قال قتادة يف تفسري اآلية 
ى اهللا عليه و سلم وقال إن اهللا تعاىل جتاوز ألميت عن نسياهنا وخطأها وقال السدي ملا نزلت هذه بلغين أن النيب صل

اآلية فقالوها قال جربيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم قد فعل اهللا ذلك يا حممد قال ع فظاهر قوليهما ما صححته 
ه اهللا أمروا بالدعاء يف ذلك النوع الذي ليس وذلك أن املؤمنني ملا كشف عنهم ما خافوه يف قوله تعاىل حياسبكم ب

من طاقة اإلنسان دفعه وذلك يف النسيان واخلطأ واإلصر الثقيل وما ال يطاق على امت أنواعه وهذه اآلية على هذا 
القول تقضي جبواز تكليف ما ال يطاق ولذلك أمر املؤمنني بالدعاء يف أن ال يقع هذا اجلائز الصعب ومذهب أيب 

شعري ومجاعة من املتكلمني إن تكليف ما ال يطاق جائز عقال وال خيرم ذلك شيئا من عقائد الشرع احلسن األ
وذهب الطربي وغريه إىل أن تكليف ما ال يطاق غري جائز وإن النسيان يف اآلية مبعىن الترك أي إن تركنا شيئا من 

تكاليف بين إسرائيل وما ال طاقة للمرء به طاعتك واخلطأ هو املقصود من العصيان واإلصر هي العبادات الثقيلة ك
هو عندهم على جتوز كما تقول ال طاقة يل على خصومة فالن أو ال طاقة لنا به من حيث هو مهلك كعذاب جهنم 
وغريه مث قال تعاىل فيما أمر املؤمنني بقوله واعف عنا أي فيما واقعناه وأغفر لنا أي استر علينا ما علمت منا وارمحنا 

مبتدئا برمحة منك لنا فهذه مناح من الدعاء متباينة وأنت موالنا مدح يف ضمنه تقرب إليه وشكر على  أي تفضل
  نعمه وموىل هو من ويل ويف احلديث 

إن جربيل عليه السالم قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم قل ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقاهلا فقال جربيل قد 
فيقوهلا فيقول جربيل قد فعل إىل آخر السورة وتظاهرت هبذا املعىن أحاديث وروى أبو فعل قال قل كذا وكذا 

مسعود عقبة ابن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه 
ة ومعىن كفتاه اجزتاه عن قيام يعين من قيام الليل قال صاحب سالح املؤمن هذا احلديث رواه اجلماعة يعين الست

الليل وقيل كفتاه من كل شيطان فال يقربه ليلته وقيل كفتاه ما يكون من اآلفات تلك الليلة وقيل معناه حسبه هبما 
فضال وأجرا وحيتمل اجلميع واهللا أعلم ا ه من سالح املؤمن وقال علي رضي اهللا عنه ما أظن أحدا عقل وأدرك 

ا ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوتيت هؤالء اآليات من آخر سورة اإلسالم ينام حىت يقرأمه
  البقرة من كنز حتت العرش مل يؤهتن أحد قبلي كمل تفسري سورة البقرة واحلمد هللا 



  سورة آل عمران

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ه إال هو احلي القيوم االبرع يف نظم اآلية أن هذه السورة مدنية بإمجاع يف ما علمت قوله جلت قدرته أمل اهللا ال إل

يكون اهللا ال إله إال هو احلي القيوم كالما مبتدأ جزما مجلة رادة على نصارى جنران الذين وفدوا على النيب صلى اهللا 
ىل عليه و سلم فحاجوه يف عيسى ابن مرمي وقالوا أنه اهللا على ما هو معلوم يف السري فنزل فيهم صدر هذه السورة إ

نيف ومثانني آية منها إىل أن دعاهم صلى اهللا عليه و سلم إىل االبتهال وقد تقدم تفسري قوله احلي القيوم يف آية 
الكرسي واآلية هناك اخبار جلميع الناس وكررت هنا إخبارا يح هؤالء النصارى ويرد عليهم إذ هذه الصفات ال 

  أنه  ميكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السالم ألهنم إذ يقولون

صلب فذلك موت يف معتقدهم وإذ من البني أنه ليس بقيوم وقراءة اجلمهور القيوم وقرىء خارج السبع القيام 
والقيم وهذا كله من قام باألمر يقوم به إذا اضطلع حبفظه وجبميع ما حيتاج إليه يف وجوده فاهللا تعاىل القيام على كل 

ما نقلناه يف هذا االسم الشريف أنه اسم اهللا األعظم قال النووي شيء مما ينبغي له أو فيه أو عليه ت وقد تقدم 
وروينا يف كتاب الترمذي عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برمحتك 

ملا كان استغيث قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ا ه قال صاحب سالح املؤمن وعن علي رضي اهللا عنه قال 
يوم بدر قاتلت شيئا من قتال مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنظر ما صنع فجئت فإذا هو ساجد 
يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم مث رجعت إىل القتال مث جئت فإذا هو ساجد ال يزيد على ذلك مث ذهبت إىل 

رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للنسائي وعن  القتال مث جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك ففتح اهللا عليه
أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني وإهلكم اله واحد 

واللفظ له والترمذي  ال إله إال هو الرمحن الرحيم وفاحتة آل عمران أمل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم رواه أبو داود
وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن أيب إمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اسم اهللا 
األعظم يف ثالث سور يف سورة البقرة وآل عمران وطه قال القاسم فالتمستها أنه احلي القيوم انتهى وقوله باحلق 

من احلقائق يف خربه وأمره وهنيه ومواعظه والثاين أن يكون املعىن أنه نزل حيتمل معنيني أحدمها أن يكون املعىن ض
الكتاب باستحقاق ان ينزل ملا فيه من املصلحة الشاملة وليس ذلك على أنه واجب على اهللا تعاىل أن يفعله ت أي 

  إذ ال جيب على اهللا سبحانه فعل قال 

يل أن أقول ما ليس يل حبق وقيل معىن باحلق أي مما اختلف  ع فالباء يف هذا املعىن على حد قوله سبحانك ما يكون
فيه أهل الكتاب واضطرب فيه هؤالء النصارى الوافدون قال ع وهذا داخل يف املعىن األول وقوله مصدقا حال 
ئر مؤكدة ألنه ال ميكن أن يكون غري مصدق ملا بني يديه من كتب اهللا سبحانه وما بني يديه هي التوراة واإلجنيل وسا

كتب اهللا اليت تلقيت من شرعنا وقوله تعاىل من قبل يعين من قبل القرآن وقوله هدى للناس معناه دعاء والناس بنو 
إسراءيل يف هذا املوضع وإن كان املراد أهنما هدى يف ذاهتما مدعو إليه فرعون وغريه فالناس عام يف كل من شاء 

احلق والباطل مث توعد سبحانه الكفار عموما بالعذاب الشديد حينئذ أن يستبصر والفرقان القرآن ألنه فرق بني 
واإلشارة هبذا الوعيد إىل نصارى جنران وعزيز معناه غالب والنقمة واالنتقام معاقبة املذنب مببالغة يف ذلك قوله تعاىل 

على التفصيل وهذه  إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء هذه اآلية خرب عن علم اهللا تعاىل باألشياء



صفة مل تكن لعيسى وال ألحد من املخلوقني مث أخرب سبحانه عن تصويره للبشر يف أرحام األمهات هذا أمر ال ينكره 
عاقل وال ينكر أن عيسى وسائر البشر ال يقدرون عليه وال ينكر ان عيسى من املصورين كغريه من سائر البشر 

نها الرد على نصارى جنران ويف قوله أن اهللا ال خيفى عليه شيء وعيد فهذه اآلية تعظيم هللا جلت قدرته يف ضم
وشرح النيب صلى اهللا عليه و سلم كيفية التصوير يف احلديث الذي رواه ابن مسعود وغريه أن النطفة إذا وقعت يف 

لكا فيقول يا رب الرحم مكثت نطفة أربعني يوما مث تكون علقة أربعني يوما مث مضغة مثل ذلك مث يبعث اهللا إليها م
  أذكر أم أنثى اشقي أم سعيد احلديث بطوله على اختالف ألفاظه ويف 

مسند ابن سنجر حديث أن اهللا سبحانه خيلق عظام اجلنني وغضاريفه من مين الرجل وحلمه وشحمه وسائر ذلك من 
ر إمالة إىل حال وإثباتا فيها مين املرأة وصور بناء مبالغة من صار يصور إذا أمال وثىن إىل حال ما فلما كان التصوي

جاء بناؤه على املبالغة والكتاب يف هذه آلية القرآن بإمجاع واحملكمات املفصالت املبينات الثابتات األحكام 
واملتشاهبات هي اليت حتتاج إىل نظر وتأويل ويظهر فيها ببادى النظر إما تعارض مع أخرى وإما مع العقل إىل غري 

فهذا الشبه الذي من أجله توصف مبتشاهبات إمنا هو بينها وبني املعاين الفاسدة اليت يظنها ذلك من أنواع التشابه 
اهل الزيغ ومن مل ينعم النظر وهذا حنو احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم احلالل بني واحلرام بني 

عم النظر شيئا حالال وكذلك اآلية وبينهما أمور متشاهبات أي يكون الشيء حراما يف نفسه فيشبه عند من مل ين
يكون هلا يف نفسها معىن صحيح فيشبه عند من مل ينعم النظر أو عند الزائغ معىن آخر فاسدا فرمبا أراد اإلعتراض به 

على كتاب اهللا هذا عندي معىن اإلحكام والتشابه يف هذه اآلية قال ع وأحسن ما قيل يف هذه اآلية قول حممد بن 
أن احملكمات هي اليت فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع اخلصوم والباطل ليس هلا تصريف وال جعفر بن الزبري 

حتريف عما وضعن عليه واملتشاهبات هلا تصريف وحتريف وتأويل ابتلى اهللا فيهن العباد قال ابن احلاجب يف منتهى 
الكتاب وأخر متشاهبات فاحملكم الوصول مسألة يف القرآن حمكم ومتشابه قال تعاىل منه آيات حمكمات هن أم 

املتضح املعىن قال الرهوين يعين نصا كان أو ظاهرا واملتشابه مقابلة إما لالشتراك مثل ثالثة قروء أو لإلمجال مثل 
الذي بيده عقدة النكاح وما ظاهره التشبيه مثل من روحي وأيدينا وبيدي وبيمينه ويستهزىء ومكر اهللا وحنوه 

  لراسخون والظاهر الوقف على وا

يف العلم ألن اخلطاب مبا ال يفهم بعيد انتهى قال الرهوين ومسى ما ذكر متشاهبا الشتباهه على السامع قال الرهوين 
واحلق الوقف على وما يعلم تأويله إال اهللا وهو املروي عن مجاعة منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومالك 

اهللا ويقول الراسخون يف العلم آمنا به ا ه وقوله تعاىل هن أم الكتاب  وغريهم ويف مصحف أيب وما يعلم تأويله إال
أي معظم الكتاب وعمدة ما فيه إذ احملكم يف آيات اهللا كثري قد فصل ومل يفرط يف شيء منه قال حيىي بن يعمر كما 

عىن اآلية اإلحناء على يقال ملكة أم القرى قال ع وكما يقال أم الراس جملتمع الشؤن فجميع احملكم هو ام الكتاب وم
أهل الزيغ واملذمة هلم واإلشارة بذلك أوال إىل نصارى جنران وإىل اليهود الذين كانوا معاصرين حملمد صلى اهللا عليه 

و سلم فإهنم كانوا يعترضون معاين القرآن مث يعم بعد ذلك كل زائع فذكر تعاىل أنه نزل الكتاب على نبيه حممد 
اال منه ونعمة وإن حمكمه وبينه الذي ال اعتراض فيه هو معظمه والغالب فيه وأن متشاهبه صلى اهللا عليه و سلم إفض

الذي حيتمل التأويل وحيتاج إىل التفهم هو أقله مث إن أهل الزيغ يتركون احملكم الذي فيه غنيتهم ويتبعون املتشابه 
و البقاء وآخر معطوف على آيات ومتشاهبات ابتغاء الفتنة وأن يفسدوا ذات البني ويردوا الناس إىل زيغهم م قال أب

نعت آلخر ا ه وقوله تعاىل الذين يف قلوهبم زيغ يعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل صاحب بدعة والزيغ امليل 



وابتغاء نصب على املفعول من أجله ومعناه طلب الفتنة قال الربيع الفتنة هنا الشرك وقال جماهد الفتنة الشبهات 
املؤمنني مث قال وابتغاء تأويله والتأويل هو مرد الكالم ومرجعه والشيء الذي يقف عليه من املعاين واللبس على 

  وهو من آل يؤل إذا رجع فاملعىن وطلب تأويله على منازعهم الفاسدة هذا يف ماله تأويل حسن 

و اتباع ما تشابه مث قال وإن كان مما ال يتأول بل يوقف فيه كالكالم يف معىن الروح وحنوه فنفس طلب تأويله ه
تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا أي وما يعلم تأويله على الكمال إال اهللا سبحانه واختلف يف قوله والراسخون يف العلم 
فرأت فرقة أن رفع الراسخني هو بالعطف على اسم اهللا عز و جل وأنه مع علمهم باملتشابه يقولون آمنا به وقالت 

ن رفع باالبتداء وهو مقطوع من الكالم األول وخربه يقولون واملنفرد بعلم املتشابه هو اهللا طائفة أخرى والراسخو
وحده قال ع وهذه املسألة إذا تؤملت قرب اخلالف فيها من االتفاق وذلك أن اهللا تعاىل قسم أي الكتاب قسمني 

ج فيه إىل نظر وال يتعلق به شيء يلبس حمكما ومتشاهبا فاحملكم هو املتضح املعىن لكل من يفهم كالم العرب ال حيتا
ويستوي يف علمه الراسخ وغريه واملتشابه على نوعني منه ماال يعلم البتة كأمر الروح وآماد املغيبات اليت قد اعلم 

اهللا بوقوعها إىل سائر ذلك ومنه ما حيمل على وجوه يف اللغة ومناح يف كالم العرب فيتأول ويعلم تأويله وال يسمى 
خا إال أن يعلم من هذا النوع كثريا حبسب ما قدر له فمن قال أن الراسخني يعلمون تأويل املتشابه فمراده أحد راس

النوع الثاين الذي ذكرناه ومن قال أن الراسخني ال يعلمون تأويله فمراده النوع األول كأمر الروح ووقت الساعة 
ما ذكرنا والضمري يف تأويله عائد على مجيع متشابه لكن ختصيصه املتشابه هبذا النوع غري صحيح بل مها نوعان ك

القرآن ومها نوعان كما ذكرنا والرسوخ الثبوت يف الشيء وسئل النيب صلى اهللا لعيه وسلم عن الراسخني يف العلم 
فقال هو من برت ميينه وصدق لسانه واستقام قلبه قلت ومن جامع العتبية وسئل مالك عن تفسري الراسخني يف 

ال العاملون العاملون مبا علموا املتبعون له قال ابن رشد قول مالك هذا هو معىن ما روي من أن النيب صلى العلم فق
  اهللا عليه و سلم سئل من الراسخ يف العلم 

فقال من برت ميينه وصدق لسانه واستقام به قلبه وعف بطنه فذلك الراسخ يف العلم قال ابن رشد ويشهد لصحة 
ل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء ألنه كالم يدل على أن من مل خيش اهللا فليس بعامل انتهى هذا قول اهللا عز و ج

قلت وقد جاء يف فضل العلم آثار كثرية فمن احسنها ما رواه أبو عمر بن عبد الرب بسنده عن معاذ بن جبل قال 
لبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا العلم فإن تعليمه هللا خشية وط

جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة وبذله ألهله قربة ألنه معامل احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة وهو األنيس يف 
الوحشة والصاحب يف الغربة واحملدث يف اخللوة والدليل على السراء والضراء والسالح على األعداء والزين عند 

فع اهللا به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدي بفعاهلم وينتهي إىل رأيهم وترغب االخالء وير
املالئكة يف خلتهم وبأجنحتها متسحهم ويستغفر هلم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع الرب وأنعامه 

العبد بالعلم منازل األخيار والدرجات العلى يف ألن العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح األبصار من الظلم يبلغ 
الدنيا واآلخرة الفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل األرحام وبه يعرف احلالل من احلرام هو 

أمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء وحيرمه األشقياء قال أبو عمر هكذا حدثنيه عبيد بن حممد مرفوعا باإلسناد 
لذي رويناه به عنه وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي ورويناه من طرق شىت موقوفا على معاذ ا

انتهى من كتاب فضل العلم قال الشيخ العارف أبو القاسم عبد الرمحن بن يوسف اللجاءي رمحه اهللا ومن عالمة 



والزهد والتوكل والصرب والرضى واألنس نور العلم إذا حل بالقلب املعرفة واملراقبة واحلياء والتوبة والورع 
  واجملاهدة والضمت واخلوف والرجاء والقناعة وذكر املوت ا ه وقوله تعاىل كل من عند ربنا 

فيه ضمري عائد على كتاب اهللا حمكمه ومتشاهبه والتقدير كله من عند ربنا مث قال تعاىل وما يذكر إال أولوا األلباب 
ث وقف ويدع اتباع املتشابه إال ذو لب وهو العقل وأولوا مجع ذو وقوله تعاىل أي ما يقول هذا ويؤمن ويقف حي

ربنا ال تزغ قلوبنا اآلية ملا ذكر اهللا سبحانه أهل الزيغ وذكر نقيضهم وظهر ما بني احلالتني عقب ذلك بأن علم 
تمل أن يكون هذا من متام عباده الدعاء اليه يف أن ال يكونوا من الطائفة الذميمة اليت ذكرت وهم اهل الزيغ وحي

قول الراسخني وتزغ معناه متل قلوبنا عن اهلدى واحلق ومن لدنك معناه من عندك تفضال ال عن سبب منا وال عمل 
ويف هذا استسالم وتطارح واملراد هب لنا نعيما صادرا عن الرمحة وقوله تعاىل ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب 

مة والريب الشك واملعىن أنه يف نفسه حق ال ريب فيه وقوله تعاىل إن اهللا ال خيلف امليعاد فيه إقرار بالبعث ليوم القيا
حيتمل أن يكون إخبارا منه سبحانه حملمد صلى اهللا عليه و سلم وأمته وحيتمل أن يكون حكاية من قول الداعني ففي 

ن كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم ذلك إقرار بصفة ذات اهللا تعاىل وامليعاد من الوعد وقوله تعاىل إن الذي
من اهللا شيئا اآلية اإلشارة باآلية إىل معاصري النيب صلى اهللا عليه و سلم وكانوا يفخرون بأمواهلم وأبنائهم وهي بعد 

متناولة كل كافر والوقود بفتح الواو كل ما حيترق يف النار من حطب وحنوه والدأب والدأب بسكون اهلمزة 
صدر دأب يدأب إذا الزم فعل شيء ودام عليه جمتهدا فيه ويقال للعادة دأب واملعىن يف اآلية تشبيه هؤالء وفتحها م

يف لزومهم الكفر ودوامهم عليه بأوالئك املتقدمني وآخر اآلية يقتضي الوعيد بأن يصيب هؤالء ما أصاب اوالئك 
 يف قبلهم عائد على آل فرعون وحيتمل على والكاف يف قوله كدأب يف موضع رفع والتقدير دأهبم كداب والضمري

  معاصري رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الكفار وقوله كذبوا بآياتنا حيتمل أن يريد املتلوة وحيتمل أن يريد العالمات املنصوبة 
القول هلم فقيل وقوله تعاىل قل للذين كفروا ستغلبون اآلية اختلف يف تعيني هؤالء الذين امر صلى اهللا عليه و سلم ب

هم مجيع معاصريه أمر أن يقول هلم هذا الذي فيه إعالم بغيب فوقع حبمد اهللا كذلك فغلبوا وصار من مات منهم 
على الكفر إىل جهنم وتظاهرت روايات عن ابن عباس وغريه بأن املراد يهود املدينة ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا 

عشر يهود أسلموا من قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا فقالوا يا حممد ال عليه و سلم من غزوة بدر مجعهم وقال يا م
تغرنك نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا ال يعرفون القتال انك لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس فأنزل اهللا 

ية وقال جماهد املعىن بيس فيهم هذه اآلية واحلشر اجلمع واإلحضار وقوله تعاىل وبيس املهاد يعىن جهنم هذا ظاهر اآل
ما مهدوا ألنفسهم قال ع فكان املعىن وبيس فعلهم الذي أداهم إىل جهنم وقوله تعاىل قد كان لكم آية يف فئتني 
اآلية حتتمل أن خياطب هبا املؤمنون تثبيتا لنفوسهم وتشجيعا هلا وأن خياطب هبا مجيع الكفار وأن خياطب هبا يهود 

ا قد قال قوم وقرىء شاذا تروهنم بضم التاء فكأن معناها أن اعتقاد التضعيف يف مجع املدينة وبكل احتمال منه
الكفار إمنا كان ختمينا وظنا ال يقينا وذلك أن أرى بضم اهلمزة تقوهلا فيما بقي عندك فيه نظر وأرى بفتح اهلمزة 

الفئتني مجاعة املؤمنني ومجاعة الكفار تقوهلا يف ما قد صح نظرك فيه وحنا هذا املنحى أبو الفتح وهو صحيح واملراد ب
ببدر قال ع وال خالف أن اإلشارة هباتني الفئتني هي إىل يوم بدر ويؤيد معناه يقوي من األيد وهو القوة وقوله تعاىل 

  زين للناس حب الشهوات اآلية هذه اآلية ابتداء وعظ 



عتها مهلكة وقد قال صلى اهللا عليه و سلم جلميع الناس ويف ضمن ذلك توبيخ والشهوات ذميمة واتباعها مرد وطا
حفت النار بالشهوات وحفت اجلنة باملكاره فحسبك أن النار حفت هبا فمن واقعها خلص إىل النار قلت وقد 

جاءت احاديث كثرية يف التزهيد يف الدنيا ذكرنا من صحيحها وحسنها يف هذا املختصر مجلة صاحلة ال توجد يف 
بتحصيله فتطلع فيه على جواهر نفيسة ال توجد جمموعة يف غريه كما هي حبمد اهللا حاصلة غريه من التفاسري فعليك 

فيه وكيف ال يكون هذا املختصر فائقا يف احلسن واحاديثه حبمد اهللا خمتارة اكثرها من اصول اإلسالم الستة 
ريها كصحيح ابن حبان البخاري ومسلم وأيب داود والترمذي والنساءي وابن ماجه فهذه أصول اإلسالم مث من غ

وصحيح احلاكم اعىن املستدرك على الصحيحني وأيب عوانة وابن خزمية والدارمي واملوطأ وغريها من املسانيد 
املشهورة بني ائمة احلديث حسبما هو معلوم يف علم احلديث وقصدي من هذا نصح من اطلع على هذا الكتاب أن 

بالنعم شكر ولنرجع اىل ما قصدناه من نقل االحاديث روى الترمذي عن يعلم قدر ما أنعم اهللا به عليه فإن التحدث 
عائشة رضي اهللا عنها قالت قال ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أردت اللحوق يب فليكفيك من الدنيا كزاد 

يه و سلم أن الراكب وإياك وجمالسة األغنياء وال تستخلفي ثوبا حىت ترقعيه حديث غريب وقال النيب صلى اهللا عل
البذاذة من اإلميان خرجه أبو داود وقد نقله البغوي يف مصابيحه والبذاذة هي رث اهليئة ا ه والقناطري مجع قنطار 

وهو العقدة الكثرية من املال واختلف الناس يف حترير حده واصح األقوال فيه ما رواه أيب بن كعب عن النيب صلى 
ومائتا أوقية لكن القنطار على هذا خيتلف باختالف البالد يف قدر األوقية  اهللا عليه و سلم أنه قال القنطار ألف

  وقوله املقنطرة قال الطربي 

معناه املضعفة وقال الربيع املال الكثري بعضه على بعض ص املقنطرة مفعللة أو مفنعلة من القنطار ومعناه اجملتمعة م 
وقوله املسومة قال جماهد معناه املطهمة احلسان وقال ابن  أبو البقاء ومن الذهب يف موضع احلال من املقنطرة ا ه

عباس وغريه معناه الراعية وقيل املعدة واألنعام األصناف األربعة اإلبل والبقر والضأن واملعز ص واألنعام واحدها 
حب وغريه نعم والنعم اإلبل فقط وإذا مجع انطلق على اإلبل والبقر والغنم ا ه واحلرث هنا اسم لكل ما حيرث من 

واملتاع ما يستمتع به وينتفع مدة ما منحصرة واملئاب املرجع فمعىن اآلية تقليل أمر الدنيا وحتقريها والترغيب يف 
حسن املرجع إىل اهللا تعاىل وقوله تعاىل قل أؤنبئكم خبري من ذلكم اآلية يف هذه اآلية تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس 

كيف استقر تزيني شهواهتا مث جاء باالنباء خبري من ذلك هازا للنفوس وجامعا هلا تاركيها ذكر تعاىل حال الدنيا و
لتسمع هذا النبأ املستغرب النافع ملن عقل وأنىبء معناه اخرب وقوله تعاىل ورضوان من اهللا الرضوان مصدر من رضي 

وحصل لكل واحد منهم ماال  ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أهل اجلنة إذا استقروا فيها
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر قال اهللا هلم أتريدون أن أعطيكم ما هو افضل من هذا قالوا يا 
ربنا وأي شيء افضل من هذا فيقول اهللا سبحانه احل عليكم رضواين فال اسخط عليكم أبدا هذا سياق احلديث 

بعضه من بعض قال الفخر وذلك أن معرفة أهل اجلنة مع هذا النعيم املقيم وقد جييء خمتلف األلفاظ واملعىن قريب 
بأنه تعاىل راض عنهم مثن عليهم أزيد عليهم يف إجياب السرور ا ه وباقي آلية بني وقد تقدم يف سورة البقرة بيانه 

  اتقوا وفسر سبحانه يف هذه وقوله تعاىل الذين يقولون ربنا إننا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنا اآلية الذين بدل من الذين 

اآلية أحوال املتقني املوعودين باجلنات والصرب يف هذه اآلية معناه على الطاعات وعن املعاصي والشهوات والصدق 
معناه يف األقوال واألفعال والقنوت الطاعة والدعاء أيضا وبكل ذلك يتصف املتقي واإلنفاق معناه يف سبيل اهللا 

طلب املغفرة من اهللا سبحانه وخص تعاىل السحر ملا فيه من الفضل حسبما ورد فيه من ومظان األجر واالستغفار 



صحيح األحاديث كحديث النزول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إىل غري ذلك مما ورد يف 
ي عن أيب هريرة فضله قلت تنبيه قال القرطيب يف تذكرته وقد جاء حديث النزول مفسرا مبينا يف ما خرجه النساء

وأيب سعيد قاال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا عز و جل ميهل حىت ميضى شطر الليل األول مث يأمر مناديا 
يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطي صححه أبو حممد عبد احلق ا ه وخرج 

عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أن نزول اهللا تعاىل إىل أبو بكر بن اخلطيب بسنده عن عبد الرمحن بن 
الشيء اقباله عليه من غري نزول ا ه والسحر أخر الليل قال نافع كان ابن عمر حيي الليل صالة مث يقول يا نافع 

ام اسحرنا فأقول ال فيعاود الصالة مث يسأل فإذا قلت نعم قعد يستغفر قال ع وحقيقة السحر يف هذه األحك
الشرعية من االستغفار احملمود وسحور الصائم ومن ميني لو وقعت إمنا هي من ثلث الليل اآلخر إىل الفجر وقوله 

تعاىل شهد اهللا أنه ال اله إال هو اآلية معىن شهد اهللا أعلم عباده هبذا األمر احلق وقال ص شهد مبعىن علم أو قضى أو 
ن عبد الرب يف كتاب فضل العلم عن غالب القطان قال كنت اختلف حكم أو بني وهي أقوال ا ه واسند أبو عمر ب

إىل األعمش فرأيته ليلة قام يتهجد من الليل وقرأ هبذه اآلية شهد اهللا أنه ال اله إال هو واملالئكة واولوا العلم قائما 
  بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم إن الدين عند اهللا اإلسالم قال 

ا شهد اهللا به واستودع اهللا هذه الشهادة فقلت لألعمش أين مسعتك تقرأ هذه اآلية ترددها فما األعمش وأنا أشهد مب
بلغك فيها قال حدثين أبو وائل عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جياء بصاحبها يوم القيامة فيقول 

نة ا ه وقرأ مجيع القراء أنه بفتح اهلمزة اهللا سبحانه عبدي عهد إيل وأنا أحق من وىف بالعهد أدخلوا عبدي اجل
وبكسرها من قوله إن الدين على استيناف الكالم وقرأ الكساءي وحده أن الدين بفتح اهلمزة بدل من أنه األوىل 
واملالئكة وأولوا العلم عطف على اسم اهللا قال الفخر املراد بأويل العلم هنا الذين عرفوا اهللا بالداللة القطعية ألن 

هادة إمنا تكون مقبولة إذا كان اإلخبار مقرونا بالعلم وهذا يدل أن هذه الدرجة الشريفة ليست إال للعلماء الش
باألصول وتكررت ال اله إال اهللا هنا وفائدة هذا التكرير اإلعالم بأن املسلم جيب أن يكون أبدا يف تكرير هذه 

ا كان يف أكثر األوقات مشتغال بذكرها وبتكريرها الكلمة فإن أشرف كلمة يذكرها اإلنسان هي هذه الكلمة وإذ
كان مشتغال بأعظم أنواع العبادات فكان من التكرير يف هذه اآلية حض العباد على تكريرها ا ه وصح يف البخاري 

عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال اله إال اهللا خالصا من قبل نفسه 
زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قال ال اله إال اهللا خملصا دخل اجلنة قيل يا رسول اهللا  وروى

وما إخالصها قال أن حتجزه عن حمارم اهللا خرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول ا ه من التذكرة وقائما حال من 
القسط العدل وقوله تعاىل إن الدين عند اهللا اإلسالم اآلية الدين يف امسه تعاىل يف قوله شهد اهللا أو من قوله إال هو 

هذه اآلية الطاعة وامللة واملعىن أن الدين املقبول او النافع هو اإلسالم واإلسالم يف هذه اآلية هو اإلميان والطاعات 
  قاله أبو العالية وعليه مجهور املتكلمني وحديث بين اإلسالم على 

يل يعلم الناس دينهم يفسر ذلك مث أخرب تعاىل عن اختالف أهل الكتاب بعد علمهم مخس وحديث جميء جرب
باحلقائق وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا قاله ابن عمر وغريه والذين أوتوا الكتاب لفظ يعم اليهود والنصارى لكن 

قرون وقيل اآلية توبيخ  الربيع بن أنس قال املراد هبذه اآلية اليهود اختلفوا بعد موت موسى وبعد مضي ثالثة
لنصارى جنران وسرعة احلساب حيتمل أن يراد هبا جميء القيامة واحلساب إذ كل ءات قريب وحيتمل أن يراد 

بسرعة احلساب أن اهللا تعاىل بإحاطته بكل شيء علما ال حيتاج إىل عد وال فكرة قاله جماهد وقوله تعاىل فإن حاجوك 



ية الضمري يف حاجوك لليهود ولنصارى جنران واملعىن أن جادلوك وتعنتوا فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعين اآل
باألقاويل املزورة واملغالطات فأسند إىل ما كلفت من اإلميان والتبليغ وعلى اهللا نصرك وقوله وجهي حيتمل أن يراد 

يف هذا املوضع  به املقصد أي جعلت مقصدي هللا وحيتمل أن يراد به الذات أي اسلمت شخصي وذايت هللا وأسلمت
مبعىن دفعت وأمضيت وليست مبعىن دخلت يف السلم ألن تلك ال تتعدى ومن اتبعين يف موضع رفع عطفا على 

الضمري يف أسلمت والذين أوتوا الكتاب يف هذا املوضع جيمع اليهود والنصارى باتفاق واألميون الذين ال يكتبون 
ضمنه األمر وقال الزجاج ءأسلمتم هتدد وهو حسن والبالغ  وهم العرب يف هذه اآلية وقوله ءأسلمتم تقرير يف

مصدر بلغ بتخفيف عني الفعل ويف قوله تعاىل واهللا بصري بالعباد وعد للمؤمنني ووعيد للكافرين وقوله تعاىل إن 
خ الذين يكفرون بآيات اهللا اآلية هذه اآلية نزلت يف اليهود والنصارى وتعم كل من كان هبذه احلال وفيها توبي

للمعاصرين لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم روى أبو عبيدة بن اجلراح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن بين 
  إسرائيل قتلوا ثالثة وأربعني نبيا فاجتمع من عبادهم 

ون وأحبارهم مائة وعشرون ليغريوا املنكر وينكروا فقتلوا مجيعا كل ذلك يف يوم واحد وذلك معىن قوله تعاىل ويقتل
الذين يأمرون بالقسط من الناس وحبطت معناه بطلت وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إىل كتاب اهللا اآلية قال ابن عباس نزلت هذه اآلية بسبب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل بيت املدراس على 

بن عمرو واحلارث بن زيد على أي دين أنت يا حممد فقال  مجاعة من يهود فدعاهم إىل اهللا تعاىل فقال له نعيم
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا على ملة إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم فقاال إن إبراهيم كان يهوديا فقال هلم 

ب يف قوله من النيب صلى اهللا عليه و سلم فهلموا إىل التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه ونزلت اآلية قال ع فالكتا
الكتاب اسم جنس والكتاب يف قوله إىل كتاب اهللا هو التوراة وقال قتادة وابن جريج هو القرءان ورجح الطربي 

األول وقوله تعاىل ذلك بأهنم قالوا اإلشارة فيه إىل التويل واإلعراض أي إمنا تولوا وأعرضوا الغترارهم باقواهلم 
مد صلى اهللا عليه و سلم وأمته على جهة التوقيف والتعجيب فكيف حال وافترائهم مث قال تعاىل خطابا لنبيه حم

هؤالء املغترين باألباطيل إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت تلك الزخارف والدعاوى وجوزوا مبا اكتسبوه من 
النقاش املراد  كفرهم وأعماهلم القبيحة قال ابن عطية والصحيح يف يوم القيامة أنه يوم ألن قبله ليلة وفيه مشس وقال

باليوم الوقت وقوله تعاىل قل اللهم مالك امللك اآلية هو سبحانه وتعاىل مالك امللك كله مطلقا يف مجيع أنواعه 
واشرف ملك يؤتيه عباده سعادة اآلخرة روي أن اآلية نزلت بسبب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بشر أمته بفتح 

ون هيهات وكذبوا بذلك ومذهب البصريني أن األصل يف اللهم يا اهللا ملك فارس وغريه فقالت اليهود واملنافق
  فعوض من ياء النداء ميما مشددة ومالك نصب 

على النداء وخص تعاىل اخلري بالذكر وهو تعاىل بيده كل شيء إذ اآلية يف معىن دعاء ورغبة فكان املعىن بيدك اخلري 
ي وغريه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا فاجزل حظي منه قال النووي وروينا يف كتاب الترمذ

صلى اهللا عليه و سلم قال من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيي ومييت 
وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع 

لف ألف درجة ورواه احلاكم أبو عبد اهللا يف املستدرك على الصحيحني من طرق كثرية وزاد يف بعض طرقه له أ
وبىن له بيتا يف اجلنة قال احلاكم ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وأنس وبريدة األسلمي أ ه من احللية وقال ابن 

نه ما ينتقص من النهار فيزيد يف الليل وما ينتقص من عباس وغريه يف معىن قوله تعاىل توجل الليل يف النهار اآلية أ



الليل فيزيد يف النهار دأبا كل فصل من السنة وحتتمل ألفاظ اآلية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار كأن زوال 
من أحدمها ولوج يف اآلخر واختلف يف معىن قوله تعاىل وخترج احلي من امليت اآلية فقال احلسن معناه خيرج املؤمن 

الكافر والكافر من املؤمن وروي حنوه عن سلمان الفارسي وروى الزهري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا مسع 
نغمة خالدة بنت األسود بن عبد يغوث فقال من هذه فأخرب هبا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم سبحان الذي خيرج 

واملراد على هذا موت قلب الكافر وحياة قلب املؤمن احلي من امليت وكانت امرأة صاحلة وكان أبوها كافرا 
وذهب مجهور كثري إىل أن احلياة واملوت يف اآلية حقيقة ال أهنا استعارة مث اختلفوا يف املثل اليت فسروا هبا فقال ابن 

مسعود هي النطفة خترج من الرجل وهي ميتة وهو حي وخيرج الرجل منها وهي ميتة وقال عكرمة هو إخراج 
  اجة وهي حية الدج

من البيضة وهي ميتة وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية وروى السدي عن أيب مالك قال هي احلبة 
خترج من السنبلة والسنبلة خترج من احلبة وكذلك النواة وقوله تعاىل ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء اآلية هذا 

للكفار وامليل إليهم فأما أن يتخذوا بالقلب فال يفعل ذلك مؤمن ولفظ  النهي عن االختاذ إمنا هو عن إظهار اللطف
اآلية عام يف مجيع األعصار واختلف يف سبب نزوهلا فقال ابن عباس يف كعب بن األشرف وغريه قد بطنوا بنفر من 

ه إىل أهل مكة األنصار ليفتنوهم عن دينهم فنزلت يف ذلك اآلية وقال قوم نزلت يف قصة حاطب بن أيب بلتعة وكتاب
واآلية عامة يف مجيع هذا وقوله تعاىل فليس من اهللا يف شيء معناه يف شيء مرضي كقوله صلى اهللا عليه و سلم من 

غشنا فليس منا مث أباح سبحانه إظهار اختاذهم بشرط اإلتقاء فأما إبطانه فال يصح أن يتصف به مؤمن يف حال وقوله 
عيد وتنبيه ووعظ وتذكري باآلخرة وقوله نفسه نائبة عن إياه وهذه خماطبة على تعاىل وحيذركم اهللا إىل آخر اآلية و

معهود ما يفهمه البشر والنفس يف مثل هذا راجع إىل الذات ويف الكالم حذف مضاف ألن التحذير إمنا هو من 
صدوركم اآلية عقاب وتنكيل وحنوه قال ابن عباس واحلسن وحيذركم اهللا عقابه وقوله تعاىل قل إن ختفوا ما يف 

الضمري يف ختفوا هو للمؤمنني الذين هنوا عن الكافرين واملعىن أنكم إن أبطنتم احلرص على إظهار مواالهتم فإن اهللا 
يعلم ذلك ويكرهه منكم وقوله تعاىل يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا قال ابن هشام يف املعىن يوم نصب 

يصح ان يكون ظرفا ليحذركم كما زعم بعضهم ألن التحذير يف الدنيا مبحذوف تقديره اذكروا أو احذروا وال 
وقع ال يف اآلخرة أ ه وقوله تعاىل وما عملت من سوء حيتمل أن تكون ما معطوفة على ما األوىل فهي يف موضع 

  نصب ويكون تود يف موضع احلال وإليه 

له تود وما بعده واألمد الغاية احملدودة من ذهب الطربي وغريه وحيتمل أن تكون ما رفع باالبتداء واخلرب يف قو
املكان أو الزمان وقوله تعاىل واهللا رؤف بالعباد حيتمل أن يكون إشارة إىل أن حتذيره رأفة منه سبحانه بعباده وحيتمل 

أن يكون ابتداء إعالم هبذه الصفة فمقتضى ذلك التأنيس ليال يفرط الوعيد على نفس مؤمن فسبحانه ما أرمحه 
ه وعن منصور بن عمار أنه قال اعقل الناس حمسن خائف واجهل الناس مسيء آمن فلما مسع عبد امللك بن بعباد

مروان منه هذا الكالم بكى حىت بل ثيابه مث قال له أتل علي يا منصور شيئا من كتاب اهللا فتال عليه يوم جتد كل 
ر مث غشي عليه أ ه وقوله تعاىل قل إن كنتم نفس ما عملت من خري حمضرا اآلية فقال عبد امللك قتلتين يا منصو

حتبون اهللا فاتبعوين اآلية قال الشيخ العارف باهللا ابن أيب مجرة رضي اهللا عنه من عالمة السعادة للشخص أن يكون 
معتنيا مبعرفة السنة يف مجيع تصرفاته والذي يكون كذلك هو دائم يف عبادة يف كل حركاته وسكناته وهذا هو طريق 

فضل حىت حكي عن بعضهم أنه مل يأكل البطيخ سنني ملا مل يبلغه كيفية السنة يف أكله وكيف ال واهللا سبحانه أهل ال



يقول قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا واالتباعية الكاملة إمنا تصح بأن تكون عامة يف كل األشياء يعين إال 
ارين انتهى قال ع قال احلسن بن أيب احلسن وابن جريج أن قوما ما خصصه به الدليل جعلنا اهللا من أهلها يف الد

على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا حممد إنا حنب ربنا فنزلت هذه اآلية وقيل أمر صلى اهللا عليه ومل أن 
م كانوا يقول هذا القول لنصارى جنران قال ع وحيتمل أن تكون اآلية عامة ألهل الكتاب اليهود والنصارى ألهن

  يدعون أهنم حيبون اهللا وحيبهم قال عياض أعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإال مل يكن 

صادقا يف حبه وكان مدعيا فالصادق يف حب النيب صلى اهللا عليه و سلم من تظهر عالمات ذلك عليه وأوهلا 
عسره ويسره قال تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا  االقتداء به واتباع سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب بآدابه يف

فاتبعوين اآلية قال عياض روي يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من استمسك حبديثي وفهمه 
وحفظه جاء مع القرآن ومن هتاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا واآلخرة احلديث وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

 عليه و سلم قال املستمسك بسنيت عند فساد أميت له أجر مائة شهيد وقال أيب بن كعب عليكم النيب صلى اهللا
بالسبيل والسنة فإنه ما على األرض من عبد على السبيل والسنة ذكر اهللا يف نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه 

فاقشعر جلده من خشية اهللا إال كان  فيعذبه اهللا ابدا وما على األرض من عبد على السبيل والسنة ذكر اهللا يف نفسه
مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إال حط اهللا عنه خطاياه 
كما حتات عن الشجرة ورقها احلديث قال عياض ومن عالمات حمبته صلى اهللا عليه و سلم زهد مدعيها يف الدنيا 

ففي حديث ايب سعيد أن الفقر إىل من حيبين منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو وإيثاره الفقر واتصافه به 
اجلبل إىل أسفله ويف حديث عبد اهللا بن مغفل قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إين أحبك فقال 

ا مث ذكر حنو حديث ايب سعيد أنظر ما تقول قال واهللا إين ألحبك ثالث مرات قال إن كنت حتبين فاعد للفقر جتفاف
مبعناه أ ه من الشفا قال ع واحملبة إرادة يقترن هبا إقبال من النفس وميل باملعتقد وقد تكون اإلرادة اجملردة فيما يكره 

ا املريد واهللا تعاىل يريد وقوع الكفر وال حيبه وحمبة العبد هللا تعاىل يلزم عنها وال بد أن يطيعه وحمبة اهللا تعاىل أمارهت
  للمتأمل أن يرى العبد مهديا مسددا 

ذا قبول يف األرض فلطف اهللا تعاىل بالعبد ورمحته إياه هي مثرة حمبته وهبذا النظر يفسر لفظ احملبة حيث وقعت من 
كتاب اهللا عز و جل وقوله تعاىل إن اهللا اصطفى آدم ونوحا اآلية ملا مضى صدر من حماجة نصارى جنران والرد 

د ما هم عليه جاءت هذه اآليات معلمة بصورة األمر الذي قد ضلوا فيه منبئة عن حقيقته كيف عليهم وبيان فسا
كانت فبدأ تعاىل بذكر فضل آدم ومن ذكر بعده مث خص امرأة عمران بالذكر ألن القصد وصف قصة القوم إىل أن 

كهود ولوط قال الفخر هنا يبني أمر عيسى عليه السالم وكيف كان وانصرف نوح مع عجمته وتعريفه خلفة االسم 
أعلم أن املخلوقات على قسمني مكلف وغري مكلف واتفقوا على أن املكلف افضل من غري املكلف واتفقوا على 

أن أصناف املكلفني أربعة املالئكة واإلنس واجلن والشياطني ت تأمله جعل الشياطني قسيما للجن أ ه واآلل يف اللغة 
وأهل الطاعة آل واآلل يف اآلية حيتمل الوجهني فإن أريد باآلل القرابة فالتقدير أن اهللا األهل والقرابة ويقال لألتباع 

اصطفى هؤالء على عاملي زماهنم أو على العاملني مجيعا بأن يقدر نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم من ءال ابراهيم 
ا على ملة إبراهيم وقوله تعاىل ذرية بعضها يف اآلل ألهن -وان اريد باآلل االتباع فيستقيم دخول امة نبينا حممد ص 

من بعض أي متشاهبني يف الدين واحلال وعمران هو رجل من بين إسرائيل وامرأة عمران امسها حنة ومعىن نذرت 
جعلت لك ما يف بطين حمررا أي حبيسا على خدمة بيتك حمررا من كل خدمة وشغل من أشغال الدنيا والبيت الذي 



قدس فتقبل مين أي أرض عين يف ذلك واجعله فعال مقبوال جمازى به والسميع إشارة إىل دعائها نذرته له هو بيت امل
والعليم إشارة إىل نيتها وقوله تعاىل فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت الوضع الوالدة 

  وقوهلا رب إين وضعتها 

هللا ذلك بقوله واهللا أعلم مبا وضعت وقوهلا وليس الذكر كاألنثى انثى لفظ خرب يف ضمنه التحسر والتلهف وبني ا
تريد يف امتناع نذرها إذ األنثى حتيض وال تصلح لصحبة الرهبان قاله قتادة وغريه وبدأت بذكر األهم يف نفسها 

قرب  وإال فسياق قصتها يقتضي أن تقول وليس األنثى كالذكر ويف قوهلا وإين مسيتها مرمي سنة تسمية األطفال
الوالدة وحنوه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ولد يل الليلة مولود فسميته باسم أيب إبراهيم وباقي اآلية اعاذة قال 
النووي وروينا يف سنن أيب داود بإسناد جيد عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إنكم تدعون 

حسنوا أمساءكم ويف صحيح مسلم عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و يوم القيامة بأمسائكم وأمساء آبائكم فأ
سلم أنه قال أحب أمسائكم إىل اهللا عز و جل عبد اهللا وعبد الرمحن ويف سنن أيب داود والنسائي وغريمها عن ايب 

تعاىل عبد اهللا وعبد وهب اجلشمي قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم تسموا بأمساء األنبياء واحب األمساء إىل اهللا 
الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة أ ه ويف احلديث عن النيب صلى اهللا لعيه وسلم من رواية أيب 

هريرة قال كل مولود من بين آدم له طعنة من الشيطان وهبا يستهل الصيب إال ما كان من مرمي ابنت عمران وابنها 
ها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب بينهما حجاب فطعن الشيطان يف فإن أمها قالت حني وضعتها وإين أعيذ

احلجاب وقد اختلفت ألفاظ هذا احلديث واملعىن واحد كما ذكرته قال النووي باب ما يقال عند الوالدة روينا يف 
سلمة وزينب بنت كتاب ابن السين عن فاطمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا دنا والدها أم 

جحش أن تأتياها فتقرأ عندها أية الكرسي وأن ربكم اهللا إىل آخر اآلية وتعوذ اهنا باملعوذتني انتهى وقوله تعاىل 
  فتقبلها رهبا بقول حسن إخبار منه سبحانه حملمد صلى اهللا عليه و سلم بأنه 

سبحانه وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن رضي مرمي خلدمة املسجد كما نذرت أمها وسىن هلا األمل يف ذلك وقوله 
حسن النشأة يف خلقة وخلق ص بقبول مصدر على غري الصدر واجلاري على تقبل تقبال وعلى قبل قبوال ونباتا 

مصدر منصوب بأنبتها على غري الصدر انتهى وقوله تعاىل وكفلها زكريا معناه ضمها اىل انفاقه وحضنه والكافل هو 
ان زكريا كان زوج أختها ويعضد هذا القول قوله صلى اهللا لعيه وسلم يف حيىي وعيسى  املرىب قال السدي وغريه

ابنا اخلالة والذي عليه الناس أن زكريا إمنا كفلها باالستهام لتشاحهم حينئذ فيمن يكفل احملرر وقوله تعاىل كلما 
ر أشرف ما فيه ولذلك قيل ألشرف دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا احملراب املبىن احلسن وحمراب القص

ما يف املصلى وهو موقف اإلمام حمراب ومعىن رزقا أي طعاما يتغذى به مل يعهده وال عرف كيف جلب إليها قال 
جماهد وغريه كان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء وحنوه عن ابن عباس إال انه قال 

كيف ومن أين وقوهلا من عند اهللا دليل على أنه ليس من جلب بشر قال الزجاج وهذا من  مثار اجلنة وقوله أىن معناه
اآلية اليت قال اهللا تعاىل وجعلناها وابنها آية للعاملني وقوهلا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب تقرير لكون ذلك 

اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه و سلم الرزق من عند اهللا وذهب الطربي إىل أن ذلك ليس من قول مرمي وإنه خرب من 
واهللا سبحانه ال تنتقص خزائنه فليس حيسب ماخرج منها وقد يعرب هبذه العبارة عن املكثرين من الناس أهنم ينفقون 
بغري حساب وذلك جماز وتشبيه واحلقيقة هي فيما ينتفق من خزائن اهللا سبحانه قال الشيخ ابن أيب مجرة رضي اهللا 



العلماء يف معىن قوله عز و جل إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب أنه الفتوح إذا كان على وجهه أ ه  عنه وقد قال
  ذكر هذا عند شرحه لقوله صلى 

اهللا عليه وسلم لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت وقوله تعاىل هنالك دعا زكريا ربه اآلية هنالك يف كالم العرب 
ومعىن هذه اآلية أن يف الوقت الذي رأى زكريا رزق اهللا ملرمي ومكانتها من اهللا إشارة إىل مكان أو زمان فيه بعد 

وفكر يف أهنا جاءت أمها بعد أن اسنت وأن اهللا تعاىل تقبلها وجعلها من الصاحلات حترك أمله لطلب الولد وقوي 
ه والذرية اسم رجاؤه وذلك منه على حال سن ووهن عظم واشتعال شيب فدعا ربه أن يهب له ذرية طيبة يرث

جنس يقع على واحد فصاعدا كماأن الولد اسم جنس كذلك وطيبة معناه سليمة يف اخللق والدين تقية مث قال تعاىل 
فنادته املالئكة وترك حمذوف كثري دل عليه ما ذكر تقديره فقبل اهللا دعاءه وبعث امللك أو املالئكة فنادته وذكر 

يل وقال قوم بل نادته مالئكة كثرية حسبما تقتضيه ألفاظ اآلية قلت وهذا مجهور املفسرين أن املنادي إمنا هو جرب
هو الظاهر وال يعدل عنه إال أن يصح يف ذلك حديث عنه صلى اهللا عليه و سلم فيتبع وقوله تعاىل فنادته عبارة 

املالئكة إخبارا على تستعمل يف التبشري ويف ما ينبغي أن يسرع به وينهى إىل نفس السامع ليسر به فلم يكن هذا من 
عرف الوحي بل نداء كما نادى الرجل األنصاري كعب بن مالك من أعلى اجلبل وقوله تعاىل وهو قائم يصلي يف 
احملراب يعين باحملراب يف هذا املوضع موقف اإلمام من املسجد وحيي اسم مساه اهللا به قبل أن يولد ومصدقا نصب 

هنا يراد هبا عيسى ابن مرمي قال ع ومسى اهللا تعاىل عيسى كلمة إذ صدر على احلال قال ابن عباس وغريه الكلمة 
عن كلمة منه تعاىل وهي كن ال بسبب إنسان وقوله تعاىل وسيدا قال قتادة أي واهللا سيد يف احللم والعبادة والورع 

  قال ع من فسر السودد باحللم فقد أحرز أكثر معىن السودد ومن جرد تفسريه بالعلم 

وه فلم يفسره حبسب كالم العرب وقد حتصل العلم ليحىي عليه السالم بقوله مصدقا بكلمة من اهللا والتقى وحن
وحتصل التقى بباقي اآلية وخصه اهللا بذكر السودد الذي هو االعتمال يف رضى الناس على أشرف الوجوه دون أن 

الكرم وكف األذى وهنا هي العفة يوقع يف باطل هذا اللفظ يعم السودد وتفصيله أن يقال بذل الندى وهذا هو 
بالفرج واليد واللسان واحتمال العظائم وهنا هو احللم وغريه من حتمل الغرامات واإلنقاذ من اهللكات وجرب 

الكسري واالفضال على املسترفد وأنظر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا سيد ولد آدم وال فخر وذكر حديث 
منه أعتمال يف رضى ولد آدم مث قال ع أما أنه حيسن بالتقي العامل أن يأخذ من  الشفاعة يف إطالق املوقف وذلك

السودد بكل ما ال خيل بعلمه وتقاه وهكذا كان حيي عليه السالم وقوله تعاىل وحصورا أصل هذه اللفظة احلبس 
عليه السالم إمنا هي واملنع ومنه حصر العدو قال ع وامجع من يعتد بقوله من املفسرين على أن هذه الصفة ليحىي 

االمتناع من وطء النساء إال ما حكي مكي من قول من قال أنه احلصور عن الذنوب وذهب بعض العلماء إىل أن 
حصره كان بأنه ميسك نفسه تقي وجلدا يف طاعة اهللا سبحانه وكانت به القدرة على مجاع النساء قالوا وهذا أمدح 

يار احملققني أنه ال يأيت النساء ال للعجر بل للعصمة والزهد قلت قال عياض له قال اإلمام الفخر وهذا القول هو اخت
أعلم أن ثناء اهللا تعاىل على حيىي عليه السالم بأنه حصور ليس كما قال بعضهم أنه كان هيوبا أوال ذكر له بل قد 

يهم السالم وإمنا معناه أنكر هذا حذاق املفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب وال تليق باألنبياء عل
معصوم من الذنوب أي ال يأتيها كانه حصر عنها وقيل مانعا نفسه من الشهوات وقيل ليست له شهوة يف النساء 

  كفاية من اهللا له لكوهنا مشغلة يف كثري من األوقات حاطة إىل الدنيا مث هي يف حق من أقدر عليها وقام 



ا وهي درجة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم أي وسائر النبيني أ ه من بالواجب فيها ومل تشغله عن ربه درجة علي
الشفا وباقي اآلية بني وروي من صالحه عليه السالم أنه كان يعيش من العشب وأنه كان كثري البكاء من خشية اهللا 

فيكون صفة  حىت اختذ الدمع يف وجهه أخدودا ص ومن الصاحلني أي من اصالب األنبياء أو صاحلا من الصاحلني
ملوصوف حمذوف أ ه قلت والثاين أحسن واألول حتصيل احلاصل فتأمله وقوله تعاىل قال رب أىن يكون يل غالم وقد 
بلغين الكرب اآلية ذهب الطربي وغريه إىل أن زكريا ملا رأى حال نفسه وحال امرأته وأهنا ليست حبال نسل سأل عن 

لقتها أم كيف يكون قال ع وهذا تأويل حسن ال ئق بزكريا عليه السالم الوجه الذي به يكون الغالم أتبدل املرأة خ
وأىن معناها كيف ومن أين وحسن يف اآلية بلغين الكرب من حيث هي عبارة واهن منفعل وقوله كذلك أي كهذه 

أي وجه  القدرة املستغربة قدرة اهللا وحيتمل أن تكون اإلشارة بذلك إىل حال زكريا وحال امرأته كأنه قال رب على
يكون لنا غالم وحنن حبال كذا فقال له كما أنتما يكون لكما الغالم والكالم تام على هذا التأويل يف قوله كذلك 

وقوله اهللا يفعل ما يشاء مجلة مبينة مقررة يف النفس وقوع هذا األمر املستغرب وقوله قال رب اجعل يل أية أي 
زكريا على جهة الشك وامنا سأل عالمة على وقت احلمل وقوله عالمة قالت فرقة من املفسرين مل يكن هذا من 

تعاىل آيتك أال تكلم الناس اآلية قال الطربي وغريه مل يكن منعه الكالم آلفة ولكنه منع حماورة الناس وكان يقدر 
اإلعالم مبا يف  على ذكر اهللا مث استثىن الرمز وهو استثناء منقطع والكالم املراد يف اآلية إمنا هو النطق باللسان ال

النفس والرمز يف اللغة حركة تعلم مبا يف نفس الرامز كانت احلركة من عني أو حاجب أو شفة أو يد أو عود أو غري 
  ذلك 

وقد قيل للكالم احملرف عن ظاهره رموز وأمره تعاىل بالذكر لربه كثريا ألنه مل حيل بينه وبني ذكر اهللا وهذا قاض 
يف لسانه قال حممد بن كعب القرظي لو كان اهللا رخص ألحد يف ترك الذكر لرخص  بأنه مل تدركه آفة وال علة

لزكريا عليه السالم حيث قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا لكنه قال له أذكر ربك كثريا قال اإلمام 
ى الذكر والتسبيح والتهليل الفخر ويف اآلية تأويالن احدمها أن اهللا تعاىل حبس لسانه عن امور الدنيا وأقدره عل

ليكون يف تلك املدة مشتغال بذكر اهللا وطاعته شكرا هللا على هذه النعمة مث اعلم ان هذه الواقعة كانت مشتملة على 
املعجز من وجوه أحدها أن قدرته على الذكر والتسبيح وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من املعجزات وثانيها أن 

لبنية من املعجزات وثالثها أن إخباره بأنه مىت حصلت تلك احلالة فقد حصل الولد حصول ذلك العجز مع صحة ا
مث أن األمر خرج على وفق هذا اخلرب يكون أيضا من املعجزات والتأويل الثاين أن املراد منه الذكر بالقلب وذلك 

ذكر اللساين مدة فإذا امتأل القلب من ألن املستغرقني يف حبار معرفة اهللا تعاىل عادهتم يف أول األمر أن يواظبوا على ال
نور ذكر اهللا تعاىل سكتوا باللسان وبقي الذكر يف القلب ولذلك قالوا من عرف اهللا كل لسانه فكان زكريا عليه 

السالم أمر بالسكوت باللسان واستحضار معاين الذكر واملعرفة واستدامتها بالقلب أ ه وقوله تعاىل وسبح معناه قل 
ال قوم معناه صل واألول أصوب ألنه يناسب الذكر ويستغرب مع امتناع الكالم مع الناس والعشي سبحان اهللا وق

يف اللغة من زوال الشمس إىل مغيبها واإلبكار مصدر أكرب الرجل إذا بادر امره من لدن طلوع الفجر إىل طلوع 
ىل وإذ قالت املالئكة العامل يف الشمس وتتمادى البكرة شيأ بعد طلوع الشمس يقال أبكر الرجل وبكر وقوله تعا

  إذ أذكر ألن هذه اآليات كلها 

إمنا هي اخبارات بغيب تدل على نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم مقصد ذكرها هو األظهر يف حفظ رونق 
الكالم واصطفاك معناه ختريك لطاعته وطهرك معناه من كل ما يصم النساء يف خلق أو خلق أو دين قاله جماهد 



وغريه وقول الزجاج قد جاء يف التفسري أن معناه طهرك من احليض والنفاس حيتاج إىل سند قوي وما أحفظه 
والعاملني حيتمل عامل زماهنا قال ع وسائغ أن يتأول عموم االصطفاء على العاملني وقد قال بعض الناس أن مرمي نبية 

بأ امرأة واقنىت معناه اعبدي واطيعي قاله احلسن وغريه من أجل خماطبة املالئكة هلا ومجهور الناس على أهنا مل تن
وحيتمل أن يكون معناه أطيلي القيام يف الصالة وهذا هو قول اجلمهور وهو املناسب يف املعىن لقوله واسجدي 

وروى جماهد أهنا ملا خوطبت هبذا قامت حىت ورمت قدماها وروى االوزاعي حىت سال الدم والقيح من قدميها 
لطري كانت تنزل على رأسها تظنها مجادا واختلف املتأولون مل قدم السجود على الركوع فقال قوم كان وروي أن ا

ذلك يف شرعهم والقول عندي يف ذلك أن مرمي أمرت بفصلني ومعلمني من معامل الصالة ومها طول القيام 
ء إمام فليس يقال له أطل والسجود وخصا بالذكر لشرفهما وهذان خيتصان بصالهتا مفردة وإال فمن يصلي ورا

قيامك مث أمرت بعد بالصالة يف اجلماعة فقيل هلا واركعي مع الراكعني وقصد هنا معلم آخر من معامل الصالة ليال 
يتكرر اللفظ ومل يرد يف اآلية الركوع والسجود الذي هو منتظم يف ركعة واحدة واهللا أعلم وقال ص قوله واركعي 

قدم السجود إال من جهة علم البيان وجوابه أنه قدم ألنه أقرب ما يكون العبد فيه من الواو ال ترتب فال يسأل مل 
ربه فكان اشرف وقيل كان مقدما يف شرعهم أ ه وقوله تعاىل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك اآلية هذه املخاطبة 

  ألنباء األخبار لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم واإلشارة بذلك إىل ما تقدم ذكره من القصص وا

والغيب ما غاب عن مدارك اإلنسان ونوحيه معناه نلقيه يف نفسك يف خفاء وحد الوحي القاء املعىن يف النفس يف 
خفاء فمنه بامللك ومنه باالهلام ومنه باإلشارة ومنه بالكتاب ويف هذه اآلية بيان لنبوءة نبينا حممد صلى اهللا عليه و 

إال من شاهدها وهو مل يكن لديهم أو من قرأها يف كتبهم وهو صلى اهللا عليه و  سلم إذ جاءهم بغيوب ال يعلمها
سلم أمي من قوم أميني أو من أعلمه اهللا هبا وهو ذاك صلى اهللا عليه و سلم ولديهم معناه عندهم ومعهم وقوله إذ 

م ألقوا اقالمهم اليت كانوا يلقون أقالمهم اآلية مجهور العلماء على أنه استهام ألخذها واملنافسة فيها فروي أهن
يكتبون هبا التوراة يف النهر فروي أن قلم زكريا صاعد اجلرية ومضت أقالم اآلخرين وقيل غري هذا قلت ولفظ ابن 

العريب يف األحكام قال النيب صلى اهللا ليعه وسلم فجرت األقالم وعال قلم زكريا أ ه وإذا ثبت احلديث فال نظر 
يتراجعون القول اجلهري يف أمرها ويف هذه اآلية استعمال القرعة والقرعة سنة وكان  ألحد معه وخيتصمون معناه

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر أقرع بني نسائه وقال صلى اهللا عليه و سلم لو يعلمون ما يف الصف األول 
املالئكة ووجيها نصب على  الستهموا عليه واختلف أيضا هل املالئكة هنا عبارة عن جربيل وحده أو عن مجاعة من

احلال وهو من الوجه أي له وجه ومنزلة عند اهللا وقال البخاري وجيها شريفا أ ه ومن املقربني معناه من اهللا تعاىل 
وكالمه يف املهد أية دالة على براءة أمه وأخرب تعاىل عنه أنه أيضا يكلم الناس كهال وفائدة ذلك أنه إخبار هلا حبياته 

الكهولة وقال جماهد الكهل احلليم قال ع وهذا تفسري  لة قال مجهور الناس الكهل الذي بلغ سنإىل سن الكهو
للكهولة بعرض مصاحب هلا يف األغلب واختلف الناس يف حد الكهولة فقيل الكهل ابن أربعني وقيل ابن مخسة 

  وثالثني وقيل ابن ثالثة وثالثني وقيل ابن اثنني وثالثني هذا حد أوهلا وأما آخرها فاثنان 

خة وقول مرمي أىن يكون يل ولد استفهام عن جهة محلها واسغراب للحمل على ومخسون مث يدخل سن الشيخو
بكارهتا وميسس معناه يطأ وجيامع ص والبشر يطلق على الواحد واجلمع أ ه والكالم يف قوله كذلك كالكالم يف أمر 

كان الذي يتعارف زكريا وجاءت العبارة يف أمر زكريا يفعل وجاءت هنا خيلق من حيث أن أمر زكريا داخل يف اإلم
وأن قل وقصة مرمي ال تتعارف البتة فلفظ اخللق أقرب إىل االختراع وأدل عليه وقوله تعاىل إذا قضى أمرا معناه إذا 



أراد اجياده واألمر واحد األمور وهو مصدر رمسي به والضمري يف له عائد على األمر والقول على جهة املخاطبة 
بالرفع خطاب للمخرب وقوله تعاىل ويعلمه الكتاب اآلية الكتاب هنا هو  وقوله كن خطاب للمقضى وقوله فيكون

اخلط باليد وهو مصدر كتب يكتب قاله مجهور املفسرين وقوله ورسوال إىل بين إسرائيل أي وجيعله رسوال وكانت 
مما حرم فيها كالثروب رسالة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل مبينا حكم التوراة ونابا إىل العمل هبا وحملال أشياء 

وحلوم اإلبل وأشياء من احليتان والطري ومن أول القول ملرمي إىل قوله إسرائيل خطاب ملرمي ومن قوله أىن قد جئتكم 
إىل قوله مستقيم حيتمل أن يكون خطابا ملرمي على معىن يكون من قوله لبين إسرائيل كيت وكيت ويكون يف آخر 

تقديره فجاء عيسى بين إسرائيل رسوال فقال هلم ما تقدم ذكره وحيتمل أن يكون الكالم حمذوف يدل عليه الظاهر 
احملذوف مقدرا ف يصدر الكالم بعد قوله إىل بين إسرائيل فيكون تقديره فجاء عيسى كما بشر اهللا رسوال إىل بين 

ىن أخلق لكم من الطني إسرائيل بأين قد جئتكم ويكون قوله أين قد جئتكم ليس خبطاب ملرمي واألول أظهر وقوله أ
اآلية قرأ نافع أىن أخلق بكسر اهلمزة وقرأ باقي السبعة بفتحها فوجه قراءة نافع أما القطع واالستيناف وأما أنه فسر 

  اآلية بقوله أىن كما فسر املثل يف قوله كمثل آدم ووجه 

هيء بيدي ص كهيئة اهليئة الشكل قراءة الباقني البدل من أية كأنه قال وجئتكم بأين أخلق وأخلق معناه أقدر وأ
والصورة وهو مصدر هاء الشيء يهىيء هيئة وهيأ إذا ترتب واستقر على حال ما وتعديه بالتضعيف قال تعاىل 

ويهىيء لكم من أمركم مرفقا أ ه وقرأ نافع وحده فيكون طائرا باإلفراد أي يكون طائرا من الطيور وقرأ الباقون 
سورة املائدة والطري اسم مجع وليس من أبنية اجلموع وإمنا البناء يف مجع طائر أطيار فيكون طريا باجلمع وكذلك يف 

ومجع اجلمع طيور وقوله فانفخ فبه ذكر الضمري ألنه حيتمل أن يعود على الطني املهيء وحيتمل ان يريد فانفخ يف 
تأنيث لفظ اجلماعة وكون عيسى خيلق املذكور وأنث الضمري يف سورة املائدة ألنه حيتمل أن يعود على اهليئة أو على 

بيده وينفخ بفيه إمنا هو ليبني تلبسه باملعجزة وأهنا جاءت من قبله وأما اإلجياد من العدم وخلق احلياة يف ذلك الطني 
فمن اهللا تعاىل وحده ال شريك له وروي يف قصص هذه اآلية أن عيسى عليه السالم كان يقول لبين إسرائيل أي 

وأصعب أن حيكى فيقولون اخلفاش ألنه طائر ال ريش له فكان يصنع من الطني خفافيش مث ينفخ  الطري أشد خلقة
فيها فتطري وكل ذلك حبضرة الناس ومعاينتهم فكانوا يقولون هذا ساحر وابرىء معناه أزيل املرض واألكمه هو 

هو األعمى وقد كان عيسى عليه الذي يولد أعمى مضموم العينني قاله ابن عباس وقتادة قال ع واألكمه يف اللغة 
السالم يربيء بدعائه ومسح يده على كل عاهة ولكن االحتجاج على بين إسرائيل يف معىن النبوءة ال يقوم إال 

باالبراء من العلل اليت ال يربىء منها طبيب بوجه وروي يف أحيائه املوتى أنه كان يضرب بعصاه امليت أو القرب أو 
يكلمه بإذن اهللا ويف قصص اإلحياء أحاديث كثرية ال يوقف على صحتها وآيات عيسى اجلمجمة فيحىي اإلنسان و
  عليه السالم إمنا جتري فيما 

يعارض الطب ألن علم الطب كان شرف الناس يف ذلك الزمان وشغلهم وحينئذ أثريت فيه العجائب فلما جاء 
ياء املوتى وإبراء االكمه واألبرص علمت عيسى عليه السالم بغرائب ال تقتضيها األمزجة وأصول الطب وذلك إح

األطباء أن هذه القوة من عند اهللا وهذا كأمر السحرة مع موسى والفصحاء مع نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 
ووقع يف التواريخ املترمجة عن األطباء أن جالينوس كان يف زمن عيسى عليه السالم وأنه رحل إليه من رومية إىل 

طريقه ذلك وقوله وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم اآلية قال جماهد وغريه كان عيسى الشام فمات يف 
عليه السالم من لدن طفولته وهو يف الكتاب خيرب الصبيان مبا يفعل آباؤهم يف منازهلم ومبا يؤكل من الطعام ويدخر 



رحة كذا وادخرت كذا وقال قتادة معىن وكذلك إىل أن بىنء فكان يقول لكل من سأله عن هذا املعىن أكلت البا
اآلية إمنا هو يف نزول املائدة عليهم وذلك أهنا ملا نزلت أخذ عليهم عهد أن يأكلوا وال خيبأ أحد شيأ وال يدخره وال 
حيمله إىل بيته فخانوا وجعلوا خيبئون فكان عيسى عليه السالم خيرب كل أحد عما أكل وعما ادخر يف بيته من ذلك 

على ذلك وقوله فاتقوا اهللا وأطيعون حتذير ودعاء إىل اهللا عز و جل وقوله هذا صراط مستقيم إشارة إىل وعوقبوا 
قوله إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه ألن ألفاظه مجعت اإلميان والطاعات والصراط الطريق واملستقيم الذي ال اعوجاج 

ية حمذوف به يتم اتساق اآليات تقديره فجاء عيسى فيه وقوله تعاىل فلما احس عيسى منهم الكفر اآلية قبل هذه اآل
كما بشر اهللا به فقال مجيع ما ذكر لنيب إسرائيل فلما أحس ومعىن أحس علم من جهة احلواس مبا مسع من أقواهلم يف 

تكذيبه ورأى من قرائن أحواهلم وشدة عداوهتم وإعراضهم قال من أنصاري إىل اهللا وقوله إىل اهللا حيتمل معنيني 
  دمها من ينصرين يف السبيل إىل اهللا أح

والثاين أن يكون التقدير من يضيف نصرته إىل نصرة اهللا يل فإىل دالة على الغاية يف كال التقديرين وليس يباح أن 
يقال إىل مبعىن مع كما غلط يف ذلك بعض الفقهاء يف تأويل قوله تعاىل وايديكم إىل املرافق فقال إىل مبعىن مع وهذه 

حلواريون قوم مر هبم عيسى صلى اهللا عليه و سلم فدعاهم إلىنصره واتباع ملته فأجابوه وقاموا بذلك عجمة وا
خري قيام وصربوا يف ذات اهللا واختلف مل قيل هلم حواريون فقال ابن جبري لبياض ثياهبم وقال أبو ارطأة ألهنم كانوا 

فياء األنبياء الذين تصلح هلم اخلالفة وقال الضحاك قصارين حيورون الثياب أي يبيضوهنا وقال قتادة احلواريون اص
حنوه قال ع وهذا القول تقرير حال القوم وليس بتفسري اللفظة وعلى هذا احلد شبه النيب صلى اهللا عليه و سلم ابن 

عمته هبم يف قوله وحواري الزبري واألقوال األول هي تفسري اللفظة إذ هي من احلور وهو البياض حورت الثوب 
ته ومنه احلواري وقد تسمى العرب النساء الساكانات يف االمصار احلواريات لغلبة البياض عليهن ومنه قول أيب بيض

  ... وال تبكنا إال الكالب النوابح ... فقل للحواريات يبكني غرينا ... جلدة اليشكري 
اهللا وحيتمل أن يكون خطابا هللا  وقول احلواريني واشهد حيتمل أن يكون خطابا لعيسى عليه السالم أي اشهد لنا عند

تعاىل كقوله صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع اللهم اشهد وقوهلم ربنا آمنا مبا أنزلت يريدون اإلجنيل وآيات 
عيسى فاكتبنا مع الشاهدين أي يف عداد من شهد باحلق من مؤمين األمم مث أخرب تعاىل عن بين إسرائيل الكافرين 

فقال ومكروا يريد يف حتيلهم يف قتله بزعمهم فهذا هو مكرهم فجازاهم اهللا تعاىل بأن طرح شبه بعيسى عليه السالم 
  عيسى على أحد احلواريني يف قول اجلمهور 

أو على يهودي منهم كان جاسوسا وأعقب بين إسرائيل مذلة وهوانا يف الدنيا واآلخرة فهذه العقوبة هي اليت مساها 
كر اهللا وذلك مهيع أن تسمى العقوبة باسم الذنب وقوله واهللا خري املاكرين معناه فاعل اهللا تعاىل مكرا يف قوله وم

حق يف ذلك وذكر أبو القاسم القشريي يف جتبريه قال سئل ميمون احسبه ابن مهران عن قوله تعاىل ومكروا ومكر 
املكر من املخلوق اخلب واحليلة ومن اهللا فقال ختليته إياهم مع مكرهم هو مكره هبم أ ه وحنوه عن اجلنيد قال الفراء 

اإلله االستدراج قال اهللا تعاىل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون قال ابن عباس كلما احدثوا خطيئة أحدثنا هلم 
نعمة أ ه وقوله تعاىل إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك اآلية اختلف يف هذا التويف فقال الربيع هي وفاة نوم وقال 

توىف قبض وحتصيل أي قابضك من األرض وحمصلك يف السماء وقال ابن عباس هي وفاة موت احلسن وغريه هو 
وحنوه ملالك يف العتبية وقال وهب بن منبه توفاه اهللا باملوت ثالث ساعات ورفعه فيها مث أحياه بعد ذلك وقال الفراء 

ففي الكالم تقدمي وتأخري قال ع هي وفاة موت ولكن املعىن إين متوفيك يف أخر أمرك عند نزولك وقتلك الدجال 



وامجعت األمة على ما تضمنه احلديث املتواتر من أن عيسى عليه السالم يف السماء حي وإنه ينزل يف آخر الزمان 
فيقتل اخلنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه امللة ملة حممد صلى اهللا عليه و سلم وحيج 

األرض أربعا وعشرين سنة وقيل أربعني سنة مث مييته اهللا تعاىل قال ع فقول ابن عباس هي البيت ويعتمر ويبقى يف 
وفاة موت ال بد أن يتمم أما على قول وهب بن منبه وإما على قول الفراء وقوله تعاىل ورافعك إىل عبارة عن نقله 

  ري متحيز يف جهة من سفل إىل علو وإضافة اهللا سحبانه إضافة تشريف وإال فمعلوم أنه سبحانه غ

ومطهرك أي من دعاوى الكفر ومعاشرهتم وقوله وجاعل الذين اتبعوك اآلية قال مجهور املفسرين بعموم اللفظ يف 
املتبعني فتدخل يف ذلك أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ألهنا متبعة لعيسى قاله قتادة وغريه وكذلك قالوا بعموم 

م عيسى عليه السالم أن أهل اإلميان به كما جيب هم فوق الذين كفروا اللفظ يف الكافرين فمقتضى اآلية إعال
باحلجة والربهان والعز والغلبة ويظهر من عبارة ابن جريج وغريه أن املراد املتبعني له يف وقت استنصاره وهم 

بني وتوفيه األجور  احلواريون وقوله تعاىل مث إيل مرجعكم خطاب لعيسى واملراد اإلخبار بالقيامة واحلشر وباقي اآلية
هي قسم املنازل يف اجلنة فذلك هو حبسب األعمال وأما نفس دخول اجلنة فربمحة اهللا وتفضله سبحانه وقوله تعاىل 

ذلك نتلوه عليك من اآليات اآلية ذلك إشارة إىل ما تقدم من األنباء ونتوله معناه نسرده ومن اآليات ظاهره آيات 
جزات واملستغربات أن تأتيهم هبذه الغيوب من قبلناوبسبب تالوتنا والذكر ما ينزل القرآن وحيتمل أن يريد من املع

من عند اهللا قال ابن عباس الذكر القرآن واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته وقوله تعاىل إن مثل عيسى عند اهللا 
هل رأيت بشرا قط جاء  اآلية قال ابن عباس وغريه سبب نزوهلا حماجة نصارى جنران ىف امر عيسى وقوهلم يا حممد

من غري فحل أو مسعت به ومعىن اآلية إن املثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى هو كاملتصور من آدم إذ 
الناس جممعون علىأن اهللا تعاىل خلقه من تراب من غري فحل ويف هذه اآلية صحة القياس وقوله تعاىل مث قال ترتيب 

لم املعىن خلقه من تراب مث كان من أمره يف األزل أن قال له كن وقت كذا وقوله لإلخبار حملمد صلى اهللا عليه و س
تعاىل احلق من ربك أي هذا هو احلق واملمترين هم الشاكون وهني النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عبارة اقتضت ذم 

  املمترين وهذا يدل على أن املراد 

ى جهة التثبيت والدوام على حاله وقوله تعاىل فمن حاجك فيه أي باالمتراء غريه وهني عن االمتراء مع بعده عنه عل
يف عيسى وحيتمل يف احلق والعلم الذي أشري إليه باجمليء هو ما تضمنته هذه اآليات املتقدمة وقوله فقل تعالوا 

حىت يقوهلا  استدعاء للمباهلة وتعالوا تفاعلوا من العلو وهي كلمة قصد هبا أوال حتسني األدب مع املدعو مث اطردت
اإلنسان لعدوه وللبهيمة ونبتهل معناه نلتعن ويقال عليهم هبلة اهللا واإلبتهال اجلد يف الدعاء بالبهلة قال حممد بن 

جعفر بن الزبري وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا دعا نصارى جنران إىل املباهلة قالوا دعنا ننظر يف أمرنا 
إىل العاقب وهو ذو رأيهم فقالوا يا عبد املسيح ما ترى فقال يا معشر النصارى واهللا لقد  مث نأتك مبا نفعل فذهبوا

عرفتم أن حممدا النيب املرسل ولقد جاءكم بالفصل من خرب صاحبكم ولقد علمتم ما العن قوم قط نبيا فبقي 
تم عليه من القول يف صاحبكم كبريهم وال نبت صغريهم وأنه االستيصال إن فعلتم فإن أبيتم إال إلف دينكم وما أن

فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم حىت يريكم زمن رأيه فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا أبا القاسم قد 
رأينا أن ال نالعنك وأن نبقى على ديننا وصاحلوه على أموال وقالوا له ابعث معنا رجال من أصحابك ترضاه لنا 

قد اختلفنا فيها من أمولنا فإنكم عندنا رضي قال ع ويف ترك النصارى املالعنة لعلمهم بنبوءة  حيكم بيننا يف أشياء
نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم شاهد عظيم على صحة نبوته صلى اهللا عليه و سلم عندهم ودعاء النساء واألبناء 



عاىل إن هذا هلو القصص احلق اآلية هذا خرب أهز للنفوس وأدعى لرمحة اهللا للمحقني أو لغضبه على املبطلني وقوله ت
من اهللا تعاىل جزم مؤكد فصل به بني املختصمني واإلشارة هبذا هي إىل ما تقدم يف أمر عيسى عليه السالم والقصص 

  معناه األخبار وقال ص إن هذا هلو هذا إشارة 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم يهود إىل القرآن أ ه واختلف املفسرون من املراد بأهل الكتاب هنا فروى قتادة 
املدينة وقال ابن زيد وغريه املراد نصارى جنران قال ع والذي يظهر يل أن اآلية نزلت يف وفد جنران لكن لفظ اآلية 
يعمهم وسواهم من النصارى واليهود وقد كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذه اآلية إىل هرقل عظيم الروم وكذا 

يدعى هبا أهل الكتاب إىل يوم القيامة والكلمة هنا عند اجلمهور عبارة عن األلفاظ اليت تتضمن املعاين  ينبغي أن
املدعو إليها وهي ما فسر بعد ذلك وهذا كما تسمى العرب القصيدة كلمة وقوله سواء نعت للكلمة قال قتادة 

سر قتادة قال ع والذي أقوله يف لفظة وغريه معناه إىل كلمة عدل ويف مصحف ابن مسعود إىل كلمة عدل كما ف
سواء أهنا ينبغي أن تفسر بتفسري خاص هبا يف هذا املوضع وهو أنه دعاهم إىل معان مجيع الناس فيها مستوون وقوله 
أال نعبد إال اهللا هو يف موضع خفض على البدل من كلمة أو يف موضع رفع مبعىن هي أال نعبد إال اهللا واختاذ بعضهم 

ا هو على مراتب اشدها اعتقادهم األلوهية وعبادهتم هلم كعزير وعيسى ومرمي وادىن ذلك طاعتهم بعضا أرباب
ألساقفتهم يف كل ما أمروا به من الكفر واملعاصي والتزامهم طاعتهم شرعا م فإن تولوا أبو البقاء تولوا فعل ماض 

دوا خطاب للمؤمنني وتولوا للمشركني أ ه وال جيوز ان يكون التقدير تتولوا لفساد املعىن ألن قوله فقولوا اشه
وقوله فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون أمر باإلعالن مبخالفتهم ومواجهتهم بذلك واشهادهم عل معىن التوبيخ والتهديد 

وقوله تعاىل يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم اآلية قال ابن عباس وغريه اجتمعت نصارى جنران وأحبار يهود 
لى اهللا عليه و سلم فتنازعوا عنده فقالت األحبار ما كان إبراهيم إال يهوديا وقالت النصارى ما كان عند النيب ص

  إبراهيم إال نصرانيا فأنزل اهللا اآلية ومعىن قوله تعاىل فيما لكم به علم أي على 

ثبتت عندهم صحته قال زعمكم وفسرالطربي هذا املوضع بأنه فيما هلم به علم من جهة كتبهم وأنبيائهم مما ايقنوه و
ع وذهب عنه رمحة اهللا ان ما كان هكذا فال حيتاج معهم فيه إىل حماجة ألهنم جيدونه عند حممد صلى اهللا عليه و سلم 
كما كان هناك على حقيقته قلت وما قاله الطربي ابني وهو ظاهر اآلية ومن املعلوم أن أكثر احتجاجاهتم إمنا كانت 

عاىل ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا اآلية أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية عن حقيقة أمر تعسفا وجحدا للحق وقوله ت
إبراهيم عليه السالم ونفى عنه اليهودية والنصرانية واإلشراك مث أخرب تعاىل اخبارا مؤكذا أن أوىل الناس بإبراهيم 

ترات وهذا النيب يعين حممد صلى اهللا عليه و سلم هم القوم الذين اتبعوه فيدخل يف ذلك كل من اتبع احلنيفية يف الف
ألنه بعث باحلنيفية السمحة والذين ءامنوا يعين مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وسائر األنبياء على ما جيب مث أخرب 
ى سبحانه أنه ويل املؤمنني وعدا منه هلم بالنصر يف الدنيا والنعيم يف االخره روى عبد اهللا بن مسعود عن النيب صل
اهللا عليه و سلم أنه قال لكل نيب والة من النبيني وإن وليي منهم أيب وخليل ريب إبراهيم مث قرأ أن أوىل الناس 

بإبراهيم اآلية وقوله تعاىل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم قال مكي قيل أن هذه اآلية عين هبا قريظة 
ت طائفة ود مبعىن متىن ويستعمل معها أن ولو ورمبا مجع والنضري وبنو قينقاع ونصارى جنران ص قوله تعاىل ود

بينهما حنو وددت أن لو فعل ومصدره الودادة واالسم منه الود ومبعىن احب فيتعدى كتعدى احب ومصدره مودة 
واألسم منه ود وقد يتداخالن يف االسم واملصدر أ ه وقوله تعاىل وما يضلون إال أنفسهم إعالم بأن سوء فعلهم عائد 



ليهم وأهنم ببعدهم عن اإلسالم هم الضالون مث أعلم تعاىل أهنم ال يشعرون بذلك أي ال يتفطنون مث وقفهم تعاىل ع
  موخبا هلم على لسان نبيه واملعىن قل هلم يا حممد 

ألي سبب تكفرون بآيات اهللا اليت هي آيات القرآن وأنتم تشهدون ان أمره وصفة حممد يف كتابكم قال هذا املعىن 
دة وغريه وحيتمل أن يريد باآليات ما ظهر على يده صلى اهللا عليه و سلم من املعجزات قلت وحيتمل اجلميع من قتا

اآليات املتلوة واملعجزات اليت شاهدوها منه صلى اهللا عليه و سلم وقال ص وأنتم تشهدون مجلة حالية ومفعول 
ابكم أو مبثلها من آيات األنبياء أ ه وقوله مل تشهدون حمذوف أي أهنا ايات اهللا أو ما يدل على صحتها من كت

تلبسون معناه ختلطون تقول لبست األمر بفتح الباء مبعىن خلطته ومنه قوله تعاىل وللبسنا عليه ما يلبسون ويف قوله 
وأنتم تعلمون توقيف على العناد ظاهر وباقي اآلية تقدم بيانه يف سورة البقرة وقوله تعاىل وقالت طائفة من أهل 

الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار اآلية اخرب راهللا سحبانه يف هذه اآلية أن طائفة من اليهود من 
أحبارهم ذهبت إىل خديعة املسلمني هبذا املنزع قال قتادة وغريه قال بعض األحبار لنظهر اإلميان مبحمد صدر النهار 

عند ذلك ما بال هؤالء كانوا معنا مث انصرفوا عنا ما ذاك اال الهنم مث لنكفر به آخر النهار فسيقول املسلمون 
انكشفت هلم حقيقة يف األمر فيشكون ولعلهم يرجعون عن اإلميان مبحمد قال اإلمام الفخر ويف أخبار اهللا تعاىل عن 

خرب هبا عنهم كان تواطئهم على هذه احليلة من الفائدة وجوه األول أن هذه احليلة كانت خمفية فيما بينهم فلما أ
إخبارا مبغيب فيكون معجزا الثاين أنه تعاىل ملا أطلع املؤمنني على تواطئهم على هذه احليلة مل حيصل هلذه احليلة أثر يف 
قلوب املؤمنني ولوال هذا اإلعالم ألمكن تأثريها يف قلب من ضعف إميانه الثالث أن القوم ملا إفتضحوا يف هذه احليلة 

م عن اإلقدام على أمثاهلا من احليل والتلبيس أ ه وذكر تعاىل عن هذه الطائفة من أهل الكتاب صار ذلك رادعا هل
  أهنم قالوا وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم وال خالف 

إن هذا القول هو من كالم الطائفة واختلف الناس يف قوله تعاىل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند ربكم 
ه من أهل التأويل الكالم كله من قول الطائفة ألتباعهم وقوله تعال قل إن اهلدى هدى اهللا اعتراض فقال جماهد وغري

بني الكالمني قال ع والكالم على هذا التأويل حيتمل معاين أحدها وال تصدقوا وتؤمنوا إال ملن جاء مبثل دينكم 
حياجوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا مل  حذارا أن يؤتى أحد من النبوءة والكرامة مثل ما أوتيتم وحذارا أن

تستمروا عليه وهذا القول على هذا املعىن مثرة احلسد والكفر مع املعرفة بصحة نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم 
وحيتمل الكالم أن يكون معناه وال تؤمنوا مبحمد وتقروا بنبوته إذ قد علمتم صحتها إال لليهود الذين هم منكم وأن 

د مثل ما أوتيتيم صفة حلال حممد صلى اهللا عليه و سلم فاملعىن تستروا بإقراركم أن قد أويت مثل ما أوتيتم يؤتى أح
أو فإهنم يعنون العرب حياجونكم باإلقرار عند ربكم وقرأ ابن كثري وحده من بني السبعة آن يؤتى باملد على جهة 

لى أن الكالم كله من قول الطائفة إال االعتراض الذي االستفهام الذي هو تقرير وفسر أبو علي قراءة ابن كثري ع
هو قل إن اهلدى هدى اهللا فإنه ال خيتلف أنه من قول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم قال فال جيوز مع 

 االستفهام أن حيمل ان يؤتى على ما قبله من الفعل ألن االستفهام قاطع فيجوز أن تكون أن يف موضع رفع باالبتداء
وخربه حمذوف تقديره تصدقون أو تعترفون أو تذكرونه لغريكم وحنو هذا مما يدل عليه الكالم قال ع ويكون 

حياجوكم على هذا معطوفا على أن يؤتى قال أبو علي وجيوز أن يكون موضع أن نصبا فيكون املعىن أتشيعون أو 
نهم أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم فعلى كال تذكرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويكون ذلك مبعىن قوله تعاىل ع

  الوجهني معىن اآلية توبيخ من األحبار لالتباع على تصديقهم بأن حممد صلى اهللا 



عليه وسلم نيب مبعوث قال ع ويكون قوله تعاىل أوحياجوكم يف تأويل نصب أن مبعىن أو تريدون أن حياجوكم وقال 
هلدى هدى اهللا إىل آخر اآلية هو مما أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم أ السدي وغريه الكالم كله من قوله قل إن ا

يقوله ألمته وحكى الزجاج وغريه أن املعىن قل إن اهلدى هو هذا اهلدى ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ومعىن اآلية على 
حياجونكم على  قول السدي أي مل يعط أحد مثل حظكم وإال فليحاجكم من أدعى سوى ذلك أويكون املعىن أو

معىن اإلزدراء باليهود كأنه قال أو هل هلم ان حياجوكم أو خياصموكم فيما وهبكم اهللا وفضلكم به وقال قتادة 
والربيع الكالم كله من قوله قل إن اهلدى هدى اهللا إىل آخر اآلية هو مما أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقوله 

وله أن يوتى بدال من قوله هدى اهللا قلت وقد أطالوا الكالم هنا وفيما ذكرناه للطائفة قال ع وحيتمل أن يكون ق
كفاية وقوله تعاىل قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل 

من النبوءة والشرف وباقي اآلية العظيم يف اآلية تكذيب لليهود يف قوهلم لن يؤيت اهللا أحدا مثل ما أتى بين إسرائيل 
تقدم تفسري نظريه وقوله تعاىل ومن أهل الكتاب من إن تامنه اآلية أخرب تعاىل عن أهل الكتاب أهنم قسمان يف 

األمانة ومقصد اآلية ذم اخلونة منهم والتفنيد لرأيهم وكذهبم على اهللا يف استحالهلم أموال العرب قال الفخر ويف 
ألول ان أهل األمانة منهم الذين أسلموا أما الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على اخليانة اآلية ثالثة أقوال ا

ألن مذهبهم أنه حيل هلم قتل كل من خالفهم يف الدين وأخذ ماله الثاين أن أهل األمانة منهم هم النصارى وأهل 
فا مائيت أوقية من ذهب فأدى إليه وأودع اخليانة هم اليهود الثالث قال ابن عباس أودع رجل عبد اهللا بن سالم أل

  آخر 

فنحاصا اليهودي دينارا فخانه فنزلت اآلية أ ه قال ابن العريب يف أحكامه قال الطربي وفائدة هذه اآلية النهي عن 
منهم ائتماهنم على مال وقال شيخنا أبو عبداهللا املغريب فائدهتا أن ال يؤمتنوا على دين يدل عليه ما بعده يف قوله وإن 
لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب اآلية والصحيح عندي أهنا يف املال نص ويف الدين تنبيه فافادت املعنيني هبذين 

الوجهني قال ابن العريب فاالمانة عظيمة القدر يف الدين ومن عظيم قدرها اهنا تقف على جنبيت الصراط ال ميكن من 
ا إىل من ائتمنك وال ختن من خانك فتقابل املعصية باملعصية اجلواز إال من حفظها وهلذا وجب عليك أن تؤديه

وكذلك ال جيوز أن تغدر من غدرك قال البخاري باب أمث الغادر للرب والفاجر أ ه والقنطار يف هذه اآلية مثال للمال 
يريد أن منهم الكثري يدخل فيه اكثر من القنطار وأقل وأما الدينار فيحتمل أن يكون كذلك مثاال ملا قل وحيتمل أن 

طبقة ال ختون إال يف دينار فما زاد ومل يعن لذكر اخلائنني يف أقل إذ هم طغام حثالة ودام معناه ثبت وقوله قائما 
حيتمل معنيني قال قتادة وجماهد والزجاج معناه قائما على اقتضاء حقك يريدون بانواع االقتضاء من احلفز واملرافعة 

ة هذا الدائم وقال السدي وغريه معىن قائما على رأسه وقوله ذلك بأهنم قالوا ليس إىل احلاكم من غري مراعاة هليئ
علينا يف األميني سبيل اآلية اإلشارة بذلك إىل كوهنم ال يؤدون األمانة أي يقولون حنن من أهل كتاب والعرب أميون 

ال سبيل ملعترض وقوله تعاىل أصحب أوثان فأمواهلم لنا حالل مىت قدرنا على شيء منها ال حجة علينا يف ذلك و
ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون ذم لبين إسرائيل بأهنم يكذبون على اهللا سبحانه يف غري ما شيء وهم عاملون 
مبواضع الصدق قال ص وهم يعلمون مجلة حالية أ ه مث رد اهللا تعاىل يف صدر قوهلم ليس علينا بقوله بلى أي عليهم 

  سبيل وحجة و تباعة 

أخرب على جهة الشرط إن أوىف بالعهد واتقى عقوبة اهللا يف نقضه فإنه حمبوب عند اهللا وقوله تعاىل أن الذين  مث
يشترون بعهد اهللا اآلية أية وعيد ملن فعل هذه األفاعيل إىل يوم القيامة وهي أية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد 



ته قال ابن العريب يف أحكامة وقد أختلف الناس يف سبب احلق وختر املواثيق وكل يأخذ من وعيدها حبسب جرمي
نزول هذه اآلية والذي يصح من ذلك أن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف 
ميني صرب يقتطع هبا مال أمري مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان فأنزل اهللا تصديق ذلك أن الذين يشترون بعهد اهللا 

مياهنم مثنا قليال اآلية قال فجاء األشعث بن قيس فقال يف نزلت كانت يل بري يف أرض ابن عم يل ويف رواية كان وأ
بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم بينتك وذكر أو ميينه قلت إذا حيلف يا 

ث اه وقوله تعاىل وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر احلدي
اآلية يلوون معناه حيرفون ويتحيلون لتبديل املعاين من جهة أشتباه األلفاظ واشتراكها وتشعب التأويالت كقوهلم 

ها راعنا وامسع غري مسمع وحنو ذلك وليس التبديل احملض بلي وحقيقة اللي يف الثياب واحلبال وحنوها وهو فتل
واراغتها ومنه يل العنق مث أستعمل ذلك يف احلجج واخلصومات واجملادالت والكتاب يف هذا املوضع التوراة 

والضمري يف حتسبوه للمسلمني قوله وما هو من عند اهللا نفي أن يكون منزال من عند اهللا كما ادعوا وهو من عند 
ىل ما كان لبشر اآلية معناه النفي التام النا نقطع أن اهللا ال اهللا باخللق واالختراع واإلجياد ومنهم بالتكسب وقوله تعا

يؤتى النبوءة للكذبة واملدعني والكتاب هنا اسم جنس واحلكم مبعىن احلكمة ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أن من الشعر حلكما وقال الفخر هنا اتفق أهل 

 وءاتيناه احلكم صبيا يعين العلم والفهم ا ه ومث يف قوله مث اللغة والتفسري على أن هذا احلكم هو العلم قال تعاىل
يقول معطية تعظيم الذنب يف القول بعد مهلة من هذا األنعام وقوله عبادا مجع عبد ومن مجوعه عبيد وعبدي قال ع 

دون أن والذي استقريت يف لفظة العباد أنه مجع عبد مىت سيقت اللفظة يف مضمار الترفيع والداللة على الطاعة 
يقترن هبا معىن التحقري وتصغري الشأن وأما العبيد فيستعمل يف التحقري قال ص ونوقش ابن عطية بأن عبدي اسم 
مجع وتفريقه بني عباد وعبيد ال يصح ا ه قلت وقوله تعاىل ءانتم أضللتم عبادي هؤالء وحنوه يوضحه ا ه ومعىن 

لوين إهلا قال النقاش وغريه وهذه اإلشارة إىل عيسى عليه اآلية ما كان ألحد من الناس أن يقول اعبدوين واجع
السالم واآلية رادة على النصارى وقال ابن عباس ومجاعة من املفسرين بل اإلشارة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

د من وسبب نزول اآلية أن أبا رافع القرظي قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم حني اجتمعت األحبار من يهود والوف
نصارى جنران يا حممد إمنا تريد أن نعبدك ونتخذك إهلا كما عبدت النصارى عيسى فقال الرئيس من نصارى جنران 

معاذ اهللا ما بذلك امرت وال اليه دعوت فنزلت اآلية قال بعض  -أو ذاك تريد يا حممد وإليه تدعونا فقال النيب ص 
صلى اهللا عليه و سلم ملا تال عليهم قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين العلماء أرادت األحبار أن تلزم هذا القول حممدا 

وإمنا معىن اآلية فاتبعوين فيما أدعوكم إليه من طاعة اهللا فحرفوها بتأوهلم وهذا من نوع ليهم الكتاب بإلسنتهم قال 
ز ابن اهللا وقيل أن الفخر وقال ابن عباس أن اآلية نزلت بسبب قول النصارى املسيح ابن اهللا وقول اليهود عزي

  رجال من املسلمني قال يا رسول اهللا أفال نسجد لك فقال عليه السالم ما ينبغي السجود 

إال هللا قيل وقوله تعاىل أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يقوى هذا التأويل ا ه وقوله تعاىل ولكن كونوا ربانيني 
باين قال قوم منسوب إىل الرب من حيث هو عامل ما علمه عامل اآلية املعىن ولكن يقول كونوا ربانيني وهو مجع ر

بطاعته معلم للناس ما أمر به وزيدت فيه النون مبالغة وقال قوم منسوب إىل الربان وهو معلم الناس مأخوذ من رب 
 يرب إذا أصلح ورىب والنون أيضا زائدة كما زيدت يف غضبان وعطشان ويف البخاري الرباين الذي يرىب الناس

بصغار العلم قبل كباره قال ع فجملة ما يقال يف الرباين أنه العامل بالرب والشرع املصيب يف التقدير من األقوال 



واألفعال اليت حياوهلا يف الناس وقوله مبا كنتم معناه بسبب كونكم عاملني دارسني فما مصدرية وأسند أبو عمر بن 
عليه و سلم قال العلم علمان علم يف القلب فذلك العلم النافع  عبد الرب يف كتاب فضل العلم عن النيب صلى اهللا

وعلم يف اللسان فذلك حجة اهللا عز و جل على ابن أدم ومن حديث ابن وهب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ر الناس و سلم هالك أميت عامل فاجر وعابد جاهل وشر الشرار جبار العلماء وخري اخليار خيار العلماء ا ه وقرأ مجهو

تدرسون بضم الراء من درس إذا أدمن قراءة الكتاب وكرره وقرأ نافع وغريه وال يأمركم برفع الراء على القطع 
قال سيبويه املعىن ال يأمركم اهللا وقال ابن جريج وغريه املعىن وال يأمركم هذا البشر الذي أويت هذه النعم وهو 

الراء وهو محزة وغريه فهي عطف على قوله أن يوتيه اهللا املعىن وال حممد صلى اهللا عليه و سلم وأما قراءة من نصب 
له أن يأمركم قاله أبو علي وغريه وهو الصواب ال ما قاله الطربي من أهنا عطف على قوله مث يقول واألرباب يف 

جاءكم رسول مصدق  هذه اآلية مبعىن اآلهلة وقوله تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا ءاتيناكم من كتاب وحكمة مث
  ملا معكم لتؤمنن 

به ولتنصرنه املعىن واذكر يا حممد إذ فيحتمل أن يكون أخذ هذا امليثاق حني أخرج بين ءادم من ظهر ءادم نسما 
وحيتمل أن يكون هذا األخذ على كل نيب يف زمنه ووقت بعثه واملعىن أن اهللا تعاىل أخذ ميثاق كل نيب بأنه ملتزم هو 

إلميان مبن أتى بعده من الرسل والنصر له وقال ابن عباس إمنا أخذ اهللا ميثاق النبيني على قومهم فهو ومن ءامن به ا
أخذ مليثاق اجلميع وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مل يبعث اهللا نبيا آدم فمن بعده إال أخذ عليه العهد يف حممد 

نه وأمره بأخذه على قومه مث تال هذه اآلية وقاله السدي صلى اهللا عليه و سلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصر
وقرأ محزة ملا بكسر الالم وهي الم اجلر والتقدير ألجل ما آتيناكم إذ أنتم القادة والرؤوس ومن كان هبذه احلال فهو 

ان اجلنس ومث الذي يؤخذ ميثاقه وما يف هذه القراءة مبعىن الذي والعائد إليها من الصله تقديره آتيناكموه ومن لبي
جاءكم اآلية مجلة معطوفة على الصلة وال بد يف هذه اجلملة من ضمري يعود على املوصول وإمنا حذف ختفيفا لطول 

الكالم وتقديره عند سيبويه رسول به مصدق ملا معكم والالم يف لتؤمنن به هي الالم املتلقية للقسم الذي تضمنه 
ه باجلار واجملرور وذلك جائز وقرأ سائر السبعة ملا بفتح الالم وذلك أخذ امليثاق وفصل بني القسم واملقسم علي

يتخرج على وجهني أحدمها أن تكون ما موصولة يف موضع رفع باالبتداء والالم الم االبتداء وهي متلقية ملا اجري 
علق بقسم حمذوف جمرى القسم من قوله تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني وخرب االبتداء قوله لتؤمنن ولتؤمنن مت

فاملعىن واهللا لتؤمنن قاله أبو علي وهو متجه بأن احللف يقع مرتني والوجه الثاين أن تكون ما للجزاء شرطا فتكون يف 
موضع نصب بالفعل الذي بعدها وهو جمزوم وجاءكم معطوف يف موضع جزم والالم الداخلة على ما ليست امللتقية 

  للقسم ولكنها 

ء الم القسم فهي مبنزلة الالم يف قوله تعاىل لئن مل ينته املنافقون ألهنا مؤذنة مبجيء املتلقية للقسم املوطئة املؤذنة مبجي
يف قوله لنغرينك هبم وكذلك هذه مؤذنة مبجيء املتلقية للقسم يف قوله لتؤمنن وقرأ نافع وحده آتيناكم بالنون وقرأ 

ال كثري من املفسرين هو نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم الباقون آتيتكم بالتاء ورسول يف هذه اآلية اسم جنس وق
وقوله تعاىل قال ءاقررمت وأخذمت على ذلكم اصري هذه اآلية هي وصف توقيف األنبياء عليهم السالم على إقرارهم 

عليهم هبذا امليثاق والتزامهم له وأخذمت يف هذه اآلية عبارة عما حتصل هلم من إيتاء الكتب واحلكمة فمن حيث أخذ 
أخذوا هم أيضا وقال الطربي أخذمت يف هذه اآلية معناه قبلتم واألصر العهد ال تفسري له يف هذا املوضع إال ذلك 

وقوله تعاىل فاشهدوا حيتمل معنيني احدمها فاشهدوا على اممكم املؤمنني بكم وعلى أنفسكم بالتزام هذا العهد قاله 



عند أممكم واشهدوا به وشهادة اهللا على هذا التأويل هي إعطاء املعجزات الطربي ومجاعة واملعىن الثاين بثوا األمر 
وإقرار نبوءاهتم هذا قول الزجاج وغريه قال ع فتأمل أن القول األول هو إيداع الشهادة واستحفاظها والقول الثاين 

أيب طالب وغريه وقرأ أبو  هو األمر بأدائها وحكم تعاىل بالفسق على من توىل من األمم بعد هذا امليثاق قاله علي بن
عمرو يبغون بالياء من أسفل مفتوحة وترجعون بالتاء من فوق مضمومة وقرأ عاصم بالياء من اسفل فيهما وقرأ 

الباقون بالتاء فيهما ووجوه هذه القراءات ال ختفى بادىن تأمل وتبغون معناه تطلبون قال النووي وروينا يف كتاب 
مع على جاللته وحفظه وديانته وورعه يؤنس ابن عبيد بن دينار البصري الشافعي ابن السين عن السيد اجلليل اجمل

  املشهور أنه قال ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول يف إذهنا أفغري دين اهللا تبغون وله اسلم من يف السماوات 

ين عن ابن مسعود عن النيب واألرض طوعا وكرها وإليه ترجعون إال وقفت بإذن اهللا تعاىل وروينا يف كتاب ابن الس
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد يا عباد اهللا احبسوا يا عباد اهللا احبسوا فإن 
هللا عز و جل يف األرض حاضرا سيحبسها قال النووي حكى يل بعض شيوخنا أنه انفلتت له دابة اظنها بغلة وكان 

فحبسها اهللا عليه يف احلال وكنت أنا مرة مع مجاعة فانفلتت منها هبيمة فعجزوا عنها فقلته  يعرف هذا احلديث فقاله
فوقفت يف احلال بغري سبب سوى هذا الكالم اه واسلم معناه استسلم عند اجلمهور واختلفوا يف معىن قوله طوعا 

رض ليقولن اهللا فاملعىن أن إقرار كل وكرها فقال جماهد هذه اآلية كقوله تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واأل
كافر بالصانع هو إسالم كرها وحنوه أليب العالية وعبارته كل آدمي فقد أقر على نفسه بأن اهللا ريب وأنا عبده فمن 

أشرك يف عبادته فهو الذي اسلم كرها ومن أخلص فهو الذي أسلم طوعا قال ع واملعىن يف هذه اآلية يفهم كل 
بأهل األرض وقوله سبحانه أفغري دين اهللا توقيف ملعاصري نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ناظر أن الكره خاص 

من األحبار والكفار قوله تعاىل قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب 
د أنت وأمتك آمنا باهللا اآلية وقد تقدم اآلية املعىن قل يا حمم ٦واألسباط وما أويت موسى وعيسى والنبيون من رهبم

بياهنا يف البقرة مث حكم تعاىل يف قوله ومن يبتغ غري اإلسالم اآلية بأنه ال يقبل من آدمي دينا غري دين اإلسالم وهو 
الذي وافق يف معتقداته دين كل من مسي من األنبياء عليهم السالم وهو احلنيفية السمحة وقال بعض املفسرين أن 

تغ اآلية نزلت يف احلارث بن سويد قلت وعلى تقدير صحة هذا القول فهي تتناول بعمومها من سواه إىل يوم من يب
  القيامة وقوله تعاىل كيف يهدي اهللا قوما كفروا 

بعد إمياهنم اآليات قال ابن عباس نزلت هذه اآليات من قوله كيف يهدي اهللا يف احلارث بن سويد األنصاري كان 
وحلق بالشرك مث ندم فأرسل إىل قومه أن سلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل من توبة فنزلت  مسلما مث أرتد

اآليات إىل قوله إال الذين تابوا فأرسل إليه قومه فأسلم قال جماهد وحسن إسالمه وقال ابن عباس أيضا واحلسن بن 
ليه و سلم وآمنوا به فلما جاء من العرب أيب احلسن نزلت يف اليهود والنصارى شهدوا ببعث النيب صلى اهللا ع

حسدوه وكفروا به ورجحه الطربي وقال النقاش نزلت يف طعيمة بن ابريق قال ع وكل من ذكر فألفاظ اآلية تعمه 
وقوله تعاىل كيف سؤال عن حال لكنه سؤال توقيف على جهة االستبعاد لألمر فاملعىن أهنم لشدة هذه اجلرائم يبعد 

يعا وباقي اآلية بني قال الفخر واستعظم تعاىل كفر هؤالء املرتدين بعد حصول هذه اخلصال الثالث أن يهيدهم اهللا مج
ألن مثل هذا الكفر يكون كاملعاندة واجلحود وهذا يدل على أن زلة العامل أقبح من زلة اجلاهل اه وقوله تعاىل إن 

ة رفيع اآلية يف اليهود كفروا مبحمد صلى اهللا عليه و الذين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا اآلية قال ابو العالي
سلم بعد إمياهنم بصفاته وإقرارهم أهنا يف التوراة مث ازدادوا كفرا بالذنوب اليت أصابوها يف خالف النيب صلى اهللا 



عليه و سلم من االفتراء والبهت والسعي على اإلسالم وغري ذلك قال ع وعلى هذا الترتيب يدخل يف اآلية 
رتدون الالحقون بقريش وغريهم وقال جماهد معىن قوله مث ازدادوا كفرا أي امتوا على كفرهم وبلغوا املوت به امل

قال ع فيدخل يف هذا القول اليهود واملرتدون وقال السدي حنوه مث أخرب تعاىل أن توبة هؤالء لن تقبل وقد قررت 
  ختصيص حتمل عليه ويصح به نفي قبول التوبة فقال الشريعة أن توبة كل كافر تقبل فال بد يف هذه اآلية من 

احلسن وغريه املعىن لن تقبل توبتهم عند الغرغرة واملعاينة وقال أبو العالية املعىن لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب 
 اليت أصابوها مع اقامتهم على كفرهم مبحمد صلى اهللا عليه و سلم قال ع وحتتمل اآلية عندي أن تكون إشارة إىل
قوم باعياهنم من املرتدين وهم الذين اشار إليهم بقوله سبحانه كيف يهدي اهللا قوما فأجنر عنهم أنه التكون منهم 
توبة فيتصور قبوهلا فكانه أخرب عن هؤالء املعينني أهنم ميوتون كفارا مث أخرب الناس عن حكم كل من ميوت كافرا 

الزجاج املعىن لن يقبل من أحدهم انفاقه وتقرباته يف الدنيا ولو  وامللء ما شحن به الوعاء وقوله ولو افتدى به قال
أنفق ملء األرض ذهبا ولو افتدى أيضا به يف اآلخرة لن يقبل منه قال فاعلم اهللا انه ال يثيبهم على اعماهلم من اخلري 

دود وحيتمل املعىن وال يقبل منهم االفتداء من العذاب قال ع وهذا قول حسن وقال قوم الواو زائدة وهذا قول مر
نفي القبول على كل وجه مث خص من تلك الوجوه اليقها واحراها بالقبول وباقي اآلية وعيد بني عافانا اهللا من 

عاقبة وختم لنا مبا ختم به للصاحلني من عباده وقوله تعاىل لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون اآلية خطاب جلميع 
د لن تنالوا بر اهللا بكم أي رمحته ولطفه وحيتمل أن يريد لن تنالوا درجة الكمال من فعل املؤمنني فتحتمل اآلية ان يري

الرب حىت تكونوا أبرارا إال باإلنفاق املنضاف إىل سائر أعمالكم قال ص قوله مما حتبون من للتبعيض تدل عليه قراءة 
فاشتهى مسكة طرية فحملت إليه على رغيف عبد اهللا بعض ما حتبون أ ه قال الغزايل قال نافع كان ابن عمر مريضا 

فقام سائل بالباب فأمر بدفعها إليه مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إميا امرىء اشتهى شهوة 
  فرد شهوته وآثر على ففسه غفر اهللا له أ ه من األحياء قال ع وبسبب نزول هذه اآلية تصدق 

دق زيد بن حارثة بفرس كان حيبها وكان عبد اهللا بن عمر يشتهي أكل السكر أبو طلحة حبائطه املسمى بريحا وتص
باللوز فكان يشتري ذلك ويتصدق به قال الفخر والصحيح أن هذه اآلية يف إيتاء املال على طريق الندب ال أهنا يف 

ليم جماز به وأن قل الزكاة الواجبة وقوله سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم شرط وجوب فيه وعد أي ع
وقوله تعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل اآلية إخبار مبغيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يعلمه إال اهللا 

علماء أهل الكتاب وحال معناه حالال واآلية رد على اليهود يف زعمهم أن كل ما حرموه على أنفسهم أنه بأمر اهللا 
اهللا تعاىل هبذه اآلية وقوله سبحانه إال ما حرم إسرائيل على نفسه أي فهو حمرم عليهم يف تعاىل يف التوراة فأكذهبم 

التوراة ال هذه الزوائد اليت افتروها وقال الفخر قوله تعاىل من قبل ان تنزل التوراة املعىن أن قبل نزول التوراة كان 
ى نفسه فأما بعد نزول التوراة فلم يبق األمر حالال لبين إسرائيل كل أنواع املطعومات سوى ما حرمه إسرائيل عل

كذلك بل حرم اهللا عليهم أنواعا كثرية بسبب بغيهم وذلك هو عني النسخ الذي هم له منكرون اه قال ع ومل 
خيتلف فيما علمت أن سبب حترمي يعقوب ما حرمه على نفسه هو مبرض أصابه فجعل حترمي ذلك شكرا هللا أن شفي 

ا ويف حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عصابة من بين إسرائيل قالوا له يا حممد ما وقيل هو وجع عرق النس
الذي حرم إسرائيل على نفسه فقال هلم أنشدكم باهللا هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه 

الطعام إليه حلوم اإلبل وأحب فنذر هللا نذرا أن عافاه اهللا من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب 



الشراب إليه الباهنا قالوا اللهم نعم قال ع وظاهر األحاديث والتفاسري يف هذا األمر أن يعقوب عليه السالم حرم 
  حلوم اإلبل وألباهنا وهو حيبها تقربا بذلك 

ي اهللا عنه بقوله إياكم إذ ترك الترفة والتنعم من القرب وهذا هو الزهد يف الدنيا وإليه حنا عمر بن اخلطاب رض
وهذه اجملازر فإن هلا ضراوة كضراوة اخلمر ومن ذلك قول أيب حازم الزاهد وقد مر بسوق الفاكهة فرأى حماسنها 

فقال موعدك اجلنة إن شاء اهللا وقوله عز و جل قل فأتوا بالتوراة اآلية قال الزجاج ويف هذا تعجيز هلم وإقامة 
افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك أي من بعد ما تبني له احلق وقيام احلجة فهو للحجة عليهم وقوله سبحانه فمن 

الظامل وقوله قل صدق اهللا أي األمر كما وصف سبحانه الكما تكذبون فإن كنتم تعتزون إىل إبراهيم فاتبعوا ملته 
راهيم عليه السالم وضع على ما ذكر اهللا وقوله سبحانه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة اآلية ال مرية أن إب

بيت مكة وإمنا اخلالف هل هو وضع بدأة أو وضع جتديد وقال الفخر حيتمل أوال يف الوضع والبناء وحيتمل ان يريد 
أو ال يف كونه مباركا وهذا حتصيل املفسرين يف اآلية اه قال ابن العريب يف أحكامه وكون البيت احلرام مباركا قيل 

وقيل ثواب قاصديه وقيل أمن الوحش فيه قيل عزوف النفس عن الدنيا عند رؤيته قال بركته ثواب األعمال هناك 
ابن العريب والصحيح عندي أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا واآلخرة وذلك جبميعه موجود فيه اه قال مالك 

يريد القرية قلت قال ابن  يف مساع ابن القاسم من العتبية بكة موضع البيت ومكة غريه من املواضع قال ابن القاسم
رشد يف البيان أرى مالكا أخذ ذلك من قول اهللا عز و جل ألنه قال تعاىل يف بكة أن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركا وهو إمنا وضع مبوضعه الذي وضع فيه ال فيما سواه من القرية وقال يف مكة وهو الذي كف أيديهم 

إمنا كان يف القرية ال يف موضع البيت اه وقوله سبحانه فيه أي يف البيت عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وذلك 
  آيات بينات قال ع 

واملترجح عندي ان املقام وأمن الداخل جعال مثاال مما يف حرم اهللا من اآليات وخصا بالذكر لعظمهما مقام إبراهيم 
ال قوم احلرم كله مقام إبراهيم والضمري يف هو احلجر املعروف قاله اجلمهور وقال قوم البيت كله مقام إبراهيم وق

قوله ومن دخله عائد على البيت يف قول اجلمهور وعائد على احلرم يف قول من قال مقام إبراهيم هو احلرم وقوله 
كان آمنا قال احلسن وغريه هذه وصف حال كانت يف اجلاهلية إذا دخل أحد احلرم امن فال يعرض له فأما يف 

ال مينع من حد من حدود اهللا وقال حيىي بن جعدة معىن اآلية ومن دخل البيت كان آمنا من النار  اإلسالم فإن احلرم
وحكى النقاش عن بعض العباد قال كنت أطوف حول الكعبة ليال فقلت يا رب أنك قلت ومن دخله كان آمنا 

املكان أحد قال ابن العريب فمما ذا هوآمن فسمعت مكلما يكلمين وهو يقول من النار فنظرت وتأملت فما كان يف 
يف أحكامه وقول بعضهم ومن دخله كان آمنا من النار ال يصح محله على عمومه ولكنه ثبت ان من حج فلم يرفث 

ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة قال ذلك كله رسول اهللا صلى اهللا 
 على الناس حج البيت اآلية هو فرض احلج يف كتاب اهللا بإمجاع وقرأ محزة عليه و سلم اه وقوله تعاىل وهللا

والكساءي وحفص عن عاصم حج البيت بكسر احلاء وقرأ الباقون بفتحها فبكسر احلاء يريدون عمل سنة واحدة 
 من يف موضع وقال الطربي مها لغتان الكسر لغة جند والفتح لغة أهل العالية وقوله سبحانه من استطاع إليه سبيال

خفض بدل من الناس وهو بدل البعض من الكل وقال الكساءي وغريه هي شرط يف موضع رفع باالبتداء واجلواب 
حمذوف تقديره فعليه احلج ويدل عليه عطف الشرط اآلخر بعده يف قوله ومن كفر وأسند الطربي إىل النيب صلى 

   اهللا عليه و سلم أنه قال من ملك زادا وراحله فلم حيج



فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا وذهب مجاعة من العلماء إىل أن قوله سبحانه من استطاع إليه سبيال كالم عام 
ال يتفسر بزاد وال راحلة وال غري ذلك بل إذا كان مستطيعا غري شاق على نفسه فقد وجب عليه احلج وإليه حنا 

ل اهللا تعاىل وهذا انبل األقوال وهذه من األمور اليت يتصرف مالك يف مساع أشهب وقال ال صفة يف هذا ابني مما قا
فيها فقه احلال والضمري يف إليه عائد على البيت وحيتمل على احلج وقوله سبحانه ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني 

ه قرأ هذه قال ابن عباس وغريه املعىن من زعم أن احلج ليس بفرض عليه وروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن
اآلية فقال رجل من هذيل يا رسول اهللا من تركه كفر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم من تركه ال خياف عقوبته 

ومن حجة ال يرجو ثوابه فهو ذلك وقال مبعىن هذا احلديث ابن عباس وغريه وقال السدي ومجاعة من أهل العلم 
ج قال السدي من كان هبذه احلال فهو كافر يعين كفر معصية وال معىن اآلية من كفر بأن وجد ما حيج به مث مل حي

شك أن من أنعم اهللا عليه مبال وصحة ومل حيج فقد كفر النعمة وقال ابن عمر ومجاعة معىن اآلية ومن كفر باهللا 
ملا واليوم اآلخر قال الفخر واألكثرون هم الذين محلوا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب احلج وقال الضحاك 

نزلت آية احلج فأعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك اهل امللل وقال أن اهللا تعاىل كتب عليكم احلج فحجوا 
فآمن به املسلمون وكفر غريهم فنزلت اآلية قال الفخر وهذا هو األقوى واهللا أعلم اه ومعىن قوله تعاىل غين عن 

غين عنهم ولكن عمم اللفظ ليربع املعىن تنتبه الفكر لقدرته سبحانه العاملني الوعيد ملن كفر والقصد بالكالم فإن اهللا 
وعظيم سلطانه واستغنائه عن مجيع خلقه ال رب سواه وقوله عز و جل قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا 

  واهللا شهيد على ما تعلمون هذه اآليات توبيخ لليهود 

التوراة وآيات اهللا حيتمل أن يريد هبا القرءان وحيتمل العالمات املعاصرين للنيب صلى اهللا عليه و سلم والكتاب 
الظاهرة على يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله سبحانه واهللا شهيد على ما تعملون وعيد حمض قال الطربي 

زلت بسبب هاتان اآليتان قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وما بعدمها إىل قوله فاوالئك هلم عذاب عظيم ن
رجل من اليهود حاول اإلغراء بني األوس واخلزرج قال ابن إسحاق حدثين الثقة عن زيد بن أسلم قال مر شاس بن 

قيس اليهودي وكان شيخا قد عسا يف اجلاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على املسلمني واحلسد هلم على نفر من 
زرج وهم يف جملس يتحدثون فغاظه ما رآه من مجاعتهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األوس واخل

وصالح ذات بينهم بعد ما كان بينهم من العداوة فقال قد أجتمع مأل بين قيلة هبذه البالد واهللا مالنا معهم إذا 
اجتمع مألهم هبا من قرار فأمر فىت شابا من يهود فقال أعمد إليهم واجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله 

أيام حرهبم وأنشدهم ما قالوه من الشعر يف ذلك ففعل الفىت فتكلم القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعوا حىت  من
تواثب رجالن من احليني على الركب أوس بن قيظي من األوس وجبار بن صخر من اخلزرج فتقاوال مث قال أحدمها 

قد فعلنا السالح السالح موعدكم الظاهرة لصاحبه إن شئتم واهللا رددناها اآلن جذعة فغضب الفريقان وقالوا 
يريدون احلرة فخرجوا إليها وحتاوز الناس على دعواهم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية وبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه 

و سلم فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين فقال يا معشر املسلمني اهللا اهللا ابدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم 
فعرف القوم أهنا نزعة من الشيطان فالقوا السالح وبكوا وعانق الناس بعضهم بعضا من األوس واخلزرح ووعظهم 

  وانصرفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سامعني مطيعني فأنزل اهللا يف شاس بن 

إلسالم ويقولون قيس وما صنع هذه اآليات وقال احلسن وغريه نزلت يف أحبار اليهود الذين يصدون املسلمني عن ا
أن حممدا ليس باملوصوف يف كتابنا قال ع وال شك يف وقوع هذين الشيئني وما شاكلهما من افعال اليهود وأقواهلم 



فنزلت اآليات يف مجيع ذلك ومعىن تبغون أي تطلبون هلا االعوجاج واالنفساد وأنتم شهداء يريد مجع شاهد على ما 
يه و سلم وصدقه وباقي اآلية وعيد وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا يف التوراة من صفة النيب صلى اهللا عل

فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين اآلية خطاب عام للمؤمنني واإلشارة بذلك وقت نزوله 
ين رد مبعىن صري إىل األوس واخلزرج بسبب نائرة شاس بن قيس قال ص قوله تعاىل يردوكم بعد إميانكم كافر

ورد وجوههن البيض ... فرد شعورهن السود بيضا ... فيتعدى إىل مفعولني األول الكاف والثاين الكافرين كقوله 
  ... سودا 

ويعتصم معناه يتمسك وعصم الشيء إذامنع ومحي ومنه قوله يعصمين من املاء وباقي اآلية بني وقوله تعاىل يا أيها 
تقاته قال ابن مسعود حق تقاته هوأن يطاع فال يعصى وأن يذكر فال ينسى وأن يشكر فال  الذين أمنوا اتقوا اهللا حق

يكفر وكذلك عرب الربيع بن خثيم وقتادة واحلسن قالت فرقة نزلت اآلية على عموم لفظها من لزوم غاية التقوى 
استطعتم وبقوله ال يكلف اهللا نفسا حىت ال يقع إال خالل يف شيء من األشياء مث نسخ ذلك بقوله تعاىل فاتقوا اهللا ما 

إال وسعها وقالت مجاعة ال نسخ هنا وإمنا املعىن اتقوا اهللا حق تقاته يف ما استطعتم وهذا هو الصحيح وخرج 
الترمذي عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ هذه اآلية وهي اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم 

  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف الدنيا مسلمون قال قال ر

ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف مبن يكون طعامه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وخرجه ابن 
عليه  ماجه أيضا اه وقوله تعاىل وال متوتن إال وأنتم مسلمون معناه دوموا على اإلسالم حىت يوافيكم املوت وأنتم

واحلبل يف هذه اآلية مستعار قال ابن مسعود حبل اهللا اجلماعة وروى أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أنه قال أن بين إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعني فرقة وأن أميت ستفترق على اثنني وسبعني فرقة كلها يف النار إال 

ة قال فقبض يده وقال اجلماعة وقرأ واعتصموا حببل اهللا مجيعا وقال قتادة واحدة فقيل يا رسول اهللا وما هذه الواحد
وغريه حبل اهللا الذي أمر باالعتصام به هو القرءان ورواه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 

يريد التفرق الذي ال ابن زيد هو اإلسالم وقيل غري هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض وقوله تعاىل وال تفرقوا 
يتأتى معه االئتالف كالتفرق بالفنت واالفتراق يف العقائد وأما االفتراق يف مسائل الفروع والفقه فليس بداخل يف 

هذه اآلية بل ذلك هوالذي قال فيه صلى اهللا عليه و سلم خالف أميت رمحة وقد اختلفت الصحابة يف الفروع أشد 
ر وقوله سبحانه وأذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم اختالف وهم يد واحدة على كل كاف

اآلية هذه اآلية تدل على أن اخلطاب إمنا هو لألوس واخلزرج كما تقدم وكانت العدواه قد دامت بني احليني مائة 
نيب صلى اهللا عليه و وعشرين سنة حىت رفعها اهللا باإلسالم فجاء النفر الستة من األنصار إىل مكة حجاجا فعرض ال

سلم نفسه عليهم وتال عليهم شيئا من القرآن كما كان يصنع مع قبائل العرب فآمنوا به وأراد اخلروج معهم فقالوا 
يا رسول اهللا إن قدمت بلدنا على ما بيننا من العداوة واحلرب خفنا إال يتم مانريده بك ولكن منضي حنن ونشيع 

  ك العام القابل أمرك ونداخل الناس وموعدنا وإيا

فمضوا وفعلوا وجاءت األنصار يف العام القابل فكانت العقبة الثانية وكانوا اثين عشر رجال فيهم مخسة من الستة 
األولني مث جاءوا من العام الثالث فكانت بيعة العقبة الكربى حضرها سبعون وفيهم اثنا عشر نقيبا ووصف القصة 

نصار لإلسالم بوجهني أحدمها أن بين إسرائيل كانوا جماورين هلم وكانوا مستوعب يف السري ويسر اهللا تعاىل األ
يقولون ملن يتوعدونه من العرب يبعث لنا اآلن نيب نقتلكم معه قتل عاد وأرم فلما رأى النفر من األنصار النيب صلى 



ليه والوجه اآلخر احلرب اهللا عليه و سلم قال بعضهم لبعض هذا واهللا النيب الذي تذكره بنو إسراءيل فال تسبقن إ
اليت كانت ضرستهم وافنت سراهتم فرجوا أن جيمع اهللا به كلمتهم فكان األمر كما رجوا فعدد اهللا سبحانه عليهم 
نعمته يف تاليفهم بعد العداوة وذكرهم هبا قال الفخر كانت األنصار قبل اإلسالم أعداء فلما أكرمهم اهللا سبحانه 

هللا مترامحني واعلم أن كل من كان وجهه إىل الدنيا كان معاديا ألكثر اخللق ومن كان باإلسالم صاروا أخوانا يف ا
وجهه إىل خدمة املوىل سبحانه مل يكن معاديا ألحد ألنه يرى الكل أسريا يف قبضة القضاء والقدر وهلذا قيل أن 

ه وقوله تعاىل فأصبحتم عبارة العارف إذا أمر أمر برفق ونصح ال بعنف وعسر وكيف وهو مستبصر باهللا يف القدر ا 
عن االستمرار قال ص أصبح يستعمل التصاف املوصوف بصفته وقت الصباح ومبعىن صار فال يلحظ فيها وقت 
الصباح بل مطلق اإلنتقال والصريورة من حال إىل حال وأصبح هنا مبعىن صار وما ذكره ابن عطية من أن أصبح 

ا ه قلت وفيما أدعاه نظر وهي شهادة على نفي وكالم ع واضح من  لإلستمرار مل يذهب إليه أحد من النحويني
جهة املعىن والشفا حرف كل جرم له مهوى كاحلفرة والبري واجلرف والسقف واجلدار وحنوه ويضاف يف اإلستعمال 

  إىل األعلى كقوله شفا جرف وإىل األسفل كقوله شفا حفرة فشبه اهللا كفرهم 

كانوا يسقطون يف جهنم دأبا فانقذهم اهللا منها باإلسالم وقوله تعاىل فأنقذكم منها أي الذي كانوا عليه بالشفا ألهنم 
من النار وحيتمل من احلفرة واألول أحسن قال العراقي انقذكم أي خلصكم ا ه وقوله تعاىل ولتكن منكم أمة 

لى وجوهها وحيفظون قوانينها يدعون إىل اخلري أمر اهللا سبحانه األمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه األفعال ع
ويكون سائر األمة متبعني الوالئك إذ هذه األفعال ال تكون إال بعلم واسع وقد علم اهللا سبحانه أن الكل ال 

يكونون علما ء فمن هنا للتبعيض وهو تأويل الطربي وغريه وذهب الزجاج وغري واحد إىل أن املعىن ولتكونوا 
ومعىن اآلية على هذا أمر األمة بأن يدعوا مجيع العامل إىل اخلري فيدعون الكفار كلكم أمة يدعون ومن لبيان اجلنس 

إىل اإلسالم والعصاة إىل الطاعة ويكون كل واحد يف هذه األمور على منزلته من العلم والقدرة وروى الليث بن 
لى اهللا عليه و سلم سعد قال حدثين حممد بن عجالن أن وافدا النضري أخربه عن انس بن مالك عن رسول اهللا ص

أنه قال ليؤتني برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء ملنازهلم من اهللا يكونون على 
منابر من ونور قالوا ومن هم يا رسول اهللا قال هم الذين حيببون اهللا إىل الناس وحيببون الناس إىل اهللا وميشون يف 

رسول اهللا هذا حيببون اهللا إىل الناس فكيف حيببون الناس إىل اهللا قال يأمروهنم باملعروف األرض نصحا قلنا يا 
وينهوهنم عن املنكر فإذا أطاعوهم أحبهم اهللا تعاىل ا ه من التذكرة للقرطيب قال ع قال أهل العلم وفرض اهللا 

إذا قام به قائم سقط عن الغري وقال  سبحانه هبذه اآلية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو من فروض الكفاية
النيب صلى اهللا عليه و سلم من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك 
  أضعف اإلميان والناس يف االمر باملعروف وتغيري املنكر على مراتب ففرض العلماء فيه تنبيه الوالة ومحلهم على 

ض الوالة تغيريه بقوهتم وسلطاهنم وهلم هي اليد وفرض سائر الناس رفعه إىل الوالة واحلكام بعد جادة العلم وفر
النهي عنه قوال وهذا يف املنكر الذي له دوام وإما أن رأى أحد نازلة بديهية من املنكر كالسلب والزنا وحنوه فيغريها 

املنكر وإن ناله بعض األذى ويؤيد هذا املنزع أن  بنفسه حبسب احلال والقدرة وحيسن لكل مؤمن أن يعتمل يف تغيري
يف قراءة عثمان وابن مسعود وابن الزبري يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون اهللا على ما أصاهبم فهذا 
 وإن مل يثبت يف املصحف ففيه إشارة إىل التعرض ملا يصيب عقيب األمر والنهي كما هو يف قوله وأمر باملعروف وأنه
عن املنكر واصرب على ما أصابك وقوله سبحانه وال تكونوا كالذين تفرقوا اآلية قال أبن عباس هي إشارة إىل كل 



من افترق من األمم يف الدين فأهلكهم اإلفتراق وقال احلسن هي إشارة إىل اليهود والنصارى قلت وروى ابو داود 
 عليه و سلم أن من قبلكم من أهل الكتاب أفترقوا على يف سننه عن معاوية بن أيب سفيان قال قال النيب صلى اهللا

ثنتني وسبعني ملة وأن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة 
عن وروى أبو هريرة حنوه ومل يذكر النار ا ه وقوله تعاىل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اآلية بياض الوجوه عبارة 

إشراقها واستنارهتا وبشرها برمحة اهللا قاله الزجاج وغريه وقوله تعاىل أكفرمت تقرير وتوبيخ متعلق مبحذوف تقديره 
فيقال هلم اكفرمت ويف هذا احملذوب جواب أما وهذا هو فحوى اخلطاب وهو أن يكون يف الكالم شيء مقدر ال 

و على سفر فعدة املعىن فافطر فعدة وقوله تعاىل بعد اميانكم يستغىن املعىن عنه كقوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أ
يقتضى أن هلؤالء املذكورين أميانا متقدما وأختلف أهل التأويل يف تعيينهم فقال أيب بن كعب هم مجيع الكفار وإمياهنم 

  هو إقرارهم يوم قيل هلم الست بربكم قالوا بلى وقال أكثر 

األمة مث اختلفوا فقال احلسن اآلية يف املنافقني وقال قتادة هي يف أهل الردة وقال  املتأولني املراد أهل القبلة من هذه
أبو أمامة هي يف اخلوارج وقوله تعاىل تلك ءايات اهللا نتلوها عليك باحلق اإلشارة بتلك إىل هذه اآليات املتضمنة 

نه ال يريد أن يقع منه ظلم ألحد من تعذيب الكفار وتنعيم املؤمنني وملا كان يف هذا ذكر التعذيب أخرب سبحانه أ
العباد وإذا مل يرد ذلك فال يوجد البتة ألنه ال يقع من شيء إال ما يريده سبحانه وقوله باحلق معناه باإلخبار احلق 
وحيتمل أن يكون املعىن نتلوها عليك مضمنة األفعال اليت هي حق يف نفسها من كرامة قوم وتعذيب ءاخرين وملا 

يقف هنا يف الوجه الذي به خص اهللا قوما بعمل يرمحهم من أجله وءاخرين بعمل يعذهبم عليه ذكر كان للذهن أن 
سبحانه احلجة القاطعة يف ملكة مجيع املخلوقات وأن احلق أن ال يعترض عليه وذلك يف قوله وهللا ما يف السموات 

يف تأويل هذه اآلية فقيل نزلت يف  وما يف األرض اآلية وقوله تعاىل كنتم خريأمة أخرجت للناس اآلية اختلفت
الصحابة وقال احلسن بن أيب احلسن ومجاعة من أهل العلم اآلية خطاب جلميع األمة بأهنم خري أمة أخرجت للناس 

ويؤيد هذا التأويل كوهنم شهداء على الناس وأما قوله كنتم على صيغة املضي فإهنا اليت مبعىن الدوام كما قال تعاىل 
ا رحيما وقال قوم املعىن كنتم يف علم اهللا وهذه اخلريية اليت خص اهللا هبا هذه اآلمة إمنا يأخذ حبظه وكان اهللا غفور

منها من عمل هبذه الشروط من اآلمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا مما جاء يف فضل هذه األمة ما خرجه 
عليه و سلم حنن اآلخرون األولون يوم القيامة ويف  مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

رواية مسابقون يوم القيامة وحنن أول من يدخل اجلنة ويف رواية حنن اآلخرون من أهل الدنيا واالولون يوم القيامة 
  املقضى هلم قبل اخلالئق ويف رواية املقضى 

لم قال حنن ءاخر األمم واول من حياسب يقال بينهم اه وخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و س
أين األمة اآلمية ونبيها فنحن اآلخرون األولون ويف رواية عن ابن عباس فتفرج لنا األمم عن طريقنا فنمضي غرا 
حمجلني من ءاثار الطهور فتقول األمم كادت هذه اآلمة أن تكون أنبياء كلها وخرجه أيضا أبو داود الطيالسي يف 

اه اه من التذكرة وروى أبو داود يف سننه قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة عن أبيه عن أيب موسى قال قال مسنده مبعن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اميت هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب يف اآلخرة عذاهبا يف الدنيا الفنت والزالزل 

ذا احلديث ليس هو على عمومه يف مجيع األمة لثبوت والقتل اه وقد ذكرنا هذا احلديث أيضا عن غري أيب داود وه
نفوذ الوعيد يف طائفة من العصاة وقوله تأمرون باملعروف وما بعده أحوال يف موضع نصب ويف احلديث خري الناس 

اتقاهم هللا وءامرهم باملعروف واهناهم عن املنكر وأوصلهم للرحم رواه البغوي يف منتخبه اه من الكوكب الدري 



بحانه منهم املؤمنون تنبيه على حال عبد اهللا بن سالم وأخيه وثعلبة بن سعية وغريهم ممن آمن وقوله تعاىل وقوله س
لن يضروكم إال أذى أي إال أذى بااللسنة فقط وأخرب سبحانه يف قوله وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار خبرب غيب 

ائدة اخلرب هي يف قوله مث ال ينصرون أي ال تكون صححه الوجود فهي من آيات نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وف
حرب اليهود معكم سجاال وخص األدبار بالذكر دون الظهر ختسيسا للفار وهكذا هوحيث تصرف وقوله تعاىل 

ضربت معناه اثبتت بشدة والزام وهذا وصف حال تقررت على اليهود يف أقطار األرض قبل جميء اإلسالم وثقفوا 
ذنب املستحق اإلهالك وقوله إال حببل من اهللا يف الكالم حمذوف يدركه فهم السامع تقديره فال معناه أخذوا حبال امل

  جناة هلم من القتل أواإلستيصال إال حببل وهو العهد وقوله 

ذلك إشارة إىل الغضب وضرب الذلة واملسكنه وباقي اآلية تقدم تفسري نظريه وقوله تعاىل ليسوا سواء اآلية قال ابن 
ضي اهللا عنهما ملا أسلم عبد اهللا ابن سالم وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من عباس ر

اليهود معهم قال الكفار من أحبار اليهود ما آمن مبحد إال شرارنا ولو كانوا خيارا ما تركوا دين آبائهم فأنزل اهللا 
جريج وهو أصح التأويالت يف اآلية واختلف يف قوله قائمة سبحانه يف ذلك ليسوا سواء اآلية وقال مثله قتادة وابن 

فقال ابن عباس وغريه معناه قائمة على كتاب اهللا وحدوده مهتديه وقال اسدي القائمة القانتة املعطية وهذا كله 
نه يرجع إىل معىن واحد وحيتمل أن يراد بقائمة وصف حال التالني يف إناء الليل ومن كانت حاله هذه فال حمالة أ

معتدل على أمر اهللا وآيات اهللا يف هذه اآلية هي كتبه واآلناء الساعات واحدها أين بكسر اهلمزة وسكن النون 
وحكم هذه اآلية ال يتفق يف شخص شخص بأن يكون كل واحد يصلي مجيع ساعات الليل وإمنا يقوم هذا احلكم 

ضهم بعد هجعة مث يعود إىل نومه فيأيت من جمموع من مجاعة األمة إذ بعض الناس يقوم أول الليل وبعضهم آخره وبع
ذلك يف املدن واجلماعات عمارة إناء الليل بالقيام وهكذا كان صدر هذه األمة وعرف الناس القيام يف أول الثلث 
اآلخر من الليل أو قبله بشيء وحينئذ كان يقوم األكثر والقيام طول الليل قليل وقد كان يف الصاحلني من يلتزمه 

ذكر اهللا سبحانه القصد من ذلك يف سورة املزمل وقيام الليل لقراءة العلم املبتغى به وجه اهللا داخل يف هذه وقد 
اآلية وهو أفضل من التنفل ملن يرجى انتفاع املسلمني بعلمه قلت وقد تقدم يف أول السورة ما جاء من التأويل يف 

فوائد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه حديث النزول فلنذكر اآلن احلديث بكماله ملا فيه من ال
  قال ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل 

اآلخر فيقول من يدعوين فاستجيب له من يسئلين فأعطيه من يستغفرين فاغفر له رواه اجلماعة اعىن الكتب الستة 
رمذي والنسائي وابن ماجه ويف بعض الطرق حىت يطلع الفجر زاد ابن ماجه فلذلك البخاري وملسما وأبا داود والت

كانوا يستحبون الصالة آخر الليل على أوله وعن عمرو بن عنبسة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أقرب 
لساعة فكن رواه ابو ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك ا

داود والترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للترمذي وقال حسن صحيح وقال احلاكم صحيح على 
شرط مسلم اه من السالح وعن أيب إمامة قلت يا رسول اهللا أي الدعاء أمسع قال جوف الليل اآلخر ودبر 

ي هذا حديث حسن ويف رواية جوف الليل اآلخر ارجى الصلوات املكتوبات رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذ
أو حنو هذا من السالح ومما يدخل يف ضمن قوله سبحانه ويسارعون يف اخلريات أن يكون املرء مغتنما للخمس كما 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل 
ك وغناك قبل فقرك فيكون مىت أراد أن يصنع خريا بادر إليه ومل يسوف نفسه باألمل فهذه شغلك وحياتك قبل موت



أيضا مسارعة يف اخلريات وذكر بعض الناس قال دخلت مع بعض الصاحلني يف مركب فقلت له ما تقول أصلحك 
واب ليس من أجوبة الفقهاء قال اهللا يف الصوم يف السفر فقال يل إهنا املبادرة يا ابن األخ قال احملدث فجاءين واهللا جب

ص قوله من الصاحلني من للتبعيض ابن عطية وحيسن أيضا أن يكون لبيان اجلنس وتعقب بأنه مل يتقدم شيء فيه إهبام 
فيبني جنسه اه وقوله تعاىل وما تفعلوا من خري فلن تكفروه أي فلن يعطى دونكم فال تثابون عليه ويف قوله سبحانه 

  واهللا 

قني وعد ووعيد وقوله تعاىل مثل ما ينفقون يف هذه احليوة الدنيا كمثل ريح اآلية وقع يف اآلية التشبيه بني عليم باملت
شيئني وشيئني وترك من كل منهما مادل عليه الكالم وهذه غاية اإلجياز والبالغة ومجهور املفسرين على أن ينفقون 

لها كفرهم كما تبطل الريح الزرع والصر الربد الشديد احملرق يراد به األموال اليت كانوا ينفقوهنا يف التحنث ا يبط
لكل ما يهب عليه واحلرث شامل للزرع والثمار وقوله سبحانه حرث قوم ظلموا أنفسهم اآلية من أهل العلم من 
كل يرى أن كل مصائب الدنيا فإمنا هي مبعاصي العبيد وينتزع ذلك من غري ما آية يف القرآن فيستقيم على قوله إن 

حرث حترقه ريح فإمنا هو ملن قد ظلم نفسه والضمري يف قوله وما ظلمهم اهللا للكفار الذين تقدم ضمريهم يف ينفقون 
وليس هو للقوم ذوي احلرث وقوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا بطانة أي ال تتخذوا من الكفار واليهود 

هنم يف اآلراء وقوله سبحانه من دونكم يعين من دون املؤمنني وقوله واملنافقني أخالء تأنسون هبم يف الباطن وتفاوضو
سبحانه ال يالونكم خباال معناه ال يقصرون لكم فيما فيه فساد عليكم تقول ما ألوت يف كذا أي ما قصرت بل 
لذي اجتهدت واخلبال الفساد قال ابن عباس كان رجال من املؤمنني يواصلون رجاال من اهليود للحلف واجلوار ا

كان بينهم يف اجلاهلية فنزلت اآلية يف ذلك وقال ابن عباس أيضا وقتادة والربيع والسدي نزلت يف املنافقني قال ع 
ويدخل يف هذه اآلية استكتاب أهل الذمة وتصريفهم يف البيع والشراء وحنو ذلك وما يف قوله ما عتنم مصدرية 

املرء وعقبة عنوت أي شاقة قال ص قال الزجاج عنتكم أي  فاملعىن ودوا عنتكم والعنت املشقة واملكروه يلقاه
  مشقتكم وقال ابن جرير ضاللكم وقال الزبيدي العنت اهلالك اه وقوله تعاىل قد بدت البغضاء من 

افواههم أي فهم فوق املستتر الذي تبدو البغضاء يف عينيه وخص سبحانه االفواه بالذكر دون االلسنة إشارة إىل 
م يف أقواهلم هذه مث قال سبحانه للمؤمنني قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون حتذيرا وتنبيها وقد تشدقهم وثرثرهت

علم سبحانه أهنم عقالء ولكن هذا هز للنفوس كما تقول أن كنت رجال فافعل كذا وكذا وقوله هأنتم أوالء 
ل ص وتؤمنون بالكتاب كله قال أبو حتبوهنم الضمري يف حتبوهنم للذين تقدم ذكرهم قي قوله بطانه من دونكم قا

البقاء الكتاب هنا جنس أي بالكتب كلها وقوله تعاىل عذوا عليكم األنامل من الغيط عبارة عن شدة الغيظ مع عدم 
القدرة على انفاذه ومنه قول ايب طالب يعضون غيظا خلفنا باألنامل وقوله سبحانه قل موتوا بغيظكم قال فيه 

ين هو دعاء عليهم وقال قوم بل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته أن يواجهوهم هبذا الطربي وكثري من املفسر
فعلى هذا زال معىن الدعاء وبقي معىن التقريع وقوله تعاىل إن اهللا عليم بذات الصدور وعني وذات الصدور ما 

اآلية لفظ عام يف كل ما اآلية احلسنة والسيئة يف هذه  ٦تنطوى عليه وقوله سبحانه إن متسسكم حسنه تسؤهم
حيسن ويسوء قلت وجيب على املؤمن أن جيتنب هذه األخالق الذميمة وروينا يف كتاب الترمذي عن واثلة بن 

ويبتلك اه والكيد  Cاألسقع رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تظهر الشماتة ألخيك يف
كيدا من باب تسمية العقوبة باسم الذنب وقوله تعاىل وإذ غدوت من أهلك االحتيال باألباطيل وقوله تعاىل وأكيد 

تبوىء املؤمنني مقاعد للقتال هذا ابتداء عتب املؤمنني يف أمر أحد وفيه نزلت هذه اآليات كلها وكان من أمر غزوة 



نزلوا عند احد يوم أحد أن املشركني اجتمعوا يف ثالثة أالف رجل وقصدوا املدينة ليأخذوا بثارهم يف يوم بدر ف
  األربعاء الثاين عشر من شوال سنة ثالث 

من اهلجرة على رأس أحد وثالثني شهرا من اهلجرة واقاموا هنالك يوم اخلميس ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الناس  باملدينة يدبر وينتظر أمر اهللا سبحانه فلما كان يف صبيحة يوم اجلمعة مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

واستشارهم وأخربهم أنه كان يرى بقرا تذبح وثلما يف ذباب سيفه وأنه يدخل يده يف درع حصينة وأنه تأوهلا 
املدينة وقال هلم أرى ان ال خنرج إىل هؤالء الكفار فقال له عبد اهللا ابن أيب بن سلول أقم يا رسول اهللا وال خترج 

وإن انصرفوا مضوا خائبني وإن جاءونا إىل املدينة قاتلناهم يف األفنية إليهم بالناس فإن هم أقاموا أقاموا بشر حمبس 
ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من اآلطام فواهللا ما حاربنا قط عدو يف هذه املدينة إال غلبناه وال خرجنا منها إىل 

مة من املهاجرين واألنصار عدو إال غلبنا فوافق هذا الرأي راي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورأي مجاعة عظي
وقال قوم من صلحاء املؤمنني ممن فاتته بدر يا رسول اهللا أخرج بنا إىل عدونا وشجعوا الناس ودعوا إىل احلرب فقام 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس صالة اجلمعة وقد حشمه هؤالء الداعون إىل احلرب فدخل اثر 
ولئك القوم وقالوا أكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرج عليهم النيب صالته بيته ولبس سالحه فندم أ

صلى اهللا عليه و سلم يف سالحه قالوا يا رسول اهللا أقم إن شئت فإنا ال نريد أن نكرهك فقال رسول اهللا صلى اهللا 
 قرب من عسكر املشركني عليه و سلم ما ينبغي لنيب لبس سالحه أن يضعها حىت يقاتل مث خرج بالناس وسار حىت

فعسكر هنالك وبات تلك الليلة وقد غضب عبد اهللا بن أيب بن سلول وقال أطاعهم وعصاين فلما كان يف صبيحة 
يوم السبت اعتزم النيب صلى اهللا عليه و سلم على املسري إىل مناجزة املشركني فنهض وهو يف الف رجل فاخنزل عنه 

  بثالمثائة رجل من منافق ومتبع وقالوا نظن أنكم ال تلقون عند ذلك عبد اهللا بن أيب بن سلول 

قتاال ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سبع مائة فهمت عند ذلك بنو حارثة من األوس وبنو سلمة من 
م اخلزرج باإلنصراف ورأوا كثافة املشركني وقلة املسلمني وكادوا أن جيبنوا ويفشلوا فعصمهم اهللا تعاىل وذم بعضه
بعضا وهنضوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت أطل على املشركني فتصاف الناس وكان النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قد أمر على الرماة عبد اهللا بن جبري وكانوا مخسني رجال وجعلهم حيمون اجلبل وراء املسلمني وأسند هو إىل 

ا وجعل نساء املشركني يشددن يف اجلبل ويرفعن عن اجلبل فلما اضطرمت نار احلرب انكشف املشركون واهنزمو
سوقهن قد بدت خالخيلهن فجعل الرماة يقولون الغنيمة الغنيمة وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قال هلم ال 
كم تربحوا من هنا ولو رأيتمونا ختطفنا الطري فقال هلم عبد اهللا بن جبري وقوم منهم اتقوا اهللا واثبتوا كما أمركم نبي
فعصوا وخالفوا وانصرفوا يريدون النهب وخلوا ظهور املسلمني للخيل وجاء خالد يف جريدة خيل من خلف 

املسلمني حيث كان الرماة فحمل على الناس ووقع التخاذل وصيح يف املسلمني من مقدمتهم ومن ساقتهم وصرخ 
هللا صلى اهللا عليه و سلم يف أعلى صارخ قتل حممد فتخاذل الناس واستشهد من املسلمني سبعون وحتيز رسول ا

اجلبل وحتاوز الناس هذا خمتصر من القصة يتركب عليه تفسري اآليات وأمر أحد مستوعب يف السري وليس هذا 
التعليق مما يقتضي ذكره وتبوىء معناه تعني هلم مقاعد يتمكنون فيها ويثبتون وقوله سبحانه مقاعد مجع مقعد وهو 

قولك مواقف ولكن لفظة القعود أدل على الثبوت وال سيما أن الرماة إمنا كانوا قعودا مكان القعود وهذا مبنزلة 
وكذلك كانت صفوف املسلمني أوال واملبارزة والسرعان جيولون وقوله تعاىل واهللا مسيع أي ما تقول وما يقال لك 

  وقت املشاروة وغريه ومهت معناه أرادت ومل تفعل والفشل يف هذا املوضع 



الذي كاد يلحق الطائفتني ففي البخاري وغريه عن جابر قال نزلت هذه اآلية فينا إذ مهت طائفتان يف بين  هو اجلنب
سلمة وبين حارثة وما أحب أهنا مل تنزل واهللا يقول واهللا وليهما وقوله سبحانه ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة ملا 

ن مثرته التوكل علىاهللا سبحانه والثقة به وقوله سبحانه وأنتم أمر اهللا سبحانه بالتوكل عليه ذكر بأمر بدر الذي كا
اذلة معناه قليلون اسم الذل يف هذا املوضع مستعار إذ نسبتهم إىل عدوهم وإىل مجيع الكفار يف أقطار األرض 
مثائة تقتضي عند املتأمل ذلتهم وأهنم مغلوبون روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم بدر يف ثال
ومخسة عشر فقال صلى اهللا عليه و سلم اللهم إهنم حفاة فأمحلهم اللهم أهنم عراة فاكسهم اللهم اهنم جياع 

فاشبعهم ففتح اهللا عليهم يوم بدر فانقلبوا حني انقلبوا وما فيهم رجل إال قد رجع جبمل أو مجلني واكتسوا وشبعوا 
واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخني اه من السالح  رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني

وقوله سبحانه إذ تقول العامل يف إذ فعل مضمروحيتمل أن يكون العامل نصركم وعلى هذا قول اجلمهور إن هذا 
وا القول من النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ببدر قال ابن عباس مل تقاتل املالئكة يف يوم من األيام إال يوم بدر وكان
يكونون يف سائر األيام عددا ومددا ال يضربون قال الشعيب وهم حيضرون حروب املسلمني إىل يوم القيامة وقال 
قتادة أمد اهللا املؤمنني يوم بدر خبمسة آالف قال عكرمة كان الوعد يوم بدر فلم يصربوا يوم احد وال اتقوا فلم 

ا كان هذا الوعد واملقالة للمؤمنني يوم أحد ففر الناس وولوا ميدوا ولو مدوا مل يهزموا وقال الضحاك وابن زيد إمن
مدبرين فلم ميدهم اهللا وإمنا مدوا يوم بدر بألف من املالئكة مردفني والفوز النهوض املسرع إىل الشيء مأخوذ من 

  فور القدر واملاء وحنوه ومنه الفور يف احلج والوضوء ومسومني معناه معلمني بعالمات 

ئكة اعلمت يوم بدر بعمائم بيض إال جربيل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال عمامة الزبري بن العوام وروي أن املال
وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للمسلمني يوم بدر سوموا فإن املالئكة قد سومت وقوله سبحانه وما 

 العزيز احلكيم الضمري يف جعله اهللا عائد جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من عند اهللا
على اإلنزال واإلمداد ومعىن اآلية وما كان هذا االمداد إال لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم وترون حفاية اهللا بكم 

قة وإال فالكثرة ال تغىن شيئا إال أن ينصر اهللا والالم يف قوله ليقطع متعلقة بقوله وما النصر وحيتمل أن تكون متعل
جبعله فيكون قطع الطرف إشارة إىل من قتل ببدر على قول ابن إسحاق وغريه أو إىل من قتل بأحد على ما قال 

السدي وقتل من املشركني ببدر سبعون وقتل منهم يوم أحد أثنان وعشرون رجال والطرف الفريق وقوله سبحانه 
زمية وقيل الصرع لليدين اه وقوله تعاىل ليس أو يكبتهم معناه خيزيهم والكبت الصرع لليدين وقال ص الكبت اهل

لك من األمر شيء اآلية روي يف سبب هذه اآلية أنه ملا هزم اصحابه صلى اهللا عليه و سلم وشج وجهه وكسرت 
رباعيته جعل ميسح وجهه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ويف بعض طرق احلديث كيف بقوم فعلوا هذا 

 اهللا فنزلت اآلية فقيل له ليس لك من األمر شيء أي عواقب األمور بيد اهللا فامض أنت بنبيهم وهو يدعوهم إىل
لشأنك ودم على الدعاء إىل ربك قلت وقد فعل ذلك صلى اهللا عليه و سلم ممتثال أمر ربه قال عياض روي أن النيب 

قالوا لو دعوت عليهم صلى اهللا عليه و سلم ملا كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه و
فقال أين مل أبعث لعانا ولكين بعثت داعيا ورمحة اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه 

  قال يف بعض كالمه بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا لقد 

ا فلقد وطىء ظهرك دعا نوح على قومه فقال رب ال تذر على األرض اآلية ولو دعوت علينا هللكنا من عند آخرن
وادمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إال خريا فقلت اللهم اغفر لقومي فأهنم ال يعلمون اه قال الطربي 



وغريه من املفسرين أو يتوب عطف على يكبتهم واملعىن أو يتوب عليهم فيسلمون أو يعذهبم إن متادوا على كفرهم 
يس لك من األمر شيء بذكر احلجة الساطعة يف ذلك وهي ملكه األشياء فإهنم ظاملون مث أكد سبحانه معىن قوله ل

فقال سبحانه وله ما يف السموات وما يف األرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم أي فله سبحانه 
هو مبشيئته  أن يفعل حبق ملكه ما يشاء ال اعتراض عليه وال معقب حلمكه وذكر سبحانه أن الغفران أو التعذيب إمنا

وحبسب السابق يف علمه مث رجى سبحانه يف آخر ذلك تأنيسا للنفوس وقوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا 
الربوا أضعافا مضاعفة اآلية قال ع هذا النهي عن أكل الربا اعترض أثناء قصمة أحد وال أحفظ سببا يف ذلك مرويا 

الدين وقد تقدم الكالم على ذلك يف سورة البقرة وقوله تعاىل اعدت ومعناه الربا الذي كانت العرب تضعف فيه 
للكفارين أي أهنم املقصود واملراد األول وقد يدخلها سواهم من العصاة هذا مذهب أهل العلم يف هذه اآلية وحكى 

صاة وقوله سبحانه املاوردي وغريه عن قوم أهنم ذهبوا إىل أن أكلة الربا إمنا توعدهم اهللا بنار الكفرة ال بنار الع
وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون قال حممد بن إسحاق هذه اآلية من قوله تعاىل وأيطعوا اهللا هي ابتداء املعاتبة يف 

أمر احد واهنزام من فر وزوال الرماة عن مراكزهم وقوله تعاىل سارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
سارعوا بغري واو وكذلك هي يف مصاحب أهل املدينة والشام وقرأ باقي السموات واألرض قرأ نافع وابن عامر 

  السبعة بالواو واملسارعة املبادرة وهي مفاعلة إذ الناس كأن 

كل واحد يسرع ليصل قبل غريه فبينهم يف ذلك مفاعلة إال ترى إىل قوله تعاىل فاستبقوا اخلريات واملعىن سارعوا 
إىل حال يغفر اهللا لكم فيها قلت وحق على من فهم كالم ربه أن يبادر  بالطاعة والتقوى والتقرب إىل ربكم

ويسارع إىل ما ندبه إليه ربه وأن ال يتهاون بترك الفضائل الواردة يف الشرع قال النووي رمحه اهللا أعلم أنه ينبغي 
لة بل يأيت مبا تيسر منه ملن بلغه شيء يف فضائل األعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله وال ينبغي أن يتركه مج

لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث املتفق على صحته وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم اه من 
احللية وقوله سبحانه وجنة عرضها السموات واألرض أي كعرض السماوات واألرض قال ابن عباس يف تفسري 

 بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض اجلنة وال يعلم طوهلا إال اهللا اآلية تقرن السموات واألرضون بعضها إىل
سبحانه ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن بني املصراعني من أبواب اجلنةمسرية أربعني سنة 

جرة يسري وسيأيت عليها يوم يزدحم الناس فيها كما تزدحم اإلبل إذا وردت مخصا ظماء ويف الصحيح أن يف اجلنة ش
الراكب اجملد يف ظلها مائة عام ال يقطعها فهذا كله يقوي قول ابن عباس وهو قول اجلمهور أن اجلنةأكرب من هذه 
املخلوقات املذكورة وهي ممتدة على السماء حيث شاء اهللا تعاىل وذلك ال ينكر فإن يف حديث النيب صلى اهللا عليه 

 الكرسي إال كدراهم ألقيت يف فالة من األض وما الكرسي يف و سلم ما السماوات السبع واألرضون السبع يف
العرش إال كحلقة من حديد القيت يف فالة من األرض قال ع فهذه خملوقات أعظم بكثري جدا من السماوات 
واألرض وقدرة اهللا أعظم من ذلك كله قلت قال الفخر ويف اآلية وجه ثان أن اجلنة اليت عرضها مثل عرض 

  رض إمنا تكون للرجل الواحد ألن اإلنسان يرغب فيما يكون ملكا له فال بد السماوات واأل

أن تصري اجلنة اململوكة لكل أحد مقدارها هكذا اه وقدرة اهللا تعاىل أوسع وفضله أعظم ويف صحيح مسلم 
جل يأيت والترمذي من حديث املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه يف سؤال موسى ربه عن أدىن أهل اجلنة منزلة وأنه ر

بعد ما يدخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له أترضى أن يكون لك ما كان مللك من ملوك الدنيا فيقول رضيت أي رب 
فيقال له لك ذلك ومثله معه مثله ومثله ومثله فقال يف اخلامسة رضيت أي رب فيقال له لك ذلك وعشرة أمثاله 



سك ولذت عينك قال أبو عيسى هذا حديث حسن فيقول رضيت أي رب فيقال له فإن لك مع هذا ما أشتهت نف
صحيح ويف البخاري من طريق ابن مسعود رضي اهللا عنه أن آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا 

من النار رجل خيرج حبوا فيقول له ربه أدخل اجلنة فيقول رب اجلنة مألى فيقول له أن لك مثل الدنيا عشر مرات 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل اجلنة منزلة ويف جامع الترمذي 

ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة 
ا ويف الصحيح ما معناه إذا وعشية احلديث قال أبو عيسى وقد روي هذا احلديث من غري وجه مرفوعا وموقوف

دخل أهل اجلنة اجلنة تبقى فيها فضلة فينشيء اهللا هلا خلقا أو كما قال قال ع وخص العرض بالذكر ألنه يدل مىت 
ما ذكر على الطول والطول إذا ذكر ال يدل على قدر العرض بل قد يكون الطويل يسري العرض كاخليط وحنوه مث 

هلم اجلنة بقوله الذين ينفقون يف السراء والضراء ومها اليسر والعسر قاله ابن وصف تعاىل املتقني الذين أعدت 
عباس إذ األغلب أن مع اليسر النشاط وسرور النفس ومع العسر الكراهية وضر النفس وكظم الغيظ رده يف 

  اجلوف إذا كاد أن 

الغضب وكثريا ما يتالزمان  خيرج من كثرته ومنعه كظم له والكظام السري الذي يشد به فم الزق والغيظ أصل
ولذلك فسر بعض الناس الغيظ بالغضب وليس حترير األمر كذلك بل الغيظ حال للنفس ال تظهر على اجلوراح 

والغضب حال هلا تظهر يف اجلوارح وفعل ما وال بد وهلذا جاز إسناد الغضب إىل اهللا سبحانه إذ هو عبارة عن افعاله 
تعاىل الغيظ ووردت يف كظم الغيظ وملك النفس عند الغضب أحاديث وذلك  يف املغضوب عليهم وال يسند إليه

من أعظم العبادات وجهاد النفس ففي حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عظم 
والترمذي عن غيظا وهو يقدر على انفاذه مأله اهللا أمنا وإميانا إىل غري ذلك من األحاديث قلت وروى أبو داود 

معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه اهللا 
على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه يف أي احلور شاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن اه ويف رواية أخرى 

س ثوب مجال وهو يقدر عليه قال بشر احسبه قال تواضعا كساه اهللا حلة اليب داود مألة اهللا أمنا وإميانا ومن ترك لب
الكرامة وحدث احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كف 

التصوف غضبه كف اهللا عنه عذابه ومن خزن لسانه ستر اهللا عورته ومن اعتذر إىل اهللا قبل اهللا عذره اه من صفوة 
والعفو عن الناس من أجل ضروب فعل اخلري مث قال سحبانه واهللا حيب احملسنني فعلم أنواع الرب وظاهر اآلية أهنا 

مدح بفعل املندوب وقوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا اآلية ذكر سبحانه يف هذه 
برمحته ومنه وهم التوابون وروي يف سبب نزول هاتني اآليتينت أن  اآلية صنفا هو دون الصنف األول فأحلقهم هبم

  الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا يا رسول اهللا كانت بنو إسرائيل أكرم على اهللا 

منا حني كان املذنب منهم يصبح وعقوبته مكتوبة على باب داره فأنزل اهللا هذه اآلية توسعة ورمحة وعوضا من 
وروي أن إبليس بكى حني نزلت هذه اآلية والفاحشة لفظ يعم مجيع املعاصي وقد كثر ذلك الفعل ببين إسرائيل 

إستعماله يف الزنا حىت فسر السدي الفاحشة هنا بالزنا وقال قوم الفاحشة هنا إشارة إىل الكبائر وظلم النفس إشارة 
ه بإسناد جيد عن عبد اهللا بن بسر إىل الصغائر واستغفروا معناه طلبوا الغفران قال النووي وروينا يف سنن ابن ماج

بضم الباء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن وجد يف صحيفته اسغفارا كثريا اه من احللية وذكروا 
اهللا معناه باخلوف من عقابه واحلياء منه إذ هو املنعم املتطول مث اعترض اثناء الكالم قوله تعاىل ومن يغفر الذنوب إال 



عتراضا موقفا للنفس داعيا إىل اهللا مرجيا يف عفوه إذا رجع إليه وجاء اسم اهللا مرفوعا بعد اإلستثناء والكالم اهللا ا
موجب محال على املعىن إذ هو مبعىن وما يغفر الذنوب إال اهللا وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال حدثين أبو 

يه و سلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا مث يقوم فيتطهر مث بكر وصدق أبو بكر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل
يصلي مث يستغفر اهللا إال غفر اهللا له مث قرأ هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا إىل آخر 

ث حسن اآلية رواه أبو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حدي
اه من السالح وقوله سبحانه ومل يصروا اإلصرار هو املقام على الذنب واعتقاد العودة إليه وقوله وهم يعلمون قال 
السدي معناه وهم يعلمون أهنم قد اذنبوا وقال ابن إسحاق معناه وهم يعلمون مبا حرمت عليهم وقيل وهم يعلمون 

ب على اإلصرار مث شرك سبحانه الطائفتني املذكورتني يف قوله أن باب التوبة مفتوح وقيل وهم يعلمون أىن اعاق
  أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم اآلية قال ص قوله ونعم املخصوص 

باملدح حمذوف أي املغفرة واجلنة وقوله سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض اآلية اخلطاب للمؤمنني 
بون عليكم بأحد فإن العاقبة للمتقني وقدميا ما أدال اهللا املذكبني على واملعىن ال يذهب بكم إن ظهر الكفار املكذ

املؤمنني ولكن انظرو كيف هلك املذكبون بعد ذلك فكذلك تكون عاقبة هؤالء وقال النقاش اخلطاب بقد خلت 
 خيص للكفار قال ع وذلك قلق وخلت معناه مضت والسنن الطرائق وقال ابن زيد سنن معناه أمثال وهذا تفسري ال
اللفظة وقوله فانظروا هو عند اجلمهور من نظر العني وقال قوم هوبالفكر وقوله تعاىل هذا بيان للناس يريد به 

القرآن قاله احلسن وغريه وقال مجاعة اإلشارة هبذا إىل قوله تعاىل قد خلت من قبلكم سنن وقال الفخر يعين بقوله 
ووعيده وذكره ألنواع البينات واآليات أ ه مث هنى سبحانه املؤمنني  هذا بيان ما تقدم من أمره سبحانه وهنيه ووعده

عن الوهن وهو الضعف وانسهم بأهنم األعلون أصحاب العاقبة ومن كرم اخللق أن ال يهن اإلنسان يف حربه إذا 
بحانه وأنتم كان حمقا وإمنا حيسن اللني يف السلم والرضى ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم املؤمن هني لني وقوله س

األعلون اخبار بعلو كلمة اإلسالم هذا قول اجلمهور وهو ظاهر اللفظ قال ص وأنتم األعلون يف موضع نصب على 
احلال وقوله سبحانه إن كنتم مؤمنني املقصد هز النفوس وإقامتها ويترتب من ذلك الطعن على من جنم يف ذلك 

 باإلميان فالزموه مث قال تعاىل تسلية للمؤمنني إن ميسسكم اليوم نفاقه أو اضطرب يقينه أي ال يتحصل الوعد إال
على ... ولوال كثرة الباكني حويل ... قرح فقد مس القوم قرح مثله واألسوة مسالة للبشر ومنه قول اخلنساء 

  ... أخواهنم لقتلت نفسي 
  أعزى النفس عنه بالتأسي ... وما يبكون مثل أخي ولكن ... 

قاله جماهد وغريه وقوله تعاىل وتلك األيام نداوهلا بني الناس أخرب سبحانه على جهة التسليه والقرح القتل واجلراح 
أن األيام على قدمي الدهر وغابره أيضا إمنا جعلها دوال بني البشر أي فال تنكروا أن يدال عليكم الكفار وقوله تعاىل 

ل ذلك واملعىن ليظهر يف الوجود إميان الذين قد علم اهللا وليعلم اهللا الذين ءامنوا تقديره وليعلم اهللا الذين ءامنوا فع
ازال أهنم يؤمنون وإال فقد علمهم يف األزل ويتخذ منكم شهداء معناه أهل فوز يف سبيله حسبما ورد يف فضائل 
نيب الشهداء وذهب كثري من العلماء إىل التعبري عن أدالة املؤمنني بالنصر وعن أدالة الكفار باألدالة وروي عن ال

صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك حديث أهنم يدالون كما تنصرون والتمحيص التنقية قال اخلليل التمحيص التخليص 
من العيب فتمحيص املؤمنني هو تنقيتهم من الذنوب واحملق األذهاب شيئا فشيئا ومنه حماق القمر وقوله سبحانه أم 

منكم ويعلم الصابرين اآلية حسبتم معناه ظننتم وهذه اآلية وما  حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا



بعدها عتب وتقريع لطوائف من املؤمنني الذين وقعت منهم اهلنوات املشهورة يف يوم أحد مث خاطب اهللا سبحانه 
خرج يف املؤمنني بقوله ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه والسبب يف ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

غزوة بدر يريد عري قريش مبادرا فلم يوعب الناس معه إذ كان الظن أنه ال يلقى حربا فلما قضى اهللا ببدر ما قضى 
وفاز حاضروها باملنزلة الرفيعة كان املتخلفون من املؤمنني عنها يتمنون حضور قتال الكفار ليكون منهم يف ذلك 

فلما جاء أمر أحد مل يصدق كل املؤمنني فعاتبهم اهللا هبذه اآلية  غناء يلحقهم عند رهبم ونبيهم مبنزلة أهل بدر
والزمهم متىن املوت من حيث متنوا أسبابه وهو لقاء العدو مضاربتهم وإال فنفس قتل املشرك للمسلم ال جيوز أن 

  يتمىن من حيث هو 

م البخاري متىن الشهادة مث أسند قتل وإمنا متىن لو أحقه من الشهادة والتنعيم قلت ويف كالم ع بعض أمجال وقد ترج
عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول والذي نفسي بيده لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عين وال أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا والذي نفسي بيده لوددت 

 مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل وخرجه أيضا مسلم وخرج البخاري ومسلم من أين أقتل يف سبيل اهللا
حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد ميوت له عند اهللا عز و جل خري يسره أن يرجع إىل 

ه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر الدنيا وأن الدنيا له وما فيها إال الشهيد ملا يرى رى من فضل الشهادة فإن
مرات ملا يرى من الكرامة اه فقد تبني لك متىن القتل يف سبيل اهللا هبذه النصوص ملا فيه من الكرامة وصواب كالم 

ع أن يقول وإمنا يتمىن القتل للواحقة من الشهادة والتنعيم وقوله سبحانه فقد رأيتموه يريد رأيتم أسبابه وقوله وأنتم 
ون تأكيد للرؤية وإخراجها من اإلشتراك الذي بني رؤية القلب ورؤية العني وقوله تعاىل وما حممد إال رسول قد تنظر

خلت من قبله الرسل اآلية هذا استمرار يف عتبهم وإقامة احلجة عليهم املعىن أن حممد عليه السالم رسول كسائر 
ضمن الرسالة وليست حايته وبقاؤه بني أظهركم شرطا يف الرسل قد بلغ كما بلغوا ولزمكم أيها املؤمنون العمل مب

ذلك ألنه ميوت كما ماتت الرسل قبله مث توعد سبحانه املنقلب على عقيبه بقوله فلن يضر اهللا شيئا ألن املعىن فإمنا 
 يضر نفسه وأياها يوبق مث وعد الشاكرين وهم الذين صدقوا وصربوا ومضوا يف دينهم ووفواهللا بعهدهم كسعد بن

  الربيع ووصيته يومئذ لألنصار وأنسن بن النضر وغريمها مث يدخل يف اآلية الشاكرون إىل يوم 

القيامة وقال علي رضي اهللا عنه يف تفسري هذه االية الشاكرون الثابتون على دينهم أبو بكر وأصحابه وكان يقول 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وثبوته يف ذلك  أبو بكر أمري الشاكرين إشارة منه إىل صدع أيب بكر هبذه اآلية يوم موت

املوطن وثبوته يف أمر الردة وسائر املواطن الين ظهر فيها شكره وشكر الناس بسببه مث اخرب عز و جل عن النفوس 
أهنا إمنا متوت بأجل مكتوب حمتوم عند اهللا تعاىل أي فاجلنب واخلور ال يزيد يف األجل والشجاعة واإلقدام ال ينقص 

يف هذه اآلية تقوية للنفوس يف اجلهاد وفيها رد على املعتزلة يف قوهلم باآلجلني وقوله سبحانه ومن يرد ثواب منه و
الدنيا نؤته منها اآلية أي نؤت من شئنا منها ما قدر له يبني ذلك قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 

ى شيئا من اآلخرة ألن من كانت نيته من عمله مقصورة على طلب نشاء ملن نريد وقرينة الكالم تقتضي أنه ال يؤت
الدنيا فال نصيب له يف اآلخرة واألعمال بالنيات وقرينة الكالم من قوله ومن يرد ثواب اآلخرة ونؤته منها ال متنع 

الدنيا ال إهنم  أن يؤتى نصيبا من الدنيا قال ابن فورك يف قوله تعاىل وسنجزي الشاكرين إشارة إىل أنه ينعمهم بنعم
يقصرون على اآلخرة مث ضرب سبحانه املثل للمؤمنني مبن سلف من صاحل األمم الذين مل يثنهم عن دينهم قتل 
الكفار ألنبيائهم فقال وكاين من نيبء قتل معه ربيون كثري اآلية ويف كأين لغات فهذه اللغة أصلها ألهنا كاف 



موضع رفع باالبتداء وهي مبنزلة كم ومبعناها تعطي يف االغلب  التشبيه دخلت على أي وكأين يف هذه اآلية يف
التكثري وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو قتل مبين ملا مل يسم فاعله وقرأ الباقون قاتل فقوله قتل قال فيه مجاعة من 

وإذا كان هذا  املفسرين منهم الطربي أنه مستند إىل ضمري نيبء واملعىن عدهم أن النيب قتل وحنا إليه ابن عباس
  فربيون مرتفع بالظرف بال خالف وهو متعلق 

مبحذوف وليس متعلقا بقتل وقال احلسن بن أيب احلسن ومجاعة أن قتل إمنا هو مستند إىل قوله ربيون وهم املقتولون 
قول قال احلسن وابن جبري مل يقتل نيب يف حرب قط قال ع فعلى هذا القول يتعلق قوله معه بقتل ورحج الطربي ال

األول بداللة نازلة النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك أن املؤمنني إمنا ختاذلوا يوم أحد ملا قيل قتل حممد فضرب املثل 
بنيب قتل وترجيح الطربي حسن ويؤيد ذلك ما تقدم من قوله افأين مات أو قتل وحجة من قرأ قاتل أهنا أعم يف 

وحيسن عندي على هذه القراءة استناد الفعل إىل الربيني وقوله املدح ألنه يدخل فيها من قتل ومن بقي قال ع 
ربيون قال ابن عباس وغريه معناه مجوع كثرية وهو من الربة بكسر الراء وهي اجلماعة الكثرية وروي عن ابن 
ح الراء عباس واحلسن بن أيب املسن وغريمها أهنم قالوا ربيون معناه علماء ويقوى هذا القول قراءة من قرأ ربيون بفت

منسوبون إىل الرب أما ألهنم مطيعون له أو من حيث أهنم علماء مبا شرع وقوله سبحانه وما استكانوا ذهبت طائفة 
من النحاة إىل أنه من السكون وذهبت طائفة إىل أنه مأخوذ من كان يكون واصلة استكونوا واملعىن أهنم مل يضعفوا 

 أن أصل الوهن والضعف عن اجلهاد ومكافحة العدو هو حب الدنيا وال كانوا قريبا من ذلك قلت وأعلم رمحك اهللا
وكراهية بذل النفوس هللا وبذل مهجها للقتل يف سبيل اهللا إال ترى إىل حال الصحابة رضي اهللا عنهم وقلتهم يف 

وم كما ترى صدر اإلسالم وكيف فتح اهللا هبم البالد ودان لدينهم العباد ملا بذلو هللا أنفسهم يف اجلهاد وحالنا الي
عدد أهل اإلسالم كثري ونكايتهم يف الكفار نزر يسري وقد روى أبو داود يف سننه عن ثوبان قال قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يوشك األمم أن تتداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها فقال قائل ومن قلة حنن يومئذ 
  قال بل 

ولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن يف قلوبكم الوهن فقال  أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل
قائل يا رسول اهللا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية املوت ا ه فانظر رمحك اهللا فهل هذا الزمان إال زماننا بعينه 

ا هللا وإنا اليه راجعون على وتأمل حال ملوكنا إمنا مهتهم مجع املال من حرام وحالل واعراضهم عن أمر اجلهاد فإن
مصاب اإلسالم قوله تعاىل وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا اآلية هذه اآلية يف ذكر الربيني أي هذا 
كان قوهلم ال ما قاله بعضكم يا أصحاب حممد لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا إىل غري ذلك مما اقتضته 

قوال قلت وهذه املقالة ترجح القول الثاين يف تفسري الربيني إذ هذه املقالة إمنا تصدر من علماء تلك احلال من األ
عارفني باهللا قال ع واستغفار هؤالء القوم املمدوحني يف هذا املوطن ينحو إىل أهنم رأوا أن ما نزل من مصائب الدنيا 

قوهلم ذنوبنا وأسرافنا يف أمرنا عبارتان عن معىن إمنا هو بذنوب من البشر كما نزلت قصة أحد بعصيان من عصى و
قريب بعضه من بعض جاء للتأكيد ولتعم مناحي الذنوب وكذلك فسره ابن عباس وغريه وقال الضحاك الذنوب 

عام واإلسراف يف األمر اريد به الكبائر خاصة فأتاهم اهللا ثواب الدنيا بأن اظهرهم على عدوهم وحسن ثواب 
الف قال الفخر والشك أن ثواب اآلخرة هي اجلنة وذلك غري حاصل يف احلال فيكون املراد أنه اآلخرة اجلنة بال خ

سبحانه ملا حكم هلم حبصوهلا يف اآلخرة قام حكمه هلم بذلك مقام احلصول يف احلال وحممل قوله آتاهم أنه سيؤتيهم 
ل هذه اآلية كان قد آتاهم حسن ثواب قيل وال ميتنع أن تكون هذه اآلية خاصة بالشهداء وأنه تعاىل يف حال نزو



اآلخرة انتهى وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يعين املنافقني الذين خيبوا املسلمني وقالوا يف 
  أمر أحد لو كان حممد نبيا مل ينهزم وقوله سبحانه 

نلقى يف قلوب الذين كفروا الرعب سبب هذه بل اهللا موالكم وهو خري الناصرين هذا تثبيت هلم وقوله سبحانه س
اآلية أنه ملا ارحتل أبو سفيان بالكفار رجع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة فتجهز وأتبع املشركني وكان معبد 

بن أيب معبد اخلزاعي قد جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له واهللا يا حممد لقد ساءنا ما أصابك وكانت 
اعة متيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ركب معبد حىت حلق بأيب سفيان فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما خز

وراءك يا معبد قال حممد يف اصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثله يتحرقون عليكم قد أجتمع معه من كان ختلف عنه 
ك أن ترحل حىت ترى نواصي اخليل قال فواهللا لقد امجعنا وندموا على ما صنعوا قال ويلك ما تقول قال واهللا ما ارا

... الكرة اليهم قال فإين اهناك عن ذلك وواهللا لقد محلين ما رأيت على أن قلت فيهم شعرا قال وما قلت قال قلت 
  ... إذ سالت األرض باجلرد إال بابيل ... كادت هتد من األصوات راحليت 

  ... عند اللقاء وال ميل معازيل ... تردى بأسد كرام ال تنابلة ... 
  ... ملا مسوا برءيس غري خمذول ... فظلت عدوا أظن األرض مائلة ... 

إىل آخر الشعر فألقى اهللا الرعب يف قلوب الكفار وقال صفوان بن أمية ال ترجعوا فإين أرى أنه سيكون للقوم قتال 
كل كافر قال الفخر ألنه ال أحد خيالف دين اإلسالم إال غري الذي كان فنزلت اآلية يف هذا اإللقاء وهي بعد متناولة 

ويف قلبه خوف من الرعب أما عند احلرب وأما عند احملاجة انتهى وقوله سبحانه مبا اشركوا هذه باء السبب 
والسلطان احلجة والربهان قال ص قوله وبيس املخصوص بالذم حمذوف أي النار وقوله سبحانه ولقد صدقكم اهللا 

  سوهنم بإذنه جاء اخلطاب جلميع املؤمنني وإن كانت األمور اليت عاتبهم وعده إذ حت

سبحانه عليها مل يقع فيها مجيعهم ولذلك وجوه من الفصاحة منها وعظ اجلميع وزجره إذ من مل يفعل معد أن يفعل 
نني النصر يومئذ على أن مل يزجر ومنها الستر واإلبقاء على من فعل وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد وعد املؤم

خرب اهللا أن صربوا وجدوا فصدقهم اهللا وعده وذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاف املشركني يومئذ ورتب 
الرماة على ما قد ذكرناه قبل هذا واشتعلت نار احلرب وابلى محزة بن عبد املطلب وأبو دجانة وعلي وعاصم بن 

ل منهم اثنان وعشرون رجال فهذا معىن قوله عز و جل إذ حتسوهنم بإذنه أيب االقلح وغريهم وأهنزم املشركون وقت
واحلس القتل الذريع يقال حسهم إذا استأصلهم قتال وحس الربد النبات وقوله سبحانه حىت إذا فشلتم حيتمل أن 

اخلليل وسيبويه تكون حىت غاية كأنه قال إىل أن فشلتم واألظهر األقوى أن إذا على باهبا حتتاج إىل اجلواب ومذهب 
وفرسان الصناعة أن اجلواب حمذوف يدل عليه املعىن تقديره اهنزمتم وحنوه والفشل استشعار العجز وترك اجلد 

والتنازع هو الذي وقع بني الرماة وعصيتم عبارة عن ذهاب من ذهب من الرماة وتأمل رمحك اهللا ما يوجبه الركون 
ان مثل هؤالء السادة على رفعتهم وعظيم منزلتهم حصل هلم بسببها ما إىل الدنيا وما ينشأ عنها من الضرر وإذا ك

حصل من الفشل واهلزمية فكيف بامثالنا وقد حذر اهللا عز و جل ونبيه عليه السالم من الدنيا وأفاهتا مبا ال خيفى على 
املسند املنتخب له ذى لب وقد ذكرنا يف هذا املختصر مجلة كافية ملن وفقه اهللا وشرح صدره وقد خرج البغوي يف 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال تفتح الدنيا على أحد إال القت بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة 
أنتهى من الكوكب الدري وقال عليه السالم لألنصار ملا تعرضوا له إذ مسعوا بقدوم أيب عبيدة مبال البحرين أبشروا 

  ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى أن تبسط الدنيا وأملوا ما يسركم فو اهللا 



عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي واللفظ له وقال هذا حديث صحيح أنتهى وأعلم رمحك اهللا أن تيسري أسباب الدنيا مع اعراضك عن أمر 

مات الفالح وقد روى ابن املبارك يف رقائقه قال أخربنا ابن هليعة قال حدثين سعيد بن أيب أخرتك ليس ذلك من عال
سعيد أن رجال قال يا رسول اهللا كيف يل أن أعلم كيف أنا قال إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر اآلخرة وابتغيته 

وإذا رأيت كلما طلبت شيئا من  يسر لك وإذا أردت شيئا من الدنيا وابتغيته عسر عليك فانت على حال حسنة
أمر اآلخرة وابتغيته عسر عليك وإذا أردت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته يسر لك فانت على حال قبيحة انتهى فتأمله 
راشدا وقوله من بعد ما اراكم ما حتبون يعين هزمية املشركني قال الزبري واهللا لقد رأيتىن انظر إىل خدم هند بنت عتبة 

شمرات هوارب ما دون أخذهن قليل وال كثري إذ مالت الرماة إىل العسكر حني كشفنا القوم عنه وصواحبها م
يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فاوتينا من ادبارنا وصرخ صارخ إال أن حممدا قد قتل وانكفأ علينا القوم 

املال مههم قاله ابن عباس وسائر وقوله سبحانه منكم من يريد الدنيا يعىن هبم الذين حرصوا على الغنيمة وكان 
املفسرين وقال عبد اهللا بن مسعود ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يريد الدنيا حىت 
نزل فينا يوم أحد منكم من يريد الدنيا وقوله سبحانه ومنكم من يريد اآلخرة أخبار عن ثبوت من ثبت من الرماة 

متثاال لالمر حىت قتلوا ويدخل يف هذا أنس بن النضر وكل من جد ومل يضطرب من املؤمنني مع عبد اهللا بن جبري ا
وقوله تعاىل إذ تصعدون وال تلوون على احد العامل يف إذ قوله عفا وقراءة اجلمهور تصعدون بضم التاء وسر العني 

  من اصعد ومعناه ذهب يف األرض 

د كما أن اصبح دخل يف الصباح وقوله سبحانه وال تلوون والصعيد وجه األرض فاصعد معناه دخل ف يالصعي
على احد مبالغة يف صفة اإلهنزام وقرأ محيد بن قيس على احد بضم األلف واحلاء يريد اجلبل واملعين بذلك نيب اهللا 

لى صلى اهللا عليه و سلم ألنه كان على اجلبل والقراءة الشهرية اقوى الن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ع
اجلبل إال بعد ما فر الناس وهذه احلال من اصعادهم إمنا كانت وهو يدعوهم وروي أنه كان ينادى صلى اهللا عليه و 

سلم ايل عباد اهللا والناس يفرون ويف قوله تعاىل يف أخراكم مدح له صلى اهللا عليه و سلم فإن ذلك هو موقف 
فعل مقدمتنا إذا محلنا وحاميتنا إذا فررنا وكذلك كان صلى  األبطال يف اعقاب الناس ومنه قول الزبري بن باطيا ما

اهللا عليه و سلم اشجع الناس ومنه قول سلمة بن األكوع كنا إذا امحر الباس اتقيناه برسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ىن اثابكم سلم وقوله تعاىل فاثابكم معناه جازاكم على صنيعكم واختلف يف معىن قوله تعاىل غما بغم فقال قوم املع

غما بسبب الغم الذي ادخلتموه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسائر املسلمني بفشلك وتنازعكم 
وعصيانكم قال قتادة وجماهد الغم األول ان مسعوا إال ان حممدا قد قتل والثاين القتل واجلراح وقوله تعاىل لكي ال 

أي من القتل واجلراح وذل االهنزام والالم من قوله لكي ال  حتزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة وال ما أصابكم
متعلقة باثابكم املعىن لتعلموا ان ما وقع بكم إمنا هو جبنايتكم فأنتم إذيتم انفسكم وعادة البشر ان جاين الذنب يصرب 

ى أمن به املؤمنني للعقوبة وأكثر قلق املعاقب وحزنه امنا هو مع ظنه الرباءة بنفسه مث ذكر سبحانه امر النعاس الذ
فغشي أهل األخالص قلت ويف صحيح البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال عشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم احد 

  قال فجعل سيفى يسقط 

من يدى وءاخذه ويسقط وأخذه وحنوه عن الزبري وابن مسعود والواو يف قوله وطائفة قد أمهتهم أنفسهم واو احلال 
ىل أن اللفظة من اهلم الذى هو مبعىن الغم واحلزن وقوله سبحانه يظنون باهللا غري احلق معناه ذهب أكثر املفسرين إ



يظنون أن دين األسالم ليس حبق وأن أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم يضمحل قلت وقد وردت أحاديث صحاح 
ليه و سلم حاكيا عن اهللا يف الترغيب يف حسن الظن باهللا عز و جل ففي صحيح مسلم وغريه عن النيب صلى اهللا ع

عز و جل ليقول سبحانه أنا عند ظن عبدي يب احلديث وقال ابن مسعود واهللا الذي ال آله غريه ال حيسن احد الظن 
باهللا عز و جل إال اعطاه اهللا ظنه وذلك أن اخلري بيده وخرج أبو بر بن اخلطيب بسنده عن أنس أن النيب صلى اهللا 

دة املرء حسن ظنه ا ه وقوله ظن اجلاهلية ذهب اجلمهور إىل أن املراد مدة اجلاهلية عليه و سلم قال من حسن عبا
القدمية قبل اإلسالم وهذا كقوله سبحانه محية اجلاهلية وتربج اجلاهلية وذهب بعض املفسرين إىل أن املراد يف هذه 

عبد اهللا ابن أيب بن سلول قتل بنو اآلية ظن الفرقة اجلاهلية وهم أبو سفيان ومن معه قال قتادة وابن جريج قيل ل
اخلزرج فقال وهل لنا من األمر من شيء يريد أن الرأي ليس لنا ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا فلم خيرج 

فلم يقتل أحد منا وقوله سبحانه قل أن األمر كله هللا اعتراض اثناء الكالم فصيح ومضمنه الرد عليهم وقوله 
ما ال يبدون لك اآلية اخرب تعاىل عنهم على اجلملة دون تعيني وهذه كانت سنته يف سبحانه خيفون يف انفسهم 

املنافقني ال اله إال هو وقوله سبحانه ويقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا هي مقالة مسعت من معتب 
يف صدوركم الالء يف ليبتلي متعلقة بفعل بن قشري املفموص عليه بالنفاق وباقي اآلية بني وقوله تعاىل وليبتلي اهللا ما 

  متأخر 

تقديره وليبتلي وليمحص فعل هذه األمور الواقعة واالبتالء هنا األختبار وقوله سبحانه أن الذين تولوا منكم يوم 
ا التقى اجلمعان قال عمر رضي اهللا عنه املراد هبذه اآلية مجيع من توىل ذلك اليوم عنالعدو وقيل نزلت يف الذين فرو

إىل املدينة قال ابن زيد فال ادرى هل عفي عن هذه الطائفة خاصة أم عن املؤمنني مجيعا وقوله تعال إمنا استزهلم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ظاهره عند مجهور املفسرين أنه كانت هلم ذنوب عاقبهم اهللا عليها بتمكني الشيطان من 

كبار بامجاع فيما علمت وقد عده صلى اهللا عليه و سلم يف استزالهلم بوسوسته وختويفه والفرار من الزحف من ال
السبع املوبقات وقوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا ال خواهنم اآلية هنى اهللا املؤمنني أن 

قاتل فقتل لو قعد يف يكونوا مثل الكفار املنافقني يف هذا املعتقد الفاسد الذي هو أن من سافر يف جتارة وحنوها ومن 
بيته لعاش ومل ميت يف ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفر أو للقتل وهذا هو معتقد املعتزلة يف القول باالجلني 

أو حنو منه وصرح هبذه املقالة عبد اهللا بن أيب املنافق وأصحابه قاله جماهد وغريه والضرب يف األرض السري يف 
عاىل ليجعل اهللا ذلك اإلشارة بذلك إىل هذا املعتقد الذي جعله اهللا حسرة هلم ألن التجارة وغزى مجع غاز وقوله ت

الذي يتيقن أن كل قتل وموت إمنا هو باجل سابق جيد برد الياس والتسليم هللا سبحانه على قلبه والذي يعتقد أن 
ظهر ما يف اآلية والتحسر مجيمه لو قعد يف بيته مل ميت يتحسر ويتلهف وعلى هذا التأويل مشى املتأولون وهو ا

التلهف على الشيء والغم به وقوله سبحانه واهللا مبا تعملون بصري توكيد للنهي يف قوله وال تكونوا ووعيد ملن 
خالفه ووعد ملن امتثله وقوله سبحانه ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم الالم يف ولئن قتلتم هي املؤذنة مبجيء القسم 

  هي  والالم يف قوله ملغفرة

املتلقية للقسم والتقدير واهللا لغفرة وترتب املوت قبل القتل يف قوله تعاىل ما ماتوا وما قتلوا مراعاة لترتب الضرب 
يف األرض والغزو وقدم القتل هنا ألنه األشرف األهم مث قدم املوت يف قوله تعاىل ولئن متم أو قتلتم ألهنا أية وعظ 

يا واحلياة ويف اآلية حتقري ألمر الدنيا وحض على طلب الشهادة واملعىن إذا كان باألخرة واحلشر وأية تزهيد يف الدن
احلشر ال بد منه يف كال االمرين فاملضي اليه يف حال شهادة اوىل وعن سهل بن حنيف أن النيب صلى اهللا عليه و 



اجلماعة إال البخاري  سلم قال من سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه
وعن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو مل تصبه انفرد به املسلم 

اه من سالح املؤمن وقوله سبحانه فبما رمحة من اهللا لنت هلم معناه فربمحة قال القشريي يف التحبري واعلم ان اهللا 
م خلقه وال يرحم العبد اال إذا رمحه اهللا سبحانه قال اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم فبما سبحانه حيب من عبادة من يرح

رمحة من اهللا لنت هلم اه قال ع ومعىن هذه اآلية التقريع لكل من اخل يوم احد مبركزه أي كانوا يستحقون املالم 
اسن االخالق ولو كنت فظا غليظ منك ولكن برمحة منه سبحانه لنت هلم وجعلك على خلق عظيم وبعثك لتتميم حم

القلب النفضوا من حولك وتفرقوا عنك والفظ اجلاىف يف منطقه ومقاطعه ويف صفته صلى اهللا عليه و سلم يف 
الكتب املنزلة ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف االسواق والفظاظة اجلفوة يف املعاشرة قوال وفعال وغلظ القلب 

فعال ىف الرغائب وقلة االشفاق والرمحة واال نفضاض افتراق اجلموع وقوله تعاىل عبارة عن هتجم الوجه وقلة االن
فاعف عنهم واستغفر هلم اآلية امر سبحانه نبيه عليه السالم هبذه األوامر اليت هي بتدريج بليغ فامره ان يعفو عنهم 

  فيما له عليهم من حق مث يستغفر 

ه الدرجة كانوا اهال للالستشارة قال ع ومن ال يستشري أهل العلم هلم فيما هللا عليهم من تبعة فإذا صاروا يف هذ
والدين فعزله واجب هذا مما ال خالف فيه وقد وردت احاديث كثرية يف االستشارة ومشاورته عليه السالم إمنا هي 

طنا يف يف أمور احلرب والبعوث وحنوه من اشخاص النوازل فأما يف حالل أو حرام أو حد فتلك قوانني شرع ما فر
الكتاب من شيء والشورى مبنية على اختالف اآلراء واملستشري ينظر يف ذلك اخلالف ويتخري فاذا ارشده اهللا إىل 

ما شاء منه عزم عليه وانفذه متوكال على اهللا إذ هو غاية االجتهاد املطلوب منه وهبذا أمر اهللا تعاىل نبيه يف هذه اآلية 
عاملا دينا وقلما يكون ذلك إال يف عاقل فقد قال احلسن ابن أيب احلسن ما وصفة املستشار يف اآلحكام أن يكون 

كمل دين امرىء مل يكمل عقله قال ع والتوكل على اهللا سبحانه وتعاىل من فروض اإلميان وفصوله ولكنه مقترن 
هو كما قال عليه باجلد يف الطاعات والتشمري واحلزامة بغاية اجلهد وليس االلقاء باليد وما اشبهه بتوكل وإمنا 

السالم قيدها وتوكل وقوله تعاىل أن اهللا حيب املتوكلني هذه غاية يف الرفعة وشرف املنزلة وقد جاءت أثار صحيحة 
يف فضل التوكل وعظيم منزلة املتوكلني ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حساب قالوا من هم يا رسول اهللا قال هم الذين ال يرقون وال يسترقون قال يدخل اجلنة من امىت سبعون الفا بغري 
وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون وخرج أبو عيسى الترمذي عن أيب أمامة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وثالث يقول وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أمىت سبعني الفا ال حساب عليهم وال عذاب مع كل الف سبعون الفا 
حثيات من حثيات ريب وخرجه ابن ماجه أيضا وخرج أبو بكر البزار وأبو عبد اهللا الترمذي احلكيم عن عبد الرمحن 

  بن أيب بكر 

الصديق رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا سبحانه أعطاين سبعني الفا يدخلون اجلنة بغري 
ال استزدته فأعطاىن مع كل واحد من السبعني األلف سبعني الفا فقال عمر يا حساب فقال عمر يا رسول اهللا فه

رسول اهللا فهال استزدته فقال قد استزدته فاعطاىن هكذا وفتح أبو وهب يديه قال أبو وهب قال هشام هذا من اهللا 
يدخل اجلنة من امىت ال يدرى ما عدده وخرج ابو نعيم عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وعدىن ريب أن 

مائة الف فقال أبو بكر يا رسول اهللا زدنا قال وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده فقال أبو بكر يا رسول اهللا زدنا 
فقال عمر أن اهللا عز و جل قادر أن يدخل الناس اجلنة حبفنة واحدة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق اه من 



ية واحلفنة ليس هو على ظاهره فاهللا سبحانه منزه عن صفات االجسام وقوله تعاىل التذكر ة وما وقع من ذكر احلث
وأن خيذلكم أي يترككم واخلذل الترك والضمري يف من بعده يعود على اسم اهللا وحيتمل على اخلذل وقوله تعاىل وما 

باقى السبعة أن يغل بضم  كان لنيبء أن يغل قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم أن يغل بفتح الياء وضم الغني وقرأ
الياء وفتح الغني واللفظة مبعىن اخليانة يف خفاء تقول العرب اغل الرجل يغل اغال ال إذ خان واختلف على القراءة 
االوىل فقال ابن عباس وغريه نزلت بسبب قطيفة محراء فقدت من املغامن يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول اهللا 

ا فقيل كانت هذه املقالة من مؤمن مل يظن يف ذلك حرجا وقيل كانت من منافقني وقد صلى اهللا عليه و سلم اخذه
روي أن املفقود إمنا كان سيفا قال النقاش ويقال إمنا نزلت ألن الرماة قالوا يوم احد الفنيمة الغنيمة فإنا خنشى أن 

إمنا انزلت اعالما بان النيب صلى اهللا  يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم من اخذ شيئا فهو له وقال ابن اسحاق اآلية
  عليه و سلم 

مل يكتم شيئا مما امر بتبليغه واما على القراءة الثانية فمعناها عند اجلمهور أي ليس ألحد أن يغل النيب أي خيونه يف 
ك أن قوما الغنيمة ألن املعاصي تعظم حبضرته لتعيني توقريه قال ابن العريب يف احكامه وهذا القول هو الصحيح وذل

غلوا من الفنائم أو مهوا فانزل اهللا تعاىل اآلية فنهاهم اهللا عن ذلك رواه الترمذي اه وقوله تعاىل ومن يغلل يأت مبا 
غل يوم القيامة اآلية وعيد ملن يغل من الغنيمة أو يف زكاته بالفضيحة يوم القيامة على رؤس االشهاد قال القرطيب يف 

هللا يف قوله تعاىل ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة أن ذلك على احلقيقة كما بينه صلى تذكرته قال علماؤنا رمحهم ا
اهللا عليه و سلم أي يأتى به حامال له على ظهره ورقبته معذبا حبمله وثقله ومروعا بصوته وموخبا بإظهار خيانته اه 

الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أدوا اخلائط واملخيط فإن 
القيامة رواه مالك يف املوطأ قال أبو عمر يف التمهيد الشنار لفظة جامعة ملعىن العار والنار ومعناها الشني والنار يريد 
أن الغلول شني وعار ومنقصة يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة اه ويف الباب احاديث صحيحة يف الغلول ويف منع الزكاة 

ه سبحانه افمن اتبع رضوان اهللا أي الطاعة الكفيلة برضوان اهللا قال ص افمن استفهام معناه النفي أي ليس من وقول
اتبع ما يؤل به إىل رضي اهللا تعاىل عنه فباء برضاه كمن مل يتبع لذلك فباء بسخطه اه وقوله سبحانه هم درجات عند 

كوران اهل الرضوان واصحاب السخط أي لكل صنف منهم اهللا قال ابن إسحاق وغريه املراد بذلك اجلمعان املذ
تباين يف نفسه يف منازل اجلنة ويف اطباق النار أيضا وقال جماهد والسدي ما ظاهره ان املراد بقوله هم إمنا هو ملتبعى 

  الرضوان أي هلم درجات كرمية عند رهبم ويف الكالم حذف تقديره هم ذوو درجات والدرجات املنازل 

ى من بعض يف املسافة او يف التكرمة او يف العذاب وباقي اآلية وعد ووعيد وقوله تعاىل لقد من اهللا على بعضها اعل
املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم اآلية الالم يف لقد الم القسم ومن يف هذه اآلية معناه تطول وتفضل 

وقوله من أنفسهم أي يف اجلنس والسان سبحانه وقد يقال من مبعىن كدر معروفه بالذكر فهي لفظة مشتركة 
واجملاورة فكونه من اجلنس يوجب األنس به وكونه بلساهنم يوجب حسن التفهيم وكونه جارا وربيا يوجب 

التصديق والطمأنينة إذ قد خربوه وعرفوا صدقه وأمانته مث وقف اهللا سبحانه املؤمنني على اخلطأ يف قلقهم للمصيبة 
عما نزل بالكفار فقال أو ملا اصابتكم مصيبة أي يوم احد قد اصبتم مثليها أي يوم بدر إذ اليت نزلت هبم وإعراضهم 

قتل من الكفار سبعون وأسر سبعون هذا تفسري ابن عباس واجلمهور وقال الزجاج واحد املثلني هو قتل السبعني 
واىن معناها كيف ومن اين قل يوم بدر والثاين هو قتل اثنني وعشرين يوم احد وال مدخل لإلسرى ألهنم قد فدوا 

هو من عند انفسكم أي حني خالفتم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرأي حني رأى ان يقيم باملدينة ويترك الكفار 



بشر حمبس فأبيتم إال اخلروج وهذا هو تأويل اجلمهور وقالت طائفة هو من عند أنفسكم إشارة إىل عصيان 
منني وقال علي واحلسن بل ذلك ملا قبلوا الفداء يوم بدر وذلك أن اهللا سبحانه الرماةوتسبيبهم اهلزمية على املؤ

أخربهم على لسان نبيه بني قتل االسرى أو يأخذوا الفداء على ان يقتل منهم عدة اإلسرى فاختاروا أخد الفداء 
 عنه عن النيب ورضوا بالشهادة فقتل منهم يوم احد سبعون قلت وهذا احلديث رواه الترمذي عن علي رضي اهللا

صلى اهللا عليه و سلم قال أمحد بن نصر الداودي وعن الضحاك أين هذا أي باي ذنب هذا قال ابن عباس قل هو 
  من عند أنفسكم عقوبة ملعصيتكم لنبيكم عليه السالم اه 

اهللا املؤمن من  وقوله سبحانه وما اصابكم يوم التقى اجلمعان يعىن يوم احد وقوله سبحانه وليعلم املؤمنني أي ليعلم
النافق واإلشارة بقوله سبحانه نافقوا وقيل هلم هي إىل عبد اهللا بن أيب واصحابه حني اخنزل بنحو ثلث الناس فمشى 
يف أثرهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد اهللا فقال هلم اتقوا اهللا وال تتركوا نبيكم وقاتلوا يف سبيل اهللا 

القول فقال له ابن أيب ما أرى أن يكون قتاال ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم فلما يئس  أو ادفعوا وحنو هذا من
منهم عبد اهللا قال اذهبوا اعداء اهللا فسيغىن اهللا رسوله عنكم ومضى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأستشهد وقوله 

اتلوا فيندفع القوم لكثرتكم وذهب بعض تعاىل أو ادفعوا قال ابن جريج وغريه معناه كثروا السواد وأن مل تق
املفسرين إىل أن قول عبد اهللا بن عمرو أ وادفعوا استدعاء للقتال محية إذ ليسوا بأهل للقتال يف سبيل اهللا واملعىن 

قاتلوا يف سبيل اهللا أو قاتلوا دفاعا عن احلوزة إال ترى أن قزمان قال يف ذلك اليوم واهللا ما قاتلت إال على احساب 
مي وقول األنصاري يومئذ ملا أرسلت قريش الظهر يف الزروع اترعى زروع بىن قيلة وملا نضارب وقوله تعاىل قو

الذين قالوا الخواهنم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الذين بدل من الذين املتقدم الخواهنم أي الجل اخواهنم أو يف شأن 
ء من املنافقني ويكون الضمري يف اطاعونا للمقتولني وقعدوا مجلة اخواهنم املقتولني وحيتمل أن يريد ال خواهنم األحيا

يف موضع احلال معترضة اثناء الكالم وقوهلم لو اطاعونا يريدون يف ان ال خيرجوا وباقى اآلية بني مث اخرب سبحانه 
على الشهداء فيقول عن الشهداء اهنم يف اجلنة احياء يرزقون وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أن اهللا يطلع 

يا عبادى ما تشتهون فازيدكم فيقولون يا ربنا ال فوق ما اعطيتنا هذه اجلنة ناكل منها حيث نشاء لكنا نريد أن 
  تردنا إىل الدنيا 

فنقاتل يف سبيلك فنقتل مرة اخرى فيقول سبحانه قد سبق انكم ال تردون واالحاديث يف فضل الشهداء كثرية قال 
 هذا الباب كأهنا بلغت حد التواتر مث قال قال بعض املفسرين أرواح الشهداء احياء وهي تركع الفخر والروايات يف

وتسجد حتت العرش إىل يوم القيامة والعقيدة إن االرواح كلها احياء ال فرق بني الشهداء وغريهم يف ذلك إال ما 
حيح مسلم عن مسروق قال سألنا ابن خصص اهللا به الشهداء من زيادة املزية واحلياة اليت ليست مبكيفة ويف ص

مسعود عن هذه اآلية وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا امواتا بل احياء عند رهبم يرزقون فقال أما أنا فقد سألت 
عن ذلك فقال يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح من 

تاوى إىل تلك القناديل احلديث إىل أخره ومن اآلثار الصحيحة الدالة على فضل الشهداء ما اجلنة حيث شاءت مث 
رواه مالك يف املوطأ أنه بلغه أن عمرو ابن اجلموح وعبد اهللا بن عمرو األنصاريني مث السلميني كانا قد حفر السيل 

ر عنهما لغريا من مكاهنما فوجدا مل يغريا قربمها مما يلى السيل وكانا يف قرب واحد ومها ممن استشهد يوم احد فحف
كأمنا ماتا باألمس وكان احدمها قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فاميطت يده عن جرحه مث 

ارسلت فرجعت كما كانت وكان بني احد وبني يوم حفر عنهما ست واربعون سنة قال أبو عمر يف التمهيد حديث 



عىن واحد متقارب وعبداهللا بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبداهللا وعمرو بن مالك هذا يتصل من وجوه صحاح مب
اجلموح هو ابن عمه مث اسند أبو عمر عن جابر بن عبد اهللا قال ملا اراد معاوية أن جيري العني باحد نودي باملدينة 

حاة اصبع رجل منهم من كان له قتيل فليات قتيله قال جابر فاتيناهم فاخرجناهم رطابا يتثنون فأصابت املس
  فانفطرت دما قال 

أبو سعيد اخلدري ال ينكر بعد هذا منكر ابدا ويف رواية فاستخرجهم يعين معاوية بعد ست وأربعني سنة لينة 
اجسادهم تتثىن اطرافهم قال أبو عمر الذي أصابت املسحاة أصبعه هو محزة رضي اهللا عنه مث اسند عن جابر قال 

رقاب الرجال كأهنم رجال نوم حىت إذا اصابت املسحاة قدم محزة رضي اهللا عنه  رأيت الشهداء خيرجون على
فانثعبت دما وقوله سبحانه ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم اآلية معناه يسرون ويفرحون وذهب قتادة وغريه 

اهللا مع نبيهم إلىأن استبشارهم هو أهنم يقولون اخواننا الذين تركناهم خلفنا يف الدنيا يقاتلون يف سبيل 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نلنا حنن فيسرون هلم بذلك إذ حيصلون ال خوف عليهم وال هم حيزنون 

وذهب فريق من العلماء إلىأن اإلشارة يف قوله بالذين مل يلحقوا إىل مجيع املؤمنني الذين مل يلحقوا هبم يف فضل 
م فرحون ألنفسهم مبا آتاهم اهللا من فضله ومستبشرون للمؤمنني أهنم ال الشهادة وذلك ملا عاينوا من ثواب اهللا فه

خوف عليهم وال هم حيزنون مث أكد سبحانه استبشارهم بقوله يستبشرون بنعمة مث بني سبحانه بقوله وفضل أن 
ر األعمال قلت ادخاله إياهم اجلنة هو بفضل منه ال بعمل أحد وأما النعمة يف اجلنة والدرجات فقد أخرب اهنا على قد

وخرج أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حرب صاحب ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن عبد اهللا بن عمرو بن 
العاصى أن الشهداء يف قباب من حرير يف رياض خضر عندهم حوت وثور يظل احلوت يسبح يف اهنار اجلنة يأكل 

قرنه فيذكيه فيأكلون حلمه جيدون يف حلمة طعم كل رائحة من كل رائحة يف أهنار اجلنة فإذا امسى وكزه الثور ب
ويبيت الثور يف افناء اجلنة فإذا أصبح غدا عليه احلوت فوكزه بذنبه فيذكيه فيأكلون فيجدون يف حلمه طعم كل 

  رائحة يف اجلنة مث يعودون وينظرون إىل منازهلم 

وقد ذكره صاحب التذكرة مطوال وقرأ الكساءي  من اجلنة ويدعون اهللا عز و جل أن تقوم الساعة احلديث خمتصرا
وأن اهللا بكسر اهلمزة على استيناف األخبار وقرأ باقي السبعة بالفتح على أن ذلك داخل فيما يستبشر به وقوله 

الذين استجابوا حيتمل أن يكون صفة للمؤمنني على قراءة من كسر األلف من أن واألظهر أن الذين ابتداء وخربه 
ين احسنوا منهم اآلية واملستجيبون هللا والرسول هم الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل يف قوله للذ

محراء األسد يف طلب قريش وقوله سبحانه الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم اآلية الذين صفة للمحسنني 
هللا عليه و سلم وأصحابه حني محلهم أبو سفيان وهذا القول هو الذي قاله الركب من عبد القيس لرسول اهللا صلى ا

ذلك فالناس األول هم الركب والناس الثاين عسكر قريش هذا قول اجلمهور وهو الصواب وقول من قال إن اآلية 
نزلت يف خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بدر الصغرى ملعياد أيب سفيان وأن الناس هنا هو نعيم بن مسعود 

أبن عباس أنه قال حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد قول ضعيف وعن 
صلى اهللا عليه و سلم حني قالوا ان الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 

خيوف أولياءه اآلية إشارة إىل مجيع ما جرى من إخبار رواه مسلم والبخاري انتهى وقوله سبحانه إمنا ذلكم الشيطان 
الركب عن رسالة أيب سفيان ومن جزع من جزع من اخلرب وقرأ اجلمهور خيوف أولياءه قال قوم معناه خيوف 

املنافقني ومن يف قلبه مرض وحكى أبو الفتح بن جين عن ابن عباس أنه قرأ خيوفكم أولياءه فهذه قراءة ظهر فيها 



وهي مفسرة لقراءة اجلماعة ويف قراءة أيب ابن كعب خيوفكم بأوليائه ويف كتاب القصد إىل اهللا تعاىل  املفعوالن
  للمحاسيب قال وكلما 

عظمت هيبة اهللا عز و جل يف صدقور األولياء مل يهابوا معه غريه حياء منه عز و جل أن خيافوا معه سواه انتهى 
الكفر املسارعة يف الكفر هي املباردة إىل أقواله وأفعاله واجلد يف ذلك وقوله سبحانه وال حيزنك الذين يسارعون يف 

وسلى اهللا تعاىل نبيه عليه السالم هبذه اآلية عن حال املنافقني واجملاهرين إذ كلهم مسارع وقوله تعاىل اهنم لن يضروا 
تعمل يف اخلري وقوله سبحانه وال اهللا شيئا خرب يف ضمنه وعيد هلم أي وإمنا يضرون أنفسهم واحلظ إذا أطلق فإمنا يس

حيسنب الذين كفروا إمنا منلي هلم خريا ألنفسهم منلي معناه منهل ومند يف العمر واملعىن ال حتسنب أمالءنا للذين كفروا 
خريا هلم فاآلية رد على الكفار يف قوهلم إن كوننا ممولني أصحة دليل على رضى اهللا حبالتنا وقوله تعاىل ما كان اهللا 

ر أي ليدع املؤمنني خمتلطني باملنافقني مشكال أمرهم حتىيميز بعضهم من بعض مبا يظهره من هؤالء وهؤالء يف ليذ
أحد من األفعال واألقوال هذا تفسر جماهد وغريه وقوله وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب أي يف أمر أحد وما كان 

تصرحيا وتسمية هلم ولكن بقرائن أفعاهلم وأقواهلم قال الفخر من اهلزمية وأيضا فما كان اهللا ليطلعكم على املنافقني 
وذلك أن سنة اهللا جارية بأنه ال يطلع عوام الناس على غيبه أي ال سبيل لكم إىل معرفة ذلك االمتياز إال بإمتحانات 

اهللا جيتيب  كما تقدم فأما معرفة ذلك على سبيل اإلطالع من الغيب فهو من خواص األنبياء فلهذا قال تعاىل ولكن
من رسله من يشاء انتهى وقال الزجاج وغريه روي أن بعض الكفار قال مل ال يكون مجيعنا أنبياء فنزلت هذه اآلية 

وجيتيب معناه خيتار ويصطفي وقوله سبحانه وال حيسنب الذين يبخلون مبا ءاتاهم اهللا من فضله اآلية قال السدي 
باملال واإلنفاق يف سبيل اهللا واداء الزكاة املفروضة وحنو ذلك قال ومعىن  ومجاعة من املتأولني اآلية نزلت يف البخل

  سيطوقون 

ما خبلوا به هو الذي ورد يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من ذي رحم يأيت ذا رمحه فيسأله 
طوقه قلت ويف البخاري وغريه من فضل عنده فيبخل عليه إال أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حىت ي

عنه صلى اهللا عليه و سلم قال من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 
يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال هذه اآلية وال حيسنب الذين يبخلون مبا ءاتاهم اهللا من 

وأعلم أنه قد وردت آثار صحيحة بتعذيب العصاة بنوع ما عصوا به كحديث من قتل نفسه فضله اآلية قلت 
حبديدة فهو جيأ نفسه حبديدته يف نار جهنم والذي قتل نفسه بالسم فهو يتحساه يف نار جهنم وحنو ذلك قال الغزايل 

كل شيء بصورة توازي معناه فيحشر يف اجلواهر وأعلم أن املعاين يف عامل اآلخرة تستتبع الصور وال تتبعها فيتمثل 
املتكربون يف صور الذر يطأهم من أقبل وأدبر واملتواضعون أعزاء انتهى وهو كالم صحيح يشهد له صحيح اآلثار 

ويؤيده النظر واإلعتبار اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه قال ابن العريب يف أحكامه قال علماؤنا البخل منع الواجب 
لصحيح املختار أن هذه اآلية يف الزكاة الواجبة ألن هذا وعيد ملانعيها والوعيد إذا اقترن والشح منع املستحب وا

بالفعل املأمور به أو املنهي عنه اقتضى الوجوب أو التحرمي انتهى وتعميمها يف مجيع انواع الواجب أحسن وقوله 
ء اجلميع وأنه ال يبقى مالك إال اهللا سبحانه وهللا مرياث السموات واألرض خطاب على ما يفهمه البشر دال على فنا

سبحانه وقوله سبحانه لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء اآلية نزلت بسبب فنحاص اليهودي 
وأشباهه كحيي بن أخطب وغريه ملا نزلت من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا قالوا يستقرضنا ربنا إمنا يستقرض 

  من حتريف اليهود  الفقري الغين وهذا



للتأويل على حنو ما صنعوا يف توراهتم وقوله تعاىل قول الذين قالوا دال على أهنم مجاعة وقوله تعاىل سنكتب ما قالوا 
اآلية وعيد هلم أي سنحصي عليهم قوهلم ويتصل ذلك بفعل آبائهم من قتل األنبياء بغري حق وقوله سبحانه وأن اهللا 

ولست حبالل ... لعبيد قال ص قيل املراد هنا نفي القليل والكثري من الظلم كقول طرفة أي وبأن اهللا ليس بظالم ل
  ... ولكن مىت يسترفد القوم أرفد ... التالع خمافة 

وال يريد أنه قد حيل التالع قليال وزاد أبو البقاء وجها آخر وهو أن يكون علىالنسب أي ال ينسب سبحانه إىل 
ر انتهى قلت وهذا القول أحسن ما قيل هنا فمعىن وما ربك بظالم أي بذي ظلم ظلم فيكون من باب بزاز وعطا

وقوله سبحانه الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا اآلية هذه املقالة قالتها أحبار اليهود مدافعة ألمر النيب صلى اهللا عليه و 
لك وقوله تعاىل قل قد جاءكم رسل من سلم واملعىن أنك مل تأتنا بقربان تأكله النار فنحن قد عهد إلينا أال نؤمن 

قبلي بالبينات وبالذي قلتم من أمر القربان واملعىن أن هذا منكم تعلل وتعنت ولو أتيتكم بقربان لتعللتم بغري ذلك مث 
أنس سبحانه نبيه باألسوة والقدره فيمن تقدم من األنبياء قال الفخر واملراد بالبينات املعجزات انتهى والزبر الكتاب 

كتوب قال الزجاج زبرت كتبت وقوله سبحانه كل نفس ذائقة املوت اآلية وعظ فيه تسلية للنيب صلى اهللا عليه و امل
سلم وألمته عن أمر الدنيا وأهلها ووعد بالفالح يف اآلخرة فبالفكرة يف املوت يهون أمر الكفار وتكذيبهم وإمنا 

تقع فيه توفية األجور وتوفية العقوبات وزحزح معناه أبعد  توفون أجوركم أي على الكمال وال حمالة أن يوم القيامة
واملكان الزحزاح البعيد وفاز معناه جنا من خطره وخوفه والغرور اخلدع والترجية بالباطل واحلياة الدنيا ولك ما 

  فيها من األموال هي متاع قليل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ملوضع سوط يف خيدع املرء ومينيه األباطيل وعلى هذا فسر اآلية مجهور املفسرين وقال 
اجلنة خري من الدنيا وما فيها مث تال هذه اآلية فلت وأسند أبو بكر بن اخلطيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما سكن حب الدنيا قلب عبد قط إال إلتاط منها خبصال ثالث أمل ال يبلغ منتهاه وفقر ال يدرك غناه وشغل ال 
نتهى وقوله تعاىل لتبلون يف أموالكم وأنفسكم اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته واملعىن ينفك عناه ا

لتختربن ولتمتحنن يف أموالكم باملصائب واألرزاء وباإلنفاق يف سبيل اهللا ويف سائر تكاليف الشرع واإلبتالء يف 
لالم يف لتبلون الم قسم انتهى وقوله ولتسمعن من األنفس باملوت واألمراض وفقد األحبة قال الفخر قال الواحدي ا

الذين أوتوا الكتاب اآلية قال عكرمة وغريه السبب يف نزوهلا أقوال فنحاص وقال الزهري وغريه نزلت بسبب 
كعب بن األشرف حىت بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتله واألذى أسم جامع يف معىن الضرر وهو 

م فيما خيص النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من سب وأقواهلم يف جهة اهللا سبحانه وأنبيائه هنا يشمل أقواهل
وندب سبحانه إىل الصرب والتقوى وأخرب أنه من عزم األمور أي من أشدها وأحسنها والعزم إمضاء األمر املروي 

ق الذين أوتوا الكتاب اآلية توبيخ املنقح وليس ركوب الرأي دون رؤية عزما وقوله سبحانه وإذ أخذ اهللا ميثا
ملعاصري النيب صلى اهللا عليه و سلم مث هو مع ذلك خرب عام هلم ولغريهم قال مجهور من العلماء اآلية عامة يف كل 

من علمه اهللا علما وعلماء هذه األمة داخلون يف هذا امليثاق وقد قال صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم 
جام من نار والضمري يف لتبيننه وال تكتمونه عائد على الكتاب والنبذ الطرح وأظهر األقوال يف فكتمه اجلمه اهللا بل

  هذه اآلية أهنا نزلت يف اليهود وهم املعنيون مث كل كامت من هذه األمة يأخذ حبظه 

آلية ذهب مجاعة إىل من هذه املذمة وقوله سبحانه ال حيسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ا
أن اآلية يف املنافقني وقالت مجاعة كبرية إمنا نزلت يف أهل الكتاب أحبار اليهود قال سعيد بن جبري اآلية يف اهليود 



فرحوا مبا أعطى اهللا آل إبراهيم من النبوءة والكتاب فهم يقولون حنن على طريقهم وحيبون أن حيمدوا بذلك وهم 
عيد بن جبري مبا أوتوا مبعىن أعطوا بضم اهلمزة والطاء وعلى قراءته يستقيم املعىن الذي ليسوا على طريقهم وقراءة س

قال واملفازة مفعلة من فاز يفوز إذا جنا وباقي اآلية بني مث دل سبحانه على مواضع النظر والعربة فقال إن يف خلق 
هما سبحانه خلفة ويدخل حتت السموات واألرض واختالف الليل والنهار أي تعاقب الليل والنهار إذ جعل

اختالفهما قصر أحدمها وطول اآلخر وبالعكس واختالفهما بالنور والظالم واآليات العالمات الدالة على وحدانيته 
وعظيم قدرته سبحانه قال الفخر وأعلم أن املقصود من هذا الكتاب الكرمي جذب القلوب واألرواح عن اإلشتغال 

حلق فلما طال الكالم يف تقرير األحكام واجلواب عن شبهات املبطلني عاد إىل إثارة باخللق واإلستغراق يف معرفة ا
القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والكربياء واجلالل وذكر األدعية فختم هبذه اآليات بنحو ما ىف سورة البقرة 

األلباب وهذا وصف ظاهره  انتهى وقوله سبحانه الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا الذين يف موضع خفض صفة ألوىل
استعمال التحميد والتهليل والتكبري وحنوه من ذكر اهللا وأن حيضر القلب اللسان وذلك من أعظم وجوه العبادات 

واألحاديث الصحيحة يف ذلك كثرية وابن آدم متنقل يف هذه الثالث اهليئات ال خيلو يف غالب أمره منها فكأهنا 
اهللا عنها إىل حصر الزمن يف قوهلا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتصر زمنه وكذلك جرت عائشة رضي 

  يذكر اهللا على كل أحيانه قلت خرجه أبو داود فدخل يف 

ذلك كونه على اخلالء وغريه وذهب مجاعة إىل أن قوله تعاىل الذين يذكرون اهللا إمنا هو عبارة عن الصالة أي ال 
ا وعلى جنوهبم مث عطف على هذه العبادة اليت هي ذكر اهللا باللسان أو يضيعوهنا ففي حال العذر يصلوهنا قعود

ويف كل ... الصالة فرضها وندهبا بعبادة أخرى عظيمة وهي الفكرة يف قدرة اهللا تعاىل وخملوقاته والعرب اليت بث 
  ... تدل على أنه واحد ... شيء له آية 

ة اهللا وحتصيل اإلنس بذكر اهللا تعاىل واإلنس حيصل بدوام الذكر قال الغزايل وهناية مثرة الدين يف الدنيا حتصيل معرف
واملعرفة حتصل بدوام الفكر انتهى من األحياء ومر النيب صلى اهللا عليه و سلم على قوم يتفكرون يف اهللا فقال 

فكرون يف تفكروا يف اخللق وال تتفكروا يف اخلالق فإنكم ال تقدرون قدره قال ع وهذا هو قصد اآلية يف قوله ويت
خلق السموات واألرض وقال بعض العلماء املتفكر يف ذات اهللا كالناظر يف عني الشمس ألنه سبحانه ليس كمثله 
شيء وإمنا التفكر وانبساط الذهن يف املخلوقات ويف أحوال اآلخرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عبادة 

ري من قيام ليلة وقال سري السقطي فكرة ساعة خري من عبادة كتفكر وقال ابن عباس وأبو الدرداء فكرة ساعة خ
سنة ما هو إال أن حتل أطناب خيمتك فتجعلها يف اآلخرة وقال احلسن بن أيب احلسن الفكرة مرءاة املؤمن ينظر فيها 

أصبعه يف  إىل حسناته وسيئاته وأخذ أبو سليمان الداراين قدح املاء ليتوضأ لصالة الليل وعنده ضيف فرآه ملا أدخل
أذن القدح أقام كذلك مفكرا حىت طلع الفجرفقال له ما هذا يا أبا سليمان فقال إين ملا طرحت إصبعي يف أذن 

القدح تذكرت قول اهللا سبحانه إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل فتفكرت يف حايل وكيف أتلقى الغل أن طرح يف 
  وهذه هناية اخلوف وخري األمور أوسطها وليس علماء عنقي يوم القيامة فما زلت يف ذلك حىت أصبح قال ع 

األمة الذين هم احلجة على هذا املنهاج وقراءة علم كتاب اهللا ومعاين سنة رسوله ملن يفهم ويرجى نفعه أفضل من 
هذا لكن حيسن أن ال ختلوا البالد من مثل هذا قال ع وحدثين أيب رمحه اهللا عن بعض علماء املشرق قال كنت بائتا 

 مسجد األقدام مبصر فصليت العتمة فرأيت رجال قد أضطجع يف كساء له حىت أصبح وصلينا حنن تلك الليلة يف
وسهرنا فلماأقيمت صالة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس فاستعظمت جرءته يف الصالة 



منسجن اجلسم غائب ... وهو ينشد بغري وضوء فلما فرغت الصالة خرج فتبعته ألعظمه فلما دنوت منه مسعته 
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ى مراتب الصديقني التفكر قال فعلمت أنه ممن يعبد اهللا بالفكرة فانصرفت عنه قال الفخر ودلت اآلية على أن أعل
انتهى ويف العتبية قال مالك قيل ألم الدرداء ماكان أكثر شأن أيب الدرداء قالت كان أكثر شأنه التفكر قال مالك 
وهو من األعمال وهو اليقني قال اهللا عز و جل ويتفكرون يف خلق السموات واألرض قال ابن رشد والتفكر من 

 وهو من أشرف األعمال ألنه من أعمال القلوب اليت هي أشرف اجلوارح أال ترى األعمال كما قاله مالك رمحه اهللا
انه ال يثاب أحد على عمل من أعمال اجلوارح من سائر الطاعات إال مع مشاركة القلوب هلا بإخالص النية هللا عز 

تفكره كان الغالب عليه  و جل يف فعلها انتهى من البيان والتحصيل قال ابن بطال أن اإلنسان إذا كمل إميانه وكثر
اإلشفاق واخلوف انتهى قال ابن عطاء اهللا الفكرة سري القلب يف ميادين اإلعتبار والفكر سراج القلب فإذا ذهبت 

  فال إضاءة له قلت قال بعض احملققني 

التفكر نعت وذلك أن اإلنسان إذا تفكر علم وإذا علم عمل قال ابن عباد قال اإلمام أبو القاسم القشريي رمحه اهللا 
كل طالب ومثرته الوصول بشرط العلم مث فكر الزاهدين يف فناء الدنيا وقلة وفائها لطالهبا فيزدادون بالفكر زهدا 
وفكر العابدين يف مجيل الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه وفكر العارفني يف اآلالء والنعماء فيزدادون حمبة 

ماخلقت هذا باطال أي يقولون يا ربنا على النداء ما خلقت هذا باطال يريد  للحق سبحانه انتهى وقوله تعاىل ربنا
لغري غاية منصوبة بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيوحدوك ويعبدوك فمن فعل ذلك نعمته ومن ضل عن 

يته أي فال ذلك عذبته وقوهلم سبحانك أي تنزيها لك عما يقول املبطلون وقوهلم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخز
تفعل ذلك بنا واخلزي الفضيحة املخجلة اهلادمة لقدر املرء قال أنس بن مالك واحلسن بن أيب احلسن وابن جريج 

وغريهم هذه إشارة إىل من خيلد يف النار وأما من خيرج منها بالشفاعة واإلميان فليس مبخزي أي وما أصابه من 
ا للظاملني من أنصار هو من قول الداعني وقوله سبحانه ربنا إننا مسعنا عذاهبا إمنا هو متحيص لذنوبه وقوله سبحانه وم

مناديا ينادي لإلميان اآلية حكاية عن أوىل األلباب قال أبو الدرداء يرحم اهللا املؤمنني ما زالوا يقولون ربنا ربنا حىت 
كعب القرظي املنادى كتاب  استجيب هلم قال ابن جريج وغريه املنادى حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال حممد بن

ومسعه وقوهلم ما وعدتنا على رسلك معناه على ألسنة رسلك وقوهلم وال ختزنا  -اهللا وليس كلهم رأى النيب ص 
يوم القيامة إنك ال ختلف املعياد إشارة إىل قوله تعاىل يوم ال خيزي اهللا النيبء والذين ءامنوا معه فهذا وعده تعاىل وهو 

إمنا هو مع اخللود قال ص قال أبو البقاء امليعاد مصدر مبعىن الوعد اه وقوله سبحانه فاستجاب دال على أن اخلزي 
  هلم رهبم اين ال أضيع 

عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى اآلية استجاب مبعىن أجاب روي أن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت يا رسول اهللا 
نساء يف شيء من ذلك فنزلت اآلية وهي آية وعد من اهللا أي هذا قد ذكر اهللا تعاىل الرجال يف اهلجرة ومل يذكر ال

فعله سبحانه مع الذين يتصفون مبا ذكر قال الفخر روي عن جعفر الصادق أنه قال من حزبه أمر فقال مخس مرات 
مخس مرات مث ربنا أجناه اهللا مما خياف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه اآلية قال ألن اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا ربنا 

أخرب أنه استجاب هلم انتهى وقوله تعاىل بعضكم من بعض يعين يف األجر وتقبل األعمال أي أن الرجال والنساء يف 



ذلك على حد واحد قال الفخر قوله سبحانه بعضكم من بعض أي شبه بعض أو مثل بعض واملعىن أنه ال تفاوت يف 
ة وهذا يدل على أن الفضل يف باب الدين إمنا هو باألعمال ال بسر الثواب بني الذكر واألنثى إذا استووا يف الطاع

صفات العاملني ألن كوهنم ذكرا أو أنثى أو من نسب خسيس أو شريف ال تأثري له يف هذا الباب انتهى وبني 
وقوله سبحانه حال املهاجرين مث اآلية بعد تنسحب على كل من أوذي يف اهللا وهاجر أيضا إىل اهللا إىل يوم القيامة 

سبحانه وأخرجوا من ديارهم عبارة فيها إلزام الذنب للكفار والالم يف قوله الكفرن الم القسم وثوابا مصدر مؤكد 
وباقي اآلية بني وقوله سبحانه ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالء اآلية نزلت ال يغرنك يف هذه اآلية منزلة ال 

ى اهللا عليه و سلم واملراد أمته والتقلب التصرف يف التجارات تظن أن حال الكفار حسنة واخلطاب للنيب صل
واألرباح واحلروب وسائر اآلمال وقوله نزال معناه تكرمة وقوله تعاىل وما عند اهللا خري لألبرار حيتمل أن يريد خري 

اهللا عليه و سلم  مما هؤالء فيه من التقلب والتنعم وحيتمل أن يريد خري مما هم فيه يف الدنيا ويف احلديث عنه صلى
  الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر 

قال القاضي ابن الطيب هذا باإلضافة إىل ما يصري إليه كل واحد منهما يف اآلخرة وقيل املعىن أهنا سجن املؤمن ألهنا 
ني هللا موضع تعبه يف الطاعة وقوله تعاىل وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم خاشع

قال جابر بن عبد اهللا وغريه هذه اآلية نزلت بسبب أصحمة النجاشي سلطان احلبشة آمن باهللا ومبحمد عليه السالم 
واصحمة تفسريه بالعربية عطية قاله سفيان وغريه وقال قوم نزلت يف عبد اهللا بن سالم وقال ابن زيد وجماهد نزلت 

ال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال مدح هلم وذم لسائر كفار أهل يف مجيع من آمن من أهل الكتاب وقوله سبحانه 
الكتاب لتبديلهم وإيثارهم مكاسب الدنيا على آخرهتم وعلى آيات اهللا سبحانه مث ختم اهللا سبحانه السورة هبذه 

عات الوصاة اليت مجعت الظهور يف الدنيا على األعداء والفوز بنعيم اآلخرة فحض سبحانه على الصرب على الطا
وعن الشهوات وأمر باملصابرة فقيل معناه مصابرة األعداء قاله زيد بن أسلم وقيل معناه مصابرة وعد اهللا يف النصر 

قاله حممد بن كعب القرظي أي ال تسأموا وانتظروا الفرج وقد قال صلى اهللا عليه و سلم انتظار الفرج بالصرب 
ه الواقعة بني اإلنسان وبني الغري انتهى وقوله ورابطوا معناه عند عبادة قال الفخر واملصابرة عبارة عن حتمل املكار

اجلمهور رابطوا أعداءكم اخليل أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم قلت وروى مسلم يف صحيحه عن سلمان قال 
الذي مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله 

كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وخرج الترمذي عن فضالة بن عبيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
كل ميت خيتم على عمله إال الذي مات مرابطا يف سبيل اهللا فإنه ينمو عمله إىل يوم القيامة ويأمن من فتنة القرب قال 

   أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وخرجه أبو داود

مبعناه وقال ويؤمن من فتاين القرب وخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال من مات مرابطا يف سبيل اهللا أجرى اهللا عليه أجر عمله الصاحل الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال رباط يوم يف سبيل اهللا ويبعثه اهللا آمنا من الفزع وروي مسلم والبخاري عن 
خري من الدنيا وما فيها انتهى وجاء يف فضل الرباط أحاديث كثرية يطول ذكرها قال صاحب التذكرة وروى أيب بن 

ان كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرباط يف سبيل اهللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من غري شهر رمض
أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يوم يف رمضان أفضل عند اهللا وأعظم أجرا أراه قال من عبادة 

ألفي سنة صيامها وقيامها احلديث ذكره القرطيب مسندا انتهى والرباط هو املالزمة يف سبيل اهللا أصلها من ربط 



بطا فارسا كان أو راجال واللفظة مأخوذة من الربط قلت قال اخليل مث مسي كل مالزم لثغر من ثغور اإلسالم مرا
الشيخ زين الدين العراقي يف اختصاره لغريب القرآن أليب حيان معىن رابطوا دوموا واثبتوا ومىت ذكرت العراقي 

انتظار فمرادى هذا الشيخ انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه أن هذه اآلية اصربوا وصابروا ورابطوا إمنا نزلت يف 
الصالة خلف الصالة قاله أبو سلمة بن عبد الرمحن قال ومل يكن يومئذ عدو يرابط فيه انتهى وقوله سبحانه لعلكم 

  تفلحون ترج يف حق البشر واحلمد هللا حق محده 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سورة النساء مدنية 
  ا اآلمانات إىل إال آية واحدة نزلت مبكة عام الفتح وهي ان اهللا يأمركم أن تؤدو

  أهلها اآلية ويف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ما نزلت 

  سورة النساء

إال وأنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعىن قد بىن هبا قوله تعاىل يا أيها الناس اتقوا ربكم اآلية يف اآلية تنبيه 
واصل حلرمة هذا النسب واملراد بالنفس آدم صلى اهللا عليه و على الصانع وعلى افتتاح الوجود وفيها حض على الت

سلم وقال واحدة على تأنيث لفظ النفس وزوجها يعين حواء قال ابن عباس وغريه خلق اهللا آدم وحشا يف اجلنة 
وحده مث نام فانتزع اهللا إحدى أضالعه القصريى من مشاله وقيل من ميينه فخلق منها حواء ويعضد هذا احلديث 

حيح يف قوله صلى اهللا عليه و سلم أن املرأة خلقت من ضلع أعوج احلديث وبث معناه نشر كقوله تعاىل الص
كالفراش املبثوث أي املنتشر ويف تكرير األمر بالتقوى تأكيد لنفوس املأمورين وتساءلون معناه تتعاطفون به فيقول 

زة واألرحام باخلفض عطفا على الضمري كقوهلم أحدكم أسألك باهللا وقوله واألرحام أي واتقوا األرحام وقرأ مح
أسألك باهللا وبالرحم قاله جماهد وغريه قال ع وهذه القراءة عند حناة البصرة ال جتوز ألنه ال جيوز عندهم أن يعطف 

ظاهر على مضمر خمفوض إال يف ضرورة الشعر كقوله فاذهب فما بك واأليام من عجب ألن الضمري املخفوض 
من الكلمة وال يعطف على حرف واستسهل بعض النحاة هذه القراءة انتهى كالم ع قال ص ينفصل فهو كحرف 

والصحيح جواز العطف على الضمري اجملرور من غري إعادة اجلار كمذهب الكوفيني وال ترد القراءة املتواترة مبثل 
انتهى وهو حسن وحنوه لالمام  مذهب البصريني قال وقد أمعنا الكالم عليه يف قوله تعاىل وكفر به واملسجد احلرام

الفخر وىف قوله تعاىل إن اهللا كان عليكم رقيبا ضرب من الوعيد قال احملاسيب سألت أبا جعفر حممد بن موسى فقلت 
  أمجل حاالت العارفني ما هي فقال ان 

العلم بنظر اهللا احلال اليت جتمع لك احلاالت احملمودة كلها يف حالة واحدة هي املراقبة فالزم نفسك وقلبك دوام 
إليك يف حركتك وسكونك ومجيع أحوالك فإنك بعني اهللا عز و جل يف مجيع تقلباتك وإنك يف قبضته حيث كنت 

وإن عني اهللا على قلبك وناظر إىل سرك وعالنيتك فهذه الصفة يا فىت حبر ليس له شط حبر جتري منه السواقي 
ى من كتاب القصد إىل اهللا سبحانه وقوله سبحانه وءاتوا اليتامى واألهنار وتسري فيه السفن إىل معادن الغنيمة انته

أمواهلم اآلية قال ابن زيد هذه خماطبة ملن كانت عادته من العرب أن ال يرث الصغري من األوالد وقالت طائفة هذه 
لطيب قال ابن خماطبة لألوصياء قال ابن العريب وذلك عند االبتالء واإلرشاد انتهى وقوله وال تتبدلوا اخلبيث با

املسيب وغريه هو ما كان يفعله بعضهم من ابدال الشاة السمينة من مال اليتم باهلزيلة من ماله والدرهم الطيب 



بالزائف وقيل املراد ال تأكلوا امواهلم خبيثا وتدعوا اموالكم طيبا وقيل غري هذا والطيب هنا احلالل واخلبيث احلرام 
ضيفوا أمواهلم إىل أموالكم يف األكل والضمري يف أنه عائد على األكل واحلوب اإلمث وقوله إىل أموالكم التقدير وال ت

قاله ابن عباس وغريه وحتوب الرجل إذا القى احلوب عن نفسه وكذلك حتنث وتأمث وحترج فإن هذه األربعة خبالف 
عة تفكهون يف قوله تعاىل تفعل كله ألن تفعل معناه الدخول يف الشيء كتعبد وتكسب وما أشبهه ويلحق هبذه األرب

لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وقوله تعاىل كبريا نص على أن أكل مال 
اليتيم من الكبائر وقوله تعاىل وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى اآلية قال أبو عبيدة خفتم هاهنا مبعىن أيقنتم قال ع 

  يكون اخلوف مبعىن اليقني بوجه وإمنا هو من أفعال التوقع إال أنه قد مييل فيه الظن وما قاله غري صحيح وال 

إىل احدى اجلهتني قلت وكذا رد الداودي على أيب عبيدة ولفظه وعن أيب عبيدة فإن خفتم أال تعدلوا جمازه أيقنتم 
لرجل إذا عدل وقسط إذا جار قال أبو جعفر بل هو على ظاهر الكلمة انتهى وتقسطوا معناه تعدلوا قال أقسط ا

قالت عائشة رضي اهللا عنها نزلت هذه اآلية يف أولياء اليتامى الذين يعجبهم مجال ولياهتم فرييدون أن يبخسوهن يف 
املهر ملكان وال يتهم عليهن فقيل هلم اقسطوا يف مهورهن فمن خاف أال يقسط فليتزوج ما طاب له من االجنبيات 

ن وقاله ربيعة قال احلسن وغريه ما طاب معناه ما حل وقيل ما ظرفية أي ما دمتم اللوايت يكايسن يف حقوقه
تستحسنون النكاح وضعف قلت ويف تضعيفه نظر فتأمله قال اإلمام الفخر ويف تفسري ما طاب مبا حل نظر وذلك 

آلية منزلة ما يقال احبنا أن قوله تعاىل فانكحوا أمر اباحة فلو كان املراد بقوله ما طاب لكم أي ما حل لكم لتنزلت ا
لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم وذلك خيرج اآلية عن الفائدة ويصريها جمملة ال حمالة أما إذا محلنا طاب 

على استطابة النفس وميل القلب كانت اآلية عامة دخلها التخصيص وقد ثبت يف أصول الفقه أنه إذا وقع التعارض 
االمجال أوىل الن العام املخصص حجة يف غري حمل التخصيص واجململ ال يكون  بني االمجال والتخصيص كان رفع

حجة اصال انتهى وهو حسن ومثىن وثالث ورباع موضعها من االعراب نصب على البدل من ما طاب وهي 
نكرات ال تنصرف الهنا معدولة وصفة وقوله فواحدة اي فانكحوا واحدة او ما ملكت اميانكم يريد به االماء 

ملعىن ان خاف ان ال يعدل ىف عشرة واحدة فما ملكت ميينه واسند امللك إىل اليمني اذ هي صفة مدح واليمني وا
خمصوصة باحملاسن إال ترى إهنا املنفقة كما قال عليه السالم حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه وهي املعاهدة املبايعة قال 

  ن ملك ابن العريب قال علماؤنا ويف اآلية دليل على أ

اليمني ال حق له يف الوطء والقسم الن املعىن فإن خفتم أال تعدلوا يف القسم فواحدة أو ما ملكت أميانكم فجعل 
سبحانه ملك اليمني كله مبنزلة الواحدة فانتفى بذلك أن يكون لالمة حق يف وطء أو قسم انتهى من االحكام وقوله 

لوا أي أال متيلوا قاله ابن عباس وغريه وقالت فرقة معناه ادىن أال يكثر ذلك ادىن أال تعولوا ادىن معناه اقرب أال تعو
عيالكم وقدح يف هذا الزجاج وغريه وقوله تعاىل وأتوا النساء صدقاهتن حنلة اآلية قال ابن عباس وغريه اآلية خطاب 

املرأة مهرها فرفع لالزواج وقال أبو صاحل هي خطاب الولياء النساء الن عادة بعض العرب كانت أن يأكل ويل 
اهللا ذلك باالسالم وقيل ان اآلية يف املتشاغرين الذين يتزوجون امرأة بأخرى فأمروا أن يضربوا املهور قال ع واآلية 
تتناول هذه التأويالت الثالث وحنلة أي عطية منكم هلن وقيل حنلة معناه شرعة مأخوذ من النحل وقيل التقدير حنلة 

يب وذلك أن النحلة يف اللغة العطية عن غري عوض انتهى وقوله فإن طنب لكم عن شيء منه من اهللا هلن قال ابن العر
نفسا اآلية اخلطاب حسبما تقدم من االختالف واملعىن إن وهنب غري مكرهات طيبة نفوسهن والضمري يف منه يعود 

له وقوله تعاىل هنيئا مريئا على الصداق قاله عكرمة وغريه ومن تتضمن اجلنس ها هنا ولذلك جيوز أن هتب املهر ك



قال اللغويون الطعام اهلينء هو السائغ املستحسن احلميد املغبة وكذلك املريء وقوله سبحانه وال تؤتوا السفهاء 
أموالكم قال أبو موسى االشعري وغريه نزلت يف كل من اقتضى الصفة اليت شرط اهللا من السفه كان من كان 

طبني قاله أبو موسى االشعري وابن عباس واحلسن وغريهم وقال ابن جبري يريد وقوله أموالكم يريد اموال املخا
اموال السفهاء واضافها إىل املخاطبني إذ هي كامواهلم وقيما مجع قيمة وقوله تعاىل وارزقوهم فيها اآلية قيل معناه 

  فيمن 

م وقيل معناه عدوهم وعدا حسنا أي تلزم الرجل نفقته وقيل يف احملجورين من امواهلم ومعروفا قيل معناه ادعوا هل
أن رشدمت دفعنا لكم اموالكم ومعىن اللفظة كل كالم تعرفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه الشرع وقوله وابتلوا 
اليتامى اآلية االبتالء االختبار وبلغوا النكاح معناه بلغوا مبلغ الرجال حبلم أو حيض أو غري ذلك ومعناه جربوا 

صرفهم وآنستم معناه علمتم وشعرمت وخربمت ومالك رمحه اهللا يرى الشرطني البلوغ والرشد عقوهلم وقرائحهم وت
املخترب وحينئذ يدفع املال قال ع والبلوغ مل تسقه اآلية سياق الشرط ولكنها حالة الغالب على بين آدم أن تلتئم 

الوقت فلينظر إىل الشرط وهو الرشد  عقوهلم فيها فهو الوقت الذي ال يعترب شرط الرشد إال فيه فقال إذا بلغ ذلك
حينئذ وفصاحة الكالم تدل على ذلك ألن التوقيت بالبلوغ جاء بإذا واملشروط جاء بأن اليت هي قاعدة حروف 

الشرط وإذا ليست حبرف شرط إال يف ضرورة الشعر قال ابن عباس الرشد يف العقل وتدبري املال ال غري وهو قول 
احلسن وقتادة الرشد يف العقل والدين وهو رواية أيضا عن مالك وقوله تعاىل وال  ابن القاسم يف مذهبنا وقال

تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكربوا هني منه سبحانه لالوصياء عن اكل اموال اليتامى بغري الواجب املباح هلم 
أي ان الوصي يستغنم  واالسراف االفراط يف الفعل والسرف اخلطأ يف مواضع االنفاق وبدارا معناه مبادرة كربهم

مال حمجوره وأن يكربوا نصب ببدار وجيوز أن يكون التقدير خمافة أن يكربوا وقوله تعاىل ومن كان غنيا فليستعفف 
يقال عف الرجل عن الشيء واستعف إذ امسك فامر الغين باالمساك عن مال اليتيم وأباح اهللا للوصي الفقري أن 

العلماء يف حد املعروف فقال ابن عباس وغريه إمنا يأكل الوصي باملعروف  يأكل من مال يتيمه باملعروف واختلف
  إذا شرب من اللنب وأكل من التمر مبا يهنا اجلرباء ويلط احلوض وجيد التمر وما اشبهه 

قلت يقال للقطر أن اهلناء يف لغة العرب كذا رأيته منصوصا عليه وقوله تعاىل فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا 
يهم امر من اهللا تعاىل بالتحرز واحلزم وهذا هو االصل يف االشهاد يف املدفوعات كلها إذا كان حبسها أوال عل

معروفا قال ع واالظهر أن حسيبا هنا معناه حاسبا أعمالكم وجمازيا هبا ففي هذا وعيد لكل جاحد حق وقوله 
ة وغريه سبب نزول هذه اآلية أن العرب كان منها سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون اآلية قال قتاد

من ال يورث النساء ويقولون ال يرث إال من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف وقوله تعاىل وإذا حضر القسمة أولوا 
القرىب اآلية اختلف فيمن خوطب هبذه اآلية فقيل اخلطاب للوارثني وقيل للمحتضرين واملعىن إذا حضركم املوت 

ن وقسمتم أموالكم بالوصية وحضركم من ال يرث من ذوى القرابة واليتامى فارزقوهم منه قاله ابن أيها املؤمنو
عباس وغريه واختلف هل هي منسوخة بآية املواريث أو هي حمكمة وعلى اهنا حمكمة فهل األمر على الوجوب 

ئد على االصناف الثالثة فيعطى هلم ما خف أو على الندب خالف والضمري يف قوله فارزقوهم ويف قوله هلم عا
والقول املعروف كل ما يتأنس به من دعاء أو عدة أو غري ذلك وقوله تعاىل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 

اآلية اختلف من املراد يف هذه اآلية فقال ابن عباس وغريه املراد من حضر ميتا حني يوصى فيقول له قدم لنفسك 
ك فكأن اآلية تقول هلم كما كنتم ختشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم وأعط لفالن وفالن ويوذى الورثة بذل



فكذلك فاخشوا على ورثة غريكم وال حتملوه على تبذير ماله وتركهم عالة وقال مقسم وحضرمي نزلت يف عكس 
ذلك وهو أن يقول للمحتضر امسك على ورثتك وأبق لولدك وينهاه عن الوصية فيضر بذلك ذوى القرىب واليتامى 

  ملساكني وكل من يستحق أن يوصى له فقيل هلم كما كنتم ختشون على وا

ذريتكم وتسرون بأن حيسن إليهم فكذلك فسددوا القول يف جهة اليتامى واملساكني قال ع والقوالن ال يطردان يف 
ثة كل الناس بل الناس صنفان يصلح ألحدمها القول الواحد ولآلخر القول الثاين وذلك أن الرجل إذا ترك ور

اغنياء حسن ان يندب اىل الوصية وحيمل على ان يقدم لنفسه واذا ترك ورثة ضعفاء مقلني حسن أن يندب إىل 
الترك هلم واالحتياط فإن اجره يف قصد ذلك كأجره يف املساكني فاملراعي إمنا هو الضعف فيجب أن ميال معه وقال 

ا إليهم وسددوا القول هلم واتقوا اهللا يف أكل أمواهلم كما ابن عباس أيضا املراد باآلية والة األيتام فاملعىن أحسنو
ختافون على ذريتكم أن يفعل هبم خالف ذلك وقالت فرقة بل املراد مجيع الناس فاملعىن أمرهم بالتقوى يف األيتام 

لسديد وأوالد الناس والتسديد هلم يف القول وإن مل يكونوا يف حجورهم كما يريد كل أحد أن يفعل بولده بعده وا
معناه املصيب للحق وقوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اآلية أكثر الناس أن اآلية نزلت يف األوصياء 

الذين يأكلون ما مل يبح هلم من أموال اليتامى وهي تتناول كل أكل وإن مل يكن وصيا وورد يف هذا الوعيد أحاديث 
نيب صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة أسري به قال رأيت قوما هلم مشافر منها حديث أيب سعيد اخلدري قال حدثنا ال

كمشافر اإلبل وقد وكل هبم من يأخذ مبشافرهم مث جيعل يف أفواههم صخرا من نار خترج من أسافلهم قلت يا 
ا هو جربيل من هؤالء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قلت تأمل رمحك اهللا صدر هذه السورة معظمة إمن

يف شأن األجوفني بالبطن والفرج مع اللسان ومها املهلكان وأعظم اجلوارح آفة وجناية علىاإلنسان وقد روينا عن 
  مالك يف املوطإ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من وقاه اهللا شر اثنتني وجل اجلنة ما بني حلييه وما بني رجليه 

ومعلوم أنه أراد صلى اهللا عليه و سلم ما بني حلييه اللسان وما بني رجليه  قال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد
الفرج واهللا أعلم وهلذا أردف مالك حديثه هذا حبديثه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب دخل على أيب 

ا أوردين املوارد قال أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه وهو جيبذ لسانه فقال له عمر مه غفر اهللا لك فقال أبو بكر إن هذ
عمر ويف اللسان آثار كثرية مث قال أبو عمر وعن أيب هريرة أن أكثر ما يدخل الناس النار األجوفان البطن والفرج 
مث أسند أبو عمر عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من يتكفل يل مبا بني حلييه وما بني رجليه 

جابر حنوه انتهى والصلى هو التسخن بقرب النار أو مبباشرهتا واجملترق الذي يذهبه  وأضمن له اجلنة ومن طريق
احلرق ليس بصال إال يف بدء أمره وأهل جهنم ال تذهبهم النار فهم فيها صالون أعاذنا اهللا منها جبوده وكرمه 

افذ على بعض العصاة ليال والسعري اجلمر املشتعل وهذه آية من آيات الوعيد والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك ن
يقع اخلرب خبالف خمربه ساقط باملشيئة عن بعضهم وقوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم اآلية تتضمن الفرض 

والوجوب قيل نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد اهللا وقوله للذكر مثل حظ األثنيني أي 
معناه اثنتني فما فوقهما تقتضي ذلك قوة الكالم وأما الوقوف مع اللفظ  حظ مثل حظ األنثيني وقوله فوق اثنتني

فيسقط معه النص علىاإلثنني ويثبت الثلثان هلما باإلمجاع ومل حيفظ فيه خالف إال ما روي عن ابن عباس أنه يرى 
 عليه و سلم هلما النصف ويثبت هلما أيضا ذلك بالقياس على األختني وحبديث الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا

  قضى لالبنتني بالثلثني وقوله سبحانه فإن مل يكن له ولد املعىن وال ولد ولد ذكرا كان أو أنثى 



فألمه الثلث أي ولألب الثلثان وقوله تعاىل فإن كان له إخوة فألمه السدس أي كانوا أشقاء أو لألب أو لألم 
ه وكذا امجعوا على أن أخوين فصاعدا حيجبون األم واإلمجاع على أهنم ال يأخذون السدس الذي حيجبون األم عن

عنه إال ما روي عن ابن عباس من أن األخوين يف حكم الواحد وقدم الوصية يف اللفظ اهتماما هبا وندبا إليها إذ هي 
أقل لزوما من الدين وأيضا قدمها ألن الشرع قد حض عليها فال بد منها والدين قد يكون وقد ال يكون وأيضا 

إذ هي حظ مساكني وضعاف وأخر الدين ألنه حق غرمي يطلبه بقوة وله فيه مقال وأمجع العلماء عى أن الدين قدمها 
مقدم على الوصية واإلمجاع على أنه ال يوصى بأكثر من الثلث واستحب كثري منهم أن ال يبلغ الثلث وقوله تعاىل 

وم عليهم أو هم املعطون وهذا عرض للحكمة يف ءاباؤكم وأبناؤكم رفع باالبتداء واخلرب مضمر تقديره هم املقس
ذلك وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون على غري هذه الصفة قال ابن زيد قوله ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 

يعين يف الدنيا واآلخرة قال الفخر ويف اآلية إشارة إىل االنقياد إىل الشرع وترك ما مييل إليه الطبع انتهى وقوله تعاىل 
لكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد اآلية الولد هنا يف هذه اآلية ويف اليت بعدها هم بنو الصلب وبنو و

ذكورهم وإن سلفوا والكاللة خلو امليت عن الوالد والولد هذا هو الصحيح وقوله تعاىل وله أخ أو أخت اآلية 
م سائر األخوة سواهم فهو املذكور يف آخر السورة وقرأ اإلمجاع على أن األخوة يف هذه اآلية األخوة لألم وأما حك

سعد بن أيب وقاص وله أخ أو أخت ألمه واألنثى والذكر يف هذه النازلة سواء بإمجاع وقوله سبحانه غري مضار قال 
ى ابن عباس الضرار يف الوصية من الكبائر ورواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى أبو هريرة أن رسول اهللا صل

  اهللا عليه و سلم قال من ضار يف وصيته ألقاه اهللا تعاىل يف واد يف 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

جهنم قال ع ووجوه املضارة كثرية من ذلك أن يقر حبق ليس عليه أو يوصي بأكثر من ثلثه أو لوارثه قال ص غري 
اباه فصاحة الفاظ اآلية إذ مضار منصوب على احلال أي غري مضار ورثته انتهى قلت وتقدير أيب حيان ورثته ي

مقتضاها العموم فلو قال غري مضار ورثة أو غريهم لكان احسن لكن الغالب مضارة الورثة فلهذا قدرهم وقوله 
تعاىل تلك حدود اهللا اآلية تلك إشارة إىل القسمة املتقدمة يف املواريث وباقي اآلية بني وقوله تعاىل والاليت يأتني 

ة الفاحشة يف هذا املوضع الزنا وقوله من نسائكم إضافة يف معناها اإلسالم وجعل اهللا الفاحشة من نسائكم اآلي
الشهادة على الزنا خاصة ال تتم إال بأربعة شهداء تغليظا على املدعى وسترا على العباد قلت ومن هذا املعىن 

ساك يف البيوت مث نسخ ذلك اشتراط رؤية كذا يف كذا كاملرود يف املكحلة قال ع وكانت أول عقوبة الزناة اإلم
باألذى الذي بعده مث نسخ ذلك بآية النور وبالرجم يف الثيب قاله عبادة بن الصامت وغريه وعن عمران بن حصني 
أنه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل عليه الوحي مث أقلع عنه ووجهه حممر فقال قد جعل اهللا هلن سبيال 

وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم خرجه مسلم وهو خرب آحاد مث ورد يف اخلرب البكر بالبكر جلد مائة 
املتواتر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجم ومل جيلد فمن قال أن السنة املتواترة تنسخ القرآن جعل رجم 

سخ القرآن إذ مها مجيعا وحي من الرسول دون جلد ناسخا جللد الثيب وهذا الذي عليه األمة أن السنة املتواترة تن
اهللا سبحانه ويوجبان مجيعا العلم والعمل ويتجه عندي يف هذه النازلة بعينها أن يقال أن الناسخ حلكم اجللد هو 

  القرآن املتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه يف قوله تعاىل الشيخ والشيخة فارمجومها البتة وهذا نص يف الرجم وقد 

 مبحضر الصحابة واحلديث بكماله يف مسلم والسنة هي املبينة ولفظ البخاري أو جيعل اهللا هلن قرره عمر على املنرب
سبيال الرجم للثيب واجللد للبكر انتهى وقوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم اآلية قال جماهد وغريه اآلية األوىل يف 

ل األذى وهذا قول يقتضيه اللفظ ويستويف نص النساء عموما وهذه يف الرجال فعقوبة النساء احلبس وعقوبة الرجا
الكالم أصناف الزناة عامة ويؤيده من جهة اللفظ قوله يف األوىل من نسائكم وقوله يف الثانية منكم وأمجع العلماء 
 على أن هاتني اآليتني منسوختان كما تقدم وقوله تعاىل إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة اآلية قال ص
التوبة مبتدأ على حذف مضاف أي قبول التوبة انتهى قال ع إمنا حاصرة وهو مقصد املتكلم هبا أبدا فقد تصادف 

من املعىن ما يقتضي العقل فيه احلصر كقوله تعاىل إمنا اهللا إله واحد وقد ال تصادف ذلك كقوله إمنا الشجاع عنترة 
لصنف املذكور وتصح التوبة وإن نقضها التائب يف ثاين حال وهي يف هذه اآلية حاصرة إذ ليست التوبة إال هلذا ا

مبعاودة الذنب فإن التوبة األوىل طاعة قد إنقضت وصحت وهو حمتاج بعد مواقعة الذنب إىل توبة أخرى مستأنفة 
على وتصح أيضا التوبة من ذنب مع اإلقامة على غريه من غري نوعه خالفا للمعتزلة يف قوهلم ال يكون تائبا من أقام 

ذنب وقوله تعاىل على اهللا أي على فضل اهللا ورمحته لعباده وهذا حنو قوله صلى اهللا عليه و سلم ما حق العباد على 
اهللا إمنا معناه ما حقهم على فضله ورمحته والعقيدة أنه ال جيب على اهللا تعاىل شيء عقال والسوء يف هذه اآلية يعم 

ه بسفاهة وقلة حتصيل أدى إىل املعصية وليس املعىن أن تكون اجلهالة بأن الكفر واملعاصي وقوله تعاىل جبهالة معنا
ذلك الفعل معصية ألن املتعمد للذنوب كان خيرج من التوبة وهذا فاسد إمجاعا وما ذكرته يف اجلهالة قاله أصحاب 

  النيب صلى اهللا 



هللا عليه و سلم على أن كل معصية عليه وسلم ذكر ذلك عنهم أبو العالية وقال قتادة اجتمع أصحاب النيب صلى ا
فهي جبهالة عمدا كانت أو جهال وقال به ابن عباس وجماهد والسدي وروي عن جماهد والضحاك أهنما قاال اجلهالة 

هنا العمد وقال عكرمة أمور الدنيا كلها جهالة قال ع يريد اخلاصة هبا اخلارجة عن طاعة اهللا سبحانه وهذا املعىن 
عاىل إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو واختلف املتأولون يف قوله تعاىل من قريب فقال ابن عباس عندي جار مع قوله ت

والسدي معىن ذلك قبل املرض واملوت وقال اجلمهور معىن ذلك قبل املعاينة للمالئكة والسوق وأن يغلب املرء 
ى له ما جرى ولعن وانظر قال على نفسه وروى أبو قالبة أن اهللا تعاىل ملا خلق آدم فرآه إبليس أجوف مث جر

وعزتك البرحت من قلبه ما دام فيه الروح فقال اهللا تعاىل وعزيت ال أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح قال ع 
فابن عباس رضي اهللا عنه ذكر أحسن أوقات التوبة واجلمهور حدوا آخر وقتها وروى بشري بن كعب واحلسن أن 

ن اهللا تعال يقبل توبة العبد ما مل يغرغر ويغلب على عقله قال ع ألن الرجاء فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إ
باق ويصح منه الندم والعزم على الترك وقوله تعاىل من قريب إمنا معناه من قريب إىل وقت الذنب ومدة احلياة كلها 

ليما أي مبن يتوب وييسره هو قريب واملبادرة يف الصحة أفضل قلت بل املبادرة واجبة وقوله تعاىل وكان اهللا ع
سبحانه للتوبة حكيما فيما ينفذه من ذلك ويف تأخري من يؤخر حىت يهلك مث نفى بقوله تعاىل وليست التوبة اآلية أن 

يدخل يف حكم التائبني من حضره موته وصار يف حيز اليأس كما كان فرعون حني صار يف غمرة املاء والغرق فلم 
  ن وهبذا قال ابن عباس ومجاعة املفسرين قال ع والعقيدة عندي يف هذه اآليات ينفعه ما أظهره من اإلميا

أن من تاب من قريب فله حكم التائب فيغلب الظن عليه أنه ينعم وال يعذب هذا مذهب أيب املعايل وغريه وقال 
مشروطة باملشيئة ومن مل غريهم بل هو مغفور له قطعا ألخبار اهللا تعاىل بذلك وأبو املعايل جيعل تلك األخبار ظواهر 

يتب حىت حضره املوت فليس يف حكم التائبني فإن كان كافرا فهو خيلد وإن كان مؤمنا فهو عاص يف املشيئة لكن 
يغلب اخلوف عليه ويقوى الظن يف تعذيبه ويقطع من جهة السمع أن من هذه الصنيفة من يغفر اهللا تعاىل له تفضال 

يضا أن الذين ميوتون وهم كفار فال مستعتب هلم وال توبة يف اآلخرة وقوله تعاىل منه ال يعذبه وأعلم اهللا تعاىل أ
اولئك اعتدنا هلم عذابا أليما إن كانت اإلشارة اىل الذين ميوتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب خلود مؤبد وان 

 جهة هؤالء عذاب ال كانت االشارة إليهم وإىل من ينفذ عليه الوعيد ممن ال يتوب إال مع حضور املوت فهو يف
خلود معه واعتدنا معناه يسرناه وأحضرناه قوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها اآلية 

قال ابن عباس كانوا يف اجلاهلية إذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته من أهلها إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن 
إن شاؤا منعوها الزواج فنزلت اآلية يف ذلك وقال بعض املتأولني معىن اآلية ال حيل لكم شاءوا زوجوها من غريهم و

عضل النساء اللوايت أنتم أولياء هلن وإمساكهن دون تزويج حىت مينت فتورث أمواهلن قال ع فعلى هذا القول 
قال ابن عباس وغريه هي أيضا فاملوروث ماهلا ال هي وروي حنو هذا عن ابن عباس وقوله تعاىل وال تعضلوهن اآلية 

يف أولئك األولياء الذين كانوا يرثون املرأة ألهنم كانوا يتزوجوهنا إذا كانت مجيلة وميسكوهنا حىت متوت إذا كانت 
دميمة وقال حنوه احلسن وعكرمةو قال ابن عباس أيضا هي يف األزواج يف الرجل ميسك املرأة ويسيء عشرهتا حىت 

  له وقال مثله قتادة وهو  تفتدي منه فذلك ال حيل

اقوى األقوال ودليل ذلك قوله إال أن يأتني بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للويل حبسها حىت يذهب مباهلا إمجاعا 
من األمة وإمنا ذلك للزوج على ما سنبينه اآلن إن شاء اهللا وكذلك قوله عاشروهن إىل آخر اآلية يظهر منه تقوية ما 

الفاحشة هنا فقال احلسن بن أيب احلسن هو الزنا قال ابو قالبة إذا زنت امرأة الرجل فال  ذكرته واختلف يف معىن



بأس أن يضارها ويشق عليها حىت تفتدي منه وقال السدي إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن قلت وحديث املتالعنني 
قال ابن عباس وغريه يضعف هذا القول لقوله صلى اهللا عليه و سلم فذاك مبا أستحللت من فرجها احلديث و

الفاحشة يف هذه اآلية البغض والنشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ ماهلا قال ع وهو مذهب مالك وقال قوم 
الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قوال وفعال وهذا يف معىن النشوز قال ع والزنا أصعب على الزوج من 

ه تعاىل وعاشروهن باملعروف أمر يعم األزواج واألولياء النشوز واألذى وكل ذلك فاحشة حتل أخذ املال وقول
ولكن املتلبس يف األغلب هبذا األمر األزواج والعشرة املخالطة واملمازجة وقوله تعاىل فإن كرهتموهن فعسى أن 

ومن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا قال السدي اخلري الكثري يف املرأة الولد وقال حنوه ابن عباس قال ع 
فصاحة القرآن العموم الذي يف لفظة شيء ألنه يطرد هذا النظر يف كل ما يكرهه املرء مما جيمل الصرب عليه وحيسن 
إذ عاقبه الصرب إىل خري إذا أريد به وجه اهللا وقوله تعاىل وإن أردمت اسبتدال زوج مكان زوج اآلية ملا مضى يف اآلية 

أن للزوج أخذ املال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج واملنع املتقدمة حكم الفراق الذي سببه املرأة و
من أخذ ماهلا مع ذلك وقال بعض الناس يؤخذ من اآلية جواز املغاالت باملهور وقال قوم ال تعطى اآلية ذلك ألن 

  التمثيل إمنا جاء على جهة املبالغة والبهتان 

ىل عباده وأفضى معناه باشر وقال جماهد وغريه اإلفضاء يف هذه مصدر يف موضع احلال وومعناه مبهتا مث وعظ تعا
اآلية اجلماع قال ابن عباس ولكن اهللا كرمي يكىن واختلف يف املراد بامليثاق الغليظ فقال احلسن وغريه هو قوله تعاىل 

نكحت فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وقال جماهد وابن زيد امليثاق الغليظ عقدة النكاح وقول الرجل 
وملكت النكاح وحنوه فهذه اليت هبا تستحل الفروج وقال عكرمة والربيع امليثاق الغليظ يفسره قول النيب صلى اهللا 

عليه و سلم استوصوا بالنساء خريا فإهنن عوان عندكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا قوله 
ال ما قد سلف سبب االية ما اعتادته بعض قبائل العرب أن خيلف تعاىل وال تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إ

ابن الرجل على امرأة أبيه وقد كان يف العرب من تزوج ابنته وهو حاجب بن زرارة واختلف يف مقتضى ألفاظ اآلية 
ناه ولكن فقالت فرقة قوله ما نكح يريد النساء أي ال تنكحوا النساء اللوايت نكح آباؤكم وقوله إال ما قد سلف مع

ما قد سلف فدعوه وقال بعضهم املعىن لكن ما قد سلف فهو معفو عنكم ملن كان واقعه فكأنه قال وال تفعلوا حاشا 
ما قد سلف وقالت فرقة معناه ال تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة إال ما قد سلف منكم من تلك 

إذا كان مما يقرر اإلسالم عليه وقيل إال ما قد سلف فهو معفو العقود الفاسدة فمباح لكم اإلقامة عليه يف اإلسالم 
عنكم وقال ابن زيد معىن اآلية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها األب إال ما سلف من اآلباء يف اجلاهلية من 

بسبب  الزنا بالنساء ال على وجه املناكحة فذلك جائز لكم ألن ذلك الزنا كان فاحشة واملقت البغض واإلحتقار
رذيلة يفعلها املمقوت وساء سبيال أي بئس الطريق واملنهج ملن يسلكه إذ عاقبته إىل عذاب اهللا قال ص ساء للمبالغة 

  يف الذم كبيس وسبيال تفسريه واملخصوص بالذم 

حمذوف أي سبيل هذا النكاح كقوله تعاىل بيس الشراب أي ذلك املاء انتهى وقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم 
آلية حكم حرم اهللا به سبعا من النسب وستا من بني رضاع وصهر واحلقت السنة املتواترة سابعة وهي اجلمع بني ا

املرأة وعمتها ومضى عليه اإلمجاع وروي عن ابن عباس أنه قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتال هذه 
وأمهات نسائكم أي سواء ٦صنات وقوله تعاىل اآلية وقال عمرو بن سامل مثل ذلك وجعل السابعة قوله تعاىل واحمل

دخل بالبنت أو مل يدخل فبالعقد علىا لبنت حرمت األم هذا الذي عليه اجلمهور وقوله تعاىل وربائبكم الاليت يف 



حجوركم ذكر األغلب من هذه األمور إذ هذه حالة الربيبة يف األكثر وهي حمرمة وإن مل تكن يف احلجر ويقال 
ء وفتحها وهو مقدم ثوب اإلنسان وما بني يديه منه مث استعملت اللفظة يف احلفظ والستر وقوله حجر بكسر احلا

الاليت دخلتم هبن قال ابن عباس وغريه الدخول هنا اجلماع ومجهور العلماء يقولون أن مجيع أنواع التلذذ باألم حيرم 
ج حيث حل فهي فعيلة مبعىن فاعلة وذهب الزجاج اإلبنة كما حيرمها اجلماع واحلالئل مجع حليلة ألهنا حتل مع الزو

وقوم إىل أهنا من لفظة احلالل فهي حليلة مبعىن حمللة وقوله تعاىل الذين من أصالبكم خيرج من كانت العرب تتبناه 
ممن ليس للصلب وحرمت حليلة االبن من الرضاع وإن مل يكن للصلب باإلمجاع املستند إىل قوله صلى اهللا عليه و 

رم من الرضاع ما حيرم من النسب وقوله تعاىل وإن جتمعوا بني األختني لفظ يعم اجلمع بنكاح ومبلك ميني سلم حي
وأمجعت األمة على منع مجعهما بنكاح وال خالف يف جواز مجعهما بامللك ومذهب مالك أن له أن يطأ أيتهما شاء 

أن حيرم فرج األوىل بعتق أو كتابة أو غري والكف عن األخرى موكول إىل أمانته فإن أراد وطء األخرى فيلزمه 
  ذلك وثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أنه هنى أن جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها وأمجعت األمة على ذلك وقوله تعاىل إال ما قد سلف استثناء 
يغفره واإلسالم جيبه وقوله تعاىل منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله اإلسالم فإن اهللا تعاىل 

واحملصنات عطفا على احملرمات قيل والتحصن التمنع ومنه احلصن وحصنت املرأة امنتنعت بوجه من وجوه اإلمتناع 
وأحصنت نفسها وأحصنها غريها واإلحصان تستعمله العرب يف أربعة أشياء وعلى ذلك تصرفت اللفظة يف كتاب 

واج ألن ملك الزوج منعة وحفظ وتستعمله يف احلرية ألن اإلماء كان عرفهن يف اهللا عز و جل فتستعمله يف الز
اجلاهلية الزنا واحلرة خبالف ذلك أال ترى إىل قول هند وهل تزىن احلرة وتستعمله يف اإلسالم ألنه حافظ وتستعمله 

ث ما وقعت اللفظة يف يف العفة ألهنا إذا ارتبط هبا إنسان وظهرت على شخص ما وختلق هبا فهي منعة وحفظ وحي
القرآن فال جتدها خترج عن هذه املعاين لكنها قد تقوى فيها بعض هذه املعاين دون بعض كما سيأيت بيانه يف أماكنه 

إن شاء اهللا فقوله سبحانه يف هذه اآلية واحملصنات قال فيه ابن عباس وغريه هن ذوات األزواج حمرمات إال ما 
ن شهاب أنه سئل عن هذه اآلية واحملصنات من النساء فقال نرى أنه حرم يف ملكت اليمني بالسيب وروي عن اب

هذه اآلية ذوات األزواج والعفائف من حرائر ومملوكات ومل حيل شيء من ذلك إال بنكاح أو شراء أو متلك وهذا 
اين وغريه قول حسن عمم الفظ اإلحصان ولفظ ملك اليمني وذلك راجع إىل أن اهللا حرم الزنا قال عبيدة السلم

قوله سبحانه كتاب اهللا عليكم إشارة إىل ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه مثىن وثالث ورباع ويف هذا بعد وإال 
ظهر أن وقوله كتاب اهللا عليكم إمنا هو إشارة إىل التحرمي احلاجز بني الناس وبني ما كانت اجلاهلية تفعله قال الفخر 

  وكتاب اهللا عليكم مصدر من غري 

ظ الفعل قال الزجاج وجيوز أن يكون منصوبا على جهة األمر ويكون عليكم خربا له فيكون املعىن الزموا كتاب لف
اهللا انتهى ويف التمهيد أليب عمر بن عبد الرب كتاب اهللا عليكم أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم انتهى وقوله سبحانه 

ما وراء من حرم قلت أي على ما علم تفصيله من  وأحل لكم ما وراء ذلكم قال عطاء وغريه املعىن وأحل لكم
الشريعة قال ع وإن تبتغوا باموالكم لفظ جيمع التزوج والشراء وحمصنني معناه متعففني أي حتصنون أنفسكم بذلك 

غري مسافحني أي غري زناة والسفاح الزنا وقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال ابن عباس 
 فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء األجر وهو املهر كله وقال ابن عباس وغريه املعىن

أيضا وغريه إن اآلية نزلت يف نكاح املتعة قال ابن املسيب مث نسخت قال ع وقد كانت املتعة يف صدر اإلسالم مث 



فيما تراضيتم به أي من حط أو تأخري بعد هنى عنها النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل وال جناح عليكم 
استقرار الفريضة ومن قال بأن اآلية املتقدمة يف املتعة قال اإلشارة هبذه إىل أن ما ترضيا عليه من زيادة يف مدة املتعة 
ل وزيادة يف األجر جائز وقوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال اآلية قال ابن عباس وغريه الطول هنا السعة يف املا
وقاله مالك يف املدونة فعلى هذا التأويل ال يصح للحر أن يتزوج األمة إال باجتماع شرطني عدم السعة يف املال 

وخوف العنت وهذا هو نص مالك يف املدونة قال مالك يف املدونة وليست احلرة حتته بطول أن خشي العنت وقال 
أبو احلسن اللخمي وهو ظاهر القرآن وحنوه عن ابن  يف كتاب حممد ما يقتضي أن احلرة مبثابة الطول قال الشيخ

حبيب وقال أبو حنيفة وجود احلرة حتته ال جيوز معه نكاح األمة وقال الطربي وتقول طال الرجل طوال بفتح الطاء 
  إذا تفضل ووجد واتسع وطوال بضمها يف ضد القصر واحملصنات يف هذا املوضع احلرائر والفتاة وإن 

عة على الشابة اية كانت فعرفها يف اإلماء وفىت كذلك واملؤمنات يف هذا املوضع صفة مشترطة كانت يف اللغة واق
عند مالك ومجهور أصحابه فال جيوز نكاح أمة كافرة عندهم قلت والعلة يف منع نكاح األمة ما يؤول إليه احلال من 

هللا أعلم ببواطن األمور ولكم ظواهرها فإذا استرقاق الولد وقوله تعاىل واهللا أعلم بإميانكم بعضكم من بعض معناه وا
كانت الفتاة ظاهرها اإلميان فنكاحها صحيح ويف اللفظ أيضا تنبيه على أنه رمبا كان إميان أمة أفضل من إميان بعض 

هم احلرائر فال تعجبوا مبعى احلرية واملقصد هبذا الكالم أن الناس سواء بنو احلرائر وبنو اإلماء أكرمهم عند اهللا اتقا
ويف هذا توطئة لنفوس العرب اليت كانت تستهجن ولد األمة وقوله تعاىل فانكحوهن بإذن أهلهن معناه بوالية 

أرباهبن املالكني وأتوهن أجورهن أي مهورهن باملعروف معناه بالشرع والسنة وحمصنات الظاهر أنه مبعىن عفيفات 
وجيوز أن يكون العامل فانكحوهن حمصنات أي  قال ص حمصنات منصوب على احلال والظاهر أن العامل وأتوهن

عفائف انتهى واملسافحات الزواين املتبذالت اللوايت هن سوق للزنا ومتخذات األخدان هن املستترات اللوايت 
يصحنب واحد واحد ويزنني خفية وهذا كانا نوعني يف زنا اجلاهلية قاله ابن عباس وغريه وقوله تعاىل فإذا أحصن 

قال الزهري وغريه فاملتزوجة حمدودة بالقرآن واملسلمة غري املتزوجة حمدودة باحلديث ويف مسلم  اآلية أي تزوجن
والبخاري أنه قيل يا رسول اهللا األمة إذا زنت ومل حتصن فأوجب عليها احلد والفاحشة هنا الزنا قال ص وجواب 

صفة املشروطة يف احلد الكامل والرجم ال إذا فإن اتني وجوابه وانتهى واحملصنات يف هذه اآلية احلرائر إذ هي ال
يتنصف فلم يرد يف اآلية بإمجاع والعنت يف اللغة املشقة قال ابن عباس وغريه واملقصد به هنا الزنا وقوله تعاىل وإن 

  تصربوا خري لكم يعين عن نكاح 

استرقاق الولد ومهنتهن اإلماء قاله ابن عباس وغريه وهذا ندب إىل الترك وعلته ما يؤدي إليه نكاح اإلماء من 
وقوله تعاىل يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم اآلية التقدير عند سيبويه يريد اهللا ألن يبني لكم ويهديكم مبعىن يرشدكم 
والسنن الطرق ووجوه األمور واحناؤها واللذين من قبلنا هم املؤمنون من كل شريعة وقوله سبحانه واهللا يريد أن 

هذه اآلية اإلخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات فقدمت إرادة اهللا تعاىل توطئة مظهره يتوب عليكم اآلية مقصد 
لفساد إرادة متبعى الشهوات واختلف املتأولون يف تعيني متبعي الشهوات فقال جماهد هم الزناة وقال السدي هم 

ن يف نكاح األخوات من األب وقال اليهود والنصارى وقالت فرقة هم اليهود خاصة ألهنم أرادوا أن يتبعهم املسلمو
ابن زيد ذلك على العموم يف هؤالء ويف كل متبع شهوة ورجحة الطربي وقوله تعاىل يريد اهللا أن خيفف عنكم اآلية 
أي ملا علمنا ضعفكم عن الصرب عن النساء خففنا عنكم بإباحة اإلماء قاله جماهد وغريه وهو ظاهر مقصود اآلية مث 

ج اآلية خمرج التفضل ألهنا تتناول كل ما خففه اهللا سبحانه عن عباده وجعله الدين يسرا ويقع بعد هذا املقصد ختر



اإلخبار عن ضعف اإلنسان عاما حسبما هو يف نفسه ضعيف يستميله هواه يف األغلب وقوله تعاىل يا أيها الذين 
اء منقطع املعىن لكن إن كانت جتارة فكلوها ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اال أن تكون جتارة اآلية االستثن

واخرج البخاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذها 
يريد إتالفها أتلفه اهللا انتهى وقوله تعاىل وال تقتلوا انفسكم إن اهللا بكم رحيما أمجع املتأولون على أن املقصود هبذه 

آلية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا مث لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل أو بأن حيملها على ا
  غرر رمبا مات منه فهذا كله يتناوله النهي وقد احتج 

 عليه عمرو بن العاص هبذه اآلية حني امتنع من األغتسال باملاء البارد خوفا على نفسه منه فقرر رسول اهللا صلى اهللا
و سلم احتجاجه وقوله تعاىل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما اآلية اختلف يف املشار إليه بذلك فقال عطاء ذلك عائد 

على القتل ألنه أقرب مذكور وقالت فرقة ذلك عائد على أكل املال بالباطل وقتل النفس وقالت فرقة ذلك عائد 
عائد على ما هني عنه من آخر وعيد وذلك قوله تعاىل يا  على كل ما هني عنه من أول السورة وقال الطربي ذلك

أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها ألن كل ما هني عنه قبله إىل أول السورة قرن به وعيد قال ابن 
ران العريب يف أحكامه والقول األول أصح وما عداه حمتمل انتهى والعدوان جتاوز احلد قال ص عدوانا وظلما مصد

يف موضع احلال أي متعدين وظاملني أبو البقاء أو مفعول من أجله انتهى واختلف العلماء يف الكبائر فقال ابن عباس 
وغريه الكبائر كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك وقال ابن عباس ايضا كل ما هني اهللا 

قاضي وأبو املعايل وغريمها قالوا وإمنا قيل صغرية باإلضافة إىل أكرب عنه فهو كبري وعلى هذا القول أئمة الكالم ال
منها وإال فهي يف نفسها كبرية من حيث املعصى باجلميع واحد واختلف العلماء يف هذه املسألة فجماعة من الفقهاء 

غلبة الظن وقوة  واحملدثني يرون أن بإجتناب الكبائر تكفر الصغائر قطعا وأما األصوليون فقالوا حممل ذلك على
الرجاء ال على القطع وحممل الكبائر عند األصوليني يف هذه اآلية أجناس الكفر واآلية اليت قيدت احلكم فترد إليها 
هذه املطلقات كلها قوله تعاىل ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وكرميا يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب كما تقول 

حامت البسيت يف املسند الصحيح له عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أن ثوب كرمي وهذه آية رجاء وروى أبو 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس 

على املنرب مث قال والذي نفسي بيده ثالث مرات مث سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمني رسول اهللا صلى 
رمضان وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له اهللا عليه و سلم مث قال ما من عبد يؤدي الصلوات اخلمس ويصوم 

مثانية أبواب من اجلنة يوم القيامة حىت أهنا لتصفق مث تال إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اآلية 
انتهى من التذكرة للقرطيب وحنوه ما رواه مسلم عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم الصلوات 

جلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر قال القطريب وعلى هذا اخلمس وا
مجاعة أهل التأويل ومجاعة الفقهاء وهو الصحيح أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعد اهللا الصدق وقوله 

يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن احلق سبحانه وأما الكبائر فال تكفرها إال التوبة منها انتهى قلت و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر 
وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت 

عض اآلية سبب اآلية أن النساء قلن ليتنا استوينا املؤمنا ت انتهى وقوله تعاىل وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم علىب
مع الرجال يف املرياث وشاركناهم يف الغزو وروي أن أم سلمة قالت ذلك أو حنوه وقال الرجال ليت لنا يف اآلخرة 



اآلية قال ع ألن يف متنيهم هذا حتكما على الشريعة وتطرقا  حظا زائدا على النساء كما لنا عليهن يف الدنيا فنزلت
إلىالدفع يف صدر حكم اهللا تعاىل فهذا هني عن كل متن خبالف حكم شرعي وأما التمين يف األعمال الصاحلة فذلك 

ري هو احلسن وقد قال صلى اهللا عليه و سلم وددت أن اقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا احلديث ويف غ
  موضع ولقوله تعاىل واسألوا اهللا من 

فضله قال القشريي مسعت الشيخ أبا علي يقول من عالمات املعرفه أن ال تسأل حوائجك قلت أو كثرت إال من 
اهللا تعاىل مثل موسى اشتقاق إىل الرؤية فقال رب أرين أنظر إليك واحتاج مرة إىل رغيف فقال رب إين ملا أنزلت إيل 

هى من التجبري وقوله تعاىل للرجال نصيب اآلية قالت فرقة معناه من األجر واحلسنات فكأنه قيل من خري فقري انت
للناس ال تتمنوا يف أمر خمالف ملا حكم اهللا به ألختيار ترونه أنتم فإن اهللا تعاىل قد جعل لكل أحد نصيبا من األجر 

انه النصيب باإلكتساب حض على العمل والفضل حبسب اكتسابه فيما شرع له وهذا قول حسن ويف تعليقه سبح
وتنبيه على كسب اخلري وقوله سبحانه وسألوا اهللا من فضله قال ابن جبري وغريه هذا يف فضل العبادات والدين ال 

يف فضل الدنيا وقال اجلمهور ذلك على العموم وهو الذي يقتضيه اللفظ فقوله وسألوا اهللا يقتضي مفعوال ثانيا 
 اجلنة او كثريا من فضله وقوله تعاىل ولكل جعلنا موايل اآلية أي ولكل أحد قال ابن عباس تقديره وأسالوا اهللا

وغريه املوايل هنا العصبة والورثة واملعىن ولكل أحد جعلنا موايل يرثون مما ترك الوالدان واألقربون وقوله تعاىل 
اد بالذين فقال احلسن وابن عباس وابن جبري واللذين رفع باالبتداء واخلرب يف قوله فآتوهم نصيبا واختلف من املر

وغريهم هم األحالف فإن العرب كانت تتوارث باحللف مث نسخت بآيات األنفال وأولوا األرحام بعضهم اوىل 
ببعض وقال ابن عباس أيضا هم الذين كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخى بينهم كانوا يتوارثون هبذه اآلية 

قدم وقال ابن املسيب هم الذين كانوا يتبنون قال ع ولفظة املعاقدة واإلميان ترجح أن املراد حىت نسخ ذلك مبا ت
األحالف وقوله الرجال قوامون بناء مبالغة وهو من القيام على الشيء واالستبداد بالنظر فيه وحفظه فقيام الرجال 

  على النساء هو على هذا 

للرجال عليهن استيالء قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء قال  احلد وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي أن
ابن العريب يف أحكامه وللرجال عليهن درجة لفضل القوامية فعليه أن يبذل املهر والنفقة وحسن العشرة وحيجبها 

ا احلفظ ملاله ويأمرها بطاعة اهللا تعاىل وينهي إليها شعائر اإلسالم من صالة وصيام وما وجب على املسلمني وعليه
واإلحسان إىل أهله وااللتزام ألمره يف احلجبة وغريها إال بإذنه وقبول قوله يف الطاعات انتهى وما مصدرية يف 

املوضعني والصالح يف قوله فالصاحلات هو الصالح يف الدين وقانتات معناه مطيعات ألزواجهن أو هللا يف أزواجهن 
زوجها مما استرعيته وروى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و حافظات للغيب معناه لكل ما غاب عن علم 

سلم قال خري النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف مالك ونفسها 
يصح أن تكون مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية وقوله مبا حفظ اهللا ما مصدرية تقديره حبفظ اهللا و

مبعىن الذي ويكون العائد يف حفظ ضمري نصب أي بالذي حفظه اهللا ويكون املعىن أما حفظ اهللا ورعايته اليت ال يتم 
أمر دوهنا وأما أوامره ونواهيه للنساء فكأهنا حفظه مبعىن أن النساء حيفظن بازاء ذلك وبقدره وقوله تعاىل والاليت 

تعوج املرأة ويرتفع خلقها وتستعلى على زوجها واهجروهن يف املضاجع قال ابن ختافون نشوزهن اآلية النشوز أن ت
عباس يضاجعها ويوليها ظهره وال جيامعها وقال جماهد جنبوا مضاجعتهن وقال ابن جبري هي هجرة الكالم أي ال 



ملضاجع تكلموهن واعرضوا عنهن فيقدر حذف تقديره وأهجروهن يف سبب املضاجع حىت يراجعنها م قوله يف ا
  ذكر أبو البقاء فيه وجهني األول أن يف على باهبا من الظرفية أي اهجروهن يف مواضع اإلضطجاع أي أتركوا 

مضاجعتهن دون ترك مكاملتهن الثاين أهنا مبعىن السبب أي اهجروهن بسبب املضاجع كما تقول يف هذه اجلناية 
هذه اآلية هو ضرب االدب غري املربح وهو الذي ال عقوبة انتهى وكوهنا للظرفية اظهر واهللا اعلم والضرب يف 

يكسر عظما وال يشني جارحة وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اضربوا النساء إذا عصينكم يف معروف ضربا غري 
مربح قال عطاء قلت البن عباس ما الضرب غري املربح قال بالشراك وحنوه قال ابن العريب يف احكامه قوله عز و 

أنه قال ايها الناس ان لكم على نسائكم حقا لكم عليهن ان ال يوطئن فرشكم  -ن ثبت عن النيب ص جل واضربوه
احدا تكرهونه وعليهن اال يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن اهللا قد اذن لكم ان هتجروهن يف املضاجع وتضربوهن 

على ان الناشز ال نفقة هلا وال كسوة  ضربا غري مربح فإن انتهني فلهن رزقهن وكسوهتن باملعروف ويف هذا دليل
وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال العلماء ففسر النيب صلى اهللا عليه و سلم الضرب وبني أنه ال يكون 

مربحا أي ال يظهر له أثر على البدن انتهى قال ع وهذه العظة واهلجر والضرب مراتب أن وقعت الطاعة عند 
رها وتبغوا معناه تطلبوا وسبيال أي إىل االذى وهو التعنيت والتعسف بقول أو فعل وهذا هني احداها مل يتعد إىل سائ

عن ظلمهن وحسن هنا االتصاف بالعلو والكرب أي قدره سبحانه فوق كل قدر ويده بالقدرة فوق كل يد فال 
قال كنت أضرب غالمي  يستعلى احد بالظلم على امرأته فاهللا تعاىل باملرصاد وينظر إىل هذا حديث أيب مسعود

فسمعت قائال يقول اعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود فصرفت وجهي فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أعلم أبا مسعود أن اهللا اقدر عليك منك على هذا العبد احلديث وقوله تعاىل وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا اآلية 

  كام وقيل املخاطب الزوجان اختلف من املأمور بالبعثة فقيل احل

واليهما تقدمي احلكمني وهذا يف مذهب مالك واألول لربيعة وغريه وال يبعث احلكمان إال مع شدة اخلوف والشقاق 
ومذهب مالك ومجهور العلماء أن احلكمني ينظران يف كل شيء وحيمالن على الظامل وميضيان ما رأياه من بقاء أو 

ب يف املدونه وغريها وقوله أن يريدا اصالحا قال جماهد وغريه املراد احلكمان أي فراق وهو قول علي بن أيب طال
إذا نصحا وقصدا اخلري بورك يف وساطتهما وقالت فرقة املراد الزوجان واألول اظهر وكذلك الضمري يف بينهما 

ح وقوله تعاىل واعبدوا حيتمل األمرين واألظهر أنه للزوجني واالتصاف بعليم خبري يناسب ما ذكر من ارادة االصال
اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا العبادة التذلل بالطاعة واحسانا مصدر والعامل فيه فعل تقديره واحسنوا 

بالوالدين احسانا وبذى القرىب هو القريب النسب من قبل األب واألم قال ابن عباس وغريه واجلار ذو القرىب هو 
نب هو اجلار األجنيب وقالت فرقة اجلار ذو القرىب هو اجلار القريب املسكن منك واجلار القريب النسب واجلار اجل

اجلنب هو البعيد املسكن منك واجملاورة مراتب بعضها ألصق من بعض ادناها الزوجة قال ابن عباس وغريه 
غريهم هو الزوجة وقال الصاحب باجلنب هو الرفيق يف السفر وقال علي بن أيب طالب وابن مسعود وابن أيب ليلى و

ابن زيد هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه واسند الطربي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان معه رجل من 
اصحابه ومها على راحلتني فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غيضة فقطع قضيبني احدمها معوج وخرج 

الرجل كنت يا رسول اهللا احق هبذا فقال له يا فالن ان كل فاعطى صاحبه القومي وحبس هو املعوج فقال له 
صاحب يصحب اآلخر فانه مسؤل عن صحابته ولو ساعة من هنار قلت واسند احلافظ حممد بن طاهر املقدسي عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري االصحاب عند 



صفوة التصوف ويف احلديث الصحيح عن ابن اهللا خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره انتهى من 
عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما زال جربيل يوصيىن باجلار حىت ظننت انه سيورثه اخرجه البخاري 

واخرجه ايضا من طريق عائشة رضي اهللا عنها انتهى وابن السبيل املسافر ومسي ابنه للزومه له وما ملكت اميانكم 
قال ابن العريب يف احكامه وقد أمر اهللا سبحانه بالرفق هبم واالحسان اليهم ويف الصحيح عن النيب  هم العبيد االرقاء

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اخوانكم ملككم اهللا رقاهبم فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم 
نه حمبته عن من صفته اخليالء والفخر وذلك من العمل ما ال يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم انتهى ونفى سبحا

ضرب من التوعد يقال خال الرجل خيول خوال إذا تكرب واعجب بنفسه وخص سبحانه هاتني الصفتني هنا إذ 
مقتضامها العجب والزهو وذلك هواحلامل على االخالل باالصناف الذين تقدم أمر اهللا باالحسان اليهم وقوله تعاىل 

الناس بالبخل اآلية قالت فرقة الذين يف موضع نصب بدل من من يف قوله من كان خمتاال  الذين يبخلون ويأمرون
ومعناه على هذا يبخلون بأمواهلم ويأمرون الناس يعىن اخواهنم ومن هو مظنة طاعتهم بالبخل باالموال أن تنفق يف 

زق واملال فاآلية اذن يف املؤمنني شيء من وجوه االحسان إىل من ذكر ويكتمون ما أتاهم اهللا من فضله يعىن من الر
أي وأما الكافرون فأعد هلم عذابا مهينا وروي أن اآلية نزلت يف احبار اليهود باملدينة إذ كتموا أمر النيب صلى اهللا 

عليه و سلم وخبلوا به والتوعد بالعذاب املهني هلم واعتدنا معناه يسرنا واحضرنا والعتيد احلاضر واملهني الذي يقترن 
خزي وذل وهو انكى واشد على املعذب وقوله تعاىل والذين ينفقون امواهلم رئاء الناس اآلية الذين يف موضع به 

  رفع على القطع واخلرب حمذوف وتقديره بعد اليوم اآلخر معذبون والصحيح الذي عليه 

ة واالصطحاب واالنسان كله اجلمهور أن هذه اآلية يف املنافقني والقرين فعيل مبعىن فاعل من املقارنة وهي املالزم
يقارنه الشيطان لكن املوفق عاص له وقوله تعاىل وما ذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر اآلية التقدير واي شيء 
عليهم لو آمنوا ويف هذا الكالم تفجع ما عليهم واستدعاء مجيل يقتضى حيطة واشفاقا وكان اهللا هبم عليما اخبار 

ى سوء تواطئهم أي ال ينفعهم كتم مع علم اهللا هبم وقوله تعاىل أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة يتضمن وعيدا وينبه عل
اآلية مثقال مفعال من الثقل والذرة الصغرية احلمراء من النمل وروي عن ابن عباس انه قال الذرة راس النملة وقرأ 

ضل حسناتى على سيئايت مبثقال ذرة احب ابن عباس مثقال منلة قال قتادة عن نفسه ورواه عن بعض العلماء الن تف
ايل من الدنيا مجيعا وقوله سبحانه وان تك حسنة التقدير وان تك زنة الذرة ويف صحيح مسلم وغريه من حديث أيب 
سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم وفيه 

ف العني وكالربق وكالريح وكالطري وكاجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وخمدوش مرسل فيمر املؤمنون كطر
خلص املؤمنون من النار فو الذي نفسى بيده ما من احد منكم باشد مناشدة هللا ٠ومكدوس يف نار جهنم حىت إذا 

كانوا يصومون معنا ويصلون يف استيفاء احلق من املؤمنني هللا يوم القيامة الخواهنم الذين يف النار يقولون ربنا 
وحيجون فيقال هلم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا قد اخذت النار إىل نصف 
ساقيه وإىل ركبتيه مث يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من 

ثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها احد ممن امرتنا به مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف خري فاخرجوه فيخرجون خلقا ك
  قلبه مثقال نصف دينار من خري فاخرجوه فيخروجون خلقا كثريا مث 

يقولون ربنا مل نذر فيها احدا ممن امرتنا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذره من خري فاخرجوه فيخرجون 
 يقولون ربنا مل نذر فيها خريا وكان أبو سعيد اخلدري يقول ان مل تصدقوىن يف هذا احلديث فاقرؤا إن خلقا كثريا مث



شئتم أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وأن تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه اجرا عظيما فيقول اهللا عز و جل شفعت 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال ارحم الرامحني 

خريا قط احلديث انتهى ولفظ البخاري فما انتم باشد ىل مناشدة يف احلق قد تبني لكم من املؤمنني يومئذ للجبار إذا 
رأوا أهنم قد جنوا يف اخواهنم احلديث وقرأ نافع وابن كثري حسنة بالرفع على متام كان التقدير وأن توجد حسنة 

ويضاعفها جواب الشرط وقرأ ابن كثري يضعفها وهو بناء تكثري يقتضى اكثر من مرتني إىل اقصى ما تريد من العدد 
قال بعض املتأولني هذه اآلية خص هبا املهاجرون الن اهللا تعاىل اعلم يف كتابه ان احلسنة لكل مؤمن مضاعفة عشر 

بما روى أبو هريرة من أهنا تضاعف الفي الف مرة وروى مرار وأعلم يف هذه اآلية اهنا مضاعفة مرارا كثرية حس
غريه الف الف مرة وقال بعضهم بل وعد بذلك مجيع املؤمنني قال ع واآلية تعم املؤمنني والكافرين فأما املؤمنون 

م الدنيا فيجازون يف اآلخرةى على مثاقيل الذر فما زاد وأما الكافرون فما يفعلونه من خري فانه تقع عليه املكافأة بنع
ويأتون يوم القيامة وال حسنة هلم قلت وقد ذكرنا يف هذا املختصر من احاديث الرجاء واحاديث الشفاعة مجلة 

صاحلة ال توجد جمتمعة يف غريه على حنو ما هي فيه عسى اهللا ان ينفع به الناظر فيه ومن أعظم احاديث الرجاء ما 
يب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال شفعن يوم القيامة ال كثر مما ذكره عياض يف الشفا قال ومن حديث أنس مسعت الن

  يف األرض من شجر وحجر وهذا احلديث 

اخرجه النساءي ولفظه اىن ال شفع يوم القيامة ال كثر مما على األرض من شجر وحجر احلديث انتهى من الكوكب 
غريه وإذا من اهللا سبحانه بتفضله على عبده الدري ومن لدنه معناه من عنده واألجر العظيم اجلنة قال ابن مسعود و

بلغ الغاية اللهم من علينا خبري الدارين بفضلك وقوله جلت قدرته فيكف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤالء شهيدا اآلية ملا تقدم يف اليت قبلها اإلعالم بتحقيق األحكام يوم القيامة حسن بعد ذلك التنبيه على احلالة 

حيضر ذلك فيها وجياء فيها بالشهداء على األمم ومعىن اآلية ان اهللا سبحانه يأيت باألنبياء شهداء على أممهم  اليت
بالتصديق والتكذيب ومعىن األمة يف هذه اآلية مجيع من بعث إليه من آمن منهم ومن كفر وكذلك قال املتأولون أن 

 صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قرأ هذه اآلية فاضت االشارة هبؤالء إىل كفار قريش وغريهم روي أن رسول اهللا
عيناه وكذلك ذرفت عيناه عليه السالم حني قرأها عليه ابن مسعود حسبما هو مذكور يف احلديث الصحيح ويف 
صحيح البخاري عن عقبة بن عامر قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قتلى أحد صالته على امليت 

كاملودع لألحياء واألموات مث طلع املنرب فقال أين بني أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم بعد مثان سنني 
احلوض وأين ال نظر إليه من مقامي هذا وأين لست أخشى عليكم أن تشكروا ولكين أخشى عليكم الدنيا أن 

ى وقوله تعاىل لو تسوى قالت فرقة تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انته
معناه تنشق األرض فيحصلون فيها مث تتسوى هي يف نفسها عليهم وهبم وقالت فرقة معناه لو تستوي هي معهم يف 

أن يكونوا ترابا كالبهائم وقوله تعاىل وال يكتمون اهللا حديثا معناه عند طائفة أن الكفار ملا يرونه من اهلول وشدة 
  تسوى هبم األرض فال  املخاوف يودون لو

يناهلم ذلك اخلوف مث استأنف الكالم فأخربأهنم اليكتمون اهللا حديثا لنطق جوارحهم بذلك كله حني يقول بعضهم 
واهللا ربنا ما كنا مشركني فيقول اهللا سبحانه كذبتم مث تنطق جوارحهم فال تكتم حديثا وهذا قول ابن عباس وقالت 

ال يكتموا اهللا حديثا إمنا هو ندم على كذهبم حني قالوا واهللا ربنا ما كنام  طائفة الكالم كله متصل وودهم أن
مشركني والرسول يف هذه اآلية اجلنس شرف بالذكر وهو مفرد دل على اجلمع وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال 



املفسرين على ان املراد  تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون اآلية نزلت قبل حترمي اخلمر ومجهور
سكر اخلمر إال الضحاك فإنه قال املراد سكر النوم وهذا قول ضعيف واملراد بالصالة هنا الصالة املعروفة وقالت 

طائفة الصالة هنا املراد هبا موضع الصالة والصالة معا قال ابن العريب يف األحكام وروي يف سبب نزول هذه اآلية 
قال صنع لنا عبد الرمحن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من اخلمر يعين وذلك قبل حترميها عن علي رضي اهللا عنه أنه 

قال فأخذت اخلمر منا حضرت الصالة فقدموين فقرأت قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وحنن نعبد ما 
حىت تعلموا ما تقولون اآلية أخرجه تعبدون قال فأنزل اهللا تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى 

الترمذي وصححه انتهى وقوله وال جنبا إال عابري سبيل قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وغريه عابر السبيل 
املسافر وقال ابن مسعود وغريه عبار السبيل هنا اخلاطر يف املسجد وعابر السبيل هو من العبور أي اخلطور واجلواز 

يف اآلية هو احلضري وأصل الغائط ما اخنفض من األرض مث كثر استعماله يف قضاء احلاجة واملريض املذكور 
واللمس يف اللغة لفظ يقع للمس الذي هو اجلماع وللمس الذي هو جس اليد والقبلة وحنوه واختلف يف موقعها 

  هنا فمالك رمحه اهللا يقول اللفظة هنا تقتضي الوجهني فاملالمس باجلماع 

مس باليد يتيمم ومعىن قوله سبحانه فتيمموا اقصدوا والصعيد يف اللغة وجه األرض قاله اخلليل وغريه يتيمم واملال
واختلف الفقهاء فيه من أجل تقييد اآلية أياه بالطيب فقالت طائفة يتيمم بوجه األرض ترابا كان أو رمال أو حجارة 

الك وقال طائفة منهم الطيب مبعىن املنبت كما أو معدنا أو سبخة وجعلت الطيب مبعىن الطاهر وهذا هو مذهب م
قال تعاىل والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه فالصعيد عندهم هو التراب وهذه الطائفة ال جتيز التيمم بغريه فمكان 

اإلمجاع أن يتيمم يف تراب منبت طاهر غري منقول وال مغصوب وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين وبه قال اجلمهور 
املدونة أن التيمم ضربتان ومجهور العلماء أنه ينتهي يف مسح اليدين إىل املرافق وقوله سبحانه أمل تر إىل الذين ويف 

أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة اآلية أمل تر من رؤية القلب وهي علم بالشيء واملراد باللذين اليهود قاله 
ال ابن عباس نزلت يف رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي والكتاب قتادة وغريه مث اللفظ يتناول معهم النصارى وق

التوراة واإلجنيل ويشترون عبارة عن إيثارهم الكفر وتركهم اإلميان وقالت فرقة أراد اللذين كانوا يعطون أمواهلم 
ه واهللا أعلم لألحبار على إقامة شرعهم فهو شراء حقيقة ويريدون أن تضلوا السبيل معناه أن تكفروا وقوله سبحان

بأعدائكم خرب يف ضمنه التحذير منهم وكفى باهللا وليا أي اكتفوا باهللا وليا وقوله سبحانه من الذين هادوا قال بعض 
املتأولني من راجعة على الذين األوىل وقالت فرقة من متعلقة بنصريا واملعىن ينصركم من الذين هادوا فعلى هذين 

وقالت فرقة هي ابتداء كالم وفيه إضمار تقديره قوم حيرفون وهذا مذهب أيب علي التأويلني ال يوقف يف قوله نصريا 
وعلى هذا التأويل يوقف يف نصريا وقول سيبويه أصوب ألن إضمار املوصول ثقيل وإضمار املوصوف أسهل 

  وحتريفهم للكالم على وجهني أما بتغيري اللفظ وقد 

علوا ذلك يف األكثر وإليه ذهب الطربي وهذا كله يف التوراة على فعلوا ذلك يف األقل وأما بتغيري التأويل وقد ف
قول اجلمهور وقالت طائفة هو كلم القرآن وقال مكي هو كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فالتحريف على هذا يف 

معنيان التأويل وقوله تعاىل عنهم مسعنا وعصينا عبارة عن عتوهم يف كفرهم وطغياهنم فيه وغري مسمع يتخرج فيه 
أحدمها غري مأمور وغري صاغر كأهنم قالوا غري أن تسمع مأمورا بذلك واآلخر على جهة الدعاء أي ال مسعت كما 

تقول إمض غري مصيب وحنو ذلك فكانت اليهود إذا خاطبت النيب صلى اهللا عليه و سلم بغري مسمع أرادت يف 
ن عباس وغريه حنوه وكذلك كانوا يريدون منه يف أنفسهم الباطن الدعاء عليه وأرت ظارهرا أهنا تريد تعظيمه قال اب



معىن الرعونة وحكى مكي معىن رعاية املاشية ويظهرون منه معىن املراعاة فهذا معىن يل اللسان وقال احلسن وجماهد 
 غري مسمع أي غري مقبول منك وليا أصله لويا وطعنا يف الدين أي توهينا له وإظهارا لالستخفاف به قال ع وهذا
اللي باللسان إىل خالف ما يف القلب موجود حىت اآلن يف بين إسرائيل وحيفظ منه يف عصرنا أمثله إال أنه اليليق 
ذكرها هبذا الكتاب وقوله تعاىل ولو أهنم اآلية املعىن ولو أهنم ءامنوا ومسعوا وأطاعوا واقوم معناه أعدل وأصوب 

 خمتلف وقوله تعاىل يا أيها الذين اوتوا الكتاب ءامنوا مبا نزلنا مصدقا وقليال نعت أما إلميان وإما لنفر أو قوم واملعىن
ملا معكم اآلية هذا خطاب لليهود والنصارى وملا معكم معناه من شرع وملة ال ملا معهم من مبدل ومغري والطامس 

ابن عباس وغريه  الداثر املغري االعالم قالت طائفة طمس الوجوه هنا هو خلو احلواس منها وزوال اخللقة وقال
طمس الوجوه أن تزال العينان خاصة منها وترد العينان يف القفا فيكون ذلك ردا على األدبار وميشي القهقري وقال 

  مالك رمحه اهللا كان اول إسالم كعب األحبار أنه مر برجل من الليل وهو 

وجهه ورجع القهقري إىل بيته فأسلم مكانه يقرأ هذه اآلية يا أيها الذين أوتوا الكتاب ءامنوا اآلية فوضع كفيه على 
وقال واهللا لقد خفت أن ال أبلغ بييت حىت يطمس وجهي وأصحاب السبت هم الذين اعتدوا يف السبت يف الصيد 

حسبما تقدم قال قتادة وغريه وأمر اهللا يف هذه اآلية واحد األمور دال على جنسها ال واحد األوامر فهي عبارة عن 
ب واللعنة هنا أو ما اقتضاه كل موضع مما خيتص به وقوله تعاىل إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر املخلوقات كالعذا

ما دون ذلك ملن يشاء اآلية هي احلاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والعويد وتلخيص الكالم فيها أن يقال 
مؤمن حمسن مل يذنب قط ومات على ذلك الناس أربعة أصناف كافر مات على كفره فهذا خملد يف النار بإمجاع و

فهذا يف اجلنة حمتوم عليه حسب اخلرب من اهللا تعاىل بإمجاع وتائب مات على توبته فهو عند أهل السنة ومجهور فقهاء 
األمة الحق باملؤمن احملسن إال أن قانون املتكلمني أنه يف املشيئة ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع اخلالف 

ئة هو يف اجلنة بإميانه وال تضره سيئاته وجعلوا آيات الوعيد كلها يف الكفار وآيات الوعد عامة يف فقالت املرج
املؤمنني تقيهم وعاصيهم وقالت املعتزلة إذا كان صاحب كبرية فهو يف النار وال بد وقالت اخلوارج إذا كان 

الذنوب كبائر وجعلوا آيات الوعد كلها يف  صاحب كبرية أو صغرية فهو يف النار خملد وال إميان له ألهنم يرون كل
املؤمن الذي مل يعص قط واملؤمن التائب وقال أهل السنة هو يف املشيئة وهذه اآلية هي احلاكمة وهي النص يف 

موضع النزاع وذلك أن قوله تعاىل إن اهللا ال يغفر أن يشرك به فصل جممع عليه وقوله ويغفر ما دون ذلك فصل 
على قوهلم ردا ال حميد هلم عنه ولو وقفنا يف هذا املوضع من الكالم لصح قول املرجئة فجاء قوله  قاطع للمعتزلة راد

  ملن 

يشاء ردا عليهم مبينا أن غفران ما دون الشرك إمنا هو لقوم دون قوم خبالف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن 
 الذنوب والفرية أشد مراتب الكذب قبحا وهو وملا حتم سبحانه على أنه ال يغفر الشرك ذكر قبح موقعه وقدره يف

االختالق وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهللا يزكي من يشاء اآلية ال خالف بني املتأولني إن املراد 
باؤه باآلية اليهود وإمنا اختلفوا يف املعىن الذي به زكوا أنفسهم فقال احلسن وقتادة ذلك قوهلم حنن ابناء اهللا واح

وقوهلم لن يدخل اجلنة إال من كان هودا إىل غري ذلك من غرورهم قال ع فتقتضي هذه اآلية الغض من املزكي 
لنفسه بلسانه واإلعالم بأن الزاكي املزكي من حسنت أفعاله وزكاه اهللا عز و جل قال ابن عباس وغريه الفتيل 

حتقري الشيء وتصغريه وإن اهللا ال يظلمه وال شيء دونه اخليط الذي يف شق نواة التمرة وذلك راجع إىل الكناية عن 
يف الصغر فكيف مبا فوقه وقوله تعاىل أنظر كيف يفترون على اهللا الكذب اآلية يبني أن تزكيتهم أنفسهم كانت 



بالباطل والكذب ويقوى أن التزكية كانت بقوهلم حنن أبناء اهللا وأحباؤه إن اإلفتراء أعظم يف هذه املقالة وكيف 
صح أن تكون يف موضع رفع باالبتداء واخلرب يف قوله يفترون وكفى به إمثا مبينا خرب يف ضمنه تعجب وتعجيب من ي

أمرهم قال ص وكفى به عائد على اإلفتراء وقيل على الذكب انتهى وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من 
ن املراد هبا طائفة من اليهود والقصص تبني ذلك وجمموع الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت اآلية امجع املتأولون ا

ما ذكره املفسرون ىف تفسري اجلبت والطاغوت يقتضي أنه كل ما عبد وأطيع من دون اهللا تعاىل وقوله تعاىل 
ويقولون للذين كفروا االية سببها أن قريشا قالت لكعب بن األشرف حني ورد مكة أنت سيدنا وسيد قومك إنا 

  لكوماء قوم ننحر ا

ونقري الضيف ونصل الرحم ونسقي احلجيج ونعبد آهلتنا اليت وجدنا عليها آباءنا وهذا حممد قد قطع الرحم فمن 
أهدى حنن أو هو فقال كعب أنتم أهدى منه وأقوم دينا فنزلت هذه اآلية قاله ابن عباس فالضمري يف يقولون عائد 

ني على قتال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذين كفروا يف هذه على كعب وعلى اجلماعة اليت معه من اليهود احملرض
اآلية هم كفار قريش واإلشارة هبؤالء اليهم والذين آمنوا هم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته وقالت فرقة بل 

انتهى املراد حيي ابن أخطب واتباعه وهم املقصود من أول اآليات قال ص للذين الالم للتبليغ متعلقة بيقولون 
وقوله تعاىل أم هلم نصيب من امللك اآلية عرف أم أن تعطف بعد إستفهام متقدم كقولك أقام زيد أم عمرو فإذا 

وردت ومل يتقدمها استفهام كما هي هنا فمذهب سيبويه أهنا مضمنة معىن اإلضراب عن الكالم األول والقطع منه 
زة استفهام كقول العرب إهنا إلبل أم شاء التقدير عند وهي متضمنة مع ذلك معىن االستفهام فهي مبعىن بل مع مه

سيبويه أهنا إلبل بل أهي شاء وكذلك هذا املوضع بل أهلم نصيب من امللك فإذا عرفت هذا فاملعىن على األرجح 
الذي هو مذهب سيبويه واحلذاق أن هذا إستفهام على معىن اإلنكار أي أهلم ملك فإذن لو كان لبخلوا به والنقري 

النكتة اليت يف ظهر النواة من التمر هذا قول اجلمهور وهذا كناية عن الغاية يف احلقارة والقلة وتكتب إذا بالنون  هي
وباأللف فالنون هو األصل كعن ومن وجاز كتبها باأللف لصحة الوقوف عليها فأشبهت نون التنوين وال يصح 

آتاهم اهللا اآلية أم هذه على باهبا من العطف بعد الوقوف على عن ومن وقوله تعاىل أم حيسدون الناس على ما 
  االستفهام وقال ص أم حيسدون أم أيضا منقطعة تتقدر ببل واهلمزة انتهى قلت والظاهر ما قاله ع واختلف يف 

املراد بالناس هنا فقال ابن عباس وغريه هو النيب صلى اهللا عليه و سلم والفضل النبوءة فقط واملعىن فلم خيصونه 
د وال حيسدون آل إبراهيم يف مجيع ما آتيناهم من هذا وغريه من امللك وقال قتادة الناس هنا العرب حسدهتا باحلس

بنو إسرائيل يف أن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم منها والفضل على هذا التأويل هو حممد صلى اهللا عليه و سلم 
ال أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله مث قال أبو عمر بن عبد الرب وقد ذم اهللا قوما على حسدهم فق

حدث بسنده عن عمرو ابن ميمون قال ملا رفع اهللا موسى جنيا رأى رجال متعلقا بالعرش فقال يا رب من هذا فقال 
هذا عبد من عبادي صاحل إن شئت أخربتك بعمله فقال يا رب أخربين فقال كان ال حيسد الناس على ما آتاهم اهللا 

ه مث حدث أبو عمر بسنده عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن احلسد يأكل احلسنات من فضل
كما تأكل النار احلطب وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إمساعيل بن أمية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رسول اهللا قال إذا تطريت فال ترجع وإذا  ثالث ال يسلم منهن أحد الطرية والظن واحلسد قيل فما املخرج منهن يا
ظننت فال حتقق وإذا حسدت فال تبغ انتهى من التمهيد وقوله تعاىل فمنهم من آمن به اختلف يف الضمري من به 

فقال اجلمهور هو عائد على القرآن الذي يف قوله تعاىل ءامنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها 



انه أن منهم من آمن كما أمر فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ومل يقع وصد قوم ثبت الوعيد عليهم يف فأعلم اهللا سبح
اآلخرة بقوله سحبانه وكفى جبهنم سعريا وقيل هو عائد على إبراهيم عليه السالم وقيل هو عائد على الفضل الذي 

ين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا اآلية ملا تقدم آتاه اهللا النيب علىي السالم والعرب على ما تقدم وقوله تعاىل إن الذ
  يف اآلية وصف املردة من بين إسرائيل وذكر أفعاهلم وذنوهبم 

جاءت هذه اآلية بالوعيد النص هلم بلفظ جلي عام هلم ولغريهم ممن فعل فعلهم من الكفرة واختلف يف معىن تبديل 
هي املعذبة واجللود ال تأمل يف ذاهتا وقالت فرقة تبديل اجللود  اجللود فقالت فرقة تبدل عليهم جلود اغيار إذ نفوسهم

هو إعادة ذلك اجللد بعينه الذي كان يف الدنيا إمنا مساه تبديال ألن أوصافه تتغري قال احلسن بن أيب احلسن تبدل 
بوعد املؤمنني باجلنة عليهم يف اليوم سبعني ألف مرة عافانا اهللا من عذابه برمحته وملا ذكر سبحانه وعيد الكفار عقب 

على اإلميان واألعمال الصاحلة وظليال معناه عند بعضهم يقي احلر والربد ويصح ان يريد أنه ظل ال يستحيل وال 
يتنقل وصح وصفه بظليل المتداده فقد قال صلى اهللا عليه و سلم ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر 

لبعضهم ما نصه وذكر الطربي يف كتابه قال ملا خلق اهللا عز و جل اجلنة قال هلا  يف ظلها مائة سنة ما يقطعها ورأيت
امتدي فقالت يا رب كم وإىل كم فقال هلا امتدي مائة ألف سنة فامتدت مث قال هلا امتدي فقالت يا رب كم وإىل 

ا امتدي مقدار رمحيت كم فقال امتدي مائة ألف سنة فامتدت مث قال هلا امتدي فقالت يا رب كم وإىل كم فقال هل
فامتدت فهي متتد ابد اآلبدين فليس للجنة طرف كما أنه ليس لرمحة اهللا طرف انتهى فهذا ال يعلم إال من جهة 

السمع فهو مما اطلع عليه الطربي وهو إمام حافظ حمدث ثقة قاله اخلطيب أمحد بن علي بن ثابت وقوله تعاىل إن اهللا 
أهلها اآلية قال ابن جريج وغريه اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف أمر يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل 

مفتاح الكعبة حني أخذه من عثمان بن طلحة ومن ابن عمه شيبة فطلبه العباس بن عبد املطلب ليضيف السدانة إىل 
قام إبراهيم ونزل عليه السقاية دخل البين صلى اهللا عليه و سلم الكعبة وكسر ما كان فيها من األوثان وأخرج م

  جربيل هبذه اآلية قال عمر بن اخلطاب 

فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقرأ هذه اآلية وما كنت مسعتها قبل منه فدعا عثمان وشيبة فقال هلما 
ة األموال خذاها خالدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظامل مث اآلية بعد تتناول الوالة فيما لديهم من األمانات يف قسم

ورد الظلمات وعدل احلكومات وتتناول من دوهنم من الناس يف حفظ الودائع والتحرز يف الشهادات وغري ذلك 
كالرجل حيكم يف نازلة ما وحنوه والصالة والزكاة والصيام وسائر العبادات أمانات هللا تعاىل قال ابن العريب يف 

ناس عامة يف الوالة واخللق ألن كل مسلم عامل بل كل مسلم حاكم أحكامه هذه اآلية يف أداء اآلمانة واحلكم بني ال
ووال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم املقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني وهم 

عيته الذين يعدلون يف أنفسهم وأهليهم وما ولوا وقال صلى اهللا عليه و سلم كلكم راع وكلكم مسؤل عن ر
فالرجل راع يف أهل بيته وهو مسؤل عنهم والعبد راع يف مال سيده وهو مسؤول عنه وكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته فهذه األحاديث الصحيحة تدل على ما قلناه انتهى ونعما أصله نعم ما سكنت امليم األوىل 

للنون وما املردوفة على نعم إمنا هي  وادغمت يف الثانية وحركت العني إللتقاء الساكنني وخصت بالكسر اتباعا
مهيئة التصال الفعل هبا ومع أهنا موطئة فهي مبعىن الذي وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول 

واهيه اآلية ملا تقدم إىل الوالة يف اآلية املتقدمة تقدم يف هذه إىل الرعية فأمر بطاعته عز و جل وهي امتثال أوامره ون
وطاعة رسوله وطاعة األمراء على قول اجلمهور وهو قول ابن عباس وغريه فاألمر على هذا التأويل هو ضد النهي 



ومنه لفظة األمري وقال جابر ومجاعة أولوا األمر أهل القرآن والعلم قال عطاء طاعة الرسول هي اتباع سنته يعين 
  اىل وأويل األمر منكم فيها قوالن األول قال ميمون بن مهران بعد موته ولفظ ابن العريب يف أحكامه قال قوله تع

هم أصحاب السرايا وروى يف ذلك حديثا وهو اختيار البخاري وروي عن ابن عباس أهنا نزلت يف عبد اهللا بن 
والطربي حذافة إذ بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سرية والثاين هم العلماء وبه قال أكثر التابعني واختاره مالك 

والصحيح عندي أهنم األمراء والعلماء أم األمراء فألن األمر منهم واحلكم إليهم وأما العلماء فألن سؤاهلم متعني 
على اخللق وجواهبم الزم وامتثال فتواهم واجب ويدخل فيه تأمر الزو على الزوجة ألنه حاكم عليها انتهى وقوله 

ازع أن كل واحد ينتزع حجة اآلخر ويذهبها والرد إىل اهللا هو النظر يف تعاىل فإن تنازعتم يف شيء اآلية معىن التن
كتابه العزيز والرد إىل الرسول هو سؤاله صلى اهللا عليه و سلم يف حياته والنظر يف سنته بعد وفاته هذا قول جماهد 

مآال يف قول مجاعة وقال  وغريه وهو الصحيح وقوله سبحانه إن كنتم تؤمنون باهللا اآلية فيه بعض وعيد وتأويال معناه
قتادة وغريه املعىن أحسن عاقبة وقالت فرقة املعىن أن اهللا ورسوله أحسن نظرا وتأوال منكم إذا انفردمت بتأولكم 
وقوله تعاىل أمل تر إلىالذين يزعمون أهنم ءامنوا مبا أنزل إليك اآلية تقول العرب زعم فالن كذا يف األمر الذي 

درجة الزعم إذا قوي أن يكون مظنونا وإذا قال سيبويه زعم اخلليل فإمنا يستعملها فيما  يضعف فيه التحقيق وغاية
انفرد اخلليل به وكان اقوى رتب زعم ان تبقى معها عهدة اخلرب على املخرب قال عامر الشعيب نزلت اآلية يف منافق 

يرتشو وكان املنافق يدعو اليهودي إىل  امسه بشر خاصم رجال من اليهود فدعاه اليهودي إىل املسلمني لعلمه أنكم ال
اليهود لعلمه أهنم يرتشون فاتفقا بعد ذلك على أن أتيا كاهنا كان باملدينة فرضياه فنزلت هذه اآلية فيهما ويف 

صنفيهما فالذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل على حممد عليه السالم هم املنافقون والذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل 
  له هم اليهود وكل قد أمر يف كتابه بالكفر بالطاغوت والطاغوت من قب

هنا الكاهن املذكور فهذا تأنيب للصنفني وقال ابن عباس الطاغوت هنا هو كعب ابن األشرف وهو الذي تراضيا 
به وقيل غري هذا وقوله رأيت هي رؤية عني ملن صد من املنافقني جماهرة وتصرحيا وهي رؤية قلب ملن صد منهم 
مكرا وختابثا ومسارقة حىت ال يعلم ذلك منه إال بالقرائن الصادرة عنه وقوله تعاىل فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا 

قدمت أيديهم قالت فرقة هي يف املنافقني الذين احتكموا حسبما تقدم فاملعىن فكيف هبم إذا عاقبهم اهللا هبذه الذنوب 
الطاغوت إال توفيق احلكم وتقريبه وقوله تعاىل اوالئك الذين يعلم اهللا ما بنقمة منه مث حلفوا إن أرادنا باالحتكام إىل 

يف قلوهبم تكذيب هلم وتوعد أي فهو سبحانه جمازيهم فأعرض عنهم وعظهم بالتخويف من عذاب اهللا وغريه من 
كان أجنح أو  املواعظ وقوله سبحانه وقل هلم يف أنفسهم قال ص أي قل هلم خاليا هبم ألن النصح إذا كان يف السر

قل هلم يف حال أنفسهم النجسة املنطوية على النفاق قوال يبلغ منهم الزجر عن العود إىل ما فعلوا انتهى واختلف يف 
القول البليغ فقيل هو الزجر والردع والكف بالبالغة من القول وقيل هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق 

نفوسهم والبالغة مأخوذة من بلوغ املراد بالقول وقوله تعاىل وما أرسلنا من قاله احلسن وهذا أبلغ ما يكون يف 
رسول إال ليطاع بإذن اهللا تنبيه على جاللة الرسل أي فأنت يا حممد منهم جتب طاعتك وتتعني إجابة الدعوة إليك 

لسا عند قرب النيب صلى اهللا وبإذن اهللا معناه بأمر اهللا وظلموا أنفسهم أي باملعصية والنفاق وعن العتيب قال كنت جا
عليه و سلم فجاء أعرايب فقال السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا تعاىل يقول ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك 
فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما وقد جئتك مستعفيا من ذنويب مستغفرا إىل ريب مث انشأ 

  يقول 



  ... فطاب من طيبهن القاع واألكم ... فنت بالقاع اعظمه يا خري من د
  ... فيه العفاف وفيه اجلود والكرم ... نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه ... 

قال مث انصرف فحملتين عيناي فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم فقال يل يا عتيب إحلق األعرايب فبشره أن 
من حلية النووي وسنن الصاحلني للباجي وفيه مستغفرا من ذنويب مستشفعا بك إىل ريب اهللا تعاىل قد غفر له انتهى 

وقوله تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم اآلية قال الطربي قوله فال رد على ما تقدم تقديره 
منا قدم ال على القسم اهتماما فليس األمر كما يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك مث استأنف القسم وقال غريه إ

بالنهي وإظهارا لقوته قال ابن عطاء اهللا يف التنوير ويف قوله سبحانه فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر 
بينهم داللة على أن اإلميان احلقيقي ال حيصل إال ملن حكم اهللا ورسوله على نفسه قوال وفعال وأخذا وتركا وحبا 

هذا أنه ال حتصل لك حقيقة اإلميان باهللا إال بأمرين االمتثال ألمره واالستسالم لقهره سبحانه وبغضا فتبني لك من 
انتهى وشجر معناه اختلط والتف من أمورهم وهو من الشجر شبه بالتفاف األغصان واحلرج الضيق والتكلف 

ليم ألن العرب إمنا تردف واملشقة قال جماهد حرجا شكا وقوله تسليما مصدر مؤكد منىبء عن التحقيق يف التس
الفعل باملصدر إذا أرادت أن الفعل وقع حقيقة كما قال تعاىل وكلم اهللا موسى تكليما قال جماهد وغريه املراد هبذه 
اآلية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إىل الطاغوت وفيهم نزلت ورجح الطربي هذا ألنه أشبه بنسق اآلية وقالت 

الزبري بن العوام ىف السقي مباء احلرة كما هو مذكور ىف البخاري وغريه وان الزبري قال طائفة نزلت ىف رجل خاصم 
فما احسب ان هذه اآلية نزلت إال يف ذلك وكتبنا معناه فرضنا أن أقتلوا أنفسكم معناه يقتل بعضكم بعضا وقد 

  تقدم نظريه يف البقرة 

نافق حبكم النيب صلى اهللا عليه و سلم ما رأينا أسخف من وسبب االية على ما حكى أن اليهود قالوا ملا مل يرض امل
هؤالء يؤمنون مبحمد مث ال يرضون حبكمه وحنن قد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغ القتل فينا سبعني ألفا فقال ثابت 

مل يفعلوه  بن قيس لو كتب ذلك علينا لفعلناه فنزلت اآلية معلمة حبال أولئك املنافقني وانه لو كتب ذلك على األمة
وما كان يفعله إال قليل مؤمنون حمققون كثابت قلت ويف العتبية عن مالك عن أيب بكر رضي اهللا عنه حنو مقالة 

ثابت بن قيس قال ابن رشد وال شك أن أبا بكر من القليل الذي استثىن اهللا تعاىل يف اآلية فال احد أحق هبذه الصفة 
فع علىالبدل من واو فعلوه عند البصريني انتهى ولو أهنم فعلوا ما يوعظون منه انتهى قال ص إال قليل اجلمهور بالر

به أي لو أن هؤالء املنافقني اتعظوا وأنابوا لكان خريا هلم وتثبيتا معناه يقينا وتصديقا وحنو هذا أي يثبتهم اهللا مث ذكر 
حيصيه بشر من النعيم املقيم والصراط  تعاىل ما كان مين به عليهم من تفضله باألجر ووصفه إياه بالعظيم مقتض ما ال

املستقيم اإلميان املؤدي إىل اجلنة واملقصود تعديد ما كان ينعم به عليهم سبحانه وقوله جلت عظمته ومن يطع اهللا 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم اآلية ملا ذكر اهللا سبحانه األمر الذي لو فعلوه ألنعم عليهم ذكر بعد 

من يفعله وهذه االية تفسر قوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقالت طائفة  ذلك ثواب
إمنا نزلت هذه االية ملا قال عبد اهللا بن زيد األنصاري الذي أري األذان يا رسول اهللا إذا مت ومتنا كنت يف عليني 

ة قال ع ومعىن أهنم معهم يف دار واحدة ومتنعم فال نراك وال جنتمع بك وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه اآلي
  واحد وكل من فيها قد رزق الرضى حباله وذهب عنه أن يعتقد أنه مفصول وإن كنا حنن قد علمنا من 

الشريعة أن أهل اجلنة ختتلف مراتبهم على قدر أعماهلم وعلى قدر فضل اهللا على من يشاء والصديق فعيل من 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الصديقون املتصدقون ولفظ الشهداء يف هذه اآلية الصدق وقيل من الصدقة وروي 



يعم أنواع الشهداء قال ص وحسن اوالئك رفيقا فيه معىن التعجب كأنه قال وما أحسن أولئك رفيقا وقد قدمنا يف 
ء استعملت استعمال كالم ابن احلاج ما يدل على أن التعجب الزم لفعل املستعمل للمدح والذم على كل حال سوا

نعم أو ال انتهى وقوله تعاىل ذلك الفضل من اهللا اإلشارة بذلك إىل كون املطيعني مع املنعم عليهم وقوله تعاىل يا أيها 
الذين ءامنوا خذوا حذركم اآلية هذا خطاب املخلصني من أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وأمر هلم جباهد 

 ومحاية اإلسالم وخذوا حذركم أي احزموا واستعدوا بأنواع االستعداد وانفروا معناه الكفار واخلروج يف سبيل اهللا
اخرجوا وثبات معناه مجاعات متفرقات وهي السرايا والثبة حكي أهنا فوق العشرة ومجيعا معناه اجليش الكثري مع 

اب واخلطاب جلماعةاملؤمنني النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا قال ابن عباس وغريه وقوله تعاىل وإن منكم إجي
واملراد مبن املنافقون وعرب عنهم مبنكم إذ هم يف الظاهر يف عداد املؤمنني والالم الداخلة على من الم التأكيد 

والداخلة على يبطئن الم القسم عند اجلمهور وتقديره وإن منكم ملن واهللا ليبطئن ويبطئن معناه يبطيء غريه أي 
عن مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومصيبة يعين من قتال واستشهاد وإمنا هي  يثبطه وحيمله على التخلف

مصيبة حبسب اعتقاد املنافقني ونظرهم الفاسد وإمنا الشهادة يف احلقيقة نعمة من اهللا سبحانه حلسن مئاهلا وشهيدا 
نافق وقال يا ليتين كنت معهم فأفوز معناه مشاهدا وقوله تعاىل ولئن أصابكم فضل من اهللا أي ظفرمت وغنمتم ندم امل

  فوزا عظيما متمنيا شيئا قد 

كان عاهد أن يفعله مث غدر يف عهده وقوله تعاىل كأن مل يكن بينكم وبينه مودة التفاتة بليغة واعتراض بني القائل 
منا موضعه فإن واملقول بلفظ يظهر زيادة يف قبح فعلهم وقال الزجاج قوله كأن مل يكن بينكم وبينه مودة مؤخر وإ

أصابكم مصيبة قال ع وهذا ضعيف ألنه يفسد فصاحة الكالم قال ص وقوله فأفوز بالنصب هو جواب التمين 
انتهى وقوله تعاىل فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة اآلية هذا أمر من اهللا سبحانه للمؤمنني 

سبحانه ثواب املقاتلني واألجر العظيم اجلنة وقوله تعاىل وما لكم ال باجلهاد ويشرون هنا معناه يبيعون مث وصف 
تقاتلون يف سبيل اهللا اآلية ما استفهام واملستضعفني عطف على اسم اهللا عز و جل أي ويف سبيل املستضعفني 
ول اللهم الستنقاذهم ويعين باملستضعفني من كان مبكة حتت إذالل كفرة قريش وفيهم كان صلى اهللا عليه و سلم يق

أنج املستضعفني من املؤمنني والولدان عبارة عن الصبيان والقرية هنا مكة بإمجاع واآلية تتناول املؤمنني واألسرى يف 
حواضر الشرك إىل يوم القيامة قال ابن العريب يف أحكامه قال علماؤنا رمحهم اهللا أوجب اهللا تعاىل يف هذه اآلية 

دو وقد روى األئمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أطعموا اجلائع وعودوا القتال الستنقاذ األسرى من يد الع
املريض وفكوا العاين ينعي األسري قال مالك رمحه اهللا على الناس أن يفكوا األسرى جبميع أمواهلم وكذلك قالوا 

ية تقتضي تقوية قلوب املؤمنني عليهم أن يواسوهم انتهى وقوله تعاىل الذين ءامنوا يقاتلون يف سبيل اهللا اآلية هذه اآل
وحتريضهم وقرينة ذكر الشيطان بعد تدل على أن املراد بالطاغوت هنا الشيطان وإعالمه تعاىل بضعف كيد 

الشيطان فيه تقوية لقلوب املؤمنني وجترئة هلم على مقارعة الكيد الضعيف فإن العزم واحلزم الذي يكون على حقائق 
  اإلميان يكسره ويهده 

تعاىل أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا ايديكم وأقيموا الصلوة اآلية اختلف املتأولون فيمن املراد بقوله الذين قيل وقوله 
هلم فقال ابن عباس وغريه كان مجاعة من املؤمنني قد انفوا من الذل مبكة قبل اهلجرة وسألوا رسول اهللا صلى اهللا 

هم عن اهللا تعاىل بكف االيدى فلما كتب عليهم القتال باملدينة شق عليه و سلم أن يبيح هلم مقاتلة املشركني فامر
ذلك على بعضهم وحلقهم ما يلحق البشر من اخلور والكع عن مقارعة العدو فنزلت اآلية فيهم وقال ابن عباس 



يح فعلهم ايضا وجماهد امنا اآلية حكاية عن حال اليهود اهنم فعلوا ذلك مع نبيهم يف وقته فمعىن احلكاية عنهم تقب
وهني املؤمنني عن فعل مثله وقيل املراد املنافقون واو تقدم شرحها يف سورة البقرة يف قوله تعاىل او اشد قسوة الن 

املوضعني سواء وقوهلم مل كتبت علينا القتال رد يف صدر اوامر اهللا سبحانه وقلة استسالم له واالجل القريب يعنون 
رون قال ع وهذا حيسن إذا كانت اآلية يف اليهود أو يف املنافقني وأما إذا به موهتم على فرشهم هكذا قال املفس

كانت يف طائفة من الصحابة فامنا طلبوا التأخر إىل وقت ظهور االسالم وكثرة عددهم وحيسن القول باهنا يف 
عىن قل يا حممد هلؤالء املنافقني اطراد ذكرهم فيما يأتى بعد من اآليات وقوله سبحانه قل متاع الدنيا قليل اآلية امل

متاع الدنيا أي االستمتاع باحلياة فيها الذى حرصتم عليه قليل وباقى اآلية بني وهذا اخبار منه سبحانه يتضمن حتقري 
الدنيا قلت وملا علم اهللا يف الدنيا من اآلفات محى منها اولياءه ففي الترمذي عن قتادة بن النعمان عن النيب صلى اهللا 

ه قال إذا احب اهللا عبدا محاه الدنيا كما يظل احدكم حيمى سقيمه املاء قال أبو عيسى ويف الباب عن عليه و سلم ان
صهيب وأم املنذر وهذا حديث حسن ويف الترمذي عن ابن مسعود قال نام النيب صلى اهللا عليه و سلم على حصري 

  فقام وقد اثر يف جنبه فقلنا 

ماىل وما للدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح يا رسول اهللا لو اختذنا لك فراشا فقال 
وتركها ويف الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى وقوله سبحانه يف بروج 

يف التحصن االكثر واالصح الذى عليه اجلمهور أنه اراد بالربوج احلصون اليت يف األرض املبنية الهنا غاية البشر 
واملنعة فمثل اهللا هلم هبا قال قتادة املعىن يف قصور حمصنة وقاله ابن جريج واجلمهور وبرج معناه ظهر ومنه تربج 

املرأة ومشيدة قال الزجاج وغريه معناه مرفوعة مطولة ومنه اشاد الرجل ذكر الرجل إذا رفعه وقالت طائفة مشيدة 
ساءي عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اكثروا ذكر معناه حمسنة باللشيد وهو اجلص وروى الن

هادم اللذات يقىن املوت وخرجه ابن ماجه والترمذي وخرجه أبو نعيم احلافظ بإسناده من حديث مالك بن انس 
نده عن حيي بن سعيد عن ابن املسيب عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله وروى ابن ماجة بس

عن ابن عمر انه قال كنت جالسا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل من االنصار فسلم على النيب صلى اهللا 
عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي املؤمنني افضل قال احسنهم خلقا قال فأي املؤمنني اكيس قال اكثرهم للموت 

رجه مالك ايضا انتهى من التذكرة وقوله تعاىل وإن تصبهم ذكرا واحسنهم ملا بعده استعدادا اوالئك االكياس واخ
حسنة اآلية الضمري يف تصبهم عائد على الذين قيل هلم كفوا ايديكم وهذا يدل على اهنم املنافقون الن املؤمنني ال 

واملعىن أن تليق هبم هذه املقالة والن اليهود مل يكونوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم حتت امر فتصيبهم بسببه اسواء 
تصب هؤالء املنافقني حسنة من غنيمة أو غري ذلك رأوا أن ذلك باالتفاق من صنع اهللا ال بربكة اتباعك واالميان 

  بك وان 

تصبهم سيئة أي هزمية أو شدة جوع أو غري ذلك قالوا هذه بسببك وقوله قل كل من عند اهللا إعالم من اهللا سبحانه 
خلق له ومن عنده ال رب غريه وال خالق وال خمترع سواه واملعىن قل يا حممد أن اخلري والشر واحلسنة والسيئة 

هلؤالء مث وخبهم سبحانه باالستفهام عن علة جهلهم وقلة فهفهم وحتصيلهم ملا خيربون به من احلقائق والفقه يف اللغة 
امية وقوله تعاىل ما أصابك الفهم ويف الشرع الفهم يف أمور الدين مث غلب عليه اإلستعمال يف علم املسائل األحك

من حسنة فمن اهللا اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه داخل يف املعىن ومعىن اآلية عند ابن عباس وغريه 
على القطع واستيناف األخبار من اهللا عز و جل بأن احلسنة منه ومن فضله وبأن السيئة من اإلنسان بإذنابه وهي من 



ختراعه ال خالق سواه سبحانه ال شريك له ويف مصحف ابن مسعود فمن نفسك وأنا قضيتها اهللا تعاىل خبلقه وا
عليك وقرأ هبا ابن عباس ويف وراية وأنا قدرهتا عليك ويعضد هذا التأويل أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن نصر الداودي قوله تعاىل وما  معناه أن ما يصيب ابن آدم من املصائب فإمنا هو عقوبة ذنوبه قال أبو جعفر أمحد
أصابك من سيئة فمن نفسك خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد غريه انتهى ويف قوله سبحانه وأرسلناك 
للناس رسوال مث تاله بقوله وكفى باهللا شهيدا توعد للكفار وهتديد تقتضيه قوة الكالم ألن املعىن شهيدا على من 

الرسول فقد أطاع اهللا فاملعىن أن الرسول عليه السالم إمنا يأمر وينهي بيانا وتبليغا عن اهللا  كذبه وقوله تعاىل من يطع
وتوىل معناه أعرض وحفيظا حيتمل معنيني أي لتحفظهم حىت ال يقعوا يف الكفر واملعاصي وحنوه أو لتحفظ مساويهم 

قبل نزول القتال وإمنا كانت توطئة ورفقا وحتسبها عليهم وهذه اآلية تقتضي اإلعراض عن من توىل والترك له وهي 
  من اهللا 

عز و جل حىت يستحكم أمر اإلسالم وقوله تعاىل ويقولون طاعة اآلية نزلت يف املنافقني باتفاق املفسرين املعىن 
يقولون لك يا حممد أمرنا طاعة فإذا خرجوا من عندك اجتمعوا ليال وقالوا غري ما أظهروا لك وبيت معناه فعل ليال 
وهو مأخوذ من بات أو من البيت ألنه ملتزم بالليل وقوله تقول حيتمل أن يكون معناه تقول أنت وحيتمل تقول هي 
لك واألمر باإلعراض إمنا هو عند معاقبتهم وجمازاهتم وأما استمرار عظتهم ودعوهتم فالزم مث أمر سبحانه بالتوكل 

صر والوكيل القائم باألمور املصلح ملا خياف من فسادها وقوله عليه والتمسك بعروته الوثقى ثقة بإجناز وعده يف الن
تعاىل أفال يتدبرون القرآن اآلية املعىن أفال يتدبر هؤالء املنافقون كالم اهللا تعاىل فتظهر هلم براهينه وتلوح هلم أدلته 

تأثريها يف القلب ضعيف قلت اعلم رمحك اهللا تعاىل أن تدبر القرآن كفيل لصاحبه بكل خري وأما اهلدرمة والعجلة ف
قال النووي رمحه اهللا وقد كره مجاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة ويدل عليه ما رويناه باألسانيد الصحيحة يف 
سنن أيب داود والترمذي والنسائي وغريها عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يف اقل من ثالث انتهى قال ع والتدبر هو النظر يف أعقاب األمور وتأويالت األشياء  سلم ال يفقه من قرأ القرآن
هذا كله يقتضيه قوله سبحانه أفال يتدبرون القرآن وهذا أمر بالنظر واالستدالل مث عرف تعاىل مبوقع احلجة أي لو 

لذي ال ميكن مجعه إذ ذلك موجود كان من كالم البشر لدخله ما يف البشر من القصور وظهر فيه التناقض والتنايف ا
يف كالم البشر والقرآن منزه عنه إذ هو كالم احمليط بكل شيء سبحانه قال ع فإن عرضت ألحد شبهة وظن 

اختالفا يف شيء من كتاب اهللا فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه وقوله تعاىل وإذا جاءهم أمر من 
  األمن أو اخلوف اآلية 

ملفسرين أن اآلية يف املنافقني حسبما تقدم واملعىن أن املنافقني كانوا يتشوفون إىل مساع ما يسيء النيب قال مجهور ا
صلى اهللا عليه و سلم فإذا طرأت هلم شبهة أمن للمسلمني أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأهنا وأذاعوا ذلك 

موها وأذاعوا ذلك وأذاعوا به معناه أفشوه التحقري والتصغري وإذا طرأت هلم شبهة خوف للمسلمني أو مصيبة عظ
وهو فعل يتعدى حبرف اجلر وبنفسه أحيانا وقالت فرقة االية نزلت يف املنافقني وفيمن ضعف جلده وقلت جتربته من 

املؤمنني ويف الصحيح من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه جاء وقوم يف املسجد يقولون طلق رسول اهللا 
و سلم نساءه مث قال فقلت يا رسول اهللا أطلقت نساءك فقال ال قال عمر فقمت على باب املسجد صلى اهللا عليه 

فقلت أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يطلق نساءه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وإذ جاءهم أمر من األمن أو 
رسول اآلية املعىن لو أمسكوا عن اخلوض اخلوف اآلية قال وأنا الذي استنبطته وقوله تعاىل ولو ردوه إىل ال



واستقصوا األمر من قبل الرسول وأويل األمر وهم األمراء والعلماء لعلمه طالبه من أويل األمر والبحثة عنه وهم 
مستنبطوه كما يستنبط املاء وهو استخراجه من األرض وقوله سبحانه ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته اآلية خطاب 

باتفاق من املتأولني وقوله إال قليال هو مستنثى يف قول مجاعة من قوله ال تبعتم الشيطان إال قليال جلميع املؤمنني 
وقال ابن عباس وابن زيد ذلك مستثىن من قوله اذاعوا به إال قليال ورجحه الطربي وقال قتادة هو مستثىن من قوله 

العلماء أن جيعلوا االستثناء من قوله التبعتم الشيطان يستنبطونه إال قليال ت قال الداودي قال أبو عبيدة وإمنا كره 
إال قليال ألنه ال وجه له فإنه لوال فضل اهللا ورمحته التبعوا الشيطان كلهم انتهى وهو حسن وأما قوله ال وجه له 

  ففيه نظر فقد وجهه العلماء مبا ال نطيل بذكره وقوله تعاىل فقاتل 

اللفظ للنيب صلى اهللا عليه و سلم وحده لكن مل جند قط يف خرب أن القتال فرض يف سبيل اهللا االية هذا أمر يف ظاهر 
على النيب صلى اهللا عليه و سلم دون األمة مدة ما واملعىن واهللا أعلم أنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

ول له فقاتل يف سبيل اللفظ وهو مثال ما يقال لكل واحد يف خاصة نفسه أي أنت يا حممد ولك واحد من أمتك الق
اهللا ال تكلف إال نفسك وهلذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن جياهد ولو وحده ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه 

و سلم واهللا ألقاتلنكم حىت تنفرد سالفيت وقول أيب بكر رضي اهللا عنه وقت الردة ولول خالفتين مييين جلاهدهتا 
عاىل فقال عكرمة وغريه هي واجبة بفضل اهللا ووعده اجلميل قلت أي واقع ما بشمايل وعسى إذا وردت من اهللا ت

وعد به سبحانه والتنكيل األخذ بأنواع العذاب وقوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة اآلية قال جماهد وغريه هي يف 
لنصيب شفاعات الناس بينهم يف حوائجهم فمن يشفع لينفع فله نصيب ومن يشفع ليضر فله كفل والكفل ا

ويستعمل يف اخلري ويف الشر ويف كتاب اهللا تعاىل يؤتكم كفلني من رمحته وروى أبو داود عن أيب أمامة عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من شفع ألحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا 

وكنت على إساءته ... وذي ضغن كففت النفس عنه ... بن عبد املطلب انتهى ومقيتا معناه قديرا ومنه قول الزبري 
  ... مقيتا 

أي قديرا وقيل ميتا معناه شهيدا وقيل حفيظا وذهب مقاتل إىل أنه الذي يقوت كل حيوان قال الداودي قال الكليب 
 اآلية ختيري الراد فإذا قال املقيت هواملقدر بلغة قريش انتهى وقوله سبحانه وإذا حييتم بتحية اآلية قالت فرقة معىن

  البادىء السالم عليك فللراد أن يقول وعليك السالم فقط وهذا هو 

الرد وله أن يقول وعليك السالم ورمحة اهللا وهذا هو التحية بأحسن وروي عن ابن عمر وغريه انتهاء السالم إىل 
إذا حييتم بتحية فإن نقص املسلم من النهاي ة فحيوا بأحسن منهاوإن انتهى فردوها كذلك الربكة وقالت فرقة املعنى

قال عطاء واآلية يف املؤمنني خاصة ومن سلم من غريهم فيقال له عليك كما يف احلديث ويف أيب داود والترمذي أن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوىل الناس باهللا من بدأ بالسالم انتهى واكثر أهل العلم على أن االبتداء بالسالم 

ؤكدة ورده فريضة ألنه حق من احلقوق قاله احلسن وغريه قال النووي وروينا يف كتاب ابن السين عن أنس سنة م
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبدين متحابني يف اهللا عز و جل يستقبل أحدمها صاحبه فيصافحه 

هبما ما تقدم منها وما تأخر وروينا فيه عن أنس فيصلينان على النيب صلى اهللا عليه و سلم إال مل يتفرقا حىت تغفر ذنو
أيضا قال ما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيد رجل ففارقه حىت قال اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وروينا فيه عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطايامها بينهما ويف رواية إذا التقى املسلمان فتصافحا املسلمني 



ومحدا اهللا تعاىل واستغفرا غفر اهللا عز و جل هلما انتهى حسيبا معناه حفيظا وهو فعيل من احلساب وقوله سبحانه اهللا 
تحذير الذي تضمنه قوله تعاىل إن اهللا كان على كل شيء حسيبا ال إله إال هو ليجمعنكم اآلية ملا تقدم اإلنذار وال

تاله اإلعالم بصفة الربوبية وحال الوحدانية واإلعالم باحلشر والبعث من القبور للثواب والعقاب إعالما بقسم 
أصدق تقديره وحقه وعظمته ليجمعنكم واجلمع مبعىن احلشر وقوله سبحانه ومن أصدق من اهللا حديثا املعىن ال أحد 

  من اهللا تعاىل وقوله تعاىل فما لكم يف 

املنافقني فئتني اآلية واختلف يف هؤالء املنافقني فقال ابن عباس هم قوم كانوا مبكة أظهروا اإلميان ألصحاب النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يف كتب بعثوا هبا إىل املدينة مث خرجوا مسافرين إىل الشام واعطتهم قريش بضاعات وقالوا 

م أنتم ال ختافون أصحاب حممد ألنكم ختدعوهنم بإظهار اإلميان فاتصل خربهم باملدينة فاختلف املؤمنون فيهم هل
فقالت فرقة خنرج إليهم فإهنم منافقون وقالت فرقة بل هم مؤمنون ال سبيل لنا إليهم فنزلت اآلية وعن جماهد حنوه 

روا وقال زيد بن ثابت نزلت يف عبد اهللا بن أيب وأصحابه قال ع ويعضده ما يف آخر اآلية من قوله تعاىل حىت يهاج
املنافقني الذين رجعوا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد وهم يف صحيح البخاري مسندا قال ابن العريب يف 
ر أحكامه وهذا القول هو اختيار البخاري والترمذي انتهى قال ع وعلى هذا فقوله سبحانه حىت يهاجروا املراد هج

ما هنى اهللا عنه كما قال عليه السالم واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه وفئتني معناه فرقتني واركسهم معناه أرجعهم 
يف كفرهم وضالهلم والركس الرجيع ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الروثة أهنا ركس وحكى النضر بن مشيل 

ل من املتأولني أهلكهم أو أضلمهم فإمنا هو باملعىن وباقي والكسائي ركس وأركس مبعىن واحد أي أرجعهم ومن قا
اآلية بني قال ص اركسهم أي ردهم يف الكفر وقال ابن العريب يف أحكامه أخرب اهللا تعاىل أنه رد املنافقني إىل الكفر 

الة وهو اإلركاس وهو عبارة عن الرجوع إىل احلالة املكروهة كما قال يف الروثة أهنا ركس أي رجعت إىل ح
مكروهة فنهى اهللا سبحانه الصحابة ان يتعلقوا فيهم بظاهر اإلميان إذ كان باطنهم الكفر وأمرهم بقتلهم حيث 

وجدوهم انتهى وقوله تعاىل إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق اآلية قال ص إال الذين يصلون استثناء 
  متصل من 

آلية من آيات املوادعة يف أول اإلسالم مث نسخت مبا يف سورة براءة مفعول فخذوهم واقتلوهم انتهى قال ع هذه ا
فاآلية تقتضي أن من وصل من املشركني الذين ال عهد بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل هؤالء أهل العهد 

وحيتمل أن فدخل يف عدادهم وفعل فعلهم من املوادعة فال سبيل عليه وقوله تعاىل أو جاءوكم عطف على يصلون 
يكون على قوله بينكم وبينهم ميثاق واملعىن يف العطفني خمتلف وهذا أيضا حكم قبل أن يستحكم أمر اإلسالم فكان 

املشرك إذا اعتزل القتال وجاء إىل دار اإلسالم مساملا كارها لقتال قومه مع املسلمني ولقتال املسلمني مع قومه ال 
ءة ومعىن حصرت ضاقت وحرجت ومنه احلصر يف القول وهو ضيق سبيل عليه وهذه نسخت أيضا مبا يف برا

الكالم على املتكلم وحصرت يف موضع نصب على احلال والسالم يف قوله لسلطهم جواب لو واملعىن ولو شاء اهللا 
لسلط هؤالء الذين هم هبذه الصفة من املساملة واملتاركة عليكم فإن اعتزلوكم أي إذا وقع هذا فلم يقاتلوكم فال 
سبيل لكم عليهم وهذا كله والذي يف سورة املمتحنة ال ينهاكم اهللا اآلية منسوخ قاله قتادة وغريه والسلم هاهنا 
الصلح وقوله تعاىل ستجدون ءاخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم اآلية ملا وصف اهللا سبحانه احملققني يف 

ريدون اإلقامة يف مواضعهم مع أهليهم يقولون هلم حنن معكم املتاركة والقاء السلم نبه على طائفة خمادعة كانوا ي
وعلى دينكم ويقولون أيضا للمسلمني حنن معكم وعلى دينكم خبثة منهم وخديعة وقوله إىل الفتنة معناه إىل 



 االختبار حكي أهنم كانوا يرجعون إىل قومهم فيقال ألحدهم قل ريب اخلنفساء ريب العود ريب العقرب وحنوه فيقوهلا
ومعىن أركسوا أي رجعوا رجع ضاللة أي أهلكوا يف االختبار مبا واقعوه من الكفر وهذه اآلية حض على قتل 

  هؤالء املخادعني إذا مل يرجعوا عن حاهلم وثقفتموهم مأخوذ من الثقاف أي 

جل فهو  ظفرمت هبم مغلوبني متمكنا منهم والسلطان احلجة قال عكرمة حيثما وقع السلطان يف كتاب اهللا عز و
احلجة وقوله تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ اآلية قال مجهور املفسرين معىن اآلية وما كان يف إذن اهللا 
ويف أمره للمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه مث استثىن استثناء منقطعا ليس من األول وهو الذي تكون فيه إال مبعىن لكن 

 معىن اآلية وجه آخر وهو أن تقدر كان مبعىن استقر ووجد كانه قال وما وجد والتقدير لكن اخلطأ قد يقع ويتجه يف
وال تقرر وال ساغ ملؤمن ان يقتل مؤمنا إال خطأ إذ هو مغلوب فيه فيجيء االستثناء على هذا متصال وتتضمن االية 

آلية حقيقة اخلطأ أن ال على هذا اعظام العمد وبشاعة شأنه وقوله تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ا
يقصده بالقتل ووجوه اخلطأ كثرية ال حتصى يربطها عدم القصد قال ابن عباس وغريه الرقبة املؤمنة هي الكبرية اليت 
قد صلت وعقلت اإلميان وقالت مجاعة منهم مالك بن أنس جيزىء كل من حيكم له حبكم اإلسالم يف الصالة عليه 

أحب إيل وال جيزىء ذو العيب الكثري كأقطع اليدين أو الرجلني أو األعمى إن مات قال مالك ومن صلى وصام 
إمجاعا فيما علمت ومسلمة معناه مؤداة مدفوعة وهي على العاقلة فيما جاوز ثلث الدية وإال أن يصدقوا يريد أولياء 

ا قد آمن وبقي يف القتيل وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن اآلية أي وإن كان هذا املقتول خطأ مؤمن
قومه وهم كفرة عدو لكم فال دية فيه وإمنا كفارته حترير الرقبة قاله ابن عباس وغريه وسقطت الدية عندهم لوجهني 
أحدمها أن أولياء املقتول كفار فال يصح دفع الدية إليهم واآلخر قلة حرمة هذا املقتول فال دية فيه واحتجوا بقوله 

جروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا وقالت فرقة بل الوجه يف سقوط الدية تعاىل والذين آمنوا ومل يها
  أن األولياء 

كفار فقط وسواء قتل بني أظهر املسلمني أو بني قومه الكفار ألنه ال يصح دفعها إىل الكفار قال ع وقائل املقالة 
لبيت املال والكفارة وقوله تعاىل وان كان من  االوىل يقول أن قتل املؤمن يف بلد املسلمني وقومه حرب ففيه الدية

قوم بينكم وبينهم ميثاق اآلية قال ابن عباس وغريه املقتول من اهل العهد خطأ النباىل كان مؤمنا او كافرا على 
عهد قومه فيه الدية والتحرير وقوله فمن مل جيد فصيام شهرين اآلية أي فمن مل جيد الرقبة وال اتسع ماله لشرائها 

جزيه صيام شهرين متتابعة االيام ال يتخللها فطر وتوبة نصب على املصدر ومعناه رجوعا بكم إىل التيسري في
والتسهيل وقوله تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اآلية املتعمد يف لغة العرب القاصد إىل الشيء 

هو الصحيح ورأى الشافعي وغري أن القتل بغري  واجلمهور إن املتعمد كان من قتل كان القتل حبديدة أو غريها وهذا
احلديد املشحوذ هو شبه العمد ورأوا فيه تغليظ الدية ومالك ال يرى شبه العمد وال يقول به وإمنا القتل عنده ما 

ذكره اهللا تعاىل عمد أو خطأ ال غري وقوله تعاىل فجزاؤه جهنم تقديره عند أهل السنة فجزاؤه ان جازاه بذلك أي 
ل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه قال ع ومن اقيم عليه احلد وقتل قودا فهو غري متبع يف اآلخرة والوعيد غري هو أه

نافذ عليه امجاعا وللحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أنه من عوقب يف الدنيا فهو كفارة له ومعىن اخللود هنا 
ع واجلمهور على قبول توبته وروي عن بعض  مدة طويلة أن جازاه اهللا ويدل على ذلك سقوط لفظ التأبيد قال

العلماء اهنم كانوا يقصدون اإلغالظ والتخويف احيانا فيطلقون أن ال تقبل توبته منهم ابن شهاب وابن عباس فكان 



ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له توبتك مقبولة وإذا سأله من مل يفعل قال ال توبة للقاتل وعن ابن 
   عباس

حنوه قال الداودي وعن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال واهللا للدنيا وما فيها اهون على اهللا من قتل 
نفس بغري حق ومن اعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي اهللا يوم يلقاه مكتوب على جبهته آيس من رمحة اهللا وعن 

ل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من قتل مؤمنا متعمدا أو مات معاوية أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ك
كافرا وعن أيب هريرة أنه سئل عن قاتل املؤمن هل له من توبة فقال ال واهللا الذى ال اله إال هو ال يدخل اجلنة حىت 

النار  يلج اجلمل يف سم اخلياط قال ولو أن أهل السموات واألرض اشركوا يف دم مؤمن إال كبهم اهللا مجيعا يف
انتهى وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا اآلية تقول ضربت يف األرض إذا سرت لتجارة 
أو غزو أو غريه مقترنة بفى وضربت األرض دون يف إذا قصدت قضاء احلاجة وقال ص ضربتم أي سافرمت قال ع 

اهللا عليه و سلم لقيت رجال له مجل ومتيع وقيل غنيمة فسلم  وسبب هذه اآلية أن سرية من سرايا رسول اهللا صلى
على القوم وقال ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا فحمل عليه احدهم فقتله واختلف يف تعيني القاتل واملقتول يف هذه 

امة واملقتول النازلة والذى عليه األكثر وهو يف سري ابن إسحاق ويف مصنف أيب داود وغريمها أن القاتل حملم بن جث
عامر بن األضبط وال خالف أن الذى لفظته األرض حني مات هو حملم بن جثامة وقرأ مجهور السبعة فتبينوا وقرأ 

نافع وغريه السلم ومعناه االستسالم أي القى بيده واستسلم لكم واظهر دعوتكم وقرأ باقى السبعة السالم بااللف 
مه بتحية االسالم مؤذن بطاعته وانقيادة ويف بعض طرق عاصم السلم يريد سالم ذلك املقتول على السرية ألن سال

  بكسر السني املشددة وسكون 

الالم وهو الصلح واملعىن املراد هبذه الثالثة متقارب وقرئ لست مؤمنا بفتج امليم أي لسنا نؤمنك وقوله تعاىل فعند 
دون ارتكاب حمظور أي فال تتهافتوا واختلف يف  اهللا مغامن كثرية عدة منه سبحانه مبا يأيت به من فضله من احلالل

قوله كذلك كنتم من قبل فقال ابن جبري معناه كذلك كنتم مستخفني من قومكم بإسالمكم فمن اهللا عليكم باعزاز 
دينكم واظهار شريعتكم فهم اآلن كذلك كل واحد منهم خائف من قومه متربص ان يصل اليكم فلم يصلح اذا 

تبينوا امره وقال ابن زيد املعىن كذلك كنتم كفرة فمن اهللا عليكم بان اسلمتم فال تنكروا ان وصل ان تقتلوه حىت ت
يكون هو كافرا مث يسلم حليه مث وكد تبارك وتعاىل الوصية بالتبني واعلم انه خبري مبا يعمله العباد وذلك منه خرب 

لكم وقوله تعاىل ال يستوى القاعدون من يتضمن حتذيرا منه سبحانه أي فاحفظوا انفسكم وجنبوا الزلل املوبق 
املؤمنني غري اوىل الضرر اآلية يف قوله تعاىل ال يستوى اهبام على السامع وهو ابلغ من حتديد املنزلة الىت بني اجملاهد 
والقاعد فاملتأمل ميشى مع فكرته وال يزال يتخيل الدرجات بينهما والقاعدون عبارة عن املتخلفني قلت وخرج ابو 

بن اخلطيب بسيده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يف اجلنة  بكر
شجرة خترج من اعالها احللل ومن اسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة بالدر والياقوت ال تروث وال تبول 

الذين اسفل منهم يا اهل اجلنة ناصفونا يا رب ذوات اجنحة فيجلس عليها أولياء اهللا فتطري هبم حيث شاءوا فيقول 
ما بلغ هؤالء هذه الكرامة فيقول اهللا تعاىل إهنم كانوا يصومون وكنتم تفطرون وكانوا يقومون بالليل وكنتم تنامون 

وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا جياهدون العدو وكنتم جتبنون انتهى وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزة غري 
  ع صفة للقاعدون وقرأ نافع وغريه بالرف



غري بالنصب استثناء من القاعدين وروي من غري ما طريق أن اآلية نزلت ال يستوى القاعدون من املؤمنني 
واجملاهدون فجاء ابن أم مكتوم حني مسعها فقال يا رسول اهللا هل من رخصة فإىن ضرير البصر فنزلت عند ذلك غري 

اصم رضي اهللا عنه كنا قعودا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فانزل عليه وكان إذا أوىل الضرر قال الفلتان بن ع
اوحي اليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ مسعه وبصره ملا يأتيه من اهللا وكنا نعرف ذلك يف وجهه قال فلما فرغ قال 

م األعمى فقال يا رسول اهللا ما للكاتب اكتب ال يستوى القاعدون من املؤمنني واجملاهدون إىل أخر اآلية قال فقا
ذنبنا قال فأنزل اهللا على رسوله فقلنا لالعمى أنه ينزل عليه قال فخاف أن ينزل فيه شيء فبقي قائما مكانه يقول 

اتوب إىل رسول اهللا حىت فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال للكاتب اكتب غري أوىل الضرر وأهل الضرر 
اضرت هبم حىت منعتهم اجلهاد قاله ابن عباس وغريه وقوله تعاىل بأمواهلم وانفسهم هي الغاية هم اهل االعذار إذ قد 

يف كمال اجلهاد قال ابن جريج الفضل بدرجة هو على القاعدين من اهل العذر قال ع الهنم مع املؤمنني بنياهتم كما 
درجات هو على القاعدين من غري عذر هو مذكور يف احلديث الصحيح قال ابن جريج والتفضيل باالجر العظيم وال

واحلسىن اجلنة اليت وعدها اهللا املؤمنني وكذلك قال السدي وغريه وقال ابن حمرييز الدرجات هي درجات يف اجلنة 
سبعون ما بني الدرجتني حضر اجلواد املضمر سبعني سنة قلت ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

قال أن يف اجلنة مائة درجة اعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بني  صلى اهللا عليه و سلم أنه
السماء واألرض فاذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فأنه اوسط اجلنة واعلى اجلنة وفوفه عرش الرمحن ومنه تفجر اهنار 

  اجلنة انتهى 

براءة يف قوله تعاىل ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وقال ابن زيد الدرجات يف اآلية هي السبع املذكورة يف 
اآلية قال ع ودرجات اجلهاد لو حصرت أكثر من هذه لكن جيمعها بذل النفس واالعتمال بالبدن واملال يف أن 

تكون كلمة اهللا هي العليا وال شك أن حبسب مراتب األعمال ودرجاهتا تكون مراتب اجلنة ودرجاهتا فاالقوال كلها 
ربة وباقى اآلية وعد كرمي وتانيس وقوله تعاىل أن الذين توفاهم املالئكة ظاملى انفسهم قالوا فيم كنتم اآلية املراد متقا

هبذه اآلية إىل قوله مصريا مجاعة من أهل مكة كانوا قد اسلموا فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم اقاموا مع 
مر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر فنزلت اآلية فيهم قال ع قومهم وفنت منهم مجاعة فافتتنوا فلما كان أ

والذى جيرى مع االصول أن من مات من هؤالء مرتدا فهو كافر ومأواه جهنم على جهةاخللود املؤبد وهذا هو 
جرة ظاهر أمر هؤالء وأن فرضنا فيهم من مات مؤمنا واكره على اخلروج أو مات مبكة فإمنا هو عاص يف ترك اهل
مأواه جهنم على جهة العصيان دون خلود وقوله تعاىل توفاهم حيتمل أن يكون فعال ماضيا وحيتمل أن يكون 

مستقبال على معىن تتوفاهم فحذفت احدى التائني وتكون يف العبارة إشارة إىل ما يأيت من هذا املعىن يف املستقبل بعد 
ا بترك اهلجرة وتوفاهم املالئكة معناه تقبض أرواحهم قال نزول اآلية وظاملى أنفسهم نصب على احلال أي ظامليه

الزجاج وحذفت النون من ظاملني ختفيفا كقوله بالغى الكعبة وقول املالئكة فيم كنتم تقرير وتوبيخ وقول هؤالء كنا 
نبهم مستضعفني يف األرض اعتذار غري صحيح إذ كانوا يستطيعون احليل ويهتدون السبل مث وقفتهم املالئكة على ذ

بقوهلم أمل تكن أرض اهللا واسعة واألرض األوىل هي أرض مكة خاصة وأرض اهللا هي األرض باالطالق واملراد فتها 
  جروا فيها 

إىل مواضع االمن وهذه املقاولة إمنا هي بعد تويف املالئكة الرواح هؤالء وهي دالة على أهنم ماتوا مسلمني وإال فلو 
هذا مث استثىن سبحانه من كان استضعافه حقيقة من زمىن الرجال وضعفة النساء  ماتوا كافرين مل يقل هلم شيء من



والولدان قال ابن عباس كنت أنا وأمي من املستضعفني واحليلة لفظ عام ألنواع أسباب التخلص والسبيل سبيل 
لعفو عنهم واملراغم املدينة فيما قاله جماهد وغريه والصواب انه عام ىف مجيع السبل مث رجى اهللا تعاىل هؤالء با

املتحول واملذهب قاله ابن عباس وغريه وقال جماهد املراغم املتزحزح عما يكره وقال ابن زيد املراغم املهاجر وقال 
السدي املراغم املبتغى للمعيشة قال ع وهذا كله تفسري باملعىن وأما اخلاص باللفظة فإن املراغم هو موضع املراغمة 

حملبوسني مبكة الرغم انوف قريش حبصوله يف منعة منهم فتلك املنعة هي موضع املراغمة فلو هاجر احد من هؤالء ا
قال ابن عباس وغريه السعة هنا هي السعة يف الرزق وقال مالك السعة سعة البالد قال ع وهذا هو املشبه للفصاحة 

الفرج وهذا املعىن ظاهر أن يريد سعة األرض وبذلك تكون السعة يف الرزق واتساع الصدر وغري ذلك من وجوه 
من قوله تعاىل امل تكن أرض اهللا واسعة قال مالك بن أنس رمحه اهللا اآلية تعطي أن كل مسلم ينبغى له أن خيرج من 
البالد اليت تغري فيها السنن ويعمل فيها بغري احلق وقوله تعاىل ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه 

ه اآلية باق يف اجلهاد واملشي إىل الصالة واحلج وحنوه قلت ويف الباب حديث عن أيب أمامة املوت اآلية حكم هذ
وسيايت عند قوله تعاىل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم قال ع واآلية نزلت بسبب رجل من كنانة وقيل من 

  حيلة خزاعة أمسه ضمرة يف قول األكثر ملا مسع قول اهللا تعاىل الذين ال يستطيعون 

وال يهتدون سبيال قال اين لذو مال وعبيد وكان مريضا فقال أخرجوين إىل املدينة فأخرج يف سرير فأدركه املوت 
بالتنعيم فنزلت اآلية بسببه قال ع ومن هذه اآلية رأى بعض العلماء أن من مات من املسلمني وقد خرج غازيا فله 

ة عن الثبوت وكذلك هي وجب الن الوقوع والوجوب نزول سهمه من الغنيمة قاسوا ذلك على االجر ووقع عبار
يف االجرام بقوة فشبه الزم املعاين بذلك وباقي اآلية بني وقوله تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصالة اآلية ضربتم معناه سافرمت قال مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وابن راهويه تقصر الصالة يف 

أربعة برد وهي مثانية وأربعون ميال وحجتهم احاديث رويت يف ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقال احلسن 
والزهري تقصر يف مسرية يومني وروي هذا أيضا عن مالك وروي عنه تقصر يف مسافة يوم وليلة وهذه االقوال 

ل عطاء ال تقصر إال يف سفر طاعة وسبيل الثالثة تتقارب يف املعىن واجلمهور على جواز القصر يف السفر املباح وقا
خري واجلمهور أنه ال قصر يف سفر معصية واجلمهور أنه ال يقصر املسافر حىت خيرج من بيوت القرية وحينئذ هو 

ضارب يف األرض وهو قول مالك ومجاعة املذهب وإىل ذلك يف الرجوع وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عا والعصر بذى احلليفة ركعتني وليس بينهما ثلث يوم ويظهر من قوله تعاىل فليس عليكم صلى الظهر باملدينة أرب

جناح أن تقصروا أن القصر مباح أو خمري فيه وقد روى ابن وهب عن مالك ان املسافر خمري فيه وقاله األهبري وعليه 
هب وعليه جواب املدونة باإلعادة حذاق املذهب وقال مالك يف املبسوط القصر سنة وهذا هو الذي عليه مجهور املذ

  يف الوقت ملن امت يف سفره وقال ابن سحنون وغريه القصر فرض وقوله تعاىل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

اآلية ويف حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن اخلطاب أن اهللا تعاىل يقول ان خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته مما عجبت منه فسألت رسول 

ويفتنكم معناه ميتحنكم باحلمل عليكم واشغال نفوسكم وذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا صلى الظهر 
هم أن هلم أخرى بأصحابه قال املشركون لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال شددمت عليهم فقال قائل من

يف أثرها فأنزل اهللا تعاىل بني الصالتني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إىل أخر صالة اخلوف وقوله تعاىل وإذا كنت 
فيهم فاقمت هلم الصالة اآلية قال مجهور األمه اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتناول األمراء بعده إىل 



العلماء على أن صالة اخلوف تصلى يف احلضر إذا نزل اخلوف قال الطربي فاقمت هلم  يوم القيامة وكذلك مجهور
معناه حدودها وهيئتها وقوله تعاىل فلتقم طائفة منهم معك أمر باالنقسام أي وسائرهم وجاه العدو ومعظم الروايات 

من املأمور بأخذ األسلحة  واألحاديث على أن صالة اخلوف إمنا نزلت الرخصة فيها يف غزوة ذات الرقاع واختلف
هنا فقيل الطائفة املصلية وقيل بل احلارسة قال ع ولفظ اآلية يتناول الكل ولكن سالح املصلني ما خف قلت ومن 

املعلوم أنه إذا كانت الطائفة املصلية هي املأمورة بأخذ السالح فاحلارسة من باب احرى واختلفت اآلثار يف هيئة 
و سلم بأصحابه صالة اخلوف وحبسب ذلك اختلف الفقهاء فروى يزيد بن رومان عن  صالة النيب صلى اهللا عليه

صالة اخلوف يوم ذات الرقاع فصفت طائفة معه وطائفة وجاه  -صاحل بن خوات عن سهل بن اىب حثمة انه ص 
  مث سلم العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته مث ثبت جالسا وامتوا ال نفسهم 

هبم وروى القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن سهل هذا احلديث بعينه إال انه روى أن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم حني صلى بالطائفة االخرية ركعة سلم مث قضت بعد سالمه وحبديث القاسم بن حممد أخذ مالك واليه رجع 

بد الرزاق عن جماهد قال مل يصل النيب صلى اهللا عليه و بعد أن كان اوال مييل إىل رواية يزيد بن رومان وروى ع
سلم صالة اخلوف إال مرتني مرة بذات الرقاع من أرض بىن سليم ومرة بعسفان واملشركون بضجنان بينهم وبني 
القبلة قا لع وظاهر اختالف الروايات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقتضي أنه صلى صالة اخلوف يف غري هذين 

ني وقد ذكر ابن عباس أنه كان يف غزوة ذى قرد صالة خوف وقوله تعاىل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم املوطن
اآلية املعىن فإذا سجدوا معك الركعة األوىل فلينصرفوا هذا على بعض اهليآت املروية وقيل املعىن فإذا سجدوا ركعة 

ونوا حيتمل أن يكون للذين سجدوا وحيتمل أن يكون القضاء وهذا على رواية ابن أيب حثمة والضمري يف قوله فليك
للطائفة القائمة اوال بازاء العدو وجييء الكالم وصاة يف حال احلذر واحلرب وقوله تعاىل ود الذين كفروا لو تغفلون 

احدة اآلية أخبار عن معتقد القوم وحتذير من الغفلة ليال ينال العدو أمله وأسلحة مجع سالح ويف قوله تعاىل ميلة و
مبالغة أي مستأصلة ال حيتاج معها إىل ثانية وقوله تعاىل وال جناح عليكم اآلية ترخيص قال ابن عباس نزلت بسبب 

عبد الرمحن بن عوف كان مريضا فوضع سالحه فعنفه بعض الناس قال ع كأهنم تلقوا األمر بأخذ السالح على 
ما كل عذر مث قوى سبحانه نفوس املؤمنني بقوله إن اهللا الوجوب فرخص اهللا تعاىل يف هاتني احلالتني وينقاس عليه

  أعد للكافرين عذابا مهينا وقوله تعاىل فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا اآلية 

ذهب مجهور العلماء إىل أن هذا الذكر املأمور به إمنا هو أثر صالة اخلوف على حد ما أمروا عند قضاء املناسك 
ذكر باللسان والطمانينة يف اآلية سكون النفوس من اخلوف وقال بعض املتأولني املعىن فإذا رجعتم من بذكر اهللا فهو 

سفركم إىل احلضر فاقيموها تامة أربعا وقوله تعاىل كتابا موقوتا معناه منجما يف أوقات هذا ظاهر اللفظ وروي عن 
بالغة وقوله تعاىل وال هتنوا يف ابتغاء القوم أي ال ابن عباس ان املعىن فرضا مفروضا فهما لفظان مبعىن واحد كرر م

تلينوا وتضعفوا يقال حبل واهن أي ضعيف ومنه وهن العظم وأبتغاء القوم طلبهم وهذا تشجيع لنفوس املؤمنني 
وحتقري ألمر الكفرة مث تأكد التشجيع بقوله وترجون من اهللا ما ال يرجون وهذا برهان بني ينبغى حبسبه ان تقوى 

املؤمنني وباقى اآلية بني وقوله تعاىل أنا أنزلنا اليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا اآلية يف هذا نفوس 
اآلية تشريف للنيب صلى اهللا عليه و سلم وتفويض اليه وتقومي أيضا على اجلادة يف احلكم وتأنيب ما على قبول ما 

مبا أراك اهللا معناه على قوانني الشرع أما بوحي ونص أو نظر جار  رفع اليه يف أمر بىن ابريق بسرعة وقوله تعاىل
على سنن الوحي وقد تضمن اهللا تعاىل النبيائه العصمة وقوله تعاىل وال تكن للخائنني خصيما قال اهلروي خصيما 



 ومبشر وطعيمة أي خماصما وال دافعا انتهى قال ع سببها باتفاق من املتأولني أمر بىن ابريق وكانوا أخوة بشر وبشري
وكان بشري رجال منافقا يهجو اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وينحل الشعر لغريه فكان املسلمون يقولون 

حنلت وقالوا ابن ... ايف كل ما قال الرجال قصيدة ... واهللا ما هو إال شعر اخلبيث فقال شعرا يتنصل فيه فمنه قوله 
  ... األبريق قاهلا 

  عمان وكان بنو ابريق أهل فاقة فابتاع عمى رفاعة بن زيد قال قتادة بن الن

محال من درمك الشام فجعله يف مشربه له ويف املشربة درعان له وسيفان فعدي على املشربة من الليل فلما أصبح 
نا أتاين عمى رفاعة فقال يا أبن أخي اتعلم أنه قد عدي علينا يف ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسالح

قال فتحسنا يف الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بين ابريق استوقدوا نارا يف هذه الليلة وال نراه إال على بعض طعامكم 
قال وقد كان بنو ابريق قالوا وحنن نسأل واهللا ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سهل رجل منا له صالح واسالم فسمع 

ال واهللا ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة فقالوا اليك عنا ذلك لبيد فأخترط سيفه مث اتى بىن ابريق فق
أيها الرجل فو اهللا ما أنت بصاحبها فسألنا يف الدار حىت مل نشك أهنم اصحاهبا فقال يل عمى يا ابن أخي لو أتيت 

ليه فقال انظر يف ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته هبذه القصة فأتيته صلى اهللا عليه و سلم فقصصتها ع
فلما مسع بذلك بنو ابريق أتوا رجال منهم يقال له أسري بن عروة فكلموه يف ذلك واجتمع اليه ناس من أهل الدار 

فقالوا يا رسول اهللا إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إىل أهل بيت منا أهل إسالم  -فأتوا رسول اهللا ص 
بينة قال قتادة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمته فقال عمدت إىل  وصالح يرمياهنم بالسرقة على غري

أهل بيت ذكر منهم إسالم وصالح فرميتهم بالسرقة من غري بينة قال فرجعت وقد وددت أن أخرج عن بعض مايل 
 املستعان فلم نلبث ومل أكلمه فأتيت عمي فقال ما صنعت فأخربته مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا

أن نزل القرءان أنا أنزلنا اليك الكتاب باحلق اآليات قال فاخلائنون بنو ابريق والربيء املرمى لبيد بن سهل والطائفة 
اليت مهت أسري وأصحابه قال ع قال قتادة وغري واحد هذه القصة وحنوها إمنا كان صاحبها طعمة بن ابريق ويقال 

  فيه طعيمة قال 

ن ابريق صرح بعد ذلك باالرتداد وهرب إىل مكة فروي أنه نقب حائط بيت ليسرقه فأهندم احلائط عليه ع وطعمة ب
فقتله ويروى أنه أتبع قوما من العرب فسرقهم فقتلوه وقوله تعاىل واستغفر اهللا ذهب الطربي إىل أن املعىن استغفر 

 عليه و سلم إمنا دافع عن الظاهر وهو من ذنبك يف خصامك للناس قال ع وهذا ليس بذنب الن النيب صلى اهللا
يعتقد براءهتم واملعىن واستغفر للمؤمنني من أمتك واملتخاصمني بالباطل ال أن تكون ذا جدال عنهم وعن أيب هريرة 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك 
مدك ال اله إال أنت استغفرك وأتوب اليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك رواه أبو داود سبحانك اللهم وحب

والترمذي والنساءي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح غريب 
ادل عن الذين ورواه النساءي واحلاكم أيضا من طرق عن عائشة وغريها انتهى من السالح وقوله تعاىل وال جت

خيتانون أنفسهم لفظ عام يندرج حتته أصحاب النازلة ويتقرر به توبيخهم ويف قوله تعاىل أن اهللا ال حيب من كان 
خوانا أثيما رفق وأبقاء فإن اخلوان هو الذى تتكرر منه اخليانة كطعيمة بن االبريق واالثيم هو الذى يقصدها فيخرج 

وحنو ذلك واختيان االنفس هو مبا يعود عليها من االمث والعقوبة يف الدنيا من هذا التشديد الساقط مرة واحدة 
واآلخرة وقوله تعاىل يستخفون من اهللا اآلية الضمري يف يستخفون للصنف املرتكب للمعاصي ويندرج يف طي هذا 



ليه و سلم والتلبيس العموم أهل اخليانة يف النازلة املذكورة وأهل التعصب هلم والتدبري يف خدع النيب صلى اهللا ع
  عليه وحيتمل أن يكون الضمري ألهل هذه النازلة ويدخل يف معىن هذا التوبيخ كل 

من يفعل حنو فعلهم قال صاحب الكلم الفارقية واحلكم احلقيقية النفوس املرتكبة للمحارم احملتقبة للمآمث واملظامل 
نا وظلما جتمع يف ظمائرها مسوم شرورها وضررها شبيهة باألراقم متأل أفواهها مسا وتقصد من تقذفه عليه عدوا

وحتتال اللقائها على الفافلني عن مكائدها وخدعها انتهى ومعىن وهو معهم باالحاطة والعلم والقدرة ويبيتون 
يدبرون ليال وحيتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من البيت أي يستترون يف تدبريهم باجلدرات وقوله تعاىل هانتم هؤالء 

قوم الذين يتعصبون ألهل الريب واملعاصي ويندرج يف طي هذا العموم أهل النازلة وهو االظهر عندى خطاب لل
حبكم التأكيد هبؤالء وهي إشارة إىل حاضرين ومن مصابيح البغوي عن أيب داود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

طل وهو يعلمه مل يزل يف سخط اهللا حىت من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا ومن خاصم يف با
ينزع قال يف مؤمن ما ليس فيه اسكنه اهللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال ويروى من اعان على خصومة ال يدري 
احق أم باطل فهو يف سخط اهللا حىت ينزع انتهى وقوله تعاىل فمن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة اآلية وعيد حمض وملا 

يد وقضت العقول بأن ال جمادل هللا سبحانه وال وكيل يقوم بأمر العصاة عنده عقب ذلك هبذا الرجاء متكن هذا الوع
العظيم واملهل املنفسح فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه اآلية وباقي اآلية بني وقوله تعاىل ومن يكسب خطيئة أو 

وقال الطربي إمنا فرق بني اخلطيئة واالمث الن إمثا ذهب بعض الناس إىل اهنما لفظان مبعىن كرر ال ختالف اللفظ 
اخلطيئة تكون عن عمد وعن غري عمد واالمث ال يكون إال عن عمد وهذه االية لفظها عام ويندرج حتت ذلك 

  العموم أهل النازلة املذكورة وبريء النازله بريء وقوله فقد احتمل هبتانا تشبيه إذ 

معناه كذبا مث وقف اهللا تعاىل نبيه على مقدار عصمته له وإهنا بفضل منه  الذنوب ثقل ووزر فهي كاحملموالت وهبتانا
سبحانه ورمحة وقوله تعاىل هلمت معناه جلعلته مهها وشغلها حىت تنفذه وهذا يدل على أن االلفاظ عامة يف غري أهل 

 انفسهم وما يضرونك من النازلة وإال فاهل التعصب لبىن ابريق قد وقع مههم وثبت مث أخربتعاىل أهنم ال يضلون إال
شيء قلت مث ذكر سبحانه ما انعم به على نبيه من انزال الكتاب واحلكمة وتعليمه ما مل يكن يعلم قال ابن العريب يف 
رحلته اعلم ان علوم القرءان ثالثة اقسام توحيد وتذكري واحكام وعلم التذكري هو معظم القرءان فإنه مشتمل على 

لرجاء والقرب وما يرتبط هبا ويدعو اليها ويكون عنها وذلك معىن تتسع ابوابه ومتتد الوعد والوعيد واخلوف وا
اطنابه انتهى وباقي اآلية وعد كرمي لنبيه عليه السالم وتقرير نعمه لديه سبحانه ال إله غريه وقوله تعاىل ال خري يف 

ضمري يف جنواهم عائد على الناس أمجع كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو اصالح بني الناس اآلية ال
وجاءت هذه اآليات عامة التناول ويف عمومها يندرج أصحاب النازلة وهذا من الفصاحة واالجياز املضمن املاضي 

والغابر يف عبارة واحدة قال النووي وروينا يف كتايب الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة رضي اهللا عنها عن النيب 
م قال كل كالم ابن أدم عليه ال له إال أمرا مبعروف أو هنيا عن منكر أو ذكرا هللا تعاىل انتهى صلى اهللا عليه و سل

والنجوى املسارة وقد تسمى هبا اجلماعة كما يقال قوم عدل وليست النجوى مبقصورة على اهلمس يف االذن 
ظيما الغناء يف مصاحل العباد مث واملعروف لفظ يعم الصدقة واالصالح وغريمها ولكن خصا بالذكر اهتماما إذ مها ع

وعد تعاىل باالجر العظيم على فعل هذه اخلريات بنية وقصد لرضى اهللا تعاىل وقوله تعاىل ومن يشاقق الرسول اآلية 
  لفظ عام نزل بسبب طعمة بن ابريق النه ارتد وسار إىل مكة فاندرج 



ت إىل يوم القيامة وقوله نوله ما توىل وعيد بأن يترك االحناء عليه يف طي هذا العموم املتناول ملن اتصف هبذه الصفا
مع فاسد اختياره يف تودد الطاغوت مث اوجب تعاىل أنه ال يغفر أن يشرك به وقد مضى تفسري مثل هذه اآلية وقوله 

وله تعاىل أن يدعون من دونه إال إناثا وأن يدعون إال شيطانا مريدا اآلية الضمري يف يدعون عائد على من ذكر يف ق
ومن يشاقق الرسول وأن نافية مبعىن ما ويدعون عبارة مغنية موجزة يف معىن يعبدون ويتخذون ءاهلة قلت ويف 

البخاري إال إناثا يعىن املوات حجرا ومدرا وما أشبهه انتهى ويف مصحف عائشة إال أوثانا وحنوه عن ابن عباس 
ن سائر املقالة به تليق ومريدا معناه متمردا عاتيا صليبا يف واملراد بالشيطان هنا ابليس قاله اجلمهور وهو الصواب أل

غوايته واصل اللعن اإلبعاد واملفروض معناه يف هذا املوضع املنحاز وهو مأخوذ من الفرض وهو احلز يف العود وغريه 
هم اصرفهم قال ع وحيتمل ان يريد واجبا أن اختذه وبعث النار هو نصيب ابليس وقوله وأل ضلنهم اآلية معىن اضلن

عن طريق اهلدى وألمنينهم ألسولن هلم وامانيه ال تنحصر يف نوع واحد والبتك القطع وقوله وآلمرهنم فليغرين خلق 
اهللا اختلف املتأولون يف معىن تغيري خلق اهللا ومالك تفسري هذه اآلية أن كل تغيري ضار فهو داخل يف اآلية وكل تغيري 

ليغرين خلق اهللا قال ابن عباس خلق اهللا دين اهللا وعن إبراهيم وجماهد واحلسن نافع فهو مباح ويف خمتصر الطربي ف
وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد مثله وفسر ابن زيد ال تبديل خللق اهللا أي لدين اهللا واختار الطربي هذا القول 

ه من معاصيه والترك لطاعته واستدل له بقوله تعاىل ذلك الدين القيم وأجاز أن يدخل يف اآلية كل ما هنى اهللا عن
انتهى وهو حسن قال ع والالمات كلها للقسم قال ص وألضلنهم مفعوله حمذوف أي عن اهلدى وكذا وال 

  وألمنينهم أي 

الباطل وكذا وآلمرهنم أي بالبتك فليبتكن وكذا وآلمرهنم أي بالتغيري فلغرين كل ما اوجده اهللا للطاعة فيستعينون 
ملا ذكر اهللا سبحانه عتو الشيطان وما توعد به من بث مكره حذر تبارك وتعاىل عباده بأن به يف املعصية انتهى و

شرط ملن يتخذه وليا جزاء اخلسران وقوله تعاىل يعدهم ومينيهم أي يعدهم باباطيله من املال واجلاه وأن ال بعث وال 
رب عن حقيقة ذلك بقوله وما يعدهم عقاب وحنو ذلك لكل احد ما يليق حباله ومينيهم كذلك مث ابتدأ سبحانه اخل

الشيطان إال غرورا مث اخرب سبحانه مبصري املتخذين الشيطان وليا وتوعدهم بأن مأواهم جهنم ال يدافعوهنا حبيلة وال 
كم العمر ... ومل ندر أن حصنا من املوت حيصة ... يتروغون وحميصا من حاص إذ راغ ونفر ومنه قول الشاعر 

  ... باق واملدى متطاول 
ومنه احلديث فحاصوا حيصة محر الوحش وملا ذكر سبحانه ما تقدم من الوعيد واقتضى ذلك التحذير عقب ذلك 

عز و جل بالترغيب يف ذكره حالة املؤمنني واعلم بصحة وعده مث قرر ذلك بالتوقيف عليه يف قوله ومن اصدق من 
ىل ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب اآلية االماين مجع اهللا قيال والقيل والقول واحد ونصبه على التمييز وقوله تعا

امنية وهي ما يتشهاه املرء ويطمع نفسه فيه قال ابن عباس وغريه اخلطاب ألمة النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف 
خمتصر الطربي عن مسروق وغريه قال احتج املسلمون وأهل الكتاب فقال املسلمون حنن اهدى وقال اهل الكتاب 

ن اهدى فأنزل اهللا هذه اآلية وعن جماهد قالت العرب لن نبعث ولن نعذب وقالت اليهود والنصارى لن يدخل حن
اجلنة إال من كان هودا أو نصارى وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة قال الطربي وقول جماهد اوىل بالصواب 

  وذلك أن املسلمني مل جير المانيهم ذكر 

وإمنا جرى ذكر أماين نصيب الشيطان انتهى وعليه عول ص يف سبب نزول اآلية أعين على فيما مضى من اآلي 
تأويل جماهد وقوله تعاىل من يعمل سوءا جيز به قال مجهور الناس لفظ اآلية عام فالكافر واملؤمن جمازى فإما جمازات 



خرة فهو يف املشيئة يغفر اهللا ملن يشاء الكافر فالنار وأما جمازات املؤمن فبنكبات الدنيا فمن بقي له سوأ إىل اآل
وجيازي من يشاء وقوله تعاىل ومن يعمل من الصاحلات دخلت من للتبعيض إذ الصاحلات على الكمال مما ال يطيقه 
البشر ففي هذا رفق بالعباد لكن يف هذا البعض الفرائض وما أمكن من املندوب إليه مث قيد األمر باإلميان إذ ال ينفع 

والنقري النكتة اليت يف ظهر النواة ومنه تنبت وعن ابن عباس ما تنقره بإصبعك مث أخرب تعاىل إخبارا موقفا عمل دونه 
على أنه ال احسن دينا ممن أسلم وجهه هللا أي أخلص مقصده وتوجهه وأحسن يف أعماله واتبع احلنيفية ملة إبراهيم 

إبراهيم عليه السالم باختاذه خليال ومساه خليال إذ كان إمام العامل وقدوة األديان مث ذكر سبحانه تشريفه لنبيه 
خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية اليت جيرى إليها احملب املبالغ وذهب قوم إىل أنه مسي خليال من اخللة بفتح 

ا هو مصرح اخلاء أي ألنه أنزل خلته وفاقته باهللا تعاىل وكذلك شرف اهللا نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم باخللة كم
به يف احلديث الصحيح وقوله تعاىل وهللا ما يف السموات وما يف األرض اآلية ذكر سبحانه سعة ملكه وإحاطته بكل 
شيء عقب ذكر الدين وتبيني اجلادة منه ترغيبا يف طاعته واالنقطاع إليه سبحانه وقوله تعاىل ويستفتونك يف النساء 

فيهن أي يبني لكم حكم ما سألتم عنه قال ع حتتمل ما أن تكون يف موضع قل اهللا يفتيكم اآلية معىن قوله يفتيكم 
  رفع عطفا على اسم اهللا عز و جل أي ويفتيكم ما يتلي عليكم يف الكتاب يعين القرآن 

واإلشارة هبذا إىل ما تقدم من اآلية يف أمر النساء وهو قوله تعاىل يف صدر السورة وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى 
حوا ما طاب لكم من النساء اآلية قالت عائشة نزلت هذه اآلية أوال مث سأل ناس بعدها رسول اهللا صلى اهللا فانك

عليه و سلم عن أمر النساء فنزلت ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن اآلية وقوله تعاىل ىف يتامى النساء 
رب تفعله من ضم اليتيمة اجلميلة بدون ما تستحقه من الاليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن معناه النهي عما كانت الع

املهر ومن عضل الدميمة الغنية حىت متوت فريثها العاضل والذي كتب اهللا هلن هو توفية ما تستحقه من مهر وقوله 
تعاىل وترغبون أن تنكحوهن أي إن كانت اجلارية غنية مجيلة فالرغبة يف نكاحها وإن كانت بالعكس فالرغبة عن 

ها وقوله تعاىل واملستضعفني من الولدان عطف على يتامى النساء والذي يتلى يف املستضعفني من الولدان هو نكاح
قوله تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم اآلية وذلك أن العرب كانت ال تورث الصبية وال الصيب الصغري ففرض اهللا 

عطف أيضا على ما تقدم والذي تلي يف هذا املعىن هو تعاىل لكل واحد حقه وقوله تعاىل وأن تقوموا لليتامى بالقسط 
قوله تعاىل وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم اآلية إىل غري ذلك مما ذكر يف مال اليتيم والقسط العدل وباقي اآلية بني 

ون ذات سن وقوله تعاىل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا اآلية هذه اآلية حكم من اهللا تعاىل يف أمر املرأة اليت تك
وحنو ذلك مما يرغب زوجها عنها فيعرض عليها الفرقة أو الصرب على األثرة فتريد هي بقاء العصمة فهذه اليت أباح 

اهللا بينهما الصلح ورفع اجلناح فيه واختلف يف سبب نزول اآلية فقال ابن عباس ومجاعة نزلت يف النيب عليه السالم 
  ملا كربت وهبت يومها لعائشة وقال ابن املسيب وغريه نزلت بسبب وسودة بنت زمعة ويف املصنفات أن سودة 

رافع بن خديج وامرأته خولة وقال جماهد نزلت بسبب أيب السنابل وامرأته ولفظ ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل 
عند الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا اآلية قالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها هي املرأة تكون 

ليس مبستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول له أجعلك من شأين يف حل فنزلت اآلية قال الفقيه أبو بكر بن العريب 
فرضوان اهللا على الصديقة املطهرة لقد وفت مبا محلها رهبا من العهد يف قوله تعاىل واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من 

الصلح خري لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه آيات اهللا واحلكمة انتهى وقوله تعاىل و
اإلطالق ويندرج حتت هذا العموم أن صلح الزوجني على ما ذكرنا خري من  النفوس ويزول به اخلالف خري على



الفرقة وقوله تعاىل وأحضرت األنفس الشح معذرة عن عبيده تعاىل أي ال بد لإلنسان حبكم خلقته وجبلته من أن 
يشح على إرادته حىت حيمل صاحبه على بعض ما يكره وخصص املفسرون هذه اللفظة هنا فقال ابن جبري هو شح 

املرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه هلا أيامها وقال ابن زيد الشح هنا منه ومنها قال ع وهذا حسن والشح الضبط 
بعض املذمة وهو الذي قال تعاىل فيه ومن يوق على املعتقدات ويف اهلمم واألموال وحنو ذلك فما أفرط منه ففيه 

شح نفسه وما صار إىل حيز منع احلقوق الشرعية أو اليت تقتضيها املروءة فهو البخل وهي رذيلة لكنها قد تكون يف 
املؤمن ومنه احلديث قيل يا رسول اهللا أيكون املؤمن خبيال قال نعم وأما الشح ففي كل أحد وينبغي أن ال يفرط إىل 

الدين ويدلك على أن الشح يف كل أحد قوله تعاىل وأحضرت األنفس الشح وقوله ومن يوق شح نفسه فقد على 
  أثبت أن لكل نفس شحا وقول النيب عليه السالم وان تصدق وأنت صحيح شحيح وهذا مل يرد به واحدا 

إىل اإلحسان يف حتسني  بعينه وليس جيمل أن يقال هنا أن تصدق وأنت صحيح خبيل وقوله تعاىل وإن حتسنوا ندب
العشرة والصرب على خلق الزوجة وتتقوا معناه تتقوا اهللا يف وصيته هبن إذ هن عوان عندكم وقوله تعاىل ولن 

تستطيعوا أن تعدلوا اآلية معناه العدل التام على اإلطالق واملستوى يف األفعال واألقوال واحملبة واجلماع وغري ذلك 
قسم بني نسائه مث يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فال تؤاخذين مبا متلك وال أملك وكان صلى اهللا عليه و سلم ي

فوصف اهللا سبحانه حالة البشر أهنم حبكم اخللفة ال ميلكون ميل قلوهبم إىل بعض األزواج دون بعض مث هنى سبحانه 
ذا هو كل امليل وإن كان يف أمر عن امليل كل امليل وهو أن يفعل فعال يقصده من التفضيل وهو يقدر أن ال يفعله فه

حقري وقوله سبحانه فتذروها كاملعلقة أي ال هي أمي وال ذات زوج وجاء يف اليت قبل وإن حتسنوا ويف هذه وإن 
تصلحوا ألن األوىل يف مندوب إليه ويف هذه يف الزم إذ يلزمه العدل فيما ميلك وقوله تعاىل وإن يتفرقا يغن اهللا كال 

إن شح كل واحد من الزوجني فلم يتصاحلا لكنهما تفرقا بطالق فإن اهللا تعاىل يغين كل واحد من سعته اآلية أي 
منهما عن صاحبه بفضله ولطائف صنعه يف املال والشعرة والسعة وجود املرادات والتمكن منها والواسع معناه 

على موضع الرجاء هلذين الذي عنده خزائن كل شيء وقوله سبحانه وهللا ما يف السموات وما يف األرض تنبيه 
املفترقني مث جاء بعد ذلك قوله وإن تكفروا فإن هللا ما يف السموات وما يف األرض تنبيها على استغنائه عن العباد 

ومقدمة للخرب بكونه غنيا محيدا مث جاء بعد ذلك قوله وهللا ما يف السموات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال مقدمة 
  هذا اخلرب الواحد ثالث مرات متقاربة ت ويف متشيته هذه عندي نظر واألحسن للوعيد فهذه وجوه تكرار 

بقاء الكالم على نسقه فقوله رمحه اهللا تنبيه على موضع الرجاء هلذين املفترقني حسن وإمنا الذي فيه قلق ما بعده من 
م لكل من أويت كتابا فإن توجيهه وقوله تعاىل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اآلية لفظ عا

وصيته سبحانه لعباده مل تزل منذ أوجدهم ت قال األستاذ أبو بكر الطرطوشي يف سراج امللوك وملا ضرب ابن 
ملجم عليا رضي اهللا عنه أدخل منزله فاعترته غشية مث أفاق فدعا أوالده احلسن واحلسني وحممدا فقال أوصيكم 

احلق يف الرضا والغضب والقصد يف الغىن والفقر والعدل على الصديق بتقوى اهللا يف الغيب والشهادة وكلمة 
والعدو والعمل يف النشاط والكسل والرضا عن اهللا يف الشدة والرخاء يا بين ما شر بعده اجلنة بشر وال خري بعده 

ه ومن النار خبري وكل نعيم دون اجلنة حقري وكل بالء دون النار عافية من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غري
رضي بقسم اهللا مل حيزن على ما فاته ومن سل سيف بغي قتل به ومن حفر ألخيه بريا وقع فيها ومن هتك حجاب 
أخيه كشف عورات بنيه ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غريه ومن استغىن بعقله زل ومن تكرب على الناس ذل 

حتقر ومن دخل مداخل السوء اهتم ومن مزح ومن أعجب برأيه ضل ومن جالس العلماء وقر ومن خالط األنذال ا



استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كالمه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل 
ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار يا بين األدب خري مرياث وحسن اخللق خري قرين يا بين 

ها يف الصمت إال عن ذكر اهللا وواحد يف ترك جمالسة السفهاء يا بين زينة الفقر الصرب العافية عشرة أجزاء تسعة من
وزينة الغىن الشكر يا بين ال شرف أعز من اإلسالم وال كرم أعز من التقوى يا بين احلرص مفتاح البغي ومطية 

  النصب طوىب 

ه وفعله انتهى والوكيل القائم باألمور ملن أخلص هللا عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكالمه وصمته وقول
املنفذ فيها ما رآه وقوله أيها الناس خماطبة للحاضرين من العرب وتوقيف للسامعني لتحضر أذهاهنم وقوله بآخرين 

يريد من نوعكم وحتتمل اآلية أن تكون وعيد جلميع بين آدم ويكون اآلخرون من غري نوعهم كاملالئكة وقول 
التوبيخ للشافعني واملخاصمني يف قصة بين أبريق بعيد واللفظ إمنا يظهر حسن رصفه بعمومه الطربي هذا الوعيد و

وانسحابه على العامل مجلة أو العامل احلاضر وقوله تعاىل من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة اآلية 
فليس كما ظن بل عند اهللا سبحانه ثواب الدارين  أي من كان ال مراد له إال يف ثواب الدنيا ال يعتقد أن مث سواه

فمن قصد اآلخرة أعطاه اهللا من ثواب الدنيا وأعطاه قصده ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما قدر له وكان 
له يف اآلخرة العذاب واهللا تعاىل مسيع لألقوال بصري باألعمال والنيات ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه 
و سلم أنه قال إمنا األعمال بالنيات وإمنا المرىء ما نوى احلديث قال النووي بلغنا عن ابن عباس أنه قال إمنا حيفظ 

الرجل على قدر نيته وقال غريه إمنا يعطى الناس على قدر نياهتم انتهى مث خاطب سبحانه املؤمنني بقوله كونوا 
اته ولوجهه وملرضاته سبحانه وقوله ولو على أنفسكم متعلق قوامني بالقسط وهو العدل ومعىن شهداء هللا أي لذ

بشهداء هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس وإن هذه الشهادة املذكورة هي يف احلقوق وحيتمل ان يكون املعىن 
فسه شهداء هللا بالوحدانية ويتعلق قوله ولو على أنفسكم بقوامني بالقسط والتأويل األول أبني وشهادة املرء على ن

هو إقراره باحلقائق قال ص وقوله تعاىل إن يكن غنيا أو فقريا ضمري يكن عائد إىل املشهود عليه والضمري يف هبما 
  عائد على جنسي الغين والفقري 

انتهى قال ع وقوله أوىل هبما أي هو انظر هلما وروى الطربي أن هذه اآلية هي بسبب نازلة بين أبريق وقيام من قام 
قسط وقوله تعاىل فال تتبعوا اهلوى هني بني واتباع اهلوى مرد مهلك وقوله تعاىل إن تعدلوا حيتمل أن فيها بغري ال

يكون معناه خمافة أن تعدلوا ويكون العدل هنا مبعىن العدول عن احلق وحيتمل أن يكون معناه حمبة أن تعدلوا ويكون 
قال ابن عباس هي يف اخلصمني جيلسان بني يدي القاضي العدل مبعىن القسط وقوله تعاىل وإن تلووا أو تعرضوا اآلية 

فيكون يل القاضي وإعراضه ألحدمها على اآلخر وقال ابن زيد وغريه هي يف الشهود يلوى الشهادة بلسانه أو 
يعرض عن أدائها قال ع ولفظ اآلية يعم القضاء والشهادة والتوسط بني الناس وكل إنسان مأخوذ بأن يعدل 

بعدل ما يف القضاة فتأمله وقد تقدم تفسري إىل وباقي اآلية وعيد وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا  واخلصوم مطلوبون
آمنوا باهللا ورسوله اآلية اختلف من املخاطب هبذه اآلية فقيل اخلطاب للمؤمنني ومضمن هذا األمر الثبوت والدوام 

للمنافقني أي يا أيها الذين آمنوا يف الظاهر ليكن وقالت فرقة اخلطاب ألهل الكتابني ورجحه الطربي وقيل اخلطاب 
إميانكم حقيقة وقوله سبحانه ومن يكفر باهللا إىل آخر اآلية وعيد وخرب مضمنه حتذير املؤمنني من حالة الكفر وقوله 

فر مث يؤمن تعاىل إن الذين ءامنوا مث كفروا اآلية قال جماهد وابن زيد اآلية يف املنافقني فإن منهم من كان يؤمن مث يك
مث يكفر مث ازداد كفرا بأن مت على نفاقه حىت مات قال ع وهذا هو التأويل الراجح وتأمل قوله تعاىل مل يكن اهللا 



ليغفر هلم فإهنا عبارة تقتضي أن هؤالء حمتوم عليهم من أول أمرهم ولذلك ترددوا وليست هذه العبارة مثل أن 
  فرق بني العبارتني فإنه من يقول ال يغفر اهللا هلم بل هي أشد فتأمل ال

دقيق غرائب الفصاحة اليت يف كتاب اهللا سبحانه وقوله تعاىل بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما اآلية يف هذه اآلية 
دليل على ما على ان اليت قبلها إمنا هي يف املنافقني مث نص سبحانه من صفات املنافقني على أشدها ضررا وهي 

إطراحهم املؤمنني وبنه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع يف نوع منه من املؤمنني غفلة أو مواالهتم الكافرين و
جهالة أو مساحمة مث وقفهم سبحانه على جهة التوبيخ فقال أيبتغون عندهم العزة واالستكثار أي ليس األمر كذلك 

للمتقني والعزة أصلها الشدة والقوة ومنه  فإن العزة هللا مجيعا يؤتيها من يشاء وقد وعد هبا املؤمنني وجعل العاقبة
وعزين يف اخلطاب أي غلبين بشدته وقوله سبحانه وقد نزل عليكم يف الكتاب اآلية خماطبة جلميع من أظهر اإلميان 
ا من حمقق ومنافق ألنه إذا أظهر اإلميان فقد لزمه امتثال أوامر كتاب اهللا تعاىل واإلشارة هبذه اآلية إىل قوله تعاىل وإذ
رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إىل حنو هذا من اآليات والكتاب يف هذا 

عن املرء ... املوضع القرآن ويف اآلية دليل قوي على وجوب جتنب أهل البدع واملعاصي وأن ال جيالسوا وقد قيل 
  ... فكل فرين باملقارن مقتد ... ال تسأل وسل عن قرينه 

وهذه املماثلة ليست يف مجيع الصفات مث توعد سبحانه املنافقني والكافرين جبمعهم يف جهنم فتأكد بذلك النهي عن 
جمالستهم وخلطتهم وقوله تعاىل الذين يتربصون بكم اآلية هذه صفة املنافقني ويتربصون بكم معناه ينتظرون دور 

يب حبكم ما يظهرونه من اإلميان وإن كان للكافرين نيل من الدوائر عليكم فإن كان فتح للمؤمنني ادعوا فيه النص
املؤمنني ادعوا فيه النصيب حبكم ما يبطنونه من مواالة الكفار وهذا حال املنافقني ونستحوذ معناه نغلب على أمركم 

  وحنوطكم 

به يف قوله فاهللا ومنه استحوذ عليهم الشيطان معناه غلب على أمرهم مث سلى سبحانه املؤمنني وأنسهم مبا وعدهم 
حيكم بينكم يوم القيامة أي وبينهم وينصفكم من مجيعهم وبقوله تعاىل ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال أي 
يوم القيامة قاله علي رضي اهللا عنه وعليه مجيع أهل التأويل والسبيل هنا احلجة والغلبة قلت إال ابن العريب مل يرتض 

ا معىن اآلية أحد ثالثة وجوه األول لن جيعل اهللا للكافرين علىاملؤمين سبيال ميحو به دولة هذا التأويل قال وإمن
املؤمنني ويستبيح بيضتهم الثاين لن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال إال أن يتواصوا بالباطل وال يتناهوا عن 

فيس جدا الثالث لن جيعل اهللا للكافرين على املنكر ويتباعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم وهذا ن
املؤمنني سبيال بالشرع فإن وجد ذلك فبخالف الشرع ونزع هبذا علماؤنا باالحتجاج على أن الكافر ال ميلك العبد 

املسلم انتهى وخمادعة املنافقني هي ألولياء اهللا ففي الكالم حذف مضاف إذ ال يقصد أحد من البشر خمادعة اهللا 
وله تعاىل وهو خادعهم عبارة عن عقوبتهم مساها باسم الذنب وقال ابن جريج واحلسن والسدي وغريهم سبحانه وق

من املفسرين إن هذا اخلدع هو أن اهللا تعاىل يعطي هلذه األمة يوم القيامة نورا لكل إنسان مؤمن أو منافق فيفرح 
كل منافق وهنض املؤمنون فذلك قول املنافقني املنافقون ويظنون أهنم قد جنوا فإذا جاءوا إىل الصراط طفىء نور 

انظرونا نقتبس من نوركم فذلك هو اخلدع الذي جيري على املنافقني مث ذكر سبحانه كسلهم يف الصالة وتلك حال 
كل من يعمل كارها غري معتقد فيه الصواب بل تقية أو مصانعة قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل وال يذكرون 

يال روى األئمة مالك وغريه عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تلك صالة املنافقني تلك صالة اهللا إال قل
  املنافقني 



تلك صالة املنافقني جيلس أحدهم حىت إذا اصفرت الشمس وكانت بني قرين الشيطان قام ينقر أربعا ال يذكر اهللا 
ملؤمنني بقوله قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون ومن فيها إال قليال قال ابن العريب وقد بني تعاىل صالة ا

خشع خضع واستمر ومل ينقر صالته ومل يستعجل انتهى ومذبذبني معناه مضطرين ال يثبتون على حال والتذبذب 
عليه و االضطراب فهؤالء املنافقون مترددون بني الكفار واملؤمنني ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء كما قال صلى اهللا 

سلم مثل املنافقني كمثل الشاة العايرة بني الغنمني واإلشارة بذلك إىل حاليت الكفر واإلميان وقوله تعاىل يا أيها الذين 
ءامنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني اآلية خطابه سبحانه للمؤمنني يدخل فيه حبكم الظاهر املنافقون 

رفق هبم وهم املراد بقوله سبحانه أترديون أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا ألن هذا املظهرون لإلميان ففي اللفظ 
التوقيف إمنا هو ملن أمل يشيء من الفعل املؤدي إىل هذه احلال واملؤمنون املخلصون ما أملوا قط بشيء من ذلك 

ن غيب عن هذه املواالة وهذا ال ويقوى هذا املنزع قوله تعاىل من دون املؤمنني اي واملؤمنون العارفون املخلصو
يقال للمؤمنني املخلصني بل املعىن يا أيها الذين أظهروا اإلميان والتزموا لوازمه والسلطان احلجة مث أخرب تعاىل عن 
املنافقني أهنم يف الدرك األسفل من نار جهنم وذلك ألهنم أسرى غوائل من الكفار واشد متكنا من أذى املسلمني 

م شاهدوا من معجزات النيب صلى اهللا عليه و سلم وما جعل اهللا على يديه من اخلوارق ما مل يشاهد قلت وأيضا ألهن
غريهم من الكفار فكانت احلجة عليهم أعظم وكان كفرهم حمض عناد وروي عن أيب هريرة وابن مسعود وغريمها 

عليهم مث استثىن عز و جل التائبني من أهنم قالوا املنافقون يف الدرك األسفل من النار يف توابيت من النار تقفل 
  املنافقني ومن شروط التائب أن 

يصلح يف قوله وفعله ويعتصم باهللا أي جيعله منعته وملجأه وخيلص دينه هللا تعاىل وإال فليس بتائب وقوله فأولئك مع 
وهو التخليد يف اجلنة وقال  املؤمنني أي يف رمحة اهللا سبحانه ويف منازل اجلنة مث وعد سبحانه املؤمنني األجر العظيم

ص فأولئك خربه مضمر والتقدير فأولئك مؤمنون مع املؤمنني قاله أبو البقاء انتهى مث قال سبحانه للمنافقني ما يفعل 
اهللا بعذابكم إن شكرمت اآلية أي اىي منفعة له سبحانه يف ذلك أو حاجة قال أبو عبد اهللا اللخمي زعم الطربي أن 

ل اهللا بعذابكم خطاب للمنافقني وال يكاد يقوم له على ذلك دليل يقطع به وليس يف ذكر املنافقني قوله تعاىل ما يفع
قبله ما يقتضي أن حيمل عليهم خاصة مع احتمال اآلية للعموم فقطعه بأن اآلية يف املنافقني حكم ال يقوم به دليل 

ع الطربي يف هذا التخصيص ويظهر واهللا انتهى وهو حسن إذ محل اآلية على العموم أحسن والعجب من ع كيف تب
اعلم أهنما عوال يف ختصيص اآلية على قوله تعاىل وآمنتم وهو حمتمل أن حيمل يف حق املنافقني على ظاهره ويف حق 
املؤمنني على معىن دمتم على إميانكم واهللا أعلم والشكر على احلقيقة ال يكون إال مقترنا باإلميان لكنه ذكر اإلميان 

وتنبيها على جاللة موقعه مث وعد سبحانه بقوله وكان اهللا شاكرا عليما أي يتقبل أقل شيء من العمل وينميه  تأكيدا
فذلك شكر منه سبحانه لعباده والشكور من البهائم الذي يأكل قليال ويظهر به بدنه والعرب تقول يف مثل أشكر 

وله عليما حتذير وندب إىل اإلخالص وقوله تعاىل من بروقة ألهنا يقال ختضر وتتنضر بظل السحاب دون مطر ويف ق
ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم االية قراءة اجلمهور بضم الظاء وقرىء شاذا بفتحها واختلف على 

  قراءة اجلمهور فقالت فرقة املعىن ال حيب اهللا أن جيهر أحد بالسوء من القول إال من 

اختلفت هذه الفرقة يف كيفية اجلهر بالسوء وما هو املباح منه فقال ابن عباس وغريه ال  ظلم فال يكره له اجلهر به مث
بأس ملن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه مبثل ظلمه وجيهر له بالسوء من القول أي مبا يوازي الظالمة وقال جماهد وغريه 

كرمه يريد بقدر الظلم والظالمة نزلت يف الضيف احملول رحله فإنه رخص له أن جيهر بالسوء من القول للذي مل ي



ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم 
ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت 

ن الئقتان باجلهر بالسوء وبالظلم أيضا فإنه يعلمه وجيازي عليه وملا ذكر سبحانه عذر انتهى ومسيع عليم صفتا
املظلوم يف أن جيهر بالسوء لظامله اتبع ذلك عرض إبداء اخلري وإخفائه والعفو عن السوء مث وعد عليه سبحانه بقوله 

إذ ذكر أهنا صفته مع القدرة على  فإن اهللا كان عفوا قديرا وعدا خفيا تقتضيه البالغة ورغب سبحانه يف العفو
االنتقام قال ع ففي هذه األلفاظ اليسرية معان كثرية ملن تأملها قال الداودي وعن ابن عمر أنه قال ال حيب اهللا 

سبحانه أن يدعو أحد علىأحد إال أن يظلم فقد رخص له يف ذلك انتهى وقوله تعاىل إن الذين يكفرون باهللا ورسله 
يف اليهود والنصارى وقد تقدم بيان هذه املعاين وقوله تعاىل والذين ءامنوا باهللا ورسله اآلية ملا  إىل آخر اآلية نزل

ذكر سبحانه أن املفرقني بني الرسل هم الكافرون حقا عقب ذلك بذكر املؤمنني باهللا ورسله مجيعا وهم املؤمنون 
ئك فبني الفرق بني املنزلتني وقوله تعاىل مبحمد صلى اهللا عليه و سلم ليصرح بوعد هؤالء كما صرح بوعيد أول

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء اآلية قال قتادة سألت اليهود النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
  يأتيهم بكتاب من عند اهللا خاص 

ن وإىل فالن إنك رسول لليهود يأمرهم فيه باإلميان مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وحنوه عن ابن جريج وزاد إىل فال
اهللا مث قال سبحانه على جهة التسلية لنبيه صلى اهللا عليه و سلم فقد سألوا موسى أكرب من ذلك ويف الكالم حمذوف 

يدل عليه املذكور تقديره فال تبال يا حممد من سؤاهلم وتشططهم فإهنا عادهتم ومجهور املتأولني على أن جهرة 
را أي عيانا وأهل السنة معتقدون أن هؤالء مل يسألوا حماال عقال لكنه حمال من جهة معمول ألمرنا أي حىت نراه جها

الشرع إذ قد أخرب تعاىل على ألسنة أنبيائه أنه ال يرى سبحانه يف هذه الدنيا والرؤية يف اآلخرة ثابتة عن النيب صلى 
ف وال حتيز كما هو تعاىل معلوم ال اهللا عليه و سلم باخلرب املتواتر وهي جائزة عقال من غري حتديد وال تكيي

كاملعلومات كذلك هو مرئي ال كاملرءيات سبحانه هذه حجة أهل السنة وقوهلم وقد تقدم قصص القوم يف البقرة 
وظلمهم هو تعنتهم وسؤاهلم ما ليس هلم أن يسألوه وقوله تعاىل مث اختذوا العجل مث للترتيب يف األخبار ال يف نفس 

كان من أمرهم أن اختذوا العجل وذلك أن اختاذ العجل كان عند أمر املضي يف املناجاة ومل يكن  األمر التقدير مث قد
الذين صعقوا ممن اختذ العجل لكن الذين اختذوه كانوا قد جاءهتم البينات وقوله سبحانه فعفونا عن ذلك يعين مبا 

بحانه فبما نقضهم ما زائدة مؤكدة التقدير امتحنهم به من القتل ألنفسهم مث وقع العفو عن الباقني منهم وقوله س
فبنقضهم فاآلية خمربة عن أشياء واقعوها هي ضد ما أمروا به وحذف جواب هذا الكالم بليغ مبهم متروك مع ذهن 
السامع تقديره لعناهم وحنوه مث قال سبحانه وبكفرهم أي بعيسى وقوهلم على مرمي هبتانا هو رميهم إياها بالزنا بعد 

ية يف كالم عيسى يف املهد وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي اآلية هذه اآلية واليت قبلها عدد اهللا رؤيتهم اآل
  تعاىل فيها أقوال بين إسرائيل وأفعاهلم على 

اختالف األزمان وتعاقب القرون فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم املعاصرين لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فهذه 
يت قالت إنا قتلنا املسيح غري الذين نقضوا امليثاق يف الطور وغري الذين اختذوا العجل وقول بين إسرائيل إمنا الطائفة ال

هو إىل قوله عيسى ابن مرمي وقوله تعاىل رسول اهللا إمنا هو إخبار من اهللا تعاىل بصفة لعيسى وهي الرسالة على جهة 
هم مل يقتلوا عيسى ألهنم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى إظهار ذنب هؤالء املقرين بالقتل ولزمهم الذنب و

وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول اهللا فلزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع يف عيسى قال ص وعيسى 



بدل أو عطف بيان من املسيح ورسول اهللا كذلك وجيوز أن يكون صفة لعيسى وأن يكون نصبا على إضمار أعين 
 أحسنها من جهة املعىن انتهى مث أخرب سبحانه أن بين إسرائيل ما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن قلت وهذا األخري

شبه هلم واختلفت الرواة يف هذه القصة والذي ال يشك فيه أن عيسى عليه السالم كان يسيح يف األرض ويدعو 
وكان عيسى قد انضوى إليه  إىل اهللا وكانت بنو إسرائيل تطلبه وملكهم يف ذلك الزمان جيعل عليه اجلعائل

احلواريون يسريون معه حيث سار فلما كان يف بعض األوقات شعر بأمر عيسى فروي أن رجال من اليهود جعل له 
جعل فما زال ينقر عنه حىت دل على مكانه فلما أحس عيسى وأصحابه بتالحق الطالبني هبم دخلوا بيتا مبرأى من 

عشر وروي مثانية عشر وحصروا ليال فروي أن عيسى فرق احلواريني عن بين إسرائيل فروي أهنم عدوهم ثالثة 
نفسه تلك الليلة ووجههم إىل اآلفاق وبقي هو ورجل معه فرفع عيسى والقي شبهه على الرجل فصلب ذلك 

الرجل وروي أن الشبه القي على اليهودي الذي دل عليه فصلب وروي أن عيسى عليه السالم ملا أحيط هبم قال 
  ه ايكم يلقى ألصحاب

عليه شبهى فيقتل وخيلص هؤالء وهو رفيقي يف اجلنة فقال سرجس أنا فالقي عليه شبه عيسى وروي أن شبه عيسى 
ألقي على اجلماعة كلها فلما أخرجهم بنو إسرائيل نقصوا واحدا من العدة فأخذوا واحدا ممن عليه الشبه حسب 

واملتناولني مل خيف عليهم أمر رفع عيسى ملا رأوه من نقصان  هذه الروايات اليت ذكرناها فصلبوه وروي أن امللك
العدة واختالط األمر وقوله تعاىل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه اآلية يعين اختالف احملاولني ألخذه ألهنم حني 

ال يقني فقدوا واحدا من العدد وحتدث برفع عيسى اضطربوا واختلفوا لكن أمجعوا على صلب واحد من غري ثقة و
أنه هو وقوله تعاىل وما قتلوه يقينا قال ابن عباس ومجاعة املعىن وما صح ظنهم عندهم وال حتققوه يقينا فالضمري يف 

قتلوه عندهم عائد على الظن كما تقول ما قتلت هذا األمر علما قلت وعبارة السدي وما قتلوا أمره يقينا أن 
قوم الضمري عائد على عيسى أخرب سبحانه أهنم ما قتلوه يف احلقيقة الرجل هو عيسى انتهى من خمتصر الطربي وقال 

مجلة واحدة ال يقينا وال شكا لكن ملا حصلت يف ذلك الدعوى صار قتله عندهم مشكوكا فيه وقال قوم من أهل 
أو نقص عليكم اللسان الكالم تام يف قوله وما قتلوه ويقينا مصدر مؤكد للنفي يف قوله وما قتلوه املعىن خنربكم يقينا 

يقينا أو أيقنوا بذلك يقينا وقال ص بعد كالم والظاهر أن الضمري يف قتلوه عائد إىل عيسى لتتحد الضمائر ويقينا 
منصوب يف موضع احلال من فاعل قتلوه أي مستيقنني أنه عيسى أو نعت ملصدر حمذوف أي قتال يقينا انتهى وقوله 

وكرامته وعيسى عليه السالم يف السماء على ما تضمنه حديث اإلسراء يف ذكر  تعاىل بل رفعه اهللا إليه يعين إىل مسائه
ابين اخلالة عيسى وحيىي ذكره البخاري يف حديث املعراج وذكره غريه وهو هنالك مقيم حىت ينزله اهللا تعاىل لقتل 

  الدجال وليمأل األرض عدال وحيىي 

وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته اختلف يف معىن  فيها أربعني سنة مث ميوت كما ميوت البشر وقوله تعاىل
اآلية فقال ابن عباس وغريه الضمري يف موته راجع إىل عيسى واملعىن أنه ال يبقى من أهل الكتاب أحد إذا نزل 

ا عيسى إىل األرض إال يؤمن بعيسى كما يؤمن سائر البشر وترجع األديان كلها واحدا يعين يرجعون على دين نبين
حممد صلى اهللا عليه و سلم إذ عيسى واحد من أمته وعلى شريعته وائمتنا منا كما ورد يف احلديث الصحيح وقال 
جماهد وابن عباس أيضا وغريمها الضمري يف به لعيسى ويف موته للكتايب لكن عند املعاينة للموت فهو إميان ال ينفعه 

يه و سلم وقبل موته للكتايب قال وليس خيرج يهودي وال نصراين وقال عكرمة الضمري يف به لنبينا حممد صلى اهللا عل
من الدنيا حىت يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه و سلم ولو غرق أو سقط عليه جدار فإنه يؤمن يف ذلك الوقت ويف 



مصحف أيب بن كعب قبل موهتم ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمري على الكتايب قال ص وإن من أهل الكتاب 
إن هنا نافية واملخرب عنه حمذوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتاب كما حذف يف قوله تعاىل وإن  اآلية

منكم إال واردها وقوله تعاىل وما منا إال له مقام معلوم أي وما أحد منا وما أحد منكم قال الشيخ أبو حيان ليؤمنن 
ضا إال له مقام وإال واردها مها اخلرب قال الزجاج به جواب قسم حمذوف والقسم وجوابه هو اخلرب وكذلك أي

وحذف أحد مطلوب يف كل نفي يدخله االستثناء حنو ما قام إال زيد أي ما قام أحد إال زيد انتهى وقوله تعاىل فبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم اآلية فبظلم معطوف على قوله سبحانه فبما نقضهم والطيبات هنا 

الشحوم وبعض الذبائح والطري واحلوت وغري ذلك وقرأ ابن عباس طيبات كانت أحلت هلم وبصدهم عن  هي
  سبيل اهللا كثريا حيتمل 

أن يريد صدهم يف ذاهتم وحيتمل أن يريد صدهم غريهم وأخذهم الربوا هو الدرهم بالدرمهني إىل أجل وحنو ذلك مما 
اسخني يف العلم منهم كعبد اهللا بن سالم وخمرييق ومن جرى جمراهم هو مفسدة وقد هنوا عنه مث استثىن سبحانه الر

واختلف الناس يف قوله سبحانه واملقيمني وكيف خالف إعراهبا إعراب ما تقدم وما تأخر فقال بعض حناة البصرة 
طف والكوفة إمنا هذا من قطع النعوت إذا كثرت على النصب باعين والرفع بعد ذلك هبم وقال قوم واملقيمني ع

على ما يف قوله وما أنزل من قبلك واملعىن ويؤمنون باملقيمني الصالة وهم املالئكة أو من تقدم من األنبياء وقال قوم 
واملقيمني عطف على الضمري يف منهم وقال آخرون بل على الكاف يف قوله من قبلك وزاد ص واملقيمني منصوب 

تعاىل انا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيئني من بعده اآلية على املدح قال وقرأ مجاعة واملقيمون انتهى وقوله 
سبب نزوهلا قول بعض أحبار يهود ما أنزل اهللا على بشر من شيء فأنزل اهللا سبحانه اآلية تكذيبا هلم قال ع 

عليه السالم وكلم  إمساعيل هو الذبيح يف قول احملققني والوحي إلقاء املعىن يف خفاء وعرفه يف األنبياء بوساطة جربيل
اهللا سبحانه موسى بكالم دون تكييف وال حتديد وال حرف وال صوت والذي عليه الراسخون يف العلم إن الكالم 
هو املعىن القائم يف النفس وخيلق اهللا ملوسى إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكالم وكما أن اهللا تعاىل موجود ال 

ذلك كالمه ال كالكالم وقوله سبحانه رسال مبشرين ومنذرين اآلية رسال كاملوجودات معلوم ال كاملعلومات فك
بدل من األول وأراد سبحانه أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول لو بعث إىل رسول آلمنت واهللا سبحانه عزيز ال 

ن اهللا يشهد يغالبه شيء وال حجة ألحد عليه حكيم يف أفعاله فقطع احلجة بالرسل حكمة منه سبحانه وقوله تعاىل لك
  مبا أنزل إليك اآلية 

سببها قول اليهود ما أنزل اهللا على بشر من شيء وقال ص لكن استدراك وال يبتدأ هبا فيتعني تقدير مجلة قبلها يبينها 
سبب النزول وهو أنه ملا نزل انا أوحينا إليك قالوا ما نشهد لك هبذا فنزل لكن اهللا يشهد انتهى وقوله تعاىل أنزله 

هذه اآلية من أقوى متعلقات أهل السنة يف إثبات علم اهللا عز و جل خالفا للمعتزلة يف أهنم يقولون عامل بال بعلمه 
علم واملعىن عند أهل السنة انزله وهو يعلم إنزاله ونزوله وقوله سبحانه واملالئكة يشهدون يشهدون تقوية ألمر نبينا 

تعاىل وكفى باهللا شهيدا تقديره وكفى اهللا شهيدا لكنه دخلت حممد صلى اهللا عليه و سلم ورد على اليهود وقوله 
الباء لتدل على أن املراد اكتفوا باهللا وباقي اآلية بني وقوله تعاىل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم 

يا أيها الذين اآلية خطاب جلميع الناس وهي دعاء إىل الشرع ولو كانت يف أمر من أوامر األحكام وحنو هذا لكانت 
أمنوا والرسول يف اآلية نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم مث قال سبحانه وإن تكفروا فإن هللا ما يف السموات 

واألرض وهذا خرب باالستغناء وإن ضرر الكفر إمنا هو نازل هبم مث خاطب سبحانه أهل الكتاب من النصارى وهو 



كم معناه يف دين اهللا الذي انتم مطلوبون به بأن توحدوا اهللا وال تقولوا أن يدعوا الغلو وهو جتاوز احلد وقوله يف دين
على اهللا إال احلق وليست اإلشارة إىل دينهم املضلل وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

عيسى عبد اهللا ورسوله و سلم قال من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله وأن 
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن اجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من عمل رواه مسلم 

والبخاري والنسائي ويف مسلم أدخله اهللا من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء انتهى وقوله تعاىل فآمنوا باهللا ورسله أي 
  الذين من مجلتهم عيسى 

د عليهما السالم وقوله تعاىل إمنا اهللا إله واحد إمنا يف هذه اآلية حاصرة وسبحانه معناه تنزيها له وتعظيما وحمم
واالستنكاف اباية بأنفة قال ع وقوله سبحانه وال املالئكة املقربون زيادة يف احلجة وتقريب من األذهان أي وهؤالء 

ن ذلك فكيف بسواهم ويف هذه اآلية دليل على تفضيل الذين هم يف أعلى درجات املخلوقني ال يستنكفون ع
املالئكة على األنبياء وقوله سبحانه فسيحشرهم عبارة وعيد قال ع وهذا االستنكاف إمنا يكون من الكفار عن 

اتباع األنبياء وما جرى جمراه وقوله تعاىل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اآلية إشارة إىل نبينا حممد صلى 
هللا عليه و سلم والربهان احلجة النرية الواضحة اليت تعطي اليقني التام والنور املبني يعين القرآن ألن فيه بيان كل ا

شيء ويف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فينا خطيبا فحمد اهللا تعاىل 
الناس فإمنا أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيب وأنا  وأثىن عليه وعظ وذكر مث قال أما بعد أال أيها

تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا فحث على كتاب اهللا ورغب 
اب اهللا فيه اهلدى فيه مث قال وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا ثالثا يف أهل بييت احلديث ويف رواية كت

والنور من استمسك به وأخذ به كان على اهلدى ومن اخطأه ضل ويف رواية أال وأين تارك فيكم ثقلني أحدمها 
كتاب اهللا وهو حبل اهللا من أتبعه كان على اهلدى ومن تركه كان على ضاللة انتهى وقوله سبحانه فأما الذين ءامنوا 

وحيتمل اعتصموا بالقرآن كما قال عليه السالم القرآن حبل اهللا املتني من باهللا واعتصموا به أي اعتصموا باهللا 
متسك به عصم والرمحة والفضل اجلنة ونعيمها ويهديهم معناه إىل الفضل وهذه هداية طريق اجلنان كما قال تعاىل 

  سيهديهم ويصلح 

ا بكتابه فيهديهم هنا مبعىن يعرفهم باهلم اآلية ألن هداية اإلرشاد قد تقدمت وحتصلت حني ءامنوا باهللا واعتصمو
وباقي اآلية بني وقوله تعاىل يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة فقد تقدم القول يف تفسري الكاللة يف صدر السورة 
وكان أمر الكاللة عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مشكال واهللا أعلم ما الذي أشكل عليه منها قوله النيب صلى 

و سلم له تكفيك منها آية الصيف اليت نزلت يف آخر سورة النساء بيان فيه كفاية قال كثري من الصحابة اهللا عليه 
هذه اآلية هي من آخر ما نزل وقوله سبحانه يبني اهللا لكم أن تضلوا التقدير ليال تضلوا واهللا بكل شيء عليم 

  سبحانه وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

  ورة املائدةس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  هذه السورة مدنية بإمجاع 

قوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود اآلية عامة يف الوفاء بالعقود وهي الربوط يف القول كان ذلك يف تعاهد 



جار على رسم الشريعة على بر أو يف عقدة نكاح أو بيع أو غريه فمعىن اآلية أمر مجيع املؤمنني بالوفاء على عقد 
وفسر بعض الناس لفظ العقود بالعهود وقال ابن شهاب قرأت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي كتب 

عمرو بن حزم حني بعثه إىل جنران ويف صدره هذا بيان من اهللا ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب 
قال ع وأصوب ما يقال يف هذه اآلية أن تعمم الفاظها بغاية ما تتناول فيعمم اآليات إىل قوله أن اهللا سريع احلساب 

  لفظ املؤمنني يف مؤمىن أهل الكتاب ويف كل مظهر لإلميان 

وأن مل يبطنه ويف املؤمنني حقيقة ويعمم لفظ العقود يف كل ربط بقول موافق للحق والشرع وقوله تعاىل أحلت لكم 
هبيمة األنعام فقال قتادة وغريه هي األنعام فقال قتادة وغريه هي األنعام كلها ع وكأنه هبيمة األنعام اختلف يف معىن 

قال أحلت لكم األنعام وقال الطربي قال قوم هبيمة األنعام وحشها وهذا قول حسن وذلك أن األنعام هي الثمانية 
هيمة يف كالم العرب ما اهبم من جهة األزواج وانضاف اليها من سائر احليوان ما يقال له أنعام مبجموعه معها والب

نقص النطق والفهم وقوله إال ما يتلى عليكم استثناء ما تلي يف قوله تعاىل حرمت عليكم امليتة اآلية وما يف موضع 
نصب على أصل االستثناء وقوله سبحانه غري حملى الصيد نصب غري على احلال من الكاف وامليم يف قوله أحلت 

استثناء قال ص وهذا هو قول اجلمهور واعترض بأنه يلزم منه تقييد احللية حبالة كوهنم غري  لكم وهو استثناء بعد
حملني الصيد وهم حرم واحللية ثابتة مطلقة قال ص واجلواب عندي عن هذا أن املفهوم هنا متروك لدليل خارجي 

يان من الوجوه اليت مل يرتضها م وما وكثري يف القرءان وغريه من املفهومات املتروكة ملعارض مث ذكر ما نقله أبو ح
فيها من التكلف مث قال وال شك أن ما ذكره اجلمهور من أن غري حال وأن لزم عنه الترك باملفهوم فهو أوىل من 

ختريج تنبو عنه الفهوم انتهى وقوله سبحانه أن اهللا حيكم ما يريد تقوية هلذه األحكام الشرعية املخالفة ملعهود أحكام 
أي فأنت أيها السامع لنسخ تلك اليت عهدت تنبه فإن اهللا الذي هو مالك الكل حيكم ما يريد ال معقب اجلاهلية 

حلكمه سبحانه قال ع وهذه اآلية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة الفاظها لكل ذي بصر بالكالم وملن 
ا احلكيم اعمل لنا مثل هذا القرءان فقال عنده ادىن أبصار وقد حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي أيه

  نعم اعمل لكم مثل بعضه فأحتجب أياما كثرية مث خرج فقال واهللا ما أقدر عليه 

وال يطيق هذا أحد أين فتحت املصحف فخرجت سورة املائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء وهنى عن النكث 
أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين وال يستطيع أحد أن يأيت هبذا  وحلل حتليال عاما مث استثىن استثناء بعد استثناء مث

إال يف أجالد وقوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا ال حتلوا شعائر اهللا خطاب للمؤمنني حقا أن ال يتعدوا حدود اهللا يف 
راجح فالشعائر مجع  أمر من األمور قال عطاء بن أيب رباح شعائر اهللا مجيع ما أمر به سبحانه أو هنى عنه وهذا قول

شعرية أي قد اشعر اهللا أهنا حده وطاعته فهي مبعىن معامل اهللا وقوله تعاىل وال الشهر احلرام أي ال حتلوه بقتال وال 
غارة واألظهر أن الشهر احلرام أريد به رجب ليشتد أمره وهو شهر كان حترميه خمتصا بقريش وكانت تعظمه 

األشهر احلرم وقوله سبحانه وال اهلدي أي ال يستحل وال يغار عليه مث ذكر املقلد  وحيتمل أنه أريد به اجلنس يف مجيع
منه تأكيدا ومبالغة يف التنبيه على احلرمة يف التقليد هذا معىن كالم ابن عباس وقال اجلمهور اهلدي عام يف أنواع ما 

وقال ص وال القالئد أي وال ذوات  يهدى قربة والقالئد ما كان الناس يتقلدونه من حلاء السمر وغريه امنة هلم
القالئد وقيل بل املراد القالئد نفسها مبالغة يف النهي عن التعرض للهدي انتهى وقوله تعاىل وال ءامني البيت احلرام 

أي قاصدينه من الكفار املعىن ال حتلوهم فتغريون عليهم وهذا منسوخ بآية السيف بقوله تعاىل فاقتلوا املشركني 
فكل ما يف هذه اآلية مما يتصور يف مسلم حاج فهو حمكم وكل ما كان منها يف الكفار فهو منسوخ  حيث وجتموهم



وقوله سبحانه يبتغون فضال من رهبم ورضوانا قال فيه مجهور املفسرين معناه يبتغون الفضل من األرباح يف التجارة 
وفيها استيالف من اهللا سبحانه للعرب ويبتغون مع ذلك رضوانه يف ظنهم وطمعهم وهذه اآلية نزلت عام الفتح 

  ولطف هبم 

لتنبسط النفوس بتداخل الناس ويردون املوسم فيسمعون القرآن ويدخل اإلميان يف قلوهبم وتقوم عليهم احلجة 
كالذي كان مث نسخ اهللا ذلك كله بعد عام يف سنة تسع إذ حج أبو بكر رضي اهللا عنه ونودي يف الناس بسورة 

 وإذا حللتم فاصطادوا جميء إباحة الصيد عقب التشديد فيه حسن يف فصاحة القول وقوله سبحانه براءة وقوله تعاىل
فاصطادوا أمر ومعناه اإلباحة بإمجاع وقوله تعاىل وال جيرمنكم معناه ال يكسبنكم وجرم الرجل معناه كسب وقال 

و معىن الكسب وقوله تعاىل شنئان قوم ابن عباس معناه ال حيملنكم واملعىن متقارب والتفسري الذي خيص اللفظة ه
الشنئان هو البغض فأما من قرا شنئان بفتح النون فاألظهر فيه أنه مصدر كأنه قال ال يكسبنكم بغض قوم من أجل 

أن صدوكم عدوانا عليهم وظلما هلم وهذه اآلية نزلت عام الفتح سنة مثان حني أراد املسلمون أن يستطيلوا 
اهرين على صد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه عام احلديبية وذلك سنة ست علىقريش والفافها املتظ

من اهلجرة فحصلت بذلك بغضة يف قلوب املؤمنني وحيكة للكفار فنهي املؤمنون عن مكافأهتم وإذ هللا فيهم إرادة 
إن وقع مثل ذلك يف خري ويف علمه أن منهم من يؤمن كالذي كان وقرأ أبو عمرو وابن كثري إن صدوكم ومعناه 

املستقبل وقراءة اجلمهور أمكن مث أمر سبحانه اجلميع بالتعاون على الرب والتقوى قال قوم مها لفظان مبعىن ويف هذا 
تسامح والعرف يف داللة هذين أن الرب يتناول الواجب واملندوب والتقوى رعاية الواجب فإن جعل أحدمها بدل 

الداودي قال ابن عباس الرب ما أمرت به والتقوى ما هنيت عنه انتهى وقد  اآلخر فبتجوز قلت قال أمحد بن نصر
ذكرنا يف غري هذا املوضع أن لفظ التقوى يطلق على معان وقد بيناها يف آخر سورة النور ويف احلديث الصحيح 

  واهللا يف عون العبد ما كان العبد 

وينا يف بعض األحاديث من سعى يف حاجة أخيه يف عون أخيه قال ابن الفاكهاين عند شرحه هلذا احلديث وقد ر
املسلم قضيت له أو مل تقض غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق 

انتهى من شرح األربعني حديثا مث هنى تعاىل عن التعاون على اإلمث والعدوان مث أمر بالتقوى وتوعد توعدا جممال قال 
نووي وعن وابصة بن معبد أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال جئت تسأل عن الرب واإلمث قال نعم فقال ال

استفت قلبك الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك 
ل والدارمي وغريمها ويف صحيح مسلم عن النواس الناس وأفتوك حديث حسن رويناه يف مسند أمحد يعين أبن حنب

ابن مسعان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الرب حسن اخللق واإلمث ماحاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس انتهى وقوله تعاىل حرمت عليكم امليتة والدم اآلية تعديد ملا يتلى على األمة مما استثين من هبيمة األنعام والدم 

ناه املسفوح وحلم اخلنزير مقتض لشحمه بإمجاع وما أهل لغري اهللا به قد تقدم واملنخنقة معناه اليت متوت خنقا مع
واملوقوذة اليت ترمى أو تضرب بعصا وشبهها واملتردية هي اليت تتردى من علو إىل سفل متوت والنطيحة فعيله مبعىن 

ظفار من احليوان وكانت العرب تأكل هذه املذكورات ومل مفعولة وما أكل السبع يريد كل ما افترسه ذو ناب وأ
تعتقد ميتة إال ما مات بالوجع وحنو ذلك واختلف العلماء يف قوله تعاىل إال ما ذكيتم فقال ابن عباس ومجهور 

ه العلماء االستثناء من هذه املذكورات فما أدرك منها يطرف بعني أو حيرك ذنبا وباجلملة ما يتحقق أنه مل تفض نفس



بل له حياة فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل وما فاضت نفسه فهو امليتة وقال مالك مرة هبذا القول وقال أيضا 
  وهو املشهور عنه وعن 

أصحابه من أهل املدينة أن قوله تعاىل إال ما ذكيتم معناه من هذه املذكورات يف وقت تصح فيه ذكاهتا وهو ما مل 
تعيش ومىت صارت يف هذا احلد فهي يف حكم امليتة فاالستثناء عند مالك متصل كقول  تنفذ مقاتلها ويتحقق أهنا ال

اجلمهور لكنه خيالف يف احلال اليت يصح فيها ذكاة هذه املذكورات واحتج ملالك بأن هذه املذكورات لو كانت ال 
ت بسبب أن العرب كانت تعتقد حترم إال مبوهتا لكان ذكر امليتة أوال يغىن عنها ومن حجة املخالف أن قال إمنا ذكر

أن هذه احلوادث كالذكاة فلو مل يذكر هلا غري امليتة لظنت أهنا ميتة الوجع حسبما كانت عليه والذكاة يف كالم 
العرب الذبح وقوله سبحانه وما ذبح على النصب عطف على احملرمات املذكورة والنصب حجارة تنصب يذحبون 

أصنام فإن الصنم يصور وينقش وهذه حجارة تنصب وكانت العرب تعبدها عليها قال ابن جريج وليست النصب ب
قال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل لغري اهللا به شيء واحد قال ع ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغري 

سم وهو اهللا لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة أمره وقوله سبحانه وأن تستقسموا باألزالم حرم سبحانه طلب الق
النصيب أو القسم بفتح القاف وهو املصدر باألزالم وهي سهام قال صاحب سالح املؤمن واالستقسام هو الضرب 

هبا إلخراج ما قسم هلم ومتييزه بزعمهم انتهى وأزالم العرب على أنواع منها الثالثة اليت كان يتخذها كل إنسان 
همل ال شيء عليه فيجعلها يف خريطة معه فإذا أراد فعل لنفسه على أحدها أفعل وعلى اآلخرة ال تفعل وثالث م

شيء أدخل يده وهي متشاهبة فأخرج أحدها وائتمر له وانتهى حبسب ما خيرج له وإن خرج القدح الذي ال شيء 
  فيه أعاد الضرب وقوله سبحانه ذلكم فسق إشارة إىل االستقسام باألزالم وقوله تعاىل 

معناه عند ابن عباس وغريه من أن ترجعوا إىل دينهم وظاهر أمر النيب صلى اهللا  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
عليه و سلم وأمر أصحابه وظهور الدين يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع إىل دينهم قد كان وقع منذ زمان وإمنا 

الكفار أال ترى إىل  هذا اليأس عندي من اضمحالل أمر اإلسالم وفساد مجعه ألن هذا أمر كان يترجاه من بقي من
قول أخي صفوان بن أمية يف يوم هوازن حني انكشف املسلمون وظنها هزمية إال بطل السحر اليوم إىل غري هذا من 

األمثلة وهذه اآلية يف قول اجلمهور عمر بن اخلطاب وغريه نزلت يف عشية يوم عرفة يوم اجلمعة ويف ذلك اليوم 
ضر من املشركني املوسم بشر فيحتمل قوله تعاىل اليوم أن تكون إشارة إىل احمى أمر الشرك من مشاعر احلج ومل حي

اليوم بعينه وحيتمل أن تكون إشارة إىل الزمن والوقت أي هذا االوان يئس الكفار من دينكم وقوله الذين كفروا 
سبحانه خبشيتها اليت  يعم سائر الكفار من العرب وغريهم وهذا يقوي أن اليأس إمنا هو من احنالل أمر اإلسالم وأمر

سلم ومفتاح كل خري وقوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم حتتمل هي رأس كل عبادة كما قال صلى اهللا عليه و 
اإلشارة باليوم ما قد ذكرناه حكى الطربي أن النيب عليه السالم مل يعش بعد نزول هذه اآلية إال إحدى ومثانني ليلة 

 أن رسول اهللا والظاهر أنه عاش صلى اهللا عليه و سلم أكثر بأيام يسرية قلت ويف مساع ابن القاسم قال مالك بلغين
صلى اهللا عليه و سلم قال يف اليوم الذي تويف فيه وقف على بابه فقال إين ال أحل إال ما أحل اهللا يف كتابه وال أحرم 
إال ما حرم اهللا يف كتابه يا فاطمة بنت رسول اهللا ويا صفية عمة رسول اهللا أعمال ملا عند اهللا فإين ال أغين عنكما من 

شد هذا حديث يدل على صحته قول اهللا عز و جل ما فرطنا يف الكتاب من شيء وقال تعاىل اهللا شيئا قال ابن ر
  تبيانا لكل شيء فاملعىن يف ذلك أن اهللا عز و جل نص على بعض األحكام وأمجل القول يف 



بطونه منهم بعضها وأحال على األدلة يف سائرها بقوله ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستن
فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم ما أمجله اهللا يف كتابه كما أمره حيث يقول لتبني للناس ما نزل إليهم فما أحل صلى 
اهللا عليه و سلم أو حرم ومل يوجد يف القرآن نصا فهو مما بني من جممل القرآن أو علمه مبا نصب من األدلة فيه فهذا 

نطق صلى اهللا عليه و سلم عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى انتهى من البيان معىن احلديث واهللا أعلم فما ي
والتحصيل ويف الصحيح أن عمر بن اخلطاب قال له يهودي آية يف كتابكم تقرءوهنا لو علينا نزلت الختذنا ذلك 

م نزلت على اليوم عيدا فقال له عمر أي آية هي فقال اليوم أكملت لكم دينكم فقال له عمر قد علمنا ذلك اليو
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو واقف بعرفة يوم اجلمعة قال ع ففي ذلك اليوم عيدان لإلسالم إىل يوم القيامة 
وإمتام النعمة هو يف ظهور اإلسالم ونور العقائد وكمال الدين وسعة األحوال وغري ذلك مما اشتملت عليه هذه امللة 

 رمحة اهللا سبحانه جعلنا اهللا ممن مشلته هذه النعمة وقوله سبحانه ورضيت لكم احلنيفية إىل دخول اجلنة واخللود يف
اإلسالم دينا حيتمل الرضى يف هذا املوضع أن يكون مبعىن اإلرادة وحيتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار اهللا 

أراد لنا اإلسالم ورضيه لنا إياه ألن الرضى من الصفات املترددة بني صفات الذات وصفات األفعال واهللا تعاىل قد 
ومث أشياء يريد اهللا وقوعها وال يرضاها وقوله سبحانه فمن اضطر يف خممصة يعين من دعته ضرورة إىل أكل امليتة 

وسائر تلك احملرمات وسئل صلى اهللا عليه و سلم مىت حتل امليتة للناس فقال إذا مل يصطبحوا ومل يغتبقوا ومل حيتفئوا 
اعة اليت ختمص فيها البطون أي تضمر وقوله سبحانه غر متجانف إلمث هو مبعىن غري باغ وال عاد بقال واملخمصة اجمل

  وقد تقدم تفسريه قال ص متجانف أي 

مائل منحرف انتهى وقد تقدم يف البقرة وقوله تعاىل يسألونك ماذا أحل هلم سبب نزوهلا أن النيب صلى اهللا عليه و 
اصم ابن عدي وغريه ماذا حيل لنا من هذه الكالب قال ع وظاهر اآلية أن سائال سلم ملا أمر بقتل الكالب سأله ع

سأل عما حيل للناس من املطاعم ألن قوله تعاىل قل أحل لكم من الطيبات ليس جبواب عما حيل للناس اختاذه من 
ى اهللا عليه و سلم الكالب إال أن يكون من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه وهو موجود كثريا من النيب صل

والطيب احلالل وقوله سبحانه وما علمتم أي وصيد ما علمتم قال الضحاك وغريه وما علمتم من اجلوارح مكلبني 
هي الكالب خاصة قال العراقي يف مكلبني أصحاب اكلب هلا معلمني انتهى وأعلى مراتب التعليم أن يشلى احليوان 

يد فينزجر وجوارح مجع جارح أي كاسب يقال جرح فالن واجترح فينشلي ويدعى فيجيب ويزجر بعد ظفره بالص
إذا اكتسب ومنه قوله تعاىل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من حسنة وسيئة قال ع وقرا مجهور الناس وما 

 علمتم بفتح العني والالم وقرأ ابن عباس وحممد بن احلنفية علمتم بضم العني وكسر الالم أي من أمر اجلوارح
والصيد هبا وقرأ مجهور الناس مكلبني بفتح الكاف وشد الالم واملكلب معلم الكالب ومضريها ويقال ملن يعلم غري 

كلب مكلب ألنه يرد ذلك احليوان كالكلب وقوله سبحانه تعلموهنن مما علمكم اهللا أي تعلموهنن احليلة يف 
إلنسان فمن للتبعيض وقوله تعاىل فكلوا مما امسكن االصطياد والتأيت لتحصيل احليوان وهذا جزء مما علمه اهللا ا

عليكم وحيتمل مما امسكن فلم يأكلن منه شيئا وحيتمل مما أمسكن وإن أكلن منه وحبسب هذا االحتمال اختلف 
العلماء يف جواز أكل الصيد إذا أكل منه اجلارح وقوله سبحانه واذكروا اسم اهللا عليه أمر بالتسمية عند اإلرسال 

  لك ومجهور العلماء أن التسمية واجبة وذهب ما

مع الذكر ساقطة مع النسيان فمن تركها عامدا فقد أفسد الذبيحة والصيد ومن تركها ناسيا مسي عند األكل 
وكانت الذبيحة جائزة وفقه الصيد والذبح يف معىن التسمية واحد مث أمر سبحانه بالتقوى على اجلملة واإلشارة إىل 



ت من األوامر والنواهي ويف قوله إن اهللا سريع احلساب وعيد وحتذير وقوله سبحانه اليوم أحل ما تضمنته هذه اآليا
لكم الطيبات إشارة إىل الزمن واألوان واخلطاب للمؤمنني وقوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

ال اجلمهور هي الذبيحة كلها وقالت الطعام يف هذه اآلية الذبائح كذا قال أهل التفسري واختلفوا يف لفظة طعام فق
مجاعة إمنا أحل لنا طعامهم من الذبيحة أي احلالل هلم منها ال ماال حيل هلم كالطريف والشحوم احملضة واختلف يف 
لفظة أوتوا الكتاب فقالت طائفة إمنا أحل لنا ذبائح الصرحاء منهم ال من كان دخيال يف هذين الدينني وقال مجهور 

س واحلسن ومالك وغريهم أن ذبيحة كل نصراين حالل كان من بين تغلب أو غريهم وكذلك اليهود األمة ابن عبا
وتأولوا قول اهللا تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه منهم وقوله سبحانه وطعامكم حل هلم أي ذبائحكم فهذه رخصة 

ينبغي لنا أن حنميه منهم رخص اهللا  للمسلمني ال ألهل الكتاب ملا كان األمر يقتضي أن شيئا قد تشرعنا فيه بالتذكية
تعاىل لنا يف ذلك دفعا للمشقة حبسب التجاوز وقوله سبحانه واحملصنات عطف على الطعام احمللل ذهب مجاعة منهم 

مالك إىل أن احملصنات يف هذه اآلية احلرائر فمنعوا نكاح األمة الكتابية وذهب مجاعة إىل اهنن العفائف فأجازوا 
ابية واألجور يف اآلية املهور وانتزع بعض العلماء من لفظ ءاتيتموهن أنه ال ينبغي أن يدخل زوج نكاح األمة الكت

  بزوجته إال بعد أن يبذل من املهر ما يستحلها به وحمصنني معناه متزوجني على السنة وقوله 

اىل يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم سبحانه ومن يكفر باإلميان أي باألمور اليت جيب اإلميان هبا وباقي اآلية بني وقوله تع
إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية قال ابن العريب يف أحكامه ال خالف بني العلماء أن هذه اآلية مدنية كما أنه ال 

خالف أن الوضوء كان معقوال قبل نزوهلا غري متلو ولذلك قال علماؤنا أن الوضوء كان مبكة سنة ومعناه كان 
له إذا قمتم معناه إذا أردمت القيام إىل الصالة انتهى قال زيد بن أسلم والسدي معىن اآلية إذا قمتم مفعوال بالسنة وقو

من املضاجع يعين النوم والقصد هبذا التأويل أن يعم األحداث بالذكر ويف اآلية على هذا التأويل تقدمي وتأخري 
جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء يعىن  تقديره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة من النوم أو

املالمسة الصغرى فاغسلوا وهنا متت أحكام احلدث األصغر مث قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فهذا حكم نوع أخر مث 
قال للنوعني مجيعا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال هبذا التأويل حممد بن 

ن أصحاب مالك وغريه وقال مجهور أهل العلم معىن اآلية إذا قمتم إىل الصالة حمدثني وليس يف اآلية على مسلمة م
هذا تقدمي وال تأخري بل ترتب يف اآلية حكم واجد املاء إىل قوله فاطهروا ودخلت املالمسة الصغرى يف قولنا حمدثني 

عادم املاء من النوعني مجيعا وكانت املالمسة هي مث ذكر بعد ذلك بقوله وإن كنتم مرضى إىل أخر اآلية حكم 
اجلماع وقال ص إذا قمتم أي إذا اردمت وعرب بالقيام عن إرادته ألنه مسبب عنها انتهى ومن احسن األحاديث 

واصحها يف فضل الطهارة والصالة ما رواه مالك يف املوطأ عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن 
لى اهللا عليه و سلم قال إال أخربكم مبا ميحوا اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند رسول اهللا ص

  املكاره وكثرة اخلطى إىل املساجد 

وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال أبو عمر يف التمهيد هذا احلديث من 
 عليه و سلم يف فضائل األعمال قال صاحب كتاب العني الرباط مالزمة الثغور أحسن ما روي عن النيب صلى اهللا

قال والرباط مواظبة الصالة أيضا انتهى والغسل يف اللغة إجياد املاء يف املغسول مع امرار شيء عليه كاليد والوجه ما 
عن ابن عمر أنه كان ينضح املاء  واجه الناظر وقابله والناس كلهم على أن داخل العينني ال يلزم غسله إال ما روي

يف عينيه واليد لغة تقع على العضو من املنكب إىل أطراف األصابع وحد اهللا سبحانه موضع الغسل منه بقوله إىل 



املرافق واختلف العلماء هل تدخل املرافق يف الغسل أم ال وحترير العبارة يف هذا املعىن أن يقال إذا كان ما بعد إىل 
فاحلد أول املذكور بعدها وإذا كان ما بعدها من مجلة ما قبلها فاالحتياط يعطي أن احلد أخر املذكور  ليس مما قبلها

بعدها ولذلك يترجح دخول املرفقني يف الغسل والروايتان عن مالك قال ابن العريب يف أحكامه وقد روى الدار 
ا توضأ أدار املاء على مرفقيه انتهى واختلف يف قطين وغريه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل

رد اليدين يف مسح الرأس هل هو فرض أو سنة بعد اإلمجاع على أن املسحة األوىل فرض فاجلمهور على أنه سنة 
وقيل هو فرض واإلمجاع على استحسان مسح الرأس باليدين مجيعا وعلى األجزاء بواحدة واختلف فيمن مسح 

األجزاء ويترجح عدم األجزاء ألنه خروج عن سنة املسح وكأنه لعب إال أن يكون ذلك عن بإصبع واحد واملشهور 
ضرر مرض وحنوه فينبغي أن ال خيتلف يف األجزاء والباء يف قوله تعاىل برءوسكم مؤكدة زائدة عند من يرى عموم 

أس كان املعىن أوجدوا الرأس واملعىن عنده وامسحوا رءوسكم وهي لإللصاق احملض عند من يرى أجزاء بعض الر
  مسحا برؤوسكم فمن مسح ولو شعرة فقد فعل ذلك 

ت قال ابن العريب يف أحكامه وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صفة مسح الرأس أنه أقبل بيده وأدبر بدأ 
وأقبل ومها صحيحان  مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه ويف البخاري فأدبر هبما

متوافقان وهي مسألة من أصول الفقه يف تسمية الفعل بابتدائه أو بغايته انتهى وقرا محزة وغريه وأرجلكم باخلفض 
وقرأ نافع وغريه بالنصب والعامل اغسلوا ومن قرأ باخلفض جعل العامل أقرب العاملني ومجهور األمة من الصحابة 

ني الغسل وأن املسح ال جيزىء ويف الصحيح ويل لألعقاب من النار إذ رأى والتابعني على أن الفرض يف الرجل
صلى اهللا عليه و سلم أعقاهبم تلوح قال ابن العريب يف القبس ومن قرأ وأرجلكم باخلفض فإنه أراد املسح على 

لكعبني كما تقدم اخلفني وهو أحد التأويالت يف اآلية انتهى وهذا هو الذي صححه يف أحكامه والكالم يف قوله إىل ا
يف قوله إىل املرافق ويف صحيح مسلم وغريه عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم 

يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ركعتني مقبال عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة فقلت ما أجود هذه 
حد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال فقال عمر اليت قبلها أجود قال ما منكم من أ

شريك له واشهد أن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء وأخرجه الترمذي 
تهى من حديث أيب ادريس اخلوالين عن عمر زاد يف آخره اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ان

خمتصرا واختلف اللغويون يف الكعبني واجلمهور على أهنما العظمان الناتئان يف جنبيت الرجل وألفاظ اآلية تقتضي 
  املواالة بني األعضاء قال مالك هو فرض مع الذكر ساقط مع النسيان وروى الدارقطين يف سننه من 

ذكر اسم اهللا على وضوءه كان طهورا توضأ فذكر اسم اهللا على وضوءه كان طهورا جلسده ومن توضأ ومل ي
ألعضائه انتهى من الكوكب الدري وكذلك تتضمن ألفاظ اآلية الترتيب واطهروا أمر لواجد املاء عند اجلمهور 

وقال عمر بن اخلطاب وغريه ال يتيمم اجلنب البتة بل يدع الصالة حىت جيد املاء وقوله سبحانه ما يريد اهللا ليجعل 
اإلرادة صفة ذات وجاء الفعل مستقبال مراعاة للحوادث اليت تظهر عن اإلرادة واحلرج عليكم من حرج اآلية 

الضيق واحلرجة الشجر امللتف املتضايق وجيرى مع معىن هذه اآلية قول النيب صلى اهللا عليه و سلم دين اهللا يسر 
ذكور بقرب هوأمر التيمم وقوله عليه السالم بعثت باحلنيفية السمحة وجاء لفظ اآلية على العموم والشيء امل

والرخصة فيه وزوال احلرج يف حتمل املاء ابدا ولذلك قال أسيد ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر وقوله سبحانه 
ولكن يريد ليظهركم اآلية إعالم مبا ال يوازي بشكر من عظيم تفضله تبارك وتعاىل ولعلكم ترج يف حق البشر ويف 



ألشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا احلديث الصحيح عن أيب مالك ا
متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متلئان أو متأل ما بني السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب 

ه مسلم والترمذي ويف رواية ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها روا
له التسبيح نصف امليزان واحلمد هللا متأله والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض والصوم نصف الصرب وزاد يف رواية 
أخرى وال إله إال اهللا ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص إليه انتهى وقوله تعاىل واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه 

نني ونعمة اهللا اسم جنس جيمع اإلسالم وحسن احلال وحسن املئال وامليثاق هو ما وقع للنيب اآلية خطاب للمؤم
  صلى اهللا عليه و سلم يف بيعة العقبة 

وبيعة الرضوان وكل موطن قال الناس فيه مسعنا وأطعنا هذا قول ابن عباس ومجاعة من املفسرين وقال جماهد املراد 
تخرجوا من ظهر آدم عليه السالم واألول أرجح واليق بنمط الكالم وباقي اآلية امليثاق املأخوذ على النسم حني اس

بني متكرر قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه هبجة اجملالس روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من وعده 
شاء غفر له وعن ابن  اهللا على عمل ثوابا فهو منجز له ما وعده ومن أوعده على عمل عقابا فإن شاء عذبه وإن

عباس مثله انتهى وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم اآلية خطاب للنيب صلى اهللا 
عليه و سلم وأمته واجلمهور أن سبب هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا استعان بيهود يف دية الرجلني 

ية الضمري وصاحبه قالوا نعم يا أبا القاسم انزل حىت نصنع لك طعاما وننظر يف معونتنك اللذين قتلهما عمرو بن أم
فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ظل جدار وكان معه أبو بكر وعمر وعلي فتآمرت يهود يف قتله وقالوا 

عليه و سلم اخلرب فقام  من رجل يظهر على احلائط فيصب عليه حجرا يشدخه فجاء جربيل فأخرب النيب صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم من املكان وتوجه إىل املدينة ونزلت اآلية يف ذلك ويترجح هذا القول مبا يأيت بعد من اآليات 
يف وصف غدر يهود ونقضهم املواثيق وقوله سبحانه ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم أثين عشر نقيبا 

رب عن نقضهم مواثيق اهللا تعاىل تقوى أن اآلية املتقدمة يف كف األيدي إمنا كانت يف أمر بين هذه اآلية املتضمنة للخ
النضري واإلمجاع على أن النقيب كبري القوم القائم بأمورهم قال قتادة وغريه هؤالء النقباء قوم كبار من كل سبط 

ت النقباء ليلة بيعة العقبة مع النيب صلى تكفل بكل واحد سبطه بأن يؤمنوا ويلتزموا التقوى قال ع وحنو هذا كان
  اهللا 

عليه وسلم والضمري يف معكم لبين إسرائيل أي معكم بنصري وحياطيت وتأييدى والالم يف قوله لئن هي املؤذنة 
مبجيء القسم والم القسم هي قوله ألكفرن والدليل على أن هذه الالم إمنا هي مؤذنة أهنا قد يستغىن عنها أحيانا 

كالم دوهنا ولو كانت الم قسم مل يترتب ذلك وإقامة الصالة توفيه شروطها والزكاة هنا شيء من املال كان ويتم ال
مفروضا عليهم فيما قال بعض املفسرين وعزرمتوهم معناه وقرمتوهم وعظمتموهم ونصرمتوهم وقرأ عاصم 

التاء وسكون العني وضم الزاي  اجلحدري وغررمتوهم خفيفة الزاي حيث وقع وقرأ يف سورة الفتح وتعزروه بفتح
وسواء السبيل وسطه وسائر ما يف اآلية بني واهللا املستعان وقوله تعاىل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم 
قاسية اآلية أي فبنقضهم والقسوة غلظ القلب ونبوه عن الرقة واملوعظة وصالبته حىت ال ينفعل خلري وقوله تعاىل 

وا به نص على سوء فعلهم بأنفسهم أي قد كان هلم حظ عظيم فيما ذكروا به فنسوه وتركوه ونسوا حظا مما ذكر
مث أخرب تعاىل نبيه عليه السالم أنه ال يزال يف مستأنف الزمان يطلع على خائنة منهم وغائلة وأمور فاسدة قالت فرقة 

م فاعل صفة ملؤنث وقوله تعاىل فأعف خائنة مصدر واملعىن على خيانة وقال آخرون معناه على فرقة خائنة فهي اس



عنهم واصفح منسوخ مبا يف براءة وباقي اآلية بني وقوله تعاىل ومن الذين قالوا انا نصارى من متعلقة بأخذنا التقدير 
وأخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاقهم وحيتمل أن تكون معطوفة على خائنة منهم واألول أرجح وعلق قوهلم 

ودعواهم من حيث هو اسم شرعي يقتضي نصر دين اهللا ومسوا به أنفسهم دون استحقاق وقوله نصارى بقوهلم 
سبحانه فأغرينا بينهم العداوة أي اثبتناها بينهم والصقناها واإلغراء مأخوذ من الغراء الذي يلصق به وقال البخاري 

  اإلغراء التسليط انتهى والضمري يف بينهم 

نصارى ألن العداوة بينهم موجودة مستمرة وحيتمل أن يعود على النصارى فقط ألهنا حيتمل أن يعود على اليهود وال
أمة متقاتلة بينها الفنت إىل يوم القيامة مث توعدهم بعذاب اآلخرة إذ صنعهم كفر يوجب اخللود يف النار واعلم رمحك 

ي ففي صحيح مسلم عن أيب اهللا أنه قد جاءت آثار صحيحة يف ذم الشحناء والتباغض واهلجران لغري موجب شرع
هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تفتح أبواب اجلنة يوم اإلثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال 

يشرك باهللا شيئا إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حىت يصطلحا انظروا هذين حىت 
مخيس واثنني فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكل امرىء ال يشرك باهللا شيئا يصطلحا ويف رواية تعرض األعمال يف كل 

احلديث انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرىء مسلم أن 
بالفيء كفارة له يهاجر مسلما فوق ثالث ليال فإهنما ناكبان عن احلق ما داما على صرامهما فأوهلما فيأ يكون سبقه 

وإن سلم عليه فلم يقبل ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة وردت على اآلخر الشياطني وإذا ماتا على صرامهما مل 
يدخال اجلنة أراه قال ابدا انتهى وسنده جيد ونصه قال ابن املبارك أخربنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية 

عت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقوله مل يدخال اجلنة ليس على قالت مسعت هشام بن عامر يقول مس
ظاهره أي مل يدخال اجلنة أبدا حىت يقتص لبعضهم من بعض أو يقع العفو أو حتل الشفاعة حسبما هو معلوم يف 

الكتاب اآلية أهل صحيح اآلثار وقوله سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من 
الكتاب لفظ يعم اليهود والنصارى ولكن نوازل اإلخفاء كالرجم وغريه إمنا حفظت لليهود ألهنم كانوا جماوري 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مهاجره ويف إعالمه صلى اهللا 

لو اهلمهم اهللا للخري عليه وسلم خبفي ما يف كتبهم وهو أمي ال يكتب وال يصحب القراء دليل على صحة نبوءته 
ويعفوا عن كثري أي مل يفضحهم فيه إبقاء عليهم والضمري يف يعفوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل قد 

جاءكم من اهللا نور هو حممد صلى اهللا عليه و سلم وكتاب مبني هو القرآن وحيتمل أن يريد موسى عليه السالم 
ع واألول هو ظاهر اآلية وهو أظهر وسبل السالم أي طرق السالمة والنجاة والتوراة أي لو اتبعتموها حق األتبا

وحيتمل أن يكون السالم هنا امسا من أمساء اهللا عز و جل فاملعىن طرق اهللا والظلمات الكفر والنور اإلميان وباقي 
سيح وال يف غريه وقوله اآلية بني متكرر وقوله سبحانه قل فمن ميلك أي ال مالك وال راد إلرادة اهللا تعاىل يف امل

سبحانه خيلق ما يشاء إشارة إىل خلقه املسيح يف رحم مرمي من غري والد بل اختراعا كآدم عليه السالم وقوله تعاىل 
واهللا على كل شيء قدير عموم معناه اخلصوص فيما عدا الذات والصفات واحملاالت وقوله سبحانه وقالت اليهود 

اؤه اآلية البنوة يف قوهلم هذا بنوة احلنان والرأفة ألهنم ذكروا أن اهللا سبحانه أوحى إىل والنصارى حنن أبناء اهللا وأحب
إسرائيل أن أول أوالدك بكرى فضلوا بذلك وقالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه ولو صح ما رووا لكان معناه بكرا يف 

ليه السالم إىل اإلميان به وخوفهم العذاب التشريف أو النبوءة وحنوه وكانت هذه املقالة منهم عند ما دعاهم النيب ع
فقالوا حنن ال خناف ما تقول ألنا أبناء اهللا وأحباؤه ذكر ذلك ابن عباس وقد كانوا قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم 



ذبكم يف غري ما موطن حنن ندخل النار فنقيم فيها أربعني يوما فرد اهللا عليهم قوهلم فقال لنبيه عليه السالم قل فلم يع
بذنوبكم أي لو كانت منزلتكم منه فوق منازل البشر ملا عذبكم وأنتم قد أقررمت أنه يعذبكم مث ترك الكالم األول 

  واضرب عنه غري مفسد له ودخل يف غريه فقال بل أنتم بشر 

فيعذبه وله  كسائر الناس واخللق أكرمهم عند اهللا اتقاهم يهدي من يشاء لإلميان فيغفر له ويورط من يشاء يف الكفر
ملك السماوات واألرض وما بينهما فله حبق امللك أن يفعل ما يشاء وال معقب حلكمه وإليه مصري العباد باحلشر 

واملعاد وقوله تعاىل يا أهل الكتاب يعين اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا حممد عليه السالم وقوله على فترة من 
والفترة سكون بعد حركة يف اإلجرام ويستعار ذلك للمعاين وقد قال الرسل أي على انقطاع من جميئهم مدة ما 

عليه السالم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ويف الصحيح أن الفترة اليت كانت بني نبينا حممد صلى اهللا عليه و 
اله سلم وبني عيسى ستمائة سنة وهذه اآلية نزلت بسبب قول اليهود ما انزل اهللا على بشر بعد موسى من شيء ق

ابن عباس وقوله ان تقولوا معناه حذارا أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشري وال نذير فقد جاءكم بشري نذير 
وقامت احلجة عليكم واهللا على كل شيء قدير فهو اهلادي واملضل ال رب غريه وقوله سبحانه وإذ قال موسى 

اء اآلية املعىن واذكر هلم يا حممد على جهة إعالمهم بغيب لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبي
كتبهم ليتحققوا نبوءتك مث عدد عيون تلك النعم فقال إذ جعل فيكم أنبياء أي حاطة ومنقذون من النار وشرف يف 

حدا الدنيا واآلخرة وجعلكم ملوكا أي فيكم ملوك ألن امللك شرف يف الدنيا وحاطة يف نوائبها وآتاكم ما مل يؤت أ
من العاملني قال جماهد هو املن والسلوى واحلجر والغمام وقال غريه كثرة األنبياء وعلى هذا القول فالعاملون على 

العموم وعلى القول بأن املؤتى هو آيات موسى فالعاملون عامل زماهنم لن ما أويت النيب صلى اهللا عليه و سلم من 
رة قال ابن عباس هي الطور وما حوله وقال قتادة هي الشام قال آيات اهللا أكثر من ذلك واملقدسة معناه املطه

  الطربي وال خيتلف أهنا بني الفرات وعريش مصر 

قال ع وتظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة اجلبارين مث حذرهم موسى االرتداد على األدبار وذلك هو 
توا ونكصوا فقالوا إن فيها قوما جبارين الرجوع القهقري واخلاسر الذي قد نقص حظه مث ذكر عز و جل أهنم تعن

واجلبار من اجلرب كأنه لقدرته وغشمه وبطشه جيرب الناس على إرادته والنخلة اجلبارة العالية اليت ال تنال بيد وكان 
من خرب اجلبارين أهنم كانوا أهل قوة فلما بعث موسى االثين عشر نقيبا مطلعني من امر اجلبارين واحواهلم رأوا هلم 

ة وبطشا وختيلوا أن ال طاقة هلم هبم فتعاقدوا بينهم على أن خيفوا ذلك من بين إسرائيل وأن يعلموا به موسى قو
لريى فيه أمر ربه ملا أنصرفوا إىل بين إسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا قراباهتم ومن وثقوا به ففشا اخلرب حىت أعوج 

يف من النقباء إال يوشع بن نون وكالب بن يوفتا ويقال فيه  أمر بين إسرائيل وقالوا أذهب أنت وربك فقاتال ومل
كالوث بثاء مثلثة وقوله تعاىل قال رجالن من الذين خيافون أي خيافون اهللا سبحانه قال أكثر املفسرين الرجالن 
يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وكالب بن يوفتا أنعم اهللا عليهما باإلميان الصحيح وربط اجلأش والثبوت 

قوهلم فاذهب أنت وربك فقاتال اآلية عبارة تقتضي كفرا وقيل املعىن فاذهب أنت وربك يعينك وأن الكالم معصية و
ال كفر وذكر ابن إسحاق وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كلم الناس يوم بدر وقال هلم أشريوا علي أيها 

كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتال انا هاهنا الناس فقال له املقداد بن األسود يا رسول اهللا لسنا نقول 
قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتال انا معكما مقاتلون مث تكلم سعد بن معاذ بنحو هذا املعىن وملا مسع 



ين موسى عليه السالم قوهلم ورأى عصياهنم تربأ إىل اهللا منهم قوال داعيا عليهم رب إين ال أملك إال نفسي وأخي يع
  هارون 

وقوله فافرق بيننا دعاء حرج واملعىن فافرق بيننا وبينهم حىت ال نشقى بفسقهم قال فإهنا حمرمة عليهم أي قال اهللا 
وحرم اهللا تعاىل على بين إسرائيل دخول تلك املدينة أربعني سنة يتيهون يف األرض أي يف أرض تلك النازلة وهو 

ميال يف عرض ستة فراسخ ويروى أنه مل يدخل املدينة أحد من ذلك فحص التيه وهو على ما حيكى طول ثالثني 
اجليل إال يوشع وكالوث وروي أن يوشع نىبء بعد كمال األربعني سنة وخرج بيين إسرائيل من التيه وقاتل اجلبارين 

ىل غري وفتح املدينة ويف تلك احلرب وقفت له الشمس ساعة حىت استمر هزم اجلبارين والتيه الذهاب يف األرض إ
مقصد معلوم وقوله تعاىل فال تأس على القوم الفاسقني معناه فال حتزن واخلطاب هبذه اآلية ملوسى عليه السالم قال 

ابن عباس ندم موسى على دعائه على قومه وحزن عليهم فقال اهللا له فال تاس على القوم الفاسقني وقوله تعاىل واتل 
ا اآلية أتل معناه أسرد وامسعهم إياه وهذه من علوم الكتب األول فهي من عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربان

دالئل نبوءة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم إذ هي من غامض كتب بين إسرائيل قال الفخر ويف اآلية قوالن 
يل روت مجاعة من أحدمها أتل على الناس والثاين أتل على أهل الكتاب انتهى وابين آدم مها لصلبه ومها هابيل وقاب

املفسرين منهم ابن مسعود أن سبب هذا التقريب أن حواء كانت تلد يف كل بطن ذكرا وأنثى وكان الذكر يتزوج 
أنثى البطن اآلخر وال حتل له أخته توءمته فولدت مع قابيل أختا مجيلة ومع هابيل أختا ليست كذلك فلما أراد آدم 

بأخيت فأمره آدم فلم يأمتر فاتفقوا على التقريب فتقبل قربان هابيل ووجب أن يزوجها من هابيل قال قابيل أنا أحق 
  أن يأخذ أخت قابيل فحينئذ قال ألقتلنك وقول هابيل إمنا يتقبل اهللا من املتقني كالم 

يف قبله حمذوف تقديره ومل تقتلين وليس يل ذنب يف قبول اهللا قرباين وإمنا يتقبل اهللا من املتقني وإمجاع أهل السنة 
معىن هذه األلفاظ أهنا اتقاء الشرك فمن اتقاه وهو موحد فأعماله اليت تصدق فيها نيته مقبولة وأما املتقي للشرك 
وللمعاصي فله الدرجة العليا من القبول واحلتم بالرمحة علم ذلك بأخبار اهللا تعاىل ال إن ذلك جيب على اهللا تعاىل 

حيث وقعت يف الشرع وأما يف هذه اآلية فليس باتقاء شرك على ما عقال قلت قول ع يف معىن هذه األلفاظ يعين 
سيأيت وقول هابيل ما أنا بباسط يدي إليك اآلية قال عبد اهللا بن عمر ومجهور الناس كان هابيل أشد قوة من قابيل 

مل يكن ولكنه حترج وهذا هو األظهر قال ع ومن هنا يقوى أن قابيل إمنا هو عاص ال كافر ألنه لو كان كافرا 
للتحرج هنا وجه وتبوء معناه متضي متحمال وقوله بإمثي وإمثك قيل معناه بإمث قتلي وسائر آثامك وقيل املعىن بإمثى 
الذي خيتص يب فيما فرط يل وهذا تأويل يعضده قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤتى بالظامل واملظلوم يوم القيامة 

املظلوم حىت ينتصف فإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات املظلوم  فيؤخذ من حسنات الظامل فتزاد يف حسنات
فتطرح عليه وقوله وذلك جزاء الظاملني حيتمل أن يكون من قول هابيل ألخيه وحيتمل أن يكون إخبارا من اهللا تعاىل 

فسه قتل أخيه حملمد عليه السالم قال الفخر وقوله تعاىل فطوعت له نفسه قتل أخيه قال املفسرون معناه سهلت له ن
انتهى وقوله سبحانه فأصبح من اخلاسرين أصبح عبارة عن مجيع أوقاته وهذا مهيع كالم العرب ومنه أصبحت ال 

أمحل السالح البيت وقول سعد فأصبحت بنو أسد تعزرين إىل غري ذلك من استعمال العرب ومن خسران قابيل ما 
قتلت نفس ظلما إال كان علي ابن آدم األول كفل منها صح وثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما 

  وذلك ألنه 



أول من سن القتل وقوله تعاىل فبعث اهللا غرابا اآلية قيل أصبح يف ثاين يوم قتله يطلب اخفاء أمر قتله فلم يدر ما 
وظاهر اآلية  يصنع به فبعث اهللا غرابا حيا إىل غراب ميت فجعل يبحث يف األرض ويلقي التراب على الغراب امليت

أن هابيل هو أول ميت من بين آدم ولذلك جهل سنة املواراة وكذلك حكى الطربي عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
العلم مبا يف الكتب األول والسوءة العورة وحيتمل أن يراد احلالة اليت تسوء الناظر مث أن قابيل وارى أخاه وندم 

عه الندم واختلف العلماء يف قابيل هل هو من الكفار أو من العصاة على ما كان منه من معصية يف قتله حيث ال ينف
والظاهر أنه من العصاة قال الفخر ومل ينتفع قابيل بندمه ألن ندمه كان ألسباب منها سخط أبويه واخوته وعدم 

ه هذا الندم وقوله انتفاعه بقتله وحنو ذلك وملا كان ندمه هلذه األسباب ال ألجل اخلوف من اهللا تعاىل فال جرم مل ينفع
تعاىل من أجل ذلك هو إشارة إىل ما تضمنته هذه القصة من أنواع املفاسد احلاصلة بسبب القتل احلرام ال أنه إشارة 

إىل قصة قابيل وهابيل انتهى وقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل اآلية مجهور الناس على أن قوله 
أي من أجل هذه النازلة ومن جراها كتبنا وقال قوم بل هو متعلق بقوله من من أجل ذلك متعلق بقوله كتبنا 

النادمني أي ندم من أجل ما وقع والوقف على هذا على ذلك والناس على أن الوقف من النادمني ويقال فعلمت 
ساد يف ذلك من أجلك بفتح اهلمزة ومن أجلك بكسرها وقوله سبحانه بغري نفس أي بغري أن تقتل نفس نفسا والف

األرض جيمع الزنا واالرتداد واحلرابة وقوله سبحانه فكأمنا قتل الناس مجيعا روي عن ابن عباس أنه قال املعىن من 
  قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس مجيعا ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها خمافيت 

وابن زيد ومن أحياها أي عفا عن من وجب له قتله بعد القدرة واستحياها فهو كمن أحيا الناس مجيعا قال احلسن 
وقيل غري هذا مث أخرب تعاىل عن بين إسرائيل أهنم جاءهتم الرسل بالبينات يف هذا ويف سواه مث أن كثريا منهم بعد 

وى أنس ذلك يف كل عصر يسرفون ويتجاوزون احلدود وقوله سبحانه إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله اآلية ر
بن مالك وغريه أن اآلية نزلت يف قوم من عكل وعرينة قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فاسلموا مث اهنم 

أن يكونوا يف لقاح الصدقة وقال اشربوا من ألباهنا وأبواهلا فخرجوا  -مرضوا واستومخوا املدينة فامرهم النيب ص 
فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم خربهم فبعث الطلب يف آثارهم فيها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا اإلبل 

فأخذوا قال مجيع الرواة فقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيديهم وأرجلهم من خالف ومسر أعينهم ويروى 
ومسل وتركهم يف جانب احلرة يستسقون فال يسقون فقيل أن هذه اآلية ناسخة لفعله صلى اهللا عليه و سلم 

نيني ووقف األمر على هذه احلدود وقال مجاعة أهنا غري ناسخة لذلك الفعل ألن العرنيني مرتدون ال سيما ويف بالعر
بعض الطرق أهنم مسلوا أعني الرعاء وقالوا هذه اآلية هي يف احملارب املؤمن قال مالك احملارب عندنا من محل على 

هلم دون نائرة وال دخل وال عداوة وهبذا القول قال الناس السالح يف مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم وأموا
مجاعة من أهل العلم قالوا واإلمام خمري فيه بأن يعاقبه مبا رأى من هذه العقوبات فأما قتل احملارب فبالسيف ضربة 

للعنق وأما صلبه فبعد القتل عند مجاعة وقال مجاعة بل يصلب حيا ويقتل بالطعن على اخلشبة وروي هذا عن مالك 
وهو األظهر من اآلية وهو األنكى يف النكال وأما القطع فاليد اليمىن من الرسغ والرجل الشمال من املفصل وقوله 

  سبحانه أو ينفوا من 

األرض الظاهر أن األرض يف هذه اآلية هي أرض النازلة وقد جنب الناس قدميا األرض اليت أصابوا فيها الذنوب 
رض املقدسة وينبغي لإلمام إن كان هذا احملارب املنفي خموف اجلانب يظن به ومنه حديث الذي ناء بصدره حنو األ

أن يعود إىل حرابه وافساد أن يسجنه يف البلد الذي يغرب إليه وإن كان غري خموف اجلانب ترك مسرحا وهذا هو 



هبم فيحتمل اخلزي صريح مذهب مالك وقوله تعاىل ذلك هلم خزي يف الدنيا اآلية إشارة إىل هذه احلدود اليت توقع 
ملن عوقب وعذاب اآلخرة ملن سلم يف الدنيا وباجلملة فهم يف املشيئة وقوله سبحانه إال الذين تابوا اآلية استثىن عز 
و جل التائب قبل أن يقدر عليه وأخرب سبحانه بسقوط حقوقه عنه بقوله فأعلموا أن اهللا غفور رحيم والعلماء على 

احملارب حبقوق الناس وإن تاب هذا هو الصحيح وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا اتقوا أن اآلية يف املؤمنني ويؤخذ 
اهللا وابتغوا إليه الوسيلة اآلية هذه اآلية وعظ من اهللا تعاىل بعقب ذكر العقوبات النازلة باحملاربني وهذا من أبلغ 

وسيلة القربة وأما الوسيلة املطلوبة لنبينا الوعظ ألنه يرد على النفوس وهي خائفة وجلة وابتغوا معناه اطلبوا وال
حممد صلى اهللا عليه و سلم فهي أيضا من هذا ألن الدعاء له بالوسيلة والفضيلة إمنا هو أن يؤتامها يف الدنيا ويتصف 
 هبما ويكون مثرة ذلك يف اآلخرة التشفيع يف املقام احملمود قلت ويف كالمه هذا ماال خيفى وقد فسر النيب صلى اهللا
عليه و سلم الوسيلة اليت كان يرجوها من ربه وأهنا درجة يف اجلنة ال ينبغي أن تكون إال لعبد من عباد اهللا وأرجو 

أن أكون أنا هو احلديث وخص سبحانه اجلهاد بالذكر وإن كان داخال يف معىن الوسيلة تشريفا له إذ هو قاعدة 
ار بأهنم يتمنون هذا وقال احلسن بن أيب احلسن إذا فارت هبم اإلسالم وقوله تعاىل يريدون أن خيرجوا من النار إخب

  النار 

قربوا من حاشيتها فحينئذ يريدون اخلروج ويطمعون به وتأول هو وغريه اآلية على هذا قلت ويؤيده ما خرجه 
لنهر فإذا أراد البخاري يف رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث أتاه ءاتيان فأخذا بيده وفيه فأقبل الرجل الذي يف ا

أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه وفيه أيضا فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله وساع تتوقد حتته نار 
فإذا اقترب ارتفعوا فإذا مخدت رجعوا فيها وفيها رجال نساء عراة فقلت ما هذا فقاال أنطلق احلديث وأخرب سبحانه 

جني من النار بل عذاهبم فيها مقيم مؤبد وقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا عن هؤالء الكفار أهنم ليسوا خبار
أيديهما اآلية قلت املسروق مال أو غريه فشرط املال أن يكون نصابا بعد خروجه مملوكا لغري السارق ملكا حمترما 

دينار أو ثالثة دراهم أو ما يساوي تاما ال شبهة له فيه حمرزا خمرجا منه إىل ما ليس حبرز له استسرارا فالنصاب ربع 
ثالثة دراهم وقوله أيديهما يعين أميان النوعني والنكال العذاب والنكل القيد وقوله سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن اهللا يتوب عليه اآلية مجهور العلماء على أن توبة السارق ال تسقط عنه القطع وقال الشافعي إذا تاب 

يتلبس احلكام بأخذه فتوبته تدفع عنه حكم القطع قياسا على توبة احملارب وقوله سبحانه أمل تعلم أن السارق قبل أن 
اهللا له ملك السموات واألرض يعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء أي فال معقب حلكمه سبحانه وال معترض عليه 

يسارعون يف الكفر اآلية تسلية لنبيه عليه  يفعل ما يشاء ال إله إال هو وقوله تعاىل يا أيها الرسول ال حيزنك الذين
السالم وتقوية لنفسه بسبب ما كان يلقى من طوائف املنافقني واليهود واملعىن قد وعدناك النصر والظهور عليهم 

فال حيزنك ما يقع منهم ومعىن املسارعة يف الكفر البدار إىل نصره والسعي يف كيد اإلسالم وإطفاء نوره قال جماهد 
  وله تعاىل من الذين قالوا ءامنا وغريه ق

بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم يراد به املنافقون وقوله مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين يراد به اليهود وحيتمل أن 
يراد به اليهود مع املنافقني ألن مجيعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه ولذلك جاءت عبارة مساعهم يف 

راد أهنم يقبلون ويستزيدون من ذلك وقوله سبحانه مساعون لقوم آخرين حيتمل أن يريد يسمعون صيغة املبالغة إذ امل
منهم وذكر الطربي عن جابر أن املراد بالقوم اآلخرين يهود فدك وقيل يهود خبري وحيتمل أن يكون معىن مساعون 

ن أن يتصف به املنافقون ويهود لقوم آخرين مبعىن جواسيس مسترقني الكالم لينقلوه لقوم آخرين وهذا مما ميك



املدينة قلت وهذا هو الذي نص عليه ابن إسحاق يف السري قال ع وقيل لسفيان بن عيينة هل جرى للجاسوس ذكر 
يف كتاب اهللا عز و جل فقال نعم وتال هذه اآلية مساعون لقوم آخرين وقوله سبحانه حيرفون الكلم من بعد مواضعه 

حرفوه من التوراة وفيما حيرفونه من األقوال عند كذهبم من بعد مواضعه أي من بعد هذه صفة اليهود يف معىن ما 
أن وضع مواضعه وقصدت به وجوهه القومية يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه روي أن يهود فدك قالوا ليهود املدينة 

فاحذروا الرجم قاله الشعيب استفتوا حممدا فإن أفتاكم مبا حنن عليه من اجللد والتجبية فخذوه وإن أفتاكم بالرجم 
وغريه وقيل غري هذا من وقائعهم فاإلشارة هبذا إىل التحميم واجللد يف الزنا على قول مث قال تعاىل لنبيه عليه السالم 

على جهة قطع الرجاء منهم ومن يرد اهللا فتنته أي حمنته بالكفر فلن متلك له من اهللا شيئا مث أخرب تعاىل عنهم أهنم 
م يف علمه أن ال يطهر قلوهبم وأن يكونوا مدنسني بالكفر هلم يف الدنيا خزي بالذلة واملسكنة اليت الذين سبق هل

ضربت عليهم يف أقطار األرض ويف كل أمة قال ص مساعون أي هم مساعون ومثله أكالون انتهى وقوله سبحانه 
  أكالون للسحت فعالون 

 حيل كسبه من املال وقوله تعاىل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو بناء مبالغة أي يتكرر أكلهم ويكثر والسحت كل ما ال
أعرض عنهم ختيري للنيب صلى اهللا عليه و سلم وحلكام أمته بعده وقال ابن عباس وغريه هذا التخيري منسوخ بقوله 

ه هذه اآلية سبحانه وإن أحكم بينهم مبا أنزل اهللا وقال كثري من العلماء هي حمكمة وهذا هو األظهر إن شاء اهللا وفق
أن األمة جممعة فيما علمت على أن حاكم املسلمني حيكم بني أهل الذمة يف تظاملهم وأما نوازل األحكام اليت ال تظامل 

فيها فاحلاكم خمري وإذا رضي به اخلصمان فال بد من رضي أساقفتهم أو أحبارهم قاله ابن القاسم يف العتبية قلت 
بينهم إذا اختار احلكم إال يف املظامل فيحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال حيكم فيهم  وعبارة الداودي قال مالك وال حيكم

يف الزنا إال أن يعلنوه فيعاقبون بسبب إعالنه مث يردون إىل أساقفتهم قال مالك وإمنا رجم النيب صلى اهللا عليه و 
أنفذ النيب صلى اهللا عليه و سلم احلكم سلم اليهوديني قبل أن تكون هلم ذمة انتهى وقال ابن العريب يف أحكامه إمنا 

بينهم ليحقق حتريفهم وتبديلهم وكذهبم وكتمهم ما يف التوراة ومنه صفته صلى اهللا عليه و سلم فيها والرجم على 
زناهتم وعنه أخرب اهللا تعاىل بقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب 

ري فيكون ذلك من آياته الباهرة وحججه البينة وبراهينه القاطعة الدامغة لألمة املخزية اليهودية انتهى ويعفوا عن كث
وقوله تعاىل وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أمن اهللا سبحانه نبيه من ضررهم إذا أعرض عنهم وحقر يف ذلك 

ي بالعدل مث قال سبحانه وكيف شأهنم وإن حكمت أي اخترت احلكم يف نازلة ما فأحكم بينهم بالقسط أ
حيكمونك املعىن وكيف حيكمونك بنية صادقة وهم قد خالفوا حكم التوراة اليت يصدقون هبا وتولوا عن حكم اهللا 

  فيها فأنت الذي ال يؤمنون بك أحرى بأن خيالفوا 

ه من بعد ذلك أي من بعد حكمك وهذا بني أهنم ال حيكمونه عليه السالم إال رغبة يف ميله إىل أهوائهم وقوله سبحان
كون حكم اهللا يف التوراة يف الرجم وما أشبهه وقوله تعاىل وما اولئك باملؤمنني يعين بالتوراة ومبوسى وقوله سبحانه 

انا أنزلنا التوراة فيها هدى أي إرشاد يف املعتقد والشرائع والنور ما يستضاء به من أوامرها ونواهيها والنبيئون 
ن بعث من لدن موسى ابن عمران إىل مدة نبينا حممد عليه السالم وأسلموا معناه أخلصوا الذين اسلموا هم م

وجوههم ومقاصدهم هللا سبحانه وقوله للذين هادوا متعلق بيحكم أي حيكمون مبقتضى التوراة لبين إسرائيل وعليهم 
سري الرباين واألحبار أيضا العلماء والربانيون عطف على النبيئني أي وحيكم هبا الربانيون وهم العلماء وقد تقدم تف

وأحدهم حرب بكسر احلاء وفتحها وكثر استعمال الفتح فرقا بينه وبني احلرب الذي يكتب به وإمنا اللفظ عام يف كل 



حرب مستقيم فيما مضى من الزمان قبل مبعث نبينا حممد عليه السالم وقوله سبحانه مبا استحفظوا أي بسبب 
هم أمر التوراة وأخذه العهد عليهم يف العمل والقول هبا وعرفهم ما فيها فصاروا شهداء عليه استحفاظ اهللا تعاىل إيا

وهؤالءضيعوا ملا استحفظوا حىت تبدلت التوراة والقرآن خبالف هذا لقوله تعاىل وانا له حلافظون وقوله تعاىل فال 
روا بآيايت مثنا قليال هني عن مجيع املكاسب ختشوا الناس واخشون حكاية ملا قيل لعلماء بين إسرائيل وقوله وال تشت

اخلبيثة بالعلم والتحيل للدنيا بالدين وهذا املعىن بعينه يتناول علماء هذه األمة وحكامها وحيتمل أن يكون قوله فال 
ا أنزل ختشوا الناس إىل آخر اآلية خطابا ألمة نبينا حممد عليه السالم وأختلف العلماء يف املراد بقوله ومن مل حيكم مب

اهللا فاولئك هم الكافرون فقالت مجاعة املراد اليهود بالكافرين والظاملني والفاسقني وروي يف هذا حديث عن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم من طريق الرباء بن عازب قال 

م قال الفخر ومتسكت اخلوارج هبذه اآلية يف التكفري بالذنب وأجيب بأن اآلية نزلت يف اليهود فتكون خمتصة هب
الفخر وهذا ضعيف ألن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب قلت وهذه مسألة خالف يف العام الوارد على 
سبب هل يبقى على عمومه أو يقصر على سببه انتهى وقالت مجاعة عظيمة من أهل العلم اآلية متناولة كل من مل 

ال خيرجهم عن اإلميان وهذا تأويل حسن وقيل حلذيفة بن  حيكم مبا أنزل اهللا ولكنها يف أمراء هذه األمة كفر معصية
اليمان أنزلت هذه اآلية يف بين إسرائيل فقال نعم األخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة وهلم كل مرة 

ىف لتسلكن طريقهم قذ الشراك وقوله تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس اآلية أي وكتبنا على بين إسرائيل 
التوراة ومعىن هذه اآلية اخلرب بان اهللا تعاىل كتب فرضا على بين اسرائيل أنه من قتل نفسا فيجب يف ذلك أخذ 

نفسه مث هذه األعضاء املذكورة كذلك مث استمر هذا احلكم يف هذه األمة مبا علم من شرع النيب صلى اهللا عليه و 
الدية ومل جيعل لنيب إسرائيل دية فيما نزل على موسى سلم قال ابن عباس ورخص اهللا هلذه األمة ووسع هلا ب

واجلمهور أن النفس بالنفس عموم يراد به اخلصوص يف املتماثلني كما ورد يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم ال يقتل مسلم بكافر وكذلك قوله سبحانه واجلروح قصاص عموم يراد به اخلصوص فيما ال خياف منها على 

تب الفقه حمل استيعاب الكالم على هذه املعاين قال ص واجلروح قصاص أي ذات قصاص انتهى وقوله النفس وك
سبحانه فمن تصدق به فهو كفارة له املعىن أن من تصدق جبرحه أو دم وليه وعفا فإن ذلك العفو كفارة لذنوبه 

ى اهللا عليه و سلم قلت وهو قوله يعظم اهللا أجره بذلك قاله ابن عمر وغريه ويف معناه حديث مروي عن النيب صل
  صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل يصاب 

بشيء يف جسده فتصدق به إال رفعه اهللا به درجة وحط عنه به خطيئة رواه الترمذي انتهى وقيل املعىن فذلك العفو 
هللا تعاىل قاله كفارة للجارح عن ذلك الذنب كما أن القصاص كفارة فكذلك العفو كفارة وأما أجر العايف فعلى ا

ابن عباس وغريه وقيل املعىن إذا جىن جان فجهل وخفي أمره فتصدق هذا اجلاين بأن اعترف بذلك ومكن من نفسه 
فذلك الفعل كفارة لذنبه وقوله سبحانه وقفينا على ءاثارهم بعيسى ابن مرمي اآلية الضمري يف آثارهم للنبيني وقوله 

كر ألهنم املقصود به يف علم اهللا وإن كان اجلميع يدعى إىل توحيد اهللا وهدى وموعظة للمتقني خص املتقون بالذ
ويوعظ ولكن ذلك على غري املتقني عمى وحرية وقرأ محزة وحده وليحكم بكسر الالم وفتح امليم على الم كي 

فيه وقرأ باقي  ونصب الفعل هبا واملعىن وآتيناه اإلجنيل ليتضمن اهلدى والنور والتصديق وليحكم أهله مبا أنزل اهللا
السبعة وليحكم بسكون الم األمر وجزم الفعل ومعىن أمره هلم باحلكم أي هكذا جيب عليهم قلت وإذ من الزم 

حكمهم مبا أنزل اهللا فيه اتباعهم لنبينا حممد عليه السالم واإلميان به كما جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل 



اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه من الدالئل الدالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال الفخر قيل املراد وليحكم أهل 
قيل واملراد بالفاسقني من مل ميتثل من النصارى انتهى وحسن عقب ذلك التوقيف على وعيد من خالف ما أنزل اهللا 

قائق وعلى ما نسبه احملرفون وقوله سبحانه ومهيمنا أي جعل اهللا القرآن مهيمنا على الكتب يشهد مبا فيها من احل
إليها فيصحح احلقائق ويبطل التحريف وهذا هو معىن مهيمنا أي شاهد ومصدق ومؤمتن وأمني حسب اختالف 

عبارة املفسرين يف اللفظة وقال املربد مهيمن أصله مؤمتن بين من أمني أبدلت مهزته هاء كما قالوا ارقت املاء وهرقته 
  واستحسنه الزجاج وقوله 

انه فأحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق املعىن عند اجلمهور أن اخترت أن حتكم سبح
فأحكم بينهم مبا أنزل اهللا وليست هذه اآلية بناسخة لقوله أو اعرض عنهم مث حذر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم من 

اجا أي لكل أمة قاله اجلمهور وهذا عندهم يف األحكام وأما اتباع أهوائهم وقوله تعاىل لكل جعلنا منكم شرعه ومنه
يف املعتقدات فالدين واحد جلميع العامل وحيتمل أن يكون املراد األنبياء ال سيما وقد تقدم ذكرهم وذكر ما أنزل 

زلك عليهم وجتيء اآلية مع هذا االحتمال تنبيها لنبينا حممد عليه السالم أي فأحفظ شرعتك ومنهاجك ليال تست
اليهود أو غريهم يف شيء منه وأكثر املتأولني على أن الشرعة واملنهاج مبعىن واحد وهي الطريق وقال ابن عباس 

وغريه شرعة ومنهاجا سبيال وسنة مث أخرب سبحانه أنه لو شاء جلعل الناس أمة واحدة ولكنه مل يشأ ألنه أراد 
ا قال جريج وغريه مث أمر سبحانه باستباق اخلريات يف اختبارهم وابتالءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع كذ

امتثال األوامر وختم سبحانه باملوعظة والتذكري باملعاد فقال إىل اهللا مرجعكم مجيعا واملعىن فالبدار البدار وقوله 
عة الفصاحة سبحانه فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون معناه يف الثواب والعقاب فتخربون به إخبار إيقاع وهذه اآلية بار

مجعت املعاين الكثرية يف األلفاظ اليسرية وكل كتاب اهللا كذلك إال انا بقصور أفهامنا يبني لنا يف بعض أكثر مما يبني 
لنا يف بعض وقوله تعاىل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم اآلية اهلوى مقصور جيمع على أهواء واهلواء 

حذر تعاىل نبيه عليه السالم من اليهود أن يفتنوه بأن يصرفوه عن شيء مما أنزل اهللا عليه ممدود جيمع على اهوية مث 
من األحكام ألهنم كانوا يريدون أن خيدعوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا له مرارا أحكم لنا يف نازلة كذا بكذا 

  ونتبعك على دينك وقوله سبحانه فإن تولوا قبله حمذوف تقديره 

كموك واستقاموا فنعما ذلك وإن تولوا فأعلم اآلية وخصص سبحانه إصابتهم ببعض الذنوب دون كلها ألن فإن ح
هذا الوعيد إمنا هو يف الدنيا وذنوهبم نوعان نوع خيصهم ونوع يتعدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنني وبه 

الفخر وجوزوا ببعض الذنوب يف الدنيا ألن جمازاهتم توعدهم اهللا يف الدنيا وإمنا يعذبون بالكل يف اآلخرة وقال 
بالبعض كاف يف إهالكهم وتدمريهم انتهى وقوله سبحانه فأعلم اآلية وعد للنيب صلى اهللا عليه و سلم وقد أجنزه 

بقصة بين قينقاع وقصة قريظة والنصري وإجالء عمر أهل خيرب وفدك وغريهم وقوله تعاىل وان كثريا من الناس 
اشارة اليهم ويندرج ىف عموم اآلية غريهم وقوله تعاىل افحكم اجلاهلية يبغون إشارة إىل الكهان الذين لفاسقون 

كانوا يأخذون احللوان وحيكمون حبسب الشهوات ومن أحسن من اهللا حكما أي ال أحد أحسن منه حكما تبارك 
أولياء هنى اهللا سبحانه املؤمنني هبذه اآلية عن وتعاىل وقوله سبحانه يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 

اختاذ اليهود والنصارى أولياء يف النصرة واخللطة املؤدية إىل االمتزاج واملعاضدة وحكم هذه اآلية باق وكل من 
أكثر خمالطة هذين الصنفني فله حظه من هذا املقت الذي تضمنه قوله تعاىل فإنه منهم وسبب نزول هذه اآلية أنه ملا 

انقضت بدر وشجر أمر بين قينقاع أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم قتلهم فقام دوهنم عبد اهللا ابن أيب ابن سلول 



خماصما وقال يا حممد أحسن يف موايل فإين امرؤ أخاف الدوائر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد وهبتهم لك 
لة مقطوعة من النهي وقوله تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه ونزلت اآلية يف ذلك وقوله عز و جل بعضهم أولياء بعض مج

منهم احناء على عبد اهللا بن أيب وعلى كل من أتصف هبذه الصفة وقوله سبحانه فترى الذين املعىن فترى يا حممد 
  الذين يف قلوهبم 

وله تعاىل يقولون خنشى أن مرض إشارة إىل عبد اهللا بن أيب ومن تبعه من املنافقني على مذهبه يف محاية بين قينقاع وق
تصيبنا دائرة لفظ حمفوظ عن عبد اهللا بن أيب ومن تبعه من املنافقني ودائرة معناه نازلة من الزمان وإمنا كان ابن أيب 
يظهر أنه يستبقيهم لنصرة النيب عليه السالم وأنه الرأي وكان يبطن خالف ذلك وقوله سبحانه فعسى اهللا أن يأيت 

بيه عليه السالم وعلو كلمته ومتكينه من بين قينقاع وقريظة والنضري وفتح مكة أو أمر من عنده بالفتح وهو ظهور ن
يهلك به أعداء الشرع وهو أيضا فتح ال يقع فيه للبشر سبب وقرأ ابن الزبري فيصبح الفساق على ما أسروا يف 

جهد إمياهنم قرأ نافع وغريه يقول بغري واو  أنفسهم نادمني وقوله تعاىل يقول الذين ءامنوا أهوالء الذين اقسموا باهللا
وقرأ محزة وغريه ويقول وقرأ أبو عمر وحده ويقول بالواو ونصب االم فذهب كثري من املفسرين إىل أن هذا القول 

من املؤمنني إمنا هو إذا جاء الفتح وحصلت ندامة املنافقني وفضحهم اهللا تعاىل فحينئذ يقول املؤمنون اهؤالء الذين 
وا اآلية وحتتمل اآلية وحتتمل اآلية ان تكون حكاية لقول املؤمنني يف وقت قول الذين يف قلوهبم مرض خنشى اقسم

أن تصيبنا دائرة إذ فهم منهم إن متسكهم باليهود إمنا هو أرصاد هللا ولرسوله فمقتهم النيب عليه السالم واملؤمنون 
لحة واأللفة وأما قراءة أيب عمرو ويقول بالنصب فال يتجه معها وترك هلم النيب عليه السالم بين قينقاع رغبة يف املص

أن يكون قول املؤمنني إال عند الفتح وظهور ندامة املنافقني وفضيحتهم وقوله تعاىل جهد إمياهنم نصب جهد على 
مواالة اليهود  املصدر املؤكد واملعىن اهؤالء هم املقسمون باجتهاد منهم يف اإلميان إهنم ملعكم قد ظهر اآلن منهم من

وخذل الشريعة ما يكذب إمياهنم وقوله حبطت أعماهلم حيتمل أن يكون إخبارا من اهللا سبحانه وحيتمل أن يكون من 
  قول املؤمنني وحيتمل أن يكون قوله 

حبطت دعاء أي بطلت أعماهلم وقوله سبحانه يا أيها الذين ءامنوا من يرتدد منكم عن دينه اآلية خطاب للمؤمنني 
يوم القيامة ومعىن اآلية إن اهللا عز و جل وعد هذه األمة أن من أرتد منها فإنه جييء سبحانه بقوم ينصرون الدين  إىل

ويغنون عن املرتدين قال الفخر وقدم اهللا تعاىل حمبته هلم على حمبتهم له إذ لوال حبه هلم ملا وفقهم أن صاروا حمبني له 
للمحاسيب قلت للشيخ فهل يلحق احملبني هللا عز و جل خوف قال نعم انتهى ويف كتاب القصد إىل اهللا سبحانه 

اخلوف الزم هلم كما لزمهم اإلميان ال يزول إال بزواله وهذا هو خوف عذاب التقصري يف بدايتهم حىت إذا صاروا 
إىل خوف الفوت صاروا إىل اخلوف الذي يكون يف أعلى حال فكان اخلوف األول يطرقهم خطرات وصار خوف 

وت وطنات قلت فما احلالة اليت تكشف عن قلوهبم شديد اخلوف واحلزن قال الرجاء حبسن الظن ملعرفتهم بسعة الف
فضل اهللا عز و جل وأملهم منه أن يظفروا مبرادهم إذا وردوا عليه ولوال حسن ظنهم برهبم لتقطعت أنفسهم 

 مجيع أحواهلم قال كثرة الذكر حملبوهبم حسرات وماتوا كمدا قلت أي شيء أكثر شغلهم وما الغالب على قلوهبم يف
على طريق الدوام واالستقامة ال ميلون وال يفترون وقد أمجع احلكماء أن من أحب شيئا أكثر من ذكره مث قال قال 

ذو النون ما اولع أحد بذكر اهللا إال أفاد منه حب اهللا تعاىل انتهى ويف اآلية احناء على املنافقني وعلى من ارتد يف مدة 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الفخر وهذه اآلية إخبار بغيب وقد وقع اخلرب على وفقه فيكون معجزا وقد ارتدت 

العرب وغريهم أيام أيب بكر فنصر اهللا الدين وأتى خبري منهم انتهى وقوله سبحانه أذلة على املؤمنني معناه متذللني 



أشداء على الكفار رمحاء بينهم وكقوله عليه السالم املؤمن من قبل أنفسهم غري متكربين وهذا كقوله عز و جل 
  هني لني ويف قراءة 

ابن مسعود أذلة على املؤمنني غلظاء على الكافرين وقوله تعاىل وال خيافون لومة الئم إشارة إىل الرد على املنافقني يف 
أبو بكر بن اخلطيب بسنده على  أهنم يعتذرون مبماالة األحالف واملعارف من الكفار ويراعون أمرهم قلت وخرج

أيب ذر قال أوصاين النيب صلى اهللا عليه و سلم بسبع أوصاين أن أنظر إىل من هو دوين وال أنظر إىل من هو فوقي 
يعين يف شأن الدنيا وأوصاين حبب املساكني والدنو منهم وأوصاين أن أقول احلق وإن كان مرا وأوصاين أن أصل 

ن ال أخاف يف اهللا لومة الئم وأوصاين أن ال اسأل الناس شيئا وأوصاين أن استكثر من رمحي وإن أدبرت وأوصاين أ
ال حول وال قوة إال باهللا انتهى وقوله سبحانه ذلك فضل اهللا اإلشارة بذلك إىل كون القوم حيبون اهللا عز و جل 

وليكم اهللا ورسوله اآلية إمنا يف  وحيبهم وواسع معناه ذو سعة فيما ميلك ويعطي وينعم به سبحانه وقوله تعاىل إمنا
هذه اآلية حاصرة وقرأ ابن مسعود إمنا موالكم اهللا والزكاة هنا لفظ عام للزكاة املفروضة والتطوع بالصدقة ولكل 

أفعال الرب إذ هي منمية للحسنات مطهرة للمرء من دنس السيئات مث وصفهم سبحانه بتكثري الركوع وخص 
الصالة وهي هيئة تواضع فعرب به عن مجيع الصالة كما قال سبحانه والركع السجود  بالذكر لكونه من أعظم أركان

هذا هو الصحيح وهو تأويل اجلمهور ولكن انفق مع ذلك أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أعطى خامته وهو 
ىل اهللا ورسوله واملؤمنني راكع قال السدي وإن اتفق ذلك لعلي فاآلية عامة يف مجيع املؤمنني مث أخرب تعاىل إن من يتو

فإنه غالب كل من ناواه وجاءت العبارة عامة يف أن حزب اهللا هم الغالبون مث هنى سبحانه املؤمنني عن اختاذ الذين 
اختذوا ديننا هزؤا ولعبا وقد ثبت استهزاء الكفار يف قوله سبحانه انا كفيناك املستهزءين وثبت استهزاء أهل الكتاب 

  يف لفظ هذه 

وثبت استهزاء املنافقني يف قوهلم لشياطينهم إنا معكم إمنا حنن مستهزءون مث أمر سبحانه بتقواه ونبه النفوس  اآلية
بقوله إن كنتم مؤمنني وقوله سبحانه وإذا ناديتهم إىل الصالة اختذوها هزؤا ولعبا اآلية احناء على اليهود وتبيني 

رة هل تنقمون منا إال جمموع هذه احلال من انا مؤمنون وأنتم لسوء فعلهم وقوله وإن أكثركم فاسقون معىن احملاو
فاسقون كما تقول ملن ختاصمه هل تنقم مين إال أن صدقت انا وكذبت أنت وقال بعض املتأولني وإن أكثركم 
معطوف على ما كأنه قال إال أن آمنا باهللا ويكتبه وبأن أكثركم فاسقون وهذا مستقيم املعىن وقال أكثركم من 

أن فيهم من آمن كابن سالم وغريه وقوله سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة يعين مرجعا عند اهللا يوم حيث 
القيامة ومنه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ومشى املفسرون يف هذه اآلية على أن الذين أمر عليه السالم أن يقول 

لعبا قال ذلك الطربي وتوبع عليه ومل يسند يف ذلك إىل هلم هل أنبئكم هم اليهود والكفار املتخذون ديننا هزؤا و
متقدم شيئا واآلية حتتمل أن يكون القول للمؤمنني أي قل يا حممد للمؤمنني هل أنبئكم بشر من حال هؤالء 

الفاسقني يف وقت املرجع إىل اهللا أوالئك أسالفهم الذين لعنهم اهللا وغضب عليهم وقوله سبحانه وجعل هي مبعىن 
د تقدم قصص مسخهم قردة يف البقرة وعبد الطاغوت تقديره ومن عبد الطاغوت وقرأ محزة وحده وعبد صري وق

الطاغوت بفتح العني وضم الباء وكسر التاء من الطاغوت وذلك أن عبد لفظ مبالغة كقدس قال الفخر قيل 
بده انتهى ومكانا حيتمل أن الطاغوت هنا العجل وقيل الطاغوت أحبارهم وكل من أطاع أحدا يف معصية اهللا فقد ع

يريد يف اآلخرة فاملكان على وجهه أي احملل إذ حملهم جنهم وحيتمل أن يريد يف الدنيا فهي استعارة للمكانة واحلالة 
  وقوله سبحانه وإذا جاءوكم يعين اليهود وخاصة املنافقني منهم قاله ابن عباس 



فر والرؤية هنا حتتمل أن تكون قلبية وأن تكون بصرية ويف وغريه وقوله واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون أي من الك
اإلمث أي موجبات اإلمث والالم يف لبيس الم قسم وقوله تعاىل لوال ينهاهم الربانيون واألحبار حتضيض يف ضمنه 
وبيخا توبيخ هلم قال الفخر واملعىن هال ينهاهم انتهى قال الطربي كان العلماء يقولون ما يف القرآن آية هي أشد ت

للعلماء من هذه اآلية وال أخوف عليهم منها وقال الضحاك بن مزاحم ما يف القرآن آية أخوف عندي منها انا ال 
ننهى وقال حنو هذا ابن عباس وقوله سبحانه عن قوهلم اإلمث ظاهره أن اإلمث هنا يراد به الكفر وحيتمل ان يراد سائر 

سلم واملؤمنني وقرأ ابن عباس بيس ما كانوا يصنعون بغري الم قسم وقوله أقواهلم املنكرة يف النيب صلى اهللا عليه و 
سبحانه وتعاىل وقالت اليهود يد اهللا إىل قوله ال حيب املفسدين هذه اآلية تعديد كبرية يف أقواهلم وكفرهم أي فمن 

عىن قوهلم التبخيل وذلك يقول هذه العظيمة فال يستنكر نفاقه وسعيه يف رد أمر اهللا تعاىل قال ابن عباس ومجاعة م
أهنم حلقتهم سنة وجهد فقالوا هذه املقالة يعنون هبا أن اهللا خبل عليهم بالرزق والتوسعه تعاىل اهللا عن قوهلم وهذا 
املعىن يشبه ما يف قوله تعاىل وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك فإن املراد ال تبخل ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و 

املتصدق احلديث وذكر الطربي والنقاش أن هذه اآلية نزلت يف فنحاص اليهودي وإنه قاهلا وقوله سلم مثل البخيل و
سبحانه غلت أيديهم خرب حيتمل يف الدنيا وحيتمل يف اآلخرة فإن كان خربا عن الدنيا فاملعىن غلت أيديهم عن اخلري 

يف النار قلت وحيتمل األمرين معا وقوله تعاىل  واإلنفاق يف وجوه الرب وحنوه وإذا كان خربا عن اآلخرة فاملعىن غلت
بل يداه مبسوطتان العقيدة يف هذا املعىن نفي التشبيه عن اهللا سبحانه وأنه ليس جبسم وال له جارحة وال يشبه ال 

  يكيف وال يتحيز وال حتله احلوادث تعاىل عما يقول 

مث اختلفت عبارة الناس يف تعيني النعمتني فقيل نعمة املبطلون علوا كبريا قال ابن عباس يف هذه اآلية يداه نعمتاه 
الدنيا ونعمة اآلخرة وقيل النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة والظاهر أن قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان عبارة عن 
... ى إنعامه على اجلملة وعرب عنها باليدين جريا على طريقة العرب يف قوهلم فالن ينفق بكلتا يديه ومنه قول األعش

  ... وكف إذا ما ضن باملال تنفق ... يداك يدا جمد فكف مفيدة 
ويؤيد أن اليدين هنا مبعىن األنعام قرينة اإلنفاق مث قال تعاىل لنبيه عليه السالم وليزيدن كثريا منهم يعين اليهود ما 

يوم القيامة العداوة أخص من أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا مث قال سبحانه والقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل 
البغضاء ألن كل عدو فهو يبغض وقد يبغض من ليس بعدو والبغضاء قد ال تتجاوز النفوس وقد ألقى اهللا سبحانه 

األمرين على بين إسرائيل قال الفخر وقد أوقع اهللا بني فرقهم اخلصومة الشديدة وانتهى أمرهم إىل أن يكفر بعضهم 
هم العداوة اآلية قوالن أحدمها أن املراد ما بني اليهود والنصارى من العداوة النه جرى بعضا ويف قوله والقينا بين

ذكرهم ىف قوله ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وهذا قول احلسن وجماهد والثاين ما وقع من العداوة بني فرق 
 فرق النصارى كامللكانية اليهود فإن بعضهم جربية وبعضهم قدرية وبعضهم موحدة وبعضهم مشبهة وكذلك بني

والنسطورية واليعقوبية انتهى وقوله سبحانه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا استعارة بليغة قال جماهد معىن اآلية 
اطفأها اهللا فاآلية بشارة لنبينا حممد عليه السالم وللمؤمنني وباقي اآلية بني  -كلما اوقدوا نار احلرب النيب ص 

لو أن أهل الكتاب ءامنوا اآلية هذه اآلية حتتمل أن يراد هبا معاصرو النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل و
  وحتتمل أن يراد هبا األسالف واملعاصرون 

وقوله سبحانه ولو أهنم أقاموا التوراة أي أظهروا أحكامها فهي كإقامة السوق وإقامة الصالة وقوله سبحانه واإلجنيل 
يف لفظ أهل الكتاب يف هذه اآلية قلت وقال مكي معىن أقاموا التوراة واإلجنيل أي عملوا  يقتضي دخول النصارى



مبا فيهما وأقروا بصفة النيب صلى اهللا عليه و سلم وبنبوءته انتهى من اهلداية وقوله وما أنزل إليهم من رهبم معناه من 
قهم ومن حتت أرجلهم فقال ابن عباس وغريه وحي وسنن على ألسنة األنبياء عليهم السالم واختلف يف معىن من فو

املعىن ألعطتهم السماء مطرها واألرض نباهتا بفضل اهللا تعاىل وقال الطربي وغريه إن الكالم استعارة ومبالغة يف 
التوسعة كما يقال فالن قد عمه اخلري من قرنه إىل قدمه وقوله سبحانه منهم أمة مقتصدة معناه معتدلة والقصد 

العتدال والرفق والتوسط احلسن يف األقوال واألفعال قال ابن زيد وهؤالء هم أهل طاعة اهللا من أهل واالقتصاد ا
الكتاب قال ع وهذا هو الراجح وقوله سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اآلية هذه اآلية أمر من 

نه قد كان بلغ صلى اهللا عليه و سلم وإمنا أمر يف هذه اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم بالتبليغ على االستيفاء والكمال أل
اآلية بأن ال يتوقف عن شيء خمافة أحد وذلك أن رسالته عليه السالم تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وبيان 
ه فساد حاهلم فكان يلقى منهم صلى اهللا عليه و سلم عنتا ورمبا خافهم أحيانا قبل نزول هذه اآلية فقال اهللا تعاىل ل

بلغ ما أنزل إليك من ربك أي كامال واهللا يعصمك من الناس قالت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها من زعم أن 
حممدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم الفرية واهللا تعاىل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اآلية وقال 

و سلم يعتقبه أصحابه حيرسونه فلما نزلت واهللا يعصمك من الناس عبد اهللا ابن شقيق كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  خرج فقال يا أيها الناس احلقوا مبالحقكم فإن اهللا 

قد عصمىن قلت وخرج الترمذي هذا احلديث أيضا من طريق عائشة وكما وجب عليه التبليغ عليه السالم وجب 
عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا على علماء أمته وقد قال عليه السالم بلغوا عين ولو آية و

صلى اهللا عليه و سلم يقول نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه فرب حامل فقه إىل من ليس بفقيه 
جاهل فقه إىل من هو أفقه منه رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال 

ذي هذا حديث حسن ورواه من حديث ابن مسعود وقال حسن صحيح انتهى من السالح وقال حممد بن الترم
كعب القرظي نزلت هذه اآلية بسبب اإلعرايب الذي اخترط سيف النيب صلى اهللا عليه و سلم ليقتله به قال ابن 

ن وصل مكروههم إليك كعصام العريب قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس معناه جيعل بينك وبينهم حجابا مينع م
القربة الذي مينع سيالن املاء منها ولعلمائنا يف اآلية تأويالت أصحها أن العصمة عامة يف كل مكروه وأن اآلية 

نزلت بعد أن شج وجهه وكسرت رباعيته صلى اهللا عليه و سلم وقيل أنه أراد من القتل خاصة واألول أصح وقد 
عض هذه العصمة مبكة يف قوله تعاىل إنا كفيناك املستهزءين مث كملت له العصمة كان صلى اهللا عليه و سلم أويت ب

باملدينة فعصم من الناس كلهم انتهى من كتابه يف تفسري أفعال اهللا الواقعة يف القرآن مث أمر تعاىل نبيه عليه السالم 
وا التوراة واإلجنيل ويف أن يقول ألهل الكتاب احلاضرين معه لستم على شيء أي على شيء مستقيم حىت تقيم

إقامتهما اإلميان بنبينا حممد عليه السالم قلت وهذه اآلية عندي من أخوف آية يف القرآن كما أشار إىل ذلك سفيان 
فتأملها حق التأمل وقوله سبحانه وما أنزل إليكم من ربكم اآلية يعين به القرآن وقوله تعاىل إن الذين ءامنوا والذين 

  النصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر هادوا والصابون و

وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا لفظ عام لكل مؤمن من ملة نبينا حممد صلى اهللا عليه و 
سلم ومن غريها من امللل فكان ألفاظ اآلية حصر هبا الناس كلهم وبينت الطوائف على اختالفها وهذا هو تأويل 

الم يف سورة البقرة فراجعه هناك وقرأ اجلمهور والصابون وقرىء خارج السبعة والصابني اجلمهور وقد مضى الك
وهي بينة اإلعراب وأما على قراءة اجلمهور فأختلف يف إعراهبا ومذهب سيبويه واخلليل وحناة البصرة أنه من املقدم 



واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف الذي معناه التأخري كأنه قال إن الذين ءامنوا والذين هادوا من آمن باهللا 
عليهم وال هم حيزنون والصابون والنصارى كذلك قال ص ووجه ثان أن خرب ان حمذوف أي إن الذين آمنوا هلم 

أجرهم وخرب الصابني من آمن وما بعده قال ابن عصفور وهو حسن جدا إذ ليس فيه أكثر من حذف خرب ان للفهم 
لت قال ابن مالك وهو أسهل من التقدمي والتأخري وقيل أن الصابني يف موضع وهو جائز يف فصيح الكالم انتهى ق

نصب ولكنه جاء على لغة بلحارث الذين جيمعون التثنية باأللف على كل حال واجلمع بالواو على كل حال قاله 
لكفرة باهللا والعصاة أبو البقاء وقيل غري هذا وقوله سبحانه وحسبوا أال تكون فتنة املعىن يف هذه اآلية وظن هؤالء ا

من بين إسرائيل أن ال يكون من اهللا ابتالء هلم وأخذ يف الدنيا فلجوا يف شهواهتم وعموا فيها إذ مل يبصروا احلق 
وهذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم حبك الشيء يعمى ويصم وقوله سبحانه مث تاب اهللا عليهم قالت مجاعة من 

ت املقدس بعد اإلخراج األول ورد ملكهم وحاهلم مث عموا وصموا بعد ذلك املفسرين هذه التوبة هي ردهم إىل بي
حىت أخرجوا اخلرجة الثانية ومل ينجربوا أبدا ومعىن تاب اهللا عليهم أي رجع هبم إىل الطاعة واحلق ومن فصاحة 

  القرآن استناد هذا الفعل الشريف إىل اهللا تعاىل واستناد 

الضالل إليهم مث أخرب تعاىل أخبارا مؤكدا بالم القسم عن كفر القائلني إن اهللا العمى والصمم اللذين مها عبارة عن 
هو املسيح ابن مرمي وهذا قول اليعقوبية من النصارى مث أخرب تعاىل عن قول املسيح هلم فقال وقال املسيح يا بين 

اآليات وقوله تعاىل وما  إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم اآلية فضلوا هم وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من
للظاملني من أنصار حيتمل أن يكون من قول عيسى عليه السالم لبين إسرائيل وحيتمل أن يكون إخبارا من اهللا 

سبحانه لنبيه حممد عليه السالم وقوله تعاىل لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد اآلية 
عن هذه الطائفة الناطقة بالتثليث وهم فرق منهم النسطورية وغريهم وال معىن لذكر إخبار مؤكد كالذي قبله 

أقواهلم يف كتب التفسري وقوله سبحانه ثالث ثالثة ال جيوز فيه إال اإلضافة وخفض ثالثة ألن املعىن أحد ثالثة فإن 
وتنصب ثالثة على معىن زيد قلت زيد ثالث اثنني أو رابع ثالثة جاز لك أن تضيف كما تقدم وجاز أن ال تضيف 

يربع ثالثة وقوله سبحانه وما من إله إال إله واحد اآلية خرب صادع باحلق وهو سبحانه اخلالق املبدع املتصف 
بالصفات العلي سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا مث توعدهم إن مل ينتهوا عما يقولون مث رفق جل وعال 

توبة وطلب املغفرة مث وصف نفسه سبحانه بالغفران والرمحة استجالبا للتائبني وتأنيسا هبم بتحضيضه إياهم على ال
هلم ليكونوا على ثقة من االنتفاع بتوبتهم قال ص ليمسن الالم فيه جواب قسم حمذوف قبل أداة الشرط انتهى 

الصديق رضي اهللا عنه وهذه وقوله تعاىل وأمة صديقة بناء مبالغة من الصدق وحيتمل من التصديق وبه مسى أبو بكر 
الصفة ملرمي تدفع قول من قال أهنا نبية وقوله سبحانه كانا يأكالن الطعام تنبيه على نقص البشرية وعلى حال من 

  االحتياج إىل الغذاء تنتفي معها األلوهية ويؤفكون معناه 

يناهلا املطر واملطر يف احلقيقة  يصرفون ومنه قوله عز و جل يؤفك عنه من أفك واألرض املأفوكة اليت صرفت عن أن
هو املصروف ولكن قيل أرض مأفوكة ملا كانت مافوكا عنها وقوله تعاىل قل أتعبدون من دون اهللا ماال ميلك لكم 

ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم اآلية الضر بفتح الضاد املصدر وبضمها االسم وهو عدم اخلري والسميع 
م والغلو جتاوز احلد من غال السهم إذا جتاوز الغرض املقصود وتلك املسافة هي غلوته وهذه ألقواهلم والعليم بنياهت

املخاطبة هي للنصارى الذين غلوا يف عيسى والقوم الذين هنى النصارى عن اتباع أهوائهم هم بنو إسرائيل ووصف 
ار قوله تعاىل وضلوا عن سواء السبيل تعاىل اليهود بأهنم ضلوا قدميا وأضلوا كثريا من اتباعهم مث أكد األمر بتكر



وقوله تعاىل لعن الذين كفروا من بين إسرائيل اآلية قال ابن عباس رضي اهللا عنه لعنوا بكل لسان لعنوا يف التوراة 
ويف الزبور واإلجنيل والفرقان وقوله سبحانه كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه اآلية ذم اهللا سبحانه هذه الفرقة 

باهنم كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه أي أهنم كانوا يتجاهرون باملعاصي وأن هني منهم ناه مل ميتنع عن امللعونة 
مواصلة العاصي ومواكلته وخلطته وروى ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الرجل من بين 

ن الغد مل مينعه ما رأى منه أن يكون أكيله أو إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب هناه عنه تعذيرا فإذا كان م
خليطه فلما رأى اهللا تعاىل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى قال 
ابن مسعود وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكأ فجلس وقال ال واهللا حىت تأخذوا على يد الظامل فتأطروه 

واإلمجاع على أن النهي عن املنكر واجب ملن أطاقه وهنى مبعروف أي برفق وقول معروف وأمن على احلق اطرا 
  الضرر عليه وعلى املؤمنني فإن تعذر على أحد النهي لشيء من 

هذه الوجوه ففرض عليه اإلنكار بقلبه وأن ال خيالط ذا املنكر وقال حذاق أهل العلم ليس من شروط الناهي أن 
عصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا وقوله سبحانه لبيس ما كانوا يفعلون الالم ال م قسم وروى يكون سليما من امل

أبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل اجلهاد كلمة حق أو قال كلمة 
ترى كثريا حيتمل أن تكون رؤية عني  عدل عند سلطان جائر أو أمري جائر انتهى وقوله تعاىل لنبيه حممد عليه السالم

فال يريد إال معاصريه وحيتمل أن تكون رؤية قلب وعلى هذا فيحتمل أن يريد املعاصرين له وحيتمل أن يريد 
أسالفهم والذين كفروا عبدة األوثان وقوله سبحانه لبيس ما قدمت هلم أنفسهم اآلية أي قدمته لآلخرة واجترحته 

ن سخط اهللا عليهم فإن سخط يف موضع رفع بدل من ما وحيتمل أن يكون التقدير هو إن مث فسر ذلك قوله تعاىل إ
سخط اهللا عليهم وقوله تعاىل والنيبء إن كان املراد األسالف فالنيب داود وعيسى وإن كان املراد معاصري نبينا 

رين إىل أن قوله سبحانه ترى حممد صلى اهللا عليه و سلم فاملراد بالنيب هو صلى اهللا عليه و سلم وذهب بعض املفس
كثريا منهم كالم منقطع من ذكر بين إسرائيل وأنه يعين به املنافقني وحنوه جملاهد وقوله تعاىل لتجدن أشد الناس 

عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوا اآلية الالم يف قوله لتجدن الم ابتداء وقال الزجاج هي الم قسم وهذا 
الزمان كله وهكذا هو األمر حىت اآلن وذلك أن اليهود مرنوا على تكذيب األنبياء خرب مطلق منسحب على 

وقتلهم ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة املسكنة فهم قد جلت عداوهتم وكثر حسدهم فهم أشد الناس 
اإلسالم من عداوة للمؤمنني وكذلك املشركون عبدة األوثان والنريان وأما النصارى فإهنم يعظمون من أهل 

  استشعروا 

منه صحة دين ويستهينون من فهموا منه الفسق فهم إن حاربوا فإمنا حرهبم أنفة ال أن شرعهم يأخذهم بذلك وإذا 
ساملوا فسلمهم صاف واليهود لعنهم اهللا ليسوا على شيء من هذه اخلالل بل شأهنم اخلبث واللي باأللسنة املكر 

بأهنم أهل ود وإمنا وصفهم بأهنم أقرب من اليهود واملشركني ويف قوله سبحانه  والغدر ومل يصف اهللا تعاىل النصارى
الذين قالوا إنا نصارى إشارة إىل معاصري نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم من النصارى بأهنم ليسوا على حقيقة 

ناه ذلك بأن منهم أهل النصارنية وإمنا هو قول منهم وزعم وقوله تعاىل ذلك بأن منهم قسيسني وهبانا اآلية مع
خشية وانقطاع إىل اهللا تعاىل وعبادة وإن مل يكونوا على هدى فهم مييلون إىل أهل العبادة واخلشية وليس عند اليهود 

وال كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن الدنيا بل هم معظمون هلا متطاولون يف البنيان وأمور الدنيا حىت 
ذلك ال يرى فيهم زاهد قال الفخر القس والقسيس اسم رئيس النصارى واجلمع كأهنم ال يؤمنون باآلخرة فل



قسيسون وقال قطرب القس والقسيس العامل بلغة الروم وهذا مما وقع الوفاق فيه بني اللغتني انتهى ووصف اهللا 
مث مدحهم  سبحانه النصارى بأهنم ال يستكربون وهذا موجود فيهم حىت اآلن واليهودي مىت وجد عزا طغى وتكرب

سبحانه فقال وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع اآلية قال النووي ينبغي للقارىء أن 
يكون شأنه اخلشوع والتدبر واخلضوع فهذا هو املقصود املطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنري القلوب ودالئله 

ن السلف يتلوا الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو أكثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكر وقد بات مجاعة م
معظم ليلة يتدبرها وصعق مجاعات منهم عند مساع القرآن وقراءته ومات مجاعات منهم ويستحب البكاء والتباكي 

  ملن ال يقدر على البكاء فإن البكاء عند القراءة صفة 

ن لالذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقد وردت آثار العارفني وشعار عباد اهللا الصاحلني قال اهللا عز و جل وخيرو
كثرية يف ذلك انتهى من احللية للنووي وذكر ابن عباس وابن جبري وجماهد أن هذه اآلية نزلت بسبب وفد بعثهم 
النجاشي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لريوه ويعرفوا حاله فقرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم القرآن فبكوا 

ورجعوا إىل النجاشي فآمن ومل يزل مؤمنا حىت مات فصلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي أن نعش وآمنوا 
النجاشي كشف للنيب عليه السالم فكان يراه من موضعه باملدينة وجاء اخلرب بعد مدة أن النجاشي دفن يف اليوم 

ا سبعة وستني رجال وقال ابن جبري كانوا سبعني الذي صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه قال أبو صاحل كانو
عليهم ثياب الصوف وكلهم صاحب صومعة اختارهم النجاشي وصدر اآلية يف قرب املودة عام فيهم وال يتوجه أن 

يكون صدر اآلية خاصا فيمن آمن وإمنا وقع التخصيص من قوله تعاىل وإذا مسعوا وجاء الضمري عاما إذ قد حتمد 
حد منهم ويف هذا استدعاء للنصارى ولطف من اهللا هبم ليؤمنوا قال ص مما عرفوا من احلق من اجلماعة بفعل وا

األوىل البتداء الغاية قال أبو البقاء ومعناها من أجل الذي عرفوا ومن الثانية لبيان ما املوصولة انتهى قال العراقي 
مل تبكوا فتباكوا خرجه البزار انتهى من تفيض أي تسيل منها العربة ويف احلديث اقرءوا القرآن وأبكوا فإن 

قال من خرج من عينيه مثل جناح ذباب دموعا من خشية اهللا  -الكوكب الدري وفيه عن البزار ايضا ان النيب ص 
مل يدخل النار حىت يعود اللنب يف ضرعه انتهى وقوهلم مع الشاهدين يعين نبينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم وأمته قاله 

وغريه وقال الطربي لو قال قائل معىن ذلك مع الشاهدين بتوحيدك من مجيع العامل لكان صوابا وهو كالم ابن عباس 
  صحيح 

وكأن ابن عباس خصص أمة حممد لقول اهللا سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا اآلية وقوهلم وما لناال نؤمن باهللا 
الكفار والقوم الصاحلون حممد صلى اهللا عليه و سلم وما جاءنا من احلق توقيف ألنفسهم أو حماجة ملن عارضهم من 

وأصحابه قاله ابن زيد وغريه من املفسرين مث ذكر تعاىل ما أثاهبم به من النعيم على إمياهنم وإحساهنم مث ذكر سبحانه 
هللا لكم اآلية حال الكافرين املكذبني وإهنم قرناء اجلحيم وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال حترموا طيبات ما أحل ا

قال ابن عباس وغريه نزلت بسبب مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بلغت منهم املواعظ وخوف اهللا 
تعاىل إىل أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل والطيب وهم بعضهم باالختصاء فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 

أفطر وآيت النساء وأنال الطيب فمن رغب عن سنيت فليس مين قال عليه و سلم فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم و
الطربي كان فيما يتلى من رغب عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل والطيبات يف هذه اآلية 
املستلذات بدليل إضافتها إىل ما أحل اهللا وبقرينة ما ذكر من سبب اآلية وقوله سبحانه وال تعتدوا قال عكرمة 

ه معناه يف حترمي ما أحل اهللا وقال احلسن بن أيب احلسن املعىن و ال تعتدوا فتحلوا ما حرم اهللا فالنهيان على هذا وغري



تضمنا الطرفني كأنه قال ال تشددوا فتحرموا حالال وال تترخصوا فتحلوا حراما قلت وروي مالك يف املوطأ عن أيب 
ملا مات عثمان بن مظعون ومر جبنازته ذهبت ومل تلتبس منها بشيء النضر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال أبو عمر يف التمهيد هذا احلديث يف املوطأ مقطوع وقد رويناه متصال مسندا من وجه صاحل حسن مث اسند 
أبوعمر عن عائشة قالت ملا مات عثمان بن مظعون كشف النيب صلى اهللا عليه و سلم الثوب عن وجهه وقبل بني 

  نيه وبكى عي

بكاء طويال فلما رفع على السرير قال طوىب لك يا عثمان مل تلبسك الدنيا ومل تلبسها قال أبو عمر كان عثمان بن 
مظعون أحد الفضالء العباد الزاهدين يف الدنيا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتبتلني منهم وقد كان 

تركا النساء ويقبال على العبادة وحيرما طيبات الطعام على أنفسهما فنزلت هو وعلي بن أيب طالب مها أن يترهبا وي
يا أيها الذين ءامنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم اآلية ونقل هذا معمر وغريه عن قتادة انتهى وقوله سبحانه 

قوم إذا عقدوا ... طيئة ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت اإلميان معناه شددمت وعقد اليمني كعقد احلبل والعهد قال احل
  ... شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا ... عقدا جلارهم 

قال الفخر وأما وجه املناسبة بني هذه اآلية واليت قبلها فهو ما تقدم من أن قوما من الصحابة رضي اهللا عنهم حرموا 
وا يا رسول اهللا فكيف نصنع بأمياننا على أنفسهم املطاعم واملالذ وحلفوا على ذلك فلما هناهم اهللا تعاىل عن ذلك قال

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية انتهى وقوله سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكني أي إشباعهم مرة واحدة وحكم هؤالء 
أن ال يتكرر واحد منهم يف كفارة ميني واحدة واختلف يف معىن قوله سبحانه من أوسط فرأى مالك ومجاعة معه هذا 

ورأى ذلك مجاعة يف الصنف والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف فرأى مالك أن يطعم  التوسط يف القدر
املسكني باملدينة مدا مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك رطل وثلث وهذا لضيق املعيشة باملدينة ورأى يف غريها 

يتجنب أدىن ما يأكل الناس يف  أن يتوسع ورأى من يقول أن التوسط إمنا هو يف الصنف أن يكون الرجل املكفر
البلد وينحط عن األعلى ويكفر بالوسط من ذلك ومذهب املدونة أن يراعي املكفر عيش البلد وتأويل العلماء يف 

  احلانث 

يف اليمني باهللا أنه خمري يف اإلطعام أو الكسوة أو العتق والعلماء على أن العتق أفضل ذلك مث الكسوة مث اإلطعام بدأ 
ىل عباده باأليسر فاأليسر قال الفخر وبدأ سبحانه باإلطعام ألنه أعم وجودا واملقصود منه التنبيه على أنه اهللا تعا

سبحانه يراعي التخفيف والتسهيل يف التكاليف وثانيها أن اإلطعام أفضل قلت وهذا هو مشهور مذهب مالك 
وقوله سبحانه أو حترير رقبة أي مؤمنة قاله انتهى وجيزىء عند مالك من الكسوة يف الكفارة ما جيزىء يف الصالة 

مالك ومجاعة ألن هذا املطلق راجع إىل املقيد يف عتق الرقبة يف قتل اخلطأ وقوله سبحانه فمن مل جيد معناه مل جيد يف 
ملكه أحد هذه الثالثة املذكورة واختلف العلماء يف حد هذا العادم ومىت يصح له الصيام فقال الشافعي ومالك 

ة من العلماء إذا كان املكفر ال ميلك إال قوته وقوت عياله يومه وليلته فله أن يصوم فإن كان عنده زائد على ومجاع
ذلك ما يطعم عشرة مساكني لزمه اإلطعام قال الطربي وقال آخرون جائز ملن مل يكن له فضل على راس ماله الذي 

ثالثة أيام متتابعات وقال بذلك مجاعة وقال مالك يتصرف به يف معايشه أن يصوم وقرأ أيب بن كعب وابن مسعود 
وغريه أن تابع فحسن وإن فرق أجزأ وقوله إذا حلفتم معناه وأردمت احلنث أو وقعتم فيه وقوله تعاىل يا أيها الذين 

ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس اآلية قال ع ويف معىن األزالم الزجر بالطري وأخذ الفال يف 
الكتب وحنوه مما يصنعه الناس وأخرب سبحانه أن هذه األشياء رجس قال ابن عباس يف هذه اآلية رجس سخط وقال 



ابن زيد الرجس الشر قال ع الرجس كل مكروه ذميم وقد يقال للعذاب والرجز العذاب ال غري والركس العذرة 
  فحرمت اخلمر بظاهر القرآن  ال غري والرجس يقال لألمرين وقوله سبحانه فاجتنبوه أمر باجتنابه

ونص األحاديث وإمجاع األمة وأمر اخلمر إمنا كان بتدريج ونوازل كثرية كقصة محزة حني جب االسنمة وقوله وهل 
أنتم إال عبيد أيب مث أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إمنا يريد أن تقع العداوة بسبب اخلمر وما يعترى عليها بني 

إذ كانوا يتقامرون على األموال حىت رمبا بقي املقمور فقريا فتحدث من ذلك ضغائن املؤمنني وبسبب امليسر 
وعداوات فإن مل يصل األمر إىل حد العداوة كانت بغضاء وال حتسن عاقبة قوم متباغضني ولذلك قال صلى اهللا 

نفوس والكلمة حيمى الدين عليه و سلم وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وباجتماع ال
وجياهد العدو والبغضاء تنقض عرى الدين وهتدم عماد احلماية وكذلك أيضا يريد الشيطان أن يصد املؤمنني عن 

ذكر اهللا وعن الصالة ويشغلهم عنها بإتباع الشهوات واخلمر وامليسر والقمار كله من أعظم اآلفات يف ذلك ويف 
زائد على معىن انتهوا وقوله سبحانه ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات  قوله سبحانه فهل أنتم منتهون وعيد

جناح فيما طعموا اآلية قال ابن عباس وغريه ملا نزل حترمي اخلمر قال قوم من الصحابة يا رسول اهللا كيف مبن مات 
عن من مات على القبلة منا وهو يشرهبا ويأكل امليسر وحنو هذا من القول فنزلت هذه اآلية وهذا نظري سؤاهلم 

األوىل واجلناح اإلمث واحلرج والتكرار يف قوله سبحانه اتقوا يقتضي يف كل واحدة زيادة على اليت قبلها ويف ذلك 
مبالغة يف هذه الصفات هلم وليست اآلية وقفا على من عمل الصاحلات كلها واتقى كل التقوى بل هي لكل مؤمن 

عمل من هذه اخلصال املمدوحة ما استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل وإن كان عاصيا أحيانا إذا كان قد 
للصاحلات متق يف غالب أمره حمسن فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما مل حيرم عليه وطعموا معناه ذاقوا 

  فصاعدا يف رتب األكل والشرب وقد 

الذين ءامنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد أي يستعار للنوم وغريه وحقيقته يف حاسة الذوق وقوله سبحانه يا أيها 
ليختربنكم يرى طاعتكم من معصيتكم وقوله بشيء يقتضي تبعيضا ومن حيتمل أن تكون للتبعيض وحيتمل أن تكون 

لبيان اجلنس كقوله تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان وقوله تعاىل ليعلم اهللا من خيافه بالغيب معناه ليستمر علمه 
يه وهو موجود إذ قد علم تعاىل ذلك يف األزل وبالغيب قال الطربي معناه يف الدنيا حيث ال يرى العبد ربه تعاىل عل

فهو غائب عنه والظاهر أن املعىن بالغيب من الناس أي يف اخللوة ممن خاف اهللا انتهى قلت وقول الطربي أظهر مث 
آلخرة وقوله سبحانه يا أيها الذين ءامنوا ال تقتلوا توعد تعاىل من اعتدى بعد النهي بالعذاب األليم وهو عذاب ا

الصيد وانتم حرم اآلية الصيد مصدر عومل معاملة االمساء فاوقع على احليوان املصيد ولفظ الصيد هنا عام ومعناه 
اخلصوص فيما عدا ما استثىن ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم 

ب واحلدأة والفارة والعقرب والكلب العقور وأمجع الناس على إباحة قتل احلية وبسط هذا يف كتب الفقه الغرا
وحرم مجع حرام وهو الذي يدخل يف احلرم أو يف اإلحرام واختلف يف قوله متعمدا فقال جماهد وغريه معناه متعمدا 

أعظم من أن يكفر وقد حل وال رخصة له وقال  لقتله ناسيا الحرامه فهذا يكفر وأما أن كان ذاكرا الحرامه فهو
مجاعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومالك والزهري وغريهم املتعمد القاصد للقتل الذاكر الحرامه فهو يكفر 

وكذلك الناسي والقاتل خطأ يكفران وقرأ نافع وغريه فجزاء مثل بإضافة اجلزاء إىل مثل وقرأ محزة وغريه فجزاء 
رفع أيضا واختلف يف هذه املماثلة كيف تكون فذهب اجلمهور إىل أن احلكمني ينظران إىل مثل بالرفع مثل بال

  احليوان املقتول يف اخللقة وعظم املرأى فيجعالن ذلك من 



النعم جزاءه وذهب الشعيب وغريه إىل أن املماثلة إمنا هي يف القيمة يقوم الصيد املقتول مث يشتري بقيمته ند من النعم 
ربي وغريه هذا القول والنعم لفظ يقع على اإلبل والبقر والغنم إذا اجتمعت هذه األصناف فإن انفرد كل ورد الط

صنف مل يقل نعم إال لإلبل وحدها وقصر القرآن هذه النازلة على حكمني عدلني عاملني حبكم النازلة وبالتقدير فيها 
خيري احلكمان من أصاب الصيد كما خريه اهللا تعاىل  وعلى هذا مجهور الناس قال ابن وهب يف العتبية من السنة أن

يف أن خيرج هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما فإن اختار اهلدي حكما عليه مبا يريانه 
يف  نظريا ملاأصاب ما بينهما وبني أن يكون عدل ذلك شاة ألهنا أدىن اهلدي فما مل يبلغ شاة حكما فيه بالطعام مث خري

أن يطعمه أو يصوم مكان كل مد يوما وكذلك قال مالك يف املدونة إذا أراد املصيب أن يطعم أو يصوم فإن كان ملا 
أصاب نظري من النعم فإنه يقوم صيده طعاما ال دراهم قال وإن قوماه دراهم واشترى هبا طعام لرجوت أن يكون 

د يوما وإن زاد ذلك على شهرين أو ثالثة وقال حيىي واسعا واألول أصوب فإن شاء أطعمه وإال صام مكان كل م
بن عمر من أصحابنا إمنا يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد مث يقال كم من الطعام يشبع هذا 

العدد فإن شاء أخرج ذلك الطعام وإن شاء صام عدد إمداده وهذا قول حسن احتاط فيه ألنه قد تكون قيمة 
قليلة فبهذا النظر يكثر اإلطعام وقوله تعاىل هديا بالغ الكعبة ذكرت الكعبة ألهنا أم احلرم واحلرم الصيد من الطعام 

كله منحر هلذا اهلدي وال بد أن جيمع يف هذا اهلدي بني احلل واحلرم حىت يكون بالغ الكعبة فاهلدي ال ينحر إال يف 
ء املكفر من البالد وقال عطاء بن أيب رباح وغريه احلرم واختلف يف الطعام فقال مجاعة اإلطعام والصوم حيث شا

  اهلدي واإلطعام مبكة والصوم 

حيث شئت وقوله سبحانه ليذوق وبال أمره الذوق هنا مستعار والوبال سوء العاقبة واملرعى الوبيل هو الذي يتأذى 
بالصوم واختلف يف معىن به بعد أكله وعرب بأمره عن مجيع حاله من قتل وتكفري وحكم عليه ومضى ماله أو تعبه 

قوله سبحانه عفا اهللا عما سلف اآلية فقال عطاء بن أيب رباح ومجاعة معناه عفا اهللا عما سلف يف جاهليتكم من 
قتلكم الصيد يف احلرمة ومن عاد اآلن يف اإلسالم فإن كان مستحال فينتقم اهللا منه يف اآلخرة ويكفر يف ظاهر احلكم 

يف الزام الكفارة فقط قالوا وكلما عاد احملرم فهو يكفر قال ع وخياف املتورعون أن وإن كان عاصيا فالنقمة هي 
تبقى النقمة مع التكفري وهذا هو قول الفقهاء مالك ونظرائه وأصحابه رمحهم اهللا وقال ابن عباس وغريه أما املتعمد 

ويقال له ينتقم اهللا منك كما قال اهللا تعاىل فإنه يكفر أول مرة وعفا اهللا عن ذنبه فإن اجترأ وعاد ثانيا فال حيكم عليه 
وقوله سبحانه واهللا عزيز ذو انتقام تنبيه على صفتني تقتضيان خوف من له بصرية ومن خاف ازدجر ومن هذا املعىن 
قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل قلت والصيد للهو مكروه وروى أبو داود يف 

بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى سننه عن ا
السلطان افتنت انتهى وقوله تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم اآلية البحر املاء الكثري ملحا كان أو عذبا 

ه مجاعة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم وهو وكل هنر كبري حبر وطعامه هو كل ما قذف به وما طفا عليه قال
مذهب مالك ومتاعا نصب على املصدر واملعىن متعكم به متاعا تنتفعون به وتأتدمون ولكم يريد حاضري البحر 
ومدنه وللسيارة املسافرين واختلف يف مقتضى قوله سبحانه وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فتلقاه بعضهم 

  على العموم من 

يع جهاته فقالوا أن احملرم ال حيل له أن يصيد وال أن يأمر من يصيد وال أن يأكل صيدا صيد من أجله وال من غري مج
أجله وأن حلم الصيد بأي وجه كان حرام على احملرم وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال يرى بأسا للمحرم أن 



عمر عثمان بن عفان والزبري ابن العوام وهو الصحيح  يأكل ما صاده حالل لنفسه أو حلالل مثله وقال مبثل قول
ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل من احلمار الذي صاده أبو قتادة وهو حالل والنيب عليه السالم حمرم مث ذكر 

الكعبة  سبحانه بأمر احلشر والقيامة مبالغة يف التحذير وملا بان يف هذه اآليات تعظيم احلرم واحلرمة باالحرام من أجل
وإهنا بيت اهللا تعاىل وعنصر هذه الفضائل ذكر سبحانه يف قوله جعل اهللا الكعبة البيت تنبيها سنه يف الناس وهداهم 
إليه ومحل عليه اجلاهلية اجلهالء من التزامهم أن العكبة قوام واهلدي قوام والقالئد قوام أي أمر يقوم للناس بالتأمني 

 أن التزام الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه وجعل يف هذه اآلية مبعىن صري ووضع احلرب أوزارها وأعلم تعاىل
والكعبة بيت مكة ومسي كعبة لتربيعه قال أهل اللغة كل بيت مربع فهو مكعب وكعبة وذهب بعض املتأولني إىل أن 

ر احلرام ومع اهلدي معىن قوله تعاىل قياما للناس أي موضع وجوب قيام باملناسك والتعبدات وضبط النفوس يف الشه
والقالئد قال مكي معىن قياما للناس أي جعلها مبنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر اتباعه فهي حتجزهم عن ظلم بعضهم 

بعضا وكذلك اهلدي والقالئد جعل ذلك أيضا قياما للناس فكان الرجل إذا دخل احلرم أمن من عدوه وإذا ساق 
ا أراد احلج تقلد بقالدة من شعر وإذا رجع تقلد بقالدة من حلاء شجر اهلدي كذلك مل يعرض له وكان الرجل إذ

احلرم فال يعرض له وال يؤذى حىت يصل إىل أهله قال ابن زيد كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض 
  ومل يكن يف العرب ملوك 

عض انتهى من اهلداية والشهر هنا تدفع عن بعضهم ظلم بعض فجعل اهللا هلم البيت احلرام قياما يدفع بعضهم عن ب
اسم جنس واملراد األشهر الثالثة بإمجاع من العرب وشهر مصر وهو رجب وأما اهلدي فكان أمانا ملن يسوقه ألنه 

يعلم أنه يف عبادة مل يأت حلرب وأما القالئد فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد احلج تقلد من حلاء السمر أو غريه 
له وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا من شجر احلرم وقوله ذلك إشارة إىل أن جعل اهللا هذه األمور شيئا فكان ذلك أمانا 

قياما وقوله سبحانه بكل شيء عليم عام عموما تاما يف اجلزئيات ودقائق املوجودات والقول بغري هذا إحلاد يف الدين 
ضمنه الوعيد أن احنرفوا ومل ميتثلوا ما بلغ وكفر وقوله سبحانه ما على الرسول إال البالغ اآلية إخبار للمؤمنني م

الرسول إليهم واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون قلت قال الشيخ أبو مدين رضي اهللا عنه احلق تعاىل مطلع على 
السرائر والظواهر يف كل نفس وحال فاميا قلت رآه مؤثرا له حفظه من الطوارق واحملن ومضالت الفنت وقال رمحه 

حلق من مل يؤثره وما أطاعه من مل يشكره انتهى وقوله تعاىل قل ال يستوي اخلبيث والطيب اآلية لفظ اهللا ما عرف ا
عام يف مجيع األمور فيتصور يف املكاسب وعدد الناس واملعارف من العلوم وحنوها فاخلبيث من هذا كله ال يفلح وال 

ر إىل هذه اآلية قوله تعاىل والبلد الطيب خيرج ينجب وال حتسن له عاقبة والطيب وإن قل نافع مجيل العاقبة وينظ
نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا واخلبث هو الفساد الباطن يف األشياء حىت يظن هبا الصالح وهي 

خبالف ذلك وقوله سبحانه فاتقوا اهللا يا أويل األلباب تنبيه على لزوم الطيب يف املعتقد والعلم وخص أولوا األلباب 
ذكر ألهنم املتقدمون يف ميز هذه األمور والذين ال ينبغي هلم إمهاهلا مع ألباهبم وإدراكهم وقوله تعاىل يا أيها الذين بال

  ءامنوا ال تسألوا عن 

أشياء أن تبد لكم تسؤكم اآلية اختلف الرواة يف سببها والظاهر من الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اجلهال بأنواع من السؤاالت حسبما هو معلوم يف الروايات فزجرهم اهللا تعاىل عن ذلك هبذه احلت عليه األعراب و

اآلية وأشياء أسم جلمع شيء قال ابن عباس معىن اآلية ال تسألوا عن أشياء يف ضمن األنباء عنها مساءة لكم أما 
ربكم بأمر فحينئذ أن سألتم عن  بتكليف شرعي يلزمكم وأما خبرب يسوءكم ولكن إذا نزل القرءان بشيء وابتدأكم



تفصيله وبيانه بني لكم وابدي وحيتمل قوله وأن تسألوا عنها حني ينزل القرءان تبد لكم أن يكون يف معىن الوعيد 
كأنه قال ال تسألوا وأن سألتم لقيتم غب ذلك وصعوبته قال النووي وعن أيب ثعلبة اخلشين قال قال رسول اهللا 

اهللا عز و جل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وحرم أشياء فال  صلى اهللا عليه و سلم أن
تنتهكوها وسكت عن أشياء رمحة بكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها رويناه يف سنن الدارقطين انتهى ويف صحيح 

ن قبلكم بسؤاهلم البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دعوين ما تركتكم إمنا هلك من كا
واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم انتهى وعفا اهللا عنها 
معناه تركها ومل يعرف هبا قد سأهلا قوم من قبلكم اآلية قال الطربي كقوم صاحل يف سؤاهلم الناقة وكبىن إسراءيل يف 

ب األمم قدميا التعمق يف الدين من أنبيائها مث مل تف مبا كلفت وقوله سبحانه ما جعل اهللا من سؤاهلم املائدة أي وكطل
حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام اآلية أي مل جيعل سبحانه شيئا من ذلك وال سنه لعباده املعىن ولكن الكفار فعلوا 

وهلم هذه قربة إىل اهللا وأكثرهم يعىن األتباع ال ذلك كعمرو بن حلي وغريه من رؤسائهم يفترون على اهللا الكذب بق
  يعقلون بل يتبعون هذه 

األمور تقليدا وجعل يف هذه اآلية ال يتجه أن تكون مبعىن خلق وال مبعىن صري وإمنا هي مبعىن ماسن وال شرع قال 
ألن اهللا تعاىل خلق ص ما جعل ذهب ابن عطية والزخمشري إىل اهنا مبعىن شرع قال ابن عطية وال تكون مبعىن خلق 

هذه األشياء كلها وال مبعىن صري لعدم املفعول الثاين قال أبو حيان ومل يذكر النحويون هلا هذا وقد جاء حذف أحد 
مفعويل ظن وأخواهتا قليال فتحمل هذه على حذف املفعول الثاين أي ما صري اهللا حبرية وال سائبة وال وصيلة وال 

ات معىن مل يسمع فيها وذكر أبو البقاء أهنا هنا مبعىن مسى انتهى قلت وحاصل كالم حاميا مشروعا وهو اوىل من اثب
أيب حيان أنه شهادة على نفي وعلى تقدير صحته فيحمل كالم ابن عطية على أنه تفسري معىن ال تفسري اعراب 

 طوال فهي مبحورة وحبرية فعيلة مبعىن مفعولة وحبر شق كانوا إذا نتجت الناقة عشرة بطون شقوا أذهنا بنصفني
وتركت ترعى وترد املاء وال ينتفع بشيء منها وحيرم حلمها إذا ماتت على النساء وحيلل للرجال وذلك كله ضالل 

والسائبة هي الناقة تسيب لآلهلة والناقة أيضا إذا تابعت ثنيت عشرة اناثا ليس فيهن ذكر سيبت وكانت السوائب 
أ منه والقدوم من السفر وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر اهللا تعاىل عليه تقرب أيضا يف العرب كالقربة عند املرض يرب

بأن يسيب ناقة فال ينتفع منها بلنب وال ظهر وال غريه يرون ذلك كعتق بين ادم ذكره السدي وغريه وكانت العرب 
ة قال اكثر الناس أن تعتقد أن من عرض هلذه النوق فأخذها أو انتفع منها بشيء فانه تلحقه عقوبة من اهللا والوصيل

الوصيلة يف الغنم قالوا إذا ولدت الشاة ثالثة بطون أو مخسة فإن كان اخرها جديا ذحبوه لبيت اآلهلة وأن كان عنافا 
  استحيوها وان كان جدي وعناق استحيومها وقالوا هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن يذبح 

كثر الناس وروي عن ابن املسيب أن الوصيلة من اإلبل وأما وعلى أن الوصيلة يف الغنم جاءت الروايات عن ا
احلامي فإنه الفحل من اإلبل إذا ضرب يف اإلبل عشر سنني وقيل إذا ولد من صلبه عشر وقيل إذا ولد من ولد 

ولده قالوا محى ظهره فسيبوه ال يركب وال يسخر يف شيء وعبارة الفخر وقيل احلامي الفحل إذا ركب ولد ولده 
قلت والذي يف البخاري واحلام فحل اإلبل يضرب الضراب املعدود وإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت  انتهى

وأعفوه من احلمل فلم حيمل شيء عليه ومسوه احلامي انتهى وقوله سبحانه وإذا قيل هلم يعين هلؤالء الكفار املستنني 
لتحرمي الصحيح قالوا حسبنا معناه كفانا وقوله تعاىل يا هبذه األشياء تعالوا إىل ما أنزل اهللا يعين القرءان الذي فيه ا

أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم اآلية قال أبو ثعلبة اخلشين سألت رسول اهللا صلى 



وإعجاب  اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية فقال ائتمروا باملعروف واهنوا عن املنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا
كل ذي رأي برأيه فعليك خبويصة نفسك وذر عوامهم فإن وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر مخسني منكم وهذا 
هو التأويل الذي ال نظر الحد معه ألنه مستوف للصالح صادر عن النيب عليه السالم ومجلة ما عليه أهل العلم يف 

رجي رد الظامل ولو بعنف ما مل خيف اآلمر ضررا يلحقه يف خاصته هذا أن األمر باملعروف متعني مىت رجي القبول أو 
أو فتنة يدخلها على املسلمني أما بشق عصا وأما بضرر يلحق طائفة من الناس فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم 
ما حمكم واجب أن يوقف عنده وقوله سبحانه إىل اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم تعملون هذا تذكري باحلشر و

بعده وذلك مسل عن أمور الدنيا مكروهها وحمبوهبا روي عن بعض الصاحلني أنه قال ما من يوم إال وجييء الشيطان 
  فيقول ما تأكل وما 

تلبس وأين تسكن فأقول له آكل املوت والبس الكفن واسكن القرب قال ع فمن فكر يف مرجعه إىل اهللا سبحانه 
املنتخب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يا أيها الناس أنكم تعملون  فهذا حاله قلت وخرج البغوي يف املسند

أعماال تعزب عنكم إىل يوم القيامة وتوشك العوازب أن تؤب إىل أهلها فمسرور هبا ومكظوم انتهى من الكوكب 
حني الوصية اثنان اآلية الدري واهللا املستعان وقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت 

إىل قوله يوم جيمع اهللا الرسل قال مكي هذه اآليات عند أهل املعاين من اشكل ما يف القرءان اعرابا ومعىن وحكما 
قال ع وهذا كالم من مل يقع له الثلج يف تفسريها وذلك بني من كتابه وباهللا نستعني ال نعلم خالفا أن سبب هذه 

ي بن بداء وكانا نصرانيني سافرا إىل املدينة يريدان الشام لتجارهتما وقدم املدينة أيضا ابن اآلية أن متيما الداري وعد
أيب مارية موىل عمرو بن العاصي يريد الشام تاجرا قال الفخر وكان مسلما فخرجوا رفاقة فمرض ابن أيب مارية يف 

روى ابن عباس عن متيم الداري أنه قال الطريق وأوصى إىل متيم وعدي أن يؤديا رحله إىل اوليائه من بين سهم و
برى الناس من هذه اآلية غريي وغري عدي بن بداء وذكر القصة إال أنه قال وكان معه جام فضة يريد به امللك 

فأخذته أنا وعدي فبعناه بألف وقسمنا مثنه فلما أسلمت بعد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة تأمثت من 
فأخربهتم اخلرب وأديت مخسمائة فوثبوا إىل عدي فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحلف  ذلك فأتيت أهله

عمرو بن العاصي ورجل اخر معه ونزعت من عدي مخسمائة قال ع واختلفت الفاظ هذه القصة وما ذكرته هو 
  عض عمود األمر ومل تصح لعدي صحبة فيما علمت وال ثبت إسالمه وقد صنفه يف الصحابة ب

املتأخرين وال وجه عندى لذكره يف الصحابة وأما معىن اآلية من أوهلا إىل اخرها فهو أن اهللا سبحانه أخرب املؤمنني أن 
حكمه يف الشهادة على املوصى إذا حضره املوت أن تكون شهادة عدلني فإن كان يف سفر وهو الضرب يف األرض 

حضره من أهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته  ومل يكن معه من املؤمنني أحد فليشهد شاهدين ممن
حلفا بعد الصالة اهنما ما كذبا وال بدال وأن ما شهدنا به حق ما كتمنا فيه شهادة اهللا وحكم بشهادهتما فإن عثر 

هدان بعد ذلك على اهنما كذبا أو خانا أو حنو هذا مما هو امث حلف رجالن من أولياء املوصى يف السفر وغرم الشا
ما ظهر عليهما هذا معىن اآلية على مذهب أيب موسى االشعري وابن عباس وسعيد بن املسيب وحيىي بن يعمر وابن 

جبري وأيب جملز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماين وابن سريين وجماهد وغريهم قالوا ومعىن قوله منكم أي من 
ك أن اآلية نزلت وال مؤمن إال باملدينة وكانوا يسافرون املؤمنني ومعىن من غريكم أي من الكافرين قال بعضهم وذل

يف التجارة مع أنواع الكفرة واختلفت هذه اجلماعة املذكورة فمذهب أيب موسى االشعري وغريه ان اآلية حمكمة 
ومذهب مجاعة مجاعه منهم أهنا منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم ومبا عليه إمجاع مجهور الناس إن شهادة 



ار ال جتوز قال ع ولنرجع اآلن إىل االعراب ولنقصد القول املفيد ألن الناس خلطوا يف تفسري هذه اآلية ختليطا الكف
شديدا وذكر ذلك والرد عليه يطول ويف تبيني احلق الذي تتلقاه األذهان بالقبول مقنع واهللا املستعان فقوله تعاىل 

االبتداء واخلرب يف قوله اثنان وقوله تعاىل إذا حضر أحدكم شهادة بينكم هي الشهادة اليت حتفظ لتؤدي ورفعها ب
املوت معناه إذا قارب احلضور والعامل يف إذا املصدر الذي هو شهادة وهذا على أن جتعل إذا مبنزلة حني ال حتتاج 

  إىل جواب ولك أن 

ه شهادة بينكم إذ املعىن إذا حضر جتعل إذا يف هذه اآلية احملتاجة إىل اجلواب لكن استغىن عن جواهبا مبا تقدم يف قول
أحدكم املوت فينبغي أن يشهد وقوله حني الوصية ظرف زمان والعامل فيه حضر وإن شئت جعلته بدال من إذا 

وقوله ذوا عدل صفة لقوله اثنان ومنكم صفة أيضا بعد صفة وقوله من غريكم صفه الخران وقوله حتبسوهنا صفة 
والصفة بقوله أن أنتم إىل املوت وأفاد االعتراض أن العدول إىل آخرين من الخران ايضا واعترض بني املوصوف 

غري امللة إمنا يكون مع ضرورة السفر وحلول املوت فيه واستغين عن جواب أن ملا تقدم من قوله أو آخران من 
ا العصر فال غريكم وقال مجهور من العلماء الصالة هنا صالة العصر وقال ابن عباس إمنا هي صالة الذميني وأم

حرمة هلا عندمها والفاء يف قوله فيقسمان عاطفة مجلة على مجلة ألن املعىن مت يف قوله من بعد الصالة وقوله إن ارتبتم 
شرط ال يتجه حتليف الشاهدين إال به والضمري يف قول احلالفني ال نشتري به عائد على القسم أو على اسم اهللا 

فيقسمان باهللا ألن أقسم وحنوه يتلقى مبا تتلقى به اإلميان وقوله مثنا أي ذا مثن وقوله ال نشتري جواب يقتضيه قوله 
وخص ذو القرىب بالذكر ألن العرب أميل الناس إىل قراباهتم واستسهاهلم يف جنب نفعهم ما ال يستسهل وقوله وال 

ماهنا وروي عن الشعيب وغريه نكتم شهادة اهللا أضاف الشهادة إليه تعاىل من حيث هو اآلمر بإقامتها الناهي عن كت
شهادة بالتنوين اهللا بقطع األلف دون مد وخفض اهلاء وقال أيضا يقف على اهلاء من شهادة بالسكون مث يقطع 

األلف املكتوبة من غري مد كما تقدم وروي عنه كان يقرأ آهللا مبد ألف االستفهام يف الوجهني اعين بسكون اهلاء من 
  بة ورويت هذه اليت هي تنوين شهادة ومد ألف شهادة وحتريكها منونة منصو

االستفهام بعد عن علي بن أيب طالب قال أبو الفتح إمنا تسكن هاء شهادة يف الوقف عليها وقوله سبحانه فإن عثر 
استعارة ملا يوقع على علمه بعد خفائه واستحقا إمثا معناه استوجباه من اهللا وكانا أهال له ألهنما ظلما وخانا وقوله 

عاىل فآخران أي إذا عثر على خيانتهما فأالوليان باليمني وإقامة القضية آخران من القوم الذين هم والة امليت ت
واستحق عليهم حظهم أو نصيبهم أو ماهلم أو ما شئت من هذه التقديرات وقرأ نافع وغريه استحق مضمومة التاء 

التاء وكذلك روي حفص عن عاصم ويف قوله استحق  واالوليان على تثنية األوىل وروي عن ابن كثري استحق بفتح
استعارة ألنه ال وجه هلذا االستحقاق إال الغلبة على احلال حبكم انفراد هذا امليت وعدمه لقرابته أو ألهل دينه 

فاستحق هنا كما تقول لظامل يظلمك هذا قد استحق علي مايل أو منزيل بظلمه فتشبهه باملستحق حقيقة إذ تصور 
لك متلكه هكذا هي استحق يف اآلية على كل حال وأن أسندت إىل النصيب وحنوه وقرأ محزة وعاصم يف تصوره ومت

رواية أيب بكر أستحق بضم التاء األولني على مجع أول ومعناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم إذ غلبوا عليه 
نان ذوا عدل منكم مث بعد ذلك قال أو آخران مث وصفهم بأهنم أولون أي يف الذكر يف هذه اآلية وذلك يف قوله اث

من غريكم وقوله فيقسمان يعين اآلخرين اللذين يقومان مقام شاهدي الزور وقوهلما لشهادتنا أي ملا أخربنا حنن به 
ة وذكرناه من نص القصة أحق مما ذكراه أوال وحرفاه وما اعتدينا يف قولنا هذا وقوهلما انا إذا ملن الظاملني ترب يف صيغ



االستعظام واالستقباح للظلم وقوله تعاىل ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو خيافوا أن ترد إميان بعد إمياهنم 
  اآلية اإلشارة بذلك هي إىل مجيع ما حد قبل من حبس الشاهدين من بعد الصالة لليمني 

ذا الصنف فيما عسى أن ينزل من مث أن عثر على جورمها ردت اليمني وغرما فذلك كله اقرب إىل اعتدال ه
النوازل ألهنم خيافون الفضيحة ورد اليمني هذا قول ابن عباس ومجع الضمري يف يأتوا أو خيافوا إذ املراد صنف ونوع 

من الناس واملعىن ذلك احلكم كله اقرب إىل أن يأتوا واقرب إىل أن خيافوا وباقي اآلية بني قوله تعاىل يوم جيمع اهللا 
قوم إىل أن العامل يف ما تقدم من قوله تعاىل ال يهدى وذلك ضعيف ورصف اآلية وبراعتها إمنا هو أن الرسل ذهب 

يكون هذا الكالم مستأنفا والعامل مقدر أما أذكر أو تذكروا أو احذروا وحنو هذا مما حسن اختصاره لعلم السامع 
قادة اخللق وهم املكلمون أوال وما ذا اجبتم معناه  به واإلشارة هبذا اليوم إىل يوم القيامة وخص الرسل بالذكر إلهنم

ما ذا أجابتكم األمم وهذا السؤال للرسل إمنا هو لتقوم احلجة على األمم واختلف الناس يف معىن قوهلم عليهم 
السالم ال علم لنا قال الطربي ذهلوا عن اجلواب هلول املطلع وقاله احلسن وعن جماهد أنه قال يفزعون فيقولون ال 

لم لنا وضعف بعض الناس هذا املنزع بقوله تعاىل ال حيزهنم الفزع األكرب وقال ابن عباس معىن اآلية ال علم لنا إال ع
ما علمتنا أنت أعلم به منا وقول ابن عباس حسن وهو أصوب هذه املناحي ألنه يتخرج على التسليم هللا تعاىل ورد 

والكمال فرأوا التسليم واخلضوع لعلمه احمليط سبحانه قال مكي األمر اليه إذ هو العامل جبميع ذلك على التفصيل 
قال ابن عباس املعىن ال علم لنا إال علم أنت أعلم به منا وهو اختيار الطربي وقيل ملا كان السؤال عاما يقتضي 

لقول أحب بعمومه سؤاهلم عن سر األمم وعالنيتها ردوا األمر إليه إذ ليس عندهم إال علم الظاهر قال مكي وهذا ا
األقوال إيل قال ومعىن مسألة اهللا الرسل عما أجيبوا إمنا هو ملعىن التوبيخ ملن أرسلوا إليه كما قال تعاىل وإذا 

  املوءودة سئلت 

انتهى من اهلداية وقوله تعاىل إذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك اآلية قال هنا مبعىن يقول الن ظاهر 
القيامة تقدمة لقوله سبحانه ءأنت قلت للناس وقوله سبحانه وإذ خترج املوتى أي من قبورهم هذا القول أنه يف 

وكف بين إسراءيل عنه عليه السالم هو رفعه حني أحاطوا به يف البيت مع احلواريني وكذلك منعه منهم قبل ذلك 
واريني هو من مجلة تعديد النعم إىل تلك النازلة األخرية فهناك ظهر عظم الكف وقوله سبحانه وإذ أوحيت إىل احل

على عيسى عليه السالم وأوحيت يف هذا املوضع أما أن يكون ومي اهلام او وحي أمر وباجلملة فهو القاء معىن يف 
خفاء أوصله سبحانه إىل نفوسهم كيف شاء والرسول يف هذه اآلية عيسى وقول احلواريني وأشهد حيتمل أن يكون 

تمل أن يكون لعيسى وقوله سبحانه إذ قال احلواريون اآلية اعتراض اثناء وصف حال خماطبة منهم هللا سبحانه وحي
قول اهللا لعيسى يوم القيامة مضمن االعتراض أخبار نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وأمته بنازلة احلواريني يف املائدة 

ن طلب اآليات وحنوه وقرأ اجلمهور هل إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها تقتدي مبحاسنه وتزدجر عما ينفر منه م
يستطيع ربك بالياء ورفع الباء من ربك واملعىن هل يفعل ربك هذا وهل تقع منه إجابة إليه ومل يكن منهم هذا شك 
يف قدرة اهللا سبحانه إذ هم اعرف باهللا من أن يشكوا يف قدرته وقرأ الكساءي هل تستطيع ربك بالتاء ونصب الباء 

هل تستطيع سؤال ربك وادغم الالم يف التاء أعىن الكساءي وقال قوم قال احلواريون هذه املقالة من ربك واملعىن 
يف صدر األمر قبل علمهم بأنه يربىء االكمه واألبرص وحيي املوتى ويظهر من قوله عليه السالم اتقوا اهللا إن كنتم 

ة طمأنينتهم إىل ما قد ظهر وملا خاطبهم عليه مؤمنني إنكار لقوهلم واقتراحهم اآليات والتعرض لسخط اهللا هبا وقل
  السالم هبذه املخاطبة صرحوا 



مبقاصدهم اليت محلتهم على طلب املائدة فقالوا نريد أن نأكل منها فنشرف يف العامل وتطمئن قلوبنا أي تسكن فكرنا 
صدقتنا فال تعرضنا الشبه اليت  يف أمرك باملعاينة ألمر نازل من السماء بأعيننا ونعلم علم الضرورة واملشاهدة أن قد

تعرض يف علم االستدالل وهذا يؤيد أن مقالتهم كانت يف مبدأ أمرهم مث استمروا على إمياهنم وصربوا وهلك من 
كفر وقوهلم ونكون عليها من الشاهدين أي من الشاهدين هبذه النازلة الناقلني هلا إىل غرينا الداعني إىل هذا الشرع 

ي حنا هبم هذا املنحى من االقتراح هو أن عيسى قال هلم مرة هل لكم يف صيام ثالثني يوما هللا بسببها وروي أن الذ
سبحانه مث إن سألتموه حاجة قضاها فلما صاموها قالوا يا معلم اخلري أن حق من عمل عمال أن يطعم فهل يستطيع 

مرمي اللهم ربنا انزل علينا مائدة من ربك فأرادوا أن تكون املائدة عيد ذلك الصوم وقوله سبحانه قال عيسى ابن 
السماء اآلية أي أجاهبم عيسى عليه السالم إىل ما سألوا فريوى أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويبكي 
والعيد اجملتمع وقوله ألولنا وآخرنا روي عن ابن عباس أن املعىن يكون جمتمعا جلميعنا أولنا وآخرنا قال فأكل من 

ضعت أول الناس كما أكل آخرهم وآية منك أي وعالمة على صدقي فأجاب اهللا تعاىل دعوة عيسى املائدة حني و
عليه السالم وقال إين منزهلا عليكم مث شرط عليهم سبحانه شرطه املتعارف يف األمم أنه من كفر بعد آية االقتراح 

يف كيفية ذلك فقال أبو عبد الرمحن عذب اشد عذاب واجلمهور أن املائدة نزلت كما أخرب اهللا سبحانه واختلفوا 
السلمي نزلت املائدة خبزا ومسكا وقال عطية املائدة مسكة فيها طعم كل طعام وقال ابن عباس نزل خوان عليه خبز 

ومسك يأكلون منه اين ما نزلوا إذا شاءوا وقال عمار بن ياسر سألوا عيسى مائدة يكون عليها طعام ال ينفد فقيل 
  م ما مل ختبؤا أو ختونوا فإن فعلتم عذبتم قال هلم إهنا مقيمة لك

فما مضى يوم حىت خبئوا وخانوا يعين بين اسراءيل فمسخوا قردة وخنازير وقال ميسرة كانت املائدة إذا وضعت 
لبين اسراءيل اختلفت عليهم األيدي بكل طعام إال اللحم وأكثر الناس يف قصص املائدة مما رأيت اختصاره لعدم 

سبحانه وإذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي ءأنت قلت للناس اختذوين وأمي اهلني من دون اهللا اآلية اختلف سنده وقوله 
املفسرون يف وقت وقوع هذا القول فقال السدي وغريه ملا رفع اهللا عيسى إىل السماء قالت النصارى ما قالت 

ة وجييء على هذا قوله وإن تغفر هلم أي وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك فسأله تعاىل عن قوهلم فقال سبحانك اآلي
يف التوبة من الكفر ألن هذا قاله وهم أحياء يف الدنيا وقال ابن عباس ومجهور الناس هذا القول من اهللا إمنا هو يوم 

القيامة يقوله اهللا له على رؤس اخلالئق فريى الكفار تربيه منهم ويعلمون أن ما كانوا فيه باطل فقال على هذا 
مبعىن يقول ونزل املاضي موضع املستقبل لداللته على كون األمر وثبوته وقوله آخرا وإن تغفر هلم معناه إن  التأويل

عذبت العامل كله فبحقك فهم عبادك تصنع حبق امللك ما شئت ال اعتراض عليك وإن غفرت وسبق ذلك يف علمك 
جهة التسليم والتعزي عنهم مع علمه فالنك أهل لذلك ال معقب حلكمك وال منازع لك فيقول عيسى هذا على 

بأهنم كفرة قد حتم عليهم العذاب وهذا القول عندي أرجح ويتقوى مبا يأيت بعد وهو قوله سبحانه هذا يوم ينفع 
الصادقني صدقهم وقوله سبحانك أي تنزيها لك عن ان يقال هذا وينطق به ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق أي 

يدعي االلوهية مث قال إن كنت قلته فقد علمته ألنك أحطت بكل شيء علما وأحصيت ما يكون لبشر حمدث أن 
كل شيء عددا فوفق اهللا عيسى هلذه احلجة البالغة وقوله تعلم ما يف نفسي خص النفس بالذكر ألهنا مظنة الكتم 

  واالنطواء 

مما عسى أن ال يكون يف نفسه وقوله على املعلومات واملعىن أن اهللا سبحانه يعلم ما يف نفس عيسى ويعلم كل أمره 
وال أعلم ما يف نفسك معناه وال أعلم ما عندك من املعلومات وما أحطت به وذكر النفس هنا مقابلة لفظية يف 



اللسان العريب يقتضيها إإلجياز وهذا ينظر من طرف خفي إىل قوله تعاىل ومكروا ومكر اهللا واهللا يستهزئ هبم فتسمية 
ب إمنا قاد إليها طلب املقابلة اللفظية إذ هي من فصيح الكالم وبارع العبارة مث أقر عيسى عليه العقوبة باسم الذن

السالم هللا تعاىل بأنه سبحانه عالم الغيوب أي وال علم يل أنا بغيب وقوله فلما توفيتىن أي قبضتين بالرفع والتصيري 
يف قدرتك احلكيم يف أفعالك واملعىن إن يكن لك يف  يف السماء والرقيب احلافظ املراعي وقوله فإنك أنت العزيز أي

الناس معذبون فهم عبادك وإن يكن مغفور هلم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني 
صدقهم فدخل حتت هذه العبارة كل مؤمن باهللا سبحانه وكل ما كان أتقى فهو أدخل يف العبارة وجاءت هذه 

ىل عيسى عليه السالم يف حاله وصدقه فيحصل له بذلك يف املوقف شرف عظيم وإن كان اللفظ العبارة مشرية إ
يعمه وسواه مث ذكر تعاىل ما أعده هلم برمحته وطوله جعلنا اهللا منهم مبنه وسعة جوده ال رب غريه وال مرجو يف 

بني أيدينا مبنه واحلمد هللا كما هو أهله الدارين سواه وباقي اآلية بني جعل اهللا ما كتبناه من هذه األحرف نورا يسعى 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة األنعام قيل كلها مكية إال ءايات يسرية 

  قال ابن عباس نزلت سورة األنعام وحوهلا سبعون الف ملك هلم زجل جيأرون 

  نزلت  بالتسبيح قلت وعن جابر بن عبد اهللا قال ملا

  سورة األنعام

سبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق رواه احلاكم يف 
املستدرك على الصحيحني وقال صحيح على شرط مسلم انتهى من السالح وقوله تعاىل احلمد هللا الذي خلق 

بد الرمحن اليفرين يف شرحه للربهانية قال اإلمام الفخر السموات واألرض وجعل الظلمات والنور قال علي بن ع
لفظ احلمد معرفا ال يقال إال يف حق اهللا عز و جل ألنه يدل على التعظيم وال جيوز أن يقال احلمد لزيد قاله سيبويه 

مد وأبلغ وذكر ابن العريب يف القانون عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من شيء أحب إىل اهللا من احل
احلمد احلمد هللا على كل حال قال ابن العريب ويف بعض اآلثار ما من نعمة عظمت إال واحلمد هللا أعظم منها انتهى 
قال ع وجعل هاهنا مبعىن خلق وال جيوز غري ذلك قال قتادة والسدي ومجهور من املفسرين الظلمات الليل والنور 

ميان قال ع وهذا على جهة التشبيه صحيح وعلى ما يفهمه عباد النهار وقالت فرقة الظلمات الكفر والنور اال
األوثان غري جيد ألنه إخراج لفظ بني يف اللغة عن ظاهره احلقيقي إىل باطن لغري ضرورة وهذا هو طريق اللغز الذي 

خلقه  برئ القرآن منه والنور أيضا هنا للجنس وقوله تعاىل مث دالة على قبح فعل الذين كفروا الن املعىن أن
السموات واألرض وغريها املوجبة حلمده وتوحيده قد تقرر وءاياته قد سطعت وإنعامه بذلك على العباد قد تبني 

فكان الواجب عليهم إخالص التوحيد له مث هم بعد هذا كله برهبم يعدلون أي يسوون وميثلون وعدل الشيء قرينه 
وى اهللا إال أن السابق من حال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومثيله والذين كفروا يف هذا املوضع كل من عبد شيئا س

  أن اإلشارة إىل عبدة األوثان من العرب جملاورهتم له ولفظ اآلية أيضا يشري إىل املانوية العابدين للنور 

ن القائلني أن اخلري من فعل النور والشر من فعل الظالم وقوله تعاىل هو الذي خلقكم من طني فاملعىن خلق آدم م
طني وقوله سبحانه مث قضى أجال وأجل مسمى عنده اختلف يف هذين االجلني فقال احلسن بن أيب احلسن وغريه 



أجال أجل اإلنسان من لدن والدته إىل موته األجل املسمى عنده من وقت موته إىل حشره ووصفه مبسمى عنده ألنه 
وأجل مسمى اآلخرة وقيل غري هذا ومتترون معناه استأثر سبحانه بعلم وقت القيامة وقال ابن عباس أجال الدنيا 

تشكون وقوله سبحانه وهو اهللا يف السموات ويف األرض يعلم سركم وجهركم قاعدة الكالم يف هذه اآلية أن 
حلول اهللا يف األماكن مستحيل تعاىل أن حيويه مكان كما تقدس أن حيده زمان بل كان قبل أن خلق املكان والزمان 

ا عليه كان وإذا تقرر هذا فقالت فرقة من العلماء تأويل ذلك على تقدير صفة حمذوفة من اللفظ وهو اآلن على م
ثابتة يف املعىن كأنه قال وهو اهللا املعبود يف السموات ويف األرض وعرب بعضهم بأن قدر وهو اهللا املدبر لألمر يف 

عاين كما يقال أمري املؤمنني اخلليفة يف املشرق السموات واألرض وقال الزجاج يف متعلقة مبا تضمنه اسم اهللا من امل
واملغرب قال ع وهذا عندي أفضل األقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة املعىن وإيضاحه أنه أراد أن يدل 

على خلقه وآثار قدرته واحاطته واستيالئه وحنو هذه الصفات فجمع هذه كلها يف قوله وهو اهللا أي الذي له هذه 
 السموات ويف األرض كأنه قال وهو اهللا اخلالق الرازق احملي احمليط يف السموات ويف األرض كما تقول زيد كلها يف

السلطان يف املشرق واملغرب والشام والعراق فلو قصدت ذات زيد لقلت حماال وإذا كان مقصد قولك اآلمر الناهي 
سلطان مقام هذه كان فصيحا صحيحا فكذلك يف الناقض املربم الذي يعزل ويويل يف املشرق واملغرب فأقمت ال

  اآلية أقام لفظة اهللا مقام تلك الصفات املذكورة وقالت 

فرقة وهو اهللا ابتداء وخرب مت الكالم عنده مث استأنف وتعلق قوله يف السموات مبفعول يعلم كأنه قال وهو اهللا يعلم 
وجهركم ويعلم ما تكسبون خرب يف ضمنه حتذير سركم وجهركم يف السموات ويف األرض وقوله تعاىل يعلم سركم 

وزجر وتكسبون لفظ عام جلميع االعتقادات واألقوال واألفعال وقوله سبحانه وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال 
كانوا عنها معرضني تضمنت هذه اآلية مذمة هؤالء الذين يعدلون باهللا سواه بأهنم يعرضون عن كل آية وكذبوا 

مد عليه السالم وما جاء به قال ص من آية من آيات رهبم من األوىل زائدة لالستغراق وما بعدها باحلق وهو حم
فاعل بقوله تأتيهم ومن الثانية للتبعيض انتهى وقوله تعاىل فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون هذا وعيد هلم 

ريها وعقوبات اآلخرة وقوله سبحانه أمل يروا كم شديد وهذه العقوبات اليت توعدوا هبا تعم عقوبات الدنيا كبدر وغ
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم هذا حض على العربة والرؤية هنا رؤية القلب والقرن 
األمة املقترنة يف مدة من الزمن واختلف يف مدة القرن كم هي فاألكثر على أهنا مائة سنة وقيل غري هذا وقيل القرن 

زمن نفسه وهو على حذف مضاف تقديره من أهل قرن قال عياض يف اإلكمال واختلف يف لفظ القرن وذكر ال
احلريب فيه االختالف من عشر سنني إىل مائة وعشرين مث قال يعنىن احلريب وليس منه شيء واضح وأرى القرن كل 

ملخاطبة يف لكم هي للمؤمنني وجلميع أمة هلكت فلم يبق منها أحد انتهى والضمري يف مكناهم عائد على القرن وا
املعاصرين هلم من سائر الناس والسماء هنا املطر ومدرارا بناء تكثري ومعناه يدر عليهم حبسب املنفعة وقوله سبحانه 

وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أنشأنا اخترعنا وخلقنا ويظهر من اآلية أن القرن إمنا هو وفاة األشياخ مث والدة 
  وله تعاىل ولو نزلنا األطفال وق

عليك كتابا يف قرطاس اآلية ملا أخرب عنهم سبحانه بأهنم كذبوا بكل ما جاءهم من آية اتبع ذلك بإخبار فيه مبالغة 
واملعىن ولو نزلنا مبرأى منهم عليك كتابا أي كالما مكتوبا يف قرطاس أي يف صحيفة فلمسوه بأيديهم يريد أهنم 

فع كل ارتياب لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم وقالوا هذا سحر مبني وقوله سبحانه وقالوا بالغوا يف ميزه وتقليبه لريت
لوال أنزل عليه ملك أي يصدق حممدا يف نبوءته مث رد اهللا عليهم بقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر قال ابن عباس 



 ينظروا حسبما سلف يف كل أمة وغريه يف الكالم حذف تقديره ولو انزلنا ملكا فكذبوه لقضي األمر بعذاهبم ومل
اقترحت بآية وكذبت بعد أن أظهرت إليها وقالت فرقة لقضي األمر أي ملاتوا من هول رؤية امللك يف صورته ويؤيد 

هذا التأويل ما بعده من قوله ولو جعلنا ه ملكا جلعلناه رجال فإن أهل التأويل جممعون أن ذلك إلهنم مل يكونوا 
صورته فإذ قد تقعد أهنم ال يطيقون رؤية امللك يف صورته فاألوىل يف قوله لقضي األمر أي يطيقون رؤية امللك يف 

ملاتوا هلول رؤيته مث ال ينظرون أي ال يؤخرون ومما يؤيد هذا املعىن احلديث الوارد عن الرجلني اللذين صعدا على 
ني فسمعا حس املالئكة وقائال يقول يف اجلبل يوم بدر لرييا ما يكون يف حرب النيب صلى اهللا عليه و سلم للمشرك

السحاب اقدم حيزوم فانكشف قناع قلب أحدمها فمات هلول ذلك فكيف برؤية ملك يف خلقته وللبسنا أي لفعلنا 
هلم يف ذلك فعال ملبسا يطرق هلم إىل أن يلبسوا به وذلك ال حيسن قلت ويف البخاري وللبسنا عليهم ما يلبسون 

قد استهزئ برسل من قبلك اآلية تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم باألسوة يف الرسل لشبهنا وقوله سبحانه ول
وتقوية لنفسه على حماجة املشركني وإخبار يتضمن وعيد مكذبيه واملستهزءين به وحاق معناه نزل وأحاط وهي 

  خمصوصة يف الشر يقال 

بآثار من مضى ممن فعل مثل فعلهم وقوله  حاق حييق حيقا وقوله سبحانه قل سريوا يف األرض حض على االعتبار
سبحانه قل ملن ما يف السموات واألرض قل هللا قال بعض أهل التأويل تقدير الكالم قل ملن ما يف السموات واألرض 

فإذا حتريوا فلم جييبوا قل هللا والصحيح من التأويل أن اهللا عز و جل أمر نبيه عليه السالم أن يقطعهم هبذه احلجة 
القطعي الذي ال مدافعة فيه عندهم وال عند أحد ليتقعد هذا املعتقد الذي بينه وبينهم مث يتركب احتجاجه  والربهان

عليه فكأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلم يا أيها الكافرون العادلون برهبم ملن ما يف السموات واألرض مث 
 ابتدأ خيرب عن اهللا تعاىل كتب على نفسه الرمحة معناه سبقهم فقال هللا أي ال مدافعة يف هذا عندكم وال عند أحد مت

قضاها وانفذها ويف هذا املعىن أحاديث صحيحة ففي صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل اهللا الرمحة 
مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني وانزل يف األرض جزءا واحدا فمن ذلك اجلزء يتراحم اخلالئق حىت ترفع 

حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وملسلم يف طريق آخر كل رمحة منها طباق ما بني السماء واألرض فإذا  الدابة
كان يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة وخرج مسلم والبخاري وغريمها عنه صلى اهللا عليه و سلم قال ملا خلق اهللا 

طريق سبقت غضيب إىل غري ذلك من  اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب ويف
األحاديث انتهى قال ع فما أشقى من مل تسعه هذه الرمحات تغمدنا اهللا بفضل منه ويتضمن هذا اإلخبار عن اهللا 

سبحانه بأنه كتب الرمحة تأنيس الكفار ونفي يأسهم من رمحة اهللا إذا أنابوا والالم يف قوله ليجمعنكم الم قسم 
ظهر األقوال وأصحها وقوله سبحانه الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون الذين رفع والكالم مستأنف وهذا ا

  باالبتداء وخربه فهم ال يؤمنون 

وقوله تعاىل وله ما سكن يف الليل والنهار اآلية وله عطف على قوله هللا وسكن هي من السكىن وحنوه أي ما ثبت 
و ضعيف وقوله تعاىل قل أغري اهللا اختذ وليا فاطر وتقرر قاله السدي وغريه وقالت فرقة هو من السكون وه

السموات واألرض اآلية قال الطربي وغريه أمر عليه السالم أن يقول هذه املقالة للكفرة الذين دعوه إىل عبادة 
ه أوثاهنم فتجيء اآلية على هذا جوابا لكالمهم قال ع وهذا حيتاج إىل سند والفصيح أنه ملا قرر معهم أن اهللا تعاىل ل

ما يف السموات واألرض وله ما سكن يف الليل والنهار أمر أن يقول هلم على جهة التوبيخ والتوقيف أغري اهللا الذي 
هذه أفعاله أختذ وليا مبعىن أن هذا خطأ بني ممن يفعله والويل لفظ عام ملعبود وغري ذلك مث أخذ يف صفات اهللا تعاىل 



ص فاطر اجلهور باجلر ووجهه ابن عطية وغريه على أنه نعت هللا وأبو  فقال فاطر خبفض الراء نعت هللا عز و جل قال
البقاء على أنه بدل وكأنه رأى الفصل بني البدل و املبدل اسهل الن البدل يف املشهور على نية تكرار العامل انتهى 

وال يطعم  وفطر معناه ابتدع وخلق وانشأ وفطر أيضا يف اللغة شق ومنه هل ترى من فطور أي من شقوق ويطعم
املقصود به يرزق وال يرزق وقوله قل إين أمرت إىل عظيم قال املفسرون املعىن أول من أسلم من هذه األمة وهبذه 
الشريعة ولفظة عصيت عامة يف أنواع املعاصي ولكنها هاهنا إمنا تشري إىل الشرك املنهي عنه واليوم العظيم هو يوم 

سندا إىل املفعول وهو الضمري العائد على العذاب وقرأ محزة وغريه من القيامة وقرأ نافع وغريه من يصرف عنه م
يصرف بإسناد الفعل إىل الضمري العائد إىل ريب ويعمل يف ضمري العذاب املذكور لكنه حمذوف وقوله وذلك إشارة 

و ميسسك إىل صرف العذاب وحصول الرمحة والفوز النجاة وقوله تعاىل وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال ه
  معناه يصبك وينلك 

والضر بضم الضاد سوء احلال يف اجلسم وغريه وبفتحها ضد النفع ومعىن اآلية األخبار أن األشياء كلها بيد اهللا إن 
ضر فال كاشف لضره غريه وإن أصاب خبري فكذلك أيضا وعن ابن عباس قال كنت خلف النيب صلى اهللا عليه و 

ك كلمات احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك وإذا سألت فاسأل اهللا وإذا سلم يوما فقال يا غالم إين أعلم
استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك وإن 

صحف رويناه يف اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت ال
الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويف رواية غري الترمذي زيادة احفظ اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخاء 
يعرفك يف الشدة واعلم أن ما اخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك مل يكن ليخطئك ويف آخره واعلم أن النصر مع 

ال النووي هذا حديث عظيم املوقع انتهى من احللية وقرأت الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ق
فرقة وأوحى إيل هذا القرآن على بناء الفعل للفاعل ونصب القرآن ويف أوحى ضمري يعود على اهللا تعاىل وقوله 

ألنذركم به ومن بلغ معناه على قول اجلمهور بالغ القرآن أي ألنذركم وأنذر من بلغه ففي بلغ ضمري حمذوف ألنه 
 صلة من فحذف لطول الكالم وقالت فرقة ومن بلغ احللم وروي يف معىن التأويل األول أحاديث وظاهر اآلية يف

أهنا يف عبدة األصنام وذكر الطربي أنه قد ورد من وجه مل تثبت صحته أهنا يف قوم من اليهود قالوا يا حممد ما تعلم 
رت فنزلت اآلية واهللا أعلم وأمر اهللا سبحانه نبيه عليه السالم أن مع اهللا إهلا غريه فقال هلم ال اله إال اهللا وبذلك أم

يعلن بالتربى من شهادة الكفرة واإلعالن بالتوحيد هللا عز و جل والتربي من إشراكهم قال الغزايل يف األحياء 
  وينبغي للتايل أن يقدر أنه املقصود بكل خطاب 

ملأمور وكذا إن مسع وعدا أو وعيدا وكذا ما يقف عليه من القصص يف القرآن فإن مسع أمرا أو هنيا قدر أنه املنهي وا
فاملقصود به االعتبار قال تعاىل وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال تعاىل هذا بيان للناس 
ه وهدى وموعظة للمتقني وقال وأوحي إيل هذا القرآن إلنذركم به ومن بلغ قال حممد ابن كعب القرظي من بلغ

القرآن فكأمنا كلمه اهللا عز و جل انتهى وقوله سبحانه الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال 
قتادة وغريه يعرفون حممدا عليه السالم وقوله الذين خسروا أنفسهم اآلية روي أن كل عبد له منزل يف اجلنة ومنزل 

اجلنة والكافرون ينزلون منازل أهل اجلنة يف النار فهنا هي اخلسارة يف النار فاملؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر يف 
البينة والربح لآلخرين وباقي اآلية بني وقوله سبحانه ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم 

ربنا ما كنا مشركني الذين كنتم تزعمون املعىن واذكر يوم حنشرهم وقوله تعاىل مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا 



الفتنة يف كالم العرب لفظة مشتركة تقال مبعىن حب الشيء واإلعجاب به وتقال مبعىن االختبار ومن قال إن أصل 
الفتنة االختبار من فتنت الذهب يف النار مث يستعار بعد ذلك يف غري ذلك فقد اخطأ الن االسم ال حيكم عليه مبعىن 

لة حقيقته يف املوضع الذي استعري له كقول ذي الرمة ولف الثريا يف مالءته الفجر االستعارة حىت يقطع عليه باستحا
وحنوه والفتنة ال يستحيل أن تكون حقيقة يف كل موضع قيلت عليه وباقي اآلية مضى تفسريه عند قوله سبحانه وال 

قال الضحاك كالمهم وقيل غري يكتمون اهللا حديثا فأنظره هناك قال ع وعرب قتادة عن الفتنة هنا بأن قال معذرهتم و
  هذا مما هو يف ضمن ما ذكرناه وقوله سبحانه انظر كيف كذبوا على أنفسهم هذا خطاب للنيب صلى 

اهللا عليه وسلم والنظر نظر القلب وقال كذبوا يف أمر مل يقع إذ هي حكاية عن يوم القيامة فال أشكال يف استعمال 
عمال املاضي حتقيقا يف الفعل وإثباتا له وهذا مهيع يف اللغة وضل عنهم معناه املاضي فيها موضع املستقبل ويفيدنا است

ذهب افتراؤهم يف الدنيا وكذهبم على اهللا وقوله سبحانه ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم اكنة مجع كنان 
نوا هبا الرؤية هنا رؤية العني وهو الغطاء أن يفقهوه أي يفهموه والوقر الثقل وقوله سبحانه وأن يروا كل آية ال يؤم

يريد كانشقاق القمر وشبهه وقوهلم إن هذا إال أساطري األولني إشارة إىل القرآن واألساطري مجع إسطار كأقوال 
وأقاويل واسطار مجع سطر أو سطر وقيل أساطري مجع اسطارة وهي الترهات وقيل مجع أسطورة كأعجوبة 

من لفظه كعباديد ومشاطيط واملعىن أخبار األولني وقصصهم وأحاديثهم وأضحوكة وقيل هو اسم مجع ال واحد له 
اليت تسطر وحتكى وال حتقق كالتواريخ وإمنا شبهها الكفار بأحاديث النضر بن احلارث وعبد اهللا بن أيب أمية عن 

غريه املعىن ينهون عن رستم وحنوه وجمادلة الكفار كانت مرادهتم نور اهللا بأقواهلم املبطلة وهم ينهون عنه قال قتادة و
القرآن وقال ابن عباس وغريه ينهون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واملعىن ينهون غريهم ويبعدون هم بأنفسهم 

والنأي البعد قال ص وإن يهلكون إن نافية مبعىن ما وأنفسهم مفعول بيهلكون انتهى وما يشعرون معناه ما يعلمون 
ذ البهائم تشعر وحتس فإذا قلت فالن ال يشعر فقد نفيت عنه العلم النفي العام علم حس ونفي الشعور مذمة بالغة إ

الذي يقتضي أنه ال يعلم وال احملسوسات وقوله جلت عظمته ولو ترى إذ وقفوا على النار اآلية املخاطبة فيه للنيب 
ووقفوا معناه حسوا صلى اهللا عليه و سلم وجواب لو حمذوف تقديره يف آخر اآلية لرأيت هوال عظيما وحنوه 

  وحيتمل 

قوله وقفوا على النار مبعىن دخلوها قاله الطربي وحيتمل أن يكون أشرفوا عليها وعاينوها وقوهلم يا ليتنا نرد معناه 
إىل الدنيا وقوله سبحانه بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل اآلية يتضمن أهنم كانوا خيفون أمورا يف الدنيا فظهرت 

مة أو ظهر وبال ذلك وعاقبته فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وقيل أن الكفار كانوا إذا هلم يوم القيا
وعظهم النيب صلى اهللا عليه و سلم خافوا وأخفوا ذلك اخلوف ليال يشعر هبم أتباعهم فظهر هلم ذلك يوم القيامة 

هرت هلم مستوراهتم يف الدنيا من ويصح أن يكون مقصد اآلية األخبار عن هول ما لقوه فعرب عن ذلك بأهنم ظ
معاص وغريها فكيف الظن مبا كانوا يعلنونه من كفر وحنوه وينظر إىل هذا التأويل قوله تعاىل يف تعظيم شأن يوم 

القيامة يوم تبلى السرائر وقوله سبحانه ولو ردوا لعادوا إخبار عن أمر ال يكون كيف كان يوجد وهذا النوع مما 
علمه فإن أعلم بشيء منه علم وإال مل يتكلم فيه قال الفخر قال الواحدي هذه اآلية من األدلة استأثر اهللا تعاىل ب

الظاهرة على فساد قول املعتزلة ألن اهللا تعاىل حكى عن هؤالء أهنم لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وما ذلك إال للقضاء 
ا وما حنن مببعوثني هذا على تأويل اجلمهور ابتداء كالم السابق فيهم انتهى وقوله تعاىل وقالوا إن هي إال حياتنا الدني

وإخبار عنهم هبذه املقالة وإن نافية ومعىن اآلية عنهم التكذيب باحلشر والعودة إىل اهللا وقوله سبحانه أليس هذا 



له فذوقوا باحلق اإلشارة هبذا إىل البعث الذي كذبوا به يف الدنيا وقوهلم بلى وربنا إميان ولكنه حني ال ينفع وقو
... استعارة بليغة واملعىن باشروه مباشرة الذائق وبغتة معناه فجأة تقول بغتىن األمر أي فجأين ومنه قول الشاعر 

  ... وافظع شيء حني يفجأك البغت ... ولكنهم بانوا ومل أخش بغتة 
  ونصبها على املصدر يف موضع احلال وقوهلم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها نداء 

على تعظيم األمر وتشنيعه وفرطنا معناه قصرنا والضمري يف قوله فيها عائد على الساعة أي يف التقدمة هلا  احلسرة
قاله احلسن وحيتمل أن يعود الضمري على الدنيا إذ املعىن يقتضيها وجتيء الظرفيه أمكن قلت قال عبد احلق يف العاقبة 

م األمور وانكشفت هلم احلقائق وتبدت هلم املنازل وعلموا ال يعرف مقدار احلياة إال املوتى ألهنم قد ظهرت هل
مقدار األعمال الصاحلة وملا استبان هلم ذلك وعلموا مقدار ما ضيعوا وقيمة ما فيه فرطوا ندموا وأسفوا وودوا أهنم 

رابح إىل الدنيا رجعوا فالذي عمل صاحلا ود أن لو رجع إىل الدنيا ليزداد من عمله الصاحل ويكثر من جتره ال
واملقصر يود أنه لو رد ليستدرك ما فيه فرط وقد قال عليه السالم ما من أحد ميوت إال ندم قالوا وما ندامته يا 

رسول اهللا قال إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد وإن كان مسيأ ندم أن ال يكون نزع خرجه الترمذي انتهى 
مجع وزر بكسر الواو وهو الثقل من الذنوب والوزر هنا جتوز وقوله تعاىل وهم حيملون الواو واو احلال واألوزار 

وتشبيه بثقل األمحال ومن قال أنه من الوزر وهو اجلبل الذي يلجأ إليه فهو قول غري بني وقال الطربي وغريه هذا 
ما على جهة احلقيقة ورووا يف ذلك خربا أن املؤمن يلقاه عمله يف أحسن صورة وافوحها فيسلم عليه ويقول طال 

ركبتك يف الدنيا وأجهدتك فاركبين اليوم قال فيحمله متثال العمل وان الكافر يلقاه عمله يف أقبح صورة وانتنها 
فيشتمه ويقول أنا عملك اخلبيث طال ما ركبتين يف الدنيا بشهواتك فانا اركبك اليوم قال فيحمل متثال عمله 

معىن ما ذكره الطربي كثرية كأحاديث مانعى الزكاة اخلبيث واو زاره على ظهره قلت واألحاديث الصحيحة يف 
وغريها قال مكي وروى املقربي عن أيب هريرة يف حديث يرفعه قال إذا كان يوم القيامة بعث اهللا مع كل امرئ 

  مؤمن عمله وبعث مع الكافر عمله فال يرى املؤمن شيأ يروعه وال 

إنك لست بالذي يراد هبذا وال يرى الكافر شيأ يفزعه شيأ يفزعه وخيافه إال قال له عمله أبشر بالذي يسرك ف
ويروعه وخيافه إال قال له عمله أبشر يا عدو اهللا بالذي يسوءك فواهللا أنك ألنت الذي تراد هبذا انتهى وقوله 
ئل هلا سبحانه وما احليوة الدنيا إال لعب وهلو اآلية هذا ابتداء خرب عن حال الدنيا واملعىن أهنا إذ كانت فانية ال طا

أشبهت اللعب واللهو الذي ال طائل له إذا تقضى وهذه اآلية تتضمن الرد على قوهلم إن هي إال حياتنا الدنيا وهو 
املقصود هبا قال عبد احلق يف العاقبة إعلم رمحك اهللا أن حب الدنيا هو سبب طول األمل واألكباب عليها مينع من 

ل على اإلرادة هلا واالزدياد منها الن من أحب شيأ أحب الكون معه الفكرة يف اخلروج عنها واجلهل بغوائلها حيم
واالزدياد منه ومن كان مشغوفا بالدنيا حمبا هلا قد خدعته بزخرفها وأمالته برونقها كيف حيب مفارقتها أو حيب 

ري أصم عن مزايلتها هذا أمر مل جتر العادة به وال حدثنا عنه بل جند من كان على هذه الصفة أعمى عن طريق اخل
داعي الرشد أفن الرأي سيئ النظر ضعيف اإلميان مل تترك له الدنيا ما يسمع به وال ما يرى إمنا دينه وشغله وحديثه 

دنياه هلا ينظر وهلا يسمع قد مألت عينه وقلبه مث قال وأعلم أن أهل القبور إمنا يندمون على ما يتركون ويفرحون مبا 
دمون أهل الدنيا عليه يقتتلون انتهى وقوله سبحانه قد نعلم اآلية نعلم إذا كانت من يقدمون فما عليه أهل القبور ين

اهللا تعاىل تتضمن استمرار العلم وقدمه فهي مت املاضي واحلال واالستقبال قلت وحنو هذا ألىب حيان قال وعرب هنا 
فالن يعطى ومينع انتهى وقرأ نافع باملضارع ألن املراد االتصاف بالعلم واستمراره ومل يلحظ فيه الزمان كقوهلم 



وحده ليحزنك من أحزن وقرأ الباقون ليحزنك من حزنت الرجل وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
  ومحزة ال يكذبونك بتشديد الذال وفتح الكاف 

وقرأ نافع  وقرأها ابن عباس وردها على قارئي قرأ عليه يكذبونك بضم الياء وقال أهنم كانوا يسمونه األمني
والكساءي بسكون الكاف وختفيف الذال ومها قراءتان مشهورتان صحيحتان ومها مبعىن واحد فمعىن ال يكذبونك 

أي ال يعتقدون كذبك وأهنم يعلمون صدقك ولكنهم جيحدون عنادا وظلما وهذا تأويل قتادة والسدي وغريمها 
مدا صادق ولكن إذا ءامنا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة وحكي عن طائفة من الكفار أهنا كانت تقول إنا لنعلم أن حم

فنحن ال نؤمن به أبدا رويت هذه املقالة عن أيب جهل ومن جرى جمراه وأسند الطربي أن جربيل وجد النيب صلى 
اهللا عليه و سلم حزينا فسأله فقال كذبين هؤالء فقال إهنم ال يكذبونك بل يعلمون أنك صادق ولكن الظاملني بآيات 

اهللا جيحدون وجحد العناد جائز الوقوع مبقتضى النظر وظواهر القرآن تعطيه وجيحدون حقيقته يف كالم العرب 
اإلنكار بعد معرفة وهو ضد اإلقرار وقوله سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا اآلية قال ابن جريج 

نبيه فيما وعده من النصر بقوله وال مبدل والضحاك عزى اهللا هبذه اآلية نبيه عليه السالم مث قوى سبحانه رجاء 
لكلمات اهللا أي ال راد ألمره وكلماته السابقة مبا يكون فكأن املعىن فاصرب كما صربوا وانتظر ما يأيت وثق هبذا 

اإلخبار فإنه ال مبدل له وقوله تعاىل وان كان كرب عليك اعراضهم اآلية فيها الزام اجلنحة للنيب صلى اهللا عليه و 
تقسيم األحوال عليه حىت يبني أن ال وجه إال الصرب واملعىن إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك سلم و

وتلتزم احلزن فإن كنت تقدر على دخول سرب يف أعماق األرض أو على ارتقاء سلم يف السماء فافعل أي ولست 
ء اهللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن بقادر على شيء من هذا وال بد لك من التزام الصرب واحتمال املشقة ولو شا

  من اجلاهلني يف أن تأسف وحتزن على أمر أراده اهللا وأمضاه 

وروى الدارقظي يف سننه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل سبع مرات 
بعالمة وقال مكي واملهدوي اخلطاب بقوله اهللا اهللا رىب ال أشرك به شيأ انتهى من الكوكب الدري وتأتيهم بآية أي 

فال تكونن من اجلاهلني للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد أمته وهذا ضعيف ال يقتضيه اللفظ قلت وما قاله ع فيه 
عندي نظر ألن هذا شأن التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره ملوجب على أن أبا حممد مكيا رمحه اهللا نقل هذا القول 

 ولفظه فال تكونن من اجلاهلني أي ممن ال يعلم أن اهللا لو شاء جلمع على اهلدى مجيع خلقه وقيل معىن عن غريه نقال
اخلطاب ألمة النيب صلى اهللا عليه و سلم واملعىن فال تكونوا من اجلاهلني ومثله يف القرآن كثري انتهى من اهلداية 

تقدم يف التسلية أي ال حتفل مبن أعرض فإمنا يستجيب وقوله سبحانه إمنا يستجيب الذين يسمعون هذا من النمط امل
لداعي اإلميان الذين يفهمون اآليات ويتلقون الرباهني بالقبول فعرب عن ذلك كله بيسمعون إذ هو طريق العلم وهذه 

يريد  لفظة تستعملها الصوفية رضي اهللا عنهم إذا بلغت املوعظة من أحد مبلغا شافيا قالوا مسع مث قال تعاىل واملوتى
الكفار أي هم مبثابة املوتى فعرب عنهم بضد ما عرب عن املؤمنني وبالصفة اليت تشبه حاهلم يف العمى عن نور اهللا 

والصمم عن وعي كلماته قاله جماهد واحلسن وقتادة ويبعثهم اهللا حيتمل معنيني قال احلسن معناه يبعثهم بأن يؤمنوا 
بالتاء من فوق فتناسبت اآلية وقال جماهد وقتادة واملوتى يريد الكفار حني يوفقهم وقراءة احلسن مث إليه ترجعون 

يبعثهم اهللا أي حيشرهم يوم القيامة مث إليه أي إىل سطوته وعقابه يرجعون وقوله سبحانه وقالوا لوال نزل عليه آية من 
  كنز ربه لوال حتضيض مبعىن هال ومعىن اآلية هال نزل على حممد بيان واضح كملك يشهد له أو 



أو غري ذلك من تشططهم احملفوظ يف هذا مث أمر عليه السالم بالرد عليهم بأن اهللا عز و جل قادر على ذلك ولكن 
أكثرهم ال يعلمون أهنا لو نزلت ومل يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب وحيتمل ولكن أكثرهم ال يعلمون أنه سبحانه إمنا جعل 

قوم ويضل آخرون وقوله سبحانه وما من دابة يف األرض وال طائر  اإلنذار يف ءايات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي
يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم املعىن يف هذه اآلية التنبيه على ءايات اهللا املوجودة يف أنواع خملوقاته املنصوبة ملن فكر 

 اخللق والرزق واحلياة واعترب كالدواب والطري ويدخل يف هذين مجيع احليوان وهي أمم أي مجاعات مماثلة للناس يف
واملوت واحلشر وحيتمل أن يريد باملماثلة يف كوهنا أمما ال غري إال أن الفائدة يف هذه اآلية بأن تكون املماثلة يف 

أوصاف غري كوهنا أمما قال الطربي وغريه واملماثلة يف أهنا يهتبل بأعماهلا وحتاسب ويقتص لبعضها من بعض على ما 
فإذا كان هذا يفعل بالبهائم فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقالء وروي أبو ذر أنه انتطحت روي يف األحاديث أي 

عنزان حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أتعلمون فيما انتطحتا قلنا ال قال فإن اهللا يعلم وسيقضى بينهما وقال 
إزالة لالستعارة املتعاهدة يف هذه اللفظة إذ يقال مكي املماثلة يف أهنا تعرف اهللا وتعبده وقوله جبناحيه تأكيد وبيان و

طائر السعد والنحس وقال تعاىل الزمناه طائره يف عنقه ويقال طار لفالن طائر كذا أي سهمه يف املقسمات فقوله 
تعاىل جبناحيه إخراج للطائر عن هذا كله وقوله سبحانه ما فرطنا يف الكتاب من شيء التفريط التقصري يف الشيء مع 

لقدرة على ترك التقصري قال أبو حيان أصل فرطنا أن يتعدى بفى مث يضمن معىن أغفلنا فيتعدى إىل مفعول به وهو ا
هنا كذلك فيكون من شيء يف موضع املفعول به انتهى والكتاب القرآن وهو الذي يقتضيه نظام املعىن يف هذه 

  اآليات وقيل اللوح احملفوظ ومن شيء 

يع األشياء وعلى القول بأنه القرآن خاص وحيشرون قالت فرقة من العلماء حشر البهائم على هذا القول عام يف مج
بعثها واحتجوا باألحاديث املضمنة أن اهللا تعاىل يقتص للجماء من القرناء ومن قال إمنا هي كناية عن العدل وليست 

كذبوا بأياتنا صم وبكم اآلية كأنه قال  حبقيقة فهو قول مردود ينحو إىل القول بالرموز وحنوها وقوله سبحانه والذين
وما من دابة وال طائر وال شيء إال وفيه ءاية منصوبة دالة على وحدانية اهللا تعاىل ولكن الذين كذبوا بآياتنا صم 

وبكم ال يتلقون ذلك وال يقبلونه وظاهر اآلية أهنا تعم كل مكذب وقال النقاش نزلت يف بىن عبد الدار قال ع مث 
سواهم وقوله يف الظلمات ينوب عن عمي ويف الظلمات أهول عبارة وأفصح وأوقع يف النفس قال  تنسحب على

أبو حيان يف الظلمات خرب مبتدأ حمذوف أي هم يف الظلمات أو صفة لبكم أي كائنون يف الظلمات أو حال من 
داء احتجاج على الكفار الضمري املقدر يف اخلرب أي صالون يف الظلمات انتهى وقوله سبحانه قل ارأيتكم ابت

اجلاعلني هللا شركاء واملعىن ارأيتم إذا خفتم عذاب اهللا أو خفتم هالكا أو خفتم الساعة أتدعون أصنامكم وتلجؤن 
إليها يف كشف ذلك أن كنتم صادقني يف قولكم أهنا ءاهلة بل إمنا تدعون اهللا اخلالق الرازق فيكشف ما خفتموه أن 

وهنم فعرب عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال فكيف جيعل شاء وتنسون أصنامكم أي تترك
إالها من هذه حاله يف الشدائد واألزمات وقوله سبحانه ولقد ارسلنا إىل امم من قبلك فأخذناهم يف الكالم حذف 

ء يف األبدان هذا قول تقديره فكذبوا فأخذناهم أي تابعناهم بالبأساء اآلية والبأساء املصائب يف األموال والضرا
األكثر وقيل قد يوضع كل واحد بدل اآلخر والتضرع التذلل واالستكانة ومعىن اآلية توعد الكفار وضرب املثل 

  هلم ولوال حتضيض وهي اليت تلي الفعل مبعىن 

حالة  هال وهذا على جهة املعاتبة ملذنب غائب وإظهار سوء فعله مع حتسر ما عليه قلت أي مع حتسر ما باعتبار
البشر وقوله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به اآلية عرب عن الترك بالنسيان وفتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من 



النعم الدنيوية بعد الذي أصاهبم من البأساء والضراء وفرحوا معناه بطروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك ال يبيد وأنه دال 
 وقد روي عن بعض العلماء رحم اهللا عبدا تدبر هذه اآلية حىت إذا على رضي اهللا عنهم وهو استدراج من اهللا تعاىل

فرحوا مبا اوتوا أخذناهم بغتة وروي عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت اهللا تعاىل يعطى 
م يف هذا املوضع العباد ما يشاءون على معاصيهم فذلك استدراج مث تال فلما نسوا ما ذكروا به اآلية كلها وأخذناه

معناه استأصلناهم بغتة أي فجأة واملبلس احلزين الباهت اليائس من اخلري الذي ال حيري جوابا لشدة ما نزل به من 
سوء احلال وقوله تعاىل فتقطع دابر القوم اآلية الدابر آخر القوم الذي يأيت من خلفهم وهذه كناية عن استيصال 

لعذاب حىت ورد أخرهم الذي دبرهم وحسن احلمد عقب هذه اآلية جلمال شافتهم وحمو آثارهم كأهنم وردوا ا
األفعال املتقدمة يف أن أرسل سبحانه الرسل ولطف يف األخذ بالبأساء والضراء ليتضرع إليه فريحم وينعم وقطع يف 

سبحانه آخر األمر دابر ظلمة وذلك حسن يف نفسه ونعمة على املؤمنني فحسن احلمد عقب هذه األفعال وحبمده 
ينبغي أن خيتم كل فعل وكل مقال إذ هو احملمود على كل ال رب غريه وال خري إال خريه وقوله تعاىل قل ارأيتم ان 

اخذ اهللا مسعكم وابصاركم اآلية أخذ معناه اذهب والضمري يف به عائد على املأخوذ ويصدفون معناه يعرضون 
  ... وهن عن كل سوء يتقى صدف ... حسنه إذا ذكرن حديثا قلن أ... وينفرون ومنه قول الشاعر 

  وقوله تعاىل قل ارأيتكم أن اتاكم عذاب اهللا بغتة اآلية وعيد وهتديد قال 

ع ارأيتم عند سيبويه تتنزل منزلة اخربوين ولذلك ال حتتاج إىل مفعولني وقوله بغتة معناه مل يتقدم عندكم منه علم 
اىل حىت ينزل قال احلسن بن أيب احلسن بغتة ليال وجهرة هنارا وقال وجهرة معناه تبدو لكم خمايلة ومبادية مث يتو

جماهد بغتة فجاءة ءامنني وجهرة وهم ينظرون قال أبو حيان هل يهلك هل حرف استفهام معناه هنا النفي أي ما 
ا بانعامنا يهلك ولذلك دخلت اال على ما بعدها انتهى وقوله سبحانه وما نرسل املرسلني إال مبشرين أي إال ليبشرو

ورمحتنا من آمن ومنذرين بعذابنا وعقابنا من كذب وكفر قال أبو حيان مبشرين ومنذرين حال فيها معىن العلية أي 
أرسلناهم للتبشري واإلنذار انتهى مث وعد سبحانه من سلك طريق البشارة فآمن وأصلح يف امتثال الطاعة وأوعد 

ائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم اين ملك اآلية هذا من الرد اآلخرين وقوله تعاىل قل ال أقول لكم عندي خز
على القائلني لوال نزل عليه آية والطالبني أن ينزل ملك أو تكون له جنة أو كنز وحنو هذا واملعىن إمنا أنا بشر وإمنا 

تأمل وقوله سبحانه قل  اتبع ما يوحى إيل وهو القرآن وسائر ما يأتيه من اهللا سبحانه أي ويف ذلك عرب وآيات ملن
هل يستوي األعمى والبصري أي هل يستوي املؤمن املفكر يف اآليات مع الكافر املعرض عن النظر أفال تتفكرون 
وجاء األمر بالفكرة يف عبارة العرض والتحضيض وقوله تعاىل وانذر به أي وأنذر بالقرآن الذين هم مظنة اإلميان 

على ما يوحى وقوله سبحانه ليس هلم من دونه ويل وال شفيع أخبار من اهللا  وأهل لإلنتفاع والضمري يف به عائد
سبحانه عن صفة احلال يوم احلشر قال الفخر قوله لعلهم يتقون قال ابن عباس معناه وأنذرهم لكي خيافوا يف الدنيا 

  عشي املراد وينتهوا عن الكفر واملعاصي انتهى وقوله سبحانه وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة وال

بالذين ضعفة املؤمنني يف ذلك الوقت يف أمور الدنيا كبالل وصهيب وعمار وخباب وصبيح وذي الشمالني واملقداد 
وحنوهم وسبب اآلية أن بعض أشراف الكفار قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم حنن لشرفنا وأقدارنا ال ميكننا أن 

ذلك حديث عن أبن مسعود وظاهر األمر أهنم أرادوا بذلك اخلديعة خنتلط هبؤالء فلو طردهتم التبعناك ورد يف 
فنزلت اآلية ويدعون رهبم بالغداة والعشي قال احلسن بن أيب احلسن املراد به صالة مكة اليت كانت مرتني يف اليوم 

هذا التأويل قيل بكرة وعشيا وقيل قوله بالغداة والعشي عبارة من استمرار الفعل وأن الزمان معمور به واملراد على 



الصلوات اخلمس قاله ابن عباس وغريه وقيل الدعاء وذكر اهللا واللفظة على وجهها وقيل القرآن وتعلمه قال أبو 
جعفر وقيل العبادة قاله الضحاك وقوله تعاىل يريدون وجهه قلت قال الغزايل يف اجلواهر النية والعمل هبما متام 

ها خري اجلزءين ومعىن النية إرادة وجه اهللا سبحانه بالعمل قال اهللا تعاىل وال العبادة فالنية أحد جزئي العبادة لكن
تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ومعىن اخالصها تصفية الباعث عن الشوائب مث قال الغزايل 

مالك حىت تنوي بعمل واحد وإذا عرفت فضل النية وأهنا حتل حدقة املقصود فاجتهد أن تستكثر من النية يف مجيع أع
نيات كثرية ولو صدقت رغبتك هلديت لطريق رشدك انتهى وقوله سبحانه ما عليك من حساهبم من شيء قال 

احلسن واجلمهور أي من حساب عملهم واملعىن أنك مل تكلف شيئا غري دعائهم وقوله فتطردهم هو جواب النفي 
ه وال تطرد وفتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا وليقولوا معناه ليصري يف قوله ما عليك وقوله فتكون جواب النهي يف قول

  حبكم القدر أمرهم إىل أن يقولوا على جهة اإلستخفاف واهلزء أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا فالالم 

فاف يف ليقولوا الم الصريورة وقوله سبحانه أليس اهللا بأعلم بالشاكرين أي يا أيها املستخفون ليس األمر أمر استخ
فاهللا أعلم مبن يشكر نعمه وقوله سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم اآلية قال مجهور 

املفسرين هؤالء هم الذين هني اهللا عن طردهم وشفع ذلك بأن امر سبحانه أن يسلم النيب عليه السالم عليهم 
نون بآياتنا اآلية فكنا نأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ويؤنسهم قال خباب بن األرت ملا نزلت وإذا جاءك الذين يؤم

فيقول لنا سالم عليكم ونقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل اهللا تعاىل وأصرب نفسك مع الذين يدعون 
تقدير رهبم اآلية فكان يقعد معنا فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حىت يقوم وسالم عليكم ابتداء وال

سالم ثابت أو واجب عليكم واملعىن أمنة لكم من عذاب اهللا يف الدنيا واآلخرة ولفظه ولفظ اخلرب وهو يف معىن 
الدعاء قال الفخر قوله تعاىل كتب ربكم على نفسه الرمحة النفس هاهنا مبعىن الذات واحلقيقة ال مبعىن اجلسم واهللا 

كتاب تفسري األفعال الواقعة يف القرآن قوله تعاىل كتب ربكم على  تعاىل مقدس عنه انتهى قلت قال ابن العريب يف
نفسه الرمحة قال علماؤنا كتب معناه أوجب وعندي أنه كتب حقيقة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خلق 

األوىل والثانية القلم فقال له أكتب فكتب ما يكون إىل يوم القيامة انتهى وقرأ عاصم وابن عامر أنه بفتح اهلمزة يف 
فإنه األوىل بدل من الرمحة وأنه الثانية خرب ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور رحيم هذا مذهب سيبويه وقرأ ابن 
كثري وأبو عمرو ومحزة والكساءي أنه بكسر اهلمزة يف األوىل والثانية وقرأ نافع بفتح األوىل وكسر الثانية واجلهالة 

ضاد العلم واليت تشبه هبا وذلك ان املتعمد لفعل الشيء الذي قد هني عنه تسمى معصيته يف هذا املوضع تعم اليت ت
  تلك جهالة قال جماهد من 

اجلهالة ان ال يعلم حالال من حرام ومن جهالته أن يركب األمر قلت أي يتعمده ومن اجلهالة اليت ال تضاد العلم 
... أال ال جيهلن أحد علينا ... هل علي ومنها قول الشاعر قوله صلى اهللا عليه و سلم يف استعاذته أو أجهل أو جي

  ... فنجهل فوق جهل اجلاهلينا 
قال الفخر قال احلسن كل من عمل معصية فهو جاهل فقيل املعىن أنه جاهل مبقدار ما فاته من الثواب وما استحقه 

وكذلك نفصل اآليات إىل ما تقدم من العقاب قلت وأيضا فهو جاهل بقدر من عصاه انتهى واإلشارة بقوله تعاىل 
من النهي عن طرد املؤمنني وبيان فساد منزع العارضني لذلك وتفصيل اآليات تبيينها وشرحها وإظهارها قلت ومما 

يناسب هذا احملل ذكر شيء مما ورد يف فصل املصافحة وقد اسند أبو عمر يف التمهيد عن عبد الرمحن بن األسود 
 من متام التحية املصافحة وروى مالك يف املوطأ عن عطاء اخلرساين قال قال رسول اهللا عن أبيه وعلقمة أهنما قاال



صلى اهللا عليه و سلم تصافحوا يذهب الغل وهتادوا حتابوا وتذهب الشحناء قال أبوعمر يف التمهيد هذا احلديث 
قال قال رسول اهللا صلى  يتصل من وجوه شىت حسان كلها مث اسند أبو عمر من طريق أيب داود وغريه عن الرباء

اهللا عليه و سلم ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا مث أسند أبو عمر عن الرباء بن عازب 
قال لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ بيدي فقلت يا رسول اهللا إن كنت الحسب أن املصافحة للعجم 

ما من مسلمني يلتقيان فيأخذ أحدمها بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إال القيت  فقال حنن أحق باملصافحة منهم
ذنوهبما بينهما وأسند أبو عمر عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا التقى املسلمان 

  فتصافحا انزل اهللا عليهما مائة رمحة تسعون منها للذي بدأ 

فح وكان أحبهما إىل اهللا أحسنهما بشرا بصاحبه انتهى وقد ذكرنا طرفا من آداب باملصافحة وعشرة للذي صو
املصافحة يف غري هذا املوضع فقف عليه واعمل به ترشد فإن العلم إمنا يراد للعمل وباهللا التوفيق وخص سبيل 

ات رد عليهم وأيضا فتبيني اجملرمني بالذكر ألهنم الذين آثروا ما تقدم من األقوال وهو أهم يف هذا املوضع ألهنا آي
سبيلهم يتضمن بيان سبيل املؤمنني وتأول ابن زيد أن قوله اجملرمني معين به اآلمرون بطرد الضعفة وقوله سبحانه قل 
إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا قل ال أتبع أهواءكم اآلية أمر اهللا سحبانه نبيه عليه السالم أن جياهرهم 

فيه وتدعون معناه تعبدون وحيتمل أن يريد تدعون يف أموركم وذلك من معىن العبادة واعتقادهم  بالتربى مما هم
األصنام آهلة وقوله تعاىل قل إين على بينة من ريب املعىن قل إين على أمر بني وكذبتم به الضمري يف به عائد على بني 

 يف به الثاين عائد على ما واملراد هبا اآليات أو على الرب وقيل على القرآن وهو جلي وقال بعض املفسرين الضمري
املقترحة على ما قال بعض املفسرين وقيل املراد به العذاب وهو يترجح من وجهني أحدمها من جهة املعىن وذلك أن 
قوله وكذبتم به يتضمن أنكم واقعتم ما تستوجبون به العذاب إال أنه ليس عندي واآلخر من جهة لفظ االستعجال 

يأت يف القرآن إال للعذاب وأما اقتراحهم لآليات فلم يكن باستعجال وقوله أن احلكم إال هللا أي القضاء  الذي مل
واإلنفاذ ويقتص احلق أي خيرب به واملعىن يقص القصص احلق وقرأ محزة والكسائي وغريمها يقتضي احلق أي ينفذه 

وبينكم املعىن لو كان عندي اآليات املقترحة أو وقوله سبحانه قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين 
  العذاب على التأويل اآلخر لقضي األمر أي لوقع األنفصال ومت النزاع لظهور اآلية املقترحة أو لنزول 

العذاب حبسب التأويلني وقيل املعىن لقامت القيامة وقوله واهللا أعلم بالظاملني يتضمن الوعيد والتهديد وقوله تعاىل 
فاتح الغيب ال يعلمها إال هو مفاتح مجع مفتح وهذه استعارة عبارة عن التوصل إىل الغيوب كما يتوصل يف وعنده م

الشاهد باملفتاح إىل املغيب ولو كان مجع مفتاح لقال مفاتيح ويظهر أيضا أن مفاتح مجع مفتح بفتح امليم أي مواضع 
خزائن الغيب فأما مفتح بالكسر فهو مبعىن مفتاح  تفتح عن املغيبات ويؤيد هذا قول السدي وغريه مفاتح الغيب

قال الزهراوي ومفتح أفصح وقال ابن عباس وغريه اإلشارة مبفاتح الغيب هي إىل اخلمسة يف آخر لقمان إن اهللا 
عنده علم الساعة اآلية قلت ويف صحيح البخاري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اتح الغيب مخس ال يعلمهن إال اهللا إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري قال مف
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري انتهى وقوله سبحانه من ورقة أي من 

عض الناس عن جعفر بن حممد قوال أن ورق النبات وال حبة يف ظلمات األرض يريد يف أشد حال التغيب وحكى ب
الورقة يراد هبا القسط من أوالد بين آدم واحلبة يراد هبا الذي ليس بسقط والرطب يراد به احلي واليابس يراد به 
امليت وهذا قول جار على طريقة الرموز وال يصح عن جعفر بن حممد وال ينبغي أن يلتفت إليه وقوله تعاىل إال يف 



عين كتابا على احلقيقة ووجه الفائدة فيه امتحان ما يكتبه احلفظة وذلك أنه روي أن احلفظة يرفعون كتاب مبني قيل ي
ما كتبوه ويعارضونه هبذا الكتاب املشار إليه ليتحققوا صحة ما كتبوه وقيل املراد بقوله إال يف كتاب علم اهللا عز و 

ل ذكر تعاىل ما ذكر من الورقة واحلبة تنبيها جل احمليط بكل شيء قال الفخر وهذا هو األصوب وجيوز أن يقا
  للمكلفني على أمر 

احلساب انتهى قال مكي قال عبد اهللا بن احلارث ما يف األرض شجر وال مغرز إبرة إال عليها ملك موكل يأيت اهللا 
ا أن هذا الذي بعلمها بيبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت وقيل املعىن يف كتاهبا أنه لتعظيم األمر ومعناه أعملو

ليس فيه ثواب وال عقاب مكتوب فكيف ما فيه ثواب أو عقاب انتهى من اهلداية وقوله سبحانه هو الذي يتوفاكم 
بالليل يعين به النوم ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار وحيتمل أن يكون جرحتم هنا من اجلرح كأن الذنب 

يد ويبعثكم يريد به اإليقاظ والضمري يف فيه عائد على النهار جرح يف الدين والعرب تقول جرح اللسان كجرح ال
قاله جماهد وغريه حيتمل أن يعود الضمري على التويف أي يوقظكم يف التويف أي يف خالله وتضاعيفه قاله عبد اهللا بن 

يعلمكم  كثري وليقضي أجل مسمى املراد به آجال بين آدم مث إليه مرجعكم يريد بالبعث والنشور مث ينبئكم أي
إعالم توقيف وحماسبة ففي هذه اآلية إيضاح اآليات املنصوبة للنظر وفيها ضرب مثال للبعث من القبور الن هذا 

أيضا اماته وبعث على حنو ما وقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده القاهر أن أخذ صفة فعل أي مظهر القهر 
جهة ألن هذه األشياء إمنا تعاهدها العبادة من فوقهم وأن بالصواعق والرياح والعذاب فيصح أن جتعل فوق ظرفية لل

أخذ القاهر صفة ذات مبعىن القدرة واإلستيالء ففوق ال جيوز أن تكون للجهة وإمنا هي لعلو القدر والشأن على حد 
 ما تقول الياقوت فوق احلديد واالحرار فوق العبيد ويرسل عليكم معناه يبثهم فيكم وحفظة مجع حافظ واملراد

بذلك املالئكة املوكلون بكتب األعمال وروي أهنم املالئكة الذين قال فيهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يتعاقب 
فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار وقاله السدي وقتادة وقال بعض املفسرين حفظة حيفظون اإلنسان من كل شيء 

  حىت يأيت أجله واألول أظهر وقرأ محزة وحده توفاه 

وله تعاىل رسلنا يريد به على ما ذكر ابن عباس ومجيع أهل التأويل مالئكة مقترنني مبلك املوت يعاونونه ويأمترون وق
له مث ردوا أي العباد إىل اهللا موالهم وقوله احلق نعت ملوالهم ومعناه الذي ليس بباطل وال جماز إال له احلكم كالم 

 قيل لعلي رضي اهللا عنه كيف حياسب اهللا العباد يف يوم واحد قال مضمنه التنبيه وهز النفوس وهو أسرع احلاسبني
كما يرزقهم يف الدنيا يف يوم واحد وقوله تعاىل قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعا وخفية اآلية 

يه يف الشدائد ودفع هذا متاد يف توبيخ العادلني باهللا األوثان وتركهم عبادة الرمحن الذي ينجي من اهللكات ويلجأ إل
امللمات وظلمات الرب والبحر يريد هبا شدائدمها فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما كان 

بغري ظلمة والعرب تقول عام أسود ويوم مظلم ويوم ذو كواكب يريدون به الشدة قال قتادة وغريه املعىن من 
والتضرع صفة بادية على اإلنسان وخفية معناه االختفاء وقرأ عاصم يف  كرب الرب والبحر وتدعونه يف موضع احلال

رواية أيب بكر وخفية بكسر اخلاء وقرأ األعمش وخيفة من اخلوف وقوله سبحانه قل اهللا ينجيكم منها اآلية سبق يف 
مث انتم أي مث بعد اجملادلة إىل اجلواب إذ ال حميد عنه ومن كل كرب لفظ عام أيضا ليتضح العموم الذي يف الظمات 

معرفتكم هبذا كله وحتققكم له أنتم تشركون وقوله تعاىل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو 
من حتت أرجلكم اآلية هذا إخبار يتضمن الوعيد واألظهر من نسق اآليات أن هذا اخلطاب للكفار الذين تقدم 

اعة هو للمؤمنني وهم املراد وهذا االختالف إمنا هو حبسب ما ذكرهم وهو مذهب الطربي وقال ايب بن كعب ومج



يظهر من أن اآلية تتناول معانيها املشركني واملؤمنني ويف البخاري وغريه من حديث جابر وغريه أن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم ملا نزلت اآلية قل 

نزلت أو من حتت أرجلكم قال أعوذ  هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك فلما
بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو أيسر فاحتج هبذا احلديث من قال 
أهنا نزلت يف املؤمنني قال الطربي وغريه ممتنع أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم تعوذ ألمته من هذه األشياء اليت 

هون الثالثة ألهنا باملعىن هي اليت دعا فيها فمنع حسب حديث املوطأ وغريه ومن فوقكم أو من توعد هبا الكفار و
حتت أرجلكم لفظ عام للمنطبقني على اإلنسان وقال السدي عن أيب مالك من فوقكم الرجم أو من حتت أرجلكم 

رقا والبأس القتل وما أشبهه من اخلسف وقاله سعيد بن جبري وجماهد وقوله سبحانه أو يلبسكم شيعا معناه خيلطكم ف
املكاره ويف قوله تعاىل أنظر كيف نصرف اآليات استرجاع هلم وإن كان لفظها لفظ تعجب للنيب صلى اهللا عليه و 
سلم فمضمنها أن هذه اآليات والدالئل إمنا هي الستصرافهم عن طريق غيهم والفقه الفهم وقوله تعاىل وكذب به 

ه عائد على القرآن الذي فيه جاء تصريف اآليات قاله السدي وهذا هو الظاهر قومك وهو احلق الضمري يف ب
وحيتمل أن يعود الضمري على الوعيد الذي تضمنته اآلية وحنا إليه الطربي وقوله قل لست عليكم بوكيل معناه 

خ وقوله سبحانه لست مبدفوع إىل أخذكم باإلميان واهلدى وهذا كان قبل نزول آيات اجلهاد واألمر بالقتال مث نس
لكل نبإ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه وسوف تعلمون هتديد حمض ووعيد وقوله تعاىل وإذا رأيت 

الذين خيوضون يف آياتنا فاعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
النهي وهي مساع اخلوض يف آيات اهللا تشملهم وإياه  واملؤمنون داخلون يف اخلطاب معه هذا هو الصحيح ألن علة

  فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم هو 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

واملؤمنون أن ينابذوا الكفار بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك ويدعوا اخلوض واالستهزاء قلت 
اىل وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا ويدل على دخول املؤمنني مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلطاب قوله تع

مسعتم ءايات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه انتهى واخلوض أصله يف املاء مث 
يستعمل بعد يف غمرات األشياء اليت هي جماهل تشبيها بغمرات املاء وأما ينسينك أما شرط وتلزمها النون الثقيلة يف 

وقرأ ابن عامر وحده ينسينك بتشديد السني وفتح النون واملعىن واحد إال أن التشديد أكثر مبالغة  األغلب
والذكرى والذكر واحد يف املعىن ووصفهم بالظاملني متمكن ألهنم وضعوا الشيء يف غري موضعه وأعرض يف هذه 

تقعد وقوله سبحانه وما على الذين اآلية مبعىن املفارقة على حقيقة األعراض وأكمل وجوهه ويدل على ذلك فال 
يتقون من حساهبم من شيء روي أنه ملا نزلت فال تقعدوا معهم قال املؤمنون إذا كنا ال نقرب املشركني وال نسمع 
أقواهلم فال ميكننا طواف وال قضاء عبادة يف احلرم فنزلت لذلك وما على الذين يتقون اآلية قال ع فاإلباحة يف هذا 

ذي حيتاج إليه من التصرف بني املشركني يف عبادة وحنوها وقيل أن هذه اآلية األخرية ليست إباحة هي يف القدر ال
بوجه وإمنا معناها ال تقعدوا معهم وال تقربوهم حىت تسمعوا استهزاءهم وخوضهم وليس هنيكم عن القعود ألن 

إذا جانبتموهم يتقون باإلمساك عن عليكم شيأ من حساهبم وإمنا هو ذكرى لكم وحيتمل املعىن ولكن ذكرى لعلهم 
االستهزاء وحيتمل املعىن ولكن ذكروهم ذكرى وينبغي للمؤمن أن ميتثل حكم هذه اآلية مع امللحدين وأهل اجلدل 

واخلوض فيه وحكى الطربي عن أيب جعفر أنه قال ال جتالسوا أهل اخلصومات فإهنم الذين خيوضون يف آيات اهللا ويف 
  عليه و سلم انا زعيم ببيت يف ربض احلديث عنه صلى اهللا 

اجلنة ملن ترك املراء وان كان حمقا وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن 
حسن خلقه خرجه أبو داود انتهى من الكوكب الدري وقد ذكرنا هذا احلديث من غري طريق أيب دواد بلفظ 

ذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا هذا أمر باملتاركة وكان ذلك حبسب قلة املسلمني أوضح من هذا وقوله سبحانه و
يومئذ قال قتادة مث نسخ ذلك وما جرى جمراه بالقتال وقال جماهد اآلية إمنا هي للتهديد والوعيد فهي كقوله تعاىل 

حلياة الدنيا أي خدعتهم من ذرين ومن خلقت وحيدا وليس فيها نسخ ألهنا متضمنة خربا وهو التهديد وغرهتم ا
الغرور وهو األطماع مبا ال يتحصل فاغتروا بنعم اهللا وإمهاله وطمعهم ذلك فيما مل يتحصل من رمحته وأعلم أن 

أعقل العقالء مؤمن مقبل على آخرته قد جعل املوت نصب عينيه ومل يغتر بزخارف الدنيا كما اغتر هبا احلمقى بل 
هو صائر إليه وقد روى البزار يف مسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من  جعل مهه واحدا هم املعاد وما

جعل اهلموم مها واحدا هم املعاد كفاه اهللا هم الدنيا ومن تشعبت به اهلموم مهوم الدنيا مل يبال اهللا تعاىل يف أي 
الضمري يف به عائد على الدين  اوديتها هلك انتهى من الكوكب الدري وقوله سبحانه وذكر به أي بالقرآن وقيل

وأن تبسل يف موضع املفعول له أي ليال تبسل ومعناه تسلم قاله احلسن وعكرمة وقال قتادة حتبس وترهن وقال ابن 
... هنالك ال ارجو حياة تسرين ... عباس تفضح وقال ابن زيد جتزي وهذه كلها متقاربة املعىن ومنه قول الشنفري 

  ... رائر مسري الليايل مبسال باجل



وباقي اآلية بني وأن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية وإن عظمت فتجعلها عدال هلا ال يقبل منها وقال أبو 
  عبيدة وأن تعدل هو من العدل املضاد للجور ورده 

تقبل فيه  الطربي باإلمجاع على أن توبة الكافر مقبولة قال ع وال يلزم هذا الرد ألن األمر إمنا هو يوم القيامة وال
توبة وال عمل قلت وأجلي من هذا أن حيمل كالم أيب عبيدة على معىن أنه ال يقبل منها عدهلا الختالل شرطه وهو 

اإلميان وابسلوا معناه اسلموا مبا اجترحوه من الكفر واحلميم املاء احلار ومنه احلمام واحلمة وقوله سبحانه قل 
نا املعىن قل يف احتجاجك انطيع رأيكم يف أن ندعو من دون اهللا والدعاء اندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضر

يعم العبادة وغريها ألن من جعل شيئا موضع دعائه فإياه يعبد وعليه يتوكل وما ال ينفعنا وال يضرنا يعين األصنام 
خري إىل شر وقوله  ونرد على اعقابنا تشبيه مبشي القهقري وهي املشية الدنية فاستعمل املثل هبا فيمن رجع من

سبحانه كالذي استهوته الشياطني يف الكالم حذف تقديره ردا كرد الذي واستهوته مبعىن استدعت هواه وأمالته 
وهدانا مبعىن أرشدنا فسياق هذا املثل كأنه قال أيصلح ان نكون بعد اهلدى نعبد األصنام فيكون ذلك منا ارتدادا 

فاستهوته عنه الشياطني فخرج عنه إىل دعوهتم فبقي حائرا وقوله له على العقب فنكون كرجل على طريق واضح 
أصحاب يريد له أصحاب على الطريق الذي خرج منه فيشبه باألصحاب على هذا املؤمنون الذين يدعون من ارتد 

اد بالذي يف إىل الرجوع إىل اهلدى وهذا تأويل جماهد وابن عباس وايتنا من اإلتيان مبعىن اجمليء وقول من قال إن املر
هذه اآلية عبد الرمحن بن أيب بكر وباألصحاب أبواه قول ضعيف يرده قول عائشة يف الصحيح ما نزل فينا من 

القرآن شيء إال براءيت قلت تريد وقصة الغار إذ يقول لصاحبه وقوله وال يأتل اولوا الفضل منكم إذ نزلت يف شأن 
عنه قال مسعت الفقيه اإلمام ابا عبد اهللا املعروف بالنحوي اجملاور ايب بكر وشأن مسطح قال ع حدثين أيب رضي اهللا 
  مبكة يقول من نازع أحدا من امللحدين فإمنا ينبغي 

أن يرد عليه بالقرآن واحلديث فيكون كمن يدعو إىل اهلدى بقوله ايتنا ومن ينازعهم باجلدل وحيلق عليهم به فكأنه 
ئغ فهو خياف عليه أن يضل قال ع وهذا انتزاع حسن جدا وباقي اآلية بعد من الطريق الواضح أكثر لريد هذا الزا

بني وقوله سبحانه وهو الذي خلق السموات واألرض باحلق أي مل خيلقها باطال لغري معىن بل ملعان مفيدة وحقائق 
اآلية مع بينة وقوله سبحانه ويوم يقول يوم نصب على الظرف وتقدير الكالم واذكر اخللق واإلعادة يوم وحتتمل 

هذا أن يكون معناها واذكر اإلعادة يوم يقول اهللا لألجساد كوين معادة وقوله تعاىل يوم ينفخ يف الصور اجلمهور أن 
الصور هو القرن الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ينفخ فيه للصعق مث للبعث وباقي اآلية بني وقوله تعاىل 

خذ أصناما آهلة إين أراك وقومك يف ضالل مبني قال الطربي نبه اهللا نبينا حممد صلى وإذ قال إبراهيم ألبيه ءازر أتت
اهللا عليه و سلم على االقتداء بإبراهيم يف حماجته قومه إذ كانوا أهل أصنام وكان قوم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كان جنارا مسحنا ومهندسا وكان  أهل أصنام وقوله أصناما آهلة مفعوالن وذكر أن آزر أبا إبراهيم عليه السالم
منرود يتعلق باهلندسة والنجوم فحظي عنده آزر لذلك وكان على خطة عمل األصنام تعمل بأمره وتدبريه ويطبع هو 
يف الصنم خبتم معلوم عنده وحينئذ يعبد ذلك الصنم فلما نشأ إبراهيم ابنه على الصفة اليت تأيت بعد كان أبوه يكلفه 

يم ينادي عليها من يشتري ما يضره وال ينفعه ويستخف هبا وجيعلها يف املاء منكوسة ويقول هلا ببيعها فكان إبراه
أشريب فلما اشتهر أمره بذلك وأخذ يف الدعاء إىل اهللا عز و جل قال ألبيه هذه املقالة وأراك يف هذا املوضع يشترك 

  إبراهيم  فيها القلب والبصر ومبني مبعىن ظاهر واضح وقوله سبحانه وكذلك نرى



ملكوت السموات واألرض اآلية املتقدمة تقضي هبداية إبراهيم عليه السالم واإلشارة هنا بذلك هي إىل تلك اهلداية 
أي وكما هديناه إىل الدعاء إىل اهللا وإنكار الكفر أريناه ملكوت ونرى لفظها األستقبال ومعناها املضي وهذه الرؤية 

اهللا عز و جل فرج إلبراهيم عليه السالم السماوات واألرض حىت رأى قيل هي رؤية البصر وروي يف ذلك أن 
ببصره امللكوت األعلى وامللكوت األسفل وهذا هو قول جماهد قال تفرجت له السماوات واألرضون فرأى مكانه 

تبار يف اجلنة وبه قال سعيد بن جبري وسلمان الفارسي وقيل هي رؤية بصر يف ظاهر امللكوت وقع له معها من االع
ورؤية القلب ما مل يقع ألحد من أهل زمنه الذين بعث إليهم قاله ابن عباس وغريه وقيل هي رؤية قلب رأى هبا 
ملكوت السماوات واألرض بفكرته ونظره وملكوت بناء مبالغة وهو مبعىن امللك والعرب تقول لفالن ملكوت 

كون من املوقنني أريناه واملوقن العامل بالشيء علما ال اليمن أي ملكه والالم يف ليكون متعلقة بفعل مؤخر تقديره ولي
ميكن أن يطرأ له فيه شك وروي عن ابن عباس يف تفسري وليكون من املوقنني قاد جلى له األمور سرها وعالنيتها 
فلم خيف عليه شيء من أعمال اخلالئق فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال اهللا له إنك ال تستطيع هذا فرده ال 

أعماهلم وقوله سبحانه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب اآلية جن الليل ستر وغطى بظالمه ذهب  يرى
ابن عباس وناس كثريون إىل أن هذه القصة وقعت يف حال صباه وقبل البلوغ والتكليف وحيتمل أن تكون وقعت له 

فهم قومه على جهة التوقيف والتوبيخ أي هذا بعد بلوغه وكونه مكلفا وحكى الطربي هذا عن فرقة وقالت أنه است
ريب وحكي أن النمرود جبار ذلك الزمان رأى له منجموه أن مولودا يولد يف سنة كذا يف عمله يكون خراب امللك 

  على يديه فجعل يتتبع احلباىل 

لت وكانت ويوكل هبن حراسا فمن وضعت انثى تركت ومن وضعت ذكرا محل إىل امللك فذحبه وان أم إبراهيم مح
شابة قوية فسترت محلها فلما قربت والدهتا بعثت أبا إبراهيم إىل سفر وحتيلت ملضيه إليه مث خرجت هي إىل غار 
فولدت فيه إبراهيم وتركته يف الغار وكانت تتفقده فوجدته يتغذى بأن ميص اصابعه فيخرج له منها عسل ومسن 

تأتيه بألبان النساء اليت ذبح ابناؤهن واهللا أعلم أي ذلك  وحنو هذا وحكي بل كان يغذيه ملك وحكي بل كانت امه
كان فشب إبراهيم أضعاف ما يشب غريه وامللك يف خالل ذلك حيس بوالدته ويشدد يف طلبه فمكث يف الغار 

عشرة أعوام وقيل مخس عشرة سنة وأنه نظر أول ما عقل من الغار فرأى الكواكب وجرت قصة اآلية واهللا أعلم 
أنه وقعت له القصة يف الغار يف حال الصبوة وعدم التكليف على ما ذهب إليه بعض املفسرين وحيتمله فإن قلنا ب

للفظ فذلك ينقسم على وجهني إما أن جيعل قوله هذا ريب تصميما واعتقادا وهذا باطل ألن التصميم على الكفر مل 
ستدالل كأنه قال أهذا املنري البهي ريب ان يقع من األنبياء صلوات اهللا عليهم وأما أن جنعله تعريضا للنظر واال

عضدت ذلك الدالئل وان قلنا ان القصة وقعت له يف حال كربه وهو مكلف فال جيوز أن يقول هذا مصمما وال 
معرضا للنظر ألهنا رتبة جهل أو شك وهو عليه السالم منزه معصوم من ذلك كله فلم يبق إال أن يقوهلا على جهة 

وبيخ هلم وإقامة احلجة عليهم يف عبادة األصنام كأنه قال أهذا املنري ريب وهو يريد على زعمكم التقرير لقومه والت
كما قال تعاىل اين شركاءي أي على زعمكم مث عرض إبراهيم عليهم من حركة الكوكب وأفوله أمارة احلدوث 

كأنه يقول فإذا بان يف هذه وأنه ال يصلح أن يكون ربا مث يف آخر أعظم منه وأحرى كذلك مث يف الشمس كذلك ف
  املنريات الرفيعة أهنا ال تصلح للربوبية فأصنامكم 

اليت هي خشب وحجارة أحرى أن يبني ذلك فيها ويعضد عندي هذا التأويل قوله إين بريء مما تشكرون قلت وإىل 
يم إمنا قال ذلك ترجيح هذا أشار عياض يف الشفا قال وذهب معظم احلذاق من العلماء واملفسرين إىل أن إبراه



مبكتا لقومه مستدال عليهم قال ع ومثل هلم هبذه األمور ألهنم كانوا أصحاب علم جنوم ونظر يف األفالك وهذا 
األمر كله إمنا وقع يف ليلة واحدة رأى الكوكب وهو الزهرة يف قول قتادة وقال السدي هو املشتري جاحنا إىل 

فسرى الليل أمجع فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها إلتنشار الغروب فلما أفل بزغ القمر وهو أول طلوعه 
الصباح وخفي نوره ودنا أيضا من مغربه فسمي ذلك افوال لقربه من األفوال التام على جتوز يف التسمية وهذا 
 الترتيب يستقيم يف الليلة اخلامسة عشر من الشهر إىل ليلة عشرين وليس يترتب يف ليلة واحدة يف واحد أهل

التفسري إال يف هذه الليايل وبذلك يصح التجوز يف افول القمر وافل يف كالم العرب معناه غاب وقيل معناه ذهب 
وهذا خالف يف العبارة فقط والبزوغ يف هذه األنوار أول الطلوع وما يف كون هذا الترتيب يف ليلة من التجوز يف 

بزوغ الشمس ومجيع ما قلناه يعطيه االعتبار ويهدين يرشدين أفول القمر ألن أفوله لو قدرناه مغيبه لكان ذلك عبد 
وهذا اللفظ يؤيد قول من قال أن القصة يف حال الصغر والقوم الضالون هنا عبدة املخلوقات كاألصنام وغريها وملا 

افلت الشمس مل ببق شيء ميثل هلم به فظهرت حجته وقوي بذلك على منابذهتم والتربي من أشراكهم وقوله إين 
بريء مما تشركون يؤيد قول من قال ان القصة يف حال الكرب والتكليف ووجهت وجهي أي اقبلت بقصدي 

وعباديت وتوحيدي وإمياين للذي فطر السموات واألرض أي اخترعها وحنيفا أي مستقيما واحلنف امليل فكانه مال 
  عن كل جهة إىل القوام وقوله تعاىل وحاجة قومه قال 

ي اتراجعوين يف احلجة يف توحيد اهللا وقد هدان أي قد أرشدين إىل معرفته وتوحيده وال أخاف ما احتاجوين يف اهللا أ
تشركون به الضمري يف به يعود علىاهللا واملعىن وال أخاف األصنام اليت تشركوهنا باهللا يف الربوبية وحيتمل أن يعود 

ستثناء ليس من األول وشيئا منصوب بيشاء وملا على ما والتقدير ما تشركون بسببه وقوله إال أن يشاء ريب شيئا ا
كانت قوة الكالم انه ال خياف ضررا استثىن مشيئة ربه تعاىل يف أن يريده بضر وعلما نصب علىالتمييز وهو مصدر 
مبعىن الفاعل كما تقول العرب تصبب زيد عرقا املعىن تصبب عرق زيد فكذلك املعىن هنا وسع علم ريب كل شيء 

توقيف وتنبيه وإظهار ملوضع التقصري منهم وقوله وكيف أخاف ما اشركتم اآلية إىل تعلمون هي أفال تتذكرون 
كلها من قول إبراهيم عليه السالم لقومه وهي حجته القاطعة هلم واملعىن وكيف أخاف أصناما ال خطب هلا إذ 

عليكم سلطانا والسلطان احلجة مث  نبذهتا وال ختافون انتم اهللا عزوجل وقد اشركتم به يف الربوبية ما مل ينزل به
استفهم على جهة التقرير فأي الفريقني مين ومنكم أحق باألمن قال أبوحيان وكيف استفهام معناه التعجب 

واإلنكار انتهى وقوله سبحانه الذين ءامنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم اآلية قال ابن إسحاق وابن يد وغريمها هذا قول 
اء حكم فصل عام لوقت حماجة إبراهيم وغريه ولكل مؤمن تقدم أو تأخر قال ع هذا هو البني من اهللا عز و جل ابتد

الفصيح الذي يرتبط به معىن اآلية وحيسن رصفها وهو خرب من اهللا عز و جل ويلبسوا معناه خيلطوا والظلم يف هذا 
اهنم بشرك وهم مهتدون أي املوضع الشرك تظاهرت بذلك األحاديث الصحيحة ويف قراءة جماهد ومل يلبسوا إمي

راشدون وقوله تعاىل وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه تلك إشارة إىل هذه احلجة املتقدمة وقوله سبحانه نرفع 
  درجات 

من نشاء الدرجات أصلها يف األجسام مث تستعمل يف املراتب واملنازل املعنوية وقوله سبحانه ووهبنا له إسحاق 
بنا عطف على آتينا وإسحاق ابنه من سارة ويعقوب هو ابن أسحاق وقوله ومن ذريته املعىن ويعقوب اآلية ووه

وهدينا من ذريته والضمري يف ذريته قال الزجاج جائز أن يعود على إبراهيم ويعترض هذا بذكر لوط عليه السالم 
رى اخلال أبا وقيل يعود إذ ليس هو من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه وقيل ابن اخته ويتخرج ذلك عند من ي



الضمري على نوح هذا هو اجليد ونصب داود حيتمل أن يكون بوهبنا وحيتمل أن يكون هبدينا وكذلك جنزي احملسنني 
وعد من اهللا عز و جل ملن أحسن يف عبادته وترغيب يف اإلحسان ويف هذه اآلية ان عيسى عليه السالم من ذرية 

ود الضمري من ذريته وهوابن ابنة وهبذا يستدل يف األحباس على أن ولد نوح أو إبراهيم حبسب األختالف يف ع
البنت من الذرية ويونس هو ابن مىت وكال فضلنا على العاملني معناه عاملي زماهنم وقوله سبحانه ومن آبائهم 

بيا كان أو غري وذرياهتم املعىن وهدينا من آبائهم وذرياهتم وأخواهنم مجاعات فمن للتبعيض واملراد من آمن منهم ن
نيب واجتبيناهم أي ختريناهم وهديناهم أي ارشدناهم اىل االميان والفور برضى اهللا عز و جل والذرية االبناء ويطلق 
علي مجيع البشر ذرية ألهنم ابناء وقوله تعاىل ذلك هدى اهللا اآلية ذلك إشارة إىل النعمة يف قوله واجتبيناهم وأولئك 

الكتاب يراد به الصحف والتوراة واإلجنيل والزبور وقوله سبحانه فإن يكفر هبا هؤالء إشارة إىل من تقدم ذكره و
إشارة إىل كفار قريش وإىل كل كافر يف ذلك العصر قاله ابن عباس وغريه وقوله فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا 

كان القصد بنزوهلا هذين الصنفني بكافرين هم مؤمنو أهل املدينة قاله ابن عباس وغريه واآلية على هذا التأويل وأن 
  فهي تعم الكفرة واملؤمنني 

إىل يوم القيامة وقال احلسن وغريه املراد بالقوم من تقدم ذكره من األنبياء واملؤمنني وقال أبو رجاء املراد املالئكة 
ر يف اإلشارة قلت وحيتمل أن يكون املراد اجلميع وقوله سبحانه اوالئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده الظاه

بأوالئك إىل املذكورين قبل من األنبياء ومن معهم من املؤمنني املهديني ومعىن األقتداء اتباع األثر يف القول والفعل 
والسرية وإمنا يصح اقتداؤه صلى اهللا عليه و سلم جبمعيهم يف العقود واإلميان والتوحيد الذي ليس بينهم فيه 

فة وقد قال عز و جل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأعلم أن النيب صلى اختالف وأما أعمال الشرائع فمختل
اهللا عليه و سلم هو وغريه خماطب بشرع من قبله يف العقود واإلميان والتوحيد ألنا جند شرعنا بنىبء أن الكفار الذين 

حدا النار إال بترك ما كلف كانوا قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم كابويه وغريمها يف النار وال يدخل اهللا تعاىل أ
وذلك يف قوله سبحانه وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وغري ذلك وقاعدة املتكلمني أن العقل ال يوجب وال 

يكلف وإمنا يوجب الشرع فالوجه يف هذا أن يقال أن آدم عليه السالم فمن بعده دعا إىل توحيد اهللا عز و جل 
اجب على اآلدمي أن يبحث عن الشرع اآلمر بتوحيد اهللا تعاىل وينظر يف دعاء عاما واستمر ذلك على العامل فو

األدلة املنصوبة على ذلك حبسب إجياب الشرع النظر فيها ويؤمن وال يعبد غري اهللا فمن فرضناه مل جيد سبيال إىل 
الذين أطلق العلم بشرع آمر بتوحيد اهللا وهو مع ذلك مل يكفر وال عبد صنما بل ختلى فأوالئك أهل الفترات 

عليهم أهل العلم أهنم يف اجلنة وهم مبنزلة األطفال واجملانني ومن قصر يف النظر والبحث فعبد صنما أو غريه وكفر 
فهو تارك للواجب عليه مستوجب للعقاب بالنار فالنيب صلى اهللا عليه و سلم قبل مبعثه ومن كان معه من الناس 

  توحيد وغري خماطبني بفروع شرائعهم إذ وقبله خماطبون على ألسنة األنبياء قبل ال

هي خمتلفة وإذ مل يدعهم إليها نيب قال الفخر واحتج العلماء هبذه االية على أن حممد صلى اهللا عليه و سلم أفضل 
من مجيع األنبياء عليهم السالم وتقريره انا بينا أن خصال الكمال وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم مث أنه تعاىل ملا 

ل أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم أن جيمع من خصال الطاعة والعبودية واألخالق احلميدة كل الصفات ذكر الك
اليت كانت مفرقة فيهم بأمجعهم وملا أمره اهللا تعاىل بذلك امتنع أن يقال أنه قصر يف حتصيلها فثبت أنه حصلها ومىت 

م مفرقا بأسرهم ومىت كان األمر كذلك وجب كان األمر كذلك ثبت أنه أجتمع فيه من خصال اخلري ما كان فيه
أن يقال أنه أفضلهم بكليتهم واهللا أعلم انتهى وقرا محزة والكسائي فبهداهم اقتدى حبذف اهلاء يف الوصل واثباهتا يف 



الوقف وهذا هو القياس شبيهة بألف الوصل يف اهنا تقطع يف األبتداء وتسقط يف الوصل وقوله سبحانه قل ال 
أجرا أي قل هلؤالء الكفرة املعاندين ال أسألكم على دعائي إياكم بالقرآن إىل عبادة اهللا تعاىل أجرة إن  اسألكم عليه

هو إال موعظة وذكرى ودعاء جلميع العاملني وقوله سبحانه وما قدروا اهللا حق قدره اآلية قال ابن عباس هذه اآلية 
راد رجل خمصوص منهم يقال له مالك بن الضيف قاله ابن نزلت يف بين إسرائيل قال النقاش وهي آية مدنية وقيل امل

جبري وقيل فنحاص قاله السدي وقدروا هو من توفية القدر واملنزلة وتعليله بقوهلم ما أنزل اهللا يقضي بأهنم جهلوا 
ما عظموا  ومل يعرفوا اهللا حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل قال الفخر قال ابن عباس ما قدروا اهللا حق قدره أي

اهللا حق تعظيمه وقال األخفش ما عرفوه حق معرفته وقال أبو العالية ما وصفوه حق قدرته وعظمته وهذه املعاىن 
كلها صحيحة انتهى وروي أن مالك بن الضيف كان مسينا فجاء خياصم النيب صلى اهللا عليه و سلم بزعمه فقال له 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه 

تقرأ فيما أنزل على موسى أن اهللا يبغض احلرب السمني فغضب وقال واهللا ما أنزل اهللا على  وسلم انشدك اهللا الست
بشر من شيء قال الفخر وهذه اآلية تدل على أن النكرة يف سياق النفي تعم ولو مل تفد العموم ملا كان قوله تعاىل 

نتهى وقوله تعاىل قل من أنزل الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا إبطاال لقوهلم ونقضا عليهم ا
يعىن التوراة وقراطيس مجع قرطاس أي بطائق وأوراقا وتوبيخهم باالبداء واالخفاء هو على إخفائهم أمر حممد صلى 

اهللا عليه و سلم ومجيع ما عليهم فيه حجة وقوله سبحانه وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال ءاباؤكم حيتمل وجهني 
اإلمتنان عليهم وعلى ءابائهم والوجه الثاين أن يكون املقصود ذمهم أي وعلمتم أنتم وءاباؤكم  احدمها أن يقصد به

ما مل تعلموه فما انتفعتم به العراضكم وضاللكم مث أمره سبحانه باملبادرة إىل موضع احلجة أي قل اهللا هو الذي 
نسوخة بآية القتال أن تؤولت موادعة أنزل الكتاب على موسى مث أمره سبحانه بترك من كفر وأعرض وهذه آية م

وحيتمل أن ال يدخلها نسخ إذا جعلت تتضمن هتديدا ووعيدا جمردا من موادعة وقوله سبحانه وهذا كتاب انزلناه 
مبارك هذا إشارة إىل القرآن وقوله مصدق الذي بني يديه يعىن التوراة واإلجنيل الن ما تقدم فهو بني يدي ما تأخر 

ابتدأ تبارك وتعاىل مبدح قوم وصفهم وأخرب عنهم اهنم يؤمنون باآلخرة والبعث والنشور ويؤمنون  وأم القرى مكة مث
بالقرآن ويصدقون حبقيقته مث قوى عز و جل مدحهم بأهنم حيافظون على صالهتم اليت هي قاعدة العبادات وأم 

صحف بواو إال إذا مل تضف إال ضمري الطاعات وإذا أنضافت الصالة إىل ضمري مل تكتب إال بااللف وال تكتب يف امل
وقد جاءت وأثار صحيحة يف ثواب من حافظ على صالته ويف فضل املشي إليها ففي سنن أيب داود عن بريدة عن 

  النيب 

صلى اهللا عليه و سلم قال بشر املشاءين يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة وروي أبو داود أيضا بسنده 
ملسيب قال حضر رجال من األنصار املوت فقال إين حمدثكم حديثا ما أحدثكموه إال أحتسابا مسعت عن سعيد بن ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا توضأ أحدكم فاحسن الوضوء مث خرج إىل الصالة مل يرفع قدمه اليمىن 
أو ليبعد فإن أتى املسجد فصلى يف  إال كتب اهللا له حسنة ومل يضع قدمه اليسرى إال حط اهللا عنه سيئة فليقرب

مجاعة غفر له فإن أتى املسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأمت ما بقي كان كذلك فإن أتى املسجد 
وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأمت ما بقي صلى ما ادرك وامت ما بقي كان كذلك فإن اتى املسجد وقد 

من توضأ فأحسن وضوءه  -وأخرج أبو داود عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص  صلوا فأمت الصالة كان كذلك
مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اهللا عز و جل مثل أجر من صالها أو حضرها ال ينقص ذلك من أجورهم 



سأنزل مثل  انتهى وقوله سبحانه ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي ايل ومل يوح إليه شيء ومن قال
ما أنزل اهللا هذه الفاظ عامة فكل من واقع شيئا مما يدخل حتت هذه األلفاظ فهو داخل يف الظلم الذي قد عظمه اهللا 

تعاىل وقال قتادة وغريه املراد هبذه اآليات مسيلمة واألسود العنسي وقال عكرمة أوهلا يف مسيلمة واآلخر يف عبد 
بن احلارث وباجلملة فاآلية تتناول من تعرض شيئا من معانيها إىل يوم القيامة  اهللا بن أيب سرح وقيل نزلت يف النضر

كطليحة األسدي واملختار بن أيب عبيد وسوامها وقوله تعاىل ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت اآلية جواب لو 
لظاملون لفظ عام يف حمذوف تقديره لرأيت عجبا أو هوال وحنو هذا وحذف هذا اجلواب ابلغ يف نفس السامع وا

أنواع الظلم الذي هو كفر والغمرات مجع غمرة وهي املصيبة املذهلة وهي مشبهة بغمرة املاء واملالئكة يريد مالئكة 
  قبض الروح 

وباسطوا أيديهم كناية عن مدها باملكروه وهذا املكروه هو ال حمالة أوائل العذاب وإماراته قال ابن عباس يضربون 
وقوله أخرجوا أنفسكم حكاية ملا تقوله املالئكة والتقدير يقولون هلم أخرجوا أنفسكم وذلك  وجوههم وأدبارهم

على جهة اإلهانة وإدخال الرعب عليهم وحيتمل أخرجوا أنفسكم من هذه املصائب واحملن إن كان ما زعمتموه حقا 
هو الصحيح وقد أسند أبو عمر  يف الدنيا ويف ذلك توبيخ وتوقيف على سالف فعلهم القبيح قلت والتأويل األول

يف التمهيد عن ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة مث ذكر سنده عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قال امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالت أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب 

ورحيان ورب غري غضبان قال فال تزال يقال هلا ذلك حىت خترج مث يعرج هبا إىل أخرجى محيدة وأبشرى بروح 
السماء فيفتح هلا فيقال من هذا فيقولون فالن فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب أدخلي محيدة 

 السابعة وإذا كان وأبشرى بروح ورحيان ورب غري غضبان فال تزال يقال هلا ذلك حىت ينتهى هبا إىل السماء يعين
الرجل السوء وحضرته املالئكة عند موته قالت أخرجى أيتها النفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث أخرجي ذميمة 

وأبشرى حبميم وغساق وآخر من شكله أزواج فال تزال يقال هلا ذلك حىت خترج وذكر احلديث انتهى واهلون 
 غري احلق اآلية لفظ عام النواع الكفر ولكنه يظهر منه األحناء على من اهلوان وقوله تعاىل مبا كنتم تقولون على اهللا

قرب ذكره وقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة اآلية هذه حكاية عما يقال هلم بعد قبض 
من املوقن فيها أرواحهم وأعلم أيها األخ أن هذه اآلية الكرمية وحنوها من اآلي وأن كان مساقها يف الكفار فللمؤ

  معترب ومزدجر وقد قيل أن 

القرب حبر الندامات وقد روى أبن املبارك يف رقائقه بسنده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 
من أحد ميوت إال ندم قالوا وما ندامته يا رسول اهللا قال إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد وان كان مسيئا ندم 

ال يكون نزع انتهى وكما خلقناكم أول مرة تشبيها باالنفراد األول يف وقت اخللقة وخولناكم معناه أعطيناكم ا
ووراء ظهوركم إشارة إىل الدنيا ألهنم يتركون ذلك موجودا وقوله سبحانه وما نرى معكم شفعاءكم توقيف على 

زلفى قال أبو حيان وما نرى لفظه لفظ املستقبل وهو اخلطا يف عبادة األصنام واعتقادهم أهنا تشفع وتقرب إىل اهللا 
حكاية حال انتهى وقرأ نافع والكساءي بينكم بالنصب على أنه ظرف والتقدير لقد تقطع االتصال واالرتباط بينكم 
وحنو هذا وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس جماهد وغريه وقرأ باقي السبعه بينكم بالرفع وقرأ ابن مسعود وغريه 

تقطع ما بينكم وضل معناه تلف وذهب وما كنتم تزعمون يريد دعواهم أهنا تشفع وأهنا تشارك اهللا يف األلوهية  لقد
تعاىل اهللا عن قوهلم وقوله سبحانه ان اهللا فالق احلب والنوى هذا ابتداء تنبيه على العربة والنظر ويتصل املعىن مبا 



هذه األصنام قال قتادة وغريه هذه إشارة إىل فعل اهللا سبحانه يف أن قلبله ألن املقصد أن اهللا فالق احلب والنوى ال 
يشق مجيع احلب عن مجيع النبات الذي يكون منه ويشق النوى عن مجيع األشجار الكائنة منه وقوله خيرج احلي من 

ة املتية من اإلنسان امليت اآلية قال ابن عباس وغريه االشارة اىل اخراج االنسان احلي من النطفة امليته وإخراج النطف
احلي وكذلك سائر احليوان من الطري وغريه وهذا القول أرجح ما قيل هنا وقوله سبحانه ذلكم اهللا ابتداء وخرب 

  متضمن التنبيه فإىن تؤفكون أي تصرفون وتصدون وفالق األصباح أي شاقه ومظهره والفلق الصبح 

وغريه وقال جماهد يف صحيح البخاري املراد حبسبان  وحسبانا مجع حساب أي جيريان حبساب هذا قول ابن عباس
كحسبان الرحى وهوالدوالب والعود الذي عليه دورانه وقوله سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف 
ني ظلمات الرب والبحر اآلية هذه املخاطبة تعم املؤمنني والكافرين واحلجة هبا على الكافرين قائمة والعربة هبا للمؤمن

متمكنة وقوله سبحانه وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة يريد آدم عليه السالم فمستقر ومستودع اختلف 
املتأولون يف معىن هذا األستقرار واالستيداع فقال اجلمهور مستقر يف احلرم ومستودع يف ظهور اآلباء حىت يقضي 

يض فقالوا قد تويف فأخربين بعضهم أن عبد اهللا خبروجهم قال ابن عون مشيت إىل منزل إبراهيم النخعي وهو مر
الرمحن أبن األسود سأله عن مستقر ومستودع فقال مستقر يف الرحم ومستودع يف الصلب وقال ابن عباس املستقر 
األرض واملستودع عندالرمحن وقال ابن جبري املستودع يف الصلب واملستقر يف اآلخرة قال الفخر واملنقول عن ابن 

روايات أن املستقر هو األرحام واملستودع األصالب مث قرأ ونقر يف األرحام ما نشاء ومما يدل على عباس يف أكثر ال
قوة هذا القول ان النطفة ال تبقى يف صلب األب زمانا طويال واجلنني يف رحم األم يبقى زمانا طويال وملا كان املكث 

يف الرحم أوىل انتهى قال ع والذي يقتضيه النظر  يف الرحم أكثر مما يف صلب األب كان محل االستقرار على املكث
أن ابن آدم هو مستودع يف ظهر أبيه وليس مبستقر فيه استقرارا مطلقا ألنه ينتقل ال حمالة مث ينتقل إىل الرحم مث 

قرارا مطلقا ينتقل إىل الدنيا مث ينتقل إىل القرب مث ينتقل إىل احملشر مث ينتقل إىل اجلنة أو النار فيستقر يف أحدمها است
  وليس فيها مستودع ألنه ال نقلة له بعد وهو يف كل رتبة متوسطة بني هذين الطرفني مستقر باإلضافة إىل 

اليت قبلها ومستودع باإلضافة إىل اليت بعدها ألن لفظ الوديعة يقتضي فيها نقلة وال بد وقوله تعاىل وهوالذي أنزل 
اء يف هذا املوضع السحاب وكل ما اظلك فهو مساء وقوله نبات من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء السم

كل شيء قيل معناه مما ينبت وقال الطربي املراد بكل شيء كل ما ينمو من مجيع احليوان والنبات واملعادن وغري 
لى ذلك ألن ذلك كله يتغدى وينمو بنزول املاء من السماء والضمري يف منه يعود على النبات ويف الثاين يعود ع

اخلضر وخضرا مبعىن أخضر ومنه قوله عليه السالم الدنيا خضرة حلوة مبعىن خضراء وكأن خضرا إمنا يأيت ابدا ملعىن 
النضارة وليس للون فيه مدخل وأخضر إمنا متكنه يف اللون وهو يف النضارة جتوز وحبا متراكبا يعم جيمع السنابل 

ن النخل تقديره وخنرج من النخل الطلع أول ما خيرج من وما شاكلها كالصنوبر والرمان وغري ذلك وقوله وم
النخل يف أكمامه وقنوان مجع قنو وهوالعذق بكسر العني وهي الكباسة والعرجون عوده الذي فيه ينتظم التمر 

ودانية معناه قريبة من التناول قاله ابن عباس وغريه وقرأ اجلمهور وجنات بالنصب عطفا على قوله نبات وروي عن 
وجنات بالرفع على تقدير ولكم جنات أو حنو هذا والزيتون والرمان بالنصب إمجاعا عطفا على قوله حبا  عاصم

ومتشاهبا وغري متشابه قال قتادة معناه يتشابه يف الورق ويتباين يف الثمر وقال الطربي جائز أن يتشابه يف الثمر 
يف املنظر وهذه األحوال موجودة باالعتبار يف أنواع ويتباين يف الطعم وحيتمل أن يريد يتشابه يف الطعم ويتباين 

الثمرات وقوله سبحانه انظروا هونظر بصر تتركب عليه فكرة قلب والثمر يف اللغة جىن الشجر وما يطلع وأن مسي 



الشجر مثارا فبتجوز وقرأ مجهور الناس وينعه بفتح الياء وهومصدر ينع يينع إذا نضج وبالنضج فسره ابن عباس 
  تعمل ينع مبعىن استقل وأخضر ناضرا وقد يس

قال الفخر وقدم سبحانه الزرع ألنه غذاء والثمار فواكه وإمنا قدم النخل على الفواكه ألن التمر جيري جمرى الغذاء 
بالنسبة إىل العرب انتهى وقوله سبحانه وجعلوا هللا شركاء اجلن جعلوا مبعىن صريوا واجلن مفعول وشركاء مفعول 

لوا هللا شركاء اجلن جعلوا مبعىن صريوا واجلمهور على نصب اجلن فقال ابن عطية وغريه هو ثان قال ص وجع
مفعول أول جلعلوا وشركاء الثاين وجوزوا فيه أن يكون بدال من شركاء وهللا يف موضع املفعول الثاين وشركاء 

وجعلوا هللا اجلن مل يصح وشرط األول ورده أبو حيان بأن البدل حينئذ ال يصح ان حيل حمل املبدل منه إذ لو قلت 
البدل أن يكون على نية تكرار العامل على األشهر أو معموال للعامل يف املبدل منه على قول وهذا ال يصح كما 

ذكرنا قلت وفيه نظرا انتهى قلت وما قاله الشيخ أبو حيان عندي ظاهر ويف نظر الصفاقسي نظر وهذه اآلية مشرية 
والقائلني أن اجلن تعلم الغيب العابدين للجن وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجري إىل العادلني باهللا تعاىل 

جبن الوادي يف اسفارها وحنو هذا وأما الذين خرقوا البنني فاليهود يف ذكر عزيز والنصارى يف ذكراملسيح وأما 
ان الضمري يف جعلوا وخرقوا جلميع ذاكرو البنات فالعرب الذين قالوا املالئكة بنات اهللا تعاىل اهللا عن قوهلم فك

الكفار إذ فعل بعضهم هذا وبعضهم هذا وبنحو هذا فسر السدي وابن زيد وقرأ اجلمهور وخلقهم بفتح الالم على 
معىن وهو خلقهم ويف مصحف ابن مسعود وهو خلقهم والضمري يف خلقهم حيتمل العودة على اجلاعلني وحيتملها 

نافع وخرقوا بتخفيف الراء مبعىن اختلقوا وافتروا وقرأ نافع وخرقوا بتشديد الراء  على اجملعولني وقرأ السبعة سوى
على املبالغة وقوله بغري علم نص على قبح تقحم اجملهلة وافتراء الباطل على عمى وسبحانه معناه تنزه عن وصفهم 

  الفاسد املستحيل عليه تبارك وتعاىل وبديع مبعىن مبدع وأين مبعىن كيف 

استفهام يف معىن التوقيف والتقرير وهذه اآلية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد وقوله سبحانه  واين فهي
وخلق كل شيء لفظ عام لكل ما جيوز أن يدخل حتته وال جيوز أن تدخل حتته صفات اهللا تعاىل وكالمه فليس هو 

العموم شيئا مث خيرجه التخصيص وهذا مل  عموما خمصصا على ما ذهب إليه قوم ألن العموم املخصص هو أن يتناول
يتناول قط هذه اليت ذكرناها وإمنا هذا مبنزلة قول اإلنسان قتلت كل فارس وافحمت كل خصم فلم يدخل القائل 
قط يف هذا العموم الظاهر من لفظه وأما قوله وهو بكل شيء عليم فهو عموم على اإلطالق ألنه سبحانه يعلم كل 

ي اآلية بني وقوله سبحانه ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار أمجع أهل السنة على أن اهللا شيء ال رب غريه وباق
عز و جل يرى يوم القيامة يراه املؤمنون والوجه أن يبني جواز ذلك عقال مث يستند إىل ورود السمع بوقوع ذلك 

نعلمه ال يف مكان وال متحيزا وال  اجلائز واختصار تبيني ذلك ان يعترب بعلمنا باهللا عز و جل فمن حيث جاز أن
مقابال ومل يتعلق علمنا بأكثر من الوجود جاز أن نراه غري مقابل وال جماذي وال مكيفا وال حمددا وكان اإلمام أبوعبد 

اهللا النحوي يقول مسألة العلم حلقت حلى املعتزلة مث ورد الشرع بذلك كقوله عز و جل وجوه يومئذ ناضرة إىل 
عدية النظر بإىل إمنا هو يف كالم العرب ملعىن الرؤية ال ملعىن االنتظار على ما ذهب إليه املعتزلة ومنه رهبا ناظرة وت

قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله أنكم ترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة 
استمحل املعتزلة الرؤية بآراء جمردةومتسكوا بقوله تعاىل البدر وحنوه من األحاديث الصحيحة على اختالف ألفاظها و

ال تدركه األبصار وانفصال اهل السنة عن متسكهم بأن اآلية خمصوصة يف الدنيا ورؤية اآلخرة ثابتة بأخبارها وأيضا 
  فانا نفرق بني معىن اإلدراك ومعىن الرؤية ونقول أنه عز 



يتضمن اإلحاطة بالشيء والوصول إىل أعماقه وحوزه من مجيع  وجل تراه األبصار وال تدركه ودلك أن االدراك
جهاته وذلك كله حمال يف اوصاف اهللا عز و جل والرؤية ال تفتقر إىل أن حييط الرأي باملرئي ويبلغ غايته وعلى هذا 

العويف التأويل يترتب العكس يف قوله وهو يدرك األبصار وحيسن معناه وحنو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية 
اهنم فرقوا بني الرؤية واإلدراك واللطيف املتلطف يف خلقه واختراعه والبصائر مجع بصرية فكأنه قال قد جاءكم يف 

القرءان واآليات طرائق أبصار احلق والبصرية للقلب مستعارة من أبصار العني والبصرية أيضا هي املعتقد وقوله 
اهتدى ومن ضل وقوله وما انا عليكم حبفيظ كان يف أول األمر  سبحانه فمن أبصر ومن عمي عبارة مستعارة فيمن

وقبل ظهور اإلسالم مث بعد ذلك كان صلى اهللا عليه و سلم حفيظا على العامل آخذا هلم باإلسالم أو السيف وقوله 
 سبحانه وكذلك نصرف اآليات أي نرددها ونوضحها وقرأ اجلمهور وليقولوا درست بكسر الالم على أهنا الم كي

وهي على هذا الم الصريورة أي ملا صار أمرهم إىل ذلك وقرأ نافع وغريه درست أي يا حممد درست يف الكتب 
القدمية ما جتيئنا به وقرأ ابن كثري وغريه دارست أي دارست غريك وناظرته وقرأ ابن عامر درست بإسناد الفعل إىل 

ت يف نفوسهم وأحمت والالم يف قوله ليقولوا ويف قوله اآليات كأهنم اشاروا إىل أهنا ترددت على أمساعهم حىت بلي
ولنبينه متعلقان بفعل متأخر تقديره صرفناها وذهب بعض الكوفيني إىل أن ال مضمرة بعد أن املقدرة يف قوله 

وليقولوا فتقدير الكالم عندهم وألن ال يقولوا درست كما اضمروها يف قوله يبني اهللا لكم أن تضلوا قال ع وهذا 
وال جييز البصريون إضمار ال يف موضع من املواضع قلت ولكنه حسن جدا من جهة املعىن إذ ال يعلمون أنه قلق 

  درس أو دارس أحدا صلى اهللا عليه و سلم فتأمله وقوله سبحانه 

ن اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو اآلية فيها موادعة وهي منسوخة وقوله تعاىل وال تسبوا الذين يدعون م
دون اهللا اآلية خماطبة للمؤمنني والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابن عباس سببها أن كفار قريش قالوا أليب طالب 

إما أن ينتهي حممد وأصحابه عن سب آهلتنا والغض منها وإما أن نسب اهله وهنجوه فنزلت اآلية وحكمها على كل 
ؤدي إىل سب اإلسالم أو النيب صلى اهللا عليه و سلم أو اهللا عز حال باق يف األمة فال حيل ملسلم أن يتعرض إىل ما ي

و جل وعرب عن األصنام بالذين وهي ال تعقل وذلك على معتقد الكفرة فيها ويف هذه اآلية ضرب من املوادعة 
ا زين وعدوا مصدر من اإلعتداء وبغري علم بيان ملعىن اإلعتداء وقوله تعاىل كذلك زينا لكل أمة عملهم إشارة إىل م

هلؤالء من التمسك بأصنامهم وتزيني اهللا عمل األمم هو ما خيلقه سبحانه يف النفوس من احملبة للخري والشر وتزيني 
الشيطان هو ما يقذفه يف النفوس من الوسوسة وخطرات السوء وقوله مث إىل رهبم مرجعهم اآلية تتضمن وعدا مجيال 

ه واقسموا باهللا جهد امياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا الالم يف قوله للمحسنني ووعيدا ثقيال للمسيئني وقوله سبحان
لئن الم توطئة للقسم وأما املتلقية للقسم فهي قوله ليؤمنن هبا وآية يريد عالمة وحكي أن الكفار ملا نزلت ان نشأ 

فنزلت هذه اآلية وحكي ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم هلا خاضعني أقسموا حينئذ اهنا ان نزلت آمنوا 
أهنم اقترحوا أن يعود الصفا ذهبا وأقسموا على ذلك فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو يف ذلك فجاءه جربيل 

فقال له ان شئت أصبح ذهبا فإن مل يؤمنوا هلكوا عن آخرهم معاجلة كما فعل باألمم املقترحة إن شئت اخروا 
السالم بل حىت يتوب تائبهم ونزلت اآلية قال ابن العريب قوله جهد امياهنم  حىت يتوب تائبهم فقال عليه الصالة و

  يعين غاية 

امياهنم اليت بلغها علمهم وانتهت إليها قدرهتم انتهى من األحكام مث قال تعاىل قل هلم يا حممد على جهة الرد 
ال جماهد وابن زيد املخاطب هبذا والتخطئة إمنا اآليات عند اهللا وليست عندي فتقترح علي مث قال وما يشعركم ق



الكفار وقال الفراء وغريه املخاطب هبذا املؤمنون وما يشعركم معناه وما يعلمكم وما يدريكم وقرأ ابن كثري وغريه 
أهنا بكسر األلف على القطع واستيناف األخبار قرأ تؤمنون بالتاء وهي قراءة ابن عامر ومحزة استقامت له املخاطبة 

كفار ومن قرأ بالياء وهي قراءة نافع وغريه فيحتمل أن خياطب أوال وآخرا املؤمنني وحيتمل أن خياطب أوال وآخرا لل
بقوله وما يشعركم الكفار مث يستأنف األخبار عنهم للمؤمنني وقرا نافع وغريه أهنا بفتح األلف فقيل أن ال زائدة يف 

لكناها أهنم ال يرجعون ودعا إىل التزام هذا حفظ املعىن قوله ال يؤمنون كما زيدت يف قوله تعاىل وحرام على قرية أه
ألهنا لو مل تكن زائدة لعاد الكالم عذرا للكفار وفسد املراد باآلية وضعف الزجاج وغريه زيادة ال ومنهم من جعل 

نه كذلك أهنا مبعىن لعلها وحكاه سيبويه عن اخليل وهذا التأويل ال حيتاج معه إىل تقدير زيادة ال وحكى الكسائي أ
يف مصحف أيب وما أدراكم لعلها إذا جاءت ورجح أو علي أن تكون ال زائدة وبسط شواهده يف ذلك وقوله 

سبحانه ونقلب افئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون فاملعىن على ما قالت فرقة 
ملا مل يؤمنوا يف الدنيا مث استأنف على هذا ونذرهم يف الدنيا يف  ونقلب أفئدهتم وأبصارهم يف النار ويف هلبها يف اآلخرة

طغياهنم يعمهون وقالت فرقة إمنا املراد بالتقليب التحويل عن احلق واهلدى والترك يف الضاللة والكفر ومعىن اآلية 
يؤمنون هبا كما مل  أن هؤالء الذين اقسموا أهنم يؤمنون إن جاءت آية حنن نقلب افئدهتم وأبصارهم أن لو جاءت فال

  يؤمنوا 

أول مرة مبا دعوا إليه من عبادة اهللا تعاىل فأخرب اهللا عز و جل على هذا التأويل بصورة فعله هبم وقالت فرقة قوله 
كما يف هذه اآلية إمنا هي مبعىن اجملازاة أي ملا مل يؤمنوا أول مرة جنازيهم بأن نقلب افئدهتم عن اهلدى ونطبع على 

قال وحنن نقلب افئدهتم وأبصارهم جزاء ملا مل يؤمنوا أول مرة مبا دعوا إليه من الشرع والضمري يف به  قلوهبم فكأنه
حيتمل أن يعود على اهللا عز و جل أو على القرآن أو على النيب صلى اهللا عليه و سلم ونذرهم معناه نتركهم 

ناه يترددون يف حريهتم وقوله سبحانه ولو أننا والطغيان التخبط يف الشر واإلفراط فيما يتناوله املرء ويعمهون مع
نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى اآلية أخرب سبحانه أنه لو أيت جبميع ما اقترحوه من انزال مالئكة واحياء سلفهم 

حسبما اقترحه بعضهم أن حيشر قصي وغريه فيخرب بصدق حممد عليه السالم أوحيشر عليهم كل شيء قبال ما آمنوا 
باملشيئة واللطف الذي خيلقه وخيترعه سبحانه يف نفس من يشاء ال رب غريه وقرأ نافع وغريه قبال ومعناه  إال

مواجهة ومعاينة قاله ابن عباس وغريه ونصبه على احلال وقال املربد معناه ناحية كما تقول يل قبل فالن دين قال ع 
لقاف والباء واختلف يف معناه فقال بعضهم هو مبعىن فنصبه على هذا هو على الظرف وقرأ محزة وغريه قبال بضم ا

قبل بكسر القاف أي مواجهة كما تقول قبل ودبر وقال الزجاج والفراء هو مجع قبيل وهو الكفيل أي وحشرنا 
عليهم كل شيء كفالء بصدق حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال جماهد وغريه هو مجع قبيل أي صنفا صنفا ونوعا 

هذا كله على احلال ولكن أكثرهم جيهلون أي جيهلون يف اعتقادهم أن اآلية تقتضي إمياهنم وال بد نوعا والنصب يف 
فيقتضي اللفظ أن األقل ال جيهل فكان فيهم من يعتقد أن اآلية لو جاءت مل يؤمن إال من شاء اهللا منه ذلك قلت 

  وقال مكي ولكن أكثرهم جيهلون أي يف 

دق فيما جئتهم به وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يداعب أبا سفيان خمالفتك وهم يعلمون أنك نيبء صا
بعد الفتح مبخصرة يف يده ويطعن هبا أبا سفيان فإذا أحرقته قال نح عين خمصرتك فواهللا لو أسلمت إليك هذا األمر 

تالك إياي عن أي شيء ما اختلف عليك فيه اثنان فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أسألك بالذي أسلمت له ق
كان فقال له أبو سفيان تظن أين كنت أقاتلك تكذيبا مين لك واهللا ما شككت يف صدقك قط وما كنت أقاتلك إال 



حسدا مين لك فاحلمد هللا الذي نزع ذلك من قليب فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يشتهي ذلك منه ويتبسم انتهى 
لكل نيبء عدوا شياطني االنس واجلن اآلية تتضمن تسلية النيب صلى اهللا  من اهلداية وقوله سبحانه وكذلك جعلنا

عليه و سلم وعرض القدوة عليه أي هذا الذي امتحنت به يا حممد من األعداء قد امتحن به غريك من األنبياء 
يف اختفاء فهو  ليبتلي اهللا أوىل العزم منهم وشياطني اإلنس واجلن يريد املتمردين من النوعني ويوحى معناه يلقيه

كاملناجاة والسرار وزخرف القول حمسنه ومزينه باألباطيل قاله عكرمة وجماهد والزخرفة أكثر ما تستعمل يف الشر 
والباطل وغرورا مصدر ومعناه يغرون به املضللني والضمري يف فعلوه عائد على اعتقادهم العداوة وحيتمل على 

م وما يفترون لفظ يتضمن األمر باملوادعة وهو منسوخ قال قتادة كل الوحي الذي متضنه يوحى وقوله سبحانه فذره
ذر يف كتاب اهللا منسوخ بالقتال وقوله سبحانه ولتصغى معناه لتميل قال الفخر والضمري يف قوله ولتصغى إليه افئدة 

اب وقال الذين ال يؤمنون باآلخرة يعود على زخرف القول وكذلك يف قوله ولريضوه واإلقتراف معناه اإلكتس
  الزجاج وليقترفوا أي خيتلقوا ويكذروا واألول أفصح انتهى والقراء على كسر الالم يف الثالثة األفعال على أهنا 

الم كي معطوفة على غرورا وحكما أبلغ من حكام إذ هي صيغة للعدل من احلكام واحلاكم جار على الفعل فقد 
وال هو القرآن وثانيا اسم جنس للتوراة واإلجنيل والزبور يقال للجائر ومفصال معناه مزال األشكال والكتاب أ

والصحف وقوله تعاىل فال تكونن من املمترين تثبيت ومبالغة وطعن علىاملمترين قلت وقد تقدم التنبيه على أنه 
صلى اهللا عليه و سلم معصوم وأن اخلطاب له واملراد غريه ممن ميكن منه الشك وقوله سبحانه ومتت كلمات بك 

ا وعدال اآلية متت يف هذا املوضع مبعىن استمرت وصحت يف األزل صدقا وعدال وليس بتمام من نقص ومثله صدق
ما وقع يف كتب السرية من قوهلم ومت محزة على إسالمه يف احلديث مع أيب جهل والكملمات ماأنزل على عباده وال 

 األرض اآلية املعىن فامض يا حممد ملا أمرت به مبدل لكلماته معناه يف معانيها وقوله سبحانه وان تطع أكثر من يف
وبلغ ما أرسلت به فإنك أن تطع أكثر من يف األرض يضلوك قال ابن عباس األرض هنا الدنيا وحكي أن سبب هذه 
اآلية أن املشركني جادلوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أمر الذبائح وقالوا أتأكل ما تقتل وتترك ما قتل اهللا فنزلت 
آلية مث وصفهم تعاىل بأهنم إمنا يقتدرون بظنوهنم ويتبعون خترصهم واخلرص احلرز والظن وهذه اآلية خرب يف ضمنه 
وعيد للضالني ووعد للمهتدين وقوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني اآلية القصد هبذه 

أنواعها وال قصد يف اآلية إىل ما نسي املؤمن فيه التسمية أو اآلية النهي عما ذبح للنصب وغريها وعن امليتة و
تعمدها بالترك وقوله سبحانه وما لكم إال تأكلوا اآلية ما استفهام يتضمن التقرير وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي 

كامليتة وغريها فصل احلرام من احلالل وانتزعه بالبيان وما يف قوله إال ما اضطررمت إليه يريد هبا من مجيع ما حرم 
  وهي يف موضع نصب باالستثناء واالستثناء منقطع 

ا

وقوله سبحانه وأن كثريا يريد الكفرة احملادين اجملادلني مث توعدهم سبحانه بقوله إن ربك هو أعلم باملعتدين وقوله 
الظاهر األعمال  جلت عظمته وذروا ظاهر اإلمث وباطنه هني عام والظاهر والباطن يستوفيان مجيع املعاصي وقال قوم

والباطن املعتقد وهذا أيضا حسن ألنه عام وروي ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن أيب إمامة قال سأل رجل النيب 
صلى اهللا عليه و سلم ما االمث قال ما حك يف صدرك فدعه وروى ابن املبارك أيضا بسنده أن رجال قال يا رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد عليه ثالث مرات يف كل ذلك يسكت  اهللا ما حيل يل مما حيرم علي فسكت رسول
رسول اهللا مث قال أين السائل فقال أنا ذا يا رسول اهللا قال ما أنكر قلبك فدعه انتهى وقد ذكرنا معناه من طرق يف 

ألقتراف اإلكتساب غري هذا املوضع فاغىن من عادته مث توعد تعاىل كسبة االمث باجملازاة على ما اكتسبوه من ذلك وا



وقوله سبحانه وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وانه لفسق اآلية مقصد اآلية النهي عن امليتة إذ هي جواب لقول 
املشركني تتركون ما قتل اهللا ومع ذلك فلفظها يعم ما تركت التسمية عليه من ذبائح اإلسالم وهبذا العموم تعلق 

وغريهم فقالوا ما تركت التسمية عليه مل يؤكل عمدا كان أو نسيانا ومجهور العلماء ابن عمر وابن سريين والشعيب 
على أنه يوكل أن كان تركها نسيانا خبالف العمد وقيل يؤكل سواء تركت عمدا أو نسيانا إال أن يكون مستخفا 

نوا يوالون قريشا على وقوله تعاىل وان الشياطني اآلية قال عكرمة هم مردة االنس من جموس فارس وذلك أهنم كا
عداوة النيب صلى اهللا عليه و سلم ليوحون إىل أوليائهم من قريش ليجادلوكم بقوهلم تأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما 

قتل اهللا فذلك من خماطبتهم هو الوحي واألولياء هم قريش وقال ابن زيد وعبداهللا بن كثري بل الشياطني اجلن 
  واللفظة علىوجهها واولياؤهم 

كفرة قريش ووحيهم بالوسوسة وعلى ألسنة الكهان مث هنى سبحانه عن طاعتهم بلفظ يتضمن الوعيد وعرض 
أصعب مثال يف أن يشبه املؤمن باملشرك قال ابن العريب قوله تعاىل وان الشياطني ميوحون إىل أوليائهم مسى اهللا تعاىل 

تصوفة وينكره جهال املتومسني بالعلم ومل يعلموا أن ما يقع يف القلوب من االهلام وحيا وهذا مما يطلقه شيوخ امل
الوحي على مثانية أقسام وان اطالقه يف مجيعها جائز يف دين اهللا انتهى من أحكام القرآن وقوله سبحانه أو من كان 

رهم ميتا فأحييناه ملا تقدم ذكر املؤمنني وذكر الكافرين مثل سبحانه يف الطائفتني بأن شبه الذين آمنوا بعد كف
بأموات أحيوا هذا معىن قول ابن عباس وجماهد وغريمها وشبه الكافرين وحرية جهلهمم بقوم يف ظلمات يترددون 

فيها وال ميكنهم اخلروج منها ليبني عز و جل الفرق بني الطائفتني والبون بني املنزلتني ونورا أمكن ما يعىن به اإلميان 
ملؤمن يوم القيامة وجعلنا يف هذه اآلية مبعىن صرينا فهي تتعدى إىل مفعولني قيل وحيتمل أن يراد به النور الذي يوتاه ا

األول جمرميها والثاين أكابر ويف الكالم على هذا تقدمي وتأخري تقديره وكذلك جعلنا يف كل قرية جمرميها أكابر 
املفعول الثاين يف قوله يف وقدم األهم إذ لعلة كربهم أجرموا ويصح أن يكون املفعول األول أكابر وجمرميها مضاف و

كل قرية وليمكروا نصب بالم الصريوروة واألكابر مجع أكرب كما األفاضل مجع أفضل قال الفخر وإمنا جعل 
اجملرمني أكابر ألهنم ألجل رياستهم أقدر علىالغدر واملكر وركوب الباطل من غريهم وألن كثرة املال واجلاه 

ما وذلك احلفظ ال يتم إال جبميع األخالق الذميمة كالغدر واملكر والكذب حيمالن اإلنسان على املبالغة يف حفظه
والغيبة والنميمة واالميان الكاذبة ولو مل يكن للمال واجلاه سوى أن اهللا تعاىل حكم بأنه إمنا وصف هبذه األوصاف 

  الذميمة من كان له مال وجاه لكفى ذلك دليال على 

يف املال واجلاه هواألغلب وما يشعرون أي ما يعلمون وقوله سبحانه وإذا خساسة املال واجلاه انتهى وما ذكره 
جاءهتم ءاية أي عالمة ودليل على صحة الشرع تشططوا وقالوا لن نؤمن حىت يفلق لنا البحر وحيي لنا املوتى وحنو 

كفر وجعل يتشطط  ذلك فرد اهللا تعاىل عليهم بقوله اهللا أعلم حيث جيعل رساالته فيمن اصطفاءه وانتخبه ال فيمن
علىاهللا سبحانه قال الفخر قال املفسرون قال الوليد بن املغرية لو كانت النبوة حقا لكنت أوىل هبا قال الضحاك 

أراد كل واحد من هؤالء الكفرة أن خيص بالوحي والرسالة كما أخرب عنهم سبحانه بل يريد كل امرىء منهم أن 
أن هؤالء اجملرمني األكابر يف الدنيا سيصيبهم عند اهللا صغار وذلة وقوله يؤتى صحفا منشرة انتهى مث توعد سبحانه ب

سبحانه فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم اآلية من شرط ويشرح جواب الشرط واآلية نص يف أن اهللا 
اته تبارك وتعاىل تعاىل يريد هدى املؤمن وضالل الكافر وهذا عند مجيع أهل السنة باإلرادة القدمية اليت هي صفة ذ

واهلدى هنا هو خلق اإلميان يف القلب وشرح الصدر هو تسهيل اإلميان وحتبيبه وإعداد القلب لقبوله وحتصيله 



والصدر عبارة عن القلب ويف يشرح ضمري يعود على اسم اهللا عز و جل يعضده اللفظ واملعىن وال حيتمل غريه 
ذهب القدرية يف خق األعمال وجيب أن يعتقد ضعفه واحلذر منه والقول بأنه عائد علىاملهدى قول يتركب عليه م

وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ملا نزلت هذه اآلية قالوا يا رسول اهللا كيف يشرح الصدر قال إذا نزل 
لود النور يف القلب انشرح له الصدر وانفس قالوا وهل لذلك عالمة يا رسول اهللا قال نعم اإلنابة إىل دار اخل

والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل املوت والقول يف قوله ومن يرد أن يضله كالقول يف قوله فمن يرد 
  اهللا أن يهديه وقرأ محزة وغريه حرجا بفتح الراء وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأها 

رجال من كنانة وليكن راعيا وليكن من بين مدحل  يوما بفتح الراء فقرأها له بعض الصحابة بكسر الراء فقال أبغوين
فلما جاء قال له يا فىت ما احلرجة عندكم قال الشجرة تكون بني األشجار ال تصل إليها راعية وال وحشية قال عمر 

كذلك قلب املنافق ال يصل إليه شيء من اخلري وقوله سبحانه كامنا يصعد يف السماء أي كأن هذا الضيق الصدر 
اإلميان أو فكر فيه جيد صعوبته عليه والعياذ باهللا كصعوبة الصعود يف السماء قاله ابن جريج وغريه ويف  مىت حاول

السماء يريد من سفل إىل علو وحتتمل اآلية أن يكون التشبيه بالصاعد يف عقبة كؤد كأنه يصعد هبا يف اهلواء ويصعد 
ه كذلك جيعل اهللا الرجس أي وكما كان اهلدى كله من معناه يعلو ويصعد معناه يتكلف من ذلك ما يشق عليه وقول

اهللا والضالل بإرادته تعاىل ومشيئته كذلك جيعل اهللا الرجس قال أهل اللغة الرجس يأيت مبعىن العذاب ويأيت مبعىن 
النجس وقوله تعاىل وهذا صراط ربك مستقيما اآلية هذا إشارة إىل القرآن والشرع الذي جاء به نبينا حممد صلى 

هللا عليه و سلم قاله ابن عباس وفصلنا معناه بينا وأوضحنا وقوله سبحانه لقوم يذكرون أي للمؤمنني والضمري يف ا
قوله هلم دار السالم عائد عليهم والسالم يتجه أن يكون امسا من أمساء اهللا عز و جل ويتجه أن يكون مصدر مبعىن 

حلشر ووليهم أي ويل األنعام عليهم ومبا كانوا يعملون أي السالمة وقوله تعاىل عند رهبم يريد يف اآلخرة بعد ا
بسبب ما كانوا يقدمون من اخلري ويفعلون من الطاعة والرب وقوله سبحانه ويوم حنشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد 

استكثرمت من االنس املعىن وأذكر يوم ويف الكالم حذف تقديره نقول يا معشر اجلن وقوله قد استكثرمت معناه 
رطتم ومن االنس يريد يف اضالهلم واغوائهم قاله ابن عباس وغريه وقال الكفار من االنس وهم أولياء اجلن اف

  املوخبني على جهة االعتذار عن اجلن ربنا استمتع بضعنا ببعض 

ليلة أي انتفع وذلك كاستعاذهتم باجلن إذ كان العريب إذا نزل واديا ينادي يا رب الوادي إين استجري بك يف هذه ال
مث يرى سالمته إمنا هي حبفظ جين ذلك الوادي وحنو ذلك وبلوغ األجل املؤجل هو املوت وقيل هو احلشر وقوله 
تعاىل قال النار مثواكم اآلية اخبار من اهللا تعاىل عما يقول هلم يوم القيامة اثر كالمهم املتقدم ومثواكم أي موضع 

زجاج واالستثناء يف قوله إال ما شاء اهللا قالت فرقة ما مبعىن من ثوابكم كمقامكم الذي هو موضع اإلقامة قاله ال
فاملراد إال من شاء اهللا ممن آمن يف الدنيا بعد ان كان من هؤالء الكفرة وقال الطربي أن املستثىن هي املدة اليت بني 

بلغ حال هؤالء يف علم حشرهم إىل دخوهلم النار وقال الطربي عن ابن عباس أنه كان يتأول يف هذا االستثناء أنه م
اهللا مث أسند إليه أنه قال أن هذه اآلية آية ال ينبغي الحد أن حيكم على اهللا يف خلقه ال ينزهلم جنة وال نارا قال ع 
واإلمجاع على التخليد األبدي يف الكفار وال يصح هذا عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ص إال ما شاء اهللا قيل 

شاء اهللا من العذاب الزائد على النار وقيل متصل واختلفوا يف تقدره فقيل هو استثناء من  استثناء منقطع أي لكن ما
األشخاص وهم من آمن يف الدنيا ورد بأنه خيتلف زمان املستثىن واملستثىن منه فيكون منقطعا ال متصال ألن من 

نه وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا شرط املتصل اختاذ زماين املخرج واملخرج منه انتهى وقيل غري هذا وقوله سبحا



قال قتادة معناه جنعل بعضهم ويل بعض يف الكفر والظلم وقال أيضا املعىن جنعل بعضهم يلي بعضا يف دخول النار 
وقال ابن زيد معناه نسلط بعض الظاملني على بعض وجنعلهم أولياء النقمة منهم قال ع وقد حفظ هذا يف استعمال 

ل ابن الزبري إال أن فم الذبان قتل لطيم الشيطان وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا الصحابة والتابعني كقو
  يكسبون وقوله تعاىل 

يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم اآلية هذا الكالم داخل يف القول يوم احلشر قال الفخر قال أهل اللغة املعشر كل 
املعشر املعاشر انتهى ومنكم يعىن من االنس قاله ابن جريج مجاعة أمرهم واحد وحتصل بينهم معاشرة وخمالطة ف

وغريه وقال ابن عباس من الطائفتني ولكن رسل اجلن هم رسل رسل اإلنس وهم النذر ويقصون من القصص 
وقوهلم شهدنا إقرار منهم بالكفر وقوله سبحانه وغرهتم احلياة الدنيا التفاتة فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بأذم 

م وهو االغترار الذي ال يواقعه عاقل وحيتمل غرهتم أن يكون مبعىن أشبعتهم وأطغتهم حبلوائها كما يقال الوجوه هل
غر الطائر فرخه وقوله سبحان وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين اجلمع بني هذه اآلية وبني اآليي اليت تقتضي 

ائفة واحدة يف مواطن شىت وقوله ذلك أن مل يكن أي ذلك إنكار املشركني االشراك هو إما بأهنا طوائف وإما بأهنا ط
األمر والقرى املدن واملراد أهل القرى وبظلم حيتمل معنيني أحدمها أنه مل يكن سبحانه ليهلكهم دون نذارة فيكون 

هذا ظلما هلم واهللا تعاىل ليس بظالم للعبيد واآلخران اهللا عز و جل مل يهلكهم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهم و
هو البني القوي وذكر الطربي رمحه اهللا التأويلني وقوله سبحانه ولكل درجات مما عملوا اآلية اخبار من اهللا سبحانه 

أن املؤمنني يف اآلخرة على درجات من التفاضل حبسب أعماهلم وتفضل املوىل سبحانه عليهم ولكن كل راض مبا 
ذاب قلت وظاهر اآلية أن اجلن يثابون وينالون الدرجات أعطي غاية الرضى واملشركون أيضا علىدركات من الع

والدركات وقد ترجم البخاري على ذلك فقال ذكر اجلن وثواهبم وعقاهبم لقوله تعاىل يا معشر اجلن واإلنس أمل 
يأتكم رسل منكم اآلية إىل قوله وما ربك بغافل عما يعلمون قال الداودي قال الضحاك من اجلن من يدخل اجلنة 

  ويشرب انتهى  ويأكل

وقوله سبحانه وربك الغين ذو الرمحة أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدهم ما يشاء اآلية مضمنة وعيدا وحتذيرا من 
بطش اهللا عز و جل يف التعجيل بذلك وأما مع املهلة ومرور اجلديدين فذلك عادته سبحانه يف اخللق باذهاب خلق 

ءالت هو من الوعيد بقرينة وما أنتم مبعجزين أي وما أنتم بناجني  واستخالف آخرين وقوله سبحانه إمنا توعدون
هربا فتعجزون طالبكم مث أمر سبحانه نبيه عليه السالم أن يتوعدهم بقوله اعملوا أي فسترون عاقبة عملكم الفاسد 

أي مآل  وصيغة افعل هنا هي مبعىن الوعيد والتهديد وعلى مكانتكم معناه على حالكم وطريقتكم وعاقبة الدار
اآلخرة وحيتمل مآل الدنيا بالنصر والظهور ففي اآلية إعالم بغيب وقوله وجعلوا هللا مما ذرأ يعين مشركي العرب 

الذين تقدم الرد عليهم من أول السورة وذرأ معناه خلق وأنشأ وبث وسبب نزول هذه اآلية أن العرب كانت جتعل 
هللا وجزأ تسمية ألصنامها وكانت عادهتا التحفي واالهتبال بنصيب من غالهتا وزروعها ومثارها وأنعامها جزأ تسمية 

األصنام أكثر منها بنصيب اهللا إذ كانوا يعتقدون أن األصنام هبا فقر وليس ذلك باهللا سبحانه فكانوا إذا مجعوا الزرع 
ي هللا ردوه فهبت الريح فحملت من الذي هللا إلىالذي لشركائهم أقروه وإذا محلت من الذي لشركائهم إىل الذ

وإذا مل يصيبوا يف نصيب شركائهم شيئا قالوا ال بد لآلهلة من نفقة فيجعلون نصيب اهللا تعاىل يف ذلك قال هذا املعىن 
ابن عباس وجماهد والسدي وغريهم اهنم كانوا يفعلون هذا وحنوه من الفعل وكذلك يف األنعام كانوا إذا أصابتهم 

شركائهم وقوله سبحانه وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم  ألسنة أكلوا نصيب اهللا وحتاموا نصبب



شركاؤهم الكثري هنا يراد به من كان يئد من شركي العرب والشركاء هاهنا الشياطني اآلمرون بذلك املزينون له 
  واحلاملون عليه أيضا من بين آدم ومقصد 

لكوهم من الردى وليلبسوا معناه ليخلطوا وقوله سبحانه اآلية الذم للوأد واالحنناء على فعلته ولريدوهم معناه ليه
ولو شاء اهللا ما فعلوه يقتضي أن ال شيء إال مبشيئة اهللا عز و جل وفيها رد على من قال بأن املرء خيلق أفعاله وقوله 

فذرهم وعيد حمض وقوله سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرت حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت 
ظهورها اآلية تتضمن ما شرعوه ألنفسهم والتزموه على جهة القربة كذبا منهم على اهللا سبحانه وحجر معناه 

التحجري وهو املنع والتحرمي وانعام ال يذكرون أسم اهللا عليها قال مجاعة من املفسرين أهنم كانت هلم سنة يف أنعام 
وقالت فرقة بل ذلك يف الذبائح جعلوا آلهلتهم نصيبا  ما أن ال حيج عليها فكانت تركب يف كل وجه إال يف احلج

منها ال يذكرون اهللا على ذحبها وقوله سبحانه وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكرونا وحمرم على أزواجنا 
اآلية كان من مذاهبهم الفاسدة يف بعض األنعام أن حيرموا ما ولدت على نسائهم وخيصصونه لذكورهم فأزواجنا 

اد به مجاعة النساء اليت هي معدة أن تكون أزواجا قاله جماهد وقوله وإن يكن ميتة يعين أنه كان من سنتهم أن ير
ماخرج من األجنة ميتا من تلك األنعام املوقوفة فهو حالل للرجال والنساء مجيعا وكذلك ما مات من األنعام 

ين قتلوا ١ن القربات وقوله سبحانه قد خسر الذاملوقوفة نفسها مث أعقب تعاىل بوعيدهم على ما وصفوا أنه م
أوالدهم سفها بغري علم اآلية تتضمن التشنيع بسوء فعلهم والتعجيب من سوء حاهلم فيما ذكر قال عكرمة وكان 

الوأد يف ربيعة ويف مضر قال ع وكان مجهور العرب ال يفعله مث ان فاعليه كان منهم من يفعله خوف العيلة 
هم من يفعله غريه خمافة السباء وقد ضلوا اخبار عنهم باحلرية وما كانوا يريد يف هذه الفعلة واألفتقار وكان من

  وحيتمل أن يريد وما كانوا قبل ضالهلم هبذه الفعله مهتدين ولكنهم زادوا 

ر هبذه الفعلة ضالال وقوله سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات اآلية تنبيه على مواضع اإلعتبا
وأنشأ معناه خلق واخترع ومعروشات قال ابن عباس ذلك يف مثر العنب منها ما عرش ومسك ومنها ما مل يعرش 
ومتشاهبا يريد يف املنظر وغري متشابه يف الطعم قاله ابن جريج وغريه وقوله كلوا من مثره نص يف اإلباحة وقوله 

الزكاة املفروضة قال ع وهذا القول معترض بأن سبحانه وءاتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس ومجاعة هي يف 
السورة مكية وبانه ال زكاة فيما ذكر من الرمان وما يف معناه وحكى الزجاج ان هذه اآلية قيل فيها أهنا نزلت 

باملدينة وقال جماهد وغريه بل قوله وآتوا حقه يوم حصاده ندب إىل اعطاء حقوق من املال غري الزكاة والسنة أن 
جل من زرعه عند احلصاد وعند الذرو وعند تكديسه يف البيدر فإذا صفى وكال أخرج من ذلك الزكاة يعطي الر

وقالت طائفة هذا حكم صدقات املسلمني حىت نزلت الزكاة املفروضة فنسختها قال ع والنسخ غري مترتب يف هذه 
الفرض وقوله سبحانه وال تسرفوا انه اآلية وال تعارض بينها وبني آية الزكاة بل تنبىن هذه على الندب وتلك على 

ال حيب املسرفني النهي عن االسراف أما للناس عن التمنع عن أدائها الن ذلك اسراف من الفعل وأما للوالة عن 
التشطط على الناس واالذاية هلم وكل قد قيل به يف تأويل اآلية وقوله سبحانه ومن األنعام محولة وفرشا حممولة 

ات التقدير وأنشأنا من االنعام محولة واحلمولة ما حتمل األثقال من االبل والبقر عند من عطف على جنات معروش
عادته أن حيمل عليها والفرش ما ال حيمل ثقال كالغنم وصغار البقر واالبل وهذا هو املروي عن ابن مسعود وابن 

اهللا نص أباحة وأزالة ما سنه الكفرة  عباس واحلسن وغريهم وال مدخل يف اآلية لغري األنعام وقوله كلوا مما رزقكم
  من البحرية والسائبة 



وغري ذلك مث تابع النهي عن تلك السنن اآلفكة بقوله سبحانه وال تتبعوا خطوات الشيطان وهي مجع خطوة أي ال 
يف  متشوا يف طريقه قلت ولفظ البخاري خطوات من اخلطو واملعىن ءاثاره انتهى وقوله سبحانه مثانية أزواج اختلف

نصبها فقيل على البدل من ما يف قوله كلوا مما رزقكم اهللا وقيل على احلال وقيل على البدل من قوله محولة وفرشا 
وهذا أصوب األقوال وأجراها مع معىن اآلية والزوج الذكر والزوج األنثى فكل واحد منهما زوج صاحبه وهي 

ئن وقوله سبحانه قل آلذكرين حرم أم األنثيني هذا تقسيم أربعة أنواع فتجيء مثانية أزواج والضأن مجع ضائنة وضا
على الكفار حىت يتبني كذهبم على اهللا أي ال بد أن يكون حرم الذكرين فيلزمكم حترمي مجيع الذكور أو األنثيني 

وجبه هذا فيلزمكم حترمي مجيع اإلناث أما اشتملت عليه أرحام األنثيني فيلزمكم حترمي اجلميع وانتم مل تلتزموا شيأ ي
التقسيم ويف هذه السؤاالت تقريع وتوبيخ مث اتبع تقريعهم بقوله نبؤىن أي أخربوىن بعلم أي من جهة نبؤة أو كتاب 

من كتب اهللا أن كنتم صادقني وأن شرط وجوابه يف نبؤىن وقوله سبحانه ومن االبل اثنني ومن البقر اثنني قل 
عىن وترتيب التقسيم كما تقدم فكأنه قال انتم الذين تدعون أن اهللا آلذكرين حرم اآلية القول يف هذه اآلية يف امل

حرم خصائص من هذه األنعام ال خيلو حترميه من أن يكون يف الذكرين أو يف األنثيني أو فيما اشتملت عليه أرحام 
ح عندي أن هذه اآلية مل األنثيني لكنه مل حيرم ال هذا وال هذا وال هذا فلم يبق إال أنه مل يقع حترمي قال الفخر والصحي

ترد على سبيل االستدالل على بطالن قوهلم بل هي استفهام على سبيل االنكار وحاصل الكالم أنكم ال تعترفون 
  بنبوءة أحد من األنبياء فكيف تثبتون هذه األحكام املختلفة انتهى وقوله سبحانه أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا 

وشهداء مجع شهيد وباقي اآلية بني وقوله تعاىل قل ال أجد يف ما أوحي ايل حمرما هبذا أستفهام على سبيل التوبيخ 
على طاعم يطعمه إال أن يكون ميته اآلية هذه اآلية نزلت مبكة ومل يكن يف الشريعة يف ذلك الوقت شيء حمرم غري 

ناب من السباع مما وردت به هذه األشياء مث نزلت سورة املائدة باملدينة وزيد يف احملرمات كاخلمر وكأكل كل ذي 
السنة قال ع ولفظة التحرمي إذا وردت على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإهنا صاحلة أن تنتهي بالشيء 
املذكور غاية املنع واحلظر وصاحلة حبسب اللغة أن تقف دون الغاية يف حيز الكراهية وحنوها فما اقترنت به قرينة 

أولني وأمجع عليه الكل منهم ومل تضطرب فيه الفاظ األحاديث وأمضاه الناس وجب التسليم من الصحابة املت
بالشرع أن يكون حترميه قد وصل الغاية من احلظر واملنع وحلق باخلنزير وامليتة وهذه صفة حترمي اخلمر وما أقترنت به 

لسالم كل ذي ناب من قرينة اضطراب الفاظ احلديث واختلف األمة فيه مع علمهم باالحاديث كقوله عليه ا
السباع حرام وقد روي عنه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع مث اختلفت 
الصحابة ومن بعدهم يف حترمي ذلك فجاز هلذه الوجوه ملن ينظر أن حيمل لفظ التحرمي على املنع الذي هو على 

كتحرميه عليه السالم حلوم احلمر األنسية فتأول بعض الصحابة  الكراهية وحنوها وما اقترنت به قرينة التأويل
احلاضرين ذلك ألهنا مل ختمس وتأول بعضهم أن ذلك ليال تفىن محولة الناس وتأول بعضهم التحرمي احملض وثبت يف 

اهية أو األمة االختالف يف حلمها فجائز ملن ينظر من العلماء أن حيمل لفظ التحرمي حبسب اجتهاده وقياسه على كر
حنوها وباقي اآلية بني وقوله سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اآلية هذا خرب من اهللا سبحانه يتضمن 

  تكذيب اليهود 

يف قوهلم أن اهللا مل حيرم علينا شيأ وإمنا حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه وكل ذي ظفر يراد به االبل 
احليوان الذي هو غري منفرج األصابع وله ظفر وأخربنا سبحانه يف هذه اآلية بتحرمي  والنعام وإالوز وحنوه من

الشحوم عليهم وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحما خالصا خارجا عن االستثناء الذي يف اآلية واختلف يف 



إال ما محلت ظهورمها  حترمي ذلك على املسلمني من ذبائحهم فعن مالك كراهية شحومهم من غري حترمي وقوله تعاىل
يريد ما أختلظ باللحم يف الظهر واألجنا وحنوه قال السدي وأبو صاحل األليات مما محلت ظهورمها واحلوايا ما حتوى 
يف البطن واستدار وهي املصارين واحلشوة وحنوها وقال ابن عباس وغريه هي املباعر وقوله أو ما أختلط بعظم يريد 

ه ذلك جزيناهم ببغيهم يقتضى أن هذا التحرمي إمنا كان عقوبة هلم على بغيهم يف سائر الشخص وقوله سبحان
واستعصائهم على انبيائهم وقوله سبحانه وانا لصادقون اخبار يتضمن التعريض بكذهبم يف قوهلم ما حرم اهللا علينا 

اسعة أي يف امهاله إذ مل شيأ وقوله سبحانه فإن كذبوك أي فيما أخربت به أن اهللا حرمه عليهم فقل ربكم ذو رمحة و
يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم ولكن ال تغتروا بسعة رمحته فإن له بأسا ال يرد عن القوم اجملرمني اما يف الدنيا 
وأما يف األخرة وهذه اآلية وما جانسها من آيات مكة مرتفع حكمها بآية القتال مث أخرب سبحانه نبيه عليه السالم 

لتصويب ما هم عليه من شركهم و تدينهم بتحرمي تلك األشياء بإمهال اهللا تعاىل هلم  بأن املشركني سيحتجون
وتقريره حاهلم وأنه لو شاء غري ذلك ملا تركهم على تلك احلال وال حجة هلم فيما ذكروه ألنه سبحانه شاء 

إذ كلها لو شاء  اشراكهم واقدرهم على األكتساب ويلزمهم على احتجاجهم أن تكون كل طريقة وكل حنلة صوابا
  اهللا مل تكن ويف الكالم حذف يدل عليه تناسق الكالم كانه قال سيقول 

املشركون كذا وكذا وليس يف ذلك حجة هلم وال شيء يقتضى تكذيبك ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو 
أسنا وعيد بني وقوله هذه الشبهة من ظنهم أن ترك اهللا هلم دليل على رضاه حباهلم ويف قوله تعاىل حىت ذاقوا ب

سبحانه قل هل عندكم من علم أي من قبل اهللا قل فلله احلجة البالغة يريد البالغة غاية املقصد يف األمر الذي حيتج 
له مث أعلم سبحانه أنه لو شاء هلدى العامل بأسره وهلم معناها هات وهي حينئذ متعدية وقد تكون مبعىن أقبل فال 

سم فعل كرويدك وبعضهم جيعلها فعال ومعىن اآلية قل هاتوا شهداءكم الذين تتعدى وبعض العرب جيعلها ا
يشهدون أن اهللا حرم ما زعمتم حترميه فإن شهدوا أي فإن افترى هلم أو زور شهادة أو خربا عن نبوءة وحنو ذلك 

ى اهللا عليه و فجنب انت ذلك وال تشهد معهم قلت وهذه اآلية واليت بعدها من نوع ما تقدم من أن اخلطاب له صل
سلم واملراد غريه ممن ميكن ذلك منه وهم برهبم يعدلون أي جيعلون له اندادا يسووهنم به تعاىل اهللا عن قوهلم وقوله 

سبحانه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيأ هذا أمر من اهللا عز و جل لنبيه عليه السالم أن يدعو 
ا حرم اهللا بشرع اإلسالم املبعوث به إىل األسود واحلمر وما نصبت بقوله اتل وهي مجيع اخللق إىل مساع تالوة م

مبعىن الذي وأن يف قوله أن ال تشركوا يف موضع رفع التقدير األمر أن أو ذاك أن وقال كعب األحبار هذه اآلية هي 
ات وقال ابن عباس هذه اآليات هي مفتتح التوراة بسم اهللا الرمحن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم إىل آخر اآلي

احملكمات املذكورة ي ال عمران اجتمعت عليها شرائع اخللق ومل تنسخ قط يف مله وقد قيل أهنا العشر الكلمات 
املنزلة على موسى واالمالق الفقر وعدم املال قاله ابن عباس وغريه قال القشريي خوف الفقر قرينة الكفر وحسن 

  ة الثقة بالرب سبحانه نتيج

اإلميان انتهى من التحبري وقوله سبحانه وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن قال جماهد اليت هي أحسن التجارة 
فيه واألشد هنا احلزم والنظر يف األمور وحسن التصرف فيها وليس هذا باألشد املقرون باألربعني بل هذا يكون مع 

الكيل وامليزان أمر باالعتدال وقوله سبحانه ال نكلف نفسا إال  صغر السن يف ناس كثري وقوله سبحانه واوفوا
وسعها يقتضي أن هذه االوأمر إمنا هي فيما يقع حتت قدرة البشر من التحفظ والتحرز وقوله تعاىل وإذا قلتم 

 فاعدلوا يتضمن الشهادات واألحكام والتوسط بني الناس وغري ذلك أي ولو كان ميل احلق على قراباتكم وقوله



سبحانه وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه اإلشارة هبذا هي إىل الشرع الذي جاء به نبينا حممد صلى اهللا عليه و 
سلم وقال الطربي اإلشارة هي إىل هذه الوصايا اليت تقدمت من قوله قل تعالوا وقال ابن مسعود ان اهللا سبحانه 

لم وشرعه وهنايته اجلنة وتتشعب منه طرق فمن سلك جعل طريقه صراطا مستقيما طرقه حممد صلى اهللا عليه و س
اجلادة جنا ومن خرج إىل تلك الطرق افضت به إىل النار وقال أيضا خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما 

خطا فقال هذا سبيل اهللا مث خط عن ميني ذلك وعن مشاله خطوطا فقال هذه سبل على كل سببيل منها شيطان يدعو 
قرأ هذه اآلية قال ع وهذه اآلية تعم أهل األهواء والبدع والشذوذ يف الفروع وغري ذلك من أهل التعمق  إليها مث

يف اجلدل واخلوض يف الكالم هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء املعتقد ولعلكم ترج حبسبنا ومن حيث كانت 
تعقلون واحملرمات األخر شهوات وقد يقع فيها احملرمات األول ال يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم 

من العقالء من مل يتذكر وركوب اجلادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى وقوله سبحانه مث ءاتينا 
  موسى الكتاب متاما على الذي أحسن 

و سلم كأنه قال مث مما قضيناه أنا  مث يف هذه اآلية أمنا مهلتها يف ترتيب القول الذي أمر به نبينا حممد صلى اهللا عليه
ءاتينا موسى الكتاب ويدعو إىل ذلك أن موسى عليه السالم متقدم بالزمان على نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

وتالوته ما حرم اهللا والكتاب التوراة ومتاما مصدر وقوله على الذي أحسن خمتلف يف معناه فقالت فرقة الذي مبعىن 
ماض صلة الذين وكأن الكالم وآتينا موسى الكتاب تفضال على احملسنني من أهل ملته وإمتاما  الذين وأحسن فعل

للنعمة عليهم وهذا تأويل جماهد ويؤيده ما يف مصحف ابن مسعود متاما على الذين أحسنوا وقالت فرقة املعىن متاما 
ع وقتادة وقالت فرقة املعىن متاما على على ما أحسن هو من عبادة ربه يعين موسى عليه السالم وهذا تأويل الربي

الذي أحسن اهللا فيه إىل عباده من النبوءات وسائر النعم وبلقاء رهبم أي بالبعث وقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون هذا إشارة إىل القرآن ومبارك وصف مبا فيه من التوسعات وأنواع اخلريات 

خريه مكثر والربكة الزيادة والنمو فاتبعوه دعاء إىل الدين واتقوا أمر بالتقوى العامة يف مجيع األشياء ومعناه منمى 
بقرينة قوله لعلكم ترمحون وأن يف قوله أن تقولوا يف موضع نصب والعامل فيه انزلناه والتقدير وهذا كتاب أنزلناه 

ملتأولني والدراسة القراءة والتعلم هبا ومعىن اآلية إزالة احلجة كراهية أن تقولوا والطائفتان اليهود والنصارى بإمجاع ا
ومن أيدي قريش وسائر العرب وملا تقرر أن البينة قد جاءهتم واحلجة قد قامت عليهم حسن بعد ذلك أن يقع 

التقرير بقوله سبحانه فمن أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف عنها أي حاد عنها وزاغ وأعرض وسنجزي الذي 
وقوله سبحانه هل ينظرون أي ينتظرون يعين العرب املتقدم اآلن ذكرهم واملالئكة هنا هم مالئكة املوت الذين  وعيد

  يصحبون عزراءيل املخصوص بقبض 

األرواح قاله جماهد وقتادة وابن جريج وقوله تعاىل أو يأيت ربك قال الطربي ملوقف احلساب يوم القيامة وأسند ذلك 
املتأولني وقال الزجاج أن املراد أو يأيت عذاب ربك قال ع وعلى كل تأويل فإمنا هو حبذف إىل قتادة ومجاعة من 

مضاف تقديره أمر ربك أو بطش ربك أو حساب ربك وإال فاإلتيان املفهوم من اللغة مستحيل على اهللا تعاىل أال 
وهو على اجملاز وحذف املضاف قال ترى أن اهللا عز و جل يقول فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا فهذا اتيان قد وقع 

الفخر واجلواب املعتمد عليه هنا أن هذا حكاية مذهب الكفار واعتقادهم فال يفتقر إىل تأويله وأمجعوا على أن املراد 
هبذه اآليات عالمات القيامة انتهى قلت وما ذكره الفخر من أن هذا حكاية مذهب الكفار هي دعوى تفتقر إىل 

أو يأيت بعض آيات ربك قال جماهد وغريه هي إشارة إىل طلوع الشمس من مغرهبا بدليل اليت دليل وقوله سبحانه 



بعدها قال ع ويصح أن يريد سبحانه بقوله أو يأيت بعض آيات ربك مجيع ما يقطع بوقوعه من أشراط الساعة مث 
وقد بينت األحاديث خصص سبحانه بعد ذلك بقوله يوم يأيت بعض آيات ربك اآلية اليت ترتفع التوبة معها 

الصحاح يف البخاري ومسلم أهنا طلوع الشمس من مغرهبا ومقصد اآلية هتديد الكفار بأحوال ال خيلون منها وقوله 
أو كسبت يف امياهنا خريا يريد مجيع أعمال الرب وهذا الفصل هو للعصاة من املؤمنني كما أن قوله مل تكن آمنت من 

ليها تقطع توبة الصنفني قال الداودي قوله تعاىل أو كسبت يف أمياهنا خريا يريد أن قبل هو للكافرين فاآلية املشار إ
النفس املؤمنة اليت ارتكبت الكبائر ال تقبل منها التوبة يومئذ وتكون يف مشيئة اهللا تعاىل كأن مل تتب وعن عائشة 

اد على األعمال انتهى رضي اهللا عنها إذا خرجت أول اآليات طرحت األقالم وحبست احلفظة وشهدت األجس
  وقوله سبحانه 

قل انتظروا انا متظرون لفظ يتضمن الوعيد وقوله سبحانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء 
قال ابن عباس وغريه املراد بالذين اليهود والنصارى أي فرقوا دين إبراهيم ووصفهم بالشيع إذ كل طائفة منهم هلا 

في اآلية حض للمؤمنني على االئتالف وترك االختالف وقال أبو األحوص وأم سلمة زوج النيب فرق واختالفات ف
صلى اهللا عليه و سلم اآلية يف أهل البدع واألهواء والفنت ومن جرى جمراهم من أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و 

تعاىل لست منهم يف شيء أي ال تشفع  سلم أي فرقوا دين اإلسالم وقرأ محزة والكسائي فارقوا ومعناه تركوا وقوله
هلم وال هلم بك تعلق وهذا على اإلطالق يف الكفار وعلى جهة املبالغة يف العصاة وقوله سبحانه إمنا أمرهم إىل اهللا 
اآلية وعيد حمض وقال السدي هذه آية مل يؤمر فيها بقتال فهي منسوخة بالقتال قال ع اآلية خرب ال يدخله نسخ 

باملعىن أمرا مبوادعة فيشبه أن يقال ان النسخ وقع يف ذلك املعىن الذي قد تقرر نسخه يف آيات ولكنها تضمنت 
أخرى وقوله سبحانه من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا اآلية قال ابن مسعود وغريه احلسنة هنا ال إله إال اهللا السيئة 

م يف مجيع احلسنات والسيئات وهذا هو الظاهر الكفر قال ع وهذه هي الغاية من الطرفني وقالت فرقة ذلك لفظ عا
وتقدير اآلية من جاء باحلسنة فله ثواب عشر أمثاهلا وقرأ يعقوب وغريه فله عشر بالتنوين أمثاهلا بالرفع وقوله تعاىل 
ناه قل انين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم اآلية يف غاية الوضوح والبيان وقيما نعت للدين ومع

مستقيما وملة بدل من الدين وقوله سبحانه قل إن صاليت ونسكي اآلية أمر من اهللا عز و جل لنبيه عليه السالم ان 
يعلن بأن مقصده يف صالته وطاعته من ذبيجة وغريها وتصرفه مدة حياته وحاله من اخالص وإميان عند مماته إمنا هو 

  هللا عز و جل وارادة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذه املقالة ما يلزم املؤمنني التأسي به حىت يلتزموا يف  وجهه وطلب رضاه ويف إعالن
مجيع أعماهلم قصد وجه اهللا عز و جل وحيتمل أن يريد هبذه املقالة أن صالته ونسكه وحياته ومماته بيد اهللا عز و جل 

ذا التأويل راجعا إىل قوله ال شريك واهللا يصرفه يف مجيع ذلك كيف شاء سبحانه ويكون قوله وبذلك أمرت على ه
له فقط أو راجعا إىل القول وعلى التأويل األول يرجع إىل مجيع ما ذكر من صالة وغريها وقالت فرقة النسك يف 
هذه اآلية الذبائح قال ع وحيسن ختصيص الذبيحة بالذكر يف هذه اآلية أهنا نازلة قد تقدم ذكرها واجلدل فيها يف 

النسك يف هذه االية مجيع أعمال الطاعات من قولك نسك فالن فهو ناسك إذا تعبد وقرأ  السورة وقالت فرقة
السبعة سوى نافع وحمياي بفتح الياء وقرأ نافع وحده وحمياي بسكون الياء قال أبو حيان وفيه مجع بني ساكنني 

 أي من هذه األمة وقوله سبحانه وسوغ ذلك ما يف األلف من املد القائم مقام احلركة انتهى وقوله وأنا أول املسلمني
قل أغري اهللا ابغي ربا وهو رب كل شيء االية حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم 



ارجع يا حممد إىل ديننا واعبد آهلتنا واترك ما أنت عليه وحنن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها يف دنياك وآخرتك 
استفهام يقتضي التوبيخ هلم وابغي معناه أطلب فكأنه قال أفيحسن عندكم أن اطلب إهلا غري فنزلت هذه اآلية وهي 

اهللا الذي هو رب كل شيء وما ذكرمت من كفالتكم باطل ليس األمر كما تظنون فال تكسب كل نفس من الشر 
ه الثقل مث استعمل يف اإلمث واإلمث إال عليها وحدها وال تزر أي حتمل وازرة أي حاملة محل أخرى وثقلها والوزر أصل

  جتوزا واستعارة مث إىل ربكم مرجعكم هتديد ووعيد وقوله فينبئكم مبا كنتم فيه 

ختتلفون أي يف أمرى يف قول بعضكم هو ساحر وبعضكم هو شاعر إىل غري ذلك قاله بعض املتأولني وهذا التأويل 
ات بني األديان وامللل واملذاهب وغري ذلك وخالئف حيسن يف هذا املوضع وأن كان اللفظ يعم مجيع أنواع االختالف

مجع خليفة أي خيلف بعضكم بعضا ألن من أتى خليفة ملن مضى وهذا يتصور يف مجيع األمم وسائر أصناف الناس 
ولكنه حيسن يف أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم أن يسمى أهلها جبملتهم خالئف لألمم وليس هلم من خيلفهم إذ 

األمم وعليهم تقوم الساعة وروي احلسن بن أيب احلسن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال توفون سبعني هم آخر 
أمة انتم خريها وأكرمها على اهللا عز و جل ويروى انتم آخرها وأكرمها على اهللا وقوله ورفع بعضكم فوق بعض 

ذلك وكل ذلك إمنا هو ليخترب اهللا سبحانه  درجات لفظ عام يف املال والقوة واجلاه وجودة النفوس واألذهان وغري
اخللق فريى احملسن من املسيء وملا أخرب اهللا عز و جل هبذا ففسح للناس ميدان العمل وحضهم سبحانه على 

االستباق إىل اخلريات توعد ووعد ختويفا منه وترجية فقال ان ربك سريع العقاب إما بأخذاته يف الدنيا وإما بعقاب 
يوصف عقاب اآلخرة بسريع ملا كان متحققا مضمون االتيان والوقوع وكل آت قريب وأنه  اآلخرة وحسن أن

لغفور رحيم ترجية ملن أذنب وأراد التوبة وهذا يف كتاب اهللا كثري وهو اقتران الوعيد بالوعد لطفا من اهللا سبحانه 
خ الويل العارف أيب احلسن بعباده اللهم أجعلنا ممن مشلته رمحتك وغفرانك جبودك وإحسانك ومن كالم الشي

الشاذيل رمحه اهللا قال من أراد أن ال يضره ذنب فليقل رب أعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك وأعوذ بك من 
  عاجل العذاب ومن سوء احلساب فإنك لسريع احلساب وإنك لغفور رحيم رب إين ظلمت 

كنت من الظاملني انتهى نسأل اهللا أن ينفع به نفسي ظلما كثريا فاغفر يل وتب علي ال إله إال أنت سبحانك اين 
ناظره وأن جيعله لنا ذخرا ونورا يسعى بني أيدينا يوم لقائه واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وصلى اهللا على 

  سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما 
  ره انتهى هذا اجلزء األول مصححا باملقابلة على خط مؤلفه شكر اهللا سعيه وقدس س

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
سورة االعراف مكية كلها قاله الضحاك وغريه وقال مقاتل هي مكية اال قوله سبحانه واسئلهم عن القرية اليت 

  كانت حاضرة البحر اىل قوله من ظهورهم ذرياهتم فان هذه اآليات مدنية 
ر به وذكرى للمؤمنني تقدم القول يف قوله جلت عظمته املص كتاب انزل اليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذ

تفسري احلروف املقطعة يف اوائل السور واحلرج الضيق ومنه احلرجة الشجر املتلف الذي قد تضايق واحلرج هاهنا 
  يعم الشك واخلوف واهلم وكل ما يضيق الصدر والضمري ىف منه عائد على الكتاب أي بسبب من اسبابه 

  ج منه اعتراض يف اثناء الكالم ولذلك قال بعض الناس ان فيه تقدميا وتاخريا وقوله سبحانه فال يكن يف صدرك حر
  وقوله وذكرى معناه تذكرة وارشاد 



وقوله سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم امر يعم مجيع الناس وال تتبعوا من دونه أي من دون ربكم اولياء يريد 
نصب بفعل مضمر وقال مكي هو منصوب بالفعل الذي بعده كل من عبد واتبع من دون اهللا وقليال نعت ملصدر 

  وما يف قوله ما تذكرون مصدرية 
وقوله سبحانه وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون قالت فرقة املراد وكم من اهل قرية وقالت 

  فرقة اللفظ يتضمن هالك القرية واهلها 

سبحانه فجاءها بأسنا لترتيب القول فقط وقيل املعىن اهلكناها باخلذالن وعدم وهو اعظم من العقوبة والفاء يف قوله 
التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك وبياتا نصب على املصدر يف موضع احلال وقائلون من القائلة وامنا خص وقيت الدعة 

أو للتفصيل أي جاء بعضهم والسكون الن جميء العذاب فيهما افظع واهول ملا فيه من البغتة والفجأة قال ابو حيان 
  بأسنا ليال وبعضهم هنارا انتهى و 

قوله عز و جل فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا اال ان قالوا انا كنا ظاملني هذه اآلية يتبني منها ان املراد يف اآلية 
الت تلك دعواهم قبلها اهل القرى والدعوى يف كالم العرب تأيت ملعنيني احدمها الدعاء ومنه قوله عز و جل فما ز

والثاين االدعاء وهذه اآلية حتتمل املعنيني مث استثىن سبحانه من غري االول كأنه قال مل يكن منهم دعاء او ادعاء إال 
االقرار واالعتراف أي هذا كان بدل الدعاء واالدعاء واعترافهم وقوهلم انا كنا ظاملني هو يف املدة اليت ما بني ظهور 

ى انفسهم ويف ذلك مهلة حبسب نوع العذاب تتسع هلذه املقالة وغريها وروى ابن مسعود عن العذاب اىل اتيانه عل
  النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ما هلك قوم حىت يعذروا من أنفسهم 

وقوله سبحانه فلنسئلن الذين أرسل اليهم ولنسئلن املرسلني اآلية وعيد من اهللا عز و جل جلميع العامل أخرب سبحانه 
نه يسأل االمم امجع عما بلغ اليهم عنه وعن مجيع اعماهلم ويسأل النبيني عما بلغوا وهذا هو سؤال التقرير فان اهللا ا

سبحانه قد احاط علما بكل ذلك قبل السؤال فأما االنبياء واملؤمنون فيعقبهم جواهبم رمحة وكرامة وأما الكفار ومن 
ذابا وتوبيخا ت وروى ابو عمر بن عبد الرب يف كتاب فضل العلم نفذ عليه الوعيد من العصاة فيعقبهم جواهبم ع

بسنده عن مالك انه قال بلغين ان العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل االنبياء يعين عن تبليغ العلم انتهى وخرج 
  ابو نعيم احلافظ من حديث االعمش عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد خيطو خطوة 

نها ما اراد هبا وقد ذكرنا حديث مسلم عن ايب برزة يف غري هذا املوضع وخرج الطرباين بسنده عن ابن اال يسأل ع
عمر قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اذا كان يوم القيامة دعا اهللا بعبد من عباده فيوقفه بني يديه فيسأله 

سعيد قال بلغين ان اول ما ينظر فيه من عمل املرء عن جاهه كما يسأله عن عمله انتهى وروى مالك عن حيىي بن 
الصالة فان قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وان مل تقبل منه مل ينظر يف شيء من عمله وروى ابو داود والترمذي 
والنساءي وابن ماجه معىن هذا احلديث مرفوعا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول ما حياسب 

ناس يوم القيامة من اعماهلم الصالة قال يقول ربنا عز و جل للمالئكة انظروا يف صالة عبدي امتها أم نقصها به ال
فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيء قال اهللا انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع 

نتهى واللفظ اليب داود وقال النساءي مث سائر قال امتوا لعبدي فريضته من تطوعه مث تؤخذ االعمال على ذلك ا
  االعمال جتري على ذلك انتهى من التذكرة 

  وقوله سبحانه فلنقصن عليهم بعلم أي فلنسردن عليهم اعماهلم قصة قصة بعلم أي حبقيقة ويقني وما كنا غائبني 
يوم القيامة قال مجهور االمة ان  وقوله عز و جل والوزن يومئذ احلق التقدير والوزن احلق ثابت او ظاهر يومئذ أي



اهللا عز و جل اراد ان يبني لعباده ان احلاسب والنظر يوم القيامة هو يف غاية التحرير وهناية العدل بامر قد عرفوه يف 
الدنيا وعهدته افهامهم فميزان القيامة له عمود وكفتان على هيئة موازين الدنيا مجع لفظ املوازين اذ يف امليزان 

كثرية فكانه اراد التنبيه عليها قال الفخر واالظهر اثبات موازين يف يوم القيامة الميزان واحد لظواهر  موزونات
اآليات ومحل املوازين على املوزونات او على امليزان الواحد يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ وذلك امنا يصار اليه 

  اجراء اللفظ على  عند تعذر محل الكالم على ظاهره وال مانع هاهنا منه فوجب

حقيقته فكما مل ميتنع إثبات ميزان له كفتان فكذلك ال ميتنع إثبات موازين هبذه الصفة وما املوجب لتركه واملصري 
إىل التأويل انتهى قال أبو حيان موازينه مجع باعتبار املوزونات وهذا على مذهب اجلمهور يف أن امليزان واحد وقال 

  مع إذن حقيقة انتهى واآليات هنا الرباهني واألوامر والنواهي احلسن لكل واحد ميزان فاجل
وقوله سبحانه ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش اآلية خطاب جلميع الناس واملعايش بكسر الياء 

   دون مهز مجع معيشة وهي لفظة تعم مجيع املأكول الذي يعاش به والتحرف الذي يؤدى إليه وقليال نصب بتشكرون
وحيتمل أن تكون ما مع الفعل بتأويل املصدر وقليال نعت ملصدر حمذوف تقديره شكرا قليال شكركم أو شكرا قليال 

  تشكرون 
وقوله سبحانه ولد خلقناكم مث صورناكم اآلية هذه اآلية معناها التنبيه على مواضع العربة والتعجيب من غريب 

ب هذه اآلية ألن ظاهرها يقتضي أن اخللق والتصوير لبين آدم قبل الصنعة وإسداء النعمة واختلف العلماء يف ترتي
القول للمالئكة أن يسجدوا وقد صححت الشريعة أن األمر مل يكن كذلك فقالت فرقة املراد بقوله سبحانه ولقد 

ويف خلقناكم مث صورناكم آدم وأن كان اخلطاب لبنيه وقال جماهد املعىن ولقد خلقناكم مث صورناكم يف صلب آدم 
وقت استخراج ذرية آدم من ظهره امثال الذر يف صورة البشر ويترتب يف هذين القولني أن تكون مث على باهبا يف 
الترتيب واملهلة وقال ابن عباس والربيع بن أنس أما خلقناكم فآدم وأما صورناكم فذريته يف بطون األمهات وقال 

صوير ومث لترتيب اإلخبار هبذه اجلمل ال لترتيب اجلمل يف قتادة وغريه بل ذلك كله يف بطون األمهات من خلق وت
  أنفسها 

  وقوله سبحانه فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين قال ما منعك أال تسجد إذا أمرتك 

قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من 
ظرين إىل يوم يبعثون قال إنك من املنظرين قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم تقدم الصاغرين قال أن

الكالم على قصص اآلية يف سورة البقرة وما يف قوله ما منعك استفهام على جهة التوبيخ والتقريع و ال يف قوله أال 
هنا زائدة كهي يف قوله تعاىل لئال يعلم أهل تسجد قيل هي زائدة واملعىن ما منعك أن تسجد وكذلك قال أبو حيان أ

الكتاب قال ويدل على زيادهتا سقوطها يف قوله تعاىل ما منعك أن تسجد يف ص انتهى وجواب إبليس اللعني ليس 
مبطابق ملا سئل عنه لكن ملا جاء بكالم يتضمن اجلواب واحلجة فكأنه قال منعين فضلي عليه إذ أنا خري منه وظن 

ر أفضل من الطني وليس كذلك بل مها يف درجة واحدة من حيث أهنما مجاد خملوق وملا ظن إبليس أن إبليس أن النا
صعود النار وخفتها يقتضي فضال على سكون الطني وبالدته قاس أن ما خلق منها افضل مما خلق من الطني فأخطأ 

عليه ما يف النار من الطيش  قياسه وذهب عليه أن الروح الذي نفخ يف آدم ليس من الطني وقال الطربي ذهب
واخلفة واالضطراب ويف الطني من الوقار واألناة واحللم والتثبت وروي عن احلسن وابن سريين أهنما قاال أول من 
قاس إبليس وما عبدت الشمس واملقر إال بالقياس وهذا القول منهما ليس هو بإنكار للقياس وإمنا خرج كالمهما 



مقاييس اخلوارج وغريهم فأرادا محل الناس على اجلادة وقوله سبحانه فاهبط منها اآلية  هنيا عما كان يف زماهنما من
يظهر منه أنه اهبط أوال وأخرج من اجلنة وصار يف السماء ألن األخبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من خارج 

ن حكم عليه بضد معصيته اليت اجلنة مث أمر اخرا باهلبوط من السماء مع آدم وحواء واحلية وقوله إنك من الصاغري
  عصى هبا وهي الكربياء فعوقب باحلمل عليه خبالف شهوته وامله والصغار الذل 

قاله السدي ومعىن أنظرين أخرين فأعطاه اهللا النظرة إىل النفخة األوىل قاله أكثر الناس وهو األصح واألشهر يف 
بعزتك وأغويتين قال اجلمهور معناه أضللتين من الغي الشرع وقوله فبما يريد به القسم كقوله يف اآلية األخرى ف

وعلى هذا املعىن قال حممد بن كعب القرظي قاتل اهللا القدرية إلبليس أعلم باهللا منهم يريد يف أنه علم أن اهللا يهدي 
ويضل وقوله ألقعدن هلم صراطك املعىن العتراضن هلم يف طريق شرعك وعبادتك ومنهم النجاة فال صدهنم عنه 

نه قوله عليه السالم إن الشيطان قعد البن آدم باطراقه هناه عن اإلسالم وقال تترك دين آبائك فعصاه فاسلم وم
فنهاه عن اهلجرة فقال تدع اهلك وبلدك فعصاه فهاجر فنهاه عن اجلهاد فقال تقتل وتترك ولدك فعصاه فجاهد فله 

خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم اجلنة احلديث وقوله سبحانه مث آلتينهم من بني أيديهم ومن 
شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا ملن تبعك منهم المألن جهنم منكم أمجعني مقصد اآلية أن إبليس أخرب عن 

نفسه أنه يأيت اضالل بين آدم من كل جهة فعرب عن ذلك بألفاظ تقتضي اإلحاطة هبم ويف اللفظ جتوز وهذا قول 
فسرين قال الفخر وقوله ألقعدن هلم صراتك املستقيم أي على صراطك امجع النحاة على تقدير على يف مجاعة من امل

هذا املوضع انتهى وقوله وال جتد أكثرهم شاكرين اخرب اللعني أن سعايته تفعل ذلك ظنا منه وتومسا يف خلقة آدم 
ته كالغل واحلسد والشهوات وحنو ذلك قال حني رأى خلقته من أشياء خمتلفة فعلم أنه ستكون هلم شيم تقتضي طاع

ابن عباس وقتاده إال أن إبليس مل يقل أنه يأيت بين آدم من فوقهم وال جعل اهللا له سبيال إىل أن حيول بينهم وبني رمحة 
اهللا وعفوه ومنه وما ظنه إبليس صدقه اهللا عز و جل ومنه قوله سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال 

  ا من املؤمنني فجعل أكثر قريق

العامل كفرة ويبينه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيح يقول اهللا عز و جل يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا رب 
وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني إىل النار وواحد إىل اجلنة وحنوه مما خيص أمة نبينا حممد 

ما أنتم يف األمم إال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود وشاكرين معناه مؤمنني ألن ابن آدم ال  صلى اهللا عليه و سلم
يشكر نعمة اهللا إال بأن يؤمن قاله ابن عباس وغريه وقوله سبحانه أخرج منها أي من اجلنة مذءوما أي معيبا مدحورا 

الظاهر إهنا املوطئة للقسم ومن شرطية يف موضع أي مقصيا مبعدا ملن تبعك بفتح الالم هي الم قسم وقال أبو حيان 
رفع باالبتداء وحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم عليه وجيوز أن تكون الم ابتداء ومن موصولة يف موضع 

رفع باالبتداء والقسم احملذوف وجوابه وهو المألن يف موضع خربها انتهى وقال الفخر وقيل مذءوما أي حمقورا 
ر قاله الليث وقال ابن االنباري املذءوم املذموم وقال الفراء اذأمته إذا عيبته انتهى وباقي اآلية بني فاملذءوم احملتق

  اللهم انا نعوذ بك من جهد البالء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشامتة األعداء 
الظاملني إذا  جال وعال ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من

امر االنسان بشيء وهو متلبس به فإمنا املقصد من ذلك أن يستمر على حاله ويتمادى يف هيئته وقوله سبحانه آلدم 
اسكن وهو من هذا الباب وقد تقدم الكالم يف سورة البقرة عل الشجرة وتعيينها وقوله سبحانه هذه قال م األصل 

  ال إذ ليس يف كالمهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى هذى واهلاء بدل من الياء ولذلك كسرت الذ



عز و جل فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما الوسوسة احلديث يف إخفاء مهسا وأسرارا 
  من الصوت والوسواس صوت احللى فشبه اهلمس 

هذا يف حال الشيطان معنا اآلن وأما  به ومسي إلقاء الشيطان يف نفس ابن آدم وسوسة إذ هي أبلغ األسرار وأخفاه
مع آدم فممكن أن تكون وسوسة مبحاورة خفية أو بإلقاء يف نفس والالم يف ليبدي هي يف قول األكثرين الم 

الصريورة والعاقبة وميكن أن تكون الم كي على باهبا وما ووري معناه ما ستر من قولك وأرى يواري إذا ستر 
أن يسمى بذلك ألن منظره يسوء وقالت طائفة إن هذه العباده إمنا قصد هبا أهنا والسوأة الفرج والدبر ويشبه 

كشفت هلما معائهما وما يسوءمها ومل يقصد هبا العورة وهذا القول حمتمل إال أن ذكر خصف الورق يرده إال أن 
  يقدر الضمري يف عليهما عائد على بدنيهما فيصح 

احملكي عن إبليس يدخله من التأويل ما دخل الوسوسة فممكن أن يقول سبحانه وقال ما هناكما اآلية هذا القول 
هذا خماطبة وحوارا وممكن أن يقوهلا إلقاء يف النفس ووحيا وإال أن تقديره عند سيبويه والبصريني إال كراهية ان 

ضمار احلروف وتقديره عند الكوفيني إال أن ال على اضمار ال ويرجح قول البصريني أن إضمار األمساء احسن من إ
وقرأ مجهور الناس ملكني بفتح الالم وقرأ ابن عباس ملكني بكسرها ويؤيده قوله وملك ال بيلي وقال بعض الناس 
يؤخذ من هذه األلفاظ أن املالئكة أفضل من البشر وهي مسئلة اختلف الناس فيها ومتسك كل فريق بظواهر من 

أي حلف هلما باهللا وهي مفاعلة إذ قبول احمللوف له اليمني  الشريعة والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء وقامسهما
  كالقسم 

عز و جل فدالمها بغرور قال ع يشبه عندي أن تكون هذه استعارة من الرجل يديل آخر من هوة حببل قد ارم أو 
 مصيبة سبب ضعيف يغتر به فإذا تدىل به وتورك عليه انقطع به وهلك فيشبه الذي يغر بالكالم حىت يصدقه فيقع يف

  بالذي يديل من هوة بسبب ضعيف 
  سبحانه بدت قيل متزقت عنهما ثياب اجلنة ومالبسهما 

وتطايرت تربيا منهما وخيصفان معناه يلصقاهنا واملخصف االشقى وضم الورق بعضه إىل بعض اشبه باخلرز منه 
قدم وروى أيب عن النيب صلى اهللا باخلياطة قال البخاري خيصفان يؤلفان الورق بعضه إىل بعض انتهى وهو معىن ما ت

عليه و سلم أن آدم عليه السالم كان ميشي يف اجلنة كأنه النخلة السحوق فلما أكل من الشجرة وبدت له حاله فر 
على وجهه فأخذت شجرة بشعر رأسه فقال هلا أرسلين فقالت ما أنا مبرسلتك فناداه ربه جل وعال أمين تفر يا آدم 

تحييك فقال أما كان لك فيما منحتك من اجلنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا فقال ال يا رب ولكن اس
  رب ولكن وعزتك ما ظننت أن أحدا حيلف بك كاذبا قال فبعزيت ألهبطنك إىل األرض مث ال تنال العيش األكدا 

مبني إشارة إىل  عن تلكما يريد حبسب اللفظ أنه إمنا أشار إىل شجرة خمصوصة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو
اآلية اليت يف طه يف قوله فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على مذهب من جعل 

النسيان على بابه وقوهلما ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم وحواء عليهما السالم وطلب للتوبة والستر والتغمد 
لنظرة ومل يطلب التوبة فوكل إىل سوء رأيه قال الضحاك وغريه هذه بالرمحة فطلب آدم هذا فأجيب وطلب إبليس ا

  اآلية هي الكلمات اليت تلقى آدم من ربه 
عز و جل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو املخاطبة بقوله اهبطوا قال أبو صاحل والسدي والطربي وغريهم هي آلدم 

يس وذريته قال ع وهذا ضعيف لعدمهم يف ذلك وحواء وإبليس واحلية وقالت فرقة هي خماطبة آلدم وذريته وإبل



الوقت ت وما ضعفه رمحه اهللا صححه يف سورة البقرة فتأمله هناك وعداوة احلية معروفة روى قتادة عن النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم ما ساملناهن منذ حاربناهن 

مم وقت النيب صلى اهللا عليه و سبحانه يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم اآلية خطاب جلميع األ
  سلم والسبب واملراد 

قريش ومن كان من العرب يتعرى يف طوافه بالبيت قال جماهد ففيهم نزلت هذه األربع آيات وقوله أنزلنا حيتمل 
انية التدريج أي ملا أنزل املطر فكان عنه مجيع ما يلبس وحيتمل أن يريد بانزلنا خلقنا كقوله وأنزل لكم من األنعام مث

أزواج وأنزلنا احلديد ولباسا عام يف مجيع ما يلبس ويوارى يستر وقرأ اجلهور وريشا وقرأ عاصم وأبو عمرو ورياشا 
ومها عبارتان عن سعة الرزق ورفاهة العيش وجودة امللبس والتمتع وقال البخاري قال ابن عباس وريشا املال انتهى 

ه بالرفع وقوله ذلك من آيات اهللا إشارة إىل مجيع ما أنزل اهللا من وقرأ نافع وغريه ولباس بالنصب وقرأ محزة وغري
اللباس والريش وحكى النقاش إن اإلشارة إىل لباس التقوى أي هو يف العبد آية أي عالمة وإمارة من اهللا تعاىل أنه 

على املنرب  قد رضي عنه ورمحه وقال ابن عباس لباس التقوى هو السمت احلسن يف الوجه وقاله عثمان بن عفان
وقال ابن عباس أيضا هو العمل الصاحل وقال عروة بن الزبري هو خشية اهللا وقيل هو لباس الصوف وكل ما فيه 

تواضع هللا عز و جل وقال احلسن هو الورع وقال معبد اجلهين هو احلياء وقال ابن عباس أيضا لباس التقوى العفة 
م ترج حبسبهم ومبلغهم من املعرفة وقوله عز و جل يا بين آدم قال ع وهذه كلها مثل وهي من لباس التقوى ولعله

ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة اآلية خطاب جلميع العامل واملقصود هبا يف ذلك الوقت من كان 
يطوف من العرب بالبيت عريانا قيل كانت العرب تطوف عراة إال احلمس وهم قريش ومن واالها وهذا هو 

مث نودي مبكة يف سنة تسع ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان والفتنة يف هذه اآلية الصحيح 
االستهواء والغلبة على النفس وأضاف اإلخراج يف هذه اآلية إىل إبليس جتوزا ملا كان هو السبب يف ذلك قال أبو 

  حيان كما أخرج كما يف موضع نصب أي فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم 

  هى انت
سبحانه إنه يراكم زيادة يف التحذير وإعالم بأن اهللا عز و جل قد مكن إبليس من بين آدم يف هذا القدر وحبسب 

ذلك جيب أن يكون التحرز بطاعة اهللا عز و جل وقبيل الشيطان يريد نوعه وصنفه وذريته والشيطان موجود وهو 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستر ما بني أعني جسم قال النووي وروينا يف كتاب ابن السين عن أنس قال قا

اجلن وعورات بين آدم أن يقول الرجل املسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم اهللا الذي ال إله إال هو انتهى وعن علي 
 رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستر ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخلوا الكنف أن يقولوا

بسم اهللا رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي قال النووي قال العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم جيوز 
ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف ما مل يكن مضوعا وأما األحكام كاحلالل 

حلديث الصحيح أو احلسن إال أن يكون يف احتياط واحلرام والبيع والنكاح والطالق وغري ذلك فال يعمل فيها إال با
يف شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو االنكحة فإن املستحب أن يتنزه عنه ولكن 

  ال جيب انتهى 
كتاب فضل العلم مث أخرب عز و جل أنه صري الشياطني أولياء أي صحابة ومتداخلني  -أليب عمر بن عبد الرب يف 

  فرة الذين ال إميان هلم للك



وقوله وإذا فعلوا وما بعده داخل يف صفة الذين ال يؤمنون والفاحشة يف هذه اآلية وإن كان اللفظ عاما هي كشف 
  العورة عند الطواف فقد روي عن الزهري أنه قال إن يف ذلك نزلت هذه اآلية وقاله ابن عباس وجماهد 

سطوا ولذلك عطف عليه قوله واقيموا محال على املعىن والقسط العدل عز و جل قل أمر ريب بالقسط تضمن معىن اق
  واختلف يف قوله سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد فقال جماهد 

والسدي أراد إىل الكعبة واملقصد على هذا على هذا شرع القبلة والتزامها وقيل أراد األمر بإحضار النية هللا يف كل 
وجهت وجهي هللا قاله الربيع وقيل املراد إباحة الصالة يف كل موضع من األرض أي صالة والقصد حنوه كما تقول 

  حيث ما كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصالة إقامة وجوهكم فيه هللا عز و جل 
سبحانه كما بدأكم تعودون قال ابن عباس وقتادة وجماهد املعين كما اوجدكم واخترعم كذلك يعيدكم بعد املوت 

هذا التأويل تعودون وفريقا نصب هبدى والثاين منصوب بفعل تقديره وعذب فريقا وقال جابر بن  والوقف على
عبد اهللا وغريه وروي معناه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن املراد اإلعالم بأن من سبقت له من اهللا احلسىن 

 اآلخرة شقيا وال يتبدل من األمور وكتب سعيدا كان يف اآلخرة سعيدا ومن كتب عليه أنه من أهل الشقاء كان يف
اليت أحكمها ودبرها وأنفذها شيء فالوقف يف هذا التأويل يف قوله تعودون غري حسن وفريقا على هذا التأويل 

نصب على احلال والثاين عطف على األول وحيسبون أهنم مهتدون معناه يظنون قال الطربي وهذه اآلية دليل على 
ذب أحدا على معصية ركبها أو ضاللة اعتقدها إال أن يأتيها على علم منه مبوضع خطأ من زعم أن اهللا ال يع

  الصواب 
سبحانه يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد اآلية هذا خطاب عام جلميع العامل كما تقدم وأمروا هبذه األشياء 

له جماهد وغريه و عند كل بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها والزينة الثياب الساترة قا
مسجد أي عند موضع سجود فهي إشارة إىل الصلوات وستر العورة فيها ت ومن املستحسن هنا ذكر شيء مما 
جاء يف اللباس فمن احسن األحاديث يف ذلك وأصحها ما رواه مالك يف املوطإ عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت 

املؤمن إىل أنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أن أزرة 
  سقط من اسفل ذلك ففي النار قال ذلك 

ثالث مرات ال ينظر اهللا عز و جل إىل من جر أزاره بطرا وحدث أبو عمر يف التمهيد بسنده عن ابن عمر قال فيما 
عين ما حتت الكعبني من القميص يف النار كما قال يف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ومل يف األزار فهو يف القميص ي

األزار وقد روى أبو خيثمة زهري بن معاوية قال مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول ادركتهم وقمصهم إىل نصف 
الساق أو قريب من ذلك وكم أحدهم ال جياوز يده انتهى وورى أبو داود عن أمساء بنت يزيد قالت كانت يد كم 

صلى اهللا عليه و سلم إىل الرسغ وأما احب اللباس فما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت كان  قميص رسول اهللا
أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القميص انتهى وجاء يف املسبل وعيد شديد وعنه صلى اهللا عليه و 

ال يقبل صالة رجل مسبل ازاره رواه سلم أن قال لرجل اسبل ازاره ان هذا كان يصلى وهو مسبل ازاره وأن اهللا 
  أبو داود انتهى 

سبحانه وكلوا واشربوا إباحة ملا التزموه من حترمي اللحم والودك يف أيام املواسم قاله ابن زيد وغريه ويدخل يف ذلك 
  البحرية والسائبة وحنو ذلك نص على ذلك قتادة 

تسرفوا بأن حترموا ما مل حيرم اهللا عز و جل واللفظة  سبحانه وال تسرفوا معناه ال تفرطوا قال أهل التأويل يريد



تقتضي النهي عن السرف مطلقا ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد واوسط األمور فحسن وإن أفرط 
جعل أيضا من املسرفني وقال ابن عباس يف هذه اآلية أحل اهللا األكل والشرب ما مل يكن سرفا أو خميلة قال ابن 

وله تعاىل وكلوا واشربوا وال تسرفوا اإلسراف تعدى احلد فنهاهم سبحانه عن تعدى احلالل إىل احلرام وقيل العريب ق
ال يزيد على قدر احلاجة وقد اختلف فيه على قولني فقيل حرام وقيل مكروه وهو األصح فإن قدر الشبع خيتلف 

  قرآن باختالف البلدان واألزمان واإلنسان والطعمان انتهى من أحكام ال
  وقوله سبحانه قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده أي قل هلم على جهة التوبيخ 

وزينة اهللا هي ما حسنته الشريعة وقررته وزينة الدنيا كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلو يف األرض كاملال والبنني 
أي من احلالل وإمنا قاد الشافعي إىل هذا والطيبات قال اجلمهور يريد احمللالت وقال الشافعي وغريه هي املستلذات 

حترميه املستقذرات كالوزغ وحنوها فإنه يقول هي من اخلبائث ت وقال مكي املعىن قل من حرم زينة اهللا أي اللباس 
الذي يزين اإلنسان بأن يستر عورته ومن حرم الطيبات من الرزق املباحة وقيل عىن بذلك ما كانت اجلاهلية حترمه 

  والبحائر انتهى  من السوائب
وقوله سبحانه قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال ابن جبري املعىن قل هي للذين آمنوا يف 
احلياة الدنيا ينتفعون هبا يف الدنيا وال يتبعهم إمثها يوم القيامة وقال ابن عباس والضحاك واحلسن وقتادة وغريهم 

 عليه و سلم أن هذه الطيبات املوجودات هي يف احلياة الدنيا للذين آمنوا وإن كانت املعىن هو أن خيرب صلى اهللا
أيضا لغريهم معهم وهي يوم القيامة خالصة هلم أي ال يشركهم أحدا يف استعماهلا يف اآلخرة وقرأ نافع وحده 

  خالصة بالرفع والباقون بالنصب 
ا فصلنا هذه األشياء املتقدمة الذكر نفصل اآليات أي نبني وقوله سبحانه كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون أي كم
  اإلمارات والعالمات واهلدايات لقوم هلم علم ينتفعون به 

وقوله عز و جل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اآلية ملا تقدم إنكار ما حرمه الكفار بآرائهم اتبعه 
للغة ما فحش وشنع وأصله من القبح يف النظر وهي هنا إمنا هي إشارة بذكر ما حرم اهللا عز و جل و الفواحش يف ا

إىل ما نص الشرع على حترميه فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش واإلمث لفظ عام يف مجيع األفعال واألقوال اليت 
وإمنا يتعلق مبرتكبها إمث هذا قول اجلمهور وقال بعض الناس هي اخلمر وهذا قول مردود ألن هذه السورة مكية 

  حرمت اخلمر باملدينة بعد احد والبغي التعدي وجتاوز احلد وان تقولوا على اهللا ماال تعلمون من أنه حرم البحرية 

  والسائبة وحنوه 
وقوله سبحانه ولكل أمة اجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون املعىن ولكل أمة أجل مؤقت جمليء 

مر رهبم فأنتم أيتها األمة كذلك قاله الطربي وغريه وقوله ساعة لفظ عني به اجلزء العذاب إذا كفروا وخالفوا أ
القليل من الزمان واملراد مجيع أجزائه واملعىن ال يستأخرون ساعة وال اقل منها وال أكثر وقوله عز و جل يا بين آدم 

 هم حيزنون والذين كذبوا أما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى واصلح فال خوف عليهم وال
بآياتنا واستكربوا عنها اوالئك أصحاب النار هم فيها خالدون اخلطاب يف هذه اآلية جلميع العامل وان هي الشرطية 

دخلت عليها ما مؤكدة وكان هذا اخلطاب جلميع األمم قدميها وحديثها هو متمكن هلم ومتحصل منه حلاضري نبينا 
ن هذا حكم اهللا يف العامل منذ أنشأه ويأتينكم مستقبل وضع موضع ماض ليفهم أن حممد صلى اهللا عليه و سلم أ

اإلتيان باق رقت اخلطاب لتقوى اإلشارة بصحة النبؤة إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وهذا على مراعاة وقت 



فقال يا بين آدم أما يأتينكم نزول اآلية واسند الطربي إىل أيب سيار السلمي قال إن اهللا سبحانه خاطب آدم وذريته 
رسل منكم اآلية قال مث نظر سبحانه إىل الرسل فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون 
عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون احلديث قال ع وال حمالة أن هذه املخاطبة يف األزل وقيل املراد 

مد صلى اهللا عليه و سلم ذكره النقاش ويقصون أي يسردون ويوردون واآليات لفظ جامع آليات بالرسل نبينا حم
  الكتب املنزلة وللعالمات اليت تقترن باألنبياء ونفي اخلوف واحلزن يعم مجيع أنواع مكاره النفس وانكادها 

اآلية وعيد واستفهام على جهة قوله سبحانه فمن فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته اآلية هذه 
التقرير أي ال أحد أظلم منه والكتاب هو اللوح احملفوظ يف قول احلسن وغريه وقيل ما تكتبه احلفظة ونصيبهم من 

  ذلك هو 

الكفر واملعاصي قاله جماهد وغريه وقيل هو القرآن وحظهم فيه سواد الوجوه يوم القيامة وقال الربيع بن أنس وغريه 
صيب ما سبق هلم يف أم الكتاب من رزق وعمر وخري وشر يف الدنيا ورجحه الطربي واحتج له بقوله تعاىل املعىن بالن

بعد ذلك إذا جاءهتم رسلنا عند انقضاء ذلك فكان معىن اآلية على هذا التأويل اوالئك يتمتعون ويتصرفون يف 
اعة وعلى هذا يترتب ترجيح الطربي وقالت الدنيا بقدر ما كتب هلم حىت إذا جاءهتم رسلنا ملوهتم وهذا تأويل مج

  فرقة رسلنا يريد هبم مالئكة العذاب يوم القيامة ويتوفوهنم معناه عندهم يستوفوهنم عددا يف السوق إىل جهنم 
وقوله سبحانه حكاية عن الرسل اين ما كنتم تدعون استفهام تقرير وتوبيخ وتوقيف على خزي وتدعون معناه 

ضلوا عنا معناه هلكوا وتلفوا وفقدوا مث ابتدأ اخلرب عن املشركني بقوله سبحانه وشهدوا  تعبدون وتؤملون وقوهلم
على أنفسهم أهنم كانوا كافرين قوله سبحانه قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار هذه 

 العافية وعرب عن يقول بقال لتحقق حكاية ما يقول اهللا سبحانه هلم يوم القيامة بواسطة مالئكة العذاب نسأل اهللا
وقوع ذلك وصدق القصة وهذا كثري وخلت حكاية عن حال الدنيا أي ادخلوا يف النار يف مجلة األمم السابقة لكم 
يف الدنيا الكافرة ت وكذا قدره أبو حيان يف مجلة أمم قال وقيل يف مبعىن مع أي مع أمم وتقدم له يف البقرة أن يف 

كقوله تعاىل ادخلوا يف أمم قد خلت انتهى وقدم ذكر اجلن ألهنم اعرق يف الكفر وإبليس اصل جتيء للمصاحبة 
الضالل واإلغواء وهذه اآلية نص يف أن كفرة اجلن يف النار والذي يقتضيه النظر أن مؤمنيهم يف اجلنة ألهنم عقالء 

ذكر اجلن وثواهبم وعقاهبم وذكر عبد مكلفون مبعوث إليهم آمنوا وصدقوا وقد بوب البخاري رمحه اهللا بابا يف 
  اجلليل أن مؤمين اجلن يكونون ترابا كالبهائم وذكر يف ذلك حديثا جمهوال وما أراه يصح واهللا أعلم 

واألخوة يف هذه اآلية أخوة امللة قال ص يف النار متعلق خبلت أو مبحدوف وهو صفة ألمم أي يف أمم سابقة يف 
ائنة يف النار وحيتمل أن يتعلق بادخلوا على أن يف األوىل مبعىن مع والثانية للظرفية الزمان كائنة من اجلن واألنس ك

وإذا اختلف مدلول احلرفني جاز تعلقهما مبحل واحد انتهى وأدركوا معناه تالحقوا اصله تداركوا ادغم فجلبت 
  الف الوصل وقال البخاري اداركوا إجتمعوا انتهى 

م معناه قالت األمم األخرية اليت وجدت ضالالت متقررة وسننا كاذبة مستعملة وقوله سبحانه قالت أخراهم ألوهل
لألوىل اليت شرعت ذلك وافترت على اهللا وسلكت سبيل الضالل ابتداء ربنا هؤالء أضلونا أي طرقوا لنا طرق 
   الضالل قال لكل ضعف أي عذاب مشدد على األول واآلخر ولكن ال تعلمون أي املقادير وصور التضعيف

قوله سبحانه وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل أي قد استوت حالنا وحالكم فذوقوا العذاب 
  باجترامكم وهو من كالم األمة املتقدمة للمتأخرة وقيل قوله فذوقوا هو من كالم اهللا عز و جل جلميعهم 



م أبواب السماء وال يدخلون اجلنة اآلية هذه اآلية وقوله سبحانه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هل
عامة يف مجيع الكفرة قدميهم وحديثهم قرأ نافع وغريه ال تفتح بتشديد التاء الثانية وقرأ أبو عمر وتفتح بالتاء أيضا 

ل وال روح وسكون الفاء وختفيف ا لثانية وقرأ محزة يفتح بالياء من أسفل وختفيف التاء ومعىن اآلية ال يرتفع هلم عم
وال دعاء فهي عامة يف نفي ما يوجب للمؤمنني قاله ابن عباس وغريه مث نفى سبحانه عنهم دخول اجلنة وعلق كونه 
بكون حمال وهو أن يدخل اجلمل يف ثقب اإلبرة حيث يدخل اخليط واجلمل كما عهد والسم كما عهد وقرأ مجهور 

اجلمل بضم ا جليم تشديد امليم وهو حبل السفينة والسم الثقب املسلمني اجلمل واحد اجلمال وقرأ ابن عباس وغريه 
  من اإلبرة وغريها وكذلك أي وعلى هذه الصفة ومبثل هذا 

احلتم وغريه جنزى الكفرة وأهل اجلرائم على اهللا هلم من جهنم مهاد أي فراش ومسكن ومضجع يتمهدونه وهي هلم 
  تره من جهة فوق غواش مجع غاشية وهي ما يغشى اإلنسان أي يغطيه ويس

وقوله سبحانه ال نكلف نفس إال وسعها اوالئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون هذه آية وعد خمربة أن مجيع 
املؤمنني هم أصحاب اجلنة وهلم اخللد فيها مث اعترض فيها القول بعقب الصفة اليت شرطها يف املؤمنني باعتراض 

يسر وهذه اآلية نص يف أن الشريعة ال يتقرر من تكاليفها شيء ال  خيفف الشرط ويرجى يف رمحة اهللا ويعلم أن دينه
  يطاق وقد تقدم ذلك يف سورة البقرة والواسع معناه الطاقة وهو القدر الذي يتسع له البشر 

وقوله سبحانه ونزعنا ما يف صدورهم من هذا إخبار من اهللا عز و جل أنه ينقى قلوب ساكين اجلنة من الغل واحلقد 
صاحب الغل معذب به وال عذاب يف اجلنة وورد يف احلديث الغل على باب اجلنة كمبارك أال بل قد وذلك أن 

نزعه اهللا من قلوب املؤمنني والغل احلقد واالحنة اخلفية يف النفس وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا اإلشارة هبذا 
وحيتمل أن تكون إىل اجلنة نفسها أي أرشدنا إىل  يتجه أن تكون إىل اإلميان واألعمال الصاحلات املؤدية إىل اجلنة

طرقها وقرأ ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بسقوط الواو وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام ووجهها أن الكالم 
متصل مرتبط مبا قبله وملا رأو تصديق ما جآت به األنبياء عن اهللا سبحانه وعاينوا إجناز املواعيد قالوا لقد جاءت 

ا باحلق ونودوا أي قيل هلم بصياح وهذا النداء من قبل اهللا وإن مفسرة ملعىن النداء مبعىن أي وقوله مبا كنتم رسل ربن
تعملون ال على طريق وجوب ذلك على اهللا تعاىل لكن بقرينة رمحته وتغمده واألعمال امارة من اهللا سبحانه وطريق 

قسم فيها على قدر األعمال وأورثتم مشرية إىل األقسام وقوله إىل قوة الرجاء ودخول اجلنة إمنا هو مبجرد رمحته وال
  سبحانه ونادى أصحاب اجلنة 

أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اآلية هذا النداء من أهل اجلنة ألهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة يف 
سبحانه فأذن مؤذن بينهم أي اعلم معلم الكرب وهو بأن يشرفوا عليهم وخيلق اإلدراك يف األمساع واألبصار وقوله 

والظاملون هنا هم الكافرين ت حكي عن غري واحد أن طاووس دخل على هشام بن عبد امللك فقال له اتق اهللا 
وأحذر يوم األذان فقال وما يوم األذان فقال قوله تعاىل فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظاملني فصعق هشام 

لوصف فكيف ذل املعاينة انتهى ويبغوهنا عوجا أي يطلبوهنا أو يطلبون هلا والضمري يف يبغوهنا فقال طاووس هذا ذل ا
عائد على السبيل وقوله سبحانه وبينهما حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم وبينهما أي بني اجلنة 

قوله فضرب بينهم بسور له باب قال والنار وحيتمل بني اجلمعني واحلجاب هو السور الذي ذكره اهللا عز و جل يف 
ابن عباس وقال جماهد األعراف حجاب بني اجلنة والنار وقال ابن عباس أيضا هو تل بني اجلنة والنار وذكر 

الزهراوي حديثا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن احدا جبل حيبنا وحنبه وأنه يوم القيامة ميثل بني اجلنة 



قوام يعرفون كال بسيماهم هم إن شاء اهللا من أهل اجلنة واألعراف مجع عرف وهو املرتفع من والنار حيتبس عليه أ
األرض ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعلومها وقال بعض الناس مسي األعراف أعرافا ألن أصحابه يعرفون الناس 

اجلمهور اهنم رجال من  قال ع وهذه عجمة وإمنا املراد على أعراف ذلك احلجاب أي أعاليه وقوله رجال قال
البشر مث اختلفوا يف تعيينهم فقال شرحبيل بن سعد هم املستشهدون يف سبيل اهللا الذين خرجوا عصاة آلبائهم 

وذكر الطربي يف ذلك حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم وقال ابن عباس 
  قع يف مسند خثيمة بن سليمان يف آخر وغريه هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم وو

اجلزء اخلامس عشر عن جابر بن عبد اله قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضع املوازين يوم القيامة 
فتوزن احلسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل اجلنة ومن رجحت سيئاته على 

قيل يا رسول اهللا فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب األعراف مل حسناته مثقال صؤابة دخل النار 
يدخلوها وهم يطمعون وقيل غري هذا من التأويالت قال والالزم من اآلية أن على أعراف ذلك السور أو على 

من االعتبار  مواضع مرتفعة عن الفريقني حيث شاء اهللا تعاىل رجاال من أهل اجلنة يتأخر دخوهلم ويقع هلم ما وصف
ويعرفون كال بسيماهم أي بعالماهتم من بياض الوجوه وحسنها يف أهل اجلنة وسوادها وقبحها يف أهل النار إىل غري 
ذلك يف حيز هؤالء وحيز هؤالء وقوله مل يدخلوها وهم يطمعون املراد به أهل األعراف فقط وهو تأويل ابن مسعود 

ل اهللا ذلك الطمع يف قلوهبم إال خلري أراده هبم قال ع وهذا هو األظهر والسدي وقتادة واحلسن وقال واهللا ما جع
  األليق مما قيل يف هذه اآلية وال نظر ألحد مع قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقوله سبحانه وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار أصحاب األعراف فهم يسلمون على أصحاب اجلنة وإذا نظروا إىل 
  ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني قاله ابن عباس ومجاعة من العلماء  النار وأهلها قالوا

وقوله سبحانه ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفوهنم بسيماهم يريد من أهل النار ما أغىن عنكم مجعكم ما 
  استفهام مبعىن التقرير والتوبيخ وما الثانية مصدرية ومجعكم لفظ يعم املال واألجناد واخلول 

سبحانه أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اله برمحة ادخلوا اجلنة أهل األعراف هم القائلون إشارة إىل أهل اجلنة  وقوله
والذين خوطبوا هم أهل النار واملعىن أهؤالء الضعفاء يف الدنيا الذين حلفتم أن اهللا ال يعبؤ هبم قيل هلم ادخلوا اجلنة 

  وقال النقاش اقسم أهل النار أن أصحاب 

ألعراف داخلون النار معهم فنادهتم املالئكة أهوالء مث نادت أصحاب األعراف أدخلوا اجلنة وقرأ عكرمة دخلوا ا
  اجلنة على األخبار بفعل ماض 

قوله سبحانه ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء اآلية لفظة النداء تتضمن أن أهل النار 
نة يسمعون نداءهم وجائز أن يكون ذلك وهم يروهنم بادراك جيعله اهللا هلم على بعد وقع هلم علم بأن أهل اجل

السفل من العلو وجائز أن يكون ذلك وبينهم السور واحلجاب املتقدم الذكر وروي أن ذلك النداء هو عند اطالع 
هلم أهل اجلنة إن اهللا حرم  أهل اجلنة عليهم وقوله سبحانه أو مما رزقكم اهللا إشارة إىل الطعام قاله السدي فيقول

طعام اجلنة وشراهبا على الكافرين وإجابة أهل اجلنة هبذا احلكم هو عن أمر اهللا تعاىل ومعىن قوله تعاىل الذين اختذوا 
دينهم هلوا أي باإلعراض واالستهزاء مبن يدعوهم إىل اإلسالم وغرهتم احلياة الدنيا أي خدعتهم بزخرفها واعتقادهم 

القصوى وقوله فاليوم ننساهم هو من أخبار اهللا عز و جل عما يفعل هبم والنسيان هنا مبعىن الترك أي أهنا الغاية 
نتركهم يف العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم قاله ابن عباس ومجاعة وما كانوا عطف على ما من قوله كما 



على قوله نسوا وقوله سبحانه ولقد جئناهم بكتاب نسوا وحيتمل أن تقدر ما الثانية زائدة ويكون قوله وكانوا عطفا 
الضمري يف جئناهم ملن نقدم ذكره والكتاب اسم جنس والالم يف لقد الم قسم وقال حيىي بن سالم بل الكالم مت يف 
جيحدون وهذا الضمري ملكذيب نبيا حممد صلى اهللا عليه و سلم وهو ابتداء كالم آخر واملراد بالكتاب القرآن الكرمي 

لى علم معناه على بصرية وقوله سبحانه هل ينظرون أي ينتظرون إال تأويله أي مئاله وعاقبته يوم القيامة قاله ابن وع
عباس وغريه وقال السدي مئالة يف الدنيا وقعة بدر وغريها ويوم القيامة أيضا مث أخرب تعاىل أن مئال حال هذا الدين 

  ا فاهتم من يوم يأيت يقع معه ندمهم ويقولون تأسفا على م

اإلميان لقد جاءت رسل ربنا باحلق فالتأويل على هذا من آل يؤل ونسوه حيتمل أن يكون مبعىن الترك وباقي اآلية 
  بني ت وهذا التقرير يرجح تأويل ابن سالم املتقدم 

حلجة وقوله سبحانه إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام اآلية خطاب عام يقتضي التوحيد وا
عليه بدالئله وجاء يف التفسري واألحاديث أن اهللا سبحانه ابتدأ اخللق يوم األحد وكملت املخلوقات يوم اجلمعة 

وهذا كله والساعة اليسرية يف قدرة اهللا سبحانه سواء قال م يف ستة أيام ستة أصلها سدسة فأبدلوا من السني تاء مث 
انتهى وقوله سبحانه مث استوى على العرش معناه عند أيب املعاىل  ادغموا الدال يف التاء وتصغريه سديس وسديسة

  وغريه من حذاق املتكلمني امللك والسلطان وخص العرش بالذكر تشريفا ا إذ هو أعظم املخلوقات 
وقوله سبحانه أال له اخللق واألمر إال استفتاح كالم وأخذ املفسرون اخللق مبعىن املخلوقات أي هي كلها ملكه 

عه وأخذوا األمر مصدرا من آمر يأمر قال ع وحيتمل أن تؤخذ لفظة اخللق على املصدر من خلق خيلق خلقا واخترا
أي له هذه الصفة إذ هو املوجد لألشياء بعد العدم ويؤخذ األمر على أنه واحد األمور فيكون مبنزلة قوله وإليه 

جلميع هللا سبحانه وتبارك معناه عظم وتعاىل وكثرت يرجع األمر كله وإىل اهللا ترجع األمور وكيف ما تأولت اآلية فا
  بركاته وال يوصف هبا إال اهللا سبحانه و تبارك ال يتصرف يف كالم العرب فال يقال منه يتبارك و العاملني مجع عامل 
ر به وقوله عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال جيب املعتدين هذا أمر بالدعاء وتعبد به مث قرن سبحانه باألم
صفات حتسن معه وقوله تضرعا معناه خبشوع وإستكانه والتضرع لفظة تقتضي اجلهر ألن التضرع إمنا يكون 

بإشارات جوارح وهيآت أعضاء تقترن بالطلب وخفية يريد يف النفس خاصة وقد أثىن اهللا سبحانه على ذلك يف 
  قوله سبحانه إذ نادى ربه نداء خفيا وحنو 

عليه و سلم خري الذكر اخلفي والشريعة مقررة أن السر فيما مل يفرض من أعمال الرب أعظم  هذا قول النيب صلى اهللا
أجرا من اجلهر ت وحنو هذا البن العريب ملا تكلم على هذه اآلية قال األصل يف األعمال الفرضية اجلهر واألصل يف 

ك يف الدنيا والتفاخر على األصحاب األعمال النفلية السر وذلك ملا يتطرق إىل النفل من الرياء والتظاهر بذل
باألعمال وقلوب اخللق جبلت بامليل إىل أهل الطاعة انتهى من األحكام وقوله سبحانه إنه ال حيب املعتدين يريد يف 

الدعاء وإن كان اللفظ عاما واالعتداء يف الدعاء على وجوه منها اجلهر الكثري والصياح ويف الصحيح عنه صلى اهللا 
يها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ومنها أن يدعو يف حمال وحنو هذا من عليه و سلم أ

التشطط وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سيكون قوم يعتدون يف الدعاء وحسب املراء أن يقول اللهم 
ا قرب إليها من قول أو عمل وقال إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وم

البخاري إنه ال حيب املتعدين أي يف الدعاء وغريه انتهى ت قال اخلطايب وليس معىن االعتداء اإلكثار فقد جاء عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء وقال إذا دعا أحدكم فليستكثر فإمنا هو يسأل ربه 



أبو داود يف سننه عن عبد اهللا بن مغفل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون يف  انتهى وروى
  هذه األمة قوم يعتدون يف الطهر والدعاء انتهى 

وقوله سبحانه وال تفسدوا يف األرض اآلية ألفاظها عامة تتضمن كل فساد قل أو كثر بعد صالح قل أو كثر 
  ختصيص شيء دون شيء يف هذا حتكم إال أن يقال على جهة املثال والقصد بالنهي هو العموم و

وقوله سبحانه وأدعوه خوفا وطمعا أمر بأن يكون اإلنسان يف حالة تقرب وحترز وتأميل هللا عز و جل حىت يكون 
  اخلوف والرجاء 

العلماء ينبغي أن  كاجلناحني للطري حيمالنه يف طريق استقامة وان انفرد أحدمها هلك اإلنسان وقد قال كثري من
يغلب اخلوف الرجاء طول احلياة فإذا جاء املوت غلب الرجاء وقد رأى كثري من العلماء أن يكون اخلوف أغلب 

على املرء بكثري وهذا كله طريق احتياط ومنه متىن احلسن البصري أن يكون الرجل الذي هو آخر من يدخل اجلنة 
  اب األعراف مث أنس سبحانه بقوله إن رمحت اهللا قريب من احملسنني ومتىن سامل موىل أيب حذيفة أن يكون من أصح

وقوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح نشرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال اآلية هذه آية اعتبار 
لشني ومن واستدالل وقرأ عاصم الرياح باجلمع بشرا بالباء املضمومة والشني الساكنة وروي عنه بشرا بضم الباء وا

مجع الريح يف هذه اآلية فهو أسعد وذلك أن الرياح حيث وقعت يف القرآن فهي مقترنة بالرمحة كقوله ومن آياته أن 
يرسل الرياح مبشرات واكثر ذكر الريح مفردة إمنا هو بقرينة عذاب كقوله سبحانه ويف عاد إذ أرسلنا عليهم 

ة ومن قرأ يف هذه اآلية الريح باإلفراد فإمنا يريد به اسم اجلنس الريح العقيم وقد تقدم إيضاح هذا يف سورة البقر
وأيضا فتقييدها بنشرا يزيل االشتراك واإلرسال يف الريح هو مبعىن األجراء واإلطالق ونشرا أي تنشر السحاب 

ه وقدامها وأما بشرا بضم الباء والشني فجمع بشري كنذير ونذر والرمحة يف هذه آية املطر وبني يدي أي أمام رمحت
وأقلت معناه رفعته من األرض واستقلت به وثقاال معناه من املاء والعرب تصف السحاب بالثقل والريح نسوق 

السحاب من ورائه فهو سوق حقيقة والضمري يف سقناه عائد على السحاب ووصف البلد باملوت استعارة بسبب 
لى السحاب أي منه وحيتمل أن يعود على البلد وحيتمل شعثه وجذوبته والضمري يف قوله فأنزلنا به حيتمل أن يعود ع

  أن يعود على الريح 

وقوله تبارك وتعاىل كذلك خنرج املوتى حيتمل مقصدين أحدمها أن يراد كهذه القدرة العظيمة هي القدرة على إحياء 
يوا به حسب ما وردت املوتى وهذا مثال هلا الثاين أن يراد أن هكذا نصنع باألموات من نزول املطر عليهم حىت حي

  به اآلثار فيكون الكالم خربا ال مثاال 
وقوله سبحانه والبلد الطيب خيرج نباته آية متممة للمعىن األول يف اآلية قبلها معرفة بعادة اهللا سبحانه يف إنبات 

ادة والسدي األرضني فمن أراد أن جيعلها مثاال لقلب املؤمن وقلت الكافر كما هو حمكي عن ابن عباس وجماهد وقت
فذلك مترتب لكن ألفاظ اآلية ال تقتضي أن املثل قصد به ذلك والطيب هو اجليد التراب الكرمي األرض وخص 
بإذن ربه مدحا وتشريفا وهذا كما تقول ملن تغض منه أنت كما شاء اهللا فهي عبارة تعطي مبالغة يف مدح أو ذم 

عسري القليل كذلك نصرف اآليات أي هكذا نبني األمور واخلبيث هو السباخ وحنوها من رديء األرض و النكد ال
  و يشكرون معناه يؤمنون ويثنون بآالء اهللا سبحانه 

قوله عز و جل لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه إين أخاف عليكم عذاب يوم 
وم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملني أبلغكم عظيم قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني قال يا ق



رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ماال تعلمون قال الطربي أقسم اهللا تعاىل أنه أرسل نوحا وكذا قال أبو 
حيان لقد الالم جواب قسم حمذوف انتهى وغريه بالرفع بدل من قوله من اله ألنه يف موضع رفع وجيوز أن يكون 

ى املوضع ألن التقدير ما لكم إله غريه واملأل اجلماعة من اإلشراف قيل أهنم مأخذون من أهنم ميلؤن النفس نعتا عل
والعني وحيتمل من أنه إذا متالؤا على أمرمت وقوهلم إنا لنراك حيتمل من رؤية البصر وحيتمل من رؤية القلب وهو 

  أظهر ويف ضالل أي يف تلف وجهالة مبا تسلك وقوله 

اب عن هذا ليس يب ضاللة مبالغة يف حسن األدب واإلعراض عن اجلفاء منهم وتناول رفيق وسعة صدر هلم جو
حسب ما تقتضيه خلق النبؤة وقوله ولكين رسول تعرض ملن يريد النظر والبحث والتأمل يف املعجزة وقوله عليه 

  عوا قط بأمة عذبت السالم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون لفظ مضمنه الوعيد ال سيما وهم مل يسم
وقوله أو عجبتكم إن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترمحون فكذبوه فأجنيناه 

والذين معه يف الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أهنم كانوا قوما عمني االستفهام هنا على جهة التقرير والتوبيخ 
ع وقيل هو على حذف مضاف تقديره على لسان رجل وحيتمل أن يكون وقوله على رجل منكم قيل على مبعىن م

  معناه منزل على رجل منكم إذ كل ما يأيت من اهللا سبحانه فله حكم النزول ولعلكم ترج حبسب حال نوح ومعتقده 
ون رجال وقوله سبحانه فأجنيناه والذين معه يف الفلك اآلية ويف التفسري أن الذين كانوا مع نوح يف السفينة أربع

وقيل مثانون رجال ومثانون امرأة وقيل عشرة وقيل مثانية قاله قتادة وقيل سبعة واهللا أعلم ويف كثري من كتب احلديث 
الترمذي وغريه أن مجيع اخللق اآلن من ذرية نوح عليه السالم وقوله عمني مجع عم ويريد عمي البصائر وأتى يف 

  حديث الشفاعة وغريه أن نوحا أول الرسل 
قوله سبحانه وإىل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه أفال تتقون قال املأل الذين كفروا من و

قومه إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبني قال يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني أبلغكم 
وهم عرب فيما يذكر وأخاهم نصب بأرسلنا وهو معطوف على رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني عاد اسم احلي 

نوح وهذه أيضا نذارة من هود عليه السالم وقوله افال تتقون استعطاف إىل التقوى واإلميان وقوله أو عجبتم إن 
  جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 

روا آالء اهللا لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطة فاذك
لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني قوله وزادكم يف اخللق أي يف اخللقة 

والبسطة الكمال يف الطول والعرض وقيل زادكم على أهل عصركم وقال الطربي زادكم على قوم نوح وقاله قتادة 
لفظ يقتضي أن الزيادة على مجيع العامل وهوالذي يقتضيه ما يذكر عنهم وروي أن طول الرجل منهم كان قال ع وال

مائة ذراع وطول اقصرهم ستون وحنوها واآلالء مجع اىل على مثل معي وهي النعمة واملنة قال الطربي وعاد هؤالء 
ت مساكنهم الشحر من ارض اليمن فيما حدث ابن إسحاق من ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح وكان

وما وإىل حضرموت إىل عمان قال السدي وكانوا باألحقاف وهي الرمال وكانت بالدهم اخصب بالد فردها اهللا 
صحارى وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن قرب هود عليه السالم هنالك يف كثيب امحر ختالطه مدرة ذات 

األرض وملكوا كثريا بقوهتم وعددهم وظلموا الناس وكانوا ثالثة عشر قبيلة أراك وسدر وكانوا قد فشوا يف مجيع 
وكانوا أصحاب أوثان فبعث اهللا إليهم هودا من أفضلهم وأوسطم نسبا فدعاهم إىل توحيد اهللا سبحانه وإىل ترك 

أراد اهللا إنفاذ الظلم قال ابن إسحاق ومل يأمرهم فيما يذكر بغري ذلك فكذبوه وعتوا واستمروا على ذلك إىل أن 



أمره أمسك عنهم املطر ثالث سنني فشقوا بذلك وكان الناس يف ذلك الزمان إذا دمههم أمر بالذكر تشريفا ا إذ هو 
أعظم اهللا فيه تعظيما له مؤمنهم وكافرهم وأهل مكة يؤمئد العماليق وسيدهم رجل يسمى معاوية بن بكر فاجتمعت 

تسقون اهللا هلم فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن هزال وعتيل بن ضد ابن عاد عاد على أن جتهز منهم وفدا إىل مكة يس
  األكرب ومرثد بن سعد وكان هذا مؤمنا يكتم إميانه وجلهمة بن 

اخليربي يف سبعني رجال من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارج احلرم فأنزهلم 
مر وتغنيهم اجلرادتان قينتا معاوية وملا رأى معاوية إقامتهم وقد بعثهم عاد للغوث وأقاموا عنده شهرا يشربون اخل

أشفق على عاد وكان ابن أختهم أمه كلهذة ابنة اخليربي اخت جلهمة وقال هلك أخوايل وشق عليه أن يأمر 
أال يا قيل وحيك ...  اضيافه باالنصراف عنه فشكا ذلك إىل قينتيه فقالتا أصنع شعرا نغين به عسى أن ننبههم فقال

  ... لعل اهللا يصحبنا غماما ... قم فهينم 
  ... قد أمسوا ال يبينون الكالما ... فتسقى أرض عاد أن عادا ... 
  ... به الشيخ الكبري وال الغالما ... من العطش الشديد فليس نرجو ... 
  ... فقد أمست نساؤهم عياما ... وقد كانت نساؤهم خبري ... 
  ... وال ختشى لعادي سهاما ... وحش تأتيهم جهارا وان ال... 
  ... هناركم وليلكم التماما ... وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم ... 
  ... وال لقوا التحية والسالما ... فقبح وفدكم من وفد قوم ... 

ا احلرم وادعوا لعل فغنت به اجلرادتان فلما مسعه القوم قال بعضهم يا قوم إمنا بعثكم قومكم ملا حل هبم فادخلوا هذ
اهللا يغيثهم فخرجوا لذلك فقال هلم مرثد ابن سعد إنكم واهللا ما تسقون بدعائكم ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم 
سقيتم وأظهر إميانه يومئذ فخالفه الوفد وقالوا ملعاوية بن بكر وأبيه بكر احبسا عنا مردا وال يدخل معنا احلرم فإنه 

حلرم فاستسقى قيل بن عنز وقال يا االهنا أن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا فانشأ قد اتبع هودا ومضوا إىل ا
اهللا تعاىل سحائب ثالثا بيضاء ومحراء وسوداء مث نادى مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه 

  السحائب ما شئت فقال قيل قد اخترت السوداء 

  مادا رمددا فإهنا أكثرهن ماء فنودي قد اخترت ر
  ال تبقى من عاد أحدا 

ال والدا وال ولدا إال جعلتهم مهدا وساق اهللا السحابة السوداء اليت اختارها قيل إىل عاد حىت خرجت عليهم من 
واد هلم يقال له املغيث فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا حىت عرفت أهنا ريح امرأة منهم يقال هلا مهدر فصاحت 

ت قيل هلا ما رأيت قالت رحيا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودوهنا فسخرها اهللا عليهم سبع وصعقت فلما أفاق
ليال ومثانية أيام حسوما واحلسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إال هلك فأعتزل هود ومن معه من املؤمنني يف 

طربي مطوال وفيه اختالف فاقتضبت حظرية ما يصيبه من ريح إال ما يلتذ به قال ع وهذا قصص وقع يف تفسري ال
عيون ذلك حبسب اإلجياز ويف خربهم أن الريح كانت تدمغهم باحلجارة وترفع الظعينة عليها املرأة حىت تلقيها يف 
البحر ويف خربهم أن أقوياءهم كان أحدهم يسد بنفسه مهب الريح حىت تغلبه فتلقيه يف البحر فيقوم آخر مكانه 

د بن أسلم بلغين أن ضبعا ربت أوالدها يف حجاج عني رجل منهم ويف خربهم أن اهللا حىت هلك اجلميع وقال زي
سبحانه ملا اهلكهم بعث طريا فنقلت جيفهم حىت طرحتها يف البحر فذلك قوله سبحانه فاصبحوا ال ترى إال 



اخلزنة فغلبتهم  مساكنهم ويف بعض ما روي من شأهنم أن الريح مل تبعث قط إال مبكيال إال يومئذ فإهنا عتت على
فذلك قوله سبحانه فاهلكوا بريح صرصر عاتية وروي أن هودا ملا هلكت عاد نزل مبن آمن معه إىل مكة فكانوا هبا 

حىت ماتوا فاهللا أعلم أي ذلك كان وقوهلم أجئتنا لنعبد اهللا وحده اآلية ظاهر قوهلم وحده أهنم أنكروا أن يتركوا 
قرارهم باإلله اخلالق املبدع وهذا هو األظهر فيهم ويف عباد األوثان كلهم وال أصنامهم ويفردون العبادة هللا مع إ

  جيحد ربوبية اهللا تعاىل من الكفرة إال من أفرطت غباوته وقوهلم فاتنا مبا تعدنا 

تصميم على التكذيب واستعجال للعقوبة وقوله سبحانه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أجتادلونين يف 
تموها أنتم وءاباؤكم ما نزل اهللا هبا من سلطان فانتظروا إين معكم من املنتظرين فأجنيناه والذين معه برمحة أمساء مسي

منا اآلية أعلمهم بأن القضاء قد نفذ وحل عليهم الرجس وهو السخط والعذاب وقوله أجتادلونين يف أمساء مسيتموها 
مل فيمن يستأصل باهلالك والدابر الذي يدبر القوم ويأيت أي يف مسميات مسيتموها آلة وقطعنا دابر استعارة تستع

خلفهم فإذا انتهى القطع واالستيصال إىل ذلك فلم يبق أحد وقوله كذبوا بآياتنا دال على املعجزة وإن مل تتعني ت 
  ومن معجزاته قوله فكيدوىن مجيعا مث ال تنظرون على ما سيأيت إن شاء اهللا يف موضعه 

ود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة وقوله سبحانه وإىل مث
اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم قرأ اجلمهور وإىل مثود بغري صرف 

إرادة احلي والقراءتان فصيحتان  على ارادة القبيلة وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش وإىل مثود بالصرف على
مستعملتان وقد قال تعاىل أال إن مثودا كفروا رهبم و أخاهم عطف على نوح واملعىن وأرسلنا إىل مثود أخاهم وهي 

أخوة نسب وهم قوم عرب فهود وصاحل عربيان وكذلك إمساعيل وشعيب كذا قال الناس يف أمر إمساعيل ت النظر 
ك وذلك أن إمساعيل والده إبراهيم عليه السالم أعجمي وتعلم إمساعيل العربية من الذي أشار إليه ال خيفى علي

العرب الذين نزلوا عليه مبكة حسب ما ذكره أهل السرية فهذا وجه النظر الذي أشار إليه ويف نظره رمحة اهللا نظر 
عم خرج أبو بكر واآلجري مينعين من البحث معه ما أنا له قاصد من اإلجيار واالختصار دون البسط واالنتشار ن

  اآلجري من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وأربعة من 

  العرب هود وشعيب وصاحل ونبيك يا أبا ذر انتهى 
يذكر إمساعيل فهذا احلديث قد يعضد ما قاله ع وصاحل عليه السالم هو صاحل بن عبيد بن عابر بن ارم بن سام بن 

ذكر مكي قال وهب بعثه اهللا حني راهق احللم وملا هلك قومه ارحتل مبن معه إىل مكة فأقاموا هبا حىت ماتوا  نوح كذا
  فقبورهم بني دار الندوة واحلجر أي كما ارحتل هود مبن معه إىل مكة صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

بكم قال بعض الناس أن صاحلا جاء بالناقة من وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم أي آية أو حجة أو موعظة بينة من ر
تلقاء نفسه وقال اجلمهور بل كانت مقترحة وهذا أليق مبا ورد يف اآلثار من أمرهم روي أن قومه طلبوا منه آية 

تضطرهم إىل اإلميان وقالوا يا صاحل إن كنت صادقا فادع لنا ربك خيرج لنا من هذه اهلضبة ويف بعض الروايات من 
ة لصخرة باحلجر ناقة عشراء فدعا اهللا فتمخضت تلك اهلضبة وانشقت عن ناقة عظيمة وروي أهنا هذه الصخر

كانت حامال فولدت سقبها املشهور وروي أنه خرج معها فصيلها من الصخرة وقيل هلا ناقة اهللا تشريفا هلا 
ية يف شرهبا وحلبها قال وختصيصا وهي إضافة خلق إىل خالق وجعل اهللا هلا شربا يوما وهلم شرب يوم وكانت آ

املفسرون كانت خلقا عظيما تأيت إىل املاء بني جبلني فيزمحاهنا من العظم وقامست مثود يف املاء يوما بيوم فكانت الناقة 
ترد يومها فتستويف ماء بريهم شربا وحيلبوهنا ما شاءوا من لنب مث متكث يوما وترد بعد ذلك غبا فاستمر ذلك ما شاء 



ا مثود وقالوا ما نصنع باللنب املاء أحب إلينا منه وكان سبب امللل فيما روي أهنا كانت تصيف يف بطن اهللا حىت ملته
الوادي وادي احلجر وتشتو يف ظاهره فكانت مواشيهم تفر منها فتمالئوا على ملل الناقة وروي أن صاحلا أوحى اهللا 

  هم بذلك فقالوا عياذا إليه أن قومك سيعقرون الناقة وينزل هبم العذاب عند ذلك فأخرب

باهللا أن نفعل ذلك فقال إن مل تفعلوا أنتم أوشك أن يولد فيكم من يفعله وقال هلم صفة عاقرها أمحر أشقر أزرق 
فولد قدار على الصفة املذكورة فكان الذي عقرها بالسيف وقيل بالسهم يف ضرعها وهرب فصيلها عند ذلك حىت 

الثا فقال يا صاحل هذا ميعاد ثالثة أيام للعذاب وأمرهم قبل رغاء الفصيل أن صعد على جبل يقال له القارة فرغا ث
يطلبوه عسى أن يصلوا إليه فيندفع عنهم العذاب به فراموا الصعود إليه يف اجلبل فارتفع اجلبل يف السماء حىت ما 

ستصفر وجوهكم يف اليوم تناله الطري وحينئذ رغا الفصيل وروي أن صاحلا عليه السالم قال هلم حني رغا الفصيل 
األول وحتمر يف الثاين وتسود يف الثالث فلما ظهرت العالمات اليت قال هلم أيقنوا باهلالك واستعدوا ولطخوا ابداهنم 

باملر وحفروا القبور وحتنطوا وتكفنوا يف األنطاع فأخذهتم الصيحة وخرج صاحل ومن آمن معه حىت نزل رملة 
القصص وهذا القدر كاف ومن أراد استيفاء هذا القصص فليطالع الطربي قال ع  فلسطني وقد اكثر الناس يف هذا

وبالد مثود هي بني الشام واملدينة وهي اليت مر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع املسلمني يف غزوة تبوك فقال 
م مث اعتجر بعمامة وأسرع ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصاهب

  السري حىت جاز الوادي صلى اهللا عليه و سلم ت ولفظ البخاري مث قنع رأسه وأسرع السري احلديث 
وقوله سبحانه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض اآلية بوأكم معناه مكنكم وهي مستعملة 

اليت قصرت على بقاع من األرض خمصوصة خبالف بيوت يف املكان وظروفه و القصور مجع قصر وهي الديار 
العمود وقصرت على الناس قصرا تاما والنحت النجر والقشر يف الشيء الصلب كاحلجر والعود وحنوه وكانوا 

  ينحتون اجلبال لطول أعمارهم و تعثوا معناه تسفدوا قال أبو حيان ومفسدين حال مؤكدة 

العظماء الكفرة و الذين استضعفوا هم العامة واالغفال يف الدنيا وهم اتباع انتهى و الذين استكربوا هم األشراف و
الرسل وقوهلم أتعلمون استفهام على معىن االستهزاء واالستخفاف فأجاب املؤمنون بالتصديق والصرامة يف دين اهللا 

  فحملت االنفة األشراف على مناقضة املؤمنني يف مقالتهم واستمروا على كفرهم 
انه فعقروا الناقة يقتضي بتشريكهم أمجعني يف الضمري إن عقر الناقة كان على متاىلء منهم واتفاق وقوله سبح

وكذلك روي أن قدارا مل يعقرها حىت كان يستشري وعتوا معناه خشنوا وصلبوا ومل يذعنوا لألمر والشرع وصمموا 
والرجفة ما تؤثره الصيحة أو الطامة اليت  على تكذيبه واستعجلوا النقمة بقوهلم ائتنا مبا تعدنا فحل هبم العذاب

يرجف هبا اإلنسان وهو أن يتحرك ويضطرب ويرتعد ومنه فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرجف فؤاده 
وروي أن صيحة مثود كان فيها من كل صوت مهول وكانت مفرطة شقت قلوهبم فجثموا على صدورهم واجلامث 

امثني معناه باركني قد صعق هبم وهو تشبيه جبثوم الطري وجثوم الرماد قال بعض الالطىء باألرض على صدره فج
املفسرين معناه محما حمترقني كالرماد اجلامث وذهب صاحب هذا القول إىل أن الصيحة اقترن هبا صواعق حمرقة وروي 

احلرم مث هلك بعد أن الصيحة أصابت كل من كان منهم يف شرق األرض وغرهبا إال رجال كان يف احلرم فمعنه 
خروجه من احلرم ففي مصنف أيب داود قيل يا رسول اله من ذلك الرجل قال أبو رغال وذكره الطربي أيضا عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا اخلرب يرد ما يف السري من أن أبا رغال هو دليل الفيل وقوله فتوىل عنهم أي توىل 



ذاب وكذلك روي أنه عليه السالم خرج من بني أظهرهم قبل نزول عنهم وقت عقر الناقة وذلك قل نزول الع
  العذاب وهو الذي تقتضيه خماطبته هلم وحيتمل أن يكون خطابه هلم وهم موتى على جهة التفجع عليهم 

وذكر حاهلم أو غري ذلك كما خاطب النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل قليب بدر قال الطربي وقيل أنه مل هتلك أمة 
معها وروي أنه أرحتل مبن معه حىت جاء مكة فأقام هبا حىت مات ولفظ التويل يقتضي اليأس من خريهم واليقني  ونبيها

يف إهالكهم وقوله ولكن ال حتبون الناصحني عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي السديد إذ كالم الناصح 
  ر مضحكاتك صعب مضاد لشهوة الذي ينصح ولذلك تقول العرب أمر مبكياتك ال أم

وقوله سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون 

وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني لوط عليه السالم  فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين
بعثه اهللا سبحانه إىل أمة تسمى سدوم وروي أنه ابن أخي إبراهيم عليه السالم ونصبه إما بارسلنا املتقدم يف األنبياء 

ن هذه املعصية يف أمة وأما بفعل حمذوف تقديره واذكر لوطا والفاحشة إتيان الذكور يف األدبار وروي أنه مل تك
قبلهم وحكم هذه الفاحشة عند مالك وغريه الرجم أحصن أم مل حيصن وحرق أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه رجال 

عمل عمل قوم لوط وقرأ نافع وغريه إنكم على اخلرب كأنه فسر الفاحشة واإلسراف الزيادة الفاسدة ومل تكن 
ية وإمنا كانت بكفر وخذالن و يتطهرون معناه يتنزهون عن حالنا مراجعة قومه باحتجاج منهم وال مبدافعة عقل

وعادتنا قال قتادة عابوهم بغري عيب وذموهم بغري ذم واستثىن اهللا سبحانه امرأة لوط عليه السالم من الناجني وأخرب 
ى أهل اللغة غرب أهنا هلكت والغابر هو الباقي هذا هو املشهور يف اللغة وقد جييء الغابر مبعىن املاضي وكذلك حك

  مبعىن بقي ومبعىن مضى وقوله و أمطرنا عليهم مطرا اآلية أي حبجارة وروي أن اهللا تعاىل بعث 

جربيل فاقتلعها جبناحه وهي ست مدن وقيل مخس وقيل أربع فرفعها حىت مسع أهل السماء الدنيا صراخ الديكة 
ض وتبعتهم احلجارة مع هذا فأهلكت من كان منهم ونباح الكالب مث عكسها ورد أعالها أسفلها وأرسلها إىل األر

من كان يف سفر أو خارجا من البقع املرفوعة وقالت امرأة لوط حني مسعت الوجبة واقوماه والتفتت فأصابتها 
  صخرة فقتلتها 

فأوفوا وقوله سبحانه وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من اله غريه قد جاءتكم بينة من ربكم 
الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشيائهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها اآلية قيل يف مدين أنه اسم بلد 
وقطر وقيل اسم قبيلة وقيل هم من ولد مدين بن إبراهيم اخلليل وهذا بعيد وروي أن لوطا هو جد شعيب ألمه 

ول القصص والبينة إشارة إىل معجزته وال تبخسوا وقال مكي كان زوج بنت لوط وأخاهم منصوب بأرسلنا يف أ
معناه وال تظلموا ومنه قوهلم حتسبها محقاء وهي باخس أي ظاملة خادعة وقال يف سورة هود البخس النقص ت 

وحيتمل واهللا أعلم أن البخس هو ما اعتاده الناس من ذم السلع ليتوصلوا بذلك إىل رخصها فتأمله واهللا أعلم مبا 
قال أبو حيان وال تبخسوا متعد إىل مفعولني تقول خبست زيدا حقه أي نقصته إياه انتهى و أشيائهم  أراد سبحانه

يريد أمتعتهم وأمواهلم وال تفسدوا لفظ عام يف دقيق الفساد وجليلة وكذلك اإلصالح عام ذلكم خري لكم أي عند 
ون إميان وال تقعدوا بكل صراط اآلية قال اهللا إن كنتم مؤمنني أي بشرط اإلميان والتوحيد وإال فال ينفع عمل د

السدي هذا هني عن العشارين واملتغلبني وحنوه من أخذ أموال الناس بالباطل و الصراط الطريق وذكل أهنم كانوا 



يكثرون من هذا ألنه من قبيل خبسهم ونقصهم الكيل والوزن وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه هو هني عن السلب 
  ك من وقطع الطرق وكان ذل

فعلهم وروي يف ذلك حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وما تقدم من اآلية يؤيد هذين القولني وقال ابن عباس 
وغريه قوله وال تقعدوا هنى هلم عما كانوا يفعلونه من رد الناس عن شعيب وذلك أهنم كانوا يقعدون على الطرقات 

ويصدونه وما بعد هذا من األلفاظ يشبه هذا من القول والضمري  املفضية إىل شعيب فيتوعدون من أراد اجمليء إليه
يف به حيتمل أن يعود على اسم اهللا وأن يعود على شعيب يف قوله من رأى القعود على الطرق للرد عن شعيب قال 

قلة عدد الداودي وعن جماهد يبغوهنا عوجا يلتمسون هلا الزيغ انتهى مث عدد عليهم نعم اهللا تعاىل وأنه كثرهم بعد 
وقيل أغناهم بعد فقرمهثم حذرهم ومثل هلم مبن امتحن من األمم وقوله وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت 

به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا اآلية قوله اصربوا هتديد للطائفة الكافرة وقوهلم أو لتعودن يف ملتنا معناه أو لتصرين 
اد الشيء إىل حال قد كان فيها قبل ذلك وهي على هذا الوجه ال وعاد يف كالم العرب على وجهني أحدمها ع

  ... وعمرا توىل بابثني يعود ... أال ليت أيام الشباب جديد ... تتعدى فإن عديت فبحرف ومنه قول الشاعر 
أن احلال ومنه قوله تعاىل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه والوجه الثاين أن تكون مبعىن صار وعاملة عملها وال تتضمن 

  ... شيبا مباء فعادا بعد ابواال ... تلك املكارم القعبان من لنب ... قد كانت متقدمة ومنه قول الشاعر 
  ... وعاد راسى كالثغامة ... ومنه قول اآلخر 

 ومنه قوله تعاىل حىت عاد كالعرجون القدمي على أن هذه حمتملة بقوله يف اآلية أو لتعودن وشعيب عليه السالم مل يك
قط كافرا فيقتضى أهنا مبعىن صار وأما يف جهة املؤمنني به بعد كفرهم فيترتب املعىن اآلخر وخيرج عنه شعيب وقوله 
  أو لو كنا كارهني توقيف منه هلم على شنعة املعصية وطلب أن يقروا بالسنتهم بإكراه املؤمنني على اإلخراج ظلما 

ه سد مسد جواب الشرط وهو أن عدنا أو هو جوابه على قول وغسما قال ص قد افترينا هو مبعىن املستقبل ألن
انتهى وقوله إال أن يشاء اهللا ربنا حيتمل أن يريد إال أن يسبق علينا يف ذلك من اهللا سابق سوء وينفذ منه قضاء ال 

ل أن يرد قال ع واملؤمنون هو اجملوزون لذلك وأما شعيب فقد عصمته النبوءة وهذا أظهر مما حيتمل القول وحيتم
يريد استثناء ما ميكن أن يتعبد اهللا به املؤمنني مما يفعله الكفار من القربات وقيل أن هذا االستثناء إمنا هو تسنن 

وتأدب وقوله وسع ربنا كل شيء علما معناه وسع علم ربنا كل شيء كما تقول تصبب زيد عرقا أي تصبب عرق 
ه على اهللا توكلنا استسالم هللا سبحانه ومتسك بلطفه وذلك زيد و وسع مبعىن أحاط وقوله افتح معناه أحكم وقول

  يؤيذ التأويل األول يف قوله إال أن شاء اهللا ربنا 
وقوله سبحانه وقال املأل الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا اآلية أي قال املأل لتباعهم ومقلديهم والرجفة 

رتعاد واضطراب فيحتمل أن فرقة من قوم شعيب هلكت بالرجفة الزلزلة الشديدة اليت ينال اإلنسان معها اهتزاز وا
وفرقة بالظلة وحيتمل أن الظلة والرجفة كانتا يف حني واحد ت و الرجفة هي الصيحة يرجف بسببها الفؤاد وكذلك 

هو مصرح هبا يف قصة قوم شعيب يف قوله سبحانه وأخذت الذين ظلموا الصيحة اآلية وقوله سبحانه كان مل يغنوا 
يها الضمري يف قوله فيها عائد على دارهم و يغنوا معناه يقيمون بنعمة وخفض عيش وهذا اللفظ فيه قوة اإلخبار ف

كان مل يكن بني احلجون ... عن هالكهم ونزول النقمة هبم والتنبيه على العربه واالتعاظ هبم وحنو هذا قول الشاعر 
  ... أنيس ومل يسمر مبكة سامر ... إىل الصفا 



فغنيت يف املكان إمنا يقال يف اإلقامة اليت هي مقترنة بتنعم وعيش مرضي وقوله يا قوم لقد أبلغتكم رساالت  قال ع
  ريب ونصحت لكم كالم 

يقتضي حزنا وإشفاقا ملا رأى هالك قومه إذ كان أمله فيهم غري ذلك وملا وجد يف نفسه ذلك طلب أن يثري يف نفسه 
م وإعراضهم مث قال لنفسه ملا نظر وفكر فكيف أسى على قوم كافرين وحنو سبب التسلى عنهم فجعل يعدد معاصيه

هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم ألهل قليب بدر و أسى معناه احزن قال مكي وسار شعيب مبن معه حىت سكن مكة 
  إىل أن ماتوا هبا 

لهم يضرعون أخرب سبحانه أنه ما بعث وقوله سبحانه وما أرسلنا يف قرية من بين إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لع
نبيا يف قرية وهي املدينة إال أخذ أهلها املكذبني له بالبأساء وهي املصائب يف املال وعوارض الزمن والضراء وهي 

املصائب يف البدن كاألمراض وحنوها لعلهم يضرعون أي ينقادون إىل اإلميان وهكذا قوهلم احلمى أضرعتين لك مث 
ئة وهي البأساء والضراء احلسنة وهي البأساء والضراء احلسنة وهي السراء والنعمة حىت عفوا معناه بدلنا مكان السي

حىت كثروا يقال عفا النبات والريش إذا كثر نباته ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى 
ء والسراء إمنا هي باالتفاق وليست بقصد كما خيرب به وملا بدل اهللا حاهلم باخلري لطفا هبم فنموا رأوا أن إصابة الضرا

النيبء واعتقدوا أن ما أصاهبم من ذلك إمنا هو كاالتفاق الذي كان آلبائهم فجعلوه مثاال أي قد أصاب هذا آبائنا 
أسف فال ينبغي لنا أن ننكره مث أخرب سبحانه أنه أخذ هذه الطوائف الليت هذا معتقدها وقوله بغتة أي فجأة وأخذة 

  وبطشا للشقاء السابق هلم يف قدمي علمه سبحانه 
وقوله تعاىل ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض أي من بركات املطر والنبات 
وتسخري الرياح والشمس والقمر يف مصاحل العباد وهذا حبسب ما يدركه نظر البشر وهللا سبحانه خدام غري ذلك ال 

  صى عددهم وما يف علم اهللا أكثر حي
  وقوله سبحانه افأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 

نائمون اآلية تتضمن وعيدا للكافرين املعاصرين لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ألنه ملا أخرب عما فعل يف األمم 
استفهام على جهة التوقيف والبأس العذاب و اخلالية قال ومن يؤمن هؤالء أن ينزل هبم مثل ما نزل بأولئك وهذا 

  مكر اهللا هي إضافة خملوق إىل خالق واملراد فعل يعاقب به مكرة الكفرة والعرب تسمي العقوبة باسم الذنب 
وقوله سبحانه أومل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها هذه الف تقرير دخلت على واو العطف و يهدي معناه 

املبني اهللا سبحانه وحيتمل أن يكون املبني قوله أن لو نشاء أي علمهم بذلك وقال ابن عباس  يبني فيحتمل أن يكون
وجماهد وابن زيد يهدي معناه يتبني وهذه أيضا آية وعيد أي أمل يظهر لوارثي األرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم 

  العبارة وعظ حبال من سلف من املهلكني  وما حل هبم أنا نقدر لو شئنا أصبناهم بذنوهبم كما فعلنا مبن تقدم ويف
وقوله سبحانه تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءهتم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل 
كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين تلك ابتداء و القرى قال قوم هو نعت واخلرب نقص وعندي أن أهل القرى 

ويف ذلك معىن التعظيم هلا وملهلكها وهذا كما قيل يف قوله تعاىل الكتاب قال عليه السالم اولئك هي خرب االبتداء 
املأل وكقوله ابن أيب الصلت تلك املكارم وهذا كثري مث ابتدأ سبحانه اخلرب عن مجيعهم بقوله جاءهتم رسلهم بالبينات 

من التأويل أحدها أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق  فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل هذا الكالم حيتمل وجوها
منهم فكذبوه ألول أمره مث استبانت حجته وظهرت اآليات الدالة على صدقه مع استمرار دعوته فلجوا هم يف 



كفرهم ومل يؤمنوا مبا سبق به تكذيبهم والثاين من الوجوه أن يريد فما كان آخرهم يف الزمن ليؤمن مبا كذب به 
  الزمن بل مشى بعضهم على أوهلم يف 

سنن بعض يف الكفر أشار إىل هذا التأويل النقاش والثالث أن هؤالء لو ردوا من اآلخرة إىل الدنيا مل يكن منهم إميان 
قاله جماهد وقرنه بقوله ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه والرابع أنه حيتمل فما كانوا ليؤمنوا مبا سبق يف علم اهللا سبحانه 

  بون به وذكر هذا التأويل املفسرون اهنم مكذ
وقوله سبحانه وما وجدنا ألكثرهم من عهد اآلية اخرب سبحانه أنه مل جيد ألكثرهم ثبوتا على العهد الذي أخذه 

سبحانه على ذرية آدم وقت استخراجهم من ظهره قاله أبو العالية عن أيب بن كعب وحيتمل أن يكون املعىن وما 
هد وقبول وصاة مما جاءهتم به الرسل عن اهللا وال شكروا نعم اهللا عز و جل قال ص وجدنا ألكثرهم التزام ع

  ألكثرهم حيتمل أن يعود على الناس أو على أهل القرى أو األمم املاضية انتهى 
وقوله سبحانه مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون ومالئه فظلموا هبا اآليات يف هذه اآلية عام يف التسع 

  ها والضمري يف من بعدهم عائد على األنبياء املتقدم ذكرهم وعلى أممهم وغري
وقوله سبحانه فانظر كيف كان عاقبة املفسدين فيه وعيد وحتذير للكفرة املعاصرين لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

هللا إال احلق قرأ نافع وقوله سبحانه وقال موسى يا فرعون إين رسول من رب العاملني حقيق علي أن ال أقول على ا
وحده على بإضافة على إليه وقرأ الباقون على بسكون الياء قال الفارسي معىن هذه القراءة أن على وضعت موضع 
الباء كأنه قال حقيق بان ال أقول على اهللا إال احلق وقال قوم حقيق صفة لرسول مت عندها الكالم وعلى خرب مقدم 

لى قراءة من سكن الياء خفض وعلى قراءة من فتحها مشددة رفع ويف قراءة عبد وأن ال أقول ابتداء وإعراب أن ع
اهللا حقيق أن ال أقول وهذا املخاطبة إذا تأملت غاية يف التلطف وهناية يف القول اللني ايل أمر به عليه السالم وقوله 

  قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معين بين إسرائيل قال إن 

إن كنت من الصادقني البينة هنا إشارة إىل مجيع آياته وهي على املعجزة منها أدل وهذا من كنت جئت بآية فأت هبا 
موسى عليه السالم عرض نبؤته ومن فرعون استدعاء خرق العادة الدال على الصدق وظاهر هذه اآلية وغريها أن 

ه إال إىل إرسال بين إسرائيل موسى عليه السالم مل تننب شريعته إال على بين إسرائيل فقط ومل يدع فرعون وقوم
وذكره لعله يتذكر أو خيشى وقوله فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني روي ان موسى قلق به ومبجاورته فرعون فقال 

ألعوانه خذوه فألقى موسى العصا فصارت ثعبانا ومهت بفرعون فهرب منها وقال السدي أنه أحدث وقال يا 
ن جبري ويقال أن الثعبان وضع اسفل حلييه يف األرض وأعالمها يف أعلى موسى كفه عين فكفه وقال حنوه سعيد ب

شرفات القصر والثعبان احلية الذكر وهو أهول وأجرأ قاله الضحاك وقال قتادة صارت حية اشعر ذكرا وقال ابن 
عبان حقيقة عباس غرزت ذنبها يف األرض ورفعت صدرها إىل فرعون وقوله مبني معناه ال ختييل فيه بل هو بني أنه ث

  و نزع يده معناه من جبيبه أو كمه حسب اخلالف يف ذلك 
وقوله فإذا هي بيضاء للنظارين قال جماهد كاللنب أو أشد بياضا وروي أهنا كانت تظهر منرية شفافة كالشمس تأتلق 

يتان عرضهما وكان موسى عليه السالم آدم أمحر إىل السواد مث كان يرد يديه فترجع إىل لون بدنه قال فهاتان اآل
عليه السالم للمعارضة ودعا إىل اهللا هبما وخرق العادة هبما ت وظاهر اآلية كما قال وليس يف اآلية ما يدل على أنه 

  أراد بإلقاء العصا االنتظار والتخويف كما يعطيه ما تقدم ذكره من القصص 
جكم من أرضكم فماذا تأمرون ال حمالة وقوله عز و جل قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن خير



أهنم خافوا أمر موسى وجالت ظنوهنم كل جمال وقوله فماذا تأمرون الظاهر أنه من كالم املأل بعضهم لبعض وقيل 
  انه من كالم 

فرعون هلم وروى كردم عن نافع تأمرون بكسر النون وكذلك يف الشعراء وما استفهام وذا مبعىن الذي فهما ابتداء 
ويف تأمرون ضمري عائد على الذي تقديره تأمرون به وجيوز أن جتعل ماذا مبنزلة اسم واحد يف موضع نصب وخرب 

بتأمرون وال يضمر فيه على هذا وقوله قالوا ارجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم أشار 
مع السحرة وحكى النقاش أنه مل يكن جيالس املأل على فرعون بأن يؤخر موسى وهارون ويدع النظر يف أمرمها وجي

فرعون ولد غية وإمنا كانوا أشرافا ولذلك أشاروا باإلرجاء ومل يشريوا بالقتل وقالوا أن قتلته دخلت على الناس 
  شبهة ولكن أغلبه باحلجة 

ملقربني األجر هنا وقوله سبحانه وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني قال نعم وإنكم ملن ا
األجرة واختلف الناس يف عدد السحرة على أقوال كثرية ليس هلا سند يوقف عنده واحلاصل من ذلك أهنم مجع 
عظيم وقوله تعاىل قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس 

قاء أو يتأخر وهذا فعل املدل الواثق بنفسه والظاهر أن التقدم يف وخري السحرة موسى يف أن يتقدم يف اإلل
التخييالت واملخاريق أجنح ألن بديهتها متضي بالنفوس فليظهر اهللا أمر نبوءة موسى قوى نفسه ويقينه ووثق باحلق 

ص يف أن هلم فأعطاهم التقدم فنشطوا وسروا حىت أظهر اهللا احلق وأبطل سعيهم وقوله سبحانه سحروا أعني الناس ن
فعال ما زائد على ما حيدثونه من التزويق واسترهبوهم مبعىن أرهبوهم أي فزعوهم ووصف اهللا سبحانه سحرهم 

بالعظيم ومعىن ذلك من كثرته وروي أهنم جلبوا ثالمثائة وستني بعريا موقورة باجلبال والعصي فلما ألقوها حتركت 
ذلك واسترههم قال الزجاج قيل أهنم جعلوا فيها الزيبق ومألت الوادي يركب بعضها بعضا فاستهول الناس 

  فكانت ال تستقر 
  وقوله 

سبحانه وأوحينا إىل موسى أن الق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وروي أن موسى عليه السالم ملا كان يوم 
لقوا اجلمع خرج متكئا على عصاه ويده يف يد أخيه وقد صف له السحرة يف عدد عظيم حسبما ذكر فلما ا

واسترهبوا أوحى اهللا إليه أن ألق فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني فعظم حىت كان كاجلبل وروي أن السحرة ملا 
ألقوا وألقى موسى جعلوا يرقون وجعلت حباهلم تعظم وجعلت عصا موسى تعظم حىت سدت األفق وابتلعت الكل 

 عز و جل ومد موسى يده إىل فمه فعاد عصا كما وروي أن الثعبان استوىف تلك احلبال والعصي أكال واعدمها اهللا
كان فعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر فخروا سجدا مؤمنني باهللا ورسوله وتلقف معناه تبتلع 

  وتزدرد وقرأ ابن جبري تلقم بامليم 
سطوع الربهان وظهور وقوله سبحانه فوقع احلق اآلية أي نزل ووجد وقال أبو حيان فوقع أي فظهر واحلق يريد به 

 يف قوله فغلبوا عائد على مجيعهم اإلعجاز وما كانوا يعملون لفظ يعم سحر السحرة وسعي فرعون وشيعته والضمري
أيضا ويف قوله وانقلبوا صاغرين إن قدرنا انقالب اجلمع قبل إميان السحرة فهم يف الضمري وإن قدرناه بعد إمياهنم 
فليسوا يف الضمري يف قوله فغلبوا عائد على مجيعهم أيضا ويف قوله وانقلبوا صاغرين إن قدرنا انقالب اجلمع قبل 

فهم يف الضمري وإن قدرناه بعد إمياهنم فليسوا يف الضمري وال حلقهم صغار ألهنم آمنوا واستشهدوا إميان السحرة 
  رضي اهللا عنهم 



وقوله سبحانه وإلقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العاملني رب موسى وهارون قال أأمنتم به قبل أن آذن لكم 
فسوف تعلمون ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف مث  إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها

ألصلبنكم أمجعني ملا رأى السحرة من عظيم القدرة ما تيقنوا به نبوءة موسى آمنوا بقلوهبم وانضاف إىل ذلك 
االستهوال واالستعظام والفزع من قدرة اهللا عز و جل فخروا هللا سبحانه متطارحني قائلني بالسنتهم آمنا برب 

  موسى وهارون قال ع وهارون أخو موسى اسن منه بثالث سنني وقول فرعون به قبل أن  العاملني رب

آذن لكم دليل على وهنه وضعف أمره ألنه إمنا جعل ذنبهم عدم إذنه والضمري يف به حيتمل أن يعود على اسم اهللا 
الزمهم أن هذا كان عن  سبحانه وحيتمل أن يعود على موسى عليه السالم وعنفهم فرعون على اإلميان قل أذنه مث

اتفاق منهم وروي يف ذلك عن ابن عباس وابن مسعود أن موسى اجتمع مع رئيس السحرة وامسه مشعون فقال له 
موسى أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون يب فقال نعم فعلم بذلك فرعون فلهذا قال إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة مث 

  توعدهم 
ا منقلبون وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا اآلية هذا استسالم من مؤمين وقوله سبحانه قالوا انا إىل ربن

السحرة واتكال على اهللا سبحانه وثقة مبا عنده وقرأ اجلمهور تنقم بكسر القاف ومعناه وما تعد علينا ذنبا تواخذنا 
ال ابن عباس ملا آمنت السحرة البتع به إال أن آمنا قال ابن عباس وغريه فيهم اصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ق

موسى ستمائة ألف من بين إسرائيل وقول مال فرعون أتذر موسى وقومه اآلية مقالة تتضمن إغراء فرعون وحتريضه 
وقوهلم ويذرك وإهلتك روي أن فرعون كان يف زمنه للناس إهلة من بقر وأصنام وغري ذلك وكان فرعون قد شرع 

ى فقوله على هذا أنا ربكم األعلى إمنا يريد بالنسبة إىل تلك املعبودات وقيل إن فرعون ذلك وجعل نفسه االله األعل
كان يعبد حجرا يعلقه يف صدره كأنه ياقوتة أو حنوها وعن احلسن حنوه وقوله سنقتل أبناءهم املعىن سنستمر على ما 

ا و قاهرون يقتضي حتقري أمرهم أي هم أقل كنا عليه من تعذيبهم وقوله وانا فوقهم يريد يف املنزلة والتمكن من الدني
من أن يهتم هبم قلت وهذا من عدو اهللا جتلد وإال فقد قال فيما أخرب اهللا سبحانه به عنه أن هؤالء لشرذمة قليلون 

  وأهنم لنا لغائظون وإنا جلميع حذرون 
ل أبناءهم وتوعدهم قال موسى لبين وقوله سبحانه قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا اآلية ملا قال فرعون سنقت

  إسرائيل يثبتهم ويعدهم عن اهللا 

تعاىل استعينوا باهللا واألرض هنا أرض الدنيا وهو األظهر وقيل املراد هنا أرض اجلنة وأما يف الثانية فأرض الدنيا ال 
م أوذينا من قبل أن تأتينا غري والصرب يف هذه اآلية يعم االنتظار الذي هو عبادة والصرب يف املناجزات والبأس وقوهل

يعنون به الذبح الذي كان يف املدة اليت كان فرعون يتخوف فيها أن يولد املولود الذي خيرب ملكه ومن بعد ما 
جئتنا يعنون به وعيد فرعون وسائر ما كان خالل تلك املدة من االخافة هلم وقال ابن عباس والسدي إمنا قالت بنوا 

اتبعهم فرعون واضطرهم إىل البحر قال ع وباجلملة فهو كالم جيري مع املعهود من بين  إسرائيل هذه املقالة حني
إسرائيل من اضطراهبم على أنبيائهم وقلة يقينهم واستعطاف موسى هلم بقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ووعده 

 إسرائيل سلوكهم هذا هلم باالستخالف يف األرض يدل على أنه يستدعي نفوسا نافرة ويقوي هذا الظن يف جهة بين
السبيل يف غري ما قصة وقوله فينظر كيف تعملون تنبيه وحض على االستقامة ولقد استخلفوا يف مصر يف زمن داود 

  وسليمان وقد فتحوا بيت املقدس مع يوشع 
ن وقوله سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني أي باجلدوب والقحوط وهذه سرية اهللا يف األمم وقوله ونقص م



الثمرات أي حىت روي أن النخلة من خنلهم ال حتمل إال مثرة واحدة وقال حنوه رجاء بن حيوة وفعل اهللا تعاىل هبم 
  هذا لينيبوا ويزدجروا عماهم عليه من الكفر إذ أحوال الشدة ترق معها القلوب وترغب فيما عند اهللا سبحانه 

تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه اآلية كان القصد يف  وقوله عز و جل فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن
اصابتهم بالقحط والنقص يف الثمرات ان ينيبوا ويرجعوا فإذا هم قد ضلوا وجعلوها تشاؤما مبوسى فكانوا إذا اتفق 

د هلم اتفاق حسن يف غالت وحنوها قالوا هذه لنا وبسببنا وإذا ناهلم ضر قالوا هذا بسبب موسى وشؤمه قاله جماه
  وغريه وقرأ اجلمهور يطريوا بالياء 

وشد الطاء والياء األخرية وقرأ طلحة بن مصرف وغريه تطريوا بالتاء وختفيف الطاء وقرأ طلحة بن مصرف وغريه 
تطريوا بالتاء وختفيف الطاء وقرأ جماهد تشاءموا مبوسى بالتاء حظهم ونصيبهم قال ابن عباس وهو مأخوذ من زجر 

  اهللا من فوق وبلفظ الشؤم الطري فسمي ما عند 
وقوله سبحانه اال إمنا طائرهم عند اهللا من القدر لإلنسان طائرا ملا كان اإلنسان يعتقد أن كل ما يصيبه إمنا هو 

حبسب ما يراه يف الطائر فهي لفظة مستعارة ومهما أصلها عند اخلليل ماما فأبدلت األلف األوىل هاء وقال سيبويه 
ف واحد ملعىن واحد وقال غريه معناها مه أي كف وما جزاء ذكره الزجاج وهذه اآلية هي مه ما خلطتا وهي حر

  تتضمن طغياهنم وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر البحت 
وقوله سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان اآلية الطوفان مصدر من قولك طاف يطوف فهو عام يف كل شيء يطوف إال 

ملاء واملطر الشديد قال ابن عباس وغريه الطوفان يف هذه اآلية هو املطر الشديد أن استعمال العرب له كثري يف ا
أصاهبم وتواىل عليهم حىت هدم بيوهتم وضيق عليهم وقيل طم فيض النيل عليهم وروي يف كيفيته قصص كثري 

و املوت قلت ولو وقالت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الطوفان املراد يف هذه اآلية ه
صح هذا النقل مل يبق جممال وروي أن اهللا عز و جل ملا واىل عليهم املطر عرقت أرضهم وامتنعوا من الزراعة قالوا يا 

موسى أدع لنا ربك يف كشف هذا الغرق وحنن نؤمن فدعا فكشفه اهللا عنهم فانبتت األرض إنباتا حسنا فنكثوا 
ال إحسان من اهللا الينا فبعث اهللا عليهم حينئذ اجلراد فأكل مجيع ما انبتت األرض وقالوا ما نود انا مل منطر وما هذا إ

فروى ابن وهب عن مالك أنه أكل حىت أبواهبم وأكل احلديد واملسامري وضيق عليهم غاية التضييق وترك اهللا من 
  هللا فكشفه نباهتم ما يقوم به الرمق فقالوا ملوسى ادع لنا ربك يف كشف اجلراد وحنن نؤمن فدعا ا

ورجعوا إىل كفرهم فبعث اهللا عليهم القمل وهي الدىب صغار اجلراد الذي يثب وال يطري قاله ابن عباس وغريه وقرأ 
احلسن القمل بفتح القاف وسكون امليم فهي على هذا القمل املعروف وروي أن موسى مشى بعصاه إىل كثيب 

أدع يف كشف هذا فدعا فرجعوا إىل طغياهنم وكفرهم فبعث اهللا أهيل فضربه فانتشر كله قمال يف مصر مث أهنم قالوا 
عليهم الضفادع فكانت تدخل يف فرشهم وبني ثياهبم وإذا هم الرجل أن يتكلم وثب ضفدع يف فمه قال ابن جبري 
كان الرجل جيلس إىل ذقنه يف الضفادع وقال ابن عباس ملا أرسلت الضفادع عليهم وكانت برية مسعت وأطاعت 

تقذف أنفسها يف القدور وهي تغلي فأثاهبا اهللا حبسن طاعتها برد املاء فقالوا يا موسى ادع يف كشف هذا فجعلت 
فدعا فكشف فرجعوا إىل كفرهم فبعث اهللا عليهم الدم فرجع ماؤهم الذي يستقونه وحيصل عنده دما فروي أنه 

يلي القبطي دما والذي يلي اإلسراءيلي ماء كان يستقى القبطي واإلسرائيلي باناء واحد فإذا خرج املاء كان الذي 
إىل حنو هذا وشبهه من العذاب بالدم املنقلب عن املاء هذا قول مجاعة من املتأولني وقال زيد بن أسلم إمنا سلط 

عليهم الرعاف فهذا معىن قوله والدم وقوله آيات مفصالت التفصيل اصله يف اإلجرام إزالة االتصال فهو تفريق 



ستعمل يف املعاين فرياد به أنه فرق بينها وأزيل اشتباكها وإشكاهلا فيجيء من ذلك بياهنا وقالت فرقة شيئني فإذا ا
مفصالت يراد هبا مفرقات يف الزمن قال الفخر قال املفسرون كان العذاب يبقى عليهم من السبت إىل السبت وبني 

ل أي فصل بني بعضها وبعض بزمان متتحن العذاب والعذاب شهر وهذا معىن قوله آيات مفصالت على هذا التأوي
  فيه أحواهلم وينظر ايقبلون احلجة والدليل أم يستمرون على اخلالف والتقليد انتهى 
  وقوله عز و جل وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى أدع لنار بك مبا عهد عندك 

تقدم الذكر من الطوفان واجلراد وغريه وقال اآلية الرجز العذاب والظاهر من اآلية أن املراد بالزجر هنا العذاب امل
قوم الرجز هنا طاعون أنزله اهللا هبم واهللا أعلم وهذا حيتاج إىل سند وقوهلم مبا عهد عندك لغظ يعم مجيع الوسائل بني 
اهللا وبني موسى من طاعة من موسى ونعمة من اهللا تبارك وتعاىل وحيتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القسم على 

وقوهلم لئن كشفت أي بدعائك لنؤمن ولنرسلن قسم وجوابه وهذا عهد من فرعون مالئه وروي أنه ملا موسى 
انكشف العذاب قال فرعون ملوسى أذهب ببين إسرائيل حيث شئت فخالفه بعض مالئه فرجع ونكث وإذا هنا 

أخرت كذا إىل وقت وأنت ال للمفاجأة واألجل يراد به غاية كل واحد منهم مبا خيصه من اهلالك واملوت كما تقول 
  تريد وقتا بعينه فاللفظ متضمن توعدا ما وكانوا عنها غافلني أي غافلني عما تضمنته اآليات من النجاة واهلدى 

وقوله تعاىل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اآلية الذين كانوا يستضعفون كناية عن 
ومغارهبا قال احلسن وغريه هي الشام وقالت فرقة يريد األرض كلها وهذا يتجه إما  بين إسرائيل ومشارق األرض

على اجملاز ألنه ملكهم بالدا كثرية وإما على احلقيقة يف أنه ملك ذريتهم وهم سليمان بن داود ويترجح التأويل 
  األول بوصف األرض بأهنا اليت بارك فيها سبحانه 

ىن أي ما سبق هلم يف علمه وكالمه يف األزل من النجاة من عدوهم والظهور وقوله سبحانه ومتت كلمة ربك احلس
عليه قاله جماهد ويعرشون قال ابن عباس وجماهد معناه يبنون قال ع رأيت للحسن البصري رمحه اهللا أنه احتج بقوله 

غي أن يصرب عليهم فإن سبحانه ومتت كلمة ربك إىل آخر اآلية على أنه ينبغي أن ال خيرج عن ملوك السوء وإمنا ينب
  اهللا سبحانه يدمرهم ورأيت لغريه أنه إذا 

  قابل الناس البالء مبثله وكلهم اهللا إليه وإذا قابلوه بالصرب وانتظار الفرج أتى اهللا بالفرج وروي هذا أيضا عن احلسن 
وقيل هم من خلم وجذام  وقوله سبحانه وجاوزنا ببين إسرائيل البحر حبر القلزم فأتوا على قوم قيل هم الكنعانيون

والقوم يف كالم العرب هم الرجال خاصة يعكفون العكوف املالزمة على أصنام هلم قيل كانت بقرا وقال ابن جريج 
كانت متاثيل بقر من حجارة وعيدان وحنوها وذلك كان أول فتنة العجل وقوهلم اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة يظهر 

آلهلة جبهلهم فارادوا أن يكون ذلك يف شرع موسى ويف مجلة ما يتقرب به إىل اهللا منه استحساهنم ملا رأوه من تلك ا
وإال فبعيد أن يقولوا ملوسى أجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي 

أنواط كما هلم ذات أنواط نصه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قول أيب واقد الليثي أجعل لنا يا رسول اهللا ذات 
فأنكره النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال اهللا أكرب قلتم واهللا كما قالت بنو إسرائيل أجعل لنا إهلا كما هلم آهلة لتتبعن 

سنن من قبلكم احلديث ومل يقصد أبو واقد مبقالته فسادا وقال بعض الناس كان ذلك من بين إسرائيل كفرا 
وهذا حمتمل وما ذكرته أوال أصح واهللا أعلم قلت وقوهلم هذا أهلكم واله موسى ولفسظة اآلله تقتضي ذلك 

وجواب موسى هنا يقوى االحتمال الثاين نعم الذي جيب أن يعتقد أن مثل هذه املقاالت إمنا صدرت من اشرارهم 
هيلي ذكر النقاش يف قوله وقرييب العهد بالكفر قال الشيخ احلافظ أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا اخلثعمي مث الس



تعاىل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم اهنم كانوا من حلم وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر وأن 
السامري كان أصله منهم ولذلك نزع إىل عبادة العجل انتهى واهللا أعلم وهذا هو معىن ما تقدم من كالم ع وقوله 

  مدمر رديء العاقبة إن هؤالء مترب ما هم فيه أي مهلك 

والتبار اهلالك واناء مترب أي مكسور وكسارته ترب ومنه ترب الذهب ألنه كسارة وقوله ما هم فيه يعم مجيع أحواهلم 
وباطل معناه فاسد ذاهب مضمحل وابغيكم معناه أطلب مث عدد عليهم سبحانه يف هذه اآلية النعم اليت حبب من 

يف عبادة غريه فقال وإذ أجنيناكم من آل فرعون اآلية و يسومونكم معناه أجلها أن ال يكفروا به وال يرغبوا 
  حيملونكم ويكلفونكم ومساومة البيع تنظر إىل هذا فإن كل واحد من املتساومني 

يكلف صاحبه أرادته مث فسر سوء العذاب بقوله يقتلون أبناءكم اآلية وقوله سبحانه وواعدنا موسى ثالثني ليلة 
اآلية قال ابن عباس وغريه الثالثون ليلة هي شهر ذي القعدة وان العشر هي عشر ذي احلجة وروي وأمتمناها بعشر 

أن الثالثني إمنا وعد بأن يصومها وأن مدة املناجاة هي العشر وحيث ورد أن املواعدة أربعون ليلة فذلك اخبار جبملة 
ه أنه خلق له أدراكا مسع به الكالم القائم بالذات األمر وهو يف هذه اآلية اخبار بتفصيله واملعىن يف قوله وكلمه رب

القدمي الذي هو صفة ذات وكالم اهللا سبحانه ال يشبه كالم املخلوقني وليس يف جهة من اجلهات وكما هو موجود 
ال كاملوجودات ومعلوم ال كاملعلومات كذلك كالمه ال يشبه الكالم الذي فيه عالمات احلدوث وجواب ملا يف قوله 

ملعىن أنه ملا كلمه اهللا عز و جل وخصه هبذه املرتبة طمحت مهته إىل رتبة الرؤية وتشوق إىل ذلك فسأل ربه قال وا
الرؤية ورؤية اهللا عز و جل عند أهل السنة جائزة عقال ألنه من حيث هو موجود تصح رؤيته قالوا ألن الرؤية 

  الم مل يسأل ربه حماال وإمنا سأله جائزا للشيء ال تتعلق بصفة من صفاته أكثر من الوجود فموسى عليه الس
وقوله سبحانه لن تراين ولكن أنظر إىل اجلبل اآلية ليس جبواب من سأل حماال ولن تنفي الفعل املستقبل ولو بقينا مع 

  هذا النفي مبجرده لقضينا أنه ال يراه موسى أبدا وال يف 

ميان يرون اهللا يوم القيامة فموسى عليه السالم أحرى اآلخرة لكن ورد من جهة أخرى باحلديث املتواتر أن أهل اإل
برؤيته قلت وأيضا قال تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة فهو نص يف الرؤية بينه صلى اهللا عليه و سلم ففي 

ازواجه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه و
ونعيمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية مث قرأ رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة قال أبو عيسى وقد روي هذا احلديث من غري وجه مرفوعا 
يا موسى لن تراين ولكن سأجتلى للجبل وهو أقوى منك  وموقوفا انتهى قال جماهد وغريه أن اهللا عز و جل قال له

وأشد فإن استقر وأطاق الصرب هليبيت فستمكنك أنت رؤييت قال ع فعلى هذا إمنا جعل اهللا اجلبل مثاال قلت وقول 
 ع ولو بقينا مع هذا النفي مبجرده لقضينا أنه ال يراه موسى أبدا وال يف اآلخرة قول مرجوح مل يتفطن له رمحه اهللا
واحلق الذي ال شك فيه أن لن ال تقتضي النفي املؤبد قال بدر الدين أبو عبد اهللا بن مالك يف شرح التسهيل ولن 

كغريها من حروف النفي يف جواز كون استقبال املنفي هبا منقطعا عند حد وغري منقطع وذكر الزخمشري يف أمنوذجه 
تعاىل ال يرى وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن رسول  أن لن لتأبيد النفي وحامله على ذلك اعتقاده أن اهللا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستدل على عدم اختصاصها بالتأبيد مبجيء استقبال املنفي هبا مغيا إىل غاية ينتهي 
ن هشام بانتهائها كما يف قوله تعاىل قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى وهو واضح انتهى وحنوه ألب



ولفظه وال تفيد لن توكيد املنفي خالفا للزخمشري يف كشافه وال تأبيده خالفا له يف أمنوذجه وكالمها دعوى بال 
  دليل قيل ولو كانت للتأبيد مل يقيد منفيها باليوم يف فلن 

  اكلم اليوم أنسيا ولكان ذكره األبد يف ولن يتمنوه أبدا تكرارا واألصل عدمه انتهى من املعىن 
قوله سبحانه فلما جتلى ربه للجبل التجلي هو الظهور من غري تشبيه وال تكليف وقوله جعله دكا املعىن جعله أرضا و

دكا يقال ناقة دكاء أي ال سنام هلا وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه قاله مجاعة من املفسرين قال ص وخر معناه 
 عليه و سلم وقوله تبت إليك معناه من أن أسألك سقط وقوله سبحانك أن تنزيها لك كذا فسره النيب صلى اهللا

الرؤية يف الدنيا وأنت ال تبيحها فيها قال ع وحيتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السالم لشدة هول املطلع ومل يعن 
التوبة من شيء معني ولكنه لفظ الئق بذلك املقام والذي يتحرز منه أهل السنة أن تكون توبة من سؤال احملال كما 

عمت املعتزلة وقوله وأنا أول املؤمنني أي من قومه قاله ابن عباس وغريه أو من أهل زمانه إن كان الكفر قد طبق ز
وقوله سبحانه فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين فيه ٣األرض أو أول املؤمنني بأنك ال ترى يف الدنيا قاله أبو العالية 

أحد يف حاله فإن مجيع النعم من عند اهللا سبحانه مبقدار وكل  تأديب وتقنيع ومحل على جادة السالمة ومثال لكل
األمور مبرأى منه ومسمع وكتبنا له يف األلواح من كل شيء أي من كل شيء ينفع يف معىن الشرع وقوله وتفصيال 

كما لكل شيء مثله وقوله بقوة أي جبد وصرب عليها قاله ابن عباس وقوله بأحسنها حيتمل معنيني أحدمها التفضيل 
إذا عرض مثال مباحان كالعفو والقصاص فيأخذون باألحسن منهما واملعىن الثاين يأخذون حبسن وصف الشريعة 

  جبملتها كما تقول اهللا أكرب دون مقايسة 
وقوله سبحانه ساوريكم دار الفاسقني الرؤية هنا رؤية عني هذا هو األظهر إال أن املعىن يتضمن الوعد للمؤمنني 

ني ودار الفاسقني قيل هي مصر واملراد آل فرعون وقيل الشام واملراد العمالقة وقيل جهنم واملراد والوعيد للفاسق
  الكفرة 

  مبوسى وقيل غري هذا مما يفتقر إىل صحة إسناد 
وقوله تعاىل سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض اآلية املعىن سأمنع وأصد قال سفيان ابن عيينة اآليات هنا 

منزل قال ع واملعىن عن فهمها وتصديقها وقال ابن جريج اآليات العالمات املنصوبة الدالة على كل كتاب 
الوحدانية واملعىن عن النظر فيها والتفكر واالستدالل هبا واللفظ يعم الوجهني واملتكربون يف األرض بغري احلق هم 

ملعىن يف هذه اآلية سأجعل الصرف عن اآليات الكفار قلت ويدخل يف هذا املعىن من تشبه هبم من عصاة املؤمنني وا
عقوبة للمتكربين على تكربهم وقوله وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا حتم من اهللا على الطائفة اليت قدر عليهم أن ال 

  يؤمنوا وقوله ذلك إشارة إىل الصرف املتقدم 
  كدة لليت قبلها وفيها هتديد وقوله سبحانه والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة اآلية هذه اآلية مؤ

وقوله سبحانه واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار اخلوار صوت البقر وقرأت فرقة له جؤار 
باجليم أي صياح مث بني سبحانه سوء فطرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله أمل يروا أنه ال يكلمهم اآلية وقوله وكانوا 

واهلم ماضيا وحاال ومستقبال وقد مر يف البقرة قصة العجل فأغىن عن إعادته قال أبو عبيدة ظاملني اخبار عن مجيع أح
يقال ملن ندم على أمر وعجز عنه سقط يف يده وقول بين إسرائيل لئن مل يرمحنا ربنا إمنا كان بعد رجوع موسى 

  وتغيريه عليهم ورؤيتهم أهنم قد خرجوا من الدين ووقعوا يف الكفر 
نه وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا يريد رجع من املناجات واألسف قد يكون مبعىن الغضب وقوله سبحا



الشديد وأكثر ما يكون مبعىن احلزن واملعنيان مترتبان هنا وعبارة ص غضبان صفة مبالغة والغضب غليان القلب 
  بسبب ما يؤمل وأسفا من أسف فهو أسف كفرق فهو فرق يدل على ثبوت الوصف 

ذهب به مذهب الزمان لقيل أسف على وزن فاعل واألسف احلزن انتهى وقوله تعاىل اعجلتم معناه اسابقتم ولو 
قضاء ربكم واستعجلتم إتياين قبل الوقت الذي قدر به قال سعيد بن جبري عن ابن عباس كان سبب إلقائه األلواح 

ال ابن عباس ملا ألقاها تكسرت فرفع غضبه على قومه يف عبادهتم العجل وغضبه على أخيه يف إمهال أمرهم ق
أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقي الذي يف نسخته اهلدى والرمحة وهو الذي أخذ بعد ذلك قال ابن عباس 

كانت األلواح من زمرذ وقيل من ياقوت وقيل من زبرجد وقيل من خشب واهللا أعلم وقوله ابن أم استعطاف برحم 
  له كادوا معناه قاربوا ومل يفعلوا وقوله وال جتعلين مع القوم الظاملني يريد عبدة العجل األم إذ هو الصق القرابات وقو

وقوله سبحانه إن الذين أختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وقد وقع ذلك النيل هبم يف عهد 
سرين الذلة اجلزية ووجه هذا القول أن موسى عليه السالم فالغضب والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهم وقال بعض املف

الغضب والذلة بقيت يف عقب هؤالء وقال ابن جريج اإلشارة إىل من مات من عبدة العجل قبل التوبة بقتل األنفس 
وإىل من فر فلم يكن حاضرا وقت القتل والغضب من اهللا عز و جل إن اخذ مبعىن اإلرادة فهو صفة ذات وإن أخذ 

النقمة فهو صفة فعل وقوله وكذلك جنزي املفترين املراد أوال أولئك الذين افتروا على اهللا  مبعىن العقوبة وإحالل
سبحانه يف عبادة العجل وتكون قوة اللفظ تعم كل مفتر إىل يوم القيامة وقد قال سفيان بن عيينة وأبو قالبة 

  وغريمها كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا باآلية 
عملوا السيئات اآلية تضمنت وعدا بأن اهللا سبحانه يغفر للتائبني وقرأ معاوية بن قرة وملا  وقوله سبحانه والذين

  سكن عن موسى الغضب قال أبو حيان 

والالم يف لرهبم يرهبون مقوية لوصول الفعل وهو يرهبون إىل مفعوله املتقدم وقال الكوفيون زائدة وقال األخفش 
لت قال ابن هشام يف املغىن والم التقوية هي املزبدة لتقوية عامل ضعف إما الم املفعول له أي ألجل رهبم انتهى ق

لتأخري حنو لرهبم يرهبون وإن كنتم للرؤيا تعربون أو لكونه فرعا يف العمل حنو مصدقا ملا معهم فعال ملا يريد وقد 
  اجتمع التأخري والفرعية يف كنا حلكمهم شاهدين انتهى 

قال الفخر قال مجاعة النحويني معناه واختار موسى من قومه فحذف من يقال  وقوله واختار موسى قومه اآلية
اخترت من الرجال زيدا واخترت من الرجال زيدا انتهى قال ع معىن هذه اآلية أن موسى عليه السالم اختار من 

حانه من خطأ بين قومه هذه العدة ليذهب هبم إىل موضع عبادة وابتهال ودعاء فيكون منه ومنهم اعتذار إىل اهللا سب
إسرائيل يف عبادة العجل وقد تقدم يف سورة البقرة قصصهم قالت فرقة من العلماء أن موسى عليه السالم ملا أعلمه 

اهللا سبحانه بعبادة بين إسرائيل العجل وبصفته قال موسى أي رب ومن أختاره قال أنا قال موسى فأنت يا رب 
  ء أي أن األمور بيدك تفعل ما تريد أضللتهم أن هي إال فتنتك تضل هبا من تشا

وقوله سبحانه واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة اآلية اكتب معناه اثبت واقض والكتب مستعمل يف كل ما خيلد 
وحسنة لفظ عام يف كل ما حيسن يف الدنيا من عاقبة وطاعة هللا سبحانه وغري ذلك وحسنة األخرى اجلنة ال حسنة 

  نا بضم اهلاء معناه تبنا دوهنا وال مرمى وراءها وهد
وقوله سبحانه قال عذايب أصيب به من أشاء حيتمل أن يريد بالعذاب الرجفة اليت نزلت بالقوم مث أخرب سبحانه عن 



رمحته وحيتمل وهو األظهر أن الكالم قصد به اخلرب عن عذابه وعن رمحته وتصريف ذلك يف خليقته كما يشاء 
  اب الرجفة وقرأ احلسن بن أيب سبحانه ويندرج يف عموم العذاب أصح

احلسن وطاوس وعمرو بن فائد من أساء من اإلساءة وال تعلق فيه للمعتزلة وأطنب القراء يف التحفظ من هذه 
  القراءة ومحلهم على ذلك شحهم على الدين 

راد وقوله سبحانه ورمحيت وسعت كل شيء قال بعض العلماء هو عموم يف الرمحة وخصوص يف قوله كل شيء وامل
من قد سبق يف علم اهللا أن يرمحهم وقوله سبحانه فسأكتبها أي أقدرها وأقضيها وقال نوف البكايل أن موسى عليه 

السالم قال يا رب جعلت وفاديت ألمه حممد عليه السالم وقوله ويؤتون الزكاة الظاهر أهنا الزكاة املختصة باملال 
  يزكون هبا أنفسهم  وروي عن ابن عباس أن املعىن يؤتون األعمال اليت

وقوله سبحانه الذين يتبعون الرسول النيب األمي اآلية هذه ألفاظ أخرجت اليهود والنصارى من االشتراك الذي 
يظهر يف قوله فسأكتبها للذين يتقون وخلصت هذه العدة ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم قاله ابن عباس وغريه 

األمة على العموم يف كل من آمن باهللا تعاىل وأقر برسالة النيب صلى اهللا  قلت وهذه اآلية الكرمية معلمة بشرف هذه
عليه و سلم مث هم يتفاوتون بعد يف الشرف حبسب تفاوهتم يف حقيقة االتباعية للنيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أعرض عن الدنيا وأقبل على  الغزايل رمحة اهللا يف األحياء وإمنا أمته صلى اهللا عليه و سلم من اتبعه وما أتبعه إال من
اآلخرة فإنه عليه السالم ما دعا إال إىل اهللا واليوم اآلخر وما صرف إال عن الدنيا واحلظوظ العاجلة فبقدر ما تعرض 

عن الدنيا وتقبل على اآلخرة تسلك سبيله الذي سلكه صلى اهللا عليه و سلم وبقدر ما سلكت سبيله فقد اتبعته 
أمته وبقدر ما أقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متابعته والتحقت بالذين  وبقدر ما اتبعته صرت من

قال اهللا تعاىل فيهم فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم هي املأوى انتهى فإن أردت إتباع النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم على احلقيقة واقتفاء أثره فأحبث عن سريته وخلقه يف كتب 

ث والتفسري قال ابن القطان يف تصنيفه الذي صنفه يف اآليات واملعجزات والقول الوجيز يف زهده وعبادته احلدي
وتواضعه وسائر حاله ومعاليه صلى اهللا عليه و سلم أنه ملك من أقصى اليمن إىل صحراء عمان إىل أقصى احلجاز 

يترك دينارا وال درمها وال شيد قصرا وال غرس  مث تويف عليه السالم وعليه دين ودرعه مرهونة يف طعام ألهله ومل
خنال وال شقق هنرا وكان يأكل على األرض وجيلس على األرض ويلبس العباءة وجيالس املساكني وميشي يف 

األسواق ويتوسد يده ويلعق أصابعه ويرقع ثوبه وخيصف نعله ويصلح خصه وميهن ألهله وال يأكل متكئا ويقول أنا 
لعبد ويقتص من نفسه وال يرى ضاحكا ملء فيه ولو دعي إىل ذراع ألجاب ولو اهدي إليه عبد آكل كما يأكل ا

كراع لقبل ال يأكل وحده وال يضرب عبده وال مينع رفده وال ضرب قط بيده إال يف سبيل اهللا وقام هللا حىت ورمت 
كون عبدا شكورا وكان يسمع قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفال أ

جلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء إذا قال بالليل صلى اهللا عليه و سلم على آله وأتباعه صالة دائمة إىل يوم 
القيامة انتهى وقال الفخر قوله تعاىل الذين يتبعون الرسول اآلية قال بعضهم اإلشارة بذلك إىل من تقدم ذكره من 

بعونه باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته يف التوراة وسيجدونه مكتوبا يف اإلجنيل وقال بين إسرائيل واملعىن يت
بعضهم بل املراد من حلق من بين إسرائيل أيام النيب صلى اهللا عليه و سلم فبني تعاىل أن هؤالء الالحقني ال تكتب 

وقوله جيدونه أي جيدون صفة نبينا حممد هلم رمحة اآلخرة إال إذا أتبعوا النيب األمي قال الفخر وهذا القول أقرب 



صلى اهللا عليه و سلم ونعته ففي البخاري غريه عن عبد اهللا بن عمرو أن يف التوراة من صفة النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يا أيها النيب أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني أنت 

خاب يف األسواق وال جيزئى بالسيئة السيئة ولكن يعفو عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال س
ويصفح ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا فنقيم به قلوبا غلفا وآذانا صما واعينا عميا 

ه قال قلوبا ويف البخاري فيفتح به عيونا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا ونص كعب األحبار حنو هذه األلفاظ إال أن
  غلوفا وآذانا صموما 

سبحانه يأمرهم باملعروف اآلية حيتمل أن يكون ابتداء كالم وصف به النيب صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل أن يكون 
متعلقا بيجدونه يف موضع احلال على جتوز أي جيدونه يف التوراة أمرا بشرط وجوده واملعروف ما عرف بالشرع 

فهو معروف بالشرع فقد قال صلى اهللا عليه و سلم بعثت ألمتم حماسن األخالق  وكل معروف من جهة املرؤة
واملنكر مقابله والطيبات عند مالك هي احمللالت واخلبائث هي احملرمات وكذلك قال ابن عباس واألصر الثقل وبه 

عنيني فإن بين إسرائيل فسر هنا قتادة وغريه واألصر أيضا العهد وبه فسر ابن عباس وغريه وقد مجعت هذه اآلية امل
قد كان أخذ عليهم العهد بأن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال ابن جبري 

األصر شدة العبادة وقرأ أبن عامر آسارهم باجلمع فمن وحد األصر فإمنا هو اسم جنس عنده يراد به اجلمع 
ة أيضا لتلك األثقال كقطع اجللد من أثر البول وإن الدية وال بد من قتل واألغالل اليت كانت عليهم عبادة مستعار

القاتل إىل غري ذلك هذا قول مجهور املفسرين وقال ابن زيد إمنا املراد هنا باألغالل قول اهللا عز و جل يف اليهود 
عزروه أي وقروه  غلت أيديهم فمن آمن بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم زالت عنه الدعوة وتغليلها ومعىن

فالتعزير والنصر مشاهدة خاصة للصحابة واتباع النور يشترك فيه معهم املؤمنون إىل يوم القيامة والنور كناية عن 
  مجلة الشرع وشبه الشرع واهلدى 

  بالنور إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور 
عا هذا أمر من اهللا سبحانه لنبيه بإشهار الدعوة العامة وهذه وقوله سبحانه قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجي

من خصائصه صلى اهللا عليه و سلم من بني سائر الرسل فإنه صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل الناس كافة وإىل اجلن 
  وكل نيب إمنا بعث إىل فرقة دون العموم 

حممد صلى اهللا عليه و سلم وقوله الذي يؤمن باهللا وقوله سبحانه فآمنوا باهللا ورسوله اآلية حض على اتباع نبينا 
وكلماته أي يصدق باهللا وكلماته والكلمات هنا اآليات املنزلة من عند اهللا كالتوراة واإلجنيل وقوله واتبعوه لفظ 
األخ  عام يدخل حتته مجيع الزامات الشريعة جعلنا اهللا من متبعيه على ما يلزم مبنه ورمحته قلت فإن أردت الفوز أيها

فعليك باتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم وتعظيم شريعته وتعظيم مجيع أسبابه قال عياض ومن إعظامه صلى اهللا عليه 
وإكباره إعظام مجيع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته ومعاهده وما ملسه عليه السالم أو عرف به حدثت أن أبا 

وملا رأينا رسم من مل يدع لنا ... يوهتا ترجل ومشى باكيا منشدا الفضل اجلوهري ملا ورد املدينة زائرا وقرب من ب
  ... فؤادا لعرفان الرسوم وال لبا ... 
  ... ملن بان عنه أن نلم به ركبا ... نزلنا عن األكوار منشي كرامة ... 

نا فالح رفع احلجاب لل... وحكي عن بعض املريدين أنه ملا أشرف على مدينة الرسول عليه السالم أنشأ يقول 
  ... قمر تقطع دونه األوهام ... لناظري 



  ... فظهورهن على الرجال حرام ... وإذا املطي بنا بلغن حممدا ... 
  ... فلها علينا حرمة وذمام ... قربنا من خري من وطئى احلصى ... 

  وحكي عن بعض املشايخ أنه حج ماشيا فقيل له يف ذلك فقال العبد اآلبق 

راكبا لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي قال عياض وجدير ملواطن عمرت يأيت إىل بيت مواله 
  بالوحي والتنزيل 

  وتردد فيها جربيل وميكائيل 
  وعرجت منها املالئكة والروح 

  وضجت عرصاهتا بالتقديس والتسبيح 
دارس آيات ومساجد واشتملت ربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين اهللا وسنة رسوله ما انتشر م

وصلوات ومشاهد الفضائل واخلريات ومعاهد الرباهني واملعجزات ان تعظم عرصاهتا وتتنسم نفحاهتا وتقبل ربوعها 
  وجدراهتا 

  ... هدي األنام خص باآليات ... يا دار خري املرسلني ومن به ... 
  ... وتشوق متوقد اجلمرات ... عندي ألجلك لوعة وصبابة ... 

  تهى من الشفا اآلبيات ان
وقوله سبحانه ومن قوم موسى أمة يهدون أي يرشدون أنفسهم وهذا الكالم حيتمل أن يريد به وصف املؤمنني منهم 
على عهد موسى وما وااله من الزمن فأخرب سبحانه أنه كان يف بين إسرائيل على عتوهم وخالفهم من اهتدى واتقى 

ينا حممد صلى اهللا عليه و سلم من بين إسرائيل على جهة االستجالب وعدل وحيتمل أن يريد اجلماعة اليت آمنت بنب
  إلميان مجيعهم وقوله أسباطا بدل من اثنيت والتمييز الذي بني العدد حمذوف تقديره اثنيت عشرة فرقة أو قطعة أسباطا 

شرة عينا قد علم وقوله سبحانه وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك احلجر فانبجست منه اثنتا ع
  كل أناس مشرهبم وظللنا عليهم الغمام اآلية انبجست مبعىن انفجرت وقد تقدم الكالم على هذه املعاين يف البقرة 

وقوله سبحانه وإذ قيل هلم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب تغفر لكم 
ا منهم قوال غري الذي قيل هلم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء مبا كانوا خطيئاتكم سنزيد احملسنني فبدل الذين ظلمو

  يظلمون القرية هي بيت املقدس وقيل 

  أرحياء وبدل معناه غري اللفظ 
وقوله سبحانه وسئلهم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر اآلية قال بعض املتأولني أن اليهود املعاصرين للنيب صلى 

وا أن بين إسرائيل مل يكن فيهم عصيان وال معاندة ملا أمروا به فنزلت هذه اآلية موخبة هلم اهللا عليه و سلم قال
فسؤاهلم إمنا هو على جهة التوبيخ والقرية هنا ايلة قاله ابن عباس وغريه وقيل مدين وحاضرة البحر أي البحر فيها 

رة يف مدن البحر ويعدون معناه خيالفون حاضر وحيتمل أن يريد معىن احلاضرة على جهة التعظيم هلا أي هي احلاض
الشرع من عدا يعدو وشرعا أي مقلبة إليهم مصطفة كما تقول شرعت الرماح إذا مدت مصطفة وعبارة البخاري 

شرعا أي شوارع انتهى والعامل يف قوله ويوم ال يسبتون قوله ال تأتيهم وهو ظرف مقدم ومعىن قوله كذلك 
به هذا على من وقف على تأتيهم ومن وقف على كذلك فاإلشارة إىل كثرة احليتان  اإلشارة إىل أمر احلوت وفتنتهم

شرعا أي فما أتى منها يوم ال يسبتون فهو قليل ونبلوهم أي منتحنهم بفسقهم وعصياهنم وقد تقدم يف البقرة 



  قصصهم 
ور املفسرين أن بين إسرائيل وقوله سبحانه قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا مجه

افترقت ثالث فرق فرقة عصت وفرقة هنت وجاهرت وتكلمت واعتزلت وفرقة اعتزلت ومل تعص ومل تنه وإن هذه 
الفرقة ملا رأت جماهرة الناهية وطفيان العاصية وعتوها قالت للناهية مل تعظون قوما يريدون العاصية اهللا مهلكهم أو 

تنا معذرة إىل اهللا أي إقامة عذر ومعىن مهلكهم أي يف الدنيا أو معذهبم أي يف اآلخرة معذهبم فقالت الناهية موعظن
والضمري يف قوله نسوا للمنهيني وهو ترك مسي نسيانا مبالغة وما يف قوله ما ذكروا به مبعىن الذي والسؤ لفظ عام يف 

لموا هم العاصون وقوله بعذاب مجيع املعاصي إال الذي خيتص هنا حبسب قصص اآلية هو صيد احلوت والذين ظ
  بيس معناه مؤمل موجع شديد واختلف يف الفرقة اليت مل تعص ومل تنه فقيل جنت مع الناجني 

  وقيل هلكت مع العاصني وقوله مبا كانوا يفسقون أي ألجل ذلك وعقوبة عليه والعتو االستعصاء وقلة الطواعية 
 بلفظ من ملك أمسعهم فكان اذهب يف األغراب واهلول وقوله سبحانه قلنا هلم كونوا حيتمل أن يكون قوال

واالصغار وحيتمل أن يكون عبارة عن القدرة املكونة هلم قردة وخاسئني معناه مبعدين فخاسئني خرب بعد خرب فهذا 
  اختيار أيب الفتح وضعف الصفة فروي أن الشباب منهم مسخوا قردة والرجال الكبار مسخوا خنازير 

تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب معىن هذا اآلية وإذ علم اهللا  وقوله سبحانه وإذ
ليبعثن وتقتضي قوة الكالم أن ذلك العلم منه سبحانه مقترن بانفاذ وامضاء كما تقول يف أمر عزمت عليه علم اهللا 

مر وقالت فرقة معىن تأذن تأىل والضمري يف ألفعلن وقال الطربي وغريه تأذن معناه اعلم وقال جماهد تأذن معناه أ
عليهم لبين إسرائيل وقوله يسومهم وقوله من يسومهم قال ابن عباس هي إشارة إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم 

وأمته يسومون اليهود سوء العذاب قال ع والصحيح أن هذا حاهلم يف كل قطر ومع كل ملة ويسومهم معناه 
اب الظاهر منه أنه اجلزية واإلذالل وقد حتم اهللا عليهم هذا وحط ملكهم فليس يف يكلفهم وحيملهم وسوء العذ

األرض راية ليهودي مث حسن يف آخر اآلية التنبيه على سرعة العقاب والتخويف جلميع الناس مث رجى سبحانه 
ل الطربي عن مجاعة بقوله لغفور رحيم لطفا منه بعباده جل وعال وقطعناهم يف األرض معناه فرقناهم يف األرض قا

من املفسرين ليس يف األرض بقعة إال وفيها معشر من اليهود والظاهر يف املشار إليهم هبذه اآلية أهنم الذين بعد 
سليمان وقت زوال ملكهم والظاهر أهنم قبل مدة عيسى عليه السالم ألهنم مل يكن فيهم صاحل بعد كفرهم بعيسى 

امتحناهم باحلسنات أي بالصحة والرخاء وحنو هذا مما هو حبسب رأي ابن  صلى اهللا عليه و سلم وبلوناهم معناه
  آدم ونظره والسيئات مقابالت هذه لعلهم يرجعون إىل الطاعة 

  وقوله 

سبحانه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اآلية خلف معناه حدث خلفهم وبعدهم وخلف بإسكان الالم 
  يستعمل يف األشهر يف الذم 

يأخذون عرض هذا األدىن إشارة إىل الرشى واملكاسب اخلبيثة والعرض ما يعرض ويعن وال يثبت  وقوله سبحانه
واألدىن إشارة إىل عيش الدنيا وقوهلم سيغفر لنا ذم هلم باغترارهم وقوهلم سيغفر لنا مع علمهم مبا يف كتاب اهللا من 

وها فهؤالء عجزة كما قال النيب صلى اهللا عليه الوعيد على املعاصي وإصرارهم وأهنم حبال إذا أمكنتهم ثانية ارتكب
و سلم والعاجز من اتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا فهؤالء قطعوا باملغفرة وهم مصرون وإمنا يقول سيغفر لنا من 

  أقلع 



وندم وقوله سبحانه أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب اآلية تشديد يف لزوم قول احلق على اهللا يف الشرع واألحكام 
وقوله ودرسوا ما فيه معطوف على قوله أمل يؤخذ ألنه مبعىن املضي والتقدير أليس قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب 

ودرسوا ما فيه وهبذين الفعلني تقوم احلجة عليهم يف قوهلم الباطل وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي وادارسوا ما فيه مث 
لذين يتقون أفال تعقلون وقرأ أبو عمرو أفال يعقلون بالياء من وعظ وذكر تبارك وتعاىل بقوله والدار اآلخرة خري ل

اسفل وقوله سبحانه والذين ميسكون بالكتاب عطف على قوله للذين يتقون وقرأ عاصم وحده يف رواية أيب بكر 
 ميسكون بسكون امليم وختفيف السني وقرأ األعمش والذين استمسكوا وقوله عز و جل وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه
ظلة معناه اقتلعنا ورفعنا وقد تقدم قصص اآلية يف البقرة وقوله سبحانه ما فيه تدبروه واحفظوا أوامره ونواهيه فما 

وفوا وقوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياهتم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 
مال من قوله من بين آدم وتواترت األحاديث يف تفسري هذه شهدنا اآلية قوله من ظهورهم قال النحاة هو بدل اشت

  اآلية عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم من طرق أن اهللا عز و جل استخرج من ظهر آدم عليه السالم نسم بنيه ففي بعض 
ن الروايات كالذر ويف بعضها كاخلردل وقال حممد بن كعب أهنا األرواح جعلت هلا مثاالت وروي عن عبد اهللا ب

عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أخذوا من ظهر آدم كما يؤخذ باملشط من الرأس وجعل اهللا هلم عقوال 
كنملة سليمان وأخذ عليهم العهد بأنه رهبم وأن ال اله غريه فاقروا بذلك والتزموه وأعلمهم أنه سيبعث الرسل 

يهم ومالئكته قال الضحاك بن مزاحم من مات صغريا إليهم مذكرة وداعية فشهد بعضهم على بعض وشهد اهللا عل
فهو على العهد األول ومن بلغ فقد أخذه العهد الثاين يعين الذي يف هذه احلياة املعقولة اآلن وقوله شهدنا حيتمل أن 

يكون من قول بعض النسم لبعض فال حيسن الوقف على قوله بلى وحيتمل أن يكون قوله شهدنا من قول املالئكة 
ن الوقف على قوله بلى قال السدي املعىن قال اهللا ومالئكته شهدنا ورواه عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا فيحس

عليه و سلم وقوله سبحانه أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلني اآلية املعىن ليال تقولوا أو خمافة أن تقولوا 
عليهم عهد وال جاءهم رسول مذكر مبا تضمنه العهد من توحيد اهللا واملعىن يف هذه اآلية أن الكفرة لو مل يؤخذ 

وعبادته لكانت هلم حجتان احدامها أن يقولوا كنا عن هذا غافلني واألخرى كنا تباعا ألسالفنا فكيف هنلك 
  جة والذنب إمنا هو ملن طرق لنا واضلنا فوقع شهادة بعضهم على بعض وشهادة املالئكة عليهم لتنقطع هلم هذه احل

وقوله سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قال ابن عباس هو رجل من الكنعانيني اجلبارين امسه بلعم بن 
باعوراء وقيل بلعام بن باعر وقيل غريه هذا وكان يف مجلة اجلبارين الذين غزاهم موسى عليه السالم فلما قرب 

  ة وقيل كان عنده علم من صحف إبراهيم منهم موسى جلؤا إىل بلعام وكان صاحلا مستجاب الدعو

وحنوها وقيل كان يعلم أسم اهللا األعظم قاله ابن عباس أيضا وهذا اخلالف هو يف املراد بقوله آتيناه آياتنا فقال له 
قومه أدع اهللا على موسى وعسكره فقال هلم وكيف ادعوا على نيب مرسل فما زالوا به حىت فتنوه فخرج حىت 

منه عسكر موسى وكان قد قال لقومه ال أفعل حىت استامر ريب ففعل فنهي عن ذلك فقال  أشرف على جبل يرى
هلم قد هنيت فما زالوا به حىت قال سأستامره ثانية ففعل فسكت عنه فاخربهم فقالوا له ان اهللا مل يدع هنيك إال وقد 

اء ملوسى والدعاء على قومه أراد ذلك فخرج فلما أشرف على العسكر جعل يدعو على موسى فتحول لسانه بالدع
فقالوا له ما تقول فقال إين ال أملك هذا وعلم أنه قد أخطأ فروي أنه قد خرج لسانه على صدره فقال لقومه إين قد 

هلكت ولكن مل يبق لكم إال احليلة فأخرجوا النساء إىل عسكر موسى على جهة التجر وغريه ومروهن إال متتنع 



هلكوا ففعلوا فخرج النساء فزىن هبن رجال من بين إسرائيل وجاء فنحاص بن العيزار  امرأة من رجل فأهنم إذا زنوا
بن هارون فانتظم برحمه امرأة ورجال من بين إسرائيل ورفعهما على أعلى الرمح فوقع يف بين إسرائيل الطاعون 

تل بعد ذلك الرجل فمات منهم يف ساعة واحدة سبعون ألفا مث ذكر املعتمر عن أبيه أن موسى عليه السالم ق
املنسلخ من آيات اهللا قال املهدوي روي أنه دعا على موسى أن ال يدخل مدينة اجلبارين فأجيب ودعا عليه موسى 
أن ينسى اسم اهللا األعظم فأجيب ويف هذه القصة روايات كثرية حتتاج إىل صحة إسناد وانسلخ عبارة عن الرباءة 

ياب واجللد واتبعه الشيطان أي صريه تابعا كذا قال الطربي إما لضاللة منها واإلنفصال والبعد كاملنسلخ من الث
رمسها له وإما لنفسه ومن الغاوين أي من الضالني ولو شيئنا لرفعناه هبا قال ابن عباس ومجاعة معىن لرفعناه لشرفنا 

   ذكره ورفعنا منزلته لدينا هبذه اآليات اليت آتيناه ولكنه اخلذ إىل األرض أي تقاعس إىل

احلضيض األسفل األخس من شهوات الدنيا ولذاهتا وذلك أن األرض وما أرتكن فيها هي الدنيا وكل ما عليها فإن 
ومن أخلد إىل الفاين فقد حرم حظ اآلخرة الباقية ت قال اهلروي قوله أخلد إىل األرض معناه سكن إىل لذاهتا واتبع 

هى قال عبد احلق األشبيلي رمحه اهللا يف العاقبة وأعلم رمحك اهللا هواه يقال أخلد إىل كذا أي ركن إليه واطمأن به انت
أن لسوء اخلامتة أعاذنا اهللا منها أسبابا وهلا طرق وأبواب أعظمها االكباب على الدنيا واإلعراض عن اآلخرة وقد 

ماكان أتاه مسعت بقصة بلعام بن اإلكباب على الدنيا واإلعراض عن اآلخرة وقد مسعت بقصة بلعام بن باعوراء و
اهللا تعاىل من آياته واطلعه عليه من بيناته وما أراه من عجائب ملكوته أخلد إىل األرض واتبع هواه فسلبه اهللا 

  سبحانه مجيع ما كان أعطاه وتركه مع من استماله وأغواه انتهى 
ضا ضاال مل تنفعه فهو وقوله فمثله كمثل الكلب شبه به يف أنه كان ضاال قبل أن يؤتى اآليات مث اوتيها فكان أي

كالكلب يف انه ال يفارق اللهت يف كل حال هذا قول اجلمهور وقال السدي وغريه أن هذا الرجل عوقب يف الدنيا 
فإنه كان يلهث كما يلهت الكلب فشبه به صورة وهيئة وذكر الطربي عن ابن عباس أن معىن أن حتمل عليه ان 

  تطرده 
كذبوا بآياتنا أي هذا املثل يا حممد مثل هؤالء الذين كانوا ضالني قبل أن تأتيهم وقوله وقوله ذلك مثل القوم الذين 

  باهلدى والرسالة مث جئتهم هبا فبقوا على ضاللتهم ومل ينتفعوا بذلك فمثلهم كمثل 
الكلب وقوله فاقصص القصص أي أسرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب اليت ال يعلمها إال أهل الكتب املاضية 

  ت منهم لعلهم يتفكرون يف ذلك فيؤمنوا ولس
وقوله سبحانه من يهد اهللا فهو املهتدى ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون القول فيه أن ذلك كله من عند اهللا اهلداية 

  منه وخبلقه واختراعه وكذلك اإلضالل ويف اآلية تعجيب من حال املذكورين 
  وقوله سبحانه ولقد ذرأنا 

واألنس خرب من اهللا تعاىل أنه خلق لسكىن جهنم واالحتراق فيها كثريا ويف ضمنه وعيد جلهنم كثريا من اجلن 
  للكفار وذرأ معناه خلق وأوجد مع بث ونشر 

وقوله سبحانه هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم 
لكافرة املعرضة عن النظر يف آيات اهللا مل بنفعهم النظر بالقلب وال بالعني وال ما أضل اآلية ملا كانت هذه الطائفة ا

مسعوه من اآليات واملواعظ استوجبوا الوصف بأهنم ال يفقهون وال يبصرون وال يسمعون والفقه الفهم أولئك 
م أضل ألن األنعام تلك هي كاألنعام يف أن األنعام ال تفقه األشياء وال تعقل املقاييس مث حكم سبحانه عليهم بأهن



بنيتها وخلقتها وهؤالء معدون للفهم والنظر مث بني سبحانه بقوله أولئك هم الغافلون الطريق الذي به صاروا أضل 
من األنعام وهو الغفلة والتقصري قال الفخر أما قوله تعاىل أولئك كاألنعام بل هم أضل فتقريره أن اإلنسان وسائر 

قوى الطبيعة الغاذية والنامية واملولدة ومتشاركة أيضا يف منافع احلواس اخلمس الباطنة احليوانات متشاركة يف 
والظاهرة ويف أحوال التخيل والتفكر والتذكر وإمنا حصل االمتياز بني اإلنسان وسائر احليوانات يف القوة العقلية 

الفكر ومعرفة احلق كانوا كاألنعام بل هم والفكرية اليت هتديه إىل معرفة احلق فلما أعرض الكفار عن أحوال العقل و
الروح من عند رب العرش ... أضل ألن احليوانات ال قدرة هلا على حتصيل هذه الفضائل وقد قال حكيم الشعراء 

  ... وتربة األرض أصل اجلسم والبدن ... مبدؤه 
  ... ليصلحا لقبول األمر واحملن ... قد ألف امللك اجلبار بينهما ... 
  ... فلتعرفن ذمام النازح الوطن ... وح يف غربة واجلسم يف وطن فالر... 

  انتهى وقوله سبحانه وهللا األمساء احلسىن فأدعوه هبا اآلية السبب يف 

هذه اآلية على ما روي أن أبا جهل مسع بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ فيذكر اهللا تعاىل يف قراءته 
فقال حممد يزعم أن اإلله واحد وهم إمنا يعبد آهلة كثرية فنزلت هذه اآلية ومن أمساء ومرة يذكر الرمحن وحنو ذلك 

  اهللا تعاىل ما ورد يف القرآن ومنها ما ورد يف احلديث وتواتر وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه 
سوخة وقيل معناه وقوله سبحانه ذروا الذين يلحدون يف أمسائه قال ابن زيد معناه اتركوهم فاآلية على هذا من

الوعيد كقوله سبحانه ومن خلقت وحيدا وذرهم يأكلوا ويتمتعوا يقال احلد وحلد مبعىن جار ومال وأحنرف واحلد 
أشهر ومنه حلد القرب ومعىن اإلحلاد يف أمساء اهللا عز و جل أن يسموا الالت نظري أسم اهللا تعاىل قاله ابن عباس 

  ن اهللا أبا ويسمون أوثاهنم أربابا والعزى نظري العزيز قاله جماهد ويسمو
  وقوله سبحانه سيجزون ما كانوا يعملون وعيد حمض 

وقوله سبحانه وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون اآلية 
ن من لدن آدم عليه السالم إىل تتضمن األخبار عن قوم أهل إميان واستقامة وهداية وظاهرها يقتضي كل مؤمن كا

قيام الساعة وروي عن كثري من املفسرين أهنا يف أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وروي يف ذلك حديث أن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هذه اآلية لكم 

سنسوقهم شيئا بعد شيء وقوله سبحانه والذين كذبوا بآياتنا اآلية وعيد واإلشارة إىل الكفار وسنستدرجهم معناه 
ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم واإلمهال هلم حىت يغتروا ويظنوا أهنم ال يناهلم عقاب وقوله من حيث ال يعلمون أي 

من حيث ال يعلمون أنه استدراج هلم وهذه عقوبة هلم من اهللا سبحانه على التكذيب ملا حتم عليهم بالعذاب أملى 
  هلم ليزدادوا إمثا 

  لى معناه أوخر مالوة من الدهر أي مدة ومتني معناه قوي وقوله وأم
  وقوله سبحانه أو مل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 

اآلية تقرير يقارنه توبيخ للكفار والوقف على قوله أو مل يتفكروا مث ابتدأ القول بنفي ما ذكروه فقال ما بصاحبهم 
املعىن أو مل يتفكروا أنه ما بصاحبهم من جنة ويظهر من  من جنة أي مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل أن يكون

رصف اآلية أهنا باعثة هلم على الفكرة يف أمره صلى اهللا عليه و سلم وأنه ليس به جنة كما احاهلم بعد هذه اآلية 
و مل على النظر وقال الفخر قوله تعاىل أومل يتفكروا أمر بالفكر والتأمل والتدبر ويف اللفظ حمذوف والتقدير أ



يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنة واجلنة حالة من اجلنون كاجللسة ودخول من يف قوله من جنة ينفي أنواع 
  اجلنون انتهى 

وقوله سبحانه أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض اآلية النظر هنا بالقلب عربة وفكرا وملكوت بناء عظمة 
  ومبالغة 

يعم مجيع ما ينظر فيه ويستدل به من الصنعة الدالة على الصانع ومن نفس  وقوله وما خلق اهللا من شيء لفظ
اإلنسان وحواسه ومواضع رزقه والشيء واقع على املوجودات وان عسى عطف على قوله يف ملكوت واملعىن 
عليهم  توقيفهم على ان مل يقع هلم نظر يف شيء من هذا وال يف أهنم قربت اجاهلم فما تواففات أوان التدارك ووجب

احملذور مث وقفهم بأي حديث أوامر يقع إمياهنم وتصديقهم إذا مل يقع بأمر فيه جناهتم ودخوهلم اجلنة وحنو هذا املعىن 
  ... وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل ... قول الشاعر 

هو عائد على والضمري يف بعده يراد به القرآن وقيل املراد به النيب صلى اهللا عليه و سلم وقصه وأمره أمجع وقيل 
  األجل أي بعد األجل إذ ال عمل بعد املوت 

وقوله سبحانه من يضلل اهللا فال هادي له اآلية هذا شرط وجواب مضمنه اليأس منهم واملقت هلم ألن املراد أن هذا 
  قد نزل هبم والطغيان اإلفراط يف الشيء وكأنه مستعمل يف غري الصالح والعمه احلرية 

  عن الساعة قال قتادة السائلون هم قريش وقال وقوله سبحانه يسئلونك 

ابن عباس هم أحبار اليهود ت ويف السرية البن هشام أن السائلني من أحبار اليهود محل بن أيب قشري ومسوأل بن 
زيد انتهى والساعة القيامة موت كل من كان حيا حينئذ وبعث اجلميع وأيان معناه مىت وهي مبنية على الفتح قال 

  ... أما ترى لفعلها أبانا ... أيان تقتضي حاجيت ايانا . ..الشاعر 
ومرساها معناه مثبتها ومنتهاها مأخوذ من أرسى يرسي فمرساها رفع باالبتداء واخلرب أيان وعبارة البخاري أيان 

  مرساها مىت خروجها انتهى وجيليها معناه يظهرها 
تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وقال احلسن بن أيب  وقوله سبحانه ثقلت يف السموات واألرض قيل معناه ثقل أن

  احلسن معناه ثقلت هيئتها والفزع على أهل السموات واألرض ألتأتيكم إال بغتة أي فجأة 
وقوله سبحانه يسئلونك كأنك حفي عنها قال ابن عباس وغريه املعىن يسئلونك كأنك حفي أي متحف ومهتبل هبم 

مد إنا قرابتك فأخربنا بوقت الساعة وقال ابن زيد وغريه معناه كأنك حفي يف وهذا ينحو إىل ما قالت قريش يا حم
  املسألة عنها واألشتغال هبا حىت حصلت علمها وقرأ ابن عباس فيما ذكر أبو حامت كأنك حفي هبا 

بل يظن وقوله سبحانه ولكن أكثر الناس ال يعلمون قال الطربي معناه ال يعلمون أن هذا األمر ال يعلمه إال اهللا 
  أكثرهم أنه مما يعلمه البشر 

وقوله سبحانه قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا اآلية هذا أمر بأن يبالغ يف االستسالم ويتجرد من 
املشاركة يف قدرة اهللا وغيبه وأن يصف نفسه هلؤالء السائلني بأنه ال ميلك من منافع نفسه ومضارها إال ما سىن اهللا 

سر وهذا االستثناء منقطع وأخرب أنه لو كان يعلم الغيب لعمل حبسب ما يأيت واستعد لكل شيء استعداد وشاء وي
  من يعلم قدر ما يستعد له وهذا لفظ عام يف كل شيء 

  وقوله وما مسين السوء 



يكون حيتمل وجهني وبكليهما قيل أحدمها أن ما معطوفة على قوله الستكثرت أي وملا مسين السوء والثاين أن 
الكالم مقطوعا مت يف قوله الستكثرت من اخلري وابتدأ خيرب بنفي السوء عنه وهو اجلنون الذي رموه به قال مؤرج 

السدوسي السوء اجلنون بلغة هذيل وأما على التأويل األول فال يريد بالسوء اجلنون ويترجح الثاين بنحو قوله 
ية ولقوم يؤمنون حيتمل معنيني أحدمها أن يريد لقوم يطلب سبحانه ما بصاحبكم من جنة إن هو إال نذير لكم اآل

منهم اإلميان وهؤالء الناس أمجع والثاين أن خيرب أنه نذير ويتم الكالم مث يبتدئ خيرب أنه بشري للمؤمنني به ففي هذا 
  وعد ملن حصل إميانه 

راد بالنفس الواحدة آدم عليه وقوله جلت عظمته هو الذي خلقكم من نفس واحدة اآلية قال مجهور املفسرين امل
السالم وبقوله وجعل منها زوجها حواء وقوله منها هو ما تقدم ذكره من أن آدم نام فاستخرجت قصرى اضالعه 

  وخلقت منها حواء 
وقوله ليسكن إليها أي ليأنس ويطمئن وكان هذا كله يف اجلنة مث ابتدأ حبالة أخرى وهي يف الدنيا بعد هبوطهما 

  شاها أي غشيها وهي كناية عن اجلماع واحلمل اخلفيف هو املين الذي حتمله املرأة يف رمحها فقال فلما تغ
وقوله فمرت به أي استمرت به وقرأ ابن عباس فاستمرت به وقرأ ابن مسعود فاستمرت حبملها وقرأ عبد اهللا ابن 

واثقلت دخلت يف الثقل  عمرو بن العاص فمارت به أي جاءت به وذهبت وتصرفت كما تقول مارت الريح مورا
كما تقول أصبح وأمسى والضمري يف قوله دعوا على هذا التأويل عائد على آدم وحواء وروي يف قصص ذلك أن 

الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا املولود عبد احلارث وهو اسم إبليس وقال هلا أن مل تفعلي قتلته فزعموا 
ا هو الشرك الذي جعال هللا يف التسمية فقط وقال الطربي والسدي يف أهنما أطاعاه حرصا على حياة املولود فهذ

  قوله فتعاىل اهللا عما يشركون 

كالم منفصل من خرب آدم وحواء يراد به مشركوا العرب ت وينزه آدم وحواء عن طاعتهما إلبليس ومل أقف بعد 
رة بن جندب عن النيب صلى على صحة ما روي يف هذه القصص ولو صح لوجب تأويله نعم روى الترمذي عن مس

اهللا عليه و سلم قال ملا محلت حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال هلا مسيه عبد احلارث فسمته عبد 
احلارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي وأمره قال الترمذي هذا حديث حسن غريب انفرد به عمر بن إبراهيم 

ديث ليس فيه أهنما أطاعاه وعلى كل حال الواجب التوقف والتنزيه عن قتادة وعمر شيخ بصري انتهى وهذا احل
ملن اجتباه اهللا وحسن التأويل ما أمكن وقد قال ابن العريب يف توهني هذا القول وتزييفه وهذا القول وحنوه مذكور 

لب فإن آدم يف ضعيف احلديث يف الترمذي وغريه ويف اإلسرائيليات اليت ليس هلا ثابت وال يعول عليها من له ق
وحواء وإن كانا غرمها باهللا الغرور فال يلدغ املؤمن من حجر مرتني وما كانا بعد ذلك ليقبال له نصحا وال يسمعا له 

قوال والقول االشبه باحلق أن املراد هبذا جنس اآلدميني انتهى من األحكام قال ع وقوله صاحلا قال احلسن معناه 
را سويا سليما وقال قوم إمنا الغرض من هذه اآلية تعديد النعمة يف األزواج غالما وقال ابن عباس وهو األظهر بش

ويف تسهيل النسل والوالدة مث ذكر سوء فعل املشركني املوجب للعقاب فقال خماطبا جلميع الناس هو الذي خلقكم 
عمة خيتص من نفس واحدة وجعل منها زوجها يريد آدم وحواء أي واستمرت حالكم واحدا واحدا كذلك فهذه ن

كل واحد جبزء منها مث جاء قوله فلما تغشاها إىل آخر اآلية وصفا حلال الناس واحدا واحدا أي هكذا يفعلون فإذا 
أتاهم اهللا ولدا صاحلا سليما كما أرادوه صرفوه عن الفطرة إىل الشرك فهذا فعل املشركني قال ابن العريب يف 

  أحكامه وهذا القول هو االشبه 



لصدق وهو ظاهر اآلية وعمومها الذي يشمل مجيع متناوالهتا ويسلم فيها األنبياء عن النقص الذي ال باحلق واقرب ل
يليق جبهال البشر فكيف بساداهتم وأنبيائهم انتهى وهو كالم حسن وباهللا التوفيق وقرأ نافع وعاصم يف رواية أيب 

عمرو ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم  بكر شركا بكسر الشني وسكون الراء على املصدر وقرأ ابن كثري وأبو
شركاء على اجلمع وهي بينة على هذا التأويل األخري وقلقة على قول من قال أن اآلية األوىل يف آدم وحواء ويف 

  مصحف أيب بن كعب فلما أتامها صاحلا أشركا فيه 
اآلية يف آدم وحواء على ما وقوله أيشركون ما ال خيلق شيئا اآلية ذهب بعض من قال بالقول األول إىل أن هذه 

تقدم وفيه قلق وتعسف من التأويل يف املعىن وإمنا تنسق هذه اآليات ويروق نظمها ويتناصر معناها على التأويل 
األخري فإهنم قالوا إن اآلية يف مشركي الكفار الذين يشركون األصنام يف العبادة وأياها يراد يف قوله ما ال خيلق وعرب 

أهنا تعقل على اعتقاد الكفار فيها وحبسب أمسائها وخيلقون معناه ينحتون ويصنعون يعين األصنام عن األصنام هبم ك
وحيتمل أن يكون املعىن وهؤالء املشكرون خيلقون أي فكان حقهم أن يعبدوا خالقهم ال من ال خيلق شيئا وقرأ أبو 

  عبد الرمحن عما تشركون بالتاء من فوق أتشكرون 
عوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون ن قال أن اآليات يف آدم وقوله سبحانه وإن تد

عليه السالم قال هذه خماطبة مستأنفة للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته يف أمر الكفار املعاصرين للنيب صلى اهللا عليه 
ر على قراءة من قرأ أيشركون بالياء من حتت و سلم ومن قال بالقول اآلخر قال أن هذه خماطبة للمؤمنني والكفا

وللكفار فقط على قراءة من قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيف أي هذا حال األصنام معكم أن دعومتوهم مل 
  جييبوكم 

  وقوله سبحانه إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم فأدعوهم فليستجيبوا 

فار يف حتقري شأن اصنامهم وقوله فأدعوهم أي فاختربوا فإن مل يستجيبوا فهم لكم إن كنتم صادقني اآلية خماطبة للك
  كما وصفنا 

وقوله سبحانه هلم أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يبصرون هبا أم هلم آذان يسمعون هبا اآلية 
أهنا مجادات من غري شك ال خري عندها قال الغرض من هذه اآلية أهلم حواس احلي وأوصافه فإذا قالوا ال حكموا ب

الزهراوي املعىن أنتم أفضل منهم هبذه اجلوارح النافعة فكيف تعبدوهنم مث أمر سبحانه نبيه عليه السالم أن يعجزهم 
بقوله قل ادعوا شركاءكم أي استنجدوهم واستنفروهم إىل إضراري وكيدي وال تؤخروين املعىن فإن كانوا آهلة 

وملا احاهلم على االستنجاد بآهلتهم يف ضرره وأراهم أن اهللا سبحانه هو القادر على كل شيء ال  فسيظهر فعلكم
تلك عقب ذلك باإلستناد إىل اهللا سبحانه والتوكل عليه واإلعالم بأنه وليه وناصره فقا ان وليي اهللا الذي نزل 

  الكتاب وهو يتوىل الصاحلني 
نصركم وال أنفسهم ينصرون إمنا تكرر القول يف هذا وترددت اآليات  وقوله والذين تعون من دونه ال يستطيعون

فيه ألن أمر األصنام وتعظيمها كان متمكنا من نفوس العرب يف ذلك الزمان ومستوليا على عقوهلا فاوعب القول 
  يف ذلك لطفا منه سبحانه هبم 

 صلى اهللا عليه و سلم وأمته يف أمر وقوله وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا اآلية قالت فرقة هذا خطاب للنيب
الكفار واهلاء وامليم يف قوله تدعوهم للكفار ووصفهم بأهنم ال يسمعون وال يبصرون إذ مل يتحصل هلم عن النظر 

واالستماع فائدة قاله جماهد والسدي وقال الطربي املراد بالضمري املذكور األصنام ووصفهم بالنظر كناية عن 
  وملا فيها من ختييل النظر كما تقول دار فالن تنظر إىل دار فالن احملاذاة واملقابلة 



وقوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف اآلية وصية من اهللا سبحانه لنبيه عليه السالم تعم مجيع أمته وأخذ جبميع 
  مكارم األخالق قال اجلمهور معىن خذ العفو أقبل من الناس 

عفوا دون تكلف فالعفو هنا الفضل والصفو قال مكي قوله تعاىل خذ العفو  يف أخالقهم وأقواهلم ومعاشرهتم ما أتى
وأمر بالعرف اآلية قال بعض أهل املعاين يف هذه اآلية بيان قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أوتيت جوامع الكلم 

طعني والصفح فهذه اآلية قد مجعت معان كثرية وفوائد عظيمة ومجعت كل خلق حسن ألن يف أخذ العفو صلة القا
عن الظاملني وإعطاء املانعني ويف األمر باملعروف تقوى اهللا وطاعته وصلة الرحم وصون اجلوارح عن احملرمات ومسي 
هذا وحنوه عرفا ألن كل نفس تعرفه وتركن إليه ويف األعراض عن اجلاهلني الصرب واحللم وتنزيه النفس عن خماطبة 

ألفعال املرضية انتهى من اهلداية وقوله وأمر بالعرف معناه بكل ما عرفته السفيه ومنازعة اللجوج وغريه ذلك من ا
النفوس مما ال ترده الشريعة ومن ذلك أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك احلديث 

  فالعرف مبعىن املعروف 
وصية من اهللا سبحانه لنبيه  وقوله عز و جل وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم هذه اآلية

صلى اهللا عليه و سلم تعم أمته رجال رجال والنزغ حركة فيها فساد وقلما تستعمل إال يف فعل الشيطان ألن حركته 
مسرعة مفسدة ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يشر أحدكم على أخيه بالسالح ال ينزغ الشيطان يف يده 

تلمن بك ملة من الشيطان فاستعذ باهللا وعبارة البخاري ينزغنك يستخفنك انتهى ونزغ فاملعىن يف هذه اآلية فأما 
الشيطان عام يف الغضب وحتسني املعاصي واكتساب الغوائل وغري ذلك ويف جامع الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه 

من اخلري والشر فاآلخذ و سلم قال ان للملك ملة وللشيطان ملة احلديث قال ع وعن هاتني اللمتني هي اخلواطر 
بالواجب يلقى ملة امللك باالمتثال واالستدامة وملة الشيطان بالرفض واالستعاذة واستعاذ معناه طلب أن يعاذ وعاذ 

  معناه 

الذ وانضوى واستجار قال الفخر قال ابن زيد ملا نزل قوله تعاىل واعرض عن اجلاهلني قال النيب صلى اهللا عليه و 
غضب فنزل قوله وأما ينزغنك من الشيطان نزغ وقوله أنه سيمع عليم يدل على أن االستعاذة سلم كيف يا رب وال

ال تفيد إال إذا حضر يف القلب العلم مبعىن االستعاذة فكأنه تعاىل قال اذكر لفظ االستعاذة بلسانك فإين مسيع 
القول اللساين دون املعارف العقلية واستحضر معاين االستعاذة بعقلك وقلبك فإين عليم مبا يف ضمريك ويف احلقيقة 

  عدمي الفائدة واألثر انتهى 
وقوله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اآلية خرجت خمرج املدح للمتقني والتقوى 
طرة هاهنا عامة يف اتقاء الشرك واملعاصي وقرأ ابن كثري وغريه طيف قال أبو علي الطائف كاخلاطر والطيف كاخل

وقوله تذكروا إشارة إىل االستعاذة املأمور هبا وإىل ما هللا عز و جل من األوامر والنواهي يف النازلة اليت يقع تعرض 
الشيطان فيها وقرأ ابن الزبري من الشيطان تأملوا فإذا هم ويف مصحف أيب بن كعب إذا طاف من الشيطان طائف 

د تبينوا احلق ومالوا إليه والضمري يف إخواهنم عائد على الشياطني تأملوا وقوله مبصرون من البصرية أي فإذا هم ق
ويف ميدوهنم عائد على الكفار وهم املراد باإلخوان هذا قول اجلمهور قال ع وقرأ مجيع السبعة غري نافع ميدوهنم من 

أمد واملستعمل يف مددت وقرأ نافع ميدوهنم من أمددت قال اجلمهور مها مبعىن واحد إال أن املستعمل يف احملبوب 
املكروه مد فقراءة اجلماعة جارية على املنهاج املستعمل وقراءة نافع هي مقيدة بقوله يف الغي ما جيوز أن تقيد 

البشارة فتقول بشرته بشر ومد الشياطني للكفرة أي ومن حنا حنوهم هو بالتزيني هلم واإلغواء املتتابع وقوله مث ال 



على اجلميع أي هؤالء ال يقصرون عن اإلغواء وهؤالء ال يقصرون يف الطاعة يقصرون من أقصر والضمري عائد 
  للشياطني 

  وقوله سبحانه وإذا 

مل تأهتم بآية قالوا لوال اجتبيتها سببها فيما روي أن الوحي كان يتأخر أحيانا فكان الكفار يقولون هال اجتبيتها أي 
أن األمر يف الوحي إليه ينزله مىت شاء مث أشار بقوله هذا بصائر اخترهتا فأمره اهللا عز و جل أي جييب بالتسليم هللا و

  إىل القرآن أي عالمات هدى وأنوار تستضيء القلوب به 
وقوله سبحانه وإذا قرئى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون ذكر الطربي وغريه أن أصحاب النيب صلى 

حبوائجهم فنزلت اآلية أمرا هلم باالستماع واإلنصات يف الصالة  اهللا عليه و سلم كانوا مبكة بتكلمون يف املكتوبة
وأما قول من قال أهنا يف اخلطبة فضعيف ألن اآلية مكية واخلطبة مل تكن إال بعد اهلجرة وألفاظ اآلية على اجلملة 

تتضمن تعظيم القرآن وتوقريه وذلك واجب يف كل حالة واإلنصات السكوت قال الزجاج وجيوز أن يكون 
استمعوا له وأنصتوا أي اعملوا مبا فيه وال جتاوزوه قال ابن العريب يف أحكامه روى الترمذي وأبو داود عن عبادة ف

بن الصامت قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما أنصرف قال إين 
قال ال تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا ألراكم تقرءون وراء إمامكم قلنا يا رسول اهللا إي واهللا ف

وقد روى الناس يف قراءة املأمومني خلف اإلمام بفاحتة الكتاب أحاديث كثرية وأعظمهم يف ذلك اهتباال الدارقطين 
ات مالك وقد مجع البخاري يف ذلك جزءا وكان رأيه قراءة الفاحتة خلف اإلمام يف الصالة اجلهرية وهي إحدى رواي

وهو اختيار الشافعي انتهى وقد تقدم أول الكتاب ما اختاره ابن العريب وقوله سبحانه وأذكر ربك يف نفسك اآلية 
خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم وتعم مجيع أمته وهو أمر من اهللا تعاىل بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه 

  النفس وال يراعى إال حبركة اللسان ويدل على ذلك من هذه اآلية  مبحامده واجلمهور على أن الذكر ال يكون يف

قوله دون اجلهر من القول وهذه مرتبة السر واملخافتة وقال الفخر املراد بقوله تعاىل وأذكر ربك يف نفسك كونه 
ذا كان عاريا عارفا مبعاين اإلذكار اليت يقوهلا بلسانه مستحضرا لصفات اجلالل والعظمة وذلك أن الذكر باللسان إ

عن الذكر بالقلب كان عدمي الفائدة إال ترى أن الفقهاء أمجعوا على أن الرجل إذا قال بعت واشتريت مع أنه ال 
يعرف معاين هذه األلفاظ وال يفهم منها شيئا فإنه ال ينعقد البيع والشراء فكذلك هنا قال املتكلمون وهذه اآلية 

  تدل على إثبات كالم النفس 
 وال تكن من الغافلني يدل على أن الذكر القليب جيب أن يكون دائما وأن ال يغفل اإلنسان حلظة عن وقوله تعاىل

استحضار جالل اهللا وكربيائه بقدر الطاقة البشرية وحتقيق القول يف هذا أن بني الروح والبدن عالقة عجيبة ألن كل 
اإلنسان إذا ختيل الشيء احلامض ضرس منه وإذا أثر حيصل يف البدن يصعد منه نتائج إىل إىل الروح أال ترى أن 

  ختيل حالة مكروهة أو غضب سخن بدنه انتهى وتضرعا معناه تذلال وخضوعا البخاري وخيفة أي خوفا انتهى 
وقوله بالغدو واآلصال معناه دأبا ويف كل يوم ويف أطراف النهار وال تكن من الغافلني تنبيه منه عز و جل وملا قال 

كن من الغافلني جعل بعد ذلك مثاال من اجتهاد املالئكة ليبعث على اجلد يف طاعة اهللا سبحانه ت قال سبحانه وال ت
صاحب الكلم الفارقية غفلة ساعة عن ربك مكدرة ملرآة قلبك فكيف بغفلة مجيع عمرك انتهى قال ابن عطاء اهللا 

ذكره أشد من غفلتك يف وجود ذكره  رمحه اهللا ال تترك الذكر لعدم حضورك مع اهللا فيه ألن غفلتك عن وجود



فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إىل ذكر مع وجود 
  حضور ومن ذكر مع وجود حضور إىل ذكر مع وجود غيبة عما سوى املذكور وما ذلك على اهللا 

تكن من الغافلني أي فيما أمرت به وكلفته وهذا خطاب له  بعزيز انتهى قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل وال
  عليه السالم واملراد به مجيع أمته انتهى 

  وقوله الذين يريد به املالئكة 
وقوله عند إمنا يريد به املنزلة والتشريف والقرب يف املكانة ال يف املكان فهم بذلك عنده مث وصف سبحانه حاهلم من 

والتسبيح والسجود ويف احلديث اطت السماء وحق هلا ان تئط ما فيها موضع شرب إال تواضعهم وإدماهنم العبادة 
  وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد وهذا موضع سجدة 

قال عبد الرمحن بن حممد عفا اهللا عنه كمل ما انتخبناه يف تفسري السورة واحلمد هللا على ما به انعم وصلى اهللا على 
  كثريا  سيدنا حممد وأله وسلم تسليما

  بسم اهللا الرمحن احلرمي 
  سورة األنفال مدينة كلها 

قال جماهد إال أية واحد وهي قوله وإذ ميكر بك الذين كفروا اآلية وال خالف أن هذه السورة نزلت يف شأن بدر 
  وأمر غنائمه 

واألكثر يف هذه اآلية  قوله عز و جل يسئلونك عن األنفال اآلية النفل والنافلة يف كالم العرب الزيادة على الواجب
أن السؤال إمنا هو عن حكم األنفال وقالت فرقة إمنا سألوه األنفال نفسها حمتجني بقراءة سعد بن أيب وقاص وغريه 

  يسئلونك األنفال وعن أيب إمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن 

اهللا من أيدينا وجعله إىل رسوله صلى اهللا عليه  األنفال فقال فينا أهل بدر نزلت حني اختلفنا وساءت اخالقنا فنزعه
و سلم وقسمه عليه السالم بني املسلمني على بواء يريد على سواء فكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعة رسوله وصالح 

ذات البني قال ع وجييء من جمموع اآلثار املذكورة هنا أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع يف نفوس 
ادة األثرة ال سيما من أبلى فأنزل اهللا عز و جل اآلية فرضي املسلمون وسلموا فأصلح ذات بينهم ورد البشر من إر

عليهم غنائمهم قال بعض أهل التأويل عكرمة وجماهد كان هذا احلكم من اهللا سبحانه لرفع الشغب مث نسخ بقوله 
  واعلموا إمنا غنمتم من شيء اآلية 
بأنه شجر بينهم اختالف ومالت النفوس إىل التشاح وذات يف هذا املوضع  وقوله سبحانه واصلحوا ذات بينكم

يراد هبا نفس الشيء وحقيقته والذي يفهم من بينكم هو معىن يعم مجيع الوصل وااللتحامات واملودات وذات ذلك 
اهللا وجلت قلوهبم  هو املأمور باصالحها أي نفسه وعينه وباقي اآلية بني وقوله سبحانه إمنا املؤمنني الذين إذا ذكر

اآلية إمنا لفظ ال تفارقه املبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك للحصر حبسب القرينة فقوله هنا إمنا املؤمنون 
ظاهرها أهنا للمبالغة والتأكيد فقط أي الكاملون قال الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد األنصاري الساحلي 

فه يف السلوك واعلم أن اإلنسان مطلوب بطهارة نفسه وتزكيتها وطرق التزكية وإن كثرت املالقي يف كتابه الذي أل
فطريق الذكر أسرع نفعا وأقرب مراما وعليه درج أكثر مشائخ التربية مث قال والذكر ضد النسيان واملطلوب منه 

حمالة فذكره دبدنا يوجب احملبة عمارة الباطن باهللا تعاىل يف كل زمان ومع كل حال ألن الذكر بدل على املذكور ال 
  له واملعرفة به والذكر وإن اختلفت ألفاظه ومعانيه فلكل معىن معانيه اختصاص 



بنوع من التحلية والتخلية والتزكية مث قال والذكر على قسمني ذكر العامة وذكر اخلاصة أما ذكر العامة وهو ذكر 
يقصد غري األجور والثواب واما ذكر اخلاصة فهو ذكر  األجور فهو أن يذكر العبد مواله مبا شاء من ذكره ال

احلضور وهو أن يذكر العبد مواله باذكار معلومة على صفة خمصوصة لينال بذلك املعرفة باهللا سبحانه بطهارة نفسه 
من كل خلق ذميم وحتليتها بكل خلق كرمي انتهى ووجلت معناه فزعت ورقت وخافت وهبذه املعاين فسرهتا العلماء 

يت معناه سردت وقرئت واآليات هنا القرآن املتلو ومن كالم صاحب الكلم الفارقية أن تيقظت يقظة قلبية وتل
وانتبهت انتباهة حقيقية مل تر يف وقتك سعة لغري ذكر ربك واستشعار عظمته ومهابته واإلقبال على طاعته ما يف 

صاحل آخرته واالستعداد ملعاده اعرف العبيد وقت العاقل فضلة يف غري ما خلق له من عبادة خالقه واالهتمام مب
جبالل مواله أخالهم عما سواه وأكثرهم هلجا بذكره وتعظيما ألمره وأحسنهم تأمال آلثار صنعته وبدائع حكمته 

وأشدهم شوقا إىل لقائه ومشاهدته انتهى وزيادة اإلميان على وجوه كلها خارج عن نفس التصديق منها أن املؤمن 
مع حكما من أحكام اهللا عز و جل يف القرآن فنزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمعه فآمن به إذا كان مل يس

زاد إميانا إىل سائر ما قد آمن به إذ لكل حكم تصديق خاص وهذا يترتب فيمن بلغه ما مل يكن عنده من الشرع إىل 
ميان يزيد وال ينقص ويترتب بزيادة األعمال الربة يوم القيامة وترتب زيادة اإلميان بزيادة الدالئل وهلذا قال مالك اإل

  على قول من يرى أن لفظة اإلميان واقعة على التصديق والطاعات وهؤالء يقولون يزيد 
وينقص وقوله سبحانه وعلى رهبم يتوكلون عبارة جامعة ملصاحل الدنيا واآلخرة إذا اعتربت وعمل حبسبها يف أن 

يف ذلك أقصى جهده دون عجز وينتظر بعدما وعد به من نصر أو رزق أو غريه ميتثل اإلنسان ما أمر به ويبلغ 
  وهذه أوصاف مجيلة 

وصف اهللا هبا فضالء املؤمنني فجعلها غاية لألمة يستبق إليها األفاضل مث أتبع ذلك وعدهم وومسهم باقامة الصالة 
  ومدحهم هبا حضا على ذلك 

فسرين هي الزكاة وإمنا محلهم على ذلك اقتران الكالم بإقامة الصالة وقوله ومما رزقناهم ينفقون قال مجاعة من امل
  وإال فهو لفظ عام يف الزكاة ونوافل اخلري وصالت املستحقني ولفظ ابن عباس يف هذا املعىن حمتمل 

وقوله سبحانه هلم درجات ظاهره وهو قول اجلمهور إن املراد مراتب اجلنة ومنازهلا ودرجاهتا على قدر أعماهلم 
  ورزق كرمي يريد مآكل اجلنة ومشارهبا وكرمي صفة تقتضي رفع املذام كقوله ثوب كرمي 

وقوله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك باحلق اآلية اختلف يف معىن هذه اآلية فقال الفراء التقدير امض ألمرك 
لكاف شبهت هذه القصة يف الغنائم وإن كرهوا كما أخرجك ربك قال ع وحترير هذا املعىن عندي أن يقال هذه ا

اليت هي إخراجه من بيته بالقصة املتقدمة اليت هي سؤاهلم عن األنفال كأهنم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج اهللا 
ذلك عنهم فكانت فيه اخلرية كما كرهوا يف هذه القصة انبعاث النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخرجه اهللا من بيته 

التأويل ميكن أن يكون قوله جيادلونك كالما مستأنفا يراد به الكفار أي جيادلونك  فكانت يف ذلك اخلرية وعلى هذا
يف شريعة اإلسالم من بعد ما تبني احلق فيها كأمنا يساقون إىل املوت يف الدعاء إىل اإلميان وهذا الذي ذكرت من أن 

من بيتك على كراهية من فريق  جيادلونك يف الكفار منصوص وقال جماهد وغريه املعىن يف اآلية كما أخرجك ربك
منهم كذلك جيادلونك يف قتال كفار مكة ويودون غري ذلك الشوكة من بعد ما تبني هلم أنك إمنا تفعل ما أمرت به 

الما يريدون هم وقائل هذه املقالة يقول أن اجملادلني هم املؤمنون وقائل املقالة األوىل يقول أن اجملادلني هم املشركون 
  وهذان 



  ن يتم هبما املعىن وحيسن رصف اللفظ وقيل غري هذا وقوله من بيتك يريد من املدينة يثرب قاله اجلمهور القوال
وقوله سبحانه وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم اآلية يف هذه اآلية قصص حسن حمل استيعابه كتاب سرية 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه وقيل أوحي إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألبن هشام واختصاره أن رسول 
أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام بالعري اليت فيها جتارة قريش وأمواهلا قال ألصحابه أن عري قريش قد عنت 
لكم فأخرجوا إليها لعل اهللا أن ينفلكموها قال فأبعث معه من خف وثقل قوم وكرهوا اخلروج وأسرع رسول اهللا 

اهللا عليه و سلم ال يلوي على من تعذر وال ينظر من غاب ظهره فسار يف ثالث مائة وثالثة عشر أو حنو ذلك  صلى
من أصحابه بني مهاجري وأنصاري وقد ظن الناس بأمجعهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلقى حربا فلم 

بلغه خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يكثر استعدادهم وكان أبو سفيان يف خالل لك يستقصي وحيذر فلما
بعث ضمضم بن عمرو الغفاري إىل مكة يستنفر أهلها ففعل ضمضم فخرج أهل مكة يف ألف رجل أو حنو ذلك 

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خروجهم أوحى اهللا إليه وحيا غري متلو يعده إحدى الطائفتني فعرف 
و سلم أصحابه بذلك فسروا وودوا أن تكون هلم العري اليت ال قتال معها فلما علم أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سفيان بقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منه أخذ طريق الساحل وأبعد وفات ومل يبق إال لقاء أهل مكة وأشار 
وجل حىت كان أمر الواقعة بعض الكفار على بعض باالنصراف وقالوا هذه عرينا قد جنت فلننصرف فحرش أبو جهل 

وقال بعض املؤمنني حنن مل خنرج لقتال ومل نستعد له فجمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصحابه وهو بواد 
  يسمى دقران وقال أشريوا علي أيها الناس فقام أبو بكر فتكلم واحسن وحرض الناس على 

ارة فقام عمر مبثل ذلك فأعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و لقاء العدو فأعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االستش
سلم االستشارة فتكلم املقداد بن األسود الكندي فقال ال نقول لك يا رسول اهللا كما قالت بنو إسرائيل أذهب 
حلبشة أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول إنا معكما مقاتلون واهللا لو أردت بنا برك الغماد يعين مدينة ا
لقاتلنا معك من دوهنا فسر رسول اهللا صلى اله عليه وسلم بكالمه ودعا له خبري مث قال أشريوا علي أيها الناس 

فكلمه سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة وحيتمل مها معا فقال يا رسول اهللا كأنك إيانا تريد معشر األنصار فقال 
ا بك واتبعناك وبايعناك فامض ألمر اهللا فواهللا لو خضت بنا هذا النيب صلى اهللا عليه و سلم أجل فقال إنا قد آمن

البحر خلضناه معك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم امضوا على بركة اهللا فكأين أنظر إىل مصارع القوم فالتقوا 
رك وكانت وقعة بدر ت ويف صحيح البخاري من حديث عائشة يف خروج أيب بكر من مكة فلقيه ابن الدغنة عند ب

الغماد احلديث وليست مبدينة احلبشة من غري شك فاهللا أعلم ولعلهما موضعان انتهى والشوكة عبارة عن السالح 
  واحلدة 

وقوله سبحانه ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين املعىن ويريد اهللا أن يظهر اإلسالم ويعلي دعوة 
دابر الذي يدبر القوم أي يأيت أخرهم وإذا قطع فقد أتى على أخرهم الشرع بكلماته اليت سبقت يف األزل وال

بشرط أن يبدأ اإلهالك من أوهلم وهي عبارة يف كل من أتى اهلالك عليه وقوله سبحانه ليحق احلق أي ليظهر احلق 
يكم من الذي هو دين اإلسالم ويبطل الباطل أي الكفر وتستغيثون معناه تطلبون الغوث وممدكم أي مكثركم ومقو

امددت ومردفني معناه متبعني وقرأ سائر السبعة غري نافع مردفني بكسر الدال نافع بفتحها وروي عن ابن عباس 
  خلف كل ملك ملك وهذا معىن التتابع يقال ردف وأردف إذا اتبع وجاء بعد الشيء 



شاهدا على أن أردف مبعىن  وحيتمل أن يراد مردفني للمؤمنني وحيتمل أن يراد مردفني بعضهم بعضا وأنشد الطربي
  ... ظننت بآل فاطمة الظنونا ... إذا اجلوزاء أردفت الثريا ... جاء تابعا قول الشاعر 

والثريا تطلع قبل اجلوزاء وروي يف الصحيح االشهران املالئكة قاتلت يوم بدر واختلف يف غره قال ابن إسحاق 
قاحلدثين رجل من بين غفار قال أقلت أنا وابن عم يل حىت  حدثين عبد اهللا بن أيب بكر أنه حدث عن ابن عباس أنه

صعدنا يف جبل يشرف بنا على بدر وحنن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون فننتهب مع من ينتهب قال فبينما 
حنن يف اجلبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها مححمة اخليل فسمعت قائال يقول اقدم حيزوم فأما ابن عمي فانكشف 

ع قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك مث متاسكت قال ابن إسحاق وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن بعض بين قنا
ساعدة عن أيب سعيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا قال بعد أن ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري 

  سرية ابن هشام  ألريتكم الشعب الذي خرجت منه املالئكة ال أشك وال أمتارى انتهى من
وقوله سبحانه وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم الضمري يف جعله عائد على الوعد وهذا عندي أمكن 

  األقوال من جهة املعىن وقيل عائد على املدد واإلمداد وقيل عائد على األرداف وقيل عائد على األلف 
يم توقيف على أن األمر كله هللا وأن تكسب املرء ال يغين إذا مل وقوله وما النصر إال من عند اهللا إن اهللا عزيز حك

  يساعده القدر وإن كان مطلوبا باجلد كما ظاهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني درعني 
وقوله سبحانه إذ يغشيكم النعاس امنة منه القصد تعديد نعمه سبحانه على املؤمنني يف يوم بدر والتقدير اذكروا إذ 

بكم كذا وإذ فعلنا كذا والعامل يف إذا اذكروا وقرأ نافع يغشيكم بضم الياء وسكون الغني وقرأ محزة وغريه فعلنا 
  يغشيكم بفتح الغني 

وشد الشني املكسورة وقرأ ابن كثري وغريه يغشاكم بفتح الياء وألف بعد الشني النعاس بالرفع ومعىن يغشيكم 
اإلنسان وهو واقف أو ماش وينص على ذلك قصص هذه اآلية أهنم يغطيكم والنعاس أخف النوم وهو الذي يصيب 

إمنا كان هبم خفق بالرؤوس وقوله امنة مصدر من أمن يأمن أمنا وامنة وأمانا واهلاء فيه لتأنيث املصدر كماه هي يف 
 وهو يف املساءة واحلماقة واملشقة وروي عن ابن مسعود أنه قال النعاس عند حضور القتال عالمة أمن وهو من اهللا

  الصالة من الشيطان قال ع وهذا إمنا طريقة الوحي فهو ال حمالة يسنده 
وقوله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وذلك أن قوما من املؤمنني حلقتهم جنابات يف سفرهم 

العدو وقلتهم  وعدموا املاء قريب بدر فصلوا كذلك فوسوس الشيطان يف نفوس بعضهم مع ختويفه هلم من كثرة
وأيضا فكانت بينهم وبني ماء بدر مسافة من رمل دهس تسوخ فيها األرجل فكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكفار إىل 

ماء بدر فأنزل اهللا تلك املطرة فسالت األودية فاغتسلوا وطهرهم اهللا تعاىل فذهب رجز الشيطان وتدمث الطريق 
وأمكنهم اإلسراع حىت سبقوا إىل ماء بدر وأصاب املشركني من ذلك وتلبدت تلك الرمال فسهل اهللا عليهم السري 

املطر ما صعب عليهم طريقهم فسر املؤمنني وتبينوا من فعل اهللا هبم ذلك قصد املعونة هلم فطابت نفوسهم واجتمعت 
ائد على وتشجعت فذلك الربط على قلوهبم وتثبيت أقدامهم على الرملة اللينة والضمري فيه على هذا االحتمال ع

املاء وحيتمل عوده على ربط القلوب ويكون تثبيت األقدام عبارة عن النصر واملعونة يف موطن احلرب ونزول املاء 
  كان يف الزمن قبل تغشية النعاس ومل يترتب كذلك يف اآلية إذ القصد فيها تعديد النعم فقط 

  هم وبأقواهلم املونسة وحيتمل أن يكون وقوله سبحانه فثبتوا الذين آمنوا ولثبيتهم يكون بقتاهلم وحبضور



التثبيت مبا يلقيه امللك يف القلب بلمته من توهم الظفر واحتقار الكفار وخبواطر تشجعه قال ع ويقوي هذا التأويل 
مطابقة قوله تعاىل سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب وعلى هذا التأويل جييء قوله سالقى يف قلوب الذين كفروا 

  بة للمالئكة وحيتمل أن يكون خماطبة للمؤمنني الرعب خماط
وقوله سبحانه فاضربوا فوق األعناق عكرمة هي على باهبا وارد الرؤوس وهذا أنبل األقوال قال ع وحيتمل عندي 
أن يريد وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها وهي الضربة اليت تكون فوق عظم العنق دون عظم الرأس يف املفصل 

الصمة فيجيء على هذا فوق األعناق متمكنا والبنان قالت فرقة هي املفاصل حيث كانت من كما وصف دريد بن 
األعضاء وقالت فرقة البنان األصابع وهذا هو الصحيح ألنه إذا قطع البنان مل ننتفع صاحبه بشيء من أعضائه 

بني شيئني وعرب املفسرون  واستاسر وشاقوا معناه خالفوا ونابذوا وقطعوا وهو مأخوذ من الشق وهو القطع والفصل
عن قوله شاقوا أي صاروا يف شق غري شقه قال ع وهذا وإن كان معناه صحيحا فتحرير االشتقاق إمنا هو ما 

  ذكرناه وقوله فإن اهللا شديد العقاب جواب للشرط تضمن وعيدا وهتديدا 
در فكأنه قال األمر ذلكم فذوقوه وقوله سبحانه فذوقوه للكفار أي ذلكم الضرب والقتل وما أوقع اهللا هبم يوم ب

وكذا قرره سيبويه وقال بعضهم حيتمل أن يكون ذلكم يف موضع نصب كقوله زيدا فأضربه وقوله سبحانه يا أيها 
الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا اآلية يراد به متقابلي الصفوف واألشخاص أي يزحف بعضهم إىل بعض 

ية مث مسي كل ماش إىل آخر يف احلرب رويدا زاحفا إذ يف مشيته من التماهل واصل الزحف األندفاع على اآلل
  والتباطىء ما يف مشي الزاحف ويف هذا املعىن شواهد من كالم العرب وهنى اهللا سبحانه 

يف هذه اآلية عن تويل األدبار وهذا مقيد بالشريطة املنصوصة يف مثلي املؤمنني والفرار هنالك كبرية موبقة بظاهر 
  لقرآن واحلديث وإمجاع األكثر من األمة ا

وقوله ومن يوهلم يومئذ دبره اآلية قال مجهور األمة اإلشارة بيومئذ إىل يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله إذا لقيتم 
وحكم اآلية باق إىل يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه اهللا سبحانه ت قال ابن رشد وهذا ما مل يبلغ عدد 

عشر ألفا فإن بلغ حرم الفرار وإن زاد املشركون على الضعف للحديث لن تغلب اثنا عشر ألفا من املسلمني اثين 
قلة فإن أكثر أهل العلم خصصوا هبذا احلديث عموم اآلية وعن ملك مثله انتهى وفهم ع احلديث على التعجب 

تال يراد به الذي إن فعله ذلك ذكره عند قوله ويوم حنني وما قاله ابن رشد هو الصواب واهللا أعلم و متحرفا لق
أنكى للعدو ونصبه على احلال وكذلك نصب متحيزا وأما االستثناء فهو من املولني الذي تضمنهم من والفئة هنا 

  اجلماعة احلاضرة للحرب هذا قول اجلمهور 
على من يزعم أن وقوله سبحانه فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى هذه األلفاظ ترد 

أفعال العباد خلق هلم ومذهب أهل السنة أهنا خلق للرب سبحانه كسب للعبد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أخذ يومئذ ثالث قبضات من حصى وتراب فرمى هبا يف وجوه القوم فاهنزموا عند آخر رمية ويروى أنه قال يوم 

نني بال خالف وليبلي املؤمنني أي ليصيبهم ببالء حسن وظاهر بدر شاهت الوجوه وهذه الفعلة أيضا كانت يوم ح
وصفه باحلسن يقتضي أنه أراد الغنيمة والظفر والعزة إن اهللا مسيع الستغاثتكم عليم بوجوه احلكمة يف مجيع أفعاله ال 

  إله إال هو 
ألعراب رفع قال سيبويه وقوله سبحانه ذلكم إشارة إىل ما تقدم من قتل اهللا هلم ورميه إياهم وموضع ذلكم من ا

  التقدير األمر ذلكم وموهن معناه مضعف مبطل 
  وقوله 



سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اآلية قال أكثر املتأولني هذه اآلية خماطبة لكفار مكة روي أن قريشا ملا 
ال صبيحة يوم بدر اللهم عزموا على اخلروج إىل محاية العري تعلقوا بأستار الكعبة واستفتحوا وروي أن أبا جهل ق

أنصر أحب الفئتني إليك وأظهر خري الدينني عندك اللهم اقطعنا للرحم فاحنه الغداة وحنو هذا فقال اهللا هلم إن 
تطلبوا الفتح فقد جاءكم أي كما ترونه عليكم ال لكم ويف هذا توبيخ هلم وإن تنتهوا عن كفركم وغيكم فهو خري 

  مبثل وقعة بدر وباقي اآلية بني لكم وإن تعودوا لالستفتاح نعد 
وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله اآلية قيل أهنا نزلت بسبب اختالفهم يف النفل وجمادلتهم يف 

  احلق وكراهيتهم خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم وتولوا أصله تتولوا 
  وقوله وأنتم تسمعون يريد دعاءه لكم بالقرآن واملواعظ 

  وقوله كالذين قالوا يريد الكفار إما من قريش لقوهلم مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وأما الكفار على اإلطالق 
وقوله سبحانه إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم مقصد اآلية بيان أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر 

 بالدواب ليتأكد ذمهم وقوله الصم البكم عبارة عما يف الناس عند اهللا سبحانه وأهنا يف أخس املنازل لديه وعرب
قلوهبم وعدم انشراح صدورهم وإدراك عقوهلم وقوله ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم أي مساع هدى وتفهم ولو 

  امسعهم أي ولو فهمهم لتولوا حبكم القضاء السابق فيهم وألعرضوا عما تبني هلم من اهلدى 
لذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول اآلية استجيبوا مبعىن أجيبوا وقوله ملا حيييكم قال جماهد وقوله سبحانه يا أيها ا

واجلمهور املعىن للطاعة وما يتضمنه القرآن وهذا إحياء مستعار ألنه من موت الكفر واجلهل والطاعة تؤدي إىل 
  احلياة الدائمة يف اآلخرة 

  ء وقلبه حيتمل وقوله سبحانه واعلموا أن اهللا حيول بني املر

وجوها منها أنه ملا أمرهم سبحانه باالستجابة يف الطاعة حضهم على املبادرة واالستعجال وأعلمهم أنه حيول بني 
املرء وقلبه باملوت والقبض أي فبادروا الطاعات ويلتئم مع هذا التأويل قوله وإنه إليه حتشرون أي فبادروا الطاعات 

قصد أعالمهم أن قدرة اهللا وعلمه وإحاطته حائلة بني املرء وقلبه فكان هذا املعىن وتزودوها ليوم احلشر ومنها أن ي
حيض على املراقبة واخلوف هللا املطلع على الضمائر حكي هذا التأويل عن قتادة وحيتمل أن يريد ختويفهم إن مل ميتثلوا 

وله ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون الطاعات ويستجيبوا هللا وللرسول أن حيل هبم ما حل بالكفار الذين أرادهم بق
ألنه حتمه عليهم بأهنم لو مسعوا مل ينتفعوا يقتضي أنه كان قد حال بينهم وبني قلوهبم ومنا أن يكون املعىن ترجية هلم 
بأن اهللا يبدل اخلوف الذي يف قلوهبم من كثرة العدو فيجعله جراءة وقوة وبضد ذلك للكفار أي فإن اهللا تعاىل هو 

لوب كما كان قسم النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل غري هذا قال مكي وقال الطربي هذا خرب من اهللا مقلب الق
عز و جل أنه أملك بقلوب العباد منهم هلا وأنه حيول بينهم وبينها إذا شاء حىت ال يدرك اإلنسان شيئا من إميان وال 

قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم كثريا ما يقول يف كفر وال يعي شيئا وال يفهم شيئا إال بإذنه ومشيئته سبحانه و
  دعائه يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك انتهى 

اهلداية وروى مالك بن أنس والنسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا أيب بن كعب وهو يف الصالة فلم 
عليه و سلم أمل يقل اهللا عز و جل يا أيها الذين  جيبه وأسرع يف بقية صالته فلما فرغ جاء فقال له النيب صلى اهللا

آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم قال أيب ألجرم يا رسول اهللا ال تدعوين أبدا إال أجبتك احلديث 
بطوله واختالف ألفاظه ويف البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أيب سعيد بن املعلى وروي أنه وقع حنوه مع حذيفة بن 



  اليمان يف غزوة اخلندق 
  وقوله 

عز و جل واتقوا فتنة ال تصبني الذين ظلموا منكم خاصة يف اآلية تأويالت أسبقها إىل النفس أن اهللا سبحانه حذر 
مجيع املؤمنني من فتنة أن أصابت مل ختص الظلمة فقط بل تصيب الكل من ظامل وبريء وهذا تأويل الزبري بن العوام 

ك تأويل ابن عباس فإنه قال أمر اهللا املؤمنني يف هذه اآلية أن ال يقروا املنكر بني أظهرهم واحلسن البصري وكذل
فيعمهم العذاب وخاصة نعت ملصدر حمذوف تقديره إصابة خاصة فهي نصب على احلال وقرأ علي بن أيب طالب 

  ط رضي اهللا عنه وغريه لتصينب بالالم على جواب قسم واملعىن على هذا وعيد للظلمة فق
وقوله سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل اآلية هذه اآلية تتضمن تعديد نعم اهللا على املؤمنني وإذ ظرف ملعمول واذكروا 
تقديره واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ أنتم قليل وال جيوز أن تكون إذ ظرفا للذكر وإمنا يعمل الذكر يف إذ لو 

ر إليها هبذه اآلية فقالت فرقة وهي األكثر هي حال املؤمنني مبكة يف وقت قدرناها مفعولة واختلف يف احلال املشا
بداءة اإلسالم والناس الذين خياف ختطفهم كفار مكة واملأوى املدينة والتأييد بالنصر وقعة بدر وما أجنر معها يف 

ي حاهلم يف غزوة بدر والناس وقتها والطيبات الغنائم وسائر ما فتح اهللا عليهم به وقالت فرقة احلال املشار إليها ه
الذين خياف ختطفهم على هذا عسكر مكة وسائر القبائل اجملاورة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتخوف من 

  بعضهم واملأوى على هذا والتأييد بالنصر هو اإلمداد باملالئكة والتغليب على العدو والطيبات الغنيمة 
ال ختونوا اهللا والرسول هذا خطاب جلميع املؤمنني إىل يوم القيامة وهو جيمع أنواع  وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا

اخليانات كلها قليلها وكثريها واخليانة التنقص للشيء بإختفاء وهي مستعملة يف أن يفعل اإلنسان خالف ما ينبغي 
  من حفظ أمر ما ماال كان أو سرا 

  مره يف سر أو غري واخليانة هللا عز و جل هي يف تنقص أوا
وقوله وختونوا أماناتكم قال الطربي حيتمل أن يكون داخال يف النهي كأنه قال ال ختونوا اهللا والرسول وال ختونوا 

  أماناتكم وحيتمل أن يكون املعىن ال ختونوا اهللا والرسول فذلك خيانة ألماناتكم 
  لك وقوله فتنة يريد حمنة واختبارا وامتحانا لريى كيف العمل يف مجيع ذ

وقوله وإن اهللا عنده أجر عظيم يريد فوز اآلخرة فال تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم وأبنائكم فإن املذخور 
  لآلخرة أعظم أجرا 

قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا اآلية وعد للمؤمنني بشرط التقوى والطاعة هللا سبحانه وجيعل لكم 
كم وباطل من ينازعكم بالنصر والتأييد وعرب قتادة وبعض املفسرين عن الفرقان هاهنا فرقانا معناه فرقا بني حق

بالنجاة وقال جماهد والسدي معناه خمرجا وحنو هذا مما يعمه ما ذكرناه وقد يوجد للعرب استعمال الفرقان كما ذكر 
ومايل من كاس املنية ... وكيف أرجى اخللد واملوت طاليب ... املفسرون وعلى ذلك شواهد منها قول الشاعر 

  ... فرقان 
  ت قال ابن رشد واحسن ما قيل يف هذا املعىن 

  قوله تعاىل لكم فرقانا أي فصال بني احلق والباطل حىت يعرقوا ذلك بقلوهبم ويهتدوا إليه انتهى من البيان 
ل صنع اهللا تعاىل يف مجيع وقوله سبحانه وإذ ميكر بك الذين كفروا اآلية تذكري حبال مكة وضيقها مع الكفرة ومجي

ذلك واملكر املخاتلة والتداهى تقول فالن ميكر بفالن إذا كان يستدرجه وهذا املكر الذي ذكر اهللا تعاىل يف هذه 



اآلية هو بإمجاع املفسرين إشارة إىل اجتماع قريش يف دار الندوة مبحضر إبليس يف صورة شيخ جندي على ما نص 
وله وهو الذي كان خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسببه وال خالف أن ابن إسحاق يف سريه احلديث بط

  ذلك كان بعد موت أيب طالب ففي القصة أن أبا جهل قال الرأي أن نأخذ من 

كل بطن يف قريش فىت قويا جلدا فيجتمعون مث يأخذ كل واحد منهم سيفا ويأتون حممد يف مضجعه فيضربونه ضربة 
نو هاشم على قتال قريش بأسرها فيأخذون العقل ونستريح منه فقال النجدي صدق الفىت رجل واحد فال تقدر ب

هذا الرأي ال رأي غريه فافترقوا على ذلك فأخرب اهللا تعاىل بذلك نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأذن له يف اخلروج إىل 
ب التف يف بردى احلضرمي واضطجع املدينة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم من ليلته وقال لعلي بن أيب طال

يف مضجعي فإنه ال يضرك شيء ففعل فجاء فتيان قريش فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون قيامه فيثورون به 
فلما قام رأوا عليا فقالوا له أين صاحبك فقال ال أدري ويف السري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عليهم 

م عنه وجعل على راس كل واحد منهم ترابا ومضى لوجهه فجاءهم رجل فقال ما وهم يف طريقه فطمس اهللا أعينه
تنتظرون قالوا حممدا قال إين رأيته اآلن جائيا من ناحيتكم وهو ال حمالة وضع التراب على رؤوسكم فمد كل واحد 

يا فركبوا وراءه يده إىل رأسه فإذا عليه التراب وجاءوا إىل مضجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدوا عل
  حينئذ كل صعب وذلول وهو بالغار ومعىن ليثبتوك ليسجنوك قاله عطاء وغريه وقال ابن عباس وغريه ليوثقوك 

وقوله سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا يعين القرآن قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقوهلم إن هذا إال أساطري 
ة وأساطري مجع أسطورة وحيتمل مجع أسطار وتواترت الروايات عن ابن جريج األولني أي قصصهم املكتوبة املسطور

وغريه أن قائل هذه املقالة هو النضر بن احلارث وذلك أنه كان كثري السفر إىل فارس واحلرية فكان قد مسع من 
شئت لقلت مثل قصص الرهبان وأخبار رستم واسفنديار فلما مسع القرآن ورأى فيه أخبار األنبياء واألمم قال لو 

  هذا وكان النضر من مردة قريش النائلني من النيب صلى اهللا عليه و سلم ونزلت فيه 

آيات كثرية من كتاب اهللا عز و جل وأمكن اهللا منه يوم بدر وقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صربا بالصفراء 
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بضرب عنقه منصرفة من بدر يف موضع يقال له األثيل وكان أسره املقداد فلما أ

قال املقداد أسريي يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه كان يقول يف كتاب اهللا ما قد علمتم مث 
أعاد األمر بقتله فأعاد املقداد مقالته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم أغن املقداد من فضلك فقال 

  قداد هذا الذي أردت فضربت عنق النضر امل
وقوله عز و جل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك اآلية روي عن جماهد وغريه أن قائل هذه املقالة هو 

النضر بن احلارث املذكور وفيه نزلت هذه اآلية قال ع وترتب أن يقول النضر مقالة وينسبها القرآن إىل مجيعهم 
ن فيهم موسوما بالنبل والفهم مسكونا إىل قوله فكان إذا قال قوال قاله منهم كثري واتبعوه عليه ألن النضر كا

حسب ما يفعله الناس أبدا بعلمائهم وفقهائهم ت وخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال قال أبو جهل 
ذاب أليم فنزلت وما كان اهللا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آتينا بع

ليعذهبم وأنت فيهم إىل عن املسجد احلرام واملشار إليه هبذا هو القرآن وشرع حممد صلى اهللا عليه و سلم والذي 
محلهم على هذه املقالة هو احلسد فعميت بصائرهم عن اهلدى وصمموا على أن هذا ليس حبق نعوذ باهللا من جهد 

فورك أن هذه املقالة خرجت منهم خمرج العناد وهذا بعيد يف التأويل وال يقول هذا  البالء وسوء القضاء وحكى ابن
على جهة العناد عاقل وقراءة الناس إمنا هي بنصب احلق على أنه خرب كان ويكون هو فصال فهو حينئذ اسم وأمطر 



  إمنا تستعمل غالبا يف املكروه ومطر يف الرمحة قاله أبو عبيدة 
  ان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم اآلية قالت فرقة نزلت هذه اآلية كلها مبكة وقالت وقوله سبحانه وما ك

فرقة نزلت كلها بعد وقعة بدر حكاية عما مضى وقال ابن أبزي نزل قوله وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم مبكة أثر 
النيب صلى اهللا عليه و سلم  قوهلم أو أتينا بعذاب أليم ونزل قوله وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون عند خروج

من مكة يف طريقه إىل املدينة وقد بقي مبكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله وما هلم إال يعذهبم اهللا إىل آخر اآلية بعد 
بدر عند ظهور العذاب عليهم وهذا التأويل بني وعليه واعتمد عياض يف الشفا قال ويف اآلية تأويل آخر مث ذكر 

موسى األشعري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم انزل اهللا تعاىل علي امانني ألميت وما  حديث الترمذي عن أيب
كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم االستغفار انتهى قال ع 

 عز و جل مل يعذب قط أمة ونبيها بني وأمجع املتأولون على أن معىن قوله وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم أن اهللا
  أظهرها أي فما كان اهللا ليعذب هذه األمة وأنت فيهم بل كرامتك لديه أعظم 

وقوله عز و جل وماهلم إال يعذهبم اهللا توعد بعذاب الدنيا والضمري يف قوله أولياءه عائد على اهللا سبحانه أو على 
سن وقال الطربي عن احلسن بن أيب احلسن أن قوله سبحانه وما املسجد احلرام كل ذلك جيد وروي األخري عن احل

  هلم إال يعذهبم اهللا ناسخ لقوله وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون قال ع وفيه نظر ألنه خرب ال يدخله نسخ 
ة عرب وقوله سبحانه وما كان صالهتم عند البيت االمكاء وتصدية املكاء الصفري قاله ابن عباس واجلمهور والتصدي

عنها أكثر الناس بأهنا التصفيق وذهب أكثر املفسرين إىل أن املكاء والتصدية إمنا أحدثهما الكفار عند مبعث النيب 
صلى اهللا عليه و سلم لتقطع عليه وعلى املؤمنني قراءهتم وصالهتم وختلط عليهم فلما نفى اهللا تعاىل واليتهم للبيت 

  يف ال نكون أولياءه وحنن نسكنه ونصلي عنده فقطع سبحانه أمكن أن يعترض منهم معترض بأن يقول وك

هذا االعتراض بأن قال وما كان صالهتم عند البيت إال املكاء والتصدية قال ع والذي مرىب من أمر العرب مرىب 
من أمر العرب يف غري ما ديوان أن املكاء والتصدية كان من فعل العرب قدميا قبل اإلسالم على جهة التقرب به 

والتشرع وعلى هذا يستقيم تغيريهم وتنقصهم بأن شرعهم وصالهتم مل تكن رهبة وال رغبة وإمنا كانت مكاء 
وتصدية من نوع اللعب ولكنهم كانوا يتزيدون فيهما وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم ليشغلوه هو وأمته عن 

  القراءة والصالة 
م ببدر بالسيف قاله احلسن وغريه فيلزم أن هذه اآلية اآلخرة وقوله سبحانه فذوقوا العذاب اآلية إشارة إىل عذاهب

  نزلت بعد بدر وال بد قال ع واالشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية عما مضى 
وقوله سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا اآلية ملا قتل من قتل ببدر اجتمع أبناؤهم 

اله يف العري إن حممدا قد نال منا ما ترون ولكن أعينونا هبذا املال الذي كان سبب وقراباهتم فقالوا ملن خلص م
  الوقعة فلعلنا ان ننال منه ثارا يريدون نفقته يف غزوة أحد 

وقوله سبحانه فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون احلسرة التلهف على فائت وهذا من أخبار القرآن 
  كما أخرب مث أخرب سبحانه عن الكافرين وأهنم جيمعون إىل جهنم واحلشر اجلمع  بالغيوب قبل أن تكون فكان

وقوله سبحانه ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وقرأ محزة والكسائي ليميز اهللا بضم الياء وفتح امليم وشد الياء قال ابن 
بيث ما أنفقه املشركون يف الصد عباس وغريه املعىن باخلبيث الكفار وبالطيب املؤمنون وقال ابن سالم والزجاج اخل

عن سبيل اهللا والطيب هو ما أنفقه املؤمنون يف سبيل اهللا قال ع روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا 



سبحانه خيرج يوم القيامة من األموال ما كان صدقة أو قربة مث يأمر بسائر ذلك فيلقى يف النار وعلى التأويلني فقول 
  اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعا  سبحانه وجيعل

إمنا هي عبارة عن مجع ذلك وضمه وتأليف أشتاته وتكاثفه باإلمجاع ويركمه يف كالم العرب يكثفه ومنه سحاب 
  مركوم وعبارة البخاري فريكمه فيجمعه انتهى 

إن يعودوا يريد به إىل وقوله سبحانه إن ينتهوا يعين عن الكفر يغفر هلم ما قد سلف ألن اإلسالم جيب ما قبله و
  القتال وال يصح أن يتأول وأن يعودوا إىل الكفر ألهنم مل ينفصلوا عنه 

وقوله فقد مضت سنة األولني عبارة جتمع الوعيد والتهديد والتمثيل مبن هلك من األمم يف سالف الدهر بعذاب اهللا 
  حني صد يف وجه نبيه مبن هلك يف يوم بدر بسيف اإلسالم 

ه وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة قال ابن عباس وابن عمر وغريمها الفتنة الشرك قال ع وهذا هو الظاهر وقوله سبحان
ويفسر هذه اآلية قوله صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا احلديث وقال ابن 

  مبن أسلم إسحاق معناها حىت ال يفنت أحد عن دينه كماكانت قريش تفعل مبكة 
وقوله ويكون الدين كله هللا أي ال يشرك معه صنم وال وثن وال يعبد غريه سبحانه مث قال تعاىل فإن انتهوا عن الكفر 

  فإن اهللا بصري بعملهم جماز عليه عنده ثوابه ومجيل املقارضة عليه 
لقوله فإن انتهوا املعىن وإن تولوا ومل وقوله سبحانه وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري معادلة 

ينتهو فاعلموا أن اهللا تعاىل ينصركم عليهم وهذا وعد حمض بالنصر والظفر واملوىل هاهنا املواىل واملعني واملوىل يف 
  اللغة على معان هذا هو الذي يليق هبذا املوضع منها واملوىل الذي هو السيد املقترن بالعبد يعم املؤمنني واملشركني 

وقوله عز و جل إمنا غنمتم من شيء فإن هللا مخسه الغنيمة يف اللغة ما يناله الرجل بسعي ومنه قوله صلى اهللا عليه و 
سلم الصيام يف الشتاء هي الغنيمة الباردة وقوله من شيء ظاهره العموم ومعناه اخلصوص فأما الناض واملتاع 

  ح متلكه فاإلمام يأخذ واألطفال والنساء وما ال يؤكل حلمه من احليوان ويص

مخسه ويقسم الباقي يف اجليش وأما األرض فقال فيها مالك يقسمها اإلمام إن رأى ذلك صوابا كما فعل النيب صلى 
اهللا عليه و سلم خبيرب أو ال يقسمها بل يتركها لنوائب املسلمني إن أداه اجتهاده إىل ذلك كما فعل عمر بن اخلطاب 

واد الكوفة وأما الرجال ومن شارف البلوغ من الصبيان فاإلمام عند مالك ومجهور رضي اهللا عنه بأرض مصر وبس
العلماء خمري فيهم على مخسة أوجه منها القتل وهو مستحسن يف أهل الشجاعة والنكاية ومنها الفداء وهو 
يؤخذ منه  مستحسن يف ذي املنصب الذي ليس بشجاع وال خياف منه رأي ومكيدة النتفاع املسلمني باملال الذي

ومنها املن وهو مستحسن فيمن يرجى أن حينو على أسرى املسلمني وحنو ذلك من القرائن ومنها االسترقاق ومنها 
ضرب اجلزية والترك يف الذمة وأما الطعام والغنم وحنوها مما يكل فهو مباح يف بلد العدو أكله وما فضل منه كان يف 

  الفقه املغنم وحمل استيعاب فروع هذا الفصل كتب 
وقوله سبحانه وما أنزلنا على عبدنا أي من النصر والظهور الذي أنزله اهللا سبحانه يوم بدر وحيتمل أن تكون 

اإلشارة إىل قرآن نزل يوم بدر أو يف قصة يوم بدر ويوم الفرقان معناه يوم الفرق بني احلق والباطل بإعزاز اإلسالم 
  مجع الكفار وهو يوم بدر وال خالف يف ذلك وإذالل الشرك واجلمعان يريد مجع املسلمني و

وقوله سبحانه واهللا على كل شيء قدير بعضد أن قوله وما أنزلنا على عبدنا يراد به النصر والظفر أي اآليات 
  والعظائم من غلبة القليل للكثري وذلك بقدرة اهللا عز و جل الذي هو على كل شيء قدير 



هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم العدوة شفري الوادي وحرفه الذي قوله سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا و
يتعذر املشي فيه مبنزلة رجاء البري ألهنا عدت ما يف الوادي من ماء وحنوه أن يتجاوز الوادي أي منعته ومنه قوله 

  وحالت دوهنا حرب زبون ... عدتين عن زيارتك العوادي ... الشاعر 

بالعدوة بكسر العني وقوله الدنيا والقصوى إمنا هو باإلضافة إىل املدينة وبني املدينة ووادي وقرأ ابن كثري وأبو عمرو 
بدر موضع الوقعة مرحلتان والدنيا من الدنو والقصوى من القصو وهو البعد والركب بإمجاع من املفسرين عري أيب 

ان الركب ومدبر أمره أبو سفيان سفيان وقوله أسفل يف موضع خفض تقديره يف مكان أسفل كذا قال سيبويه وك
بن حرب قد نكب عن بدر حني نذر بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وأخذ سيف البحر فهو اسفل باإلضافة إىل أعلى 

  الوادي 
وقوله سبحانه ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد املقصد من اآلية تبيني نعمة اهللا سبحانه يف شأن قصة بدر وتيسريه 

من ذلك واملعىن لو تواعدمت الختلفتم يف املعياد بسبب العوارض اليت تعرض للناس إال مع تيسري اهللا  سبحانه ما يسر
الذي متم ذلك وهذا كما تقول لصاحبك يف أمر سناه اهللا تعاىل دون تعب كثري لو بنينا على هذا وسعينا فيه مل يتم 

قد قدره يف األزل مفعوال لكم بشرط وجودكم يف هكذا ولكن ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال أي لينفذ ويظهر أمرا 
وقت وجودكم وهذا كله معلوم عنده عز و جل مل يتجدد له به علم وقوله عز و جل ليهلك من هلك عن بينة 
وحيي من حي عن بينة قال الطربي املعىن ليقتل من قتل من كفار قريش وغريهم ببيان من اهللا واعذار بالرسالة 

عاش عن بيان منه أيضا وأعذرا ال حجة ألحد عليه سبحانه ت قال أبو عمر بن عبد الرب يف وحيكي أيضا ويعيش من 
كتاب فضل العلم يف قوله عز و جل ليهلك من هلك عن بينة اآلية البينة ما بان به احلق انتهى وقال ابن إسحاق 

  تعارتان وغريه معىن ليهلك أي ليكفر وحيي أي ليؤمن فاحلياة واهلالك على هذا التأويل مس
وقوله سبحانه إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال اآلية وتظاهرت الروايات أن هذه اآلية نزلت يف رؤيا رآها رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم رأى فيها عدد الكفار 

ليه قليال فأخرب بذلك أصحابه فقويت نفوسهم وحرصوا على اللقاء قاله جماهد وغريه والظاهر أنه رآهم صلى اهللا ع
و سلم يف نومه قليال قدرهم وبأسهم وحيتمل أنه رآهم قليال عددهم فكان تأويل رؤياه اهنزامهم والفشل اخلور عن 

  األمر ولتنازعتم أي لتخالفتم يف األمر يريد يف اللقاء واحلرب وسلم لفظ يعم كل متخوف 
بإمجاع وهي الرؤية اليت كانت حني التقوا  وقوله سبحانه وإذ يريكموهم إذ التقيتم اآلية وهذه الرؤية هي يف اليقظة

ووقعت العني على العني واملعىن أن اهللا تعاىل ملا أراده من انفاذ قضائه يف نصرة اإلسالم وإظهار دينه قلل كل طائفة 
يف عيون األخرى فوقع اخللل يف التخمني واحلزر الذي يستعمله الناس يف هذا لتجسر كل طائفة على األخرى 

  اب احلرب واألمر املفعول املذكور يف اآليتني هو القصة بأمجعها وتتسبب أسب
  وقوله وإىل اهللا ترجع األمور تنبيه على أن احلول بأمجعه هللا وإن كل أمر فله وإليه 

وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون وأطيعوا اهللا ورسوله وال 
عوا اآلية هذا أمر من اهللا سبحانه مبا فيه داعية النصر وسبب العز وهي وصية منه سبحانه حبسب التقييد ايل يف تناز

آية الضعف والفئة اجلماعة أصلها فئوة وهي من فأوت أي مجعت مث أمر سبحانه بإكثار ذكره هنالك إذ هو عصمة 
شغل ما يكون عند الضراب والسيوف قال ع وهذا ذكر املستنجد ووزر املستعني قال قتادة افترض اهللا ذكره عند ا

خفي الن رفع الصوت يف موطن القتال رديء مكروه إذا كان الغاطا فأما إن كان من اجلميع عند احلملة فحسن 



فات يف عضد العدو قال قيس بن عباد كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرهون الصوت عند ثالث عند 
اجلنازة وعند القتال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أطلبوا إجابة الدعاء عند القتال وإقامة قراءة القرآن وعند 

  الصالة ونزول الغيث وقال ابن 

عباس يكره التلثم عند القتال قال النووي وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصالح عن القدر الذي يصري به املرء من 
األذكار املأثور املشتة صباحا ومساء ويف األوقات واألحوال املختلفة ليال الذاكرين اهللا كثريا فقال إذا واظب على 

وهنارا وهي مبينة يف كتب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين اهللا كثريا واهللا سبحانه أعلم انتهى من احللية ت 
رسول اهللا قال  وأحسن من هذا جوابه صلى اهللا عليه و سلم حيث قال سبق املفردون قالوا وما املفردون يا

الذاكرون اهللا كثريا والذاكرات رواه مسلم والترمذي وعنده قالوا يا رسول اهللا وما املفردون قال املستهترون يف 
ذكر اهللا يضع عنهم الذكر أثقاهلم فيأتون يوم القيامة خفافا قال صاحب سالح املؤمن املستهترون يف ذكر اهللا هو 

ن أو لعوا به يقال استهتر فالن بكذا أي اولع به واهللا اعلم انتهى فقد بني صلى اهللا بفتح التاءين املثناتني يعين الذي
عليه و سلم هنا صفة الذاكرين اهللا كثريا وقد نقلنا يف غري هذا احملل بيان صفة الذاكرين اهللا كثريا بنحو هذا من 

قاءه فلم يبال بلقاء العدو وإن هي إال طريق ابن املارك وإذا كان العبد مستهترا بذكر مواله انس به واحبه واحب ل
أحدى احلسنيني أما النصر وهو األغلب ملن هذه صفته أو الشهادة وذلك مناه ومطلبه انتهى وتفلحون تنالون 

بغيتكم وتنالون آمالكم واجلمهور على أن الريح هنا مستعارة قال جماهد الريح النصر والقوة وذهب ريح أصحاب 
لم حني نازعوه يوم أحد وقوله سبحانه واصربوا إىل آخر اآلية تتميم يف الوصية وعدة حممد صلى اهللا عليه و س

مونسة وقوله سبحانه وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم اآلية اإلشارة إىل كفار قريش والبطر األشر وغمط 
ارجعوا فأىن رأي اجلماعة النعمة وروي أن أبا سفيان ملا أحرز عريه بعث إىل قريش وقال أن اهللا قد سلم عريكم ف

  على ذلك وخالف أبو جهل وقال واهللا ال نفعل حىت نأيت بدرا وكانت بدر سوقا من أسواق العرب 

هلا يوم موسم فننحر عليها اإلبل ونشرب اخلمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ويهابنا الناس فهذا معىن 
هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس الضمري يف قوله تعاىل ورئاء الناس وقوله سبحانه وإذ زين 

هلم عائد على الكفار والشيطان إبليس نفسه والذي عليه اجلمهور وتظاهرت به الروايات إن إبليس جاء كفار 
ن قريش ففي السري ألبن هشام أنه جاءهم مبكة ويف غريها أنه جاءهم وهم يف طريقهم إىل بدر وقد حلقهم خوف م
بين بكر وكنانة حلروب كانت بينهم فجاءهم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو سيد من ساداهتم 
فقال هلم إين جار لكم ولن ختافوا من قومي وهم لكم أعوان على مقصدكم ولن يغلبكم أحد فروي أنه ملا التقى 

قال له احلارث أتفر يا سراقة فلم يلو عليه اجلمعان كانت يده يف يد احلارث بن هشام فلما رأى املالئكة نكص ف
ويروي أنه قال له ما تضمنته اآلية وروي أن عمري بن وهب أو احلارث بن هشام قال له أين يا سراق فلم يلو مثل 
عدو اهللا فذهب ووقعب اهلزمية فتحدثوا أن سراقة ال فر بالناس فبلغ ذلك سراقة بن مالك فأتى مكة فقال هلم واهللا 

بشيء من أمركم حىت بلغتين هزميتكم وال رأيتكم وال كنت معكم ت قال ابن إسحاق ذكر يل أهنم كانوا ما علمت 
يرونه يف كل منزل يف صورة سراقة ينكرونه حىت إذا كان يوم بدر والتقى اجلمعان نكص عدو اهللا على عقبيه 

  فاوردهم مث أسلمهم انتهى من السرية البن هشام 
  تم يف ذميت ومحاءى وتراءت تفاعلت من الرؤية أي رأى هؤالء هؤالء وقوله إين جار لكم أي ان

  وقوله نكص على عقبيه أي رجع من حيث جاء واصل النكوص يف اللغة الرجوع القهقري 



وقوله أىن أرى ما ال ترون يريد املالئكة وهو اخلبيث إمنا شرط إال غالب هلم من الناس فلما رأى املالئكة وخرق 
  العادة خاف وفر 

  وقوله إين أخاف اهللا قال 

الزجاج وغريه خاف مما رأى من األمر وهو له أنه يومه الذي انظر إليه ويقوي هذا أنه رأى خرق العادة ونزول 
  املالئكة للحرب 

وقوله سبحانه إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض اآلية قال املفسرون إن هؤالء املوصوفني بالنفاق إمنا هم من 
سكر الكفار ممن كان اإلسالم داخل قلوهبم خرجوا مع املشركني إىل بدر منهم مكره وغري مكره فلما أشرفوا أهل ع

على املسلمني ورأوا قلتهم ارتابوا وقالوا مشريين إىل املسلمني غر هؤالء دينهم قال ع ومل يذكر أحد ممن شهد بدرا 
يوم أحد لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا وقد  بنفاق االما ظهر بعد ذلك من معتب ابن قشري فإنه القائل

حيتمل أن يكون منافقو املدينة ملا وصلهم خروج قريش يف قوة عظيمة قالوا هذه املقالة مث أخرب اهللا سبحانه بأن من 
فروا توكل عليه وفوض أمره إليه فإن عزته سبحانه وحكمته كفيلة بنصره وقوله سبحانه ولو ترى إذ يتوىف الذين ك

املالئكة يضربون وجوهم وأدبارهم اآلية هذه اآلية تتضمن التعجيب مما حل بالكفار يوم بدر قاله جماهد وغريه ويف 
ذلك وعيد ملن بقي منهم وقوله وأدبارهم قال جل املفسرين يريد استاههم ولكن اهللا كرمي كىن وقال ابن عباس 

   واحلسن أراد ظهورهم وما أدبر منهم وباقي اآلية بني
وقوله سبحانه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اهللا فأخذهم اهللا بذنوهبم اآلية الدأب العادة يف 

  كالم العرب وهو مأخوذ من دأب على العمل إذا الزمه 
خبار من وقوله سبحانه ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم اآلية معىن هذه اآلية إ

اهللا سبحانه إذا أنعم على قوم نعمة فإنه بلطفه ورمحته ال يبدأ بتغيريها وتنكيدها حىت جييء ذلك منهم بأن يغريوا 
حاهلم اليت تراد أو حتسن منهم فإذا فعلوا ذلك غري اهللا نعمته عندهم بنقمته منهم ومثال هذه نعمة اهللا على قريش 

  بنبينا حممد 

  فروا به فغري اهللا تلك النعمة بأن نقلها إىل غريهم من األنصار وأحل هبم عقوبته صلى اهللا عليه و سلم فك
وقوله تعاىل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رهبم فأهلكناهم بذنوهبم هذا التكرير هو ملعىن ليس 

حىت غريوا ما بأنفسهم واإلشارة  لألول إذ األول دأب يف أن هلكوا ملا كفروا وهذا الثاين دأب يف أن مل يغري نعمتهم
  بقوله والذين من قبلهم إىل قوم شعيب وصاحل وهود ونوح وغريهم 

وقوله سبحانه إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل 
تعم كل من أتصف هبذه الصفة إىل يوم  مرة وهم ال يتقون أمجع املتأولون أن اآلية نزلت يف بين قريظة وهي بعد

القيامة وقوله يف كل مرة يقتضي أن الغدر قد تكرر منهم وحديث قريظة هو أهنم عاهدوا النيب صلى اهللا عليه و 
سلم على أن ال حياربوه وال يعينوا عليه عدوا من غريهم فلما اجتمعت األحزاب على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن بين قريظة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مغلوب ومستأصل وخدع حي بن أخطب النضري باملدينة غلب على ظ
كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بين قريظة وعهدهم فغدروا ووالوا قريشا وأمدوهم بالسالح واالدراع فلما 

ستنزلوا وضربت أعناقهم اجنلت تلك احلال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره اهللا تعاىل باخلروج إليهم وحرهبم فا
  حبكم سعد واستيعاب قصتهم يف السري وإمنا اقتضبت منها ما خيص تفسري اآلية 



وقوله سبحانه فأما تثقفنهم يف احلرب اآلية معىن تثقفنهم تأسرهم وحتصلهم يف ثقفك أو تلقاهم حبال تقدر عليهم 
وطن وحنوه ومعىن اآلية فإن أسرت هؤالء فيها وتغلبهم ومعىن فشرد أي طرد وأبعد وخوف والشريد املبعد عن 

الناقضني يف حربك هلم فأفعل هبم من النقمة ما يكون تشريدا ملن يأيت خلفهم يف مثل طريقتهم وعبارة البخاري 
  فشرد فرق انتهى والضمري يف لعلهم عائد على الفرقة 

م واملعىن متقارب ومعىن خلفهم أي املشردة وقال ابن عباس املعىن نكل هبم من خلفهم وقالت فرقة معناه مسع هب
  بعدهم ويذكرون أي يتعظون 

وقوله سبحانه وأما ختافن من قوم خيانة اآلية قال اكثر املفسرين أن اآلية يف بين قريظة والذي يظهر من ألفاظ اآلية 
ا يصنعه يف املستقبل أن أمر بين قريظة قد انقضى عند قوله فشرد هبم من خلفهم مث ابتدأ تبارك وتعاىل يف هذه اآلية مب

مع من خياف منه خيانة إىل آخر الدهر وبنو قريظة مل يكونوا يف حد من ختاف خيانته وقوله فأنبذ إليهم أي الق إليهم 
عهدهم وقوله على سواء قيل معناه حىت يكون األمر يف بيانه والعلم به على سواء منك ومنهم فتكونون يف استشعار 

املعىن فأنبذ إليهم على اعتدال وسواء من األمر أي بني هلم على قدر ما ظهر منهم ال  احلرب سواء وذكر الفراء أن
تفرط وال تفجأ حبرب بل افعل هبم مثل ما فعلوا بك يعين موازنة ومقايسة وقرأ نافع وغريه وال حتسنب بالتاء خماطة 

عجزون أي ال يفلتون وال يعجزون طالبهم للنيب صلى اهللا عليه و سلم وسبقوا معناه فأتوا بأنفسهم واجنوها أهنم ال ي
وروي أن اآلية نزلت فيمن أفلت من الكفار يف بدر وغريه فاملعىن ال تظنهم ناجني بل هم مدركون وقرأ محزة وغريه 

وال حيسنب بالياء من حتت وبفتح السني وقوله سبحانه وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة اآلية املخاطبة يف هذه اآلية 
ؤمنني ويف صحيح مسلم إال أن القوة الرمي إال أن القوة الرمي وملا كانت اخليل هي أصل احلرب وأوزارها جلميع امل

واليت عقد اخلري يف نواصيها خصها اهللا تعاىل بالذكر تشريفا هلا وملا كانت السهام من أجنع ما يتعاطى يف احلرب 
ه و سلم بالذكر والتنبيه عليها ت ويف صحيح مسلم وانكاه يف العدو وأقربه تناوال لألرواح خصها صلى اهللا علي

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تعلم الرمي وتركه فليس منا أو قد عصى ويف سنن أيب داود والترمذي 
  والنسائي 

نة عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أن اهللا ليدخل بالسهم الواحد ثالثة انفس اجل
صانعه حيتسب يف صنعته اخلري والرامي به ومنبله فارموا واركبوا وإن ترموا أحب إيل من أن تركبوا كل شيء 
يلهوبه الرجل باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته انتهى ورباط اخليل مصدر من ربط وال يكثر 

بط كل واحد من املؤمنني فرسا ألجل صاحبه فقد ربطها إال وهي كثرية وجيوز أن يكون مصدرا من رابط وإذا ر
حصل بينهم رباط عليه السالم من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا فهو كالباسط يده بالصدقة ال يقبضها واألحاديث يف 

هذا املعىن كثرية ت وقد ذكرنا بعض ما ورد يف فضل الرباط يف آخر آل عمران قال صاحب التذكرة وعن عثمان 
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رابط ليلة يف سبيل اهللا كانت له كالف ليلة صيامها بن عفان قال مسع

وقيامها وعن أيب بن كعب قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرباط يوم يف سبيل اهللا من وراء عورة املسلمني 
ورباط يوم يف سبيل اهللا من وراء عورة  حمتسبا من غري شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها

املسلمني من شهر رمضان أفضل عند اهللا وأعظم أجرا أراه قال من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامها فإن رده اهللا إىل 
أهله ساملا مل تكتب عليه سيئة ألف سنة ويكتب له من احلسنات وجيري له أجر الرباط إىل يوم القيامة قال القرطيب 

ه فدل هذا احلديث على أن رباط يوم يف رمضان حيصل له هذا الثواب الدائم وإن مل ميت مرابطا خرج هذا يف تذكرت



  احلديث والذي قبله ابن ماجه انتهى من التذكرة وترهبون معناه ختوفون وتفزعون والرهبة اخلوف 
ل ع وحيسن أن يقدر قوله ال وقوله وآخرين من دوهنم فيه أقوال قيل هم املنافقون وقيل فارس وقيل غري هذا قا
  تعلموهنم مبعىن ال تعلموهنم فازعني راهبني وقال ص ال تعلموهنم مبعىن ال تعرفوهنم 

فيتعدى لواحد ومن عداه إىل اثنني قدره حماربني واستبعد لعدم تقدم ذكره فهو ممنوع عند بعضهم وعزيز جدا عند 
  بعضهم انتهى 

ا جنح الرجل إىل األمر إذا مال إليه وعاد الضمري يف هلا مؤنثا إذ السلم وقوله سبحانه وإن جنحوا للسلم فأجنح هل
مبعىن املساملة واهلدنة وذهب مجاعة من املفسرين إىل أن هذه اآلية منسوخة والضمري يف جنحوا هو للذين نبذ إليهم 

  على سواء 
إن يريدوا عائد على الكفار الذين قال وقوله سبحانه وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا اآلية الضمري يف قوله و

فيهم وإن جنحوا أي وإن يريدوا أن خيدعوك بأن يظهروا السلم ويبطنوا الغدر واخليانة فإن حسبك اهللا أي كافيك 
  ومعطيك نصره وأيدك معناه قواك وباملؤمنني يريد األنصار بذلك تظاهرت أقوال املفسرين 

العداوة اليت كانت بني االوس واخلزرج قال ع ولو ذهب ذاهب إىل عموم  وقوله وألف بني قلوهبم اآلية إشارة إىل
املؤمنني يف املهاجرين واألنصار وجعل التأليف ما كان بني مجيعهم من التحاب لساغ ذلك وقال ابن مسعود نزلت 

ا فقال له عبدة بن أيب هذه اآلية يف املتحابني يف اهللا وقال جماهد إذا تراأي املتحابني يف اهللا وتصافحا حتاتت خطايامه
لبابة أن هذا ليسري فقال له ال تقل ذلك فإن اهللا تعاىل يقول لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم قال 
عبدة فعرفت أنه افقه مىن قال ع وهذا كله متثيل حسن باآلية ال أن اآلية نزلت يف ذلك وقد روى سهل بن سعد 

لم أنه قال املؤمن مالفة ال خري فيمن ال يألف وال يؤلف قال ع والتشابه سبب األلفة عن النيب صلى اهللا عليه و س
فمن كان من أهل اخلري ألف أشباهه وألفوه ت ويف صحيح البخاري األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف 

لى اهللا عليه و سلم أن اهللا وما تناكر منها اختلف انتهى وروى مالك يف املوطأ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص
  تبارك وتعاىل يقول يوم القيامة أين 

املتحابون جلاليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي قال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد وروينا عن ابن 
لت اهللا ورسوله مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يا عبد اهللا بن مسعود أتدري أي عرى اإلميان أوثق ق

أعلم قال الوالية يف اهللا احلب والبغض فيه ورواه الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيضا وعن عبد 
اهللا يف قوله تعاىل لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما التف بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم قال نزلت يف املتحابني يف اهللا 

اليوم أظلهم يف ظلي فأنه أراد واهللا أعلم يف ظل عرشه وقد يكون الظل كناية عن الرمحة كما قال أبو عمر وأما قوله 
  قال أن املتقني يف ظالل وعيون يعين بذلك ما هم فيه من الرمحة والنعيم انتهى 

غزوة بدر وقوله سبحانه يا أيها النيب حسبك اهللا ومن أتبعك من املؤمنني قال النقاش نزلت هذه اآلية بالبيداء يف 
وحكي عن ابن عباس أهنا نزلت يف األوس واخلزرج وقيل أهنا نزلت حني أسلم عمر وكمل املسلمون أربعني قاله 

ابن عمر وأنس فهي على هذا مكية وحسبك يف كالم العرب وشرعك مبعىن كافيك ويكفيك واحملسب الكايف قالت 
رفع وقال الشعيب وابن زيد معىن اآلية حسبك اهللا  فرقة معىن اآلية يكفيك اهللا ويكفيك من اتبعك فمن يف موضع

وحسب من اتبعك من املؤمنني فمن يف موضع نصب عطفا على موضع الكاف ألن موضعها نصب على املعىن 
بيكفيك اليت سدت حسبك مسدها قال ص ورد بأن الكاف ليس موضعها نصب ألن إضافة حب إليها أضافة 



لنيب حرض املؤمنني على القتال اآلية حرض املؤمنني أي حثهم وحضهم وقوله صحيحة انتهى وقوله سبحانه يا أيها ا
سبحانه إن يكن منكم إىل آخر اآلية لفظ خرب مضمنه وعد بشرط ألن قوله إن يكن منكم عشرون صابرون مبنزلة 

  مسبوقا أن يقال أن بصرب منكم عشرون يغلبوا ويف ضمنه األمر بالصرب قال الفخر وحسن هذا التكليف ملا كان 

بقوله حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني فلما وعد اهللا املؤمنني بالكفاية والنصر كان هذا التكليف سهال ألن من 
تكفل اهللا بنصره فإن أهل العامل ال يقدرون على أذايته انتهى وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغريه من الصحابة 

ؤمنني مث ملا شق ذلك عليهم حط اهللا الفرض إىل ثبوت الواحد لالثنني بأن ثبوت الواحد للعشرة كان فرضا على امل
وهذا هو نسخ األثقل باألخف وقوله ال يفقهون معناه ال يفهمون مراشدهم وال مقصد قتاهلم ال يريدون به إال الغلبة 

دما ال حمالة وقوله الدنيوية فهم خيافون املوت إذا صرب هلم ومن يقاتل ليغلب أو يستشهد فيصري إىل اجلنة أثبت ق
  واهللا مع الصابرين لفظ خرب يف ضمنه وعد وحض على الصرب ويلحظ منه وعيد ملن مل يصرب بأنه يغلب 

وقوله سبحانه ما كان لنيب أن يكون له أسرى اآلية قال ع هذه آية تتضمن عندي معاتبة من اهللا عز و جل 
تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنيب أسرى قبل ألصحاب نبيه عليه السالم واملعىن ما كان ينبغي لكم أن 

اإلثخان ولذلك استمر اخلطاب هلم بتريدون والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر باستبقاء الرجل وقت احلرب وال 
 أراد صلى اهللا عليه و سلم قط عرض الدنيا وإمنا فعله مجهور مباشري احلرب وجاء ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم

يف اآلية مشريا إىل دخوله عليه السالم يف العتب حني مل ينه عن ذلك حني رآه من العريش وأنكره سعد بن معاذا 
لكنه صلى اهللا عليه و سلم شغله بغت األمر وظهور النصر عن النهي ومر كثري من املفسرين على أن هذا التوبيخ 

و سلم بأخذ الفدية حني استشارهم يف شأن األسرى إمنا كان بسبب إشارة من أشار على النيب صلى اهللا عليه 
والتأويل األول أحسن واإلثخان هو املبالغة يف القتل واجلراحة مث أمر خماطبة أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فقال تريدون عرض الدنيا أي ماهلا الذي يعز ويعرض واملراد ما أخذ من األسرى من األموال واهللا يريد 

مل اآلخرة وذكر الطربي وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للناس إن شئتم أخذمت فداء اآلخرة أي ع
األسرى ويقتل منكم يف احلرب سبعون على عددهم وإن شئتم قتلوا وسلمتم فقالوا نأخذ املال ويستشهد منا وذكر 

ري الناس هكذا وعلى هذا فاألمر يف هذا عبد ابن محيد بسنده أن جربيل نزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم بتخي
التخيري من عند اهللا فإنه إعالم بغيب وإذا خريوا رضي اهللا عنهم فكيف يقع التوبيخ بعد بقوله تعاىل ملسكم فيما 

أخذمت عذاب عظيم فهذا يدلك على صحة ما قدمناه أن العتب هلم إمنا هو على استبقاء الرجال وقت اهلزمية رغبة 
وهو الذي أقول به وذكر املفسرون أيضا يف هذه اآليات حتليل املغامن وال أقول ذلك ألن حتليل املغامن يف أخذ املال 

قد تقدم قبل بدر يف السرية اليت قتل فيها ابن احلضرمي وإمنا املبتدع يف بدر استبقاء الرجال ألجل املال والذي من 
يلها قوله سبحانه كتاب من اهللا سبق اآلية قال ابن عباس وأبو اهللا به فيها احلاق فدية الكافر باملغامن اليت تقدم حتل

هريرة واحلسن وغريهم الكتاب هو ما كان اهللا قضاه يف األزل من إحالل الغنائم والفداء هلذه األمة وقال جماهد 
النهي عنه وغريه الكتاب السابق مغفرة اهللا ألهل بدر وقيل الكتاب السابق هو أن ال يعذب اهللا أحد بذنب إال بعد 

حكاه الطربي قال ابن العريب يف أحكام القرآن وهذه األقوال كلها صحيحة ممكنة لكن أقواها ما سبق من إحالل 
الغنيمة وقد كانوا غنموا أول غنيمة يف اإلسالم حني أرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن جحش انتهى 

يف هذا األمر عذاب لنجا منه عمر بن اخلطاب ويف حديث آخر  وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو نزل



وسعد بن معاذ وذلك أن رأيهما كان أن تقتل األسرى وقوله سبحانه فكلوا مما غنمتم اآلية نص على إباحة املال 
  الذي أخذ من األسرى وإحلاق له بالغنيمة اليت كان تقدم 

ديكم من األسرى أن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ حتليلها وقوله سبحانه يا أيها النيب قل ملن يف أي
منكم ويغفر لكم روي أن األسرى ببدر اعلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن هلم ميال إىل اإلسالم وأهنم إن 

لوا للنيب صلى رجعوا إىل قومهم سعوا يف جلبهم إىل اإلسالم قال ابن عباس األسرى يف هذه اآلية عباس وأصحابه قا
اهللا عليه و سلم آمنا مبا جئت به ونشهد أنك لرسول اهللا ولننصحن لك على قومنا فنزلت هذه اآلية ومعىن الكالم 
إن كان هذا عن جد منكم وعلم اهللا من أنفسكم اخلري واإلسالم فإنه سيجرب عليكم أفضل مما أعطيتم فدية ويغفر 

ن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال يف ويف أصحايب نزلت هذه اآلية وقال لكم مجيع ما أجترمتموه وروي أن العباس ب
حني أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مال البحرين ما قدر أن يقول هذا خري مما أخذ مين وأنا بعد أرجو 

اهللا تعاىل قد أتاين خريا مما أن يغفر اهللا يل وروي عنه أنه قال ما أود أن هذه اآلية مل تنزل ويل الدنيا بأمجعها وذلك أن 
أخذ مين وأنا أرجو أن يغفر يل وقوله فقد خانوا اهللا من قبل أي بالكفر فأمكن منهم أي بأن جعلهم أسرى واهللا 

  عليم مبا يبطنونه حكيم فيما جيازيهم به 
لئك بعضهم أولياء سبحانه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين أووا ونصروا أو

بعض هذه اآلية وما بعدها تبيني منازل املهاجرين واألنصار واملؤمنني الذين مل يهاجروا وذكر املهاجرين بعد احلديبية 
فقدم أوال ذكر املهاجرين وهم أصل اإلسالم وتأمل تقدمي عمر هلم يف االستشارة وهاجر معناه هجر أهله وقرابته 

م األنصار فحكم سبحانه على هاتني الطائفيتني بأن بعضهم أولياء بعض فقال كثري وهجروه والذين أووا ونصروا ه
  من املفسرين هذه املواالة هي املؤازرة واملعاونة واتصال األيدي وعليه فسر الطربي اآلية وهذا الذي قالوه الزم 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم آخى من داللة لفظ اآلية وقال ابن عباس وغريه هذه املواالة هي يف املواريث وذلك أن ا
بني املهاجرين واألنصار فكان املهاجري إذا مات ومل يكن له باملدينة ويل مهاجري ورثه أخوه األنصاري وكان 

املسلم الذي مل يهاجر ال والية بينه وبني قريبه املهاجري وال يرثه مث نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولوا األرحام اآلية 
اآلية حض على اهلجرة قال أبو عبيدة الوالية بالكسر من وليت األمر إليه فهي يف السلطان وعلى التأولني ففي 

  وبالفتح هي من املوىل يقال موىل بني الوالية بفتح الواو 
وقوله سبحانه وإن استنصروكم يعين إن استدعى هؤالء املؤمنني الذين مل يهاجروا نصركم فعليكم النصر األعلى 

  يثاق فال تنصروهم عليهم ألن ذلك غدر ونقض للميثاق قوم بينكم وبينهم م
وقوله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وذلك جيمع املوارثة واملعاونة والنصرة وهذه العبارة حتريض وإقامة 

لنفوس املؤمنني كما تقول ملن تريد حتريضه عدوك جمتهد أي فأجتهد أنت وحكى الطربي يف تفسري هذه اآلية عن 
ادة أنه قال أىب اهللا أن يقبل إميان من آمن ومل يهاجر وذلك يف صدر اإلسالم وفيهم قال النيب صلى اهللا عليه و قت

سلم أنا بريء من مسلم أقام بني املشركني ال تتراأى نارمها احلديث على اختالف ألفاظه وقول قتادة إمنا هو فيمن 
 كتاب الطربي وغريه والضمري يف قوله إال تفعلوا قيل كان يقيم متربصا يقول من غلب كنت معه وكذلك ذكر يف

هو عائد على املؤازرة واملعاونة وحيتمل على امليثاق املذكور وحيتمل على النصر للمسلمني املستنصرين وحيتمل على 
ات واجلالء املوارثة والتزامها وجيوز أن يعود جممال على مجيع ما ذكر والفتنة احملنة باحلرب وما أجنر معها من الغار



  واألسر والفساد الكبري ظهور الشرك 
  وقوله سبحانه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين أووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقا 

تضمنت اآلية ختصيص املهاجرين واألنصار وتشريفهم هبذا الوصف العظيم ت وهي مع ذلك عند التأمل يلوح منها 
قدم فتأمله والرزق الكرمي هو طعام اجلنة كذا ذكر الطربي وغريه قال ابن العريب يف أحكامه وإذا تأويل قتادة املت

كان اإلميان يف القلب حقا ظهر ذلك يف استقامة األعمال بامتثال األمر واجتناب املنهي عنه وإذا كان جمازا قصرت 
ن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم قوله من بعد يريد به اجلوارح يف األعمال إذ مل تبلغ قوته إليها انتهى والذين آمنوا م

من بعد احلديبية وذلك أن اهلجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من اهلجرة قبل ذلك وكان يقال هلا اهلجرة الثانية 
  وجاهدوا معكم لفظ يقتضي أهنم تبع الصدار 

دم ذكره هذه يف املواريث وهي ناسخة وقوله سبحانه وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا قال من تق
للحكم املتقدم ذكره وقالت فرقة منها مالك أن اآلية ليست يف املواريث وهذا فرار من توريث اخلال والعمة وحنو 

ذلك وقالت فرقة هي يف املواريث إال أهنا نسخت بآية املواريث املبينة وقوله يف كتاب اهللا معناه القرآن أي ذلك 
هللا وقيل يف اللوح احملفوظ كمل تفسري السورة واحلمد هللا وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصبحه مثبت يف كتاب ا

  وسلم تسليما 
  تفسري سورة براءة 

وهي مدنية إال آيتني قوله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل آخرها وتسمى سورة التوبة قاله حذيفة وغريه 
ما زال ينزل ومنهم ومنهم حىت ظن أنه ال يبقى أحد وهي من آخر ما أنزل وتسمى الفاضحة قاله ابن عباس وقال 

  على 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال علي رضي اهللا عنه ألبن عباس بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان وبشارة وبراءة نزلت 
  بالسيف ونبذ العهود فلذلك مل تبدأ باألمان 
لذين عاهدمت من املشركني التقدير هذه اآليات براءة ويصح أن يرتفع قوله عز و جل براءة من اهللا ورسوله إىل ا

براءة باالبتداء واخلرب يف قوله إىل الذين وبراءة معناه ختلص وترب من العهود اليت بينكم وبني الكفار البادئني بالنقض 
عن نفسك وقطعت سبب ما  قاله ابن العريب يف أحكامه تقول برأت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أنزلته

بينك وبينه انتهى ومعىن السياحة يف األرض الذهاب فيها مسرحني آمنني كالسيح من املاء وهو اجلاري املنبسط قال 
الضحاك وغريه من العلماء كان من العرب من ال عهد بينه وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم مجلة وكان منهم من 

ض وكان منهم من بينه وبينهم عهد ومل ينقضوا فقوله فسيحوا يف األرض أربعة بينه وبينهم عهد وحتسس منهم نق
أشهر هو أجل ضربه اهللا ملن كان بينه وبينهم عهد وحتسس منهم نقضه وأول هذا األجل يوم اآلذان وآخره انقضاء 

باين لألول حكم به العشر األول من ربيع اآلخر وقوله سبحانه فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حكم م
يف املشركني الذين ال عهد هلم البتة فجاء أجل تأمينهم مخسني يوما أوهلا يوم األذان وآخرها انقضاء احملرم وقوله إال 

الذين عاهدمت يريد به الذين هلم عهد ومل ينقضوا وال حتسس منهم نقض وهم فيما روي بنو ضمرة من كنانة كان 
أشهر وقوله عز و جل وأعلموا أنكم غري معجزي اهللا أي ال تفلتون اهللا وال  بقي من عهدهم يوم األذان تسعة

  تعجزونه هربا 
وقوله واذان من اهللا ورسوله اآلية أي إعالم ويوم احلج األكرب قال عمر وغريه هو يوم عرفة وقال أبو هريرة ومجاعة 



ر خطبة أيب بكر مث رأى أنه مل يعم الناس هو يوم النحر وتظاهرت الروايات أن عليا أذن هبذه اآليات يوم عرفة إث
  باإلمساع فتتبعهم باالذان هبا 

يوم النحر ويف ذلك اليوم بعث أبو بكر من يعينه يف االذان هبا كأيب هريرة وغريه وتتبعوا هبا أيضا أسواق العرب 
ذان وقالت أخرى كذى اجملاز وغريه وهذا هو سبب اخلالف فقالت طائفة يوم احلج األكرب عرفة حيث وقع أو اال

هو يوم النحر حيث وقع إكمال االذان وقال سفيان ابن عيينة املراد باليوم أيام احلج كلها كما تقول يوم صفني 
ويوم اجلمل ويتجه أن يوصف باألكرب على جهة املدح ال باإلضافة إىل أصغر معني بل يكون املعىن األكرب من سائر 

هذه اآلية على ما ذكر جماهد وغريه من صورة تلك احلال أن رسول اهللا صلى  األيام فتأمله واختصار ما حتتاج إليه
اهللا عليه و سلم افتتح مكة سنة مثان فاستعمل عليها عتاب بن أسيد وقضى أمر حنني والطائف وانصرف إىل املدينة 

املشركني حيجون يف  فأقام هبا حىت خرج إىل تبوك مث أنصرف من تبوك يف رمضان سنة تسع فأراد احلج مث نظر يف أن
تلك السنة ويطوفون عراة فقال ال أريد أن أرى ذلك فأمر أبا بكر على احلج بالناس وأنفذه مث أتبعه علي بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه على ناقته العضباء وأمره أن يؤذن يف الناس بأربعني آية صدر صورة براءة وقيل ثالثني وقيل 

ويف بعضها تسع آيات وأمره أن يؤذن الناس بأربعة أشياء وهي أن ال حيج  عشرين ويف بعض الروايات عشر آيات
بعد العام مشرك وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ويف بعض الروايات وال يدخل اجلنة كافر وال يطوف بالبيت عريان 

عهد فأجله أربعة  ومن كان له عند رسول اهللا عهد فهو إىل مدته ويف بعض الروايات ومن كان بينه وبني رسول اهللا
أشهر يسيح فيها فإذا انقضت فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله قال ع وأقول أهنم كانوا ينادون هبذا كله فأربعة 

  أشهر للذين هلم عهد وحتسس منهم نقضه واإلبقاء إىل املدة ملن مل خيرب منه نقض وذكر الطربي أن العرب قالت 

هم بعضا وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش فأسلموا كلهم ومل يسح أحد يومئذ حنن نربأ من عهدك مث الم بعض
  قال ع وحينئذ دخل الناس يف دين اهللا أفواجا 

  وقوله سبحانه إن اهللا بريء من املشركني ورسوله أي ورسوله بريء منهم 
  وقوله فإن تبتم أي عن الكفر 

م شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل وقوله سبحانه إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوك
مدهتم هذا هو االستثناء الذي تقدم ذكره وقرأ عكرمة وغريه ينقضوكم بالضاد املعجمة ويظاهروا معناه يعاونوا 

  والظهري 
  املعني وقوله إن اهللا حيب املتقني تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى 

خ األشهر احلرم االنسالخ خروج الشيء عن الشيء املتلبس به كانسالخ الشاة عن اجللد وقوله سبحانه فإذا أنسل
  فشبه انصرام األشهر بذلك 

وقوله سبحانه فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم اآلية قال ابن زيد هذه اآلية وقوله سبحانه فأما منا بعد وأما 
  هذا هو الصواب  فداءمها حمكمتان أي ليست احدامها بناسخة لألخرى قال ع

  وقوله وخذوهم معناه األسر 
وقوله كل مرصد معناه مواضع الغرة حيث يرصدون ونصب كل على الظرف أو بإسقاط اخلافض التقدير يف كل 

  مرصد 
  وقوله فإن تابوا أي عن الكفر 



اهللا يعين وقوله سبحانه وإن أحدا من املشركني استجارك أي جلب منك عهدا وجوارا يأمن به حىت يسمع كالم 
  القرآن واملعىن يفهم أحكامه قال احلسن وهذه آية حمكمة وذلك سنة إىل يوم القيامة 

وقوله سبحانه إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام اآلية قال ابن إسحاق هي قبائل بين بكر كانوا دخلوا وقت 
  احلديبية يف العهد فأمر املسلمون بإمتام العهد ملن مل يكن نقض منهم 

قوله سبحانه كيف وإن يظهروا عليكم اآلية يف الكالم حذف تقديره كيف يكون هلم عهد وحنوه ويف كيف هنا و
  تأكيد لالستبعاد الذي يف األوىل وال يرقبوا 

معناه ال يراعوا وال حيفظوا وقرأ اجلمهور إال وهو اهللا عز و جل قاله جماهد وأبو جملز وهو أمسه بالسريانية وعرب 
اد به العهد والعرب تقول للعهد واحللف واجلوار وحنو هذه املعاين إال والذمة أيضا مبعىن احللف واجلوار وجيوز أن ير

  وحنوه 
وقوله سبحانه وإن نكثوا إمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم اآلية ويليق هنا ذكر شيء من حكم طعن الذمي 

ذلك مثل تكذيب الشريعة وسب النيب صلى اهللا عليه و  يف الدين واملشهور من مذهب مالك أنه إذا فعل شيئا من
  سلم قتل 

وقوله سبحانه فقاتلوا امية الكفر أي رؤسهم وأعياهنم الذين يقودون الناس إليه وأصوب ما يقال يف هذه اآلية أنه ال 
حال كفار العرب يعين هبا معني وإمنا وقع األمر بقتال امية الناكثني للعهود من الكفرة إىل يوم القيامة واقتضت 

وحماريب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تكون اإلشارة إليهم أوال مث كل من دفع يف صدر الشريعة إىل يوم القيامة 
فهو مبنزلتهم وقرأ اجلمهور ال إميان هلم مجع ميني أي ال إميان هلم يوىف هبا وترب هذا املعىن يشبه اآلية وقرأ ابن عامر 

ن هلم وهذا حيتمل وجهني أحدمها ال تصديق هلم قال أبو علي وهذا غري قوي ألنه تكرير وحده من السبعة ال إميا
وذلك أنه وصف امية الكفر بأنه ال إميان هلم والوجه يف كسر األلف أنه مصدر من أمنته أميانا ومنه قوله تعاىل 

ون ليس هلم إال اإلسالم أو وآمنهم من خوف فاملعىن أنه ال يؤمنون كما يؤمن أهل الذمة الكتابيون إذ املشرك
السيف قال أبو حامت فسر احلسن قراءته ال إسالم هلم قال ع والتكرير الذي فر أبو علي منه متجه ألنه بيان املهم 

  الذي يوجب قتلهم 
وقوله عز و جل اال تقاتلون قوما نكثوا إمياهنم ومهوا بإخراج الرسول اآلية االعرض وحتضيض قال احلسن واملراد 

  ج الرسول إخراجه من املدينة وهذا مستقيم كغزوة أحد واألحزاب وقال السدي بإخرا

  املراد من مكة 
وقوله سبحانه وهم بدءوكم أول مرة قيل يراد أفعاهلم مبكة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وباملؤمنني وقال جماهد يراد 

يب صلى اهللا عليه و سلم فكان هذا بدأ به ما بدأت به قريش من معونة بين بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء الن
النقض وقال الطربي يعين فعلهم يوم بدر قال الفخر قال ابن إسحاق والسدي والكليب نزلت هذه اآلية يف كفار 

  مكة نكثوا إمياهنم بعد عهد احلديبية وأعانوا بين بكر على خزاعة انتهى 
  يخ فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني أي كاملي اإلميان وقوله سبحانه أختشوهنم استفهام على معىن التقرير والتوب

وقوله سبحانه قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم قررت اآليات قبلها أفعال الكفرة مث حض على القتال مقترنا بذنوهبم 
  هبم لتنبعث احلمية مع ذلك مث جزم األمر بقتاهلم يف هذه اآلية مقترنا بوعد وكيد يتضمن النصر عليهم والظفر 

وقوله سبحانه يعذهبم اهللا بأيديكم معناه بالقتل واألسر وخيزهم معناه يذهلم على ذنوهبم يقال خزي الرجل خيزى 



خزيا إذا ذل من حيث وقع يف عار وأخزاه غريه وخزي خيزى خزاية إذا استحي وأما قوله تعاىل ويشف صدور قوم 
من الكفر هو شفاء من هم صدور املؤمنني وحيتمل أن يريد  مؤمنني فيحتمل أن يريد مجاعة املؤمنني ألن كل ما يهد

ختصيص قوم من املؤمنني وروي أهنم خزاعة قاله جماهد والسدي ووجه ختصيصهم أهنم الذين نقض فيهم العهد 
ونالتهم احلرب وكان يومئذ يف خزاعة مؤمنني كثري ويقتضي ذلك قول اخلزاعي املستنصر بالنيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 
  ت اسلمنا فلم ننزع يدا مث

  ويف آخر الرجز 
  وقتلونا ركعا وسجدا 

وقرأ مجهور الناس ويتوب بالرفع على القطع مما قبله واملعىن أن اآلية استانفت اخلرب بأنه قد يتوب على بعض هؤالء 
مر ألن الكفرة الذين أمر بقتاهلم وعبارة ص ويتوب اجلمهور بالرفع على االستيناف وليس بداخل يف جواب األ

  توبته سبحانه على 

  من يشاء ليست جزاء على قتال الكفار انتهى 
وقوله عز و جل أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم اآلية خطاب للمؤمنني كقوله أم حسبتم أن 

يعلم اهللا أي مل يعلم اهللا ذلك تدخلوا اجلنة اآلية ومعىن اآلية اظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحان واملراد بقوله وملا 
موجودا كما علمه ازال بشرط الوجود وليس حيدث له علم تبارك وتعاىل عن ذلك ووليجة معناه بطانة ودخيلة وهو 

مأخوذ من الولوج فاملعىن أمر باطنا مما ينكر ويف اآلية طعن على املنافقني الذين اختذوا الوالئج قال الفخر قال أبو 
لته يف شيء ليس منه فهو وليجة وأصله من الولوج قال الواحدي يقال هو وليجة للواحد عبيدة كل شيء أدخ

  واجلمع انتهى 
وقوله سبحانه ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا إىل قوله إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا اآلية لفظ هذه 

و سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اآلية اخلرب ويف ضمنها أمر املؤمنني بعمارة املساجد وروى أب
رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان ت زاد ابن اخلطيب يف روايته فإن اهللا تعاىل يقول إمنا يعمر مساجد 

م أنه قال أن اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر انتهى من ترمجة حممد بن عبد اهللا ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه و سل
اهللا ضمن ملن كانت املساجد بيته األمن واألمان واجلواز على الصراط يوم القيامة خرجه علي بن عبد العزيز البغوي 

يف املسند املنتخب له وروى البغوي أيضا يف هذا املسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا أوطن الرجل 
له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم انتهى من الكوكب الدري  املساجد بالصالة والذكر تبشبش اهللا

  قيل ومعىن يتبشبش أي يفرح به 
وقوله سبحانه ومل خيش إال اهللا يريد خشية التعظيم والعبادة وهذه مرتبة العدل من الناس وال حمالة أن اإلنسان خيشى 

  ذلك كله قضاء اهللا وتصريفه غريه وخيشى احملاذير الدنياوية وينبغي أن خيشى يف 
  وقوله 

سبحانه أجعلتم سقاية احلاج اآلية سقاية احلاج كانت يف بين هاشم وكان العباس يتوالها قال احلسن وملا نزلت هذه 
اآلية قال العباس ما أراين إال أترك السقاية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أقيموا عليها فهي خري لكم وعمارة 

ام قيل هي حفظه ممن يظلم فيه أو يقول هجرا وكان ذلك إىل العباس وقيل هي السدانة وخدمة البيت املسجد احلر



خاصة وكان ذلك يف بين عبد الدار وكان يتوالها عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة وأقرها النيب صلى اهللا عليه و 
امل واختلف الناس يف سبب نزول هذه اآلية سلم هلما ثاين يوم الفتح وقال خذاها خالدة تالدة ال ينازعكموها إال ظ

فقال جماهد أمروا باهلجرة فقال العباس أنا أسقي احلاج وقال عثمان بن طلحة أنا حاجب الكعبة وقال حممد بن 
  كعب أن العباس وعليا وعثمان بن طلحة تفاخروا فنزلت اآلية وقيل غري هذا 

اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا اآلية ملا حكم  وقوله سبحانه الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل
سبحانه يف اآلية املتقدمة بأن الصنفني ال يستوون بني ذلك يف هذه اآلية األخرية واوضحه فعدد اإلميان واهلجرة 
فوز واجلهاد باملال والنفس وحكم على أن أهل هذه اخلصال أعظم درجة عند اهللا من مجيع اخللق مث حكم هلم بال

برمحته ورضوانه والفوز بلوغ البغية أما يف نيل رغيبة أو جناة من هلكة وينظر إىل معىن هذه اآلية احلديث دعوا إىل 
أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه وألن أصحاب هذه اخلصال على سيوفهم 

  انبىن اإلسالم ومتهد الشرع 
رهبم برمحة منه ورضوان هذا وعد كرمي من رب رحيم ويف احلديث الصحيح إذا استقر أهل وقوله سبحانه يبشرهم 

اجلنة يف اجلنة يقول اهللا عز و جل هلم هل رضيتم فيقولون وكيف ال نرضى يا ربنا فيقول إين سأعطيكم أفضل من 
  ذلك رضواين أرضي عليكم فال أسخط عليهم أبدا احلديث 

أمنوا ال تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان ظاهر هذه وقوله سبحانه يا أيها الذين 
املخاطبة أنه جلميع املؤمنني كافة وهي باقية احلكم إىل يوم القيامة وروت فرقة أهنا نزلت يف احلض على اهلجرة 

  ورفض بالد الكفر 
عشريتكم اآلية هذه اآلية تقوي مذهب من رأى وقوله سبحانه قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم و

  أن هذه اآلية واليت قبلها إمنا مقصودمها احلض على اهلجرة ويف ضمن قوله فتربصوا وعيد بني 
وقوله بأمره قال احلسن اإلشارة إىل عذاب أو عقوبة من اهللا تعاىل وقال جماهد اإلشارة إىل فتح مكة وذكر األبناء يف 

بلها ملا جلبت ذكرهم احملبة واألبناء صدر يف احملبة وليسوا كذلك يف أن تتبع آراؤهم كما يف هذه اآلية دون اليت ق
اآلية املتقدمة واقترفتموها معناه اكتسبتموها ومساكن مجع مسكن بفتح الكاف مفعل من السكىن وما كان من هذا 

  معتل الفاء فإمنا يأيت على مفعل بكسر العني كموعد وموطن 
لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني هذه خماطبة جلميع املؤمنني يعدد اهللا تعاىل نعمه عليهم وقوله سبحانه 

  واملواطن املشار إليها بدر واخلندق والنضري وقريظة وخيرب وغريها وحنني واد بني مكة والطائف 
اثين عشر ألفا لن تغلب اليوم  وقوله إذ أعجبتكم كثرتكم روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حني رأى مجلته

من قلة وروي أن رجال من أصحابه قاهلا فأراد اهللا تعاىل إظهار العجز فظهر حني فر الناس ت العجب جائز يف حق 
غري النيب صلى اله عليه وسلم وهو معصوم منه صلى اهللا عليه و سلم والصواب يف فهم احلديث أنه خرج خمرج 

ى هذا فهمه ابن رشد وغريه وأنه إذا بلغ عدد املسلمني اثين عشر ألفا حرم الفرار اإلخبار ال على وجه العجب وعل
  وإن زاد عدد املشركني على الضعف وعليه عول يف الفتوى وقوله تعاىل وضاقت عليكم األرض مبا رحبت معناه 

  برحبها كأنه قال على ما هي عليه يف نفسها رحبة واسعة لشدة احلال وصعوبتها فما مصدرية 
وقوله سبحانه مث وليتم مدبرين أي فرارا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واختصار هذه القصة أن رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم ملا فتح مكة وكان يف عشرة آالف من أصحابه وانضاف إليهم ألفان من الطلقاء فصار يف اثين عشر 



الفاها وعليهم ملك بن عوف النصري وثقيف وعليهم ألفا مسع بذلك كفار العرب فشق عليهم فجمعت له هوازن و
عبد ياليل بن عمرو وانضاف إليهم اخالط من الناس حىت كانوا ثالثني ألفا فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم حني اجتمعوا حبنني فلما تصاف الناس محل املشركون من حماين الوادي واهنزم املسلمون قال قتادة وكان يقال 
الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا القاء اهلزمية يف املسلمني وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بغلته أن 

البيضاء قد اكتنفه العباس عمه وابن عمه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وبني يديه أمين بن أم أمين ومث قتل 
  ... أنا ابن عبد املطلب ... ا النيب ال كذب أن... رمحه اهللا والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فلما رأى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم شدة احلال نزل عن بغلته إىل األرض قالت الرباء بن عازب واستنصر اهللا 
عز و جل فأخذ قبضه من تراب وحصى فرمى هبا يف وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ونادى رسول اهللا صلى اهللا 

األنصار وأمر العباس أن ينادي أين أصحاب الشجرة أين أصحاب سورة البقرة فرجع الناس عنقا عليه و سلم ب
واحدا للحرب وتصافحوا بالسيوف والطعن والضرب وهناك قال عليه السالم اآلن محي الوطيس وهزم اهللا 

عن آبائهم قالوا مل يبق منا  املشركني واعلى كلمة اإلسالم إىل يوم الدين قال يعلى بن عطاء فحدنىن أبناء املنهزمني
  أحد إال دخل عينيه من ذلك التراب واستيعاب هذه القصة يف 

كتب السري ومدبرين نصب على احلال املؤكدة كقوله وهو احلق مصدقا واملؤكدة هي اليت يدل ما قبلها عليها 
  كداللة التوىل على اإلدبار 

نصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس واجلنود املالئكة والرعب وقوله سبحانه مث أنزل اهللا سكينته اآلية السكينة ال
قال أبو حاجز يزيد بن عامر كان يف أجوافنا مثل ضربة احلجر يف الطست من الرعب وعذب الذين كفروا أي 
بالقتل واألسر وروى أبو داود عن سهل بن احلنظلية أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني 

السري حىت كان عشية فحضرت الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل فارس فقال يا  فاطنبوا
رسول اهللا إين انطلقت بني أيديكم حىت طلعت جبل كذا وكذا فإذ أنا هبوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم 

غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا وشياههم اجتمعوا إىل حنني فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال تكل 
  احلديث انتهى فكانوا كذلك غنيمة حبمد اهللا كما أخرب صلى اهللا عليه و سلم 

وقوله عز و جل يا أيها الذين أمنوا إمنا املشركون جنس قال ابن عباس وغريه معىن الشرك هو الذي جنسهم كنجاسة 
ى املسجد احلرام فقاس مالك رمحه اهللا وغريه مجيع الكفار اخلمر ونص اهللا سبحانه يف هذه اآلية على املشركني وعل

من أهل الكتاب وغريهم على املشركني وقاس سائر املساجد على املسجد احلرام ومنع من دخول اجلميع يف مجيع 
  املساجد وقوة قوله سبحانه فال يقربوا يقتضي أمر املسلمني مبنعهم 

  هلجرة وهو عام حج أبو بكر بالناس وقوله بعد عامهم هذا يريد بعد عام تسع من ا
وقوله سبحانه وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم اهللا من فضله وكان املسلمون ملا منع املشركون من املوسم 
وهم كانوا جيلبون األطعمة والتجارات قذف الشيطان يف نفوسهم اخلوف من الفقر وقالوا من أين نعيش فوعدهم 

  ن فضله فكان األمر كما اهللا سبحانه بأن يغنيهم م

  وعد اهللا سبحانه فأسلمت العرب فتمادى حجهم وجترهم وأغىن اهللا من فضله باجلهاد والظهور على األمم 
وقوله سبحانه قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر اآلية هذه اآلية تضمنت قتال أهل الكتاب قال جماهد 

 صلى اهللا عليه و سلم يف غزو الروم ومشى حنو تبوك ونفى سبحانه عن أهل وعند نزول هذه اآلية أخذ رسول اهللا



الكتاب اإلميان باهللا واليوم اآلخر حيث تركوا شرع اإلسالم وأيضا فكانت اعتقاداهتم غري مستقيمة ألهنم تشعبوا 
ازل اجلنة من الرهبان إىل وقالوا عزير بن اهللا واهللا ثالث ثالثة وغري ذلك وهلم أيضا يف البعث آراء فاسدة كشراء من

غري لك من اهلذيان وال يدينون دين احلق أي ال يطيعون وال ميتثلون ومنه قول عائشة ما عقلت أبوي إال ومها 
يدينان الدين والدين هنا الشريعة قال ابن القاسم وأشهب وسحنون وتؤخذ اجلزية من جموس العرب واألمم كلها 

ذلك فجمهور العلماء على قبول اجلزية منهم وهو قول مالك يف املدونة وقال وأما عبدة األوثان والنريان وغري 
الشافعي وأبو ثور ال تؤخذ اجلزية إال من اليهود والنصارى واجملوس فقط وأما قدرها يف مذهب مالك وغريه فأربعة 

احلوا عليه قليل أو دنانري على أهل الذهب وأربعون درمها على أهل الفضة وهذا يف العنوة وأما الصلح فهو ما ص
  كثري 

وقوله عن يد حيتمل وجوها منها أن يريد عن قوة منكم عليهم وقهر واليد يف كالم العرب القوة ومنها أن يريد 
سوق الذمي هلا بيده ال أن يبعثها مع رسول ليكون يف ذلك إذالل هلم ومنها أن يريد نقدها ناجزا تقول بعته يدا بيد 

  ن يريد عن استسالم يقال القى فالن بيده إذا عجز واستسلم أي ال يؤخروا هبا ومنها أ
وقوله سبحانه وقالت اليهود عزير بن اهللا الذي كثر يف كتب أهل العلم أن فرقة من اليهود قالت هذه املقالة وروي 

  أنه قاهلا نفر يسري منهم فنحاص وغريه قال النقاش ومل يبق اآلن يهودي 

قاهلا ولو واحد من رؤسائهم توجهت شنعة املقالة على مجاعتهم وحكى الطربي يقوهلا بل انقرضوا قال ع فإذا 
وغريه أن بين إسرائيل أصابتهم فنت وجالء وقيل مرض وأذهب اهللا عنهم التوراة يف ذلك ونسوها وكان علماؤهم 

رامة منه له فقال قد دفنوها أول ما أحسوا بذلك البالء فلما طالت املدة فقدت التوراة مجلة فحفظها اهللا عزيرا ك
لبين إسرائيل أن اهللا قد حفظين التوراة فجعلوا يدرسوهنا من عنده مث أن التوراة املدفونة وجدت فإذا هي مساوية ملا 

  كان عزير يدرس فضلوا عند ذلك وقالوا إن هذا مل يتهيأ لعزير إال وهو ابن اهللا نعوذ باهللا من الضالل 
ري حجة وال برهان ويضاهون قراءة اجلماعة ومعناه حياكون ومياثلون وقوله بافواهم أي مبجرد الدعوى من غ

واإلشارة بقوله الذين كفروا من قبل إما ملشركي العرب إذ قالوا املالئكة بنات اهللا قاله الضحاك وإما ألمم سالفة 
و سلم وإن كان قبلها إما للصدر األول من كفرة اليهود والنصارى ويكون يضاهون ملعاصري النيب صلى اهللا عليه 

الضمري يف يضاهون للنصارى فقط كانت اإلشارة بالذين كفروا من قبل إىل اليهود وعلى هذا فسر الطربي وحكاه 
  غريه عن قتادة 

وقوله قاتلهم اهللا دعاء عليهم عام ألنواع الشر وعن ابن عباس أن املعىن لعنهم اهللا قال الداودي وعن ابن عباس 
  كل شيء يف القرآن قتل فهو لعن انتهى وأىن يؤفكون أي يصرفون عن اخلري قاتلهم اهللا لعنهم اهللا و

وقوله سبحانه اختذوا أحبارهم ورهباهنم اآلية هذه اآلية يفسرها ما حكاه الطربي أن عدي بن حامت قال جئت رسول 
يقرأ اختذوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف عنقي صليب ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الصليب من عنقك فسمعته 

أحبارهم ورهباهنم اربابا من دون اهللا فقلت يا رسول اهللا وكيف ذلك وحنن مل نعبدهم فقال أليس تستحلون ما 
  أحلوا وحترمون ما حرموا قلت نعم قال فذلك ومعىن سبحانه تنزيها له 

  ونور اهللا يف هذه اآلية هداه الصادر عن القرآن والشرع 
  حيلتهم وضعفها وقوله بافواههم عبارة عن قلة 

  وقوله باهلدى يعم القرآن ومجيع الشرع 



وقوله ليظهره على الدين كله وقد فعل ذلك سبحانه فالضمري يف ليظهره عائد على الدين وقيل على الرسول وهذا 
  وإن كان صحيحا فالتأويل األول ابرع منه وأليق بنظام اآلية 

ألحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل املراد هبذه اآلية وقوله عز و جل يا أيها الذين أمنوا إن كثريا من ا
بيان نقائص املذكورين وهني املؤمنني عن تلك النقائص مترتب ضمن ذلك والالم يف ليأكلون الم التوكيد وصورة 

هنم أن هذا األكل هي بأهنم يأخذون من أموال اتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغري ذلك مما يؤمهو
النفقة فيه من الشرع والتقرب إىل اهللا وهم خالل ذلك حيتجنون تلك األموال كالذي ذكره سلمان يف كتاب السري 

  عن الراهب الذي استخرج كنزه 
  وقوله سبحانه ويصدون عن سبيل اهللا أي عن شريعة اإلسالم واإلميان بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ء وخربه فبشرهم والذي يظهر من ألفاظ اآلية أنه ملا ذكر نقص األحبار والرهبان اآلكلني وقوله سبحانه والذين ابتدا
للمال بالباطل ذكر بعد ذلك بقول عام نقص الكانزين املانعني حق املال وقرأ طلحة بن مصرف الذين يكنزون بغري 

ر فقال بل هي فينا ويكنزون معناه واو وعلى هذه القراءة جيرى قول معاوية أن اآلية يف أهل الكتاب وخالفه أوب ذ
جيمعون وحيفظون يف األوعية وليس من شرط الكنز الدفن والتوعد يف الكنز إمنا وقع على منع احلقوق منه وعلى 

هذا كثري من العلماء وقال علي رضي اهللا عنه أربعة آالف درهم فما دوهنما نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت 
مجاعة معه ما فضل من مال الرجل على حاجة نفسه فهو كنز وهذان القوالن يقتضيان أن الذم زكاته وقال أبو ذر و

  يف حبس املال ال يف منع 

زكاته فقط ت وحدث أبو بكر بن اخلطيب بسنده عن علي بن أيب طالب وابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يسعهم فإن منعوهم حىت جيوعوا ويعروا وجيهدوا حاسبهم اهللا  أنه قال أن اهللا فرض للفقراء يف أموال األغنياء قدر ما

  حسابا شديدا وعذهبم عذابا نكرا انتهى 
وقوله سبحانه فتكوى هبا جباههم اآلية قال ابن مسعود واهللا ال ميس دينار دينارا بل ميد اجللد حىت يكوى بكل 

بالذكر ألن صاحب املال إذا رأى الفقري  دينار وبكل درهم قال الفخر قال أبو بكر الوراق وخصت هذه املواضع
  قبض جبينه وإذا جلس إىل جنبه تباعد عنه وواله ظهره انتهى 

وقوله سبحانه إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا هذه اآلية واليت بعدها تتضمن ما كانت العرب 
ذا نص ما كانت العرب تفعله تبني معىن اآليات عليه يف جاهليتها من حترمي شهور احلل وحتليل شهور احلرمة وإ

فالذي تظاهرت به الروايات ويتخلص من جمموع ما ذكره الناس أن العرب كانت ال عيش ألكثرها إال من الغارات 
وأعمال سالحها فكانوا إذا توالت عليهم حرمة األشهر احلرم صعب عليهم واملقوا وكان بنوفقيم من كنانة أهل 

سك بشرع إبراهيم عليه السالم فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسى الشهور دين يف العرب ومت
للعرب مث خلفه على ذلك بنوه وذكر الطربي وغريه أن األمر كان يف عدوان قبل بين مالك بن كنانة وكانت صورة 

نسانا شهرا أي أخر عنا حرمة فعلهم أن العرب كانت إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم جمتمعني فقالوا إ
احملرم فاجعلها يف صفر فيحل هلم احملرم فيغريون فيه مث يلتزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة األشهر احلرم األربعة قال 
جماهد ويسمون ذلك الصفر احملرم مث يسمون ربيعا األول صفرا وربيعا اآلخر ربيعا األول وهكذا يف سائر الشهور 

  ة عشر شهرا وجتيء السنة من ثالث



أوهلا احملرم احمللل مث احملرم الذي هو يف احلقيقة صفر ويف هذا قال اهللا عز و جل إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر 
شهرا أي ليس ثالثة عشر مث كانت حجة أيب بكر يف ذي القعدة حقيقة وهم يسمونه ذا احلجة مث حج رسول اهللا 

جة حقيقة فذلك قوله عليه السالم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق صلى اهللا عليه و سلم سنة عشر يف ذي احل
اهللا السماوات واألرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني 

  مجادى وشعبان 
ل مثل خلقه ورزقه وليست مبعىن وقوله يف كتاب اهللا أي فيما كتبه وأثبته يف اللوح احملفوظ أو غريه فهي صفة فع

  قضائه وتقديره ألن تلك هي قبل خلق السماوات واألرض 
وقوله سبحانه منها أربعة حرم نص على تفضيل هذه األربعة وتشريفها قال قتادة اصطفى اهللا من املالئكة والبشر 

يل ليلة القدر ومن الكالم ذكره رسال ومن الشهور احملرم ورمضان ومن البقع املساجد ومن األيام اجلمعة ومن الليا
  فينبغي أن يعظم ما عظم اهللا 

وقوله سبحانه ذلك الدين القيم قالت فرقة معناه احلساب املستقيم وقال ابن عباس فيما حكى املهدوي معناه 
  القضاء املستقيم قال ع واالصوب عندي أن يكون الدين هاهنا على اشهر وجوهه أي ذلك الشرع والطاعة 

 تظلموا فيهن أي يف االثىن عشر شهرا أي ال تظلموا أنفسكم باملعاصي يف الزمان كله وقال قتادة املراد وقوله فال
األربعة األشهر وخصصت تشريفا هلا قال سعيد بن املسيب كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيرم القتال يف األشهر 

  احلرم مبا أنزل اهللا يف ذلك حىت نزلت براءة 
قاتلوا املشركني معناه فيهن فاحرى يف غريهن وقوله كافة معناه مجيعا وقوله سبحانه إمنا النسي يعين وقوله تعاىل و

فعل العرب يف تأخريهم احلرمة زيادة يف الكفر أي جار مع كفرهم باهللا وخالفهم للحق فالكفر متكثر هبذا الفعل 
  الذي هو باطل يف نفسه ومما وجد يف 

  ... كرام الناس ان هلم كراما ... وقد علمت معد أن قومي  ...أشعارهم قول جذل الطعان 
  ... شهور احلل جنعلها حراما ... السنا الناسئني على معد ... 

  وقوله سبحانه حيلونه عاما وحيرمونه عاما معناه عاما من األعوام وليس يريد أن تلك كانت مداولة 
  واملواطأة املوافقة  وقوله سبحانه لواطئوا عدة ما حرم اهللا معناه ليوافقوا

وقوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض هذه اآلية بال خالف أهنا 
نزلت عتابا على ختلف من ختلف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك وكانت سنة تسع من اهلجرة بعد 

م يف عشرين ألف بني راكب وراجل والنفر هو التنقل بسرعة من مكان إىل مكان وقوله الفتح بعام غزا فيها الرو
  اثاقلتم أصله تثاقلتم وكذلك قرأ األعمش وهو حنو قوله اخلد إىل األرض 

وقوله أرضيتم تقرير واملعىن أرضيتم نزر الدنيا على خطري اآلخرة وحظها األسعد قال ابن هشام فمن من قوله من 
ل انتهى مث أخرب سبحانه أن الدنيا باإلضافة إىل اآلخرة قليل نزر فتعطى قوة الكالم التعجب من ضالل اآلخرة للبد

من يرضى النزر الفاين بدل الكثري الباقي ت ويف صحيح مسلم والترمذي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما 
اذا ترجع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر مب

  انتهى 
  وقوله سبحانه إال تنفروا يعذبكم شرط وجواب ولفظ العذاب عام يدخل حتته أنواع عذاب الدنيا واآلخرة 

وقوله ويستبدل قوما غريكم توعد بأن يبدل لرسوله عليه السالم قوما ال يقعدون عند استنفاره إياهم والضمري يف 



  وه شيئا عائد على اهللا عز و جل وحيتمل أن يعود على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو أليق قوله وال تضر
  وقوله سبحانه اال تنصروه فقد نصره اهللا هذا أيضا شرط وجواب ومعىن اآلية أنكم 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

  إن تركتم نصره فاهللا متكفل به إذ قد نصره يف موضع القلة واالنفراد وكثرة العدو ولن يترك 
فيان بن احلارث نصره اآلن وقوله إذ أخرجه الذين كفروا أسند اإلخراج إليهم تذنيبا هلم وملا كان مقصد أيب س

الفخر يف قوله من طردت كل مطرد مل يقره النيب صلى اهللا عليه و سلم على ما علم يف كتب السرية واإلشارة إىل 
خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة ويف صحبته أبو بكر واختصار القصة أن رسول اهللا صلى اهللا 

ه يف اهلجرة من مكة وكان أبو بكر حني ترك ذمة ابن الدغنة قد أراد اخلروج عليه و سلم كان ينتظر إذن اهللا سبحان
فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أصرب لعل اهللا يسهل الصحبة فلما أذن اهللا لنبيه يف اخلروج جتهز من دار أيب بكر 

أثرهم حىت انتهوا إىل الغار وخرجا فبقيا يف الغار الذي يف جبل ثور يف غريب مكة ثالث ليال وخرج املشركون يف 
فطمس اهللا عليهم األثر وقال أبو بكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم لو نظر أحدهم إىل قدمه لرءانا فقال له النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما هكذا يف احلديث الصحيح ويروى أن العنكبوت نسجت على باب الغار 

  شت عند باب الغار وكان يروج عليهما باللنب عامر بن فهرية ويروى أن احلمامة عش
  وقوله ثاين أثنني معناه أحد اثنني 

  وقوله إن اهللا معنا يريد بالنصر والنجاة واللطف 
  وقوله سبحانه وكلمة اهللا هي العليا قيل يريد ال إله إال اهللا وقيل الشرع بأسره 

ة والثقل هاهنا مستعار ملن ميكنه السفر بسهوله ومن ميكنه بصعوبة وأما وقوله سبحانه انفروا خفافا وثقاال معىن اخلف
من ال ميكنه كالعمي وحنهم فخارج عن هذا وقال أبو طلحة ما امسع اهللا عذر أحدا وخرج إىل الشام فجاهد حىت 

  مات وقال أبو أيوب ما اجدين أبدا إال خفيفا أو ثقيال 
  ون تنبيه وهز للنفوس وقوله سبحانه ذلكم خري لكم إن كنتم تعلم

  وقوله سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 

التبعوك هذه اآلية يف املنافقني املتخلفني يف غزوة تبوك وكشف ضمائرهم وأما اآليات اليت قبلها فعامة فيهم ويف 
ال لوجه اهللا ولكن غريهم واملعىن لو كان هذا الغزو لعرض أي ملال وغنيمة تنال قريبا بسفر قاصد يسريا لبادروا 

  بعدت عليهم الشقة وهي املسافة الطويلة 
  وقوله وسيحلفون باهللا يريد املنافقني وهذا إخبار بغيب 

وقوله عز و جل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم هذه اآلية هي يف صنف مبالغ يف النفاق استأذنوا دون اعتذار منهم اجلد 
اهد وذلك أن بعضهم قال نستأذنه فإن أذن يف القعود قعدنا وإال بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم قال جم

قعدنا وقدم له العفو قبل العتاب إكراما له صلى اهللا عليه و سلم وقالت فرقة بل قوله سبحانه عفا عنك استفتاح 
بول كالم كما تقول اصلحك اهللا وأعزك اهللا ومل يكن منه عليه السالم ذنب يعفى عنه ألن صورة االستنفار وق

  األعذار مصروفة إىل اجتهاده 
  وقوله حىت يتبني لك الذين صدقوا يريد يف استيذانك وأنك لو مل تأذن هلم خرجوا معك 

وقوله وتعلم الكاذبني أي مبخالفتك لو مل تأذن ألهنم عزموا على العصيان أذنت هلم أو مل تأذن وقال الطربي معناه 



بني يف أن ال عذر هلم واألول أصوب واهللا أعلم وأما قوله سبحانه يف حىت تعلم الصادقني يف أن هلم عذرا والكاذ
سورة النور فإذا استاذنوك لبعض شأهنم اآلية ففي غزوة اخلندق نزلت وارتابت قلوهبم أي شكت ويترددون أي 

  ذبون يتحريون إذ كانوا ختطر هلم صحة أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أحيانا وأنه غري صحيح أحيانا فهم مذب
  وقوله سبحانه ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة أي لو أرادوا اخلروج بنياهتم لنظروا يف ذلك واستعدوا له 

وقوله ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم قال ص ولكن أصلها أن تقع بني نقيضني أو ضدين أو خالفني على خالف 
  سيل وكسرا لعزم فيه انتهى وانبعاثهم نفوذهم هلذه الغزوة والتثبيط التك

وقوله سبحانه وقيل اقعدوا حيتمل أن يكون حكاية عن اهللا أي قال اهللا يف سابق قضائه أقعدوا مع القاعدين وحيتمل 
أن يكون حكاية عنهم أي كانت هذه مقالة بعضهم لبعض وحيتمل أن يكون عبارة عن إذن النيب صلى اهللا عليه و 

جهم يسر أن قلت هلم أقعدوا مع القاعدين والقعود هنا عبارة عن التخلف سلم هلم يف العقود أي ملا كره اهللا خرو
  وكراهية اهللا انبعاثهم رفق باملؤمنني 

وقوله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال اخلبال الفساد يف واألشياء املؤتلفة كاملودات وبعض اإلجرام 
بينكم قال ص خاللكم مجع خلل وهو الفرجة بني الشيئني  وال أوضعوا معناه ألسرعوا السري وخاللكم معناه فيما

وانتصب على الظرف بال أوضعوا ويبغونكم حال أي باغني انتهى واإليضاع سرعة السري ووقعت الأوضعوا بألف 
بعد ال يف املصحف وكذلك وقعت يف قوله أوالاذحبنه يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم الفتنة وفيكم مساعون هلم قال 

  وغريه معناه جواسيس يسمعون األخبار وينقلوهنا إليهم وقال اجلمهور معناه وفيكم مطيعون سامعون هلم  جماهد
وقوله سبحانه لقد ابتغوا الفتنة من قبل يف هذه اآلية حتقري لشأهنم ومعىن قوله من قبل ماكان من حاهلم يف احد 

بكل حيلة ومنهم من يقول ايذن يل وال تفتين  وغريها ومعىن قوله وقلبوا لك األمور دبروها ظهرا لبطن وسعوا
نزلت يف اجلد بن قيس واسند الطربي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أغزوا تبوك تغنموا بنات األصفر 
فقال اجلد ايذن لنا وال تفتنا بالنساء وقال ابن عباس أن اجلد قال ولكين أعينك مبايل وقوله سبحانه إال يف الفتنة 

  أي يف الذي أظهروا افرار منه سقطوا 
وقوله سبحانه إن تصبك حسنة اآلية احلسنة هنا حبسب الغزوة هي الغنيمة والظفر واملصيبة اهلزمية واخليبة واللفظ 

  عام بعد ذلك يف كل حمبوب ومكروه ومعىن قوله قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد أخذنا باحلزم يف ختلفنا ونظرنا 

نبيه فقال قل هلم يا حممد لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا وهو إما ظفرا وسرورا عاجال وإما أن ألنفسنا مث أمر تعاىل 
  نستشهد فندخل اجلنة وباقي اآلية بني 

  وقوله سبحانه قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني أي قل للمنافقني واحلسنيني الظفر والشهادة 
  وقوله أو بأيدينا يريد القتل 

قل أنفقوا طوعا أو كرها اآلية سببها أن اجلد بن قيس حني قال ايذن يل وال تفتين قال أين أعينك مبايل  وقوله سبحانه
  فنزلت هذه اآلية فيه وهي عامة بعده 

وقول عز و جل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهللا وبرسوله ويف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا 
إن ثواب الكافر على أفعاله الربة هو يف الطعمة يطعمها وحنو ذلك وهذا مقنع ال حيتاج معه إىل عليه و سلم أنه قال 

  نظر وأما أن ينتفع هبا يف اآلخرة فال وكساىل مجع كسالن 
وقوله سبحانه فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احليوة الدنيا اآلية حقر يف اآلية شأن 



افقني وعلل إعطاء اهللا هلم األموال واألوالد بإرادته تعذيبهم هبا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة قال ابن زيد وغريه املن
تعذيبهم هبا يف الدنيا هو مبصائبها ورزاياها هي هلم عذاب إذ ال يؤجرون عليها ومن ذلك قهر الشرع هلم على أداء 

كثرية األموال واألوالد سببها للعذاب يف الدنيا فحاصل من وجوه الزكاة واحلقوق الواجبات قال الفخر أما كون 
منها أن كلما كان حب اإلنسان للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتأمل قلبه على فراقه أعظم وأصعب مث عند املوت 

يعظم حزنه وتشتد حسرته ملفارقته احملبوب فاملشغوف حبب املال والولد ال يزال يف تعب فيحتاج يف اكتساب 
ألموال وحتصيلها إىل تعب شديد ومشقة عظيمة مث عند حصوهلا حيتاج إىل متاعب أشد وأصعب يف حفظها وصوهنا ا

ألن حفظ املال بعد حصوله أصعب من اكتسابه مث أنه ال ينتفع إال بالقليل من تلك األموال فالتعب كثري والنفع 
  قليل 

ة إليها فإذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرف مث قال وأعلم أن الدنيا حلوة خضرة واحلواس اخلمس ماثل
اإلنسان بكليته إليها فيصري ذلك سببا حلرمانه من ذكر اهللا مث أنه حيصل يف قلبه نوع قسوة وقوه وقهر وكلما كان 
املال واجلاه أكثر كانت تلك القسوة أقوى وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل إن اإلنسان ليطغى إن رءاه استغىن فظهر 

ن كثرة األموال واالوالد سبب قوي يف زوال حب اهللا تعاىل وحب اآلخرة من القلب ويف حصول الدنيا وشهواهتا أ
يف القلب وعند املوت كان اإلنسان ينتقل من البستان إىل السجن ومن جمالسة األقرباء واألحبة إىل موضع الغربة 

اب وحرامها عقاب فثبت أن كثرة األموال واألوالد والكربة فيعظم تأمله ويقوى حزمنه مث عند احلشر حالهلا حس
سبب حلصول العذاب يف الدنيا واآلخرة انتهى مث أخرب سبحانه أهنم ليسوا من املؤمنني وإمنا هم يفزعون منهم 

  والفرق اخلوف 
هي الغريان وقوله سبحانه لو جيدون ملجأ امللجأ من جلأ يلجأ إذا أوى واعتصم وقرأ اجلمهور أو مغارات بفتح امليم و

يف أعراض اجلبال أو مدخال معناه السرب والنفق يف األرض وهو تفسري ابن عباس يف هذه األلفاظ وقرأ مجهور 
الناس جيمحون ومعناه يسرعون قال الفخر قوله وهم جيمحون أي يسرعون إسراعا ال يرد وجوههم شيء ومن هذا 

للجام انتهى وقوله عز و جل ومنهم من يلمزك اآلية أي يقال مجح الفرس وفرس مجوح وهو الذي إذا محل مل يرده ا
وإن ... إذا لقيتك تبدي يل مكاشرة ... ومن املنافقني من يلمزك أي يعيبك ويأخذ منك يف الغيبة ومنه قول الشاعر 

  ... أغيب فأنت اهلامز اللمزه 
  ومنه قوله سبحانه ويل لكل مهزة ملزة 
  ورسوله اآلية املعىن لو أن هؤالء املنافقني رضوا قسمة اهللا الرزق سبحانه ولو أهنم رضوا ما ءاتاهم اهللا 

هلم وما أعطاهم على يد رسوله وأقروا بالرغبة إىل اهللا لكان خريا هلم وحذف اجلواب لداللة ظاهر الكالم عليه 
ة تقتضي وقوف وذلك من فصيح الكالم وإجيازه وقوله سبحانه إمنا الصدقات للفقراء اآلية إمنا يف هذه اآلية حاصر

الصدقات على الثمانية األصناف وإمنا اختلف يف صورة القسمة ومذهب مالك وغريه أن ذلك على قدر اإلحتهاد 
وحبسب احلاجة وأما الفقري واملسكني فقال ابن عباس واحلسن وجماهد والزهري وابن زيد وغريهم املساكني الذين 

قول أحسن ما قيل يف هذا حتريره أن الفقري هو الذي ال مال له يسعون ويسئلون والفقراء الذين يتصاونون وهذا ال
إال أنه مل يذل نفسه وال يذل وجهه وذلك أما لتعفف مفرط وإما لبلغة تكون له كاحللوبة وما أشبهها واملسكني هو 

الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع وسؤال فهذه هي املسكنة ويقوى هذا أن اهللا سبحانه قد وصف بين إسرائيل 
باملسكنة وقرهنا بالذلة مع غناهم وإذا تأملت ما قلناه بأن أهنما صنفان موجودان يف املسلمني ت وقد أكثر الناس يف 



الفرق بني الفقري واملسكني وأوىل ما يعول عليه ما ثبت يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد روى مالك عن 
لى اهللا عليه و سلم قال ليس املسكني هبذا الطواف الذي ترده أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب ص

اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إمنا املسكني الذي ليس له غىن بغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل 
ام املسكنة وعلى الناس انتهى وأول أبو عمر يف التمهيد هذا احلديث فقال كأنه أراد واهللا أعلم ليس املسكني على مت

احلقيقة إال الذي ال يسأل الناس انتهى وأما العاملون فهم جباهتا يستنيبهم اإلمام يف السعي على الناس ومجع 
صدقاهتم قال اجلمهور هلم قدر تعبهم ومئسونتهم وأما املؤلفة قلوهبم فكانوا مسلمني وكافرين مستترين مظهرين 

  واستيالفهم إمنا  لإلسالم حىت وثقه اإلستيالف يف أكثرهم

كان لتجلب إىل اإلسالم منفعة أو تدفع عنه مضرة والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم وأما الرقاب فمذهب 
مالك وغريه هو ابتداء عتق مؤمن وأما الغارم فهو الرجل يركبه دين يف غري معصية وال سفه كذا قال العلماء وأما 

ببلده وأما ابن السبيل فهو املسافر وإن كان غنيا ببلده ومسي املسافر ابن يف سبيل اهللا فهو الغازي وإن كان مليا 
السبيل ملالزمته السبيل ومن ادعى الفقر صدق إال لويبة فيكلف حينئذ البينة وأما إن أدعى أنه غارم أو ابن السبيل 

إال أن تفضل فضلة فتنقل إىل أو غاز وحنو ذلك مما ال يعلم إال منه فال يعطي إال ببينه وأهل بلد الصدقة أحق هبا 
غريهم قال ابن حبيب وينبغي لالمام أن يأمر السعاة بتفريقها يف املواضع اليت جبيت فيها وال حيمل منها شيء إال 

  اإلمام ويف احلديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
  وقوله سبحانه فريضة من اهللا أي موجبة حمدودة 

ذون النيب ويقولون هو إذن قل إذن خري لكم يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني أي ومن وقوله سبحانه ومنهم الذين يؤ
املنافقني ويؤذون لفظ يعم أنواع اذايتهم له صلى اهللا عليه و سلم وخص بعد ذلك من قوهلم هو إذن وروي أن قائل 

ن سره أن ينظر إىل الشيطان هذه املقالة نبتل بن احلارث وكان من مردة املنافقني وفيه قال صلى اهللا عليه و سلم م
فلينظر إىل نبتل بن احلارث وكان ثائر الرأس منتفش الشعر أمحر العينني اسفع اخلدين مشوها قال احلسن البصري 

وجماهد قوهلم هو إذن أي يسمع معاذيرنا ويقبلها أي فنحن ال نبايل من الوقوع فيه وهذا تنقص بقلة احلزم وقال ابن 
بقوهلم هو إذن أي يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصغي غليه ويقبله فهذا تشك منه عليه  عباس وغريه أهنم أرادوا

السالم ومعىن إذن مساع وهذا من باب تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب كما يقال للرؤية عني وكما يقال 
  للمسنة من اإلبل اليت قد بزل ناهبا ناب وقيل معىن الكالم ذو إذن أي 

صم إذا مسعوا خريا ذكرت به ... ل أنه مشتق من قوهلم أذن إىل شيء إذا استمع ومنه قول الشاعر ذو مساع وقي
  ... وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا ... 

وقرأ نافع إذن بسكون الذال فيهما وقرأ الباقون بضمها فيهما وكلهم قرأ باإلضافة إىل خري إال ما روي عن عاصم 
نوين إذن ورفع خري وهذا جار على تأويله املتقدم واملعىن من يقبل معاذيركم خري وقرأ احلسن وغريه قل إذن خري بت

لكم ورويت هذه القراءة عن عاصم ومعىن إذن خري على اإلضافة أي مساع خري وحق ويؤمن باهللا معناه يصدق باهللا 
تك ومنه وما أنت مبؤمن ويؤمن للمؤمنني قيل معناه ويصدق املؤمنني والالم زائدة وقيل يقال أمنت لك مبعىن صدق

لنا قال ع وعندي أن هذه اليت معها الالم يف ضمنها باء فاملعىن ويصدق للمؤمنني مبا خيربونه به وكذلك قوله وما 
أنت مبؤمن لنا مبا نقوله ت وملا كانت أخبار املنافقني تصل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم تارة بإخبار اهللا له وتاره 

هم عدول ناسب اتصال قوله سبحانه ويؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني مبا قبله ويكون التصديق هنا بإخبار املؤمنني و



خاصا هبذه القضية وإن كان ظاهر اللفظ عاما إذ من املعلوم أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يزل مصدقا باهللا وقرأ مجيع 
باخلفض عطفا على خري وخصص الرمحة للذين السبعة إال محزة ورمحة بالرفع عطفا على إذن وقرأ محزة وحده ورمحة 

  آمنوا إذ هم الذين فازوا وجنوا بالرسول عليه السالم 
  حيلفون باهللا لكم يعين املنافقني 

وقوله واهللا ورسوله أحق أن يرضوه التقدير عند سيبويه واهللا أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه فحذف اخلرب 
فيها خطوط من ... ليه وقيل الضمري يف يرضوه عائد على املذكور كما قال رؤبة من اجلملة األوىل لداللة الثانية ع

  ... كأنه يف اجللد توليع البهق ... سواد وبلق 
  أي كان املذكور 

  وقوله أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله اآلية حيادد 

  معناه خيالف ويشاق 
بئهم مبا يف قلوهبم حيذر خرب عن حال قلوهبم وقال الزجاج وقوله سبحانه حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تن

  وغريه معىن حيذر األمر وإن كان لفظه لفظ اخلرب كأنه قال ليحذر 
وقوله سبحانه قل استهزءوا لفظه لفظ األمر ومعناه التهديد مث أخرب سبحانه أنه خمرج هلم ما حيذرونه إىل حني 

  براءة فهي تسمى الفاضحة ألهنا فضحت املنافقني  الوجود وقد فعل ذلك تبارك وتعاىل يف سورة
وقوله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب اآلية نزلت على ما ذكر مجاعة من املفسرين يف وديعة بن 

ثابت وذلك أنه مع قوم من املنافقني كانوا يسريون يف غزوة تبوك فقال بعضهم هذا يريد أن يفتح قصور الشام 
صون بين األصفر هيهات هيهات فوقفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك وقال هلم قلتم كذا ويأخذ ح

وكذا فقالوا إمنا كنا خنوض ونلعب وذكر الطربي عن عبد اهللا بن عمر أنه قال رأيت قائل هذه املقالة وديعة متعلقا 
به وهو يقول إمنا كنا خنوض ونلعب والنيب صلى حبقب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مياشيها واحلجارة تنك

اهللا عليه و سلم يقول أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون مث حكم سبحانه عليهم بالكفر فقال هلم ال تعتذروا قد 
  كفرمت اآلية 

ابن  وقوله سبحانه إن يعف عن طائفة منكم يريد فيما ذكره املفسرون رجال واحد قيل امسه خمشى بن محري قاله
إسحاق وذكر مجيعهم أنه استشهد باليمامة وقد كان تاب وتسمى عبد الرمحن فدعا اهللا أن يستشهد وجيهل أمره 

فكان كذلك ومل يوجد جسده وكان خمشي مع املنافقني الذين قالوا إمنا كنا خنوض ونلعب فقيل كان منافقا مث تاب 
 فضحك هلم ومل ينكر عليهم فعفا اهللا عنه يف كال الوجهني توبة صحيحة وقل كان مسلما خملصا إال أنه مسع املنافقني

  مث أوجب العذاب لباقي املنافقني الذين قالوا ما تقدم 
  وقوله سبحانه 

املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يريد يف احلكم واملنزلة يف الكفر وملا تقدم قبل وما هم منكم حسن هذا 
وفعل اخلري نسوا اهللا أي تركوه حني تركوا اتباع نبيه وشرعه فنسيهم أي  اإلخبار ويقبضون أيديهم أي عن الصدقة

  فتركهم حني مل يهدهم والكفار يف اآلية املعلنون 
  وقوله هي حسبهم أي كافيتهم 

وقوله تعاىل كالذين من قبلكم أي انتم أيها املنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فعصوا فأهلكوا فأنتم 



هالك ملعصيتكم وضعفكم واخلالق احلظ من القدر والدين ومجيع حال املرء فخالق املرء الشيء الذي هو أوىل باإل
  به خليق واملعىن عجلوا حظهم يف دنياهم وتركوا اآلخرة فاتبعتموهم أنتم 

  اوالئك حبطت اعماهلم يف الدنيا واآلخرة املعىن وأنتم أيضا كذلك وحيتمل أن يريد بأولئك املنافقني 
قوله سبحانه أمل يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود اآلية املعىن أمل يأت هؤالء املنافقني خرب األمم السالفة و

  اليت عصت اهللا بتكذيب رسله فأهلكها 
  وقوم إبراهيم منرود وأصحابه وإتباع دولته 

  وأصحاب مدين قوم شعيب 
بعث اليهم لوط عليه السالم ومعىن املؤتفكات املنصرفات واملنقلبات  واملؤتفكات أهل القرى األربعة أو السبعة اليت

أفكت فائتفكت ألهنا جعل عاليها سافلها ولفظ البخاري املؤتفكات واملنقلبات أفكت فأئتفكت ألهنا جعل عاليها 
هذه األمم  سافلها ولفظ البخاري املؤتفكات ائتفكت انقلبت هبم األرض انتهى والضمري يف أتتهم رسلهم عائد على

املذكورة مث عقب سبحانه بذكر املؤمنني وما من به عليهم من حسن األعمال ترغيبا وتنشيطا ملبادرة ما به أمر لطفا 
  منه بعباده سبحانه ال رب غريه وال خري إال خريه 

وقوله سبحانه ويقيمون الصلوة قال ابن عباس هي الصلوات اخلمس قال ع وحبسب هذا تكون الزكاة هي 
فروضة واملدح عندي بالنوافل أبلغ إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض والسني يف قوله سريمحهم مدخلة يف امل

  الوعد 

مهلة لتكون النفوس تنعم برجائه سبحانه وفضله سبحانه زعيم باإلجناز وذكر الطربي يف قوله تعاىل ومساكن طيبة 
ة فقاال على اخلبري سقطت سألنا عنها رسول اهللا صلى اهللا عن احلسن أنه سأل عنها عمران ابن حصني وأبا هرير

عليه و سلم فقال قصر يف اجلنة من اللؤلؤ فيه سبعون دارا من يقوته محراء يف كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء يف كل بيت سبعون سريرا وحنو هذا مما يشبه هذه األلفاظ ويقرب منها فاختصرهتا طلب اإلجياز ت ومتام 

يث من األحياء وكتاب اآلجري املعروف بكتاب النصيحة عن احلسن عن عمران ابن حصني وأيب هريرة قاال احلد
على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من احلور العني ويف كل بيت سبعون مائدة على 

غداة من القوة ما يأيت على ذلك كل مائدة سبعون لونا من الطعام يف كل بيت سبعون وصيفة ويعطى املؤمن يف كل 
أمجع وأما قوله سبحانه ورضوان من اهللا أكرب ففي احلديث الصحيح أن اهللا عز و جل يقول لعباده إذا استقروا يف 

اجلنة هل رضيتم فيقولون وكيف ال نرضى يا ربنا فيقول أين سأعطيكم أفضل من هذا كله رضواين أرضي عنكم فال 
قوله أكرب يريد أكرب من مجيع ما تقدم ومعىن اآلية واحلديث متفق وقال احلسن بن أيب أسخط عليكم أبدا احلديث و

احلسن وصل إىل قلوهبم برضوان اهللا من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر ألعينهم من كل شيء أصابوه من 
 وهو أشرف من النعيم اجلسماين لذة اجلنة قال اإلمام الفخر وإمنا كان الرضوان أكرب ألنه عند العارفني نعيم روحاين

انتهى أنظره يف أوائل آل عمران قال ع ويظهر أن يكون قوله تعاىل ورضوان من اهللا أكرب إشارة إىل منازل املقربني 
الشاربني من تسنيم والذين يرون كما يرى النجم الغار يف األفق ومجيع من يف اجلنة راض واملنازل خمتلفة وفضل اهللا 

  لنجاة واخلالص ومن أدخل اجلنة فقد فاز واملقربون هم متسع والفوز ا

  يف الفوز العظيم والعبارة عندي بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذة واللذة أيضا مستعملة يف هذا 
وقوله سبحانه يا أيها النيب جاهد الكفار أي بالسيف واملنافقني أي باللسان والتعنيف واالكفهرار يف الوجه وبإقامة 



حلدود عليهم قال احلسن وأكثر ما كانت احلدود يومئذ تصيب املنافقني ومذهب الطربي أن رسول اهللا صلى اهللا ا
عليه و سلم كان يعرفهم ويسترهم وأما قوله وأغلظ عليهم فلفظة عامة يف األفعال واألقوال ومعىن الغلظ خشن 

وقوله عز و جل حيلفون باهللا ما قالوا اآلية نزلت  اجلانب فهو ضد قوله تعاىل وأخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني
يف اجلالس بن سويد وقوله لئن كان ما يقول حممد حقا لنحن شر من احلمر فسمعها منه ربيبة أو رجل آخر فأخرب 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء اجلالس فحلف باهللا ما قال هذه الكلمة فنزلت اآلية فكلمة الكفر هي مقالته هذه 

مضمنها قوي يف التكذيب قال جماهد وقوله ومهوا مبا مل ينالوا يعين أن اجلالس قد كان هم بقتل صاحبه الذي  ألن
أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم قوال قتادة نزلت يف عبد اهللا بن أيب أبن سلول وقوله يف غزوة املريسيع ما مثلنا 

ا إىل املدينة ليخرجن األعز منها االذل فبلغ ذلك النيب ومثلهم إال كما قال األول مسن كلبك ياكلك ولئن رجعن
صلى اهللا عليه و سلم فوقفه فحلف أنه مل يقل ذلك فنزلت اآلية مكذبة له ت وزاد ابن العريب يف أحكامه قوال ثالثا 

دث أبو أن اآلية نزلت يف مجاعة املنافقني قال احلسن وهو الصحيح لعموم القول ووجود املعىن فيه وفيهم انتهى وح
بكر بن اخلطيب بسنده قال سئل سفيان بن عيينة عن اهلم أيواخذ به صاحبه قال نعم إذا كان عزما أمل تسمع إىل 
قوله تعاىل ومهوا مبا مل ينالوا اآلية إىل قوله فإن يتوبوا يك خريا هلم فجعل عليهم فيه التوبة قال سفيان اهلم يسود 

  القلب انتهى 
  اإلشارة بكلمة الكفر إىل متثيل قال ع وعلى تأويل قتادة ف

ابن ايب مسن كلبك ياكلك قال قتادة واإلشارة هبموا إىل قوله لئن رجعنا إىل املدينة وقال احلسن هم املنافقون من 
إظهار الشرك ومكابرة النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا مل ينالوا وقال تعاىل بعد إسالمهم ومل يقل بعد إمياهنم ألن ذلك 

ز ألسنتهم وقوله سبحانه وما نقموا إال أن أغناهم اهللا اآلية كان الكالم وما نقموا إال ما حقه أن يشكر مل يتجاو
وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبب يف ذلك وعلى هذا احلد قال عليه السالم لألنصار يف غزوة حنني 

أن أغناهم اهللا أن وصلتها مفعول نقموا أي ما  كنتم عالة فأغناكم اهللا قال العراقي نقموا أي أنكروا وقال ص إال
كرهوا إال إغناء اهللا إياهم وقيل هو مفعول من أجله واملفعول به حمذوف أي ما كرهوا اإلميان إال لإلغناء انتهى مث 
فتح هلم سبحانه باب التوبة رفقا هبم ولطفا فروي أن اجلالس تاب من النفاق وقال إن اهللا قد ترك يل باب التوبة 

  فأعترف وأخلص وحسنت توبته 
وقوله سبحانه ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن اآلية هذه اآلية نزلت يف ثعلبة بن حاطب األنصاري 

قال احلسن ويف معتب بن قشري معه واختصار ما ذكره الطربي وغريه من أمره أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 
ع اهللا أن جيعل يل ماال فإين لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه وفعلت فيه اخلري فراده النيب سلم فقال يا رسول اهللا أد

صلى اهللا عليه و سلم وقال قليل تودي شكره خي رمن كثري ال تطيقه فعاود فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أال 
ت فأعاد عليه حىت دعا له النيب صلى تريد أن تكون مثل رسول اهللا ولو دعوت اهللا أن يسري اجلبال معي ذهبا لسار

اهللا عليه و سلم بذلك فأختذ غنما فنمت كما ينمو الدود حىت ضاقت به املدينة فتنحى عنها وكثرت غنمه حىت كان 
  ال يصلي إال اجلمعة مث كثرت حىت تنحى بعيدا فترك الصالة وجنم 

م مصدقني بكتابه يف أخذ زكاة الغنم فلما نفاقه ونزل خالل ذلك فرض الزكاه فبعث النيب صلى اهللا عليه و سل
بلغوا ثعلبة وقرأ الكتاب قال هذه أخت اجلزية مث قال هلم دعوين حىت أرى رأي فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم وأخربوه قال ويح ثعلبة ثالثا ونزلت اآلية فيه فحضر القصة قريب لثعلبة فخرج إليه فقال أدرك أمرك فقد 



ذا وكذا فخرج ثعلبة حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرغب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه نزل فيك ك
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال إن اهللا أمرين أن ال آخذ زكاتك فبقي كذلك حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا 

 كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة عليه و سلم مث ورد ثعلبة على أيب بكر مث على عمر مث على عثمان يرغب إىل
فكلهم رد ذلك وأباه اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فبفي ثعلبة كذلك حىت هلك يف مدة عثمان ويف قوله تعاىل 

  فاعقبهم نص يف العقوبة على الذنب مبا هو أشد منه 
يلقونه قوالن أحدمها أنه عائد على اهللا قوله إىل يوم يلقونه يقتضي موافاهتم على النفاق قال ابن العريب يف ضمري 

تعاىل والثاين أنه عائد على النفاق جمازا على تقدير اجلزاء كأنه قال فاعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه جزاءه 
انتهى من األحكام ويلمزون معناه ينالون بالسنتهم واكثر الروايات يف سبب نزول اآلية أن عبد الرمحن بن عوف 

أربعة آالف وامسك مثلها وقيل هو عمر بن اخلطاب تصدق بنصف ماله وقيل عاصم بن عدي تصدق مبائة تصدق ب
وسق فقال املنافقون ما هذا إال رياء فنزلت اآلية يف هذا كله وأما املتصدق بقليل فهو أبو عقيل تصدق بصاع من 

الذي ملز يف القليل هو أبو خيثمة قاله متر فقال بعضهم إن اهللا غين عن صاع أيب عقيل وخرجه البخاري وقيل أن 
  كعب بن مالك 

فيسخرون منهم معناه يستهزءون ويستخفون وروى مسلم عن جرير بن عبد اهللا قال كنت عند رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم 

تمعر يف صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ف
وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا رأى هبم من الفاقة فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن وأقام فصلى مث خطب 
فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إىل آخر اآلية إن اهللا كان عليكم رقيبا واآلية اليت يف 

لغد تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من سورة احلشر واتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت 
صاع متره حىت قال ولو بشق متره قال فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال مث 
تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتهلل كأنه مذهبة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن فقال 
ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص 

  من أوزارهم شيء انتهى 
املعىن أن اهللا خري نبيه يف هذا فكأنه قال له إن شئت فاستغفر هلم وإن  وقوله سبحانه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم

شئت ال تستغفر مث أعلمه أنه ال يغفر هلم وإن استغفر سبعني مرة وهذا هو الصحيح يف تأويل اآلية لقول النيب صلى 
هلم لزدت احلديث اهللا عليه و سلم لعمر إن اهللا قد خريين فاخترت ولو علمت إين إذا زدت على السبعني يغفر 

وظاهر لفظ احلديث رفض إلزام دليل اخلطاب وظاهر صالته صلى اهللا عليه و سلم على ابن أيب أن كفره مل يكن 
يقينا عنده وحمال أن يصلي على كافر ولكنه راعى ظواهره من اإلقرار ووكل سريرته إىل اهللا عز و جل وعلى هذا 

يري يف هذه اآلية صح إن ذلك التخيري هو الذي نسخ بقوله تعاىل يف كان ستر املنافقني وإذا ترتب كما قلنا التخ
  سورة املنافقني سواء عليهم استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ت 

والظاهر أن اآليتني مبعىن فال نسخ فتأمله ولوال اإلطالة ال وضحت ذلك قال ع وأما متثيله بالسبعني دون غريها من 
  ء غاية ومقنعا يف الكثرة األعداد فألنه عدد كثريا ما جيي



  وقوله ذلك إشارة إىل امتناع الغفران 
وقوله عز و جل فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا اآلية هذه آية تتضمن وصف حاهلم على جهة التوبيخ 

ويف ضمنها وعيد وقوله املخلفون لفظ يقتضي حتقريهم واهنم الذين أبعدهم اهللا من رضاه ومقعد مبعىن القعود 
  ... تأهب ألخرى مثلها فكأن قد ... فقل للذي يبغي خالف الذي مضى ... وخالف معناه بعد ومنه قول الشاعر 

يريد بعد الذي مضى وقال الطربي هو مصدر خالف خيالف وقوهلم ال تنفروا يف احلر كان هذا القول منهم ألن 
  غزوة تبوك كانت يف شدة احلر وطيب الثمار 

  قليال إشارة إىل مدة العمر يف الدنيا  وقوله سبحانه فليضحكوا
وقوله وليبكوا كثريا إشارة إىل تأبيد اخللود يف النار فجاء بلفظ األمر ومعناه اخلرب عن حاهلم وتقدير الكالم ليبكوا 

كثريا إذ هم معذبون جزاء مبا كانوا يكسبون وخرج ابن ماجه بسنده عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال النيب 
عليه و سلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حىت تنقطع الدموع مث يبكون الدم حىت تصري يف صلى اهللا 

وجوههم كهيئة األخدود لو أرسلت فيها السفن جلرت وخرجه ابن املبارك أيضا عن أنس قال مسعت النيب صلى اهللا 
ر تسيل دموعهم يف وجوههم كأهنا جداول عليه و سلم يقول يا أيها الناس أبكوا فإن مل تبكوا فتباكوا فإن أهل النا

حىت تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا اجريب فيها جلرت انتهى من التذكرة وقوله سبحانه 
فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم اآلية يشبه أن تكون هذه الطائفة قد حتم عليها باملوافاة على النفاق وعينوا للنيب 

  ه و سلم صلى اهللا علي
  وقوله وماتوا وهم 

فاسقون نص يف موافاهتم على ذلك ومما يؤيد هذا ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عينهم حلذيفة بن اليمان 
وكان الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصالة على جنازة تأخروا هم عنها وروي عن حذيفة أنه قال يوما بقي 

  من املنافقني كذا وكذا 
ه أول هو باإلضافة إىل وقت االستيذان واخلالفون مجع من ختلف من نساء وصبيان وأهل عذر وتظاهرت وقول

الروايات أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى على عبد اهللا بن أيب ابن سلول وأن وقوله وال تصل على أحد منهم نزلت 
  بعد ذلك وقد خرج ذلك البخاري من رواية عمر بن اخلطاب انتهى 

سبحانه وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم تقدم تفسري مثل هذه اآلية والطول يف هذه اآلية املال قاله ابن عباس وقوله 
وغريه واإلشارة هبذه اآلية إىل اجلد بن قيس ونظرائه والقاعدون الزمين وأهل العذر يف اجلملة واخلوالف النساء مجع 

يقال للرجل الذي ال خري فيه خالفة فهذا مجعه حبسب  خالفة هذا قول مجهور املفسرين وقال أبو جعفر النحاس
  اللفظ واملراد اخسة الناس واخالفهم وحنوه عن النضر بن مشيل وقالت فرقة اخلوالف مجع خالف كفارس وفوارس 

  وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون أي ال يفهمون واخلريات مجع خرية وهو املستحسن من كل شيء 
م جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد معناه يسر وهيأ وباقي وقوله سبحانه أعد اهللا هل

  اآلية بني 
وقوله سبحانه وجاء املعذرون من األعراب اآلية قال ابن عباس وغريه هؤالء كانوا مؤمنني وكانت أعذارهم صادقة 

رقة معه بل الذين جاءوا كفرة وقوهلم وعذرهم وأصل اللفظة املعتذرون فقلبت التاء ذاال وأدغمت وقال قتادة وف
  كذب قال ص واملعىن تكلفوا العذر وال عذر هلم وكذبوا اهللا ورسوله أيب يف إمياهنم انتهى 

  وقوله سيصيب الذين كفروا منهم اآلية قوله منهم يؤيد أن املعذرين كانوا مؤمنني فتأمله قال ابن إسحاق 



  ضي أهنم مؤمنون املعذرون نفر من بين غفار وهذا يقت
وقوله جلت عظمته ليس على الضعفاء وال على املرضى اآلية يقول ليس على أهل األعذار من ضعف بدن أو مرض 

  أو عدم نفقة إمث واحلرج اإلمث 
وقوله إذا نصحوا يريد بنياهتم وأقواهلم سرا وجهرا ما على احملسنني من سبيل أي من الئمة تناط هبم مث أكد الرجاء 

بحانه واهللا غفور رحيم وقرأ ابن عباس واهللا ألهل اإلساءة غفور رحيم هذا على جهة التفسري أشبه منه على بقوله س
جهة التالوة خلالفه املصحف واختلف فيمن املراد بقوله الذين ال جيدون ما ينفقون فقالت فرقة نزلت يف نيب مقرن 

ة وقيل نزلت يف عائد بن عمرو املزين قاله قتادة ستة أخوة وليس يف الصحابة ستة أخوة غريهم وقيل كانوا سبع
  وقيل يف عبد اهللا بن معقل املزين قاله ابن عباس 

وقوله عز و جل وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هذه اآلية نزلت يف البكائني واختلف يف تعيينهم فقيل يف أيب 
ن وقيل نزلت يف سبعة نفر من بطون شىت فهم موسى األشعري ورهطه وقيل يف بين مقرن وعلى هذا مجهور املفسري

البكاءون وقال جماهد البكاءون هم بنو مقرن من مزينة ومعىن قوله لتحملهم أي على ظهر يركب وحيمل عليه 
األثاث ت وقصة أيب موسى األشعري ورهطه مذكورة يف الصحيح قال ابن العريب يف أحكامه القول بأن اآلية نزلت 

  هو الصحيح انتهى يف أيب موسى وأصحابه 
وقوله سبحانه إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء اآلية هذه اآلية نزلت يف املنافقني املتقدم ذكرهم عبد 

  اهللا بن أيب واجلد بن قيس ومعتب وغريهم 
ن أحباركم إىل وقوله إذا رجعتم يريد من غزوة تبوك ومعىن لن نؤمن لكم لن نصدقكم واإلشارة بقوله قد نبأنا اهللا م

  قوله ما زادوكم إال خباال وال أوضعوا خاللكم وحنوه من اآليات 
وقوله سبحانه وسريى اهللا عملكم توعد واملعىن فيقع اجلزاء عليه قال األستاذ أبو بكر الطرطوشي أعمل للدنيا بقدر 

  مقامك فيها وأعمل لآلخرة 

وأطعه بقدر حاجتك إليه وخفه بقدر قدرته عليك وأعصه بقدر بقائك فيها واستحي من اهللا تعاىل بقدر قربه منك 
  بقدر صربك على النار انتهى من سراج امللوك 

  وقوله مث تردون يردي البعث من القبور 
وقوله عز و جل سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم اآلية قيل أن هذه اآلية من أول ما نزل يف شأن املنافقني يف 

  غزوة تبوك 
رجس أي ننت وقذر وناهيك هبذا الوصف حمطه دنياويه مث عطف مبحطة اآلخرة فقال ومأواهم جهنم أي  وقوله إهنم

مسكنهم وقوله فإن ترضوا إىل آخر اآلية شرط يتضمن النهي عن الرضى عنهم وحكم هذه اآلية يستمر يف كل 
  مغموص عليه ببدعة وحنوها 

زلت يف منافقني كانوا يف البوادي وال حمالة أن خوفهم هناك وقوله سبحانه األعراب أشد كفرا ونفاقا هذه اآلية ن
كان أقل من خوف منافقي املدينة فألسنتهم لذلك مطلقة ونفاقهم أجنم وأجدر معناه أحرى وقال ص معناه أحق 

  واحلدود هنا السنن واألحكام 
الدوائر املصائب وحيتمل أن تشتق وقوله سبحانه ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما اآلية نص يف املنافقني منهم و

من دوران الزمان واملعىن ينتظر بكم ما تأيت به األيام وتدور به مث قال على جهة الدعاء عليهم دائرة السوء وكل ما 
كان بلفظ دعاء من جهة اهللا عز و جل فإمنا هو مبعىن إجياب الشيء ألن اهللا ال يدعو على خملوقاته وهي يف قبضته 



كل مهزة ملزة ويل للمطففني فهي كلها أحكام تامة تضمنها خربه تعاىل ت وهذه قاعدة جيدة وما ومن هذا ويل ل
وقع له رمحه اهللا مما ظاهره خمالف هلذه القاعدة وجب تأويله مبا ذكره هنا وقد وقع له ذلك بعد هذا يف قوله صرف 

أن يكون خربا أي استوجبوا ذلك وقد اهللا قلوهبم بأهنم قوم يفقهون قال حيتمل أن يكون دعاء عليهم وحيتمل 
  أوضح ذلك عند قوله تعاىل قتل أصحاب األخدود فأنظره هناك 

  وقوله سبحانه ومن 

األعراب من يؤمن باهللا قال قتادة هذه ثنية اهللا تعاىل من األعراب وروي أن هذه اآلية نزلت يف بين مقرن وقاله 
 ينوي بنفقته ما ذكره اهللا عنهم وصلوات الرسول دعاؤه ففي جماهد ويتخذ يف اآليتني مبعىن جيعله قصده واملعىن

  دعائه خري الدنيا واآلخرة والضمري يف قوله إهنا حيتمل عوده على النفقة وحيتمل عوده على الصلوات وباقي اآلية بني 
قون األولون وقوله سبحانه والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار اآلية قال أبو موسى األشعري وغريه الساب

من صلى القبلتني وقال عطاء هم من شهد بدرا وقال الشعيب من أدرك بيعة الرضوان والذين اتبعوهم بإحسان يريد 
سائر الصحابة ويدخل يف هذا اللفظ التابعون وسائر األمة لكن بشريطة اإلحسان وقرأ عمر بن اخلطاب ومجاعة 

ثري من حتتها األهنار وقرأ الباقون حتتها بإسقاط من وقوله سبحانه واألنصار بالرفع عطفا على والسابقون وقرأ ابن ك
وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق اإلشارة مبن حولكم إىل جهينة ومزينة وأسلم 

ر اآلية ومن أهل وغفار وعصية وحليان وغريهم من القبائل اجملاورة للمدينة فأخرب اهللا سبحانه عن منافقيهم وتقدي
املدينة قوم أو منافقون هذا أحسن ما محل اللفظ ومردوا قال أبو عبيدة معناه مرنوا عليه وجلوا فيه وقيل غري هذا مما 
هو قريب منه قال ابن زيد قاموا عليه مل يتوبوا كما تاب اآلخرون والظاهر من اللفظة أن التمرد يف الشيء أو املرود 

الشتهار به والعتو على الزاجر وركوب الرأس يف ذلك وهو مستعمل يف الشر ال يف اخلري عليه إمنا هو اللجاج وا
ومنه شيطان مريد ومارد وقال ابن العريب يف أحكامه مردوا على النفاق أي استمروا عليه وحتققوا به انتهى ذكره 

  عيني بعد قوله تعاىل الذين اختذوا مسجدا ضررا مث نفى عز و جل علم نبيه هبم على الت
  وقوله سبحانه سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم لفظ اآلية يقتضي ثالث مواطن من العذاب وال خالف بني 

املتأولني أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب اآلخرة وأكثر الناس أن العذاب املتوسط هو عذاب القرب 
م بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه وقال ابن واختلف يف عذاب املرة األوىل فقال ابن عباس عذاهب

إسحاق عذاهبم هو مههم بظهر اإلسالم وعلو كلمته وقال ابن عباس أيضا هو األشهر عنه عذاهبم هو فضيحتهم 
ووصمهم بالنفاق وقيل غري هذا وقوله عز و جل وآخرون اعترفوا بذنوهبم اآلية قال ابن عباس وأبو عثمان هذه 

ألعراب وهي عامة يف األمة إىل يوم القيامة قال ابو عثمان ما يف القرآن آية أرجى عندي هلذه األمة منها اآلية يف ا
وقال جماهد بل نزلت هذه اآلية يف أيب لبابة األنصاري خاصة يف شأنه مع بين قريظة ملا أشار هلم إىل حلقه مث ندم 

بل نزلت هذه اآلية يف شأن املخلفني عن غزوة تبوك وربط نفسه يف سارية من سواري املسجد وقالت فرقة عظيمة 
ت وخرج البخاري بسنده عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتايت الليلة أتيان فابتعثاين 
فانتهينا إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءى وشطر كأقبح ما 

راءى قاال هلم اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر فوقعوا فيه مث رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا يف أنت 
أحسن صورة قاال يل هذه جنة عدن وهذاك منزلك قاال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح 

تعاىل خذ من أمواهلم صدقة اآلية روي أن  فإهنم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فتجاوز اهللا عنهم انتهى وقوله



اجلماعة التائبة ملا تيب عليها قالوا يا رسول اهللا إنانريد أن نتصدق بأموالنا زيادة يف توبتنا فقال هلم صلى اهللا عليه و 
عليه  د هبا فروي أنه صلى اهللا٠سلم إين ال أعرض ألموالكم إال بأمر من اهللا فتركهم حىت نزلت هذه اآلية فهم املرا

  و سلم أخذ ثلث أمواهلم مراعاة لقوله تعاىل من أمواهلم فهذا هو الذي تظاهرت 

به أقوال املتأولني وقالت مجاعة من الفقهاء املراد هبذه اآلية الزكاة املفروضة وقوله تعاىل تطهرهم وتزكيهم هبا احسن 
  سلم  ما حيتمل أن تكون هذه األفعال مسندة إىل ضمري النيب صلى اهللا عليه و

وقوله سبحانه وصل عليهم معناه ادع هلم فإن يف دعائك هلم سكونا ألنفسهم وطمانينة ووقارا فهي عبارة عن 
صالح املعتقد والضمري يف قوله أمل يعلموا قال ابن زيد يراد به الذين مل يتوبوا من املتخلفني وحيتمل أن يراد به الذين 

اه ويقبل الصدقات وقد جاءت أحاديث صحاح يف معىن هذه اآلية تابوا وقوله ويأخذ الصدقات قال الزجاج معن
منها حديث أيب هريرة أن الصدقة قد تكون قدر اللقمة يأخذها اهللا بيمينه فريبيها ألحدكم كما يريب أحدكم فلوه أو 

  فصيله حىت تكون مثل اجلبل وحنو هذا من األحاديث اليت هي عبارة عن القبول والتحفي بصدقة العبد 
  له عن عباده هي مبعىن من وقو

وقوله سبحانه وقل اعملوا فسريى اهللا علمكم ورسوله واملؤمنني وستردون إىل عامل الغيب والشهادة اآلية هذه اآلية 
صيغتها صيغة أمر مضمنها الوعيد وقال الطربي املراد هبا الذين اعتذروا ومل يتوبوا من املتخلفني وتابوا قال ع 

الذين اعتذروا ومل يتوبوا وهم املتوعدون وهم الذي يف ضمري أمل يعلموا ومعىن فسريى اهللا  والظاهر أن املراد هبا
عملكم أي موجودا معرضا للجزاء عليه خبري أو بشر وقال ابن العريب يف أحكامه قوله سبحانه وقل أعملوا فسريى 

لوا مبا يرضي اهللا سبحانه وأما اآلية اهللا عملكم ورسوله هذه اآلية نزلت بعد ذكر املؤمنني ومعناها األمر أي أعم
املتقدمة وهي قوله تعاىل قد نبأنا اهللا من أخباركم وسريى اهللا عملكم ورسوله فإهنا نزلت بعد ذكر املنافقني ومعناها 

  التهديد وذلك ألن النفاق موضع ترهيب واإلميان موضع ترغيب فقوبل أهل كل حمل من اخلطاب مبا يليق هبم انتهى 
  حانه وآخرون مرجون ألمر اهللا عطف على قوله اوال وقوله سب

وآخرون اعترفوا ومعىن اإلرجاء التأخري واملراد هبذه اآلية فيما قال ابن عباس ومجاعة الثالثة الذين خلفوا وهم 
كعب بن مالك وصاحباه على ما سيأيت إن شاء اهللا وقيل إمنا نزلت يف غريهم من املنافقني الذين كانوا معرضني 

وبة مع بنائهم مسجد الضرار وعلى هذا يكون الذين اختذوا بإسقاط واو العطف بدال من آخرون أو خرب مبتدأ للت
تقديره هم الذين وقرأ عاصم وعوام القراء والناس يف كل قطر إال باملدينة والذين اختذوا وقرأ أهل املدينة نافع 

 يزال بنياهنم وأما اجلماعة املرادة بالذين اختذوا بإسقاط وغريه الذين اختذوا بإسقاط الواو على أنه مبتدأ واخلرب ال
الواو على أنه مبتدأ واخلرب ال يزال بنياهنم وأما اجلماعة املرادة بالذين اختذوا مسجدا فهم منافقوا بين غنيم بن عوف 

عليه و سلم من وبين سامل بن عوف واسند الطربي عن ابن إسحاق عن الزهري وغريه أنه قال أقبل النيب صلى اهللا 
غزوة تبوك حىت نزل بذي اوان بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه صلى اهللا 

عليه و سلم وهو يتجهز إىل تبوك فقالوا يا رسول اهللا انا قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية وانا 
إين على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء اهللا أتيناكم فصلينا لكم فيه  حنب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال

فلما قفل ونزل بذي اوان نزل عليه القرآن يف شأن مسجد الضرار فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مالك بن 
اه وحرقاه فانطلقا الدخشن ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي فقال انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدم

مسرعني ففعال وحرقاه وذكر النقاش أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث هلدامه وحتريقه عمار بن ياسر ووحشيا 



موىل املطعم بن عدي وكان بانوه اثين عشر رجال منهم ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشري ونبتل بن احلارث وغريهم 
سجدا يف بين عمرو ابن عوف وقت اهلجرة وهو مسجد قباء وتشرف وروي أنه ملا بين صلى اهللا عليه و سلم م

  القوم بذلك حسدهم حينئذ 

رجال من بين عمهم من بن بين غنم بن عوف وبىن سامل بن عوف وكان فيهم نفاق وكان موضع مسجد قباء مربطا 
يف مربط محار لية وحنو هذا من حلمار امرأة من األنصار امسها لية فكان املنافقون يقولون واهللا ال نصرب على الصالة 

األقوال وكان أبو عامر املعروف بالراهب منهم وهو أبو حنظلة غسيل املالئكة وكان سيدا من نظراء عبد اهللا بن 
أيب أبن سلول فلما جاء اهللا باإلسالم نافق ومل يزل جماهرا بذلك فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفاسق مث 

نافقني فخرب على النيب صلى اهللا عليه و سلم األحزاب فلما ردهم اهللا بغيظهم أقام أبو عامر خرج يف مجاعة من امل
مبكة مظهرا لعداوته فلما فتح اهللا مكة هرب إىل الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج هاربا إىل الشام يريد قيصر 

قومه أن ابنوا مسجدا مقاومة ملسجد قباء  مستنصرا به على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكتب إىل املنافقني من
وحتقريا له فأين سآيت جبيش من الروم أخرج به حممدا وأصحابه من املدينة فبنوه وقالوا سيأيت أبو عامر ويصلي فيه 
فذلك قوله وارصادا ملن حارب اهللا ورسوله يعين أبا عامر وقوهلم سيأيت أبو عامر وقوله ضرارا أي داعية للتضارر 

  ينت من مجاع
وقوله وتفريقا بني املؤمنني يريد تفريقا بني اجلماعة اليت كانت تصلي يف مسجد قباء فإن من جاور مسجدهم كانوا 

يصرفونه إليه وذلك داعية إىل صرفه عن اإلميان وقيل أراد بقوله بني املؤمنني مجاعة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اختذ مزبلة ترمى فيه األقذار والقمامات وروي أن النيب صلى اهللا  و سلم وروي أن مسجد الضرار ملا هدم وأحرق

عليه و سلم ملا نزلت ال تقم فيه أبدا كان ال مير بالطريق اليت هو فيها وقوله ملسجد قيل أن الالم قسم وقيل هي الم 
والتابعني إىل أن  ابتداء كما تقول لزيد احسن الناس فعال وهي مقتضية تأكيدا وذهب ابن عباس وفرقة من الصحابة

  املراد مبسجد أسس على التقوى مسجد قباء وروي عن ابن عمر 

وأىب سعيد وزيد بن ثابت أنه مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم ويليق القول األول بالقصة إال أن القول الثاين 
روي ابن وهب وأشهب  مروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال نظر مع احلديث قال ابن العريب يف أحكامه وقد

عن مالك أن املراد مبسجد أسس على التقوى مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال اهللا تبارك وتعاىل 
وتركوك قائما وكذلك روى عنه ابن القاسم وقد روى الترمذي عن أيب سعيد اخلدري قال متارى رجالن يف 

مسجد قباء وقال اآلخر هو مسجد رسول اهللا صلى  املسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو
اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو مسجدي هذا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح 

  وخرجه مسلم انتهى ومعىن أن تقوم فيه أي بصالتك وعبادتك 
جد النيب صلى اهللا عليه و سلم أو وقوله فيه رجال حيبون أن يتطهروا اختلف يف الضمري أيضا هل يعود على مس

على مسجد قباء روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا معشر األنصار أين رأيت اهللا أثىن عليكم بالطهور فما 
ذا تفعلون قالوا يا رسول اهللا انا رأينا جرياننا من اليهود يتطهرون باملاء يريدون االستنجاء ففعلنا حنن ذلك فلما جاء 

مل ندعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تدعوه إذن والبنيان الذي أسس على شفا جرف هو  اإلسالم
مسجد الضرار بإمجاع والشفا احلاشية والشفري وهار معناه متهدم بال وهو من هار يهور البخاري هار هائر هتورت 

هو حبسن النية فيه وقصد وجه اهللا تعاىل وإظهار البري إذا هتدمت واهنارت مثله انتهى وتأسيس البناء على تقوى إمنا 



شرعه كما صنع يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف مسجد قباء والتأسيس على شفا جرف هار إمنا هو 
  بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بني املؤمنني فهذه تشبيهات صحيحة بارعة 

  أنه خارج خمرج املثل وقيل بل ذلك حقيقة  وقوله سبحانه فاهنار به يف نار جهنم الظاهر منه

وأن ذلك املسجد بعينه اهنار يف نار جهنم قاله قتادة وابن جريج وروي عن جابر بن عبد اهللا وغريه أنه قال رأيت 
الدخان خيرج منه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروي يف بعض الكتب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اهنار بلغ األرض السابعة ففزع لذلك صلى اهللا عليه و سلم وروي أهنم مل يصلوا فيه أكثر من ثالثة  سلم رآه حني
أيام وهذا كله بإسناد لني واهللا أعلم واسند الطربي عن خلف بن ياسني أنه قال رأيت مسجد املنافقني الذي ذكره 

 جعفر املنصور وروي شبيه هبذا أو حنوه عن ابن اهللا يف القرآن فرأيت فيه مكانا خيرج منه الدخال وذلك يف زمن أيب
جريج اسنده الطربي قال ابن العريب يف أحكامه ويف قوله تعاىل فاهنار به يف نار جهنم مع قوله فأمه هاويه إشارة إىل 

أمر أن النار حتت كما أن اجلنة فوق انتهى والريبة الشك وقد يسمى ريبة فساد املعتقد ومعىن الريبة يف هذه اآلية 
يعم الغيظ واحلنق ويعم اعتقاد صواب فعلهم وحنو هذا مما يؤدي كله إىل االرتياب يف اإلسالم فمقصد الكالم ال 
يزال هذا البنيان الذي هدم هلم يبقى يف قلوهبم حزازة وأثر سوء وبالشك فسر ابن عباس الريبة هنا وباجلملة أن 

  سب قدره من النفاق الريبة هنا تعم معان كثرية يأخذ كل منافق منها حب
  وقوله إال أن تقطع قلوهبم بضم التاء يعين باملوت قاله ابن عباس وغريه ويف مصحف أيب حىت املمات وفيه حىت تقطع 

وقوله عز و جل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة اآلية هذه اآلية نزلت يف البيعة الثالثة 
وهي اليت أناف فيها رجال األنصار على السبعني وذلك أهنم اجتمعوا مع النيب صلى اهللا  وهي بيعة العقبة الكربى

عليه و سلم عند العقبة فقالوا اشترط لك ولربك واملتكلم بذلك عبد اهللا بن رواحة فاشترط نيب اهللا محايته مما حيمون 
  ع منه أنفسهم واشترط لربه التزام الشريعة وقتال األمحر واألسود يف الدف

عن احلوزة فقالوا ما لنا على ذلك يا نيب اهللا فقال اجلنة فقالوا نعم ربح البيع ال تقيل وال تقال ويف بعض الروايات 
وال نستقيل فنزلت اآلية يف ذلك وهكذا نقله ابن العريب يف أحكامه عن عبد اله بن رواحة مث ذكر من طريق الشعيب 

رواحة قال ابن العريب وهذا وإن كان سنده مقطوعا فإن معناه ثابت من  عن أيب إمامة اسعد بن زرارة حنو كالم ابن
طرق انتهى مث اآلية بعد ذلك عامة يف كل من جاهد يف سبيل اهللا من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل يوم القيامة 

أن فوق كل بر برا حىت قال بعض العلماء ما من مسلم إال واهللا يف عنقه هذه البيعة ويف هبا أو مل يف ويف احلديث 
يبذل العبد دمه فإذا فعل فال بر فوق ذلك واسند الطربي عن كثري من أهل العلم أهنم قالوا ثامن اهللا تعاىل يف هذه 
اآلية عبادة فأغلى هلم وقاله ابن عباس وغريه وهذا تأويل اجلمهور وقال ابن عيينة معىن اآلية اشترى منهم أنفسهم 

  ته وأمواهلم أال ينفقوها إال يف سبيله فاآلية على هذا أعم من القتل يف سبيل اهللا أال يعملوها إال يف طاع
وقوله يقاتلون يف سبيل اهللا على تأويل ابن عيينة مقطوع ومستأنف وأما على تأويل اجلمهور من أن الشراء والبيع 

  إمنا هو مع اجملاهدين فهو يف موضع احلال 
راة واإلجنيل والقرآن قال املفسرون يظهر من قوله يف التوراة واإلجنيل والقرآن وقوله سبحانه عدا عليه حقا يف التو

أن كل أمة أمرت باجلهاد ووعدت عليه قال ع وحيتمل أن ميعاد أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم تقدم ذكره 
قال أبو عمر بن عبد يف هذه الكتب واهللا أعلم قال ص وقوله فاستبشروا ليس للطلب بل مبعىن ابشروا كاستوقد 

الرب يف كتابه املسمى ببهجة اجملالس وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من وعده اهللا على عمل ثوابا فهو 



منجز له ما وعده ومن اوعده على عمل عقابا فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعن ابن عباس مثله انتهى وباقي 
  اآلية بني قال الفخر واعلم أن 

ذه اآلية مشتملة على أنواع من التأكيدات فأوهلا قوله سبحانه إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم فكون ه
املشتري هو اهللا املقدس عن الكذب واحليلة من أدل الدالئل على تأكيد هذا العهد والثاين أنه عرب عن إيصال هذا 

ه وعدا ووعد اهللا حق ورابعها قوله عليه وكلمة على للوجوب الثواب بالبيع والشراء وذلك حق مؤكد وثالثهما قول
وخامسها قوله حقا وهو تأكيد للتحقيق وسادسها قوله يف التوراة واإلجنيل والقرآن وذلك جيري جمرى إشهاد مجيع 

ة التأكيد الكتب اإلهلية ومجيع األنبياء واملرسلني على هذه املبايعة وسابعها قوله ومن أوىف بعهده من اهللا وهو غاي
وثامنها قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهو أيضا مبالغة يف التأكيد وتاسعها قوله وذلك هو الفوز وعاشرها 

  قوله العظيم فثبت اشتمال هذه اآلية على هذه الوجوه العشرة يف التأكيد والتقرير والتحقيق انتهى 
ملؤمنني هذه األوصاف هي من صفات املؤمنني الذين ذكر اهللا أنه وقوله عز و جل التائبون العابدون إىل قوله وبشر ا

أشترى منهم أنفسهم وأمواهلم ومعىن اآلية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أهنا أوصاف الكملة من املؤمنني 
حتت تلك  ذكرها سبحانه ليستبق إليها أهل التوحيد حىت يكونوا يف أعلى رتبة واآلية األوىل مستقله بنفهسا يقع

املبايعة كل موحد قاتل يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا وإن مل يتصف هبذه الصفات اليت يف هذه اآلية الثانية 
أو بأكثرها وقالت فرقة بل هذه الصفات جاءت على جهة الشرط واآلتيان مرتبطتان فال يدخل يف املبايعة إال 

حتريج وتضييق واألول أصوب واهللا أعلم والشهادة ماحية لكل ذنب  املؤمنون الذين هم على هذه األوصاف وهذا
إال ملظامل العباد وقد روي أن اهللا عز و جل حيمل على الشهيد مظامل العباد وجيازيهم عنه ختم اهللا لنا باحلسىن 

  والسائحون 

أنه من كالم النيب صلى معناه الصائمون وروي عن عائشة أهنا قالت سياحة هذه األمة الصيام أسنده الطربي وروي 
اهللا عليه و سلم وقال الفخر وملا كان أصل السياحة االستمرار على الذهاب يف األرض مسي الصائم سائحا 

الستمراره على فعل الطاعة وترك املنهي عنه من املفطرات قال الفخر وعندي فيه وجه آخر وهو أن اإلنسان إذا 
فسه باب الشهوات انفتحت له أبواب احلكمة وجتلت له أنوار عامل امتنع من األكل والشرب والوقاع وسد على ن

اجلالل ولذلك قال صلى اهللا عليه و سلم من أخلص هللا أربعني صباحا ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه 
بعض فيصري من السائحني يف عامل جالل اهللا املنتقلني من مقام إىل مقام ومن درجة إىل درجة انتهى قال ع وقال 

الناس وهو قول حسن وهو من أفضل العبادات والراكعون الساجدون هم املصلون الصلوات كذا قال أهل العلم 
  ولكن ال خيتلف يف أن من يكثر النوافل هو ادخل يف االسم واعرق يف االتصاف 

ود الطاعة قال ابن وقوله واحلافظون حلدود اهللا لفظ عام حتته التزام الشريعة ت قال البخاري قال ابن عباس احلد
  العريب يف أحكامه وقوله احلافظون حلدود اهللا خامتة البيان وعموم االشتمال لكل أمر وهني انتهى 

وقوله سبحانه وبشر املؤمنني قيل هو لفظ عام أمر صلى اهللا عليه و سلم أن يبشر أمته مجيعا باخلري من اهللا وقيل بل 
يف اآلية وعد اجملاهدين وفضلهم أمر صلى اهللا عليه و سلم أن يبشر سائر  هذه األلفاظ خاصة ملن مل يغز أي ملا تقدم

  املؤمنني ممن مل يغز بأن اإلميان خملص من النار واحلمد هللا رب العاملني 
وقوله سبحانه ما كان للنيب والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركني اآلية مجهور املفسرين أن هذه اآلية نزلت يف شأن 

  لك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليه حني احتضر فوعظه وقال أي عم قل ال إله أيب طالب وذ



إال اهللا كلمة أحاج لك هبا عند اهللا وكان باحلضرة أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية فقاال له يا أبا طالب أترغب عن 
هبا ولدى من بعدي ألقررت هبا عينك مث قال ملة عبد املطلب فقال أبو طالب يا حممد واهللا لوال أين أخاف أن يعري 

هو على ملة عبد املطلب ومات على ذلك إذ مل يسمع منه صلى اهللا عليه و سلم ما قال العباس فنزلت إنك ال هتدي 
من أحببت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا الستغفرن لك ما مل انه عنك فكان يستغفر له حىت نزلن هذه 

نيب اهللا االستغفار أليب طالب وروي أن املؤمنني ملا رأوا نيب اهللا يستغفر أليب طالب جعلوا يستغفرون  اآلية فترك
ملوتاهم فلذلك دخلوا يف النهي واآلية على هذا ناسخة لفعله صلى اهللا عليه و سلم إذ أفعاله يف حكم الشرع 

اعة من املؤمنني قالوا نستغفر ملوتانا كما استغفر املستقر وقال ابن عباس وقتادة وغريمها إمنا نزلت اآلية بسبب مج
إبراهيم عليه السالم فنزلت اآلية يف ذلك وقوله سبحانه وما كان استغفار إبراهيم ألبيه اآلية املعىن ال حجة أيها 
املؤمنون يف استغفار إبراهيم عليه السالم فإن ذلك مل يكن االعن موعدة واختلف يف ذلك فقيل عن موعدة من 

اهيم وذلل قوله سأستغفر لك ريب إنه كان يف حفيا وقيل عن موعدة من أبيه له يف أنه سيؤمن فقوي طمعه فحمله إبر
ذلك على االستغفار له حىت هني عنه وموعدة من الوعد وأما تبينه أنه عدو هللا قيل ذلك مبوت أزر على الكفر وقيل 

ه حليم ثناء من اهللا تعاىل على إبراهيم واالواه معناه ذلك بأنه هني عنه وهو حي وقوله سبحانه إن إبراهيم الوا
اخلائف الذي يكثر التأوه من خوف اهللا عز و جل والتأوه التوجع الذي يكثر حىت ينطق اإلنسان معه باوه ومن هذا 

  تأوه أهة الرجل احلزين ... إذا ما قمت أرحلها بليل ... املعىن قول املثقب العبدي 

هيم عليه السالم كان يسمع وجيب قلبه من اخلشية كما تسمع أجنحة النسور ويروى آهة وروي أن إبرا
وللمفسرين يف االواه عبارات كلها ترجع إىل ما ذكرته ت روى ابن املبارك يف رقائقه قال أخربنا عبد احلميد بن 

واه قال االواه هبرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثين عبد اهللا بن شداد قال قال رجل يا رسول اهللا ما اال
اخلاشع الدعاء املتضرع قال اهللا سبحانه إن إبراهيم الواه حليم انتهى وحليم معناه صابر حمتمل عظيم العقل واحللم 

  العقل 
وقوله سبحانه وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم اآلية معناه التأنيس للمؤمنني وقيل أن بعضهم خاف على نفسه 

فنزلت اآلية مؤنسة أي ما كان اهللا بعد إن هدى إىل اإلسالم وأنقذ من النار ليحبط ذلك من االستغفار للمشركني 
ويضل أهله ملواقعتهم ذنبا مل يتقدم من اهللا عنه هني فأما إذا بني هلم ما يتقون من األمور ويتجنبون من األشياء فحينئذ 

  من واقع شيئا من ذلك بعد النهي استوجب العقوبة وباقي اآلية بني 
وقوله سبحانه لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار اآلية التوبة من اهللا تعاىل هو رجوعه بعبده من حالة إىل 

أرفع منها فقد تكون من األكثر رجوعا من حالة طاعة إىل أكمل منها وهذه توبته سبحانه يف هذه اآلية على نبيه 
ر فمعرضة ألن تكون من تقصري إىل طاعة وجد يف الغزو ونصرة عليه السالم وأما توبته على املهاجرين واألنصا

الدين وأما توبته على الفريق الذي كاد يزيغ فرجوع من حالة حمطوطة إىل حال غفران ورضى وقال الشيخ أبو 
احلسن الشاذيل رمحه اهللا يف هذه اآلية ذكر اهللا سبحانه توبة من مل يذنب ليال يستوحش من أذنب ألنه ذكر النيب 

صلى اهللا عليه و سلم واملهاجرين واألنصار ومل يذنبوا مث قال وعلى الثالثة الذين خلفوا فذكر من مل يذنب ليونس 
  من قد أذنب انتهى من لطائف املنن وساعة العسرة يريد وقت العسرة والعسرة الشدة 

ز جيش العسرة فله اجلنة وضيق احلال والعدم وهذا هو جيش العسرة الذي قال فيه صلى اهللا عليه و سلم من جه
فجهزه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بألف مجل وألف دينار وجاء أيضا رجل من األنصار بسبعمائة وسق من متر 



وهذه غزوة تبوك ت وعن ابن عباس أنه قيل لعمر بن اخلطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إىل 
يه عطش حىت ظننا أن رقابنا ستنقطع حىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا ف

فرثه فيشربه مث جيعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر يا رسول اهللا إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا فادع اهللا فقال 
مث ذهبنا ننظر فلم أحتب ذلك قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حىت مالت السماء فأظلت مث سكبت فملئوا ما معهم 

جندها جاوزت العسكر رواه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني وقال صحيح على شرط الشيخني يعين مسلما 
والبخاري انتهى من السالح ووصل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك إىل أوائل بلد العدو فصاحله أهل 

لزيغ املذكور هو ما مهت به طائفة من االنصراف ملا لقوا من أذرح وإيله وغريمها على اجلزية وحنوها وأنصرف وا
املشقة والعسرة قاله احلسن وقيل زيغها إمنا كان بظنون هلا ساءت يف معىن عزم النيب صلى اهللا عليه و سلم على 

راجع به تلك الغزوة ملا رأته من شدة احلال وقوة العدو املقصود مث أخرب عز و جل أنه تاب أيضا على هذا الفريق و
وأنس بإعالمه لالمه بأنه رؤوف رحيم والثالثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهالل بن أمية الواقفي ومرارة بن 
الربيع العامري وقد خرج حديثهم بكماله البخاري ومسلم وهو يف السري فلذلك اختصرنا سوقه وهم الذين تقدم 

رك النظر يف أمرهم قال كعب وليس بتخلفنا عن الغزو وهو فيهم وآخرون مرجون ألمر اهللا ومعىن خلفوا أخروا وت
  بني من لفظ اآلية 

  وقوله وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه ظنوا هنا مبعىن 

أيقنوا قال الشيخ بن أيب مجرة رمحه اهللا قال بعض أهل التوفيق إذا نزلت يب نازلة ما من أي نوع كانت فأهلمت فيها 
لجأ على وجوه منها االشتغال بالذكر والتعبد وتفويض األمر له عز و جل لقوله تعاىل على اللجأ فال أبايل هبا وال

لسان نبيه من شغله ذكرى عن مسئليت أعطيه أفضل ما أعطي السائلني ومنها الصدقة ومنها الدعاء فكيف باجملموع 
  انتهى 

بدأ يف ترتيبه باجلهة اليت هي عن اهللا عز و  وقوله سبحانه مث تاب عليهم ليتوبوا ملا كان هذا القول يف تعديد النعم
جل ليكون ذلك منها على تلقي النعمة من عنده ال رب غريه ولو كان هذا القول يف تعديد ذنب لكان االبتداء 

باجلهة اليت هي على املذنب كما قال عز و جل فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم ليكون ذلك أشد تقريرا للذنب عليهم 
ة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه وبيان هذه اآلية ومواقع ألفاظها إمنا يكمل مع مطالعة حديث وهذا من فصاح

الثالثة الذين خلفوا يف الكتب املذكورة فأنظره وإمنا عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك ألن الشرع يطلبهم من اجلد 
اعنني إذ كان كعب من أهل العقبة وصاحباه فيه حبسب منازهلم منه وتقدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافقني والط

من أهل بدر ويف هذا ما يقتضي أن الرجل العامل واملقتدي به أقل عذرا يف السقوط من سواه وكتب األوزاعي رمحه 
اهللا إىل أيب جعفر املنصور يف آخر رسالة وأعلم أن قرابتك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن تزيد حق اهللا 

  ما وال طاعته إال وجوبا وال الناس فيما خالف ذلك منك إال إنكارا والسالم عليك إال عظ
وقوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا اتقوا وكونوا مع الصادقني هذا األمر بالكون مع الصادقني حسن بعد قصة الثالثة 

احلديث وإليه حنا كعب حني نفعهم الصدق وذهب هبم عن منازل املنافقني وكان ابن مسعود يتأول اآلية يف صدق 
  بن مالك 

  وقوله سبحانه ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا اآلية 



هذه اآلية معاتبة للمؤمنني من أهل يثرب وقبائل العرب اجملاورة هلا على التخلف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
أين ما توجه غازيا وبذل النفوس دونه واملخمصة مفعلة من مخوص البطن  غزوة وقوة الكالم تعطي األمر بصحبته

تبيتون يف املشىت مالء ... وهو ضموره واستعري ذلك حلالة اجلوع إذ اخلموص مالزم له ومن ذلك قول األعشى 
  ... وجاراتكم غرثى يبنت مخائصا ... بطونكم 

املؤمنون بالكفرة من أخذ مال أو إيراد هوان وكثريه ونيال  وقوله وال ينالون من عدو نيال لفظ عام لقليل ما يصنعه
مصدر نال ينال ويف احلديث ما ازداد قوم من أهليهم يف سبيل اهللا بعدا إال ازدادوا من اهللا قربا ت وروى أبو داود 

مات أو يف سننه عن أيب مالك األشعري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فصل يف سبيل اهللا ف
قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وأن له 

اجلنة انتهى قال ابن العريب يف أحكامه قوله عز و جل وال يقطعون واديا إال كتب هلم يعين إال كتب هلم ثوابه 
نات له وكذلك أعطى سبحانه ألهل العذر من األجر ما أعطى وكذلك قال يف اجملاهد إن ارواث دوابه وابواهلا حس

للقوي العامل بفضله ففي الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف هذه الغزوة بعينها أن باملدينة قوما ما 
  سلكتم واديا وال قطعتم شعبا إال وهم معكم حبسهم العذر انتهى 

فة اآلية قالت فرقة أن املؤمنني الذين كانوا بالبادية سكانا ومبعوثني وقوله سبحانه وما كان املؤمنون لينفروا كا
لتعليم الشرع ملا مسعوا قول اهللا عز و جل ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب اآلية أمههم ذلك فنفروا إىل 

يف نفرهم ذلك وقالت النيب صلى اهللا عليه و سلم خشية أن يكونوا عصاة يف التخلف عن الغزو فنزلت هذه اآلية 
  فرقة سبب هذه اآلية أن 

املنافقني ملا نزلت اآليات يف املتخلفني قالوا هلك أهل البوادي فنزلت هذه اآلية مقيمة لعذر أهل البوادي قال ع 
فيجيء قوله ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب عموم يف اللفظ واملراد به يف املعىن اجلمهور واألكثر 

هذه اآلية مبينة لذلك وقالت فرقة هذه اآلية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفري والقتال وقال ابن  وجتيء
عباس ما معناه أن هذه اآلية خمتصة بالبعوث والسرايا واآلية املتقدمة ثابتة احلكم مع خروج رسول اهللا صلى اهللا 

يف الغزو ويف السرايا ملا يرون من نصرة اهللا لدينه وإظهاره عليه و سلم يف الغزو وقالت فرقة يشبه أن يكون التفقه 
العدد القليل من املؤمنني على الكثري من الكافرين وعلمهم بذلك صحة دين اإلسالم ومكانته قال ع واجلمهور على 

ليه و أن التفقه إمنا هو مبشاهدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحبته وقيل غري هذا ت وصح عنه صلى اهللا ع
سلم أنه قال ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا وقد استنفر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم الناس يف غزوة تبوك وأعلن هبا حسب ما هو مصرح به يف حديث كعب ابن مالك يف الصحاح فكان العتب 
اآلية األوىل باق حكمها كما قال ابن عباس وتكون الثانية متوجها على من تأخر عنه بعد العلم فيظهر واهللا أعلم أن 

ليست يف معىن الغزو بل يف شأن التفقه يف الدين على اإلطالق وهذا هو الذي يفهم من استدالهلم باآلية على فضل 
إىل املدينة العلم قد قالت فرقة أن هذه اآلية ليست يف معىن الغزو وإمنا سببها قبائل من العرب أصابتهم جماعة فنفروا 

ملعىن املعاش فكادوا يفسدوهنا وكان أكثرهم غري صحيح اإلميان وإمنا اضرعه اجلوع فنزلت اآلية يف ذلك واإلنذار 
يف اآلية عام للكفر واملعاصي واحلذر منها أيضا كذلك قال ابن املبارك يف رقائقة أخربنا موسى بن عبيدة عن حممد 

  رك وتعاىل بن كعب القرظي قال إذا أراد اهللا تبا



  بعبد خريا جعل فيه ثالث خصال فقها يف الدين وزهادة يف الدنيا وبصره بعيوبه انتهى 
وقوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قيل أن هذه اآلية نزلت قبل األمر بقتال الكفار كافة 

فإن هذه السورة من آخر ما نزل وقالت فرقة  فهي من التدريج الذي كان يف أول اإلسالم قال ع وهذا ضعيف
  معىن اآلية أن اهللا تبارك وتعاىل أمر فيها املؤمنني أن يقاتل كل فريق منهم اجلنس الذي يليه من الكفرة 

وقوله سبحانه وليجدوا فيكم غلظة أي خشونة وبأسا مث وعد سبحانه يف آخر اآلية وحض على التقوى اليت هي 
هبا يلقى العدو وقد قال بعض الصحابة إمنا تقاتلون الناس بأعمالكم ووعد سبحانه أنه مع مالك الدين والدنيا و

  املتقني ومن كان اهللا معه فلن يغلب 
وقوله تعاىل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إميانا اآلية هذه اآلية نزلت يف شأن املنافقني 

أن يكون ملنافقني مثلهم أو لقوم من قراباهتم على جهة االستخفاف والتحقري  وقوهلم أيكم زادته هذه إميانا حيتمل
لشأن السورة مث ابتدأ عز و جل الرد عليهم بقوله فأما الذين أمنوا فزادهتم إميانا وذلك أنه إذا نزلت سورة حدث 

أمر زائد على الذي كان للمؤمنني هبا تصديق خاص مل يكن قبل فتصديقهم مبا تضمنته السورة من أخبار وأمر وهني 
عندهم قبل وهذا وجه من زيادة اإلميان ووجه آخر أن السورة رمبا تضمنت دليال أو تنبيها على دليل فيكون املؤمن 
قد عرف اهللا بعدة أدلة فإذا نزلت السورة زادت يف أدلته ووجه آخر من وجوه الزيادة أن اإلنسان رمبا عرضه شك 

إذا نزلت السورة أرتفعت تلك الشبهة وقوي إميانه ارتقى اعتقاده عن معارضة يسري أو الحت له شبهة مشغبة ف
  الشبهات والذين يف قلوهبم مرض هم املنافقون والرجس يف اللغة جييء 

مبعىن القذر وجييء مبعىن العذاب وحال هؤالء املنافقني هي قذر وهي عذاب عاجل كفيل بآجل وإذا جتدد كفرهم 
  ك زيادة رجس إىل رجسهم بسورة فقد زاد كفرهم فذل

وقوله سبحانه أو ال يرون يعين املنافقني وقرأ محزة أو ال ترون بالتاء من فوق على معىن أو ال ترون أيها املؤمنون أهنم 
يفتنون أي خيتربون وقرأ جماهد مرضة أو مرضتني والذين يظهر مما قبل اآلية ومما بعدها أن الفتنة واالختبار إمنا هي 

سرارهم وإفشائه عقائدهم إذ يعلمون أن ذلك من عند اهللا وهبذا تقوم احلجة عليهم وأما االختبار بكشف اهللا أ
  باملرض فهو يف املؤمنني 

وقوله سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم املعىن وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أسرار املنافقني نظر بعضهم 
ينقل عنكم هل يراكم من أحد حني تدبرون أموركم مث انصرفوا عن إىل بعض هل يراكم من أحد أي هل معكم من 

طريق االهتداء وذلك أهنم وقت كشف أسرارهم واألعالم مبغيبات أمورهم يقع هلم ال حمالة تعجب وتوقف ونظر 
  فلو أريد هبم خري لكان ذلك الوقت مظنة االهتداء وقد تقدم بيان قوله صرف اهللا قلوهبم 

اءكم رسول من أنفسكم اآلية خماطبة للعرب يف قول اجلمهور وهذا على جهة تعديد النعمة وقوله عز و جل لقد ج
عليهم إذ جاءهم بلساهنم ومبا يفهمونه من األغراض والفصاحة وشرفوا به غابر الدهر وقوله من أنفسكم يقتضي 

ط املكي من أنفسكم بفتح مدحا لنسبه صلى اهللا عليه و سلم وأنه من صميم العرب وشرفها وقرأ عبد اهللا بن قسي
  الفاء من النفاسة ورويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقوله ما عنتم معناه عنتكم فما مصدرية والعنت املشقة وهي هنا لفظة عامة أي عزيز عليه ما شق عليكم من قتل 
  واسار وامتحان حبسب احلق واعتقادكم أيضا معه حريص عليكم أي على إميانكم وهداكم 

  وله باملؤمنني رؤوف أي مبالغ يف الشفقة عليهم قال أبو عبيدة الرأفة أرق الرمحة مث خاطب سبحانه نبيه وق



بقوله فإن تولوا أي اعرضوا فقل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذه اآلية من آخر 
  لم تسليما ما نزل وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري 

  سورة يونس

  عليه السالم 
بعضها نزل مبكة وبعضها باملدينة قوله عز و جل الر تلك آيات الكتاب احلكيم املراد بالكتاب القرآن واحلكيم مبعىن 

  حمكم وميكن أن يكون حكيم مبعىن ذي حكمة فهو على النسب 
آلية قال ابن عباس وغريه سبب هذه اآلية استبعاد قريش أن يبعث اهللا بشرا وقوله عز و جل أكان للناس عجبا ا

رسوال والقدم هنا ما قدم واختلف يف املراد هبا هاهنا فقال ابن عباس وجماهد والضحاك وغريهم هي األعمال 
ل ابن عباس الصاحلات من العبادات وقال احلسن بن أيب احلسن وقتادة هي شفاعة حممد صلى اهللا عليه و سلم وقا

أيضا وغريه هي السعادة السابقة هلم يف اللوح احملفوظ وهذا أليق األقوال باآلية ومن هذه اللفظة قول حسان رضي 
  ... ألولنا يف طاعة اهللا تابع ... لنا القدم العليا إليك وخلفنا ... اهللا عنه 

أي ما قدم هلا هذا على اجلبار اسم اهللا تعاىل ومن هذه اللفظة قوله صلى اهللا عليه و سلم حىت يضع اجلبار فيها قدمه 
والصدق هنا مبعىن الصالح وقال البخاري قال زيد بن أسلم قدم صدق حممد صلى اهللا عليه و سلم انتهى وقوهلم 

  إن هذا 

لسحر مبني إمنا هو بسبب أنه فرق بذلك كلمتهم وحال بني القريب وقريبه فاشبه ذلك ما يفعله الساحر يف ظنهم 
  ر فسموه سحرا القاص

وقوله سبحانه إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام اآلية هذا ابتداء دعاء إىل عبادة اهللا عز و جل 
وتوحيده وذكر بعض الناس أن احلكمة يف خلق اهللا تعاىل هذه األشياء يف مدة حمدودة ممتدة ويف القدرة أن يقول هلا 

التؤدة والتماهل يف األمور قال ع وهذا مما ال يوصل إىل تعليله وعلى هذا هي كن فتكون إمنا هي ليعلم عباده 
  األجنة يف البطون وخلق الثمار وغري ذلك واهللا عز و جل قد جعل لكل شيء قدرا وهو أعلم بوجه احلكمة يف ذلك 

لذي هو مصدر أمر وقوله سبحانه يدبر األمر يصح أن يريد باألمر اسم اجلنس من األمور ويصح أن يريد األمر ا
يأمر وتدبريه ال إله إال هو إمنا هو اإلنفاذ ألنه قد أحاط بكل شيء علما قال جماهد يدبر األمر معناه يقضيه وحده 

  وقوله سبحانه ما من شفيع إال من بعد إذنه رد على العرب يف اعتقادهم أن األصنام تشفع هلا عند اهللا 
  قررهم على هذه اآليات والعرب فقال أفال تذكرون  ذلكم اهللا أي الذي هذه صفاته فاعبدوه مث

  وقوله إليه مرجعكم مجيعا اآلية إنباء بالبعث 
  من القبور 

  ليجزي هي الم كي واملعىن أن اإلعادة إمنا هي ليقع اجلزاء على األعمال 
  وقوله بالقسط أي بالعدل 

ذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أدناه  وقوله الذين كفروا ابتداء واحلميم احلار املسخن ومحيم النار فيما



  الكافر من فيه تساقطت فروة رأسه وهو كما وصفه سبحانه يشوي الوجوه 
وقوله سبحانه هوا لذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا اآلية هذا استمرار على وصف آياته سبحانه والتنبيه على 

  صنعته الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته 
  ره منازل حيتمل أن يعود الضمري وقوله وقد

على القمر وحده ألنه املراعي يف معرفة عدد السنني واحلساب عند العرب وحيتمل أن يريد الشمس والقمر معا 
  لكنه اجتزأ بذكر أحدمها كما قال واهللا ورسوله أحق أن يرضوه 

م وغري ذلك مما يضطر فيه إىل معرفة وقوله لتعلموا عدد السنني واحلساب أي رفقا بكم ورفعا لاللتباس يف معايشك
  التواريخ 

  وقوله لقوم يعلمون إمنا خصهم ألن نفع هذا فيهم ظهر 
وقوله سبحانه إن يف اختالف الليل والنهار وما خلق اهللا يف السموات واألرض اآلية آية اعتبار وتنبيه واآليات 

  فيها أفضل من نسبة من مل يهتد وال اتقى العالمات وخصص القوم املتقني تشريفا هلم إذ االعتبار املنظور 
وقوله سبحانه إن الذين ال يرجون لقاءنا اآلية قال أبو عبيدة وغريه يرجون يف هذه اآلية مبعىن خيافون واحتجوا ببيت 

  ... وحالفها يف بيت نوب عوامل ... إذا لسعته النحل مل يرج لسعها ... أيب ذؤيب 
إذا جاءت منفية فإهنا تكون مبعىن اخلوف فعلى هذا التأويل معىن اآلية إن الذين  قال ابن سيدة والفراء لفظة الرجاء

ال خيافون لقاءنا وقال بعض أهل العلم الرجاء يف هذه اآلية على بابه وذلك أن الكافر املكذب بالبعث ال حيسن ظنا 
خوف وهذه احلال من اخلوف املقارن هي بأنه يلقى اهللا وال له يف اآلخرة أمل إذ لو كان له فيها أمل لقارنه ال حمالة 

القائدة إىل النجاة قال ع والذي أقول به أن الرجاء يف كل موضع هو على بابه وأن بيت اهلذيل معناه مل يرج فقد 
  لسعها قال ابن زيد هذه اآلية يف الكفار 

ه اآلية إذا شئت رأيت هذا وقوله سبحانه ورضوا باحليوة الدنيا يريد كانت منتهى غرضهم وقال قتادة يف تفسري هذ
  املوصوف صاحب دنيا هلا يغضب وهلا يرضى وهلا يفرح وهلا يهتم وحيزن فكان قتادة صورها يف العصاة 

وال يترتب ذلك إال مع تأول الرجاء على بابه ألن املؤمن العاصي مستوحش من أخرته فأما على التأويل األول فمن 
  ال خياف اهللا فهو كافر 

  هبا تكميل يف معىن القناعة هبا والرفض لغريها  وقوله وأطمأنوا
وقوله والذين هم عن آياتنا غافلون حيتمل أن يكون ابتداء إشارة إىل فرقة أخرى مث عقب سبحانه بذكر الفرقة 

الناجية فقال إن الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم اآلية اهلداية يف هذه اآلية حتتمل وجهني أحدمها أن 
  أنه يدميهم ويثبتهم الثاين أن يريد أنه يرشدهم إىل طريق اجلنان يف اآلخرة  يريد

وقوله بإمياهم حيتمل أن يريد بسبب إمياهنم وحيتمل أن يكون اإلميان هو نفس اهلدى أي يهديهم إىل طريق اجلنة بنور 
وي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمياهنم قال جماهد يكون هلم إمياهنم نورا ميشون به ويتركب هذا التأويل على ما ر

أن العبد املؤمن إذا قام من قربه للحشر متثل له رجل مجيل الوجه طيب الرائحة فيقول من أنت فيقول أنا عملك 
  الصاحل فيقوده إىل اجلنة وبعكس هذا يف الكافر وحنو هذا ما أسنده الطربي وغريه 

م تقديس وتسبيح وتنزيه جلالله سبحانه عن كل ما ال يليق وقوله سبحانه دعواهم أي دعاؤهم فيها وسبحانك الله
به وقال علي بن أيب طالب يف ذلك هي كلمات رضيها اهللا تعاىل لنفسه وقال طلحة بن عبيد اهللا قلت يا رسول اهللا 



يقوهلا  ما معىن سبحان اهللا فقال معناها تنزيها هللا من السوء وحكي عن بعض املفسرين أهنم رووا أن هذه الكلمة إمنا
املؤمن عندما يشتهي الطعام فإنه إذا رأى طائرا أو غري ذلك قال سبحانك اللهم فنزلت تلك اإلرادة بني يديه فوق 

ما اشتهى رواه ابن جريج وسفيان بن عيينة وعبارة الداودي عن ابن جريج دعواهم فيها قال إذا مر هبم الطائر 
  نه ما يشتهون مث يطري وإذا جاءهتم يشتهونه كان دعواهم به سبحانك اللهم فيأكلون م

  املالئكة مبا يشتهون سلموا عليهم فذلك قوله وحتيتهم فيها سالم وإذا أكلوا حاجتهم قالوا احلمد هللا رب العاملني 
  فذلك قوله وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني 

وذة من متىن احلياة لإلنسان والدعاء هبا وقوله سبحانه وحتيتهم فيها سالم يريد تسليم بعضهم على بعض والتحية مأخ
  ... قد نلته إال التحية ... من كل ما نال الفىت ... يقال حياه وحيييه ومنه قول زهري بن جناب 

يريد دعاء الناس للملوك باحلياة وقال بعض العلماء وحتيتهم يريد تسليم اهللا تعاىل عليهم والسالم مأخوذ من 
ة دعائهم وكالمهم يف كل موطن محد اهللا وشكره على ما أسبغ عليهم من نعمه السالمة وآخر دعواهم أي خامت

وقال ابن العريب يف أحكامه يف تفسري هذه اآلية قوالن األول أن امللك يأتيهم مبا يشتهون فيقول سالم عليكم أي 
حتية بعضهم بعضا فقد ثبت يف سلمتم فريدون عليه فإذا أكلوا قالوا احلمد هللا رب العاملني الثاين أن معىن حتيتهم أي 

اخلرب أن اهللا تعال خلق آدم مث قال له أذهب إىل أولئك النفر من املالئكة فسلم عليهم فجاءهم فقال هلم سالم 
عليكم فقالوا له وعليك السالم ورمحة اهللا فقال له هذه حتيتك وحتية ذريتك من بعدك إىل يوم القيامة وبني يف القرآن 

يف اجلنة فهي حتية موضوعة من أول اخللقة إىل غري هناية وقد روى ابن القاسم عن مالك يف قوله هاهنا أهنا حتيتهم 
تعاىل وحتيتهم فيها سالم أي هذا السالم الذي بني أظهركم وهذا أظهر األقوال واهللا أعلم انتهى وقرأ اجلمهور أن 

يف فتية كسيوف اهلند ... ي مبنزلة قول األعشى احلمد هللا وهي عند سيبويه أن املخففة من الثقيلة قال أبو الفتح فه
  ... أن هالك كل من حيفى وينتعل ... قد علموا 

  وقوله سبحانه ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري لقضي إليهم أجلهم 

إجابته إىل  اآلية هذه اآلية نزلت يف دعاء الرجل على نفسه أو ولده أو ماله فأخرب سبحانه أنه لو فعل مع الناس يف
املكروه مثل ما يريد فعله معهم يف إجابته إىل اخلري ألهلكهم وحذف بعد ذلك مجلة يتضمنها الظاهر تقديرها فال 
يفعل ذلك ولكن يذر الذين ال يرجعون لقاءنا اآلية وقيل إن هذه اآلية نزلت يف قوهلم إن كان هذا هو احلق من 

  لت يف قوهلم أتينا مبا تعدنا وما جرى جمراه والعمه اخلبط يف ضالل عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقيل نز
وقوله سبحانه وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه اآلية هذه اآلية أيضا عتاب على سوء اخللق من بعض الناس 

شر منه ال رب ومضمنه النهي عن مثل هذا واألمر بالتسليم إىل اهللا والضراعة إليه يف كل حال والعلم بأن اخلري وال
  غريه وقوله جلنبه يف موضع احلال كأنه قال مضطجعا والضر عام جلميع األمراض والرزايا 

  وقوله مر يقتضى أن نزوهلا يف الكفار مث هي بعد تتناول كل من دخل حتت معناها من كافر وعاص 
  م وخالئف مجع خليفة وقوله سبحانه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم اآلية آية وعيد للكفار وضرب أمثال هل

وقوله لننظر معناه لنبني يف الوجود ما علمناه أزال لكن جرى القول على طريق اإلجياز والفصاحة واجملاز وقال عمر 
  رضي اهللا عنه إن اهللا تعاىل إمنا جعلنا خلفاء لينظر كيف عملنا فأروا اهللا حسن أعمالكم يف السر والعالنية 

م ءاياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا يعين بعض كفار قريش ايت بقرآن غري هذا وقوله سبحانه وإذا تتلى عليه
أو بدله مث أمر سبحانه نبيه أن يرد عليهم باحلق الواضح فقال قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أعلمكم به 



مرا من قبله يعين األربعني وأدريكم مبعىن أعلمكم تقول دريت باألمر وأدريت به غريي مث قال فقد لبثت فيكم ع
  سنة تبل بعثه عليه السالم أي فلم جتربوين يف كذب وال تكلمت يف شيء من هذا أفال تعقلون أن 

  من كان على هذه الصفة ال يصح منه كذب بعد أن وىل عمره وتقاصر أمله واشتدت حنكته وخوفه لربه 
على اهللا كذبا أو ممن كذب بآياته بعد بياهنا والضمري  وقوله فمن أظلم استفهام وتقرير أي ال أحد أظلم ممن افترى

يف يعبدون لكفار قريش وقوهلم هؤالء شفعاؤنا عند اهللا هذا قول النبالء منهم مث أمر سبحانه نبيه أن يقررهم 
ئكة ويوخبهم بقوله اتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السموات وال يف األرض وذكر السماوات ألن من العرب من يعبد املال

  والشعرى وحبسب هذا حسن أن يقول هؤالء شفعاؤنا وقيل ذلك جتاوز يف األصنام اليت ال تعقل 
وقوله سبحانه وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا قالت فرقة املراد آدم كان أمة وحده مث اختلف الناس بعده 

وحيتمل أن يريد كان الناس صنفا واحدا  وقالت فرقة املراد آدم وبنوه من لدن نزوله إىل قتل أحد أبنيه اآلخر
  بالفطرة معدا لالهتداء وقد تقدم الكالم على هذا يف قوله سبحانه كان الناس أمة واحدة 

وقوله سبحانه ولوال كلمة سبقت من ربك يريد قضاءه وتقديره لبين آدم باآلجال املوقتة وحيتمل أن يريد الكلمة يف 
  منا يكون حينئذ أمر القيامة وأن العقاب والثواب إ

  وقوله فقل إمنا الغيب هللا أي إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل 
  وقوله فانتظروا وعيد 

وقوله سبحانه وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضر مستهم اآلية هذه اآلية يف الكفار وهي بعد تتناول من العصاة من 
اصيه وذلك يف الناس كثري والرمحة هنا بعد ال يؤدي شكر اهللا عند زوال املكروه عنه وال يرتدع بذلك عن مع

الضراء كاملطر بعد القحط واألمن بعد اخلوف وحنو هذا مما ال ينحصر واملكر االستهزاء والطعن عليها من الكفار 
واطراح الشكر واخلوف من العصاة وقال أبو علي أسرع من سرع ال من أسرع يسرع إذ لو كان من أسرع لكان 

  شاذا قال ع ويف 

ديث يف نار جهنم هلي أسود من القار وما حفظ للنيب صلى اهللا عليه و سلم فليس بشاذ ص ورد بأن أسود من احل
  فعل ال من أفعل تقول سود فهو أسود وإمنا امتنع من سود وحنوه عند البصريني ألنه لون انتهى 

  عباده  وقوله سبحانه هو الذي يسريكم يف الرب والبحر اآلية تعديد نعم منه سبحانه على
وقوله سبحانه دعوا اهللا خملصني له الدين أي نسوا األصنام والشركاء وأفردوا الدعاء هللا سبحانه وذكر الطربي يف 

  ذلك عن بعض العلماء حكاية قول العجم هيا شراء هيا ومعناه يا حي يا قيوم ويبغون معناه يفسدون 
هو متاع أو ذلك متاع ومعىن اآلية إمنا بغيكم وإفسادكم وقوله متاع احلياة الدنيا متاع خرب مبتدأ حمذوف تقديره 

مضر لكم وهو يف حالة الدنيا مث تلقون عقابه يف اآلخرة قال سفيان بن عيينة إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احلياة 
عليه  الدنيا أي تعجل لكم عقوبته وعلى هذا قالوا البغي يصرع أهله قال ع وقالوا الباغي مصروع قال تعاىل مث بغي

  لينصرنه اهللا وقال النيب عليه السالم ما ذنب أسرع عقوبة من بغي 
وقوله سبحانه إمنا مثل احليوة الدنيا أي تفاخر احلياة الدنيا وزينتها باملال والبنني إذ مصري ذلك إىل الفناء كمطر نزل 

لبخاري قال ابن عباس من السماء فاختلط به نبات األرض أي اختلط النبات بعضه ببعض بسبب املاء ولفظ ا
فاختلط به نبات األرض فنبت باملاء من كل لون انتهى وأخذت األرض لفظة كثرت يف مثل هذا كقوله خذوا 

  زينتكم والزخرف التزيني باأللوان وقرأ ابن مسعود وغريه وتزينت وهذه أصل قراءة اجلمهور 



ياة الدنيا هبذه اجلملة املوصوفة أحواهلا وحىت غاية وقوله وظن أهلها على باهبا وهذا الكالم فيه تشبيه مجلة أمر احل
وهي حرف ابتداء لدخوهلا على إذا ومعنامها متصل إىل قوله قادرون عليها ومن بعد ذلك بدأ اجلواب واألمر اآليت 

  واحد األمور كالريح والصر والسموم وحنو ذلك وتقسيمه 

قت وحصيدا مبعىن حمصود أي تالفا مستهلكا كأن مل تغن أي ليال أو هنارا تنبيه على اخلوف وارتفاع األمن يف كل و
كان مل تنضر ومل تنعم ومل تعمر بغضارهتا ومعىن اآلية التحذير من االغترار بالدنيا إذ هي معرضة لتلف كنبات هذه 

  األرض وخص املتفكرين بالذكر تشريفا للمنزلة وليقع التسابق إىل هذه الرتبة 
م اآلية نص أن الدعاء إىل الشرع عام يف كل بشر واهلداية اليت هي اإلرشاد خمتصة مبن واهللا يدعوا إىل دار السال

قدر إميانه والسالم هنا قيل هو اسم من أمساء اهللا تعاىل واملعىن يدعو إىل داره اليت هي اجلنة وقيل السالم مبعىن 
  السالمة 

اجلنة والزيادة النظر إىل وجه اهللا عز و جل يف وقوله سبحانه للذين أحسنوا احلسىن وزيادة قال اجلمهور احلسىن 
صحيح مسلم من حديث صهيب فيكشف احلجار فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم عز و جل ويف 

رواية مث تال هذه اآلية للذين أحسنوا احلسىن وزيادة واخرج هذه الزيادة النسائي عن صهيب وأخرجها عن صهيب 
  سي انتهى من التذكرة أيضا أبو داود الطيال

  وقوله سبحانه وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة اآلية ويرهق معناه يغشى مع غلبة وتضييق والقتر الغبار املسود 
وقوله سبحانه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها قالت فرقة التقدير هلم جزاء سيئة مبثلها وقالت فرقة 

ئدة تعم السيئات هاهنا الكفر واملعاصي والعاصم املنجى واجملري واغشيت كسيت التقدير جزاء سيئة مثلها والباء زا
والقطع مجع قطعة وقرأ ابن كثري والكسائي قطعا من الليل بسكون الطاء وهو اجلزء من الليل واملراد اجلزء من 

ا وأما من قدره بالزموا سواده وباقي اآلية بني ومكانكم اسم فعل األمر ومعناه قفوا واسكنوا ت قال ص وقدر باثبتو
مكانكم فمردود ألن الزموا متعد ومكانكم ال يتعدى فال يقدر به وإال لكان متعديا واسم الفعل على حسب الفعل 

  إن متعديا فمتعد وإن الزما فالزم مث اعتذر بأنه يتمكن 

خرب سبحانه عن حالة تكون ميكن أن يكون تقديره بالزموا تقدير معىن ال تقدير إعراب فال اعتراض انتهى قال ع فأ
  لعبدة األوثان يوم القيامة يؤمرون باإلقامة يف موقف اخلزي مع أصنامهم مث ينطق اهللا شركاءهم بالتربي منهم 

وقوله فزيلنا بينهم معناه فرقنا يف احلجة واملذهب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الكفار إذا رأوا العذاب 
هلم اتبعوا ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد هؤالء فتقول األصنام واهللا ما كنا نسمع وتقطعت هبم األسباب قيل 

وال نعقل وما كنتم إيانا تعبدون فيقولون واهللا إلياكم كنا نعبد فتقول اآلهلة فكفى باهللا شهيدا بيننا وبينكم اآلية 
يل القول هلم مكانكم أنتم وشركاؤكم ودون وظاهر اآلية أن حماورهتم إمنا هي مع األصنام دون املالئكة وعيسى بدل

فرعون ومن عبد من اجلن بدليل قوهلم إن كنا عن عبادتكم لغافلني وإن هذه عند سيبويه املخففة من الثقيلة موجبة 
باء ولزمتها الالم فرقا بينها وبني أن النافية وعند الفراء أن نافية مبعىن ما والالم مبعىن إال وقرأ نافع وغريه تبلوا بال

... املوحدة مبعىن ختترب وقرأ محزة والكسائي تتلوا بتاءين مبعىن تتبع وتطلب ما أسلف من أعماهلا ت قال ص كقوله 
  ... كما رأيت الذيب يتلو الذيبا ... إن املريب يتبع املريبا 

  أي يتبعه انتهى ويصح أن يكون مبعىن تقرا كتبها اليت تدفع إليها 
ة تدبري األمر عام يف مجيع األشياء وذلك استقامة األمور كلها على أرادته عز و جل وقوله ومن يدبر األمر اآلي



  وليس تدبريه سبحانه بفكر وروية وتغيريات تعاىل عن ذلك بل علمه سبحانه حميط كامل دائم 
يف افترائكم فسيقولون اهللا أي ال مندوحة هلم عن ذلك وال متكنهم املباهتة بسواه فإذا اقروا بذلك فقل أفال تتقون 

  وجعلكم األصنام آله 
  وقوله فذلكم اهللا ربكم اآلية يقول فهذا الذي هذه صفاته ربكم احلق أي املستوجب للعبادة 

واأللوهية وإذا كان كذلك فتشريك غريه ضالل وغري حق قال ع وعبارة القرآن يف سوق هذه املعاين تفوت كل 
أنه ليس بني احلق والضالل منزلة ثالثة يف هذه املسئلة اليت هي تفسري براعة وإجيازا ووضوحا وحكمت هذه اآلية ب

توحيد اهللا تعاىل وكذلك هو األمر يف نظائرها من مسائل األصول اليت احلق فيها يف طرف واحد ألن الكالم فيها إمنا 
شرعة يف تقرير وجود ذات كيف هي وذلك خبالف مسائل الفروع اليت قال اهللا تعاىل فيها لكل جعلنا منكم 

  ومنهاجا 
وقوله فأىن تصرفون تقرير كما قال فأين تذهبون مث قال كذلك حقت أي كما كانت صفات اهللا كما وصف 

وعبادته واجبة كما تقرر وانصراف هؤالء كما قدر عليهم كذلك حقت كلمات ربك اآلية وقرأ أبو عمر وغريه 
  فعرب عن وعيد اهللا تعاىل بكلمة  كلمة على اإلفراد الذي يراد به اجلمع كما يقال للقصيدة كلمة

وقوله سبحانه قل هل من شركائكم من يبدؤا اخللق مث يعيده اآلية توقيف على قصور األصنام وعجزها وتنبيه على 
  قدرة اهللا عز و جل وتؤفكون معناه تصرفون وحترمون وأرض مأفوكة إذا مل يصبها مطر فهي مبعىن اخليبة 

من يهدى إىل احلق أي يبني طرق الصواب مث وصف األصنام بأهنا ال هتدى إال أن وقوله تعاىل قل هل من شركائكم 
  هتدى 

وقوله اال أن يهدي فيه جتوز ألنا جندها ال هتدى وإن هديت وقال بعضهم هي عبارة عن أهنا ال تنتقل إال أن تنقل 
ر يهدي بسكون اهلاء وتشديد وحيتمل أن يكون ما ذكر اهللا من تسبيح اجلمادات هو اهتداؤها وقرأ نافع وأبو عم

الدال وقرأ ابن كثري وابن عامر يهدي بفتح الياء واهلاء وتشديد الدال وهذه رواية ورش عن نافع وقرأ محزة 
والكسائي يهدي بفتح الياء وسكون اهلاء ومعىن هذه القراءة أمن ال يهدى أحد إال أن يهدي ذلك األحد ووقف 

   القراء فما لكم مث يبدأ كيف حتكمون

وقوله سبحانه وما يتبع أكثرهم إال ظنا اآلية أخرب اهللا سبحانه عن فساد طريقتهم وضعف نظرهم وأنه ظن مث بني 
  منزلة الظن من املعارف وبعده عن احلق 

وقوله سبحانه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه هذا رد لقول من يقول أن 
قرآن والذي بني يديه التوراة واإلجنيل وهم يقطعون أنه مل يطالع تلك الكتب وال هي يف بلده وال يف حممدا يفتري ال

  قومه وتفصيل الكتاب هو تبيينه 
وقوله أم يقولون افتراه اآلية أم هذه ليست باملعادلة هلمزة االستفهام يف قوله أزيد قام أم عمرو ومذهب سيبوية أهنا 

نه بقوله قل قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم اآلية والتحدي يف هذه اآلية عند مبنزلة بل مث عجزهم سبحا
اجلمهور وقع جبهيت اإلعجاز اللتني يف القرآن إحدامها النظم والرصف واإلجياز واجلزالة كل ذلك يف التعريف 

حتداهم بالنظم وحده مث قال ع واألخرى املعاين من الغيب ملا مضى وملا يستقبل وحني حتداهم بعشر مفتريات إمنا 
هذا قول مجاعة املتكلمني مث اختار أن اإلعجاز يف اآليتني إمنا وقع يف النظم ال يف اإلخبار بالغيوب ت والصواب ما 

  تقدم للجمهور وإليه رجع يف سورة هود واوجه إعجاز القرآن أكثر من هذا وانظر الشفا 



  وقوله من استطعتم إحالة على شركائهم 
سبحانه بل كذبوا مب مل حييطوا بعلمه اآلية املعىن ليس األمر كما قالوا من أنه مفترى بل كذبوا مبا مل حييطوا  وقوله

بعلمه وملا يأهتم تأويله أي تفسريه وبيانه وحيتمل أن يريد مبا مل يأهتم تأويله أي ما يؤل إليه أمره كما هو يف قوله هل 
  من وعيدا والذين من قبلهم من سلف من أمم األنبياء ينظرون إال تأويله وعلى هذا فاآلية تتض

وقوله سبحانه ومنهم من يؤمن به اآلية أي ومن قريش من يؤمن هبذا الرسول وهلذا الكالم معنيان قالت فرقة معناه 
  من هؤالء القوم من سيؤمن يف املستقبل ومنهم من 

من يؤمن هبذا الرسول إال أنه يكتم إميانه حفظا لرياسته حتم اهللا عليه أنه ال يؤمن به أبدا وقالت فرقة معناه ومنهم 
أو خوفا من قومه كالفتية الذين قتلوا مع الكفار ببدر قال ع وفائدة اآلية على هذا التأويل التفريق لكلمة الكفار 

  وإضعاف نفوسهم ويف قوله وربك أعلم باملفسدين هتديد ووعيد 
عملكم اآلية منابذه ومتاركة قال كثري من املفسرين منهم ابن زيد وقوله سبحانه وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم 

  هذه اآلية منسوخة بالقتال وباقي اآلية بني 
وقوله سبحانه ويوم حنشرهم اآلية وعيد باحلشر وخزيهم فيه وتعارفهم على جهة التالوم واخلزي من بعضهم لبعض 

  حيث ال بنفع ذلك 
ء اهللا إىل آخرها حكم من اهللا عز و جل على املكذبني باخلسران ويف اللفظ وقوله سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقا

  إغالظ وقيل أن هذا الكالم من كالم احملشورين على جهة التوبيخ ألنفسهم ت واألول أبني 
 وقوله وأما نرينك اآلية أما شرط وجوابه فإلينا والرؤية يف نرينك بصرية ومعىن هذه اآلية الوعيد بالرجوع إىل اهللا
تعاىل أي إن أريناك عقوبتهم أو مل نركها فهم عل كل حال راجعون إلينا إىل احلساب والعذاب مث مع ذلك فاهللا 
شهيد من أول تكليفهم على مجيع أعماهلم فثم لترتيب اإلخبار ال لترتيب القصص يف أنفسها وأما هي إن زيدت 

دها مل جيز ص واعترض بأن مذهب سيبويه جواز عليها ما وألجلها جاز دخول النون الثقيلة ولو كانت إن وح
  دخوهلا وإن مل تكن ما انتهى 

وقوله سبحانه ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط قال جماهد وغريه املعىن فإذا جاء رسوهلم يوم 
  القيامة للشهادة عليهم صري قوم للجنة وقوم للنار فذلك القضاء بينهم بالقسط 

ه ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني قل ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللا لكل أمة وقوله سبحان
  أجل إذا جاء أجلهم فال يستأخرون اآلية الضمري 

يف يقولون لكفار قريش وسؤاهلم عن الوعد حترير منهم بزعمهم للحجة أي هذا العذاب الذي توعدنا به حدد لنا 
ذلك من الكذب مث أمر اهللا تعاىل نبيه أن يقول على جهة الرد عليهم قل ال أملك لنفسي ضرا  وقته لنعلم الصدق يف

  وال نفعا إال ما شاء اهللا ولكن لكل أمة أجل انفرد اهللا بعلم حده ووقه وباقي اآلية بني 
تمل أن يعود على وقوله ماذا يستعجل منه اجملرمون أي فما تستعجلون منه وأنتم ال قبل لكم به والضمري يف منه حي

  اهللا عز و جل حيتمل أن يعود على العذاب 
وقوله أمث إذا ما وقع ءامنتم به املعىن إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم حينئذ وذلك غري نافعكم بل جوابكم اآلن 

لكاف وقد كنتم تستعجلونه مكذبني به ويستنبئونك معناه يستخربونك وهي على هذا تتعدى إىل مفعولني أحدمها ا
واآلخر اجلملة وقيل هي مبعىن يستعملونك فعلى هذا حتتاج إىل ثالثة مفاعيل ص ورد بأن االستنباء ال حيفظ تعديه 



  إىل ثالثة وال استعلم الذي هو مبعناه انتهى وأحق هو قيل اإلشارة إىل الشرع والقرآن وقيل إىل الوعيد وهو أظهر 
القسم وجييء بعدها حرف القسم وقد ال جييء تقول أي وريب وأي  وقوله أي وريب أي مبعىن نعم وهي لفظة تتقدم

  ريب ومعجزين معناه مفلتني 
وقوله سبحانه ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به وأسروا الندامة اآلية وأسروا لفظة جتيء مبعىن 

ل أبو البقاء وهو مستأنف وهو أخفوا وهي حينئذ من السر وجتيء مبعىن أظهروا وهي حينئذ من أسارير الوجه ص قا
  حكاية ما يكون يف اآلخرة 

  وقوله تعاىل أال إن هللا ما يف السموات واألرض اآلية أال استفتاح وتنبيه وباقي اآلية بني 
وقوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اآلية هذه آية خوطب هبا مجيع العامل واملوعظة القرآن ألن 

  هو بقول يأمر باملعروف ويزجر ويرقق القلوب وبعد ويوعد وهذه صفة الكتاب الوعظ إمنا 

العزيز وقوله من ربكم يريد مل خيتلقها حممد وال غريه وما يف الصدور يريد به اجلهل وحنوه وجعله موعظة حبسب 
   الناس أمجع وجعله هدى ورمحة حبسب املؤمنني فقط وهذا تفسري صحيح املعىن إذا تأمل بأن وجهه

وقوله سبحانه قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا قال ابن عباس وغريه الفضل اإلسالم والرمحة القرآن وقال 
أبو سعيد اخلدري الفضل القرآن والرمحة أن جعلهم من أهله وقال زيد بن أسلم والضحاك الفضل القرآن والرمحة 

ن يستند شيء منه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم قال ع وال وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إال أ
وإمنا الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية اهللا تعاىل إىل دينه والتوفيق إىل اتباع شرعه والرمحة هي 

 عفوه وسكىن جنته اليت جعلها جزاء على التشرع باإلسالم واإلميان به ومعىن اآلية قل يا حممد جلميع الناس بفضل
اهللا ورمحته فليقع الفرح منكم ال بأمور الدنيا وما جيمع من حطامها فإن قيل كيف أمر اهللا بالفرح يف هذه اآلية وقد 
ورد ذمه يف قوله فرح فخور ويف قوله ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني قيل أن الفرح إذا ورد مقيدا يف خري فليس 

ا يف شر أو مطلقا حلقه ذم إذ ليس من أفعال اآلخرة بل ينبغي أن مبذموم وكذلك هو يف هذه اآلية وإذا ورد مقيد
  يغلب على اإلنسان حزنه على دينه وخوفه لربه 

  وقوله مما جيمعون يريد مال الدنيا وحطامها الفاين املردى يف اآلخرة 
تم مضمن معىن وقوله سبحانه قل ارأيتم ما انزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال اآلية قال ص ارأي

  اخربوين وما موصولة قال ع هذه املخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر والسوائب وغري ذلك 
وقوله أنزل لفظة فيها جتوز وقوله وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة آية وعيد ملا حتقق عليهم 

  بتقسيم اآلية اليت قبلها أهنم مفترون على 

 هذه اآلية جرم االفتراء أي ظنهم يف غاية الرداءة حبسب سوء أفعاهلم مث ثىن بذكر الفضل على الناس يف اهللا عظم يف
اإلمهال هلم مع االفتراء والعصيان إذ اإلمهال هلم داعية إىل التوبة واإلنابة مث اآلية تعم مجيع فضل اهللا سبحانه ومجيع 

  تقصري اخللق 
ية مقصد هذه اآلية وصف إحاطة اهللا عز و جل بكل شيء ال رب غريه ومعىن وقوله سبحانه وما تكون يف شأن اآل

اللفظ وما تكون يا حممد واملراد هو وغريه يف شأن من مجيع الشؤون وما تتلوا منه الضمري عائد على شأن أي فيه 
رآن تفسري وبسببه من قرآن وحيتمل أن يعود الضمري على مجيع القرآن وقال ص ضمري منه عائد على شأن ومن ق

للضمري انتهى وهو حسن مث عم سبحانه بقوله وال تعملون من عمل ويف قوله سبحانه أال كنا عليكم شهودا حتذير 



وتنبيه ت وهذه اآلية عظيمة املوقع ألهل املراقبة تثري من قلوهبم أسرارا ويغترفون من حبر فيضها أنوارا وتفيضون 
وما يغيب عن ربك من مثال ذرة والكتاب املبني هو اللوح احملفوظ معناه تأخذون وتنهضون جبد وما يعزب معناه 

  وحيتمل ما كتبته احلفظة 
وقوله سبحانه أال إن أولياء اهللا اآلية أال استفتاح وتنبيه وأولياء اهللا هم املؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة وهذه 

ء اهللا وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة يف الويل وروي اآلية يعطى ظاهرها أن من آمن واتقى اهللا فهو داخل يف أوليا
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل من أولياء اهللا فقال الذين إذا رأيتهم ذكرت اهللا قال ع وهذا وصف الزم 

للمتقني ألهنم خيشعون وخيشعون وروي عنه صلى اهللا عليه و سلم أيضا أنه قال أولياء اهللا قوم حتابوا يف اهللا 
اجتمعوا يف ذاته مل جتمعهم قرابة وال مال يتعاطونه وروي الدارقطين يف سننه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه و

  قال خيار عباد اهللا الذين إذ ارءوا ذكر اهللا وشر عباد اهللا املشاءون بالنميمة املفرقون بني األحبة الباغون 

  للربءاء العيب انتهى من الكوكب الدري 
وف عليهم وال هم حيزنون يعين يف اآلخرة وحيتمل يف الدنيا ال خيافون أحدا من أهل الدنيا وال من وقوله ال خ

اعراضها وال حيزنون على ما فاهتم منها واألول أظهر والعموم يف ذلك صحيح ال خيافون يف اآلخرة مجلة وال يف 
حلديث يف األولياء أهنم هم الذين إذا رءاهم الدنيا اخلوف الدنياوي وذكر الطربي عن مجاع من العلماء مثل ما يف ا

أحد ذكر اهللا وروي فيهم حديث أن أولياء اهللا هم قوم يتحابون يف اهللا وجيعل هلم يوم القيامة منابر من نور وتنري 
وجوههم فهم يف عرصات القيامة ال خيافون وال حيزنون وروى عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من عباد اهللا عبادا ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء ملكانتهم من اهللا قالوا ومن هم يا  قال أن
رسول اهللا قال قوم حتابوا بروح اهللا على غري أرحام وال أموال احلديث مث قرأ أال أن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال 

ائي قال أبو داود يف هذا احلديث فواهللا أن وجوههم لنور هم حيزنون ت وقد خرج هذا احلديث أبو داود والنس
وأهنم لعلى نور ذكره بإسناد آخر انتهى ورواه أيضا ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن أيب مالك األشعري أن النيب 

نبياء وال صلى اهللا عليه و سلم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس امسعوا واعقلوا واعلموا أن هللا عبادا ليسوا بأ
شهداء يغبطهم النبيئون والشهداء على جمالسهم وقرهبم من اهللا عز و جل فقال أعرايب أنعتهم لنا يا بين اهللا فقال هم 

ناس من أبناء الناس مل تصل بينهم أرحام متقاربة حتابوا يف اهللا وتصافوا فيه يضع اهللا هلم يوم القيامة منابر من نور 
نورا وثياهبم نورا يفزع الناس يوم القيامة وهم ال يفزعون وهم أولياء اهللا ال خوف  فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم

  عليهم وال هم حيزنون انتهى 
وقوله تعاىل هلم البشرى اآلية أما بشرى اآلخرة فهي باجلنة بال خالف قوال واحدا وذلك هو الفضل الكبري وأما 

  بشرى الدنيا 

ى اهللا عليه و سلم أهنا الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى له وقال قتادة فتظاهرت األحاديث من طرق عن النيب صل
والضحاك البشرى يف الدنيا هي ما يبشر به املؤمن عند موته وهو حي عند املعاينة ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما 

اهللا عليه و سلم هي يف القرآن من اآليات املبشرات ويقوي ذلك بقوله ال تبديل لكلمات اهللا ويؤول قوله صلى 
  الرؤيا أنه أعطى مثاال يعم مجيع الناس 

وقوله سبحانه ال تبديل لكلمات اهللا يريد ال خلف ملواعيده وال رد يف أمره وقد أخذ ذلك ابن عمر على حنو غري 
دل هذا وجعل التبديل املنفي يف األلفاظ وذلك انه روي أن احلجاج خطب فقال أال أن عبد اهللا بن الزبري قد ب



كتاب اهللا فقال له عبد اهللا بن عمر إنك ال تطيق ذلك أنت وال ابن الزبري ال تبديل لكلمات اهللا وقد روي هذا 
  النظر عن ابن عباس يف غري مقاولة احلجاج ذكره البخاري 

 وقوله تعاىل وال حيزنك قوهلم أي قول قريش فهذه اآلية تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم ولفظه القول تعم
جحودهم واستهزاءهم وخداعهم وغري ذلك مث ابتدأ تعاىل فقال إن العزة هللا مجيعا أي ال يقدرون لك على شيء وال 

يؤذونك إال مبا شاء اهللا ففي اآلية وعيد هلم مث استفتح بقوله أال أن هللا من يف السموات ومن يف األرض أي بامللك 
  واإلحاطة 

  استفهاما ويصح أن تكون نافية ورجح هذا الثاين وقوله تعاىل وما يتبع يصح أن تكون ما 
  وقوله إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون إن نافية وخيرصون معناه حيرصون وخيمنون وقوله 

عز و جل هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه اآلية يف هذه األلفاظ إجياز وإحالة على ذهن السامع ألن العربة يف 
فيه والنهار مبصر يتصرف فيه فذكر طرفا من هذا وطرفا من اجلهة الثانية ودل املذكوران  أن الليل مظلم يسكن

  على املتروكني 
  وقوله يسمعون يريد يوعون والضمري يف قالوا لكفار العرب مث اآلية بعد تعم كل من قال حنو هذا القول كالنصارى 

  لى اهللا عليه و سلم وسبحانه معناه تنزيها له وبراءة من ذلك فسره هبذا النيب ص
وقوله إن عندكم من سلطان هبذا إن نافية والسلطان احلجة وكذلك معناه حيث تكرر يف القرآن مث وخبهم تعاىل 

  بقوله أتقولون على اهللا ما ال تعلمون 
ري إىل وقوله سبحانه إن الذين يفترون اآلية توعد هلم بأهنم ال يظفرون ببغية وال يبقون يف نعمة إذ هذه حال من يص

  العذاب وأن نعم يف دنياه يسريا 
وقوله تعاىل متاع مرفوع على خرب ابتداء أي ذلك متاع قال ص متاع جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف ال 

يفلحون وهم يف الدنيا مفلحون بأنواع التلذذات فقيل ذلك متاع فهو خرب مبتدأ حمذوف انتهى وهذا الذي قدره 
ليه السالم يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي اآلية املقام وقوف الرجل لكالم أو ص يفهم من كالم ع وقول نوح ع

خطبة أو حنوه واملقام بضم امليم إقامته ساكنا يف موضع أو بلد ومل يقرأ هنا بضم امليم فيما علمت وتذكريه وعظه 
  وزجره 

مع مكثا وأمركم يريد به قدرتكم وقوله فأمجعوا من أمجع الرجل على الشيء إذا عزم عليه ومنه احلديث ما مل جي
... علفتها تبنا وماء باردا ... وحيالكم ونصب الشركاء بفعل مضمر كأنه قال وادعوا شركاءكم فهو من باب 

  ... حىت شتت مهالة عيناها 
ويف مصحف أيب فامجعوا أمركم وادعوا شركاءكم قال الفارسي وقد ينتصب الشركاء بواو مع كما قالوا جاء الربد 

  لطيالسة وا
  وقوله مث ال يكن أمركم عليكم غمة أي ملتبسا مشكال ومنه قوله عليه السالم يف اهلالل فإن غم عليكم 

  وقوله مث اقضوا إىل وال تنظرون أي أنفذوا قضاءكم حنوي وال تؤخروين والنظرة التأخري 
  املعاين وقوله سبحانه فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف مضى شرح هذه 

  وقوله سبحانه فأنظر كيف كان عاقبة املنذرين خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم يشاركه يف معناها مجيع اخللق 
  وقوله 



  سبحانه مث بعثنا من بعده رسال إىل قومهم الضمري يف من بعده عائد على نوح عليه السالم 
بوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب املعتدين مث بعثنا من وقوله تعاىل فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا مبا كذ

بعدهم موسى وهرون إىل فرعون ومالئه باياتنا فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني معىن هذه اآلية ضرب املثل حلاضري 
ود الثالثة نبينا حممد عليه السالم ليعتربوا مبن سلف والبينات املعجزات والضمائر يف ما كانوا ليؤمنوا ويف كذبوا تع

  على قوم الرسل وقيل الضمري يف كذبوا يعود على قوم نوح وقد تقدم تفسري نظريها يف األعراف 
  وقوله سبحانه فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني اآلية يريد باحلق آييت العصا واليد 

ن اهللا أن الساحرين ال يفلحون مث وقوله أسحر هذا قالت فرقة هو حكاية عن موسى عنهم مث أخربهم موسى ع
اختلفوا يف معىن قول قوم فرعون فقال بعضهم قاهلا منهم كل مستفهم جاهل باألمر فهو يسأل عنه وهذا ضعيف 
وقال بعضهم بل قالوا ذلك على معىن التعظيم للسحر الذي رأوه وقالت فرقة ليس ذلك حكاية عن موسى عنهم 

الم أتقولون للحق ملا جآكم سحر مث ابتدأ يوقفهم بقوله أسحر هذا على جهة وإمنا هو من كالم موسى وتقدير الك
التوبيخ وقوله لتلفتنا أي لتصرفنا وتلوينا وتردنا عن دين آبائنا يقال لفت الرجل عنق اآلخر إذا ألواه ومنه قوهلم 

ا املوضع امللك قاله أكثر التفت فإنه افتعل من لفت عنقه إذا ألواه والكربياء مصدر من الكرب واملراد به يف هذ
املتأولني ألنه أعظم تكرب الدنيا وقرأ أبو عمر وحده به السحر هبمزة استفهام ممدودة ويف قراءة أيب ما أتيتم به سحر 
والتعريف هنا يف السحر ارتب ألنه تقدم منكرا يف قوهلم إن هذا لسحر فجاء هنا بالم العهد قال ص قال الفراء إمنا 

  ن النكرة إذا أعيدت أعيدت بأل وتبعه ابن عطية ورد بأن شرط ما ذكراه احتاد قال السحر بال أل

مدلول النكرة املعادة كقوله تعاىل كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول وهنا السحر املنكر هو ما 
   انتهى وهو حسن أتى به موسى واملعروف ما أتوا به هم فاختلف مدلوهلما واالستفهام هنا على سبيل التحقري

  وقوله إن اهللا سيبطله إجياب عن عدة من اهللا تعاىل 
وقوله إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين حيتمل أن يكون ابتداء خرب من اهللا عز و جل وحيتمل أن يكون من كالم 

رب وهو موسى عليه السالم وكذلك قوله وحيق اهللا احلق اآلية حمتمل للوجهني وكون ذلك كله من كالم موسى أق
  الذي ذكر الطربي وأما 

قوله بكلماته فمعناه بكلماته السابقة األزلية يف الوعد بذلك وقوله عز و جل فما ءامن ملوسى االذرية من قومه على 
خوف من فرعون ومالئهم اختلف املتأولون يف عود الضمري الذي يف قومه فقالت فرقة هو عائد على موسى وذلك 

ة هم أشراف بين إسرائيل قال ص وهذا هو الظاهر وقالت فرقة الضمري يف قومه عائد على يف أول مبعثه ومال الذري
فرعون وضمري مالئهم عائد على الذرية قال ع ومما يضعف عود الضمري على موسى أن املعروف من أخبار بين 

ت به فدل على أن إسرائيل أهنم كانوا قوما تقدمت فيهم النبوات ومل حيفظ قط أن طائفة من بين إسرائيل كفر
  الذرية من قوم فرعون 

وقوله سبحانه وقال موسى يا قوم إن كنتم ءامنتم باهللا فعليه توكلوا اآلية هذا ابتداء حكاية قول موسى جلماعة بين 
إسرائيل مونسا هلم ونادبا إىل التوكل على اهللا عز و جل الذي بيده النصر قال احملاسيب قلت أليب جعفر حممد بن 

اهللا عز و جل يقول وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني فما السبيل إىل هذا التوكل الذي ندب اهللا إليه موسى أن 
وكيف دخول الناس فيه قال إن الناس متفاوتون يف التوكل وتوكلهم على قدر إمياهنم وقوة علومهم قلت فما معىن 

  إمياهنم 



تبارك وتعاىل قلت من أين فضلت اخلاصة منهم على العامة  قال تصديقهم مبواعيد اهللا عز و جل وثقتهم بضمان اهللا
والتوكل يف عقد اإلميان مع كل من آمن باهللا عز و جل قال إن الذي فضلت به اخلاصة على العامة دوام سكون 

القلب عن االضطراب واهلدو عن احلركة فعندها يا فىت استراحوا من عذاب احلرص وفكوا من أسر الطمع واعتقوا 
دية الدنيا وأبنائها وحظوا بالروح يف الدارين مجيعا فطوىب هلم وحسن مآب قلت فما الذي يولد هذا قال من عبو

حالتان دوام لزوم املعرفة واالعتماد على اهللا عز و جل وترك احليل والثانية املمارسة حىت يألفها ألفا وخيتارها اختيارا 
  ارا ودثارا انتهى من كتاب القصد إىل اهللا سبحانه قيصري التوكل واهلدو والسكون والرضى والصرب له شع

وقوهلم ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني املعىن ال تنزل بنا بالء بأيديهم أو بغري ذلك مدة حمارتنا هلم فيفتنون لذلك 
أحدمها ويعتقدون صالح دينهم وفساد ديننا قاله جماهد وغريه فهذا الدعاء على هذا التأويل يتضمن دفع فصلني 

القتل والبالء الذي توقعه املؤمنون واآلخر ظهور الشرك باعتقاد أهله أهنم أهل احلق وحنو هذا قوله صلى اهللا عليه و 
سلم بيس امليت أبو إمامه ليهود واملشركني يقولون لو كان نبيا مل ميت صاحبه ورجح ع يف سورة املمتحنة قول ابن 

  روا ال تسلطهم علينا فيفتنونا أنظره هناك عباس أن معىن ال جتعلنا فتنة للذين كف
وقوله سبحانه وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما مبصر بيوتا روي أن فرعون أخاف بين إسرائيل وهدم هلم 
مواضع كانوا اختذوها للصالة وحنو هذا فأوحى اهللا إىل موسى وهارون أن تبوءا أي اختذا وختريا لنيب إسرائيل مبصر 

  قال جماهد مصر يف هذه اآلية اإلسكندرية ومصر ما بني أسوان واإلسكندرية بيوتا 
وقوله سبحانه واجعلوا بيوتكم قبلة قيل معناه مساجد قاله ابن عباس ومجاعة قالوا خافوا فأمروا بالصالة يف بيوهتم 

  وقيل معناه موجهة 

  سلم أنه قال خري بيوتكم ما استقبل به القبلة  إىل القبلة قاله ابن عباس ومن هذا حديث عن النيب صلى اهللا عليه و
  وقوله وأقيموا الصلوة خطاب لنيب إسرائيل وهذا قبل نزول التوراة ألهنا مل تنزل إال بعد إجازة البحر 

  وقوله وبشر املؤمنني أمر ملوسى عليه السالم وقال الطربي ومكي هو أمر لنبينا حممد عليه السالم وهذا غري متمكن 
انه وقال موسى ربنا إنك ءاتيت فرعون وماله زينة اآلية هذا غضب من موسى على القبط ودعاء عليهم وقوله سبح

ملا عتوا وعاندوا وقدم للدعاء تقرير نعم اهللا عليهم وكفرهم هبا وآتيت معناه أعطيت والالم يف ليضلوا الم كي 
هم إىل كذا وقرأ محزة وغريه ليضلوا بضم الياء وحيتمل أن تكون الم الصريورة والعاقبة املعىن آتيتهم ذلك فصار أمر

  على معىن ليضلوا غريهم 
وقوله ربنا أطمس على أمواهلم هو من طموس األثر والعني وطمس الوجوه منه وتكرير قوله ربنا استغاثة كما يقول 

ريهم وحبوب الداعي يا اهللا يا اهللا روي أهنم حني دعا موسى هبذه الدعوة رجع سكرهم حجارة ودرامههم ودنان
  اطعمتهم رجعت حجارة قاله قتادة وغريه وقال جماهد وغريه معناه أهلكها ودمرها 

  وقوله وأشدد على قلوهبم مبعىن أطبع وأختم عليهم بالكفر قاله جماهد والضحاك 
وقوله فال يؤمنوا مذهب األخفش وغريه أن الفعل منصوب عطفا على قوله ليضلوا وقيل منصوب يف جواب األمر 

ال الفراء والكسائي هو جمزوم على الدعاء وجعل رؤية العذاب هناية وغاية وذلك لعلمه من اهللا أن املؤمن عند وق
رؤية العذاب ال ينفعه إميانه يف ذلك الوقت وال خيرجه من كفره مث أجاب اهللا دعوهتما قال ابن عباس العذاب هنا 

ب الدعوة إليهما قاله حممد ابن كعب القرظي قال الغرق وروي أن هارون كان يؤمن على دعاء موسى فلذلك نس
البخاري وعدوا من العدوان انتهى وقول فرعون آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل اآلية روي عن 

  النيب 



صلى اهللا عليه و سلم أن جربيل عليه السالم قال ما أبغضت أحد قط بغضي لفرعون ولقد مسعته يقول آمنت اآلية 
ذت من حال البحر فمألت فمه خمافة أن تلحقه رمحة اهللا ويف بعض الطرق خمافة أن يقول ال إله إال اهللا فتلحقه فأخ

الرمحة قال ع فأنظر إىل كالم فرعون ففيه جمهلة وتلعثم وال عذر ألحد يف جهل هذا وإمنا العذر فيما ال سبيل إىل 
نيب صلى اهللا عليه و سلم واحلال الطني واآلثار هبذا كثرية علمه كقول علي رضي اهللا عنه أهللت باهالل كاهالل ال

خمتلفة األلفاظ واملعىن واحد وقوله سبحانه ءاآلن وقد عصيت قبل وهذا على جهة التوبيخ له واإلعالن بالنقمة منه 
له وهذا الكالم حيتمل أن يكون من ملك موصل عن اهللا أو كيف شاء اهللا وحيتمل أن يكون هذا الكالم معىن حا

  وصورة خزيه وهذه اآلية نص يف رد توبة املعاين 
وقوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك اآلية يقوي أنه صورة حالة الن هذه األلفاظ إمنا يظهر أهنا قيلت بعد غرقه 
وسبب هذه املقالة على ما روي أن بين إسرائيل بعد عندهم غرق فرعون وهالكه لعظمه يف نفوسهم وكذب 

رعون ميوت فنجي على جنوة من األرض حىت رآه مجيعهم ميتا كأنه ثور أمحر وحتققوا فرقه بعضهم أن يكون ف
واجلمهور على تشديد ننجيك فقالت فرقة معناه من النجاة أي من غمرات البحر واملاء وقال مجاعة معناه نلقيك 

ه ببدنك قالت فرقة معناه على جنوة من األرض وهي ما ارتفع منها وقرأ يعقوب بسكون النون وختفيف اجليم وقول
بشخصك وقالت فرقة معناه بدرعك وقرأ اجلمهور خلفك أي من أتى بعدك وقرىء شاذا ملن خلفك بفتح الالم 

  املعىن ليجعلك اهللا آية له يف عباده وباقي اآلية بني 
العلم املعىن ولقد وقوله سبحانه ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حىت جاءهم 

  اخترنا لبين إسرائيل أحسن اختيار وأحللناهم من األماكن أحسن 

حمل ومبوأ صدق أي يصدق فيه ظن قاصده وساكنه ويعين هبذه اآلية احالهلم بالد الشام وبيت املقدس قاله قتادة 
نبينا حممد عليه السالم وهذا وابن زيد وقيل بالد الشام ومصر واألول أصح وقوله سبحانه فما اختلفوا أي يف نبوءة 

التخصيص هو الذي وقع يف كتب املتأولني كلهم وهو تأويل حيتاج إىل سند والتأويل الثاين الذي حيتمله اللفظ أن 
بين إسرائيل مل يكن هلم اختالف على موسى يف أول حاله فلما جاءهم العلم واألوامر وغرق فرعون اختلفوا فاآلية 

 من التخصيص فوقع فيه فلو عمم اختالفهم على أنبيائهم موسى وغريه وعلى نبينا لكان ذامة هلم ت فر رمحه اهللا
أحسن وما ذهب إليه املتأولون من التخصيص أحسن لقرينة قوله فإن كنت يف شك فالربط بني اآليتني واضح واهللا 

  أعلم 
صلى اهللا عليه و سلم واملراد هبا  وقوله عز و جل فإن كنت يف شك اآلية الصواب يف معىن اآلية أنه خماطبة للنيب

سواه من كل من ميكن أن يشك أو يعارض ت وروينا عن أيب داود سليمان بن األشعث قال حدثنا أمحد بن حنبل 
قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

القرآن كفر قال عياض يف الشفا تأول مبعىن الشك ومبعىن اجلدال انتهى والذين يقرءون  عليه و سلم قال املراء يف
الكتاب من قبلك من اسلم من أهل الكتاب كابن سالم وغريه وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملا 

  ربك والالم يف لقد الم قسم  نزلت هذه اآلية أنا ال أشك وال اسأل مث جزم سبحانه اخلرب بقوله لقد جاءك احلق من
وقوله مما أنزلنا إليك يريد به من أن بين إسرائيل مل خيتلفوا يف أمره إال من بعد جميئه عليه السالم هذا قول أهل 

التأويل قاطبة قال ع وهذا هو الذي يشبه أن ترجى إزالة الشك فيه من قبل أهل الكتاب وحيتمل اللفظ أن يريد مبا 
  أنزلنا مجيع 



رع ت وهذا التأويل عندي أبني إذا خلص وإن كان قد استبعده ع ويكون املراد مبا أنزلنا ما ذكره سبحانه من الش
قصصهم وذكر صفته عليه السالم وذكر أنبيائهم وصفتهم وسريهم وسائر أخبارهم املوافقة ملا يف كتبهم املنزلة على 

آلية تنظر إىل قوله سبحانه ما كان حديثا يفترى ولكن أنبيائهم كالتوراة واإلجنيل والزبور والصحف وتكون هذه ا
تصديق الذي بني يديه فتأمله واهللا أعلم وأما قوله هذا قول أهل التأويل قاطبة فليس كذلك وقد تكلم صاحب 

الشفا على اآلية فأحسن ولفظه واختلف يف معىن اآلية فقيل املراد قل يا حممد للشاك إن كنت يف شك اآلية قالوا 
لسورة نفسها ما دل على هذا التأويل وهو قوله تعاىل قل يا أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين اآلية مث قال ويف ا

عياض وقيل أن هذا الشك الذي أمر غري النيب صلى اهللا عليه و سلم بسؤال الذين يقرءون الكتاب عنه إمنا هو يف 
  التوحيد والشريعة انتهى ما قصه اهللا تعاىل من أخبار األمم ال فيما دعا إليه من 

وقوله سبحانه فال تكونن من املمترين وال تكونن من الذين كذبوا بايات اهللا اآلية مما خوطب به النيب صلى اهللا عليه 
و سلم واملراد سواه قال ع وهلذا فائدة ليست يف خماطبة الناس به وذلك شدة التخويف ألنه إذا كان رسول اهللا 

  ذر من مثل هذا فغريه من الناس أوىل أن حيذر ويتقي على نفسه صلى اهللا عليه و سلم حي
وقوله سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمات ربك أي حق عليهم يف األزل وخلقهم لعذابه ال يومنون ولو جاءهتم 

فلوال كل آية إال يف الوقت الذي ال ينفعهم فيه اإلميان كما صنع فرعون وأشباهه وذلك وقت املعاينة وقوله سبحانه 
كانت قرية ءامت اآلية ويف مصحف أيب وابن مسعود فهال واملعىن فيهما واحد وأصل لوال التحضيض أو الداللة 

  على منع أمر لوجود غريه ومعىن اآلية فهال آمن أهل القرية وهم 

اللفظ استثناء  على مهل مل يتلبس العذاب هبم فيكون اإلميان نافعا هلم يف هذا احلال مث استثىن قوم يونس فهو حبسب
منقطع وهو حبسب اللفظ استثناء منقطع وهو حبسب املعىن متصل ألن تقديره ما آمن أهل قرية إال قوم يونس 

وروي يف قصة قوم يونس أن القوم ملا كفروا أي متادوا على كفرهم أوحى اهللا تعاىل إليه أن أنذرهم بالعذاب لثالثة 
أقام بني أظهركم فال عليكم وإن أرحتل عنكم فهو نول العذاب ال شك ففعل فقالوا هو رجل ال يكذب فارقبوه فإن 

فيه فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتابوا ودعوا اهللا وآمنوا ولبسوا املسوح وفرقوا 
روي على بني األمهات واألوالد من الناس والبهائم وكان العذاب فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل منهم و

ميل وقال ابن جبري غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القرب فرفع اهللا عنهم العذاب فلما مضت الثالثة وعلم يونس 
أن العذاب مل ينزل هبم قال كيف أنصرف وقد وجدوين يف كذب فذهب مغاضبا كما ذكر اهللا سبحانه يف غري هذه 

م بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب وذكر ذلك عن اآلية وذهب الطربي إىل أن قوم يونس خصوا من بني األم
مجاعة من املفسرين وليس كذلك واملعاينة اليت ال تنفع التوبة معها هي تلبس العذاب أو املوت بشخص اإلنسان 
كقصة فرعون وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا احلد ت وما قاله الطربي عندي أبني ومتعناهم إىل حني يريد إىل 

  قدرة يف األزل وروي أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض املوصل آجاهلم امل
وقوله سبحانه أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني املعىن أفأنت تكره الناس بإدخال اإلميان يف قلوهبم واهللا عز و 

  جل قد شاء غري ذلك والرجس هنا مبعىن العذاب 
اآلية هذه اآلية أمر للكفار باالعتبار والنظر يف املصنوعات  وقوله سبحانه قل انظروا ماذا يف السموات واألرض

  الدالة على الصانع من آيات السموات وأفالكها وكواكبها وسحاهبا وحنو ذلك واألرض ونباهتا ومعادهنا 



النذر وغري ذلك املعىن انظروا يف ذلك بالواجب فهو ينهيكم إىل املعرفة باهللا وبوحدانيته مث أخرب سبحانه أن اآليات و
وهم األنبياء ال تغىن إال مبشيئته فما على هذا نافية وجيوز أن تكون استفهاما يف ضمنه نفي وقوع الغىن ويف اآلية 

على هذا توبيخ حلاضري النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ص والنذر مجع نذير أما مصدر مبعىن اإلنذارات وإما مبعىن 
  منذر انتهى 

  ال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم اآلية وعيد إذا جلوا يف الكفر حل هبم العذاب وقوله سبحانه فهل ينتظرون إ
وقوله سبحانه مث ننجي رسلنا والذين ءامنوا أي عادة اهللا سلفت باجناء رسله ومتبعيهم عند نزول العذاب بالكفرة 

هم ننجي من آمن بك انتهى كذلك حقا علينا ننج املؤمنني قال ص أي مثل ذلك االجناء الذي جنينا الرسل ومؤمني
وخط املصحف يف هذه اللفظة ننج جبيم مطلقة دون ياء وكلهم قرأ ننجي مشددة اجليم إال الكسائي وحفصا عن 

  عاصم فإهنما قرءا بسكون النون وختفيف اجليم 
قيامة وقوله وإن وقوله سبحانه قل يا أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين اآلية خماطبة عامة للناس أمجعني إىل يوم ال

  أقم وجهك للدين اآلية الوجه يف هذه اآلية مبعىن املنحي واملقصد أي أجعل طريقك واعتمالك للدين والشرع 
وقوله تعاىل وال تكونن من املشركني وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك اآلية قد تقدم أن ما كان من هذا 

  ه و سلم واملراد غريه النوع فاخلطاب فيه للنيب صلى اهللا علي
وقوله سبحانه وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو اآلية مقصود هذه اآلية أن احلول والقوة هللا والضر لفظ 

  جامع لكل ما يكرهه اإلنسان 
وقوله وإن يردك خبري لفظ تام العموم وقوله سبحانه قل يا أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم فمن اهتدى فإمنا 

هتدي لنفسه هذه خماطبة جلميع الكفار ومستمرة مدى الدهر واحلق هو القرآن والشرع الذي جاء به النيب صلى ي
  اهللا 

  عليه وسلم 
وقوله وما أنا عليكم بوكل منسوخة بالقتال وقوله سبحانه واتبع ما يوحى إليك وأصرب حىت حيكم اهللا وهو خري 

اهللا عليه و سلم بأن يغلبهم كما وقع وهذا الصرب منسوخ أيضا  احلاكمني قوله حىت حيكم اهللا وعد للنيب صلى
  بالقتال وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري 

  سورة هود

  عليه السالم مكية إال حنو ثالث آيات 
ول اهللا لقد أسرع إليك الشيب قال شيبيت هود قال الداودي وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قلت يا رس

  والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت ويف رواية عن ابن عباس هود وأخواهتا انتهى 
قوله عز و جل امل كتاب أحكم آياته أي أتقنت وأجيدت وهبذه الصفة كان القرآن يف األزل مث فصل بتقطيعه وتبيني 

مد نبيه عليه السالم يف أزمنة خمتلفة فثم على باهبا فاألحكام صفة ذاتية والتفصيل إمنا هو أحكامه وأوامره على حم
حبسب من يفصل له والكتاب بأمجعه حمكم ومفصل واألحكام الذي هو ضد النسخ والتفصيل الذي هو خالف 



يب الوقوع يف الزمان ولدن اإلمجال إمنا يقاالن مع ما ذكرناه باشتراك قال ص مث فصلت مث لترتيب األخبار ال لترت
مبعىن عند انتهى قال الداودي وعن احلسن أحكمت آياته قال أحكمت باألمر والنهي مث فصلت بالوعد والوعيد 

  وعنه فصلت بالثواب والعقاب انتهى وقدم 

الم مث النذير ألن التحذير من النار هو األهم وإن استغفروا ربكم أي اطلبوا مغفرته وذلك بطلب دخولكم يف اإلس
توبوا من الكفر ميتعكم متاعا حسنا ووصف املتاع باحلسن لطيب عيش املؤمن برجائه يف ثواب ربه وفرحه بالتقرب 

إليه بأداء مفترضاته والسرور مبواعيده سبحانه والكافر ليس يف شيء من هذا ويؤت كل ذي فضل أي كل ذي 
ثواب فضله وحيتمل أن يعود على اهللا عز و  إحسان فضله فيحتمل أن يعود الضمري من فضله على ذي فضل أي

جل أي يؤيت اهللا فضله كل ذي فضل وعمل صاحل من املؤمنني وحنو هذا املعىن ما وعد به سبحانه من تضعيف 
  احلسنات وإن تولوا فإين أخاف عليكم أي فقل إين أخاف عليكم عذاب يوم كبري وهو القيامة 

ية قيل إن هذه اآلية نزلت يف الكفار الذين كانوا إذا لقيهم النيب صلى اهللا وقوله سبحانه اال أهنم يثنون صدورهم اآل
عليه و سلم تطامنوا وثنوا صدورهم كاملتستر وردوا إليه ظهورهم وغشوا وجوههم بثياهبم تباعدا منهم وكراهية 

ي كانوا ينطوون عليه للقائه وهم يظنون أن ذلك خيفى عليه أو عن اهللا عز و جل وقيل هي استعارة للغل واحلقد الذ
فمعىن اآلية أال اهنم يسرون العداوة ويتكتمون هبا لتخفى يف ظنهم عن اهللا وهو سبحانه حني تغشيهم بثياهبم 

وإبالغهم يف التستر يعلم ما يسرون ويستغشون معناه جيعلوهنا أغشية وأغطية قال ص قرأ اجلمهور يثنون بفتح الياء 
وقرأ ابن عباس ومجاعة تثنوىن صدورهم بالرفع على وزن تفعوعل وهي حتتمل  مضارع ثىن الشيء ثنيا طواه انتهى

املعنيني املتقدمني وحكى الطربي عن ابن عباس على هذه القراءة أن هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا ال يأتون النساء 
  واحلدث أال ويستغشون ثياهبم كراهية أن يفضوا بفروجهم إىل السماء 

ن دابة يف األرض إىل على اهللا رزقها اآلية املراد مجيع احليوان احملتاج إىل رزق واملستقر صلب وقوله عز و جل وما م
  األب واملستودع بطن األم وقيل غري 

  هذا وقد تقدم 
وقوله يف كتاب إشارة إىل اللوح احملفوظ قال ص ليبلوكم الالم متعلقة خبلق وقيل بفعل حمذوف أي أعلم بذلك 

قلت الالم يف لئن مؤذنة بأن الالم يف ليقولن الم قسم ال جواب شرط وقوهلم إن هذا إال سحر ليبلوكم انتهى ولئن 
مبني تناقض منهم ألهنم مقرون بأن اهللا خلق السماوات واألرض وهم مع ذلك ينكرون ما هو أيسر من ذلك وهو 

  البعث من القبور وإذ خلق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس 
العذاب أي املتوعد به إىل أمة معدودة أي مدة معدودة ليقولن ما حيبسه أي ما هذا احلابس هلذا  ولئن أخرنا عنهم

  العذاب على جهة التكذيب وحاق معناه حل وأحاط البخاري حاق نزل 
ا ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة اآلية الرمحة هنا تعم مجيع ما ينتفع به من مطعوم وملبوس وجاه وغري ذلك واإلنسان هن
اسم جنس واملعىن أن هذا اخللق يف سجية اإلنسان مث استثىن منهم الذين ردهتم الشرائع واإلميان إىل الصرب والعمل 
الصاحل وكفور هنا من كفر النعمة والنعماء تشمل الصحة واملال والضراء من الضر وهو أيضا شامل ولفظة ذهاب 

 تعاىل والسيئات هنا كل ما يسوء يف الدنيا والفرح هنا السيئات عين يقتضي بطرا وجهال إن ذلك بأنعام من اهللا
  مطلق فلذلك ذم إذ الفرح اهنمال النفس وال يأيت الفرح يف القرآن ممدوحا إال إذا قيد بأنه يف خري 

وقوله إال الذين صربوا استثناء متصل على ما قدمنا من أن اإلنسان عام يراد به اجلنس وهو الصواب ومن قال أنه 



الكافر قال هاهنا االستثناء منقطع وهو قول ضعيف من جهة املعىن ال من جهة اللفظ ألن صفة الكفر ال خمصوص ب
تطلق على مجيع الناس كما تقتضي لفظة اإلنسان واستثىن اهللا تعاىل من املاشني على سجية اإلنسان هؤالء الذين 

ان هؤالء الذين محلتهم األديان على الصرب على محلتهم األديان على الصرب على املكاره واملثابرة على سجية اإلنس
  املكاره واملثابرة على عبادة اهللا وليس شيء من ذلك يف سجية البشر وإمنا محل على ذلك خوف اهللا 

وحب الدار اآلخرة والصرب على العمل الصاحل ال ينفع إال مع هداية وإميان مث وعد تعاىل أهل هذه الصفة باملغفرة 
  األجر والنعيم للذنوب والتفضل ب

وقوله سبحانه فلعللك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إن يقولوا لوال أنزل عليه كنز سبب هذه اآلية 
أن كفار قريش قالوا يا حممد لو تركت سب آهلتنا وتسفيه آبائنا جلالسناك واتبعناك وقالوا له ايت بقرآن غري هذا أو 

 تعاىل نبيه عليه السالم على هذه الصورة من املخاطبة ووقفه هبا توقيفا رادا بدله وحنو هذا من األقوال فخاطب اهللا
على أقواهلم ومبطال هلا وليس املعىن أنه عليه السالم هم بشيء من ذلك فزجر عنه فإنه مل يرد قط ترك شيء مما 

ن قال ص وع وعرب بضائق أوحي إليه وال ضاق صدره به وإمنا كان يضيق صدره بأقواهلم وأفعاهلم وبعدهم عن اإلميا
وإن كان أقل استعماال من ضيق ملناسبة تارك وألن ضائق وصف عارض خبالف ضيق فإنه يدل على الثبوت 

والصاحل هنا األول بالنسبة إليه صلى اهللا عليه و سلم والضمري يف به عائد على البعض وحيتمل أن يعود عل ما وإن 
ا مث آنسه تعاىل بقوله إمنا أنت نذير أي هذا القدر هو الذي فوض إليك يقولوا أي كراهة أن يقولوا أو ليال يقولو

واهللا تعاىل بعد ذلك هو الوكيل املمضي إلميان من شاء وكفر من شاء أم يقولون افتراه أم مبعىن بل واالفتراء أخص 
  من الكذب وال يستعمل إال فيما هبت به املرء وكابر 

مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني تقدم تفسري  وقوله سبحانه قل فأتوا بعشر سور مثله
نظريها وقال بعض الناس هذه اآلية متقدمة على اليت يف يونس إذ ال يصح أن يعجزوا يف واحدة مث يكلفوا عشرا 

يف سورة يونس قال ع وقائل هذا القول مل يلحظ ما ذكرناه من الفرق بني التكليفني يف كمال املماثلة مرة كما هو 
  ووقوفها على النظم مرة كما هو هنا وقوله إن 

  كنتم صادقني يريد يف أن القرآن مفترى 
وقوله سبحانه فامل يستجيبوا لكم هلذه اآلية تأويالن أحدمها أن تكون املخاطبة من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

داهتم والثاين أن تكون املخاطبة من اهللا تعاىل للكفار أي ويكون ضمري يستجيبوا على هذا التأويل عائدا على معبو
للمؤمنني ويكون قوله على هذا فأعلموا مبعىن دوموا على علمكم قال جماهد قوله تعاىل فعل أنتم مسلمون هو 

  ألصحاب حممد عليه السالم 
اهد هي يف الكفرة وقوله سبحانه من كان يريد احليوة الدنيا وزينتها اآلية قال قتادة وغريه هي يف الكفرة وقال جم

وأهل الرياء من املؤمنني وإليه ذهب معاوية والتأويل األول أرجح حبسب تقدم ذكر الكفار وقال ابن العريب يف 
أحكامه بل اآلية عامة يف كل من ينوي غري اهللا بعمله كان معه إميان أو مل يكن ويف هذه اآلية بيان لقوله صلى اهللا 

ات وإمنا لكل امرئى ما نوى وذلك أن العبد ال يعطى إال على وجه قصده وحبكم ما عليه و سلم إمنا األعمال بالني
  ينعقد يف ضمريه وهذا أمر متفق عليه 

وقوله نوف إليهم أعماهلم فيها قيل ذلك يف صحة أبداهنم وإدرار أرزاقهم وقيل إن هذه اآلية مطلقة وكذلك اليت 
ثه اآلية إىل آخرها قيدهتما وفسرهتما اآلية اليت يف سورة يف حم عسق من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حر



سبحانه وهي قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد اآلية فأخرب سبحانه أن العبد ينوي 
اء وهم رجل ويريد واهللا حيكم ما يريد مث ذكر ابن العريب احلديث الصحيح يف النفر الثالثة الذين كانت أعماهلم ري

مجع القرآن ورجل قتل يف سبيل اهللا ورجل كثري املال وقول اهللا لكل واحد منهم ماذا عملت مث قال يف آخر 
احلديث مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركبيت وقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر هبم 

  النار مث قرأ قوله تعاىل اوالئك 

م يف اآلخرة إىل النار وحبط ما صنعوا فيها أي يف الدنيا وهذا نص يف مراد اآلية واهللا أعلم انتهى الذين ليس هل
وحبط معناه بطل وسقط وهي مستعملة يف فساد األعمال قال ص قوله ما صنعوا ما مبعىن الذي أو مصدرية وفيها 

 اآلخرة أو متعلق بصنعوا فيكون عائدا منغلق حببط والضمري يف فيها عائد على اآلخرة أي ظهر حبوط ما صنعوا يف
على الدنيا انتهى والباطل كل ما تقتضي ذاته أن ال تنال به غاية يف ثواب وحنوه وقوله سبحانه افمن كان على بينة 
من ربه يف اآلية تأويالت قال ع والراجح عندي من األقوال يف هذه اآلية أن يكون آفمن للمؤمنني أو هلم وللنيب 

ليه و سلم معهم والبينة القرآن وما تضمن والشاهد اإلجنيل يريد أو أعجاز القرآن يف قول والضمري يف صلى اهللا ع
يتلوه للبينة ويف منه للرب والضمري يف قبله للبينة أيضا وغري هذا مما ذكر حمتمل فإن قيل إذا كان الضمري يف قبله 

ني كتاب موسى فاجلواب أنه خص التوراة بالذكر ألنه عائدا على القرآن فلم مل يذكر اإلجنيل وهو قبله وبينة وب
جممع عليه واإلجنيل ليس كذلك ألن اليهود ختالف فيه فكان االستشهاد مبا تقوم به احلجة على اجلميع أوىل وهذا 
جيري مع قول اجلن انا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى واألحزاب هاهنا يراد هبم مجيع األمم وروى سعيد بن جبري 

أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن قال ما من أحد يسمع يب من هذه األمة وال من اليهود  عن
والنصارى مث ال يؤمن يب إال دخل النار قال سعيد فقلت أين مصداق هذا يف كتاب اهللا حىت وجدته يف هذه اآلية 

داقه يف كتاب اهللا عز و جل وقرأ اجلمهور يف وكنت إذا مسعت حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم طلبت مص
  مرية بكسر امليم وهو الشك والضمري يف منه عائد على كون الكفرة موعدهم النار وسائر اآلية 

  بني وقوله تعاىل ويقول األشهاد قالت 

ق ويف ذلك إشادة فرقة يريد الشهداء من األنبياء واملالئكة وقالت فرقة األشهاد مبعىن املشاهدين ويريد مجيع اخلالئ
هبم وتشهري خلزيهم وروى يف حنو هذا حديث أنه ال خيزي أحد يوم القيامة إال ويعلم ذلك مجيع من شهد احملشر 

  وباقي اآلية بني مما تقدم يف غريها قال ص 
  وقوله أال لعنة اهللا على الظاملني حيتمل أن يكون داخال يف مفعول القول وإليه حنا بعضهم انتهى 

حانه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون حيتمل وجوها أحدها أنه وصف سبحانه هؤالء الكفار وقوله سب
هبذه الصفة يف الدنيا على معىن أهنم ال يسمعون مساعا ينتفعون به وال يبصرون كذلك والثاين أن يكون وصفهم 

أن حيملوا نفوسهم على السمع منه والنظر بذلك من أجل بغضتهم يف النيب صلى اهللا عليه و سلم فهم ال يستطيعون 
إليه وما يف هذين الوجهني نافية الثالث أن يكون التقدير يضاعف هلم العذاب مبا كانوا أي بسبب ما كانوا فما 

  مصدرية وباقي اآلية بني 
هبم اآلية ال وقوله سبحانه ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون ان الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات واخبتوا إىل ر

جرم تقدم بياهنا واخبتوا قال قتادة معناه خشعوا وقيل معناه أنابوا قاله ابن عباس وقيل اطمأنوا اله جماهد وقيل 
  خافوا قاله أبن عباس أيضا وهذه أقوال بعضها قريب من بعض 



صم وشبه املؤمن بالبصري وقوله سبحانه مثل الفريقني اآلية الفريقان الكافرون واملؤمنون شبه الكافر باألعمى واأل
  والسميع فهو متثيل مبثالني 

وقوله تعاىل ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني أال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال 
حممدا عليه املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا اآلية فيها متثيل لقريش وكفار العرب وإعالم بأن 

السالم ليس ببدع من الرسل واألراذل مجع اجلمع فقيل مجع أرذل وقيل مجع أرذال وهم سفلة الناس ومن ال خالق 
  له 

وال يبايل ما يقول وال ما يقال له وقرأ اجلمهور بادي الرأي بياء دون مهز من بدا يبدو فيحتمل أن يتعلق بادي 
فكرة وذلك هو بادي الرأي إال ومتبعوك أراذلنا وحيتمل أن يتعلق بقوله الرأي بنراك أي وما نراك بأول نظر وأقل 

اتبعك أي وما نراك اتبعك بادي الرأي إال األراذل مث حيتمل على هذا قوله بادي الرأي معنيني أحدمها أن يريدوا 
ي وصفا منهم أتبعك يف ظاهر أمرهم وعيسى أن بواطنهم ليست معك والثاين أن يريدوا اتبعوك بأول نظر وبالرأ

  لنوح أي تدعي عظيما وأنت مكشوف الرأي ال حصافة لك ونصبه على احلال أو على الصفة لبشر 
وقوله سبحانه قال يا قوم ارأيتم أن كنت على بينة من ريب وءاتاين رمحة من عنده اآلية كأنه قال ارأيتم إن هداين اهللا 

ح عليه السالم كانت بلغته دالة على املعىن القائم بنفسه وأضلكم ااجربكم على اهلدى وأنتم له كارهون وعبارة نو
وهو هذا املفهوم من هذه العبارة العربية فبهذا استقام أن يقال كذا وكذا إذ القول ما أفاد املعىن القائم يف النفس 

 أن وقوله على بينة أي على أمر بني جلي وقرأ اجلمهور فعميت ولذلك وجهان من املعىن أحدمها خفيت والثاين
  يكون املعىن فعميتم أنتم عنها 

  وقوله انلزمكموها يريد إلزام جرب كالقتال وحنوه وأما إلزام اإلجياب فهو حاصل 
وقوله وما أنا بطارد الذين ءامنوا يقتضي أن قومه طلبوا طرد الضعفاء الذين بادروا إىل اإلميان به نظري ما اقترحت 

ري ومعىن تزدري حتتقر واخلري هنا يظهر فيه أنه خري اآلخرة اللهم قريش وتزدرى أصله تزترى تفتعل من زرى يز
إال أن يكون أزدراؤهم من جهة الفقر فيكون اخلري املال وقد قال بعض املفسرين حيث ما ذكر اهللا اخلري يف القرآن 

خل فيه ت وهذا فهو املال قال ع ويف هذا الكالم حتامل والذي يشبه أن يقال أنه حيث ما ذكر اخلري فإن املال يد
  أيضا غري ملخص 

والصواب أن اخلري أعم من ذلك كله وأنظر قوله تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره فإنه يشمل املال وغريه وحنوه 
وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون وانظر قوله عليه السالم اللهم ال خري إال خري اآلخرة وقوله تعاىل إن علمتم فيهم خريا 

ل للمال إال على جتوز وقد يكون اخلري املراد به املال فقط وذلك حبسب القرائن كقوله تعاىل إن ترك فهاهنا ال مدخ
  خريا اآلية 

وقوله اهللا أعلم مبا يف أنفسكم تسليم هللا تعاىل وقال بعض املتأولني هي رد على قوهلم أتبعك أراذلنا يف ظاهر أمرهم 
ا لو فعلت ذلك ملن الظاملني وقوهلم قد جادلتنا معناه قد طال منك حسب ما تقدم يف بعض التأويالت مث قال إين إذ

  هذا اجلدال واملراد بقوهلم مبا تعدنا العذاب واهلالك وما أنتم مبعجزين أي مبفلتني 
وقوله سبحانه أم يقولون افتراه اآلية قال الطربي وغريه هذه اآلية اعترضت يف قصة نوح وهي يف شأن النيب صلى 

سلم مع قريش قال ع ولو صح هذا بسند لوجب الوقوف عنده وإال فهو حيتمل أن يكون يف شأن نوح اهللا عليه و 
  عليه السالم وتتسق اآلية ويكون الضمري يف افتراه عائد على ما توعدهم به أو على مجيع ما أخربهم به وأم مبعىن بل 



ية قيل لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر وقوله سبحانه وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن اآل
القرن بعد القرن به وكان يأتيه الرجل بابنه فيقول يا بين ال تصدق هذا الشيخ فهكذا عهده أيب وجدي كذابا جمنونا 

رواه عبيد بن عمري وغريه فروي أنه ملا أوحي إليه ذلك دعا فقال رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا 
  ومعناه ال حتزن  وتبتئس من البؤس

وقوله بأعيننا ميكن أن يريد مبرأى منا فيكون عبارة عن اإلدراك والرعاية واحلفظ ويكون مجع األعني للعظمة ال 
للتكثري كما قال عز من قائل فنعم القادرون والعقيدة أنه تعاىل منزه عن احلواس والتشبيه والتكييف ال رب غريه 

   وحيتمل قوله بأعيننا أي مبالئكتنا

  الذين جعلناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك فيكون اجلمع على هذا التأويل للتكثري 
وقوله ووحينا معناه وتعليمنا له صورة العمل بالوحي وروي يف ذلك أن نوحا عليه السالم ملا جهل كيفية صنع 

  نوح من عملها السفينة أوحى اهللا إليه أن أصنعها على مثال جوجو الطائر إىل غري ذلك مما علمه 
  وقوله وال ختاطبين يف الذين ظلموا اآلية قال ابن جريج يف هذه اآلية تقدم اهللا إىل نوح أن ال يشفع فيهم 

  وقوله ويصنع الفلك التقدير فشرع يصنع فحكيت حال االستقبال واملأل هنا اجلماعة 
   أن صنعها يف برية وقوله سخروا منه اآلية السخر االستجهال مع استهزاء وإمنا سخروا منه يف

وقوله فانا نسخر منكم قال الطربي يريد يف اآلخرة قال ع وحيتمل الكالم وهو األرجح أن يريد إنانسخر منكم 
اآلن والعذاب املخزي هو الغرق واملقيم هو عذاب اآلخرة واألمر واحد األمور وحيتمل أن يكون مصدر أمر فمعناه 

عث بقوة واختلف الناس يف التنور والذي عليه األكثر منهم ابن عباس وغريه أنه أمرنا للماء بالفوران وفار معناه انب
  هو تنور اخلبز الذي يوقد فيه وقالوا كانت هذه إمارة جعلها اهللا لنوح أي إذا فار التنور فأركب يف السفينة 

اآلية الزوج يقال يف وقوله سبحانه قلنا أمحل فيه من كل زوجني أثنني وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن 
مشهور كالم العرب للواحد مما له أزدواج فيقال هذا زوج هذا ومها زوجان والزوج أيضا كالم يف العرب النوع 
وقوله وأهلك عطف على ما عمل فيه أمحل واألهل هنا القرابة وبشرط من آمن منهم خصصوا تشريفا مث ذكر من 

القول بالعذاب فقيل ابنه يام أو كنعان وقيل امرأته والعة بالعني  آمن وليس من األهل واختلف يف الذي سبق عليه
  املهملة وقيل هو عموم فيمن مل يؤمن من أهل نوح مث قال سبحانه إخبارا عن حاهلم وما آمن معه إال قليل 

  وقوله تعاىل وقال أركبوا فيها أي وقال نوح ملن 

احلال من ضمري أركبوا أي أركبوا متربكني بسم اهللا أو  معه أركبوا فيها وقوله بسم اهللا يصح أن يكون يف موضع
قائلني بسم اهللا وجيوز أن يكون بسم اهللا جمراها ومرساها مجلة ثانية من مبتدأ وخرب ال تعلق هلا باألوىل كأهنم أمرهم 

إذا أراد أوال بالركوب مث أخرب أن جمراها ومرساها بسم اهللا قال الضحاك كان نوح إذا أراد جري السفينة جرت و
وقوفها قال بسم اهللا فتقف وقرأ اجلمهور بضم امليم من جمراها ومرساها على معىن إجرائها وإرسائها وقرأ األخوان 

محزة والكسائي وحفص بفتح ميم جمريها وكسر الراء وكلهم ضم امليم يف مرساها ت قوله وكسر الراء يريد إمالتها 
ها ومرساها موقفها وهو مصدر أجريت وأرسيت انتهى قال النووي ويف كالمه تسامح ولفظ البخاري جمراها مسري

وروينا يف كتاب ابن السين بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أمان ألميت من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا 
ركبوا ومل يقل  بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم وما قدروا اهللا حق قدره اآلية هكذا هو يف النسخ إذا

  يف السفينة انتهى 



  وقوله وكان يف معزل أي يف ناحية أي يف بعد عن السفينة أو عن الدين واللفظ يعمها 
وقوله وال تكن مع الكافرين حيتمل أن يكون هنيا حمضا مع علمه بأنه كافر وحيتمل أن يكون خفي عليه كفره 

  واألول أبني 
من رحم الظاهر أن ال عاصم اسم فاعل على بابه وقوله إال من رحم يريد اال  وقوله ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال

  اهللا الراحم فمن كناية عن اهللا املعىن ال عاصم اليوم إال الذي رمحنا 
وقوله سبحانه وقيل يا أرض ابلعي ماءك اآلية البلع جترع الشيء وازدراده واإلقالع عن الشيء تركه وغيض معناه 

فيما هو مبعىن اجلفوف وقوله وقضي األمر إشارة إىل مجيع القصة بعث املاء وأهالك األمم  نقص وأكثر ما جييء
واجناء أهل السفينة قال ع وتظاهرت الروايات وكتب التفسري بأن الغرق نال مجيع أهل األرض وعم املاء مجيعها 

  قاله ابن عباس وغريه وذلك بني من 

 خوف فنائها من مجيع األرض ما كان ذلك وروي أن نوحا عليه أمر نوح حبمل األزواج من كل احليوان ولوال
السالم ركب يف السفينة من عني الوردة بالشام أول يوم من رجب واستوت على اجلودي يف ذي احلجة وأقامت 

عليه شهرا وقيل له أهبط يف يوم عاشوراء فصامه هو ومن معه وروي أن اهللا تعاىل أوحى إىل اجلبال أن السفينة 
على واحد منها فتطاولت كلها وبقي اجلودي وهو جبل املوصل يف ناحية اجلزيرة مل يتطاول تواضعا هللا  ترسى

فاستوت السفينة بأمر اهللا عليه وقال الزجاج اجلودي هو بناحية أمد وقال قوم هو عند باقردي وأكثر الناس يف 
  قصص هذه اآلية واهللا أعلم مبا صح من ذلك 

أن يكون من قول اهللا عز و جل عطفا على قوله وقيل األول وحيتمل أن يكون من قول نوح وقوله وقيل بعدا حيتمل 
  واملؤمنني واألول أظهر 

وقوله إن ابين من أهلي اآلية احتجاج من نوح عليه السالم أن اهللا أمره حبمل أهله وابنه من أهله فينبغي أن حيمل 
  ية تقتضي أن نوحا عليه السالم ظن أن ابنه مؤمن فأظهر اهللا له أن املراد من آمن من األهل وهذه اآل

  وقوله انه ليس من أهلك أي الذين عمهم الوعد ألنه ليس على دينك وإن كان ابنك بالوالدة 
وقوله عمل غري صاحل جعله وصفا له باملصدر ىل جهة املبالغة يف وصفه بذلك كما قالت اخلنساء تصف ناقة ذهب 

  ... فإمنا هي إقبال وأدبار ... حىت إذا ادكرت ترتع ما رتعت ... عنها ولدها 
أي ذات إقبال وأدبار ويبني هذا قراءة الكسائي أنه عمل غري صاحل فعال ماضيا ونصب غري على املفعول لعمل 
وقول من قال أن الولد كان لغية خطأ حمض وهذا قول ابن عباس واجلمهور قالوا وأما قوله تعاىل فخانتامها فإن 

تقول للناس هو جمنون واألخرى كانت تنبه على االضياف وأما خيانة غري هذا فال ويعضده املعىن  الواحدة كانت
  لشرف النبوءة وجوز املهدوي أن يعود 

الضمري يف أنه على السؤال أي أن سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل غري صاحل قاله النخعي وغريه انتهى 
هدوي ومعىن قوله فال تسألين ما ليس لك به علم أي إذا وعدتك فأعلم واألول أبني وعليه اجلمهور وبه صدر امل

يقينا أنه ال خلف يف الوعد فإذا رأيت ولدك مل حيمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن ذلك حبق واجب عند 
ذا القدر اهللا قال ع ولكن نوحا عليه السالم محلته شفقة األبوة وسجية البشر على التعرض لنفحات الرمحة وعلى ه

وقع عتابه ولذلك جاء بتلطف وترفيع يف قوله سبحانه أين أعظك أن تكون من اجلاهلني وحيتمل قوله فال تسألين ما 
ليس لك به علم أي ال تطلب مين أمرا ال تعلم املصلحة فيه علم يقني وحنا إىل هذا أبو علي الفارسي وهذا واألول 



  يف املعىن واحد 
أسألك ما ليس يل به علم إنابه منه عليه السالم وتسليم ألمر ربه والسؤال الذي وقع وقوله رب إين أعوذ بك أن 

النهي عنه إمنا هو سؤال العزم الذي معه حماجة وطلبه ملحة فيما قد حجب وجه احلكمة فيه وأما السؤال على جهة 
سفينة والسالم هنا السالمة االسترشاد والتعلم فغري داخل يف هذا مث قيل له أهبط بسالم وذلك عند نزوله من ال

واألمن والربكات اخلري والنمو يف كل اجلهات وهذه العدة تعم مجيع املؤمنني إىل يوم القيامة قاله حممد بن كعب 
  القرظي مث قطع قوله وأمم على وجه األبتداء وهؤالء هم الكفار إىل يوم القيامة 

  وقوله سبحانه تلك إشارة إىل القصة وباقي اآلية بني 
  قوله عز و جل وإىل عاد أخاهم هودا اآلية عطف على قوله لقد أرسلنا نوحا إىل قومه و

وقوله ويا قوم استغفروا ربكم اآلية االستغفار طلب املغفرة فقد يكون ذلك باللسان وقد يكون بإنابة القلب وطلب 
  االسترشاد 

ب منه يتقدمها علم بفساد املتوب منه وصالح ما وقوله مث توبوا إليه أي باإلميان من كفركم والتوبة عقد يف ترك متو
  يرجع إليه ويقترن هبا ندم على فارط املتوب منه 

  ال ينفك منه وهو من شروطها ومدرارا بناء تكثري وهو من در يدر وقد تقدمت قصة عاد 
وحيتمل أن خص القوة  وقوله سبحانه ويزدكم قوة إىل قوتكم ظاهره العموم يف مجيع ما حيسن اهللا تعاىل فيه إىل العباد

بالذكر إذ كانوا أقوى العوامل فوعدوا بالزيادة فيما هبروا فيه مث هناهم عن التويل عن احلق وقوهلم عن قولك أي ال 
يكون قولك سبب تركنا وقال ص عن قولك حال من الضمري يف تاركي أي صادرين عن قولك وقيل عن للتعليل 

ية معناه ما نقول إال أن بعض آهلتنا اليت ضللت عبدهتا أصابك جبنون يقال كقوله إال عن موعدة وقوهلم أن نقول اآل
  عر يعر واعترى يعتري إذا أمل بالشيء 

وقوله فكيدوىن مجيعا أي أنتم وأصنامكم ويذكر أن هذه كانت له عليه السالم معجزة وذلك أنه حرض مجاعتهم 
  ء وتنظرون معناه تؤخروين أي عاجلوين مبا قدرمت عليه عليه مع انفراده وقوهتم وكفرهم فلم يقدروا على نيله بسو

وقوله إن ريب على صراط مستقيم يريد أن أفعال اهللا عز و جل يف غاية اإلحكام وقوله الصدق ووعده احلق وعنيد 
ال من عند إذا عتا وقوله سبحانه واتبعوا يف هذه الدنيا لعنة اآلية حكم عليهم سبحانه هبذا ملوافاهتم على الكفر و

يلعن معني حي ال من كافر وال من فاسق وال من هبيمة كل ذلك مكروه باألحاديث ت وتعبريه بالكراهية لعله يريد 
التحرمي ويوم ظرف ومعناه أن اللعنة عليهم يف الدنيا ويف يوم القيامة مث ذكر العلة املوجبة لذلك وهي كفرهم برهبم 

هم صاحلا اآلية التقدير وأرسلنا إىل مثود وانشأكم من األرض أي وباقي اآلية بني وقوله عز و جل وإىل مثود أخا
اخترعكم واوجدكم وذلك باختراع آدم عليه السالم وقال ص من األرض البتداء الغاية باعتبار األصل املتولد منه 

  النبات املتولد منه الغذاء املتولد منه املين ودم الطمث املتولد عنه اإلنسان انتهى وقد نقل ع يف 

غري هذا املوضع حنو هذا مث أشار إىل مرجوحيته وأنه داع إىل القول بالتولد قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل 
واستعمركم فيها أي خلقكم لعمارهتا وال يصح أن يقال هو طلب من اهللا لعمارهتا كما زعم بعض الشافعية ت 

وقوهلم يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قال مجهور  واملفهوم من اآلية أهنا سيقت مساق االمتنان عليهم انتهى
املفسرين معناه مسودا نؤمل فيك أن تكون سيدا سادا مسد األكابر وقوهلم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 

وقال  معىن مريب ملبس متهم وقوله ارأيتم أي تدبرمت فالرؤية قلبية و ءاتاين منه رمحة يريد النبوءة وما انضاف إليها



ص قد تقرر يف ارأيتم أنه مبعىن أخربوين انتهى والتخسري هو من اخلسارة وليس التخسري يف هذه اآلية إال هلم ويف 
حيزهم وهذا كما تقول ملن توصيه أنا أريد بك خريا وأنت تريد يب شرا وقال ص غري ختسري من خسر وهو هنا 

ليب عن احلسني بن الفضل قال مل يكن صاحل يف خسارة حني للنسبية كفسقته وفجرته إذا نسته إليهما ت ونقل الثع
قال فما تزيدونين غري ختسري وإمنا املعىن ما تزيدونين مبا تقولون إال نسبيت إياكم للخسارة وهو من قول العرب 

  فسقته وفجرته إذا نسبته إىل الفسوق والفجور انتهى وهو حسن وباقي اآلية بني قد تقدم الكالم يف قصصها 
ذ الذين ظلموا الصحية الصيحه قال أبو البقاء يف حذف التاء من أخذ ثالثة أوجه أحدها أنه فصل بني الفعل وأخ

والفاعل والثاين أن التأنيث غري حقيقي والثالث أن الصيحة مبعىن الصياح فحمل على املعىن انتهى وقد أشار ع إىل 
  الثالثة واختار األخري 

براهيم بالبشرى الرسل املالئكة قال املهدوي بالبشرى يعىن بالولد ويقيل البشرى وقوله سبحانه ولقد جاءت رسلنا إ
هبالك قوم لوط انتهى قالوا سالما أي سلمنا عليك سالما وقرأ محزة والكسائي قالوا سالما قال سلم فيحتمل أن 

  يريد بالسلم السالم 

مشوي نضج يقطر ماؤه وهذا القطر يفصل  وحيتمل أن يريد بالسلم ضد احلرب وحنيذ مبعىن حمنوذ ومعناه بعجل
احلنيذ من مجلة املشويات وهيئة احملنوذ يف اللغة الذي يغطى حبجارة أو رمل حممى أو حائل بينه وبني النار يغطى به 
واملعرض من الشواء الذي يصفف على اجلمر واملضهب الشواء الذي بينه وبني النار حائل ويكون الشواء عليه ال 

لتحنيذ يف تضمري اخليل هو أن يغطى الفرس جبل على جل ليتصبب عرقه ونكرهم على ما ذكر كثري من مدفونا به وا
الناس معناه أنكرهم وأوجس منهم خيفة من أجل امتناعهم من األكل إذ عرف من جاء بشر إال يأكل طعام املنزول 

وله صلى اهللا عليه و سلم من كان يؤمن به قال ابن العريب يف أحكامه ذهب الليث بن سعد إىل أن الضيافة واجبة لق
باهللا واليوم اآلخر فيكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وما وراء ذلك صدقة ويف رواية ثالثة أيام وال حيل له أن يثوى 

عنده حىت حيرجه وهذا حديث صحيح خرجه األمية واللفظ للترمذي وذهب علماء الفقه إىل أن الضيافة ال جتب 
لندب قال ابن العريب والذي أقول به أن الضيافة فرض على الكفاية ومن الناس من قال أهنا ومحلوا احلديث على ا

واجبة يف القرى حيث ال مأوى وال طعام خبالف احلواضر لتيسر ذلك فيها قال ابن العريب وال شك أن الضيف 
يعترى النفس عند احلذر كرمي والضيافة كرامة فإن كان عدميا فهي فريضة انتهى وأوجس معناه أحس والوجيس ما 

  وأوائل الفزع 
وقوله سبحانه فضحكت قال اجلمهور هو الضحك املعروف وذكر الطربي أن إبراهيم عليه السالم ملا قدم العجل 
قالوا له انا ال نأكل طعاما إال بثمن فقال هلم مثنه أن تذكروا اهللا تعاىل عليه يف أوله وحتمدوه يف آخره فقال جربيل 

اختذ اهللا هذا خليال مث بشر املالئكة سارة بإسحاق وبأن إسحاق سيلد يعقوب ويسمى ولد الولد وراء ألصحابه حبق 
  وهو قريب من معىن 

وراء يف الظرف إذ هو ما يكون خلف الشيء وبعده وقال ص وراء هنا استعمل غري ظرف لدخول من عليه أي 
ضافة اصلها ياويليت ومعىن ياوليتا يف هذا املوضع العبارة ومن بعد إسحاق انتهى وقوهلا ياويلىت األلف بدل من ياء اإل

  عمادهم النفس من العجب يف والدة عجوز ومن أمر اهللا واحد األمور 
وقوله سبحانه رمحت اهللا وبركاته عليكم أهل البيت حيتمل أن يكون دعاء وأن يكون خربا ص ونصب أهل البيت 

تهى وهذه اآلية تعطى أن زوجة الرجل من أهل بيته ت وهي هنا من على النداء أو على االختصاص أو على املدح ان



  أهل البيت على كل حال ألهنا من قرابته وابنة عمه والبيت يف هذه اآلية ويف سورة األحزاب بيت السكىن 
  وقوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا أي أخذ جيادلنا يف قوم لوط 

يم حلليم اواه منيب وصف عليه السالم باحللم ألنه مل يغضب قط لنفسه إال أن بغضب هللا وأمره وقوله تعاىل إن إبراه
باالعتراض عن اجملادلة يقتضي أهنا إمنا كانت يف الكفرة حرصا على إسالمهم وأمر ربك واحد األمور أي نفذ فيهم 

ي إىل طلب املقدور فأما الدعاء يف طلب غري قضاؤه سبحانه وهذه اآلية مقتضية أن الدعاء إمنا هو أن يوفق اهللا الداع
املقدور فغري جمد وال نافع ت والكالم يف هذه املسئلة متسع رحب ومن أحسن ما قيل فيها قول الغزايل يف األحياء 

فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء ال يرد فاجلواب أن من القضاء رد البالء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البالء 
الرمحة كما أن الترس سبب لرد السهم واملاء سبب خلروج النبات انتهى وقد أطال يف املسئلة ولوال واستجالب 

اإلطالة التيت بنبذ يثلج هلا الصدر وخرج الترمذي يف جامعة عن أيب حزامة وامسه رفاعة عن أبيه قال سألت رسول 
  دواء نتداوى به وتقاة اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا ارأيت رقى نسترقيها و

نتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئا قال هي من قدر اهللا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويف بعض نسخه حسن 
صحيح انتهى فليس وراء هذا الكالم من السيد املعصوم مرمى ألحد وتأمل جواب الفاروق أليب عبيدة حني هم 

  الشام  بالرجوع من أجل الدخول على أرض هبا الطاعون وهي
وقوله سبحانه وملا جاءت رسلنا لوطا الرسل هنا املالئكة أضياف إبراهيم قال املهدوي والرسل هنا جربيل وميكائيل 

واسرافيل ذكره مجاعة من املفسرين انتهى واهللا أعلم بتعيينهم فإن صح يف ذلك حديث صري إليه وإال فالواجب 
وذ من الذراع وملا كان الذراع موضع قوة اإلنسان قيل يف الوقف وسيء هبم أي أصابه سوء والذرع مصدر مأخذ

األمر الذي ال طاقة له به ضاق هبذا األمر ذراع فالن وذرع فالن أي حيلته بذراعه وتوسعوا يف هذا حىت قلبوه 
فقالوا فالن رحب الذراع إذا وصفوه باتساع القدرة وعصيب بناء اسم فاعل معناه يعصب الناس بالشر فهو من 

  بة مث كثر وصفهم لليوم بعصيب ومنه العصا
  وقد سلكوك يف يوم عصيب 

وباجلملة فعصيب يف موضع شديد وصعب الوطأة ويهرعون معناه يسرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي 
  كانت عادهتم إتيان الفاحشة يف الرجال 

إشارة إىل االضياف فلما رأى لوط  وقوله هؤالء بنايت هن أطهر لكم يعين بالتزويج وقوهلم وإنك لتعلم ما نريد
استمرارهم يف غيهم قال على جهة التفجع واالستكانه لو أن يل بكم قوة قال ع لو أن جواهبا حمذوف أي لفعلت 
كذا وكذا ويروى أن املالئكة وجدت عليه حني قال هذه الكلمات وقالوا إن ركنك لشديد وقال النيب صلى اهللا 

قد كان يأوي إىل ركن شديد فالعجب منه ملا استكان قال ع وإمنا خشي لوط عليه عليه و سلم يرحم اهللا لوطا ل
السالم أن ميهل اهللا أولئك العصابة حىت يعصوه يف االضياف كما أمهلهم فيما قبل ذلك مث إن جربيل عليه السالم 

  ضرب القوم 

فقال هلم لوط فعذبوهم الساعة  جبناحه فطمس أعينهم مث أمروا لوطا بالسرى وأعلموه بأن العذاب نازل بالقوم
فقالوا له إن موعدهم الصبح أي هبذا أمر اهللا مث أنسوه يف قلقه بقوهلم أليس الصبح بقريب والقطع القطعة من الليل 
قال ص إال امرأتك ابن كثري وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب فقيل كالمها استثناء من أحد وقيل النصب على 

  نتهى االستثناء من اهلك ا



وقوله سبحانه وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ذهب فرقة منهم ابن عباس إىل أن احلجارة اليت رموا هبا كانت 
كاآلجر املطبوخ كانت من طني قد حتجر وإن سجيال معناها ماء وطني وهذا القول هو الذي عليه اجلمهور وقالت 

يها بدل النون الما وقيل غري هذا ومنضود معناه فرقة من سجيل معناه من جهنم ألنه يقال سجيل وسجني حفظ ف
  بعضه فوق بعض متتابع ومسومة أي معلمة بعالمة 

وقوله تعاىل وما هي إشارة إىل احلجارة والظاملون قيل يعين قريشا وقيل يريد عموم كل من اتصف بالظلم وهذا هو 
  م أبني األصح وقيل يعين هبذا اإلعالم بأن هذه البالد قريبة من مكة وما تقد

وقوله عز و جل وإىل مدين أخاهم شعبيا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه وال تنقصوا املكيال وامليزان إين 
أراكم خبري اآلية قوله خبري قال ابن عباس معناه يف رخص من األسعار وقيل قوله خبري عام يف مجيع نعم اهللا تعاىل 

  عثا يعثو وعثي يعثى إذا افسد وتعثوا معناه تسعون يف فساد يقال 
وقوله بقيت اهللا خري لكم قال ابن عباس معناه الذي يبقى اهللا لكم من أموالكم بعد توفيتكم الكيل والوزن خري لكم 

مما تستكثرون به على غري وجهه وهذا تفسري يليق بلفظ اآلية وقال جماهد معناه طاعة اهللا وهذا ال يعطيه لفظ اآلية 
سن تقية اهللا أي تقواه قال ع وإمنا املعىن عندي إبقاء اهللا عليكم إن أطعتم وقوهلم اصلواتك تأمرك قال ص وقرأ احل

  أن نترك ما يعبد ءاباؤنا قالت فرقة أرادوا الصلوات املعروفة وروي 

ة وقيل أن شعيبا عليه السالم كان أكثر األنبياء صالة وقال احلسن مل يبعث اهللا نبيا إال فرض عليه الصالة والزكا
أرادوا ادعواتك وذلك أن من حصل يف رتبة من خري أو شر ففي األكثر تدعوه رتبته إىل التزيد من ذلك النوع 

فمعىن هذا ملا كنت مصليا جتاوزت إىل ذم شرعنا وحالنا فكأن حاله من الصالة جسرته على ذلك فقيل أمرته كما 
ع أو وإن نفعل معطوف على ما يعبد واو للتنويع انتهى  قال تعاىل أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر قال ص و

وظاهر حاهلم الذي أشاروا إليه هو خبس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره وروي أن اإلشارة إىل قرضهم الدينار 
والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة التدليس قاله حممد بن كعب القرضي وتؤول أيضا مبعىن تبديل 

هبا أكل أموال الناس قال ابن العريب قال ابن املسيب قطع الدنانري والدراهم من الفساد يف  السكك اليت يقصد
األرض وكذلك قال زيد بن أسلم يف هذه اآلية وفسرها به ومثله عن حيىي بن سعيد من رواية مالك قال ابن العريب 

الدراهم غري كسرها فإن الكسر  وإذا كان قطع الدنانري والدراهم وقرضها من الفساد عوقب من فعل ذلك وقرض
فساد الوصف والقرض تنقيص للقدر وهو أشد من كسرها فهو كالسرقة انتهى من األحكام خمتصرا وبعضه باملعىن 
وقوهلم إنك ألنت احلليم الرشيد قيل أهنم قالوه على جهة احلقيقة أي أنت حليم رشيد فال ينبغي لك أن تنهانا عن 

  ا هذا على جهة االستهزاء هذه األحوال وقيل إمنا قالو
وقوله ورزقين منه رزقا حسنا أي ساملا من الفساد الذي أدخلتم يف أموالكم وجواب الشرط الذي يف قوله إن كنت 

  على بينة من ريب حمذوف تقديره ااضل كما ضللتم أو أترك تبليغ رسالة ريب وحنو هذا 
   وعداويت وإن مفعولة بيجرمنكم قال ص وع وما وقوله ال جيرمنكم معناه ال يكسبنكم وشقاقي معناه مشاقيت

قوم لوط منكم ببعيد أي بزمان بعيد أو مبكان قال ص ودود بناء مبالغة من ود الشيء إذا أحبه وأثره ع ومعناه أن 
أفعاله سبحانه ولطفه بعباده ملا كانت يف غاية اإلحسان إليهم كانت كفعل من يتودد ويود املصنوع له وقوهلم ما 

كقول قريش قلوبنا يف اكنة والظاهر من قوهلم انا لنراك فينا ضعيفا أهنم أرادوا ضعف االنتصار والقدرة وان نفقه 
رهط الكفرة يراعون فيه والرهط مجاعة الرجل وقوهلم لرمجناك أي باحلجارة قاله ابن زيد وقيل بالسب باللسان 



يكون وراء الظهر وذلك يكون يف الكالم على وقوهلم بعزيز أي بذي منعة وعزة ومنزلة والظهري الشيء الذي 
وجهني إما مبعىن االطراح كما تقول جعلت كالمي وراء ظهرك ودبر إذنك وعلى هذا املعىن محل اجلمهور اآلية أي 

اختذمت أمر اهللا وشرعه وراء ظهوركم أي غري مراعي وأما بأن يستند إليه ويلجأ كما قال عليه السالم وأجلأت 
هذا املعىن محل اآلية قوم أي وأنتم تتخذون اهللا سند ظهوركم وعماد آمالكم وقوله اعملوا على ظهري إليك وعلى 

مكانتكم معناه على حاالتكم وفيه هتديد وقوله سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إين 
لموا الصيحة هي صيحة جربيل معكم رقيب والصحيح أن الوقف يف قوله إين عامل وقوله سبحانه وأخذت الذين ظ

  عليه السالم 
وقوله سبحانه كان مل يغنوا فيها اآلية يغنوا معناه يقيمون بنعمة وخفض عيش ومنه املغاين وهي املنازل املعمورة 

  باألهل وضمري فيها عائد على الديار 
عدا إخبار عن شيء قد وقوله بعدا مصدر دعاء به كقولك سحقا للكافرين وفارقت هذه قوهلم سالم عليكم ألن ب

وجب وحتصل وتلك إمنا هي دعاء مرجتى ومعىن البعد يف قراءة بعدت بكسر العني اهلالك وهي قراءة اجلمهور ومنه 
  سم العداة وءافة اجلزر ... ال يبعدن قومي الذين هم ... قول خرنق بنت هفان 

  ... مكان البعد إال مكانيا  وأين... يقولن ال تبعد وهم يدفنونين ... ومنه قول مالك بن الربيع 
وأما من قرأ بعدت وهو السلمي وأبو حيوة فهو من البعد الذي هو ضد القرب وال يدعى به إال على مبغوض قال 
ص وقال ابن األنباري من العرب من يسوي بني اهلالك والبعد الذي هو ضد القرب فيقولون فيهما بعد يبعد وبعد 

  يبعد انتهى 
وا أمر فرعون أي وخالفوا أمر موسى وما أمر فرعون برشيد أي مبرشد إىل خري وقال ع برشيد وقوله سبحانه فاتبع

أي مبصيب يف مذهبه يقدم قومه أي يقدمهم إىل النار والورد يف هذه اآلية هو ورود دخول قال ص والورد فاعل 
ذم ويف األول حذف أي مكان الورد ليطابق املخصوص بالذم وجوز ع وأبو البقاء أن بيس واملورود املخصوص بال

يكون املورود صفة ملكان الورد واملخصوص حمذوف أي بيس مكان الورد املورود النار والورد جيوز أن يكون 
ة هلم واملخصوص بالذم مصدرا مبعىن الورود أو مبعىن الواردة من اإلبل وقيل الورد مبعىن اجلمع للوارد واملورود صف

  ضمري حمحذوف أي بيس القوم املورود هبم هم انتهى واتبعوا يف هذه لعنة يريد دار الدنيا 
  وقوله بيس الرفد املرفود أي بيس العطاء املعطى هلم وهو العذاب والرفد يف كالم العرب العطية 

ذكر العقوبات النازلة باألمم املذكورة منها وقوله سبحانه ذلك من أنباء القرى اآلية ذلك إشارة إىل ما تقدم من 
قائم وحصيد أي منها قائم اجلدرات ومتهدم داثر واآلية حبملتها متضمنة التخويف وضرب املثل للحاضرين من أهل 

  مكة وغريهم والتتبيب اخلسران ومنه تبت يدا أيب هلب 
د يعم قرى املؤمنني والكافرين فإن ظاملة وقوله وكذلك اإلشارة إىل ما ذكر من األخذات يف األمم وهذه آية وعي

  أعم من كافرة وقد ميهل اهللا تعاىل بعض الكفرة وأما 

الظلمة فمعاجلون يف الغالب وقد ميلي لبعضهم ويف احلديث من رواية أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ربك إذا اخذ القرى وهي ظاملة اآلية وهذه سلم قال إن اهللا ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته مث قرأ وكذلك أخذ 

قراءة اجلماعة وهي تعطى بقاء الوعيد واستمراره يف الزمان إن يف ذلك آلية أي لعربة وعالمة اهتداء ملن خاف 
عذاب اآلخرة مث عظم اهللا أمر اآلخرة فقال ذلك يوم جمموع له الناس وهو يوم احلشر وذلك يوم مشهود بشهده 



ن املالئكة واألنس واجلن واحليوان يف قول اجلمهور وما نوخره إال ألجل معدود ال يتقدم عنه األولون واآلخرون م
وال يتأخر قال ص والظاهر أن ضمري فاعل يأيت يعود على ما عاد عليه ضمري نوخره والناصب ليوم ال تكلم واملعىن 

  ال تكلم نفس يوم يأيت ذلك اليوم إال بأذنه سبحانه انتهى 
فمنهم عائد على اجلمع الذي يتضمنه قوله نفس إذ هو اسم جنس يراد به اجلمع فأما الذين شقوا ففي وقوله تعاىل 

النار هلم فيها زفري وشهيق وهي اصوات املكروبني واحملزونني واملعذبني وحنو ذلك قال قتادة الزفري أول صوت 
من الصدر والشهيق من احللق والظاهر ما احلمار والشهيق آخره فصياح أهل النار كذلك وقال أبو العالية الزفري 

  قال أبو العالية 
وقوله سبحانه خالدين فيها ما دامت السموات واألرض يروى عن ابن عباس أن اهللا خلق السماوات واألرض من 
نور العرش مث يردمها إىل هنالك يف اآلخرة فلهما مث بقاء دائم وقيل معىن ما دامت السماوات واألرض العبارة عن 

تأبيد مبا تعهده العرب وذلك ان من فصيح كالمها إذا أرادت أن خترب عن تأبيد شيء أن تقول ال أفعل كذا وكذا ال
أمد الدهر وما ناح احلمام وما دامت السماوات واألرض وقيل غري هذا قال ص وقيل املراد مساوات اآلخرة 

  وأما قوله إال ما شاء ربك يف االستثناء ثالثة  وأرضها يدل عليه قوله يوم تبدل األرض غري األرض والسموات انتهى

أقوال أحدها أنه متصل أي إال ما شاء ربك من أخراج املوحدين وعلى هذا يكون قوله فأما الذين شقوا عام يف 
الكفرة والعصاة ويكون االستثناء من خالدين وهذا قول قتادة ومجاعة الثاين أن هذا االستثناء ليس مبتصل وال 

ا هو على طريق االستثناء الذي ندب إليه الشرع يف كل كالم فهو على حنو قوله لتدخلن املسجد احلرام منقطع وإمن
إن شاء اهللا الثالث إن إال يف هذه اآلية مبعىن سوى واالستثناء منقطع وهذا قول الفراء فإنه يقدر االستثناء املنقطع 

لك ويؤيد هذا التأويل قوله بعد عطاء غري جمذوذ بسوى وسيبويه يقدره بلكن أي سوى ما شاء اهللا زائد على ذ
وقيل سوى ما أعد اهللا هلم من أنواع العذاب واشد من ذلك كله سخطه سبحانه عليهم وقيل االستثناء يف اآليتني 
من الكون يف النار واجلنة وهو زمان املوقف وقيل االستثناء يف اآلية األوىل من طول املدة وذلك على ما روي أن 

رب ويعدم أهلها وختفق أبواهبا فهم على هذا خيلدون حىت يصري أمرهم إىل هذا قال ع وهذا قول حمتمل جهنم خت
والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغريه أن ما خيلى من النار إمنا هو الدرك األعلى املختص بعصاة املؤمنني وهذا 

 وهو تأويل صاحب العاقبة أن الذي الذي يسمى جهنم ومسى الكل به جتوزا ت وهذا هو الصواب إن شاء اهللا
خيرب ما خيص عصاة املؤمنني وتقدم الكالم على نظري هذه اآلية وهو قوله يف األنعام خالدين فيها إال ما شاء اهللا إن 
ربك حكيم عليم قال ع واألقوال املترتبة يف االستثناء األول مرتبة يف االستثناء الثاين يف الذين سعدوا إال تأويل من 

هو استثناء املدة اليت خترب فيها جهنم فإنه ال يترتب هنا واملذوذ املقطوع واإلشارة بقوله مما يعبد هؤالء إىل  قال
كفار العرب وانا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص معناه من العقوبة وقال الداودي عن ابن عباس وانا ملوفوهم نصيبهم 

  غري منقوص 

  قال ما قدر هلم من خري وشر انتهى 
له ولقد آيتنا موسى الكتاب فاختلف فيه أي اختلف الناس عليه فال يعظم عليك يا حممد أمر من كذبك وقال وقو

ص فيه الظاهر عوده على الكتاب وجيوز أن يعود على موسى وقيل يف مبعىن على أي عليه انتهى والكلمة هنا عبارة 
  عن احلكم والقضاء 

عيم هذا وعذاب هذا ووصف الشك بالريب تقوية ملعىن الشك فهذه لقضي بينهم أي لفصل بني املؤمن والكافر بن



اآلية حيتمل أن يكون املراد هبا أمة موسى وحيتمل أن يراد هبا معاصرو النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن يعمهم اللفظ 
قرأ محزة أحسن ويؤيده قوله وإن كال وقرأ نافع واين كثري وإن كال ملا وقرأ أبو عمرو والكسائي بتشديد إن و

وحفص بتشديد إن وتشديد ملا فالقراءتان املتقدمتان مبعىن فإن فيهما على باهبا وكال امسها وعرفها أن تدخل 
علىخربها الم ويف الكالم قسم تدخل المه أيضا على خرب أن فلما اجتمع المان فصل بينهما مبا هذا قول أيب علي 

  اآلية إن كل اخللق موىف عمله  واخلرب يف قوله ليوفينهم وهذه اآلية وعيد ومعىن
وقوله عز و جل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باالستقامة وهو عليها إمنا هو 

أمر بالدوام والثبوت وهو أمر لسائر األمة وروي أن بعض العلماء رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم فقال يا 
ك أنك قلت شيبتين هود وأخواهتا فما الذي شيبك من هود فقال له قوله عز و جل فاستقم كما رسول اهللا بلغنا عن

أمرت قال ع والتأويل املشهور يف قوله عليه السالم شيبتين هود وأخواهتا أنه إشارة إىل ما فيها مما حل باألمم 
  السالفة فكان حذره على هذه مثل ذلك شيبه عليه السالم 

ركنوا إىل الذين ظلموا اآلية الركون السكون إىل الشيء والرضى به قال أبو العالية الركون وقوله تعاىل وال ت
الرضى قال ابن زيد الركون االدهان قال ع فالركون يقع على قليل هذا املعىن وكثريه والنهي هنا يترتب من معىن 

  الركون على 

هم مع القدرة والذين ظلموا هنا هم الكفرة ويدخل امليل إليهم بالشرك معهم إىل أقل الرتب من ترك التغيري علي
  باملعىن أهل املعاصي 

وقوله سبحانه وأقم الصلوة طريف النهار اآلية ال خالف أن الصالة يف هذه اآلية يراد هبا الصلوات املفروضة 
ب والعشاء قاله واختلف يف طريف النهار وزلف الليل فقيل الطرف األول الصبح والثاين الظهر والعصر والزلف املغر

جماهد وغريه وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف املغرب والعشاء مها زلفتا الليل وقيل الطرف األول 
الصبح والثاين العصر قاله احلسن وقتادة والزلف املغرب والعشاء وليست الظهر يف هذه اآلية على هذا القول بل 

وال عندي ورجح الطربي القول بأن الطرفني الصبح واملغرب وهو قول ابن هي يف غريها قال ع واألول أحسن األق
  عباس وغريه وإنه لظاهر إال أن عموم الصلوات اخلمس باآلية أوىل والزلف الساعات القريب بعضها من بعض 

ا وقوله تعاىل ان احلسنات يذهنب السيئات ذهب مجهور املتأولني من صحابة وتابعني إىل أن احلسنات يراد هب
الصلوات اخلمس وإىل هذه اآلية ذهب عثمان رضي اهللا عنه يف وضوئه على املقاعد وهو تأويل مالك وقال جماهد 
احلسنات قول الرجل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب قال ع وهذا كله إمنا هو على جهة املثال يف 

مال والذي يظهر أن لفظ اآلية عام يف احلسنات خاص يف احلسنات ومن أجل أن الصلوات اخلمس هي معظم األع
السيئات بقوله عليه السالم ما اجتنبت الكبائر وروي أن هذه اآلية نزلت يف رجل من األنصار وهو أبو اليسر بن 

اهللا عمرو وقيل أمسه عباد خال بامرأة فقبلها وتلذذ هبا فيما دون اجلماع مث جاء إىل عمر فشكا إليه فقال له قد ستر 
عليك فاستر على نفسك فقلق الرجل فجاء أبو بكر فشكا إليه فقال له مثل مقالة عمر فقلق الرجل فأتى النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم فصلى معه مث أخربه وقال اقض 

يف ما شئت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلها زوجة غاز يف سبيل اهللا قال نعم فوخبه النيب صلى اهللا 
عليه و سلم وقال ما أدري فنزلت هذه اآلية فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فتالها عليه فقال معاذ بن جبل يا 
رسول اهللا أهذا له خاصة فقال بل للناس عامة قال ابن العريب يف أحكامه وهذا احلديث صحيح رواه االمية كلهم 



عملها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك الرجل انتهى قال ع وروي أن اآلية قد كانت نزلت قبل ذلك واست
وروي أن عمر قال ما حكي عن معاذ ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اجلمعة إىل اجلمعة والصلوات 

  اخلمس ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينها إن اجتنبت الكبائر 
ي العظة وحيتمل أن تكون إشارة إىل األخبار بأن وقوله ذلك ذكرى إشارة إىل الصلوات أي هي سبب الذكرى وه

احلسنات يذهنب السيئات وحيتمل أن تكون إشارة إىل مجيع ما تقدم من األوامر والنواهي والقصص يف هذه السورة 
وهو تفسري الطربي فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية اآلية لوال هي اليت للتخضيض لكن يقترن هبا هنا 

فجع والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه األمم اليت مل هتتد وهذا حنو قوله سبحانه يا حسرة معىن الت
  على العباد والقرون من قلبنا قوم نوح وعاد ومثود ومن تقدم ذكره 

  وقوله أولوا بقية أي أولوا بقية من عقل ومتييز ودين 
ل وحنوها قوهتا يف أوهلا مث ال تزال تضعف فمن ثبت يف وقت ينهون عن الفساد وإمنا قيل بقية ألن الشرائع والدو

الضعف فهو بقية الصدر األول والفساد يف األرض هو الكفر وما اقترن به من املعاصي وهذه اآلية فيها تنبيه هلذه 
إىل مجاعاهتم  األمة وحض على تغيري املنكر مث استثىن اهللا عز و جل القوم الذين جناهم مع أنبيائهم وهم قليل باإلضافة

  وقليال استثناء منقطع أي لكن قليال ممن أجنينا منهم هنوا عن الفساد واملترف املنعم الذي شغلته ترفته عن احلق حىت 

  هلك 
  وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه سبحانه وتعاىل عن ذلك 

ز و جل مل يشأ ذلك فهم ال يزالون ولو شاء جلعل الناس أمة واحدة أي مؤمنة ال يقع منهم كفر قاله قتادة ولكنه ع
  خمتلفني يف األديان واآلراء وامللل هذا تأويل اجلمهور 

  إال من رحم ربك أي بأن هداه إىل اإلميان 
وقوله تعاىل ولذلك خلقهم قال احلسن أي ولالختالف خلقهم قال ع وذلك أن اهللا تعاىل خلق خلقا للسعادة وخلقا 

وهذا نص يف احلديث الصحيح وجعل بعد ذلك االختالف يف الدين على احلق هو للشقاوة مث يسر كال ملا خلق له 
إمارة الشقاوة وبه علق العقاب فيصح أن حيمل قول احلسن هنا ولالختالف خلقهم أي لثمرة االختالف وما يكون 

ريق يف عنه من شقاوة أو سعادة وقال اشهب سألت مالكا عن هذه اآلية فقال خلقهم ليكون فريق يف اجلنة وف
  السعري وقيل غري هذا 

  وقوله تعاىل ومتت كلمة ربك أي نفذ فقضاؤه وحق أمره والالم يف ألمالن الم قسم 
  وقوله سبحانه وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكال مفعول مقدم بنقص وما 

جاءك يف هذه احلق قال احلسن هذه بدل من قوله وكال ونثبت به فؤادك أي نؤنسك فيما تلقاه جنعل لك األسوة و
إشارة إىل دار الدنيا وقال ابن عباس هذه إشارة إىل السورة وهو قول اجلمهور قال ع ووجه ختصيص هذه السورة 
بوصفها حبق والقرآن كله حق إن ذلك يتضمن معىن الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر أي جاءك يف هذه السورة احلق 

هذا كما يقال عند الشدائد جاء احلق وإن كان احلق يأيت يف غري الشدائد مث وصف ايل أصاب األمم املاضية و
سبحانه أن ما تضمنته السورة هو موعظة وذكرى للمؤمنني وقوله سبحانه وقل للذين ال يؤمنون اآلية ءاية وعيد 

   أمر سبحانه وقوله تعاىل وهللا غيب السموات واألرض اآلية آية تعظيم وانفراد مبا ال حظ ملخلوق فيه مث



العبد بعبادته والتوكل عليه وفيهما زوال مهة وصالحه ووصوله إىل رضوان اهللا تعاىل فقال فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عما تعملون اللهم اجعلنا ممن توكل عليه ووفقته لعبادتك كما ترضى وصلى اهللا عليه سيدنا حممد وآله 

  زيل ما به أنعم وسحبة وسلم تسليما واحلمد هللا على ج
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تفسري 

  سورة يوسف

  عليه السالم 
هذه السورة مكية والسبب يف نزوهلا أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

ه و سلم عما يفعله السبب الذي أحل بين إسرائيل مبصر فنزلت السورة وقيل سبب نزوهلا تسلية النيب صلى اهللا علي
به قومه مبا فعل أخوة يوسف بيوسف وسورة يوسف مل يتكرر من معانيها يف القرآن شيء كما تكررت قصص 

األنبياء ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة متكنت بترداد القول ويف تلك القصص حجة على من قال يف هذه 
الكتاب املبني الكتاب هنا القرآن ووصفه باملبني من جهة  لو كرر لفترت فصاحتها وقوله عز و جل الر تلك ءايات

بيان أحكامه وحالله وحرامه ومواعظه وهداه ونوره ومن جهة بيان اللسان العريب وجودته والضمري يف أنزلناه 
للكتبا وقرءانا حال وعربيا صفة له وقيل قرآنا توطئة للحال وعربيا حال وقوله سبحانه حنن نقص عليك أحسن 

  اآلية روى ابن مسعود أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ملوا ملة فقالوا لو قصصت علينا  القصص

يا رسول اهللا فنزلت هذه اآلية مث ملوا ملة أخرى فقالوا لو حدثتنا يا رسول اهللا فنزلت اهللا نزل أحسن احلديث كتابا 
  متشاهبا اآلية والقصص األخبار مبا جرى من األمور 

حينا إليك أي بوحينا إليك هذا والقرآن نعت هلذا وجيوز فيه البدل والضمري يف قبله للقصص العام ملا يف وقوله مبا أو
مجيع القرآن منه ومن الغافلني أي عن معرفة هذا القصص وعبارة املهدوي قال قتادة أي حنن نقص عليك من 

قرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني عن الكتب املاضية وأخبار األمم السالفة أحسن القصص بوحينا إليك هذا ال
  أخبار األمم انتهى 

وقوله سبحانه إذ قال يوسف البيه يا ابت اين رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين قيل أنه 
رأى كواكب حقيقة والشمس والقمر فتأوهلا يعقوب أخوته وأبويه وهذا هو قول اجلمهور وقيل األخوة واألب 

  لة ألن أمه كانت ميتة وروي أن رؤيا يوسف خرجت بعد أربعني سنة وقيل بعد مثانني سنة واخلا
وقوله قال يا بين ال تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا من هنا ومن فعل أخوة يوسف بيوسف يظهر 

ء يرده القطع بعصمة األنبياء أهنم مل يكونوا أنبياء يف ذلك الوقت وما وقع يف كتاب الطربي البن زيد أهنم كانوا أنبيا
  عن احلسد الدنياوي وعن عقوق اآلباء وتعريض مؤمن للهالك والتؤامر يف قتله 

  وكذلك جيتنبك ربك أي خيتارك ويصطفيك 
ويعلمك من تأويل االحاديث قال جماهد وغريه هي عبارة الرؤيا وقال احلسن هي عواقب األمور وقيل هي عامة 

  لذلك وغريه من املغيبات 
ويتم نعمته عليك اآلية يريد بالنبوءة وما انضاف إليها من سائر النعم ويروى أن يعقوب علم هذا من دعوة إسحاق 



له حني تشبه بعيصو وباقي اآلية بني وقوله سبحانه لقد كان يف يوسف واخوته ءايات للسائلني إذ كل أحد ينبغي أن 
  يسأل عن مثل هذا القصص إذ هي مقر العرب 

  قوهلم وأخوه يريدون به يامني وهو أصغر من يوسف ويقال له بنيامني قيل وهو شقيقه واالتعاظ و
أحب إىل أبينا منا أي لصغرمها وموت أمهما وهذا من حب الصغري هي فطرة البشر وقوهلم وحنن عصبة أي مجاعة 

وقوهلم لفي ضالل مبني أي  تضر وتنفع وحتمي وختذل أي لنا كانت تنبغي احملبة واملراعاة والعصبة يف اللغة اجلماعة
لفي انتالف وخطأ يف حمبة يوسف وأخيه وهذا هو معىن الضل وإمنا يصغر قدره ويعظم حبسب الشيء الذي فيه يقع 

االنتالف ومبني معناه ظاهر للمتأمل وقوهلم أو اطرحوه أرضا أي بأرض بعيدة فارضا مفعول ثان بإسقاط حرف اجلر 
أو قتله أو طرحه وصاحلني قال مقاتل وغريه أهنم أرادوا صالح احلال عند أبيهم والضمري يف بعده عائد على يوسف 

والقائل منهم ال تقتلوه هو روبيل اسنهم قاله قتادة وأبن إسحاق وقيل هو مشعون قاله جماهد وهذا عطف منه على 
مل تطو الهنا جبت من األرض فقط أخيه ال حمالة ملا أراد اهللا من انفاذ قضائه والغيابة ما غاب عنك واجلب البري الليت 

قال املهدوي واجلب يف اللغة البري املقطوعة اليت مل تطو انتهى والسيارة مجع سيار وروي أن مجاعة من األعراب 
  التقطت يوسف عليه السالم 

د كان علم وقوله سبحانه قالوا يا ابانا مالك ال تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون اآلية املتقدمة تقتضي أن أباهم ق
منهم إرادهتم السوء يف جهة يوسف وهذه اآلية تقتضي أهنم علموا هم منه بعلمه ذلك وقرأ أبو عارم وابن عمرو 

نرتع ونلعب بالنون فيهما وإسكان العني والباء ونرتع على هذا من الرتوع وهي اإلقامة يف اخلصب واملرعى يف أكل 
وكسر العني وإسكان الباء وقد روي عنه ويلعب بالياء ونرتع على  وشرب وقرأ ابن كثري نرتع ونلعب بالنون فيهما

هذا من رعاية اإلبل وقال جماهد من املراعاة أي يرعى بعضنا بعضا وحيرسه وقرأ عاصم ومحزة والكسائي يرتع 
  ويلعب بإسناد ذلك كله إىل يوسف وقرأ نافع يرتع 

ة ابن كثري نرتع بالنون ويلعب بالياء نزعها حسن السناد ويلعب فريتع على هذا من رعاية اإلبل قال أبو علي وقراء
النظر يف املال والرعاية إليهم واللعب إىل يوسف لصباه ولعبهم هذا داخل يف اللعب املباح واملندوب كاللعب باخليل 

والرمي وعللوا طلبه واخلروج به مبا ميكن أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع واللعب والنشاط وإمنا خاف 
عقوب عليه السالم الذيب دون سواه وخصصه ألنه كان احليوان العادي املنبث يف القطر ولصغر يوسف وأمجعوا ي

  معناه عزموا 
وقوله سبحانه وأوحينا إليه حيتمل أن يكون الوحي إىل يوسف حينئذ برسول وحيتمل أن يكون باهلام أو بنوم وكل 

  ق ذلك قد قيل وقرأ اجلمهور لتنبئنهم بالتاء من فو
وقوله وهم ال يشعرون قال ابن جريج معناه ال يشعرون وقت التنبئة أنك يوسف وقال قتادة ال يشعرون بوحينا 

  إليك 
وقوله وجاءو اباهم عشاء يبكون أي وقت العشاء وقرأ احلسن عشى على مثال دجى مجع عاش ومعىن ذلك أصاهبم 

يتعاشى ومثل شريح امرأة بكت وهي مبطلة ببكاء  عشى من البكاء أو شبه العشى إذ كذلك هي عني الباكي ألنه
هؤالء وقرأ اآلية ونستبق معناه على األقدام وقيل بالرمي أي ننتضل وهو نوع من املسابقة قاله الزجاج وقوهلم وما 

  أنت مبؤمن لنا لنا أي مبصدق لنا ولو كنا صادقني مبعنىوإن كنا صادقني يف معتقدنا 
بدم كذب روي أهنم أخذوا سخلة أوجديا فذحبوه ولطخوا به قميص يوسف  وقوله سبحانه وجاءو على قميصه



وقالوا ليعقوب هذا قميصه فاخذه وبكى مث تأمله فلم ير خرقا وال أثر ناب فاستدل بذلك على كذهبم وقال هلم مىت 
على  كان الذيب حليما يأكل يوسف وال خيرق قميصه قص هذا القصص ابن عباس وغريه وأمجعوا على أنه استدل
  كذهبم بصحة القميص واستند الفقهاء إىل هذا يف أعمال االمارات يف مسائل كالقسامة هبا يف قول مالك إىل 

غري ذلك قال الشعيب كان يف القميص ثالث آيات داللته على كذهبم وشهادته يف قده ورد بصر يعقوب به ووصف 
وب بل سولت لكم أي رضيت وجعلت سوال الدم بالكذب الذي هو مصدر على جهة املبالغة مث قال هلم يعق

  ومرادا أمر أي صنعا قبيحا بيوسف 
وقوله فصر مجيل إما على حذف املبتدأ أي فشأين صرب مجيل وإما على حذف اخلرب تقديره فصرب مجيل أمثل ومجيل 

  الصرب أن ال تقع شكوى إىل البشر وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من بث مل يصرب صربا مجيال 
وله سبحانه وقوله واهللا املستعان على ما تصفون تسليم ألمر اهللا تعاىل وتوكل عليه وجاءت سيارة فارسلوا وق

واردهم قيل أن السيارة جاءت يف اليوم الثاين من طرحه والسيارة بناء مبالغة للذين يرددون السري يف الطرق قال 
لوارد هوالذي يأيت املاء يستقي منه جلماعته وهو يقع ص والسيارة مجع سيار وهو الكثري السري يف األرض انتهى وا

على الواحد وعلى اجلماعة وروي أن مديل الدلو كان يسمى مالك بن دعر ويروى أن هذا اجلب كان باألردن على 
ثالثة فرسخ من منزل يعقوب ويقال أدىل دلوه إذا ألقاه ليستقي املاء ويف الكالم حذف تقديره فتعلق يوسف باحلبل 

بصر به املدىل قال يا بشراي وروي أن يوسف كان يومئذ ابن سبع سنني ويرجح هذا لفظة غالم فإهنا ملا بني  فلما
احلولني إىل البلوغ فإن قيلت فيما فوق ذلك فعلى استصحاب حال وجتوز وقرأ نافع وغريه يا بشراي بإضافة 

وقتك وقرأ محزة والكسائي يا بشري وميني  البشرى إىل املتكلم وبفتح الياء على ندائها كأنه يقول أحضري فهذا
وال يضيفان وقرأ عاصم كذلك إال أنه بفتح الراء وال مييل واختلف يف تأويل هذه القراءة فقال السدي كان يف 

  أصحاب هذا الوارد رجل امسه بشرى فناداه وأعلمه بالغالم وقيل هو على نداء البشرى كما قدمنا 
  جماهد وذلك أن الوراد خشوا  وقوله سبحانه وأسروه بضاعة قال

من جتار الرفقة إن قالوا وجدناه أن يشاركوهم يف الغالم املوجود يعين أو مينعوهم من متلكه إن كانوا أخيارافأسروا 
بينهم أن يقولوا ابضعه معناه بعض أهل املصر وبضاعة حال والبضاعة القطعة من املال يتجر فيها بغري نصيب من 

  م بضعة أي قطعة وقيل الضمري يف أسروه يعود على أخوة يوسف الربح مأخوذ من قوهل
وقوله سبحانه وشروه بثمن خبس شروه هنا مبعىن باعوه قال الداودي وعن أيب عبيدة وشروه أي باعوه فإذا ابتعت 

أنت قلت أشتريت انتهى وقال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل وشروه بثمن خبس يقال اشتريت مبعىن بعت 
ت مبعىن أشتريت لغ انتهى وعلى هذا فال مانع من محل اللفظ على ظاهره ويكون شروه مبعىن اشتروه قال ع وشري

روي أن أخوة يوسف ملا علموا أن الوراد قد أخذوه جاءوهم فقالوا هذا عبد قد أبق منا وحنن نبيعه منكم فقارهم 
وصف به الثمن وهو مبعىن النقص وقوله دراهم  يوسف على هذه املقالة خوفا منهم ولينفذ اهللا أمره والبخس مصدر

معدودة عبارة عن قلة الثمن ألهنا دراهم مل تبلغ أن توزن لقلتها وذلك أهنم كانوا ال يزنون ما كان دون االوقية 
  وهي أربعون درمها 

تب إذ وقوله سبحانه وكانوا فيه من الزاهدين وصف يترتب يف أخوة يوسف ويف الوراد ولكنه يف أخوة يوسف أر
حقيقة الزهد يف الشيء أخراج حبه من القلب ورضفه من اليد وهذه كانت حال أخوة يوسف يف يوسف وأما 

الوراد فإن متسكهم به وجترهم ميانع زهدهم إال على جتوز قال ابن العريب يف أحكامه وكانوا فيه من الزاهدين أي 



  واردة فألهنم خافوا اشتراك أصحاهبم معهم انتهى إخوته والواردة أما إخوته فألن مقصودهم زوال عينه وأما ال
وقوله سبحانه وقال الذي اشتراه من مصر ألمرته أكرمي مثواه عيسى أن ينفعنا روي أن مبتاع يوسف ورد به مصر 

  البلد املعروف ولذلك ال ينصرف فعرضه يف السوق وكان أمجل الناس فوقعت 

ذهب ومن فضه ومن حرير فاشتراه العزيز وهو كان حاجب امللك فيه مزايدة حىت بلغ مثنا عظيما فقيل وزنه من 
وخازنه واسم امللك الريان بن الوليد وقيل مصعب بن الريان وهو أحد الفراعنة واسم العزيز املذكور قطيفني قاله 

  مه ابن عباس وقيل اظفري وقيل قنطور واسم امرأته راعيل قاله ابن إسحاق وقيل زليخا قال البخاري ومثواه مقا
وقوله أونتخذه ولدا أي نتبناه وكان فيما يقال ال ولد له مث قال تعاىل وكذلك أي وكما وصفنا مكنا ليوسف يف 
األرض ولنعلمه فعلنا ذلك واألحاديث الرؤيا يف النوم قاله جماهد وقيل أحاديث األنبياء واألمم والضمري يف أمره 

عود على اهللا عز و جل قاله ابن جبري فيكون إخبارا منبها على حيتمل أن يعود على يوسف قاله الطربي وحيتمل أن ي
قدرة اهللا عز و جل ليس يف شأن يوسف خاصة بل عاما يف كل أمر واألشد استكمال القوة وتناهي بنية اإلنسان 

  ومها أشدان أوهلما البلوغ والثاين الذي يستعمله العرب 
احلكم احلكمة والنبوة وهذا على األشد األعلى وحيتمل أن يريد وقوله سبحانه ءاتيناه حكما وعلما حيتمل أن يريد ب

باحلكم الشلطان يف الدنيا وحكما بني الناس وتدخل النبوءة وتأويل اآلحاديث وغري ذلك يف قوله وعلما وقال ابن 
  العريب ءاتيناه حكما وعلما احلكم هو العمل بالعلم انتهى 

يها وعد للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي فال يهولنك فعل الكفرة وقوله سبحانه وكذلك جنزي احملسنني عبارة ف
  وعتوهم عليك فاهللا تعاىل يصنع للمحسنني أمجل صنع 

وقوله سبحانه وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه املراودة املالطفة يف السوق إىل غرض واليت هو يف بيتها هي زليخا 
ملواقعة وظاهر هذه النازلة أهنا كانت قبل أن ينبأ عليه السالم وقوهلا امرأة العزيز وقوله عن نفسه كناية عن غرض ا

هيت لك معناه الدعاء أي تعاىل وأقبل على هذا األمر قال احلسن معناها هلم قال البخاري قال عكرمة هيت لك 
  باحلورانية هلم وقال 

وضم التاء ورويت عن أيب عمر وهاذ ابن جبري تعاله انتهى وقرأ هشام عن أبن عامر هئت لك بكسر اهلاء واهلمزة 
حيتمل أن يكون من هاء الرجل يهيء إذا حسن هيئته وحيتمل أن يكون مبعىن هتيأت ومعاذ نصب على املصدر ومعىن 

الكالم أعوذ باهللا مث قال إنه ريب أحسن مثواي فيحتمل أن يعود الضمري يف أنه على اهللا عز و جل وحيتمل أن يريد 
يصلح يل أن أخونه وقد أكرم مثواي وائتمنين قال جماهد وغريه ريب معناه سيدي وإذا حفظ العزيز سيده أي فال 

األدمي إلحسانه فهو عمل زاك وأحرى أن حيفظ ربه والضمري يف قوله انه ال يفلح مراد به األمر والشأن فقط 
ومالينة امتحنه اهللا عز و جل  وحكى بعض املفسرين أن يوسف عليه السالم ملا قال معاذ اهللا مث دافع األمر باحتجاج

  باهلم مبا هم به ولو قال ال حول وال قوة إال باهللا ودافع بعنف وتغيري مل يهم بشيء من املكروه 
وقوله سبحانه وهم هبا اختلف يف هم يوسف قال ع والذي أقول به يف هذه اآلية أن كون يوسف عليه السالم نبيا 

به روايه فإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أويت حكما وعلما وجيوز عليه اهلم  يف وقت هذه النازلة مل يصح وال تظاهرت
الذي هو أراده الشيء دون مواقعته وإن يستصحب اخلاطر الرديء على ما يف ذلك من اخلطيئة وإن فرضناه نبيا يف 

وحنو ذلك ذلك الوقت فال جيوز عليه عندي إال اهلم الذي هو اخلاطر وال يصح عندي شيء مما ذكر من حل تكة 
لن العصمة مع النبوءة وللهم بالشيء مرتبتان فاخلاطر اجملرد دون استصحاب جيوز عليه ومع استصحاب ال جيوز 



عليه إذ اإلمجاع منعقد أن اهلم باملعصية واستصحاب التلذذ هبا غري جائز وال داخل يف التجاوز ت قال عياض 
ل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب مث قال عياض والصحيح أن شاء اهللا تنزييهم أيضا قبل النبوءة من ك

  بعد هذا وأما قول اهللا سبحانه ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى 

برهان ربه فعلى طريق كثري من الفقهاء واحملدثني أن هم النفس ال يؤاخذ به وليس بسيئة لقوله عليه السالم عن ربه 
فال معصية يف مهه إذن وأما على مذهب احملققني من الفقهاء إذا هم عبدي بسيئة فلم يعلمها كتبت له حسنة 

واملتكلمني فإن اهلم إذا وظنت عليه النفس سيئة وأما ما مل توطن عليه النفس من مهومها وخواطرها فهو املعفو عنه 
يكون  وهذا هو احلق فيكون إن شاء اهللا هم يوسف من هذا ويكون قوله وما ابرئى نفسي اآلية أي من هذا اهلم أو

ذلك منه على طريق التواضع انتهى واختلف يف الربهان الذي رآه يوسف فقيل ناداه جربيل يا يوسف ال تكون يف 
ديوان األنبياء وتفعل فعل السفهاء وقيل رأى يعقوب عاضا على اهبامه وقيل غريه هذا وقيل بل كان الربهان فكرته 

م العرب الشيء الذي يعطى القطع واليقني كان مما يعلم ضرورة يف عذاب اهللا ووعيده على املعصية والربهان يف كال
أو خبرب قطعي أو بقياس نظري وأن يف قوله لوال أن رأى يف موضع رفع تقديره لوال رؤيته برهان ربه لفعل وذهب 

هان هلم أي قوم إىل أن الكالم مت يف قوله ولقد مهت به وأن جواب لوال يف قوله وهم هبا وان املعىن لوال أن رأى الرب
فلم يهم عليه السالم وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف ت وقد ساق عياض هذا القول مساق احتجاج 
به متصال مبا نقلناه عنه آنفا ولفظه فكيف وقد حكى أبو حامت عن أيب عبيدة أن يوسف إليهم وأن الكالم فيه تقدمي 

م هبا وقد قال اهللا تعاىل عن املرأة ولقد راودته عن نفسه وتأخري أي ولقد مهت به ولوال أن رأى برهان به هل
فاستعصم وقال تعاىل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وقال معاذ اهللا اآلية انتهى وكذا نقله الداودي ولفظه 

هان مل يهم وقد قال سعيد بن احلداد يف الكالم تقدمي وتأخري ومعناه أنه لوال أن رأى برهان ربه هلم هبا فلما رأى الرب
  انتهى 

قال ابن العريب يف أحكامه وقد أخرب اهللا سبحانه عن حال يوسف من حني بلوغه بأنه آتاه حكما وعلما واحلكم هو 
العمل بالعلم وكالم اهللا صادق وخربه صحيح ووصفه حق فقد عمل يوسف مبا علمه اهللا من حترمي الزنا وحترمي 

عزيز وال أناب إىل املراودة بل أدبر عنها وفر منها حكمة خص هبا وعمل مبا خيانة السيد يف أهله فما تعرض المرأة ال
علمه اهللا تعاىل وهذا يطمس وجوه اجلهلة من الناس والغفلة من العلماء يف نسبتهم إىل الصديق ما ال يليق وأقل ما 

ؤالء املفسرين ال اقتحموا من ذلك هتك السراويل واهلم بالفتك فيما رأوه من تأويل وحاشاه من ذلك فما هل
يكادون يفقهون حديثا يقولون فعل فعل واهللا تعاىل إمنا قال هم هبا قال علماء الصوفية إن فائدة قوله تعاىل وملا بلغ 

أشده آتيناه حكما وعلما إن اهللا عز و جل أعطاه العلم واحلكمة بأن غلب الشهوة ليكون ذلك سببا للعصمة انتهى 
نصرف عنه السوء متعلقة مبضمر تقديره جرت أفعالنا واقدارنا كذلك لنصرف والكاف من قوله تعاىل كذلك ل

ويصح أن تكون الكاف يف موضع رفع بتقدير عصمتنا له كذلك وقرأ ابن كثري وغريه املخلصني بكسر الالم يف 
  سائر القرآن ونافع وغريه بفتحها 

ه إىل الباب هي لترده إىل نفسها وهو ليهرب وقوله تعاىل واستبقا الباب اآلية معناه سابق كل واحد منهما صاحب
عنها فقبضت يف أعلى فميصه فتخرق القميص عند طوقه ونزل التخريق إىل أسفل القميص قال البخاري وألفيا أي 

وجدا الفوا آباءهم وجدوهم انتهى والقد القطع وأكثر مايستعمل فيما كان طوال والقط يستعمل فيماكان عرضا 
الزوج قاله زيد ابن ثابت وجماهد وقوله سبحانه قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوء اآلية قال والفيا وجدا والسيد 



نوف الشامي كان يوسف عليه السالم مل ينب على كشف القصة فلما بغت عليه غضب فقال احلق فأخرب أهنا هي 
  راودته عن نفسه فروي أن الشاهد كان ابن 

اس كان رجال من خاصة امللك وقاله جماهد وغريه والضمري يف رأى هو عمها قال انظروا إىل القميص وقال ابن عب
العزيز وهو القائل أنه من كيدكن قاله الطربي وقيل بل الشاهد قال ذلك ونزع هبذه اآلية من يرى احلكم باإلمارة 

و الرجل من العلماء فإهنا معتمدهم ويوسف يف قوله يوسف أعرض عن هذا منادى قال ابن عباس ناداه الشاهد وه
الذي كان مع العزيز وأعرض عن هذا معناه عن الكالم به أي أكتمه وال تتحدث به مث رجع إليها فقال واستغفري 

  لذنبك أي استغفري زوجك وسيدك وقال من اخلاطئني ومل يقل من اخلاطئات ألن اخلاطئني أعم 
ه نسوة مجع قلة ومجع التكثري نساء ويروى أن وقوله سبحانه وقال نسوة يف املدينة أمرأة العزيز تراود فتاها عن نفس

هؤالء النسوة كن أربعا امرأة خبازة وامرأة بوابة وامرأة سجانة والعزيز امللك والفىت الغالم وعرفه يف اململوك ولكنه 
ري قد قيل يف غري اململوك ومنه إذ قال موسى لفتاه واصل الفىت يف اللغة الشاب ولكن ملاكان جل اخلدمة شبابا استع

هلم اسم الفىت وشغفها معناه بلغ حىت صار من قلبها موض الشغاف وهو على اكثر القول غالف من أغشية القلب 
  وقيل الشغاف سويداء القلب وقيل الشغاف داء يصل إىل القلب 

  فلما مسعت مبكرهن ارسلت اليهن ليحضرن 
ذلك وقرأ ابن عباس وغريه متكا بضم واعتدت هلن متكأ أي أعدت ويسرت ما يتكأ عليه من فرش ووسائد وغري 

امليم وسكون التاء وتنوين الكاف واختلف يف معناه فقيل هو االترنج وقيل هو اسم يعم مجيع ما يقطع بالسكني 
  وقوهلا أخرج عليهن أمر ليوسف واطاعها حبسب امللك 

  وقوله أكربنه معناه أعظمنه واستهولن مجاله هذا قول اجلمهور 
ثرن اخلز فيها بالسكاكني وقرأ أبو عمرو وحده حاشى هللا وقرأ سائر السبعة حاش هللا فمعىن وقطعن أيديهن أي ك

  حاش هللا أي حاشى يوسف لطاعته هللا أو 

ملكانه من اهللا أن يرمى مبا رميته به أو يدعى إىل مثله ألن تلك أفعال البشر وهو ليس منهم إمنا هو ملك هكا رتب 
ئتني وقرأ احلسن وغريه ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي بكسر الالم من ملك بعضهم معىن هذا الكالم على القرا

وعلى هذه القراءة فالكالم فصيح ملا استعظمن حسن صورته قلن ما هذا مما يصلح أن يكون عبدا بشرا إن هذا إال 
لثالثة ففتح لنا فإذا مما يصلح أن يكون ملكا كرميا ت ويف صحيح مسلم من حديث اإلسراء مث عرج بنا إىل السماء ا

بيوسف صلى اهللا عليه و سلم وإذا هو قد اعطي شطر احلسن فرحب يب ودعا يل خبري انتهى وقوهلا فذلكن الذي 
ملتنين فيه املعىن فهذا الذي ملتنين فيه وقطعنت أيديكن بسببه هو الذي جعلين ضالة يف هواه مث أقرت امرأة العزيز 

  يف ذلك إذ علمت أهنن قد عذرهنا  للنسوة باملراودة واستأمنت اليهن
  واستعصم معناه طلب العصمة ومتسك هبا وعصاين مث جعلت تتوعده وهو يسمع بقوهلا 

ولئن مل يفعل ما ءامره إىل آخر اآلية ت واعترض ص بأن تفسري استعصم باعتصم أوىل من جعله للطلب إذ ال يلزم 
والالم األوىل هي املؤذنة باجمليء بالقسم والصاغرون من طلب الشيء حصوله انتهى واالم يف ليسجنن الم قسم 

األذالء وقول يوسف عليه السالم رب السجن أحب إىل إىل قوله من اجلاهلني كالم يتضمن التشكي إىل اهللا تعاىل 
صبا ما صبا حىت ... من حاله معهن وأصب مأخوذ من الصبوة وهي أفعال الصبا ومن ذلك قول دريد ابن الصمة 

  ... فلما عالة قال للباطل أبعد ... رأسه  عال الشيب



  قال ص أصب معناه امل وهو جواب الشرط والصبابة إفراط الشوق انتهى 
  فاستجاب له ربه أي أجابه إىل ارادته وصرف عنه كيدهن يف أن حال بينه وبني املعصية 

  وقوله سبحانه مث بدا هلم من بعد ما رأوا 

ظهر وملا أىب يوسف عليه السالم من املعصية ويئست منه امرأة العزيز طالبته اآليات ليسجننه حىت حني بدا معناه 
بأن قالت لزوجها إن هذا الغالم العرباين قد فضحين يف الناس وهو يعتذر إليهم ويصف األمر حبسب أختياره وأنا 

فحينئذ بدا هلم  حمبوسة حمجوبة فأما أذنت يل فخرجت إىل الناس فأعتذرت وكذبته وأما حبسته كما أنا حمبوسة
سجنه ع وليسجننه مجلة دخلت عليها الم قسم واآليات ذكر فيها أهل التفسري أهنا قد القميص ومخش الوجه وحز 
النساء أيديهن وكالم الصيب علىما روي قال ع ومقصد الكالم إمنا هو أهنم رأوى سجنه بعد ظهور اآليات املربئة 

يف كالم العرب ويف هذه اآلية الوقت من الزمان غري حمدود يقع للقليل  له من التهمة فهكذا يبني ظلمهم له واحلني
  والكثري وذلك بني من موارده يف القرآن 

وقوله سبحانه ودخل معه السجن فتيان اآلية املعىن فسجنوه فدخل معه السجن غالمان سجنا أيضا وروي أهنما كانا 
لث واآلخر ساقيه وأمسه نبو وروي أن امللك اهتمهما بأن اخلباز مللك األعظم الوليد بن الريان أحدمها خبازه وأمسه جم

منهما أراد مسه ووافقه على ذلك الساقي فسجنهما قاله السدي فلما دخل يوسف السجن استمال الناس فيه حبسن 
ه حديثه وفضله ونبله وكان يسلي حزينهم ويعود مريضهم ويسأل لفقريهم ويندهبم إىل اخلري فأحبه الفتيان ولزما

وأحبه صاحب السجن والقيم عليه وكان يوسف عليه السالم قد قال ألهل السجن أين اعرب الرؤيا وأجيد فروي 
عن ابن مسعود أن الفتيني استعمال هاتني املنامتني ليجرباه وروي عن جماهد أهنما رأيا ذلك حقيقة فقال أحدمها اين 

وقيل هي لغة ازد عمان يسمون العنب مخرا ويف قراءة أيب وابن اراين اعصر مخرا قيل فيه أنه مسى العنب مخرا باملئال 
  مسعود أعصر عنبا وقوله أنا نراك من احملسنني قال اجلمهور يريدان يف العلم وقال الضحاك وقتادة املعىن من 

تأويله قبل احملسنني يف جريه مع أهل السجن وامجاله معهم وقوله عز و جل قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما ب
أن يأتيكما روي عن السدي وابن إسحاق أن يوسف عليه السالم ملا علم شدة تعبري منامة الرأءى اخلبز وأهنا تؤذن 
بقتله ذهب إىل غري ذلك من احلديث عسى أن ال يطالباه بالتعبري فال هلما معلما بعظيم عمله للتعبري أنه ال جييئكما 

إال أعلمتكما بتأويل الذي أعلمكما به فروي أهنما قاال ومن أي لك ما تدعيه  طعام يف نومكما تريان أنكما رزقتماه
من العلم وأنت لست بكاهن وال منجم فال هلما ذلك مما علمين ريب مث هنض ينحى هلما على الكفر ويقبحه وحيسن 

ك النذارة بقتل أحدمها اإلميان باهللا فروي أنه قصد بذلك وجهني أحدمها تنسيتهما أمر تعبري ما سأال عنه إذ يف ذل
واآلخر الطماعية يف أمياهنما ليأخذ املقتول حبظه من اإلميان وتسلم له آخرته وقال ابن جريج أراد يوسف عليه 

السالم ال يأتيكما طعام يف اليقظة قال ع فعلى هذا إمنا عليهم بأنه يعلم مغيبات التعلق هلا برؤيا وقصد بذلك أحد 
ى ما روي أنه بنئ يف السجن فأخباره كأخربا عيسى عليه السالم وقوله تركت مع أنه مل الوجهني املتقدمني وهذا عل

يتشبث هبا جائز صحيح وذلك أنه أخرب عن جتنبه من أول بالترك وساق لفظ الترك استجالبا هلما عسى أن يتركا 
له واتبعت اآلية متاد من يوسف الترك احلقيقي الذي هو بعد األخذ يف الشيء والقوماملتروك ملتهم امللك وأتباعه وقو

عليه السالم يف دعائهما إىل امللة احلنيفية وقوله ماكان لنا أن نشرك باهللا من شيء من هي الزائدة املوكدة اليت تكون 
مع احلجود وقوله ال يشكرون يريد الشكر التام الذي فيه اإلميان باهللا عز و جل وقوله يا صاحيب السجن ءارباب 

  اهللا الواحد القهار وصفه هلما بصاحيب السجن  متفرقون خري أم



من حيث سكناه كما قال أصحاب اجلنة وأصحاب النار وحنو ذلك وحيتمل أن يريد صحبتهما له يف السجن كأنه 
قال يا صاحباي يف السجن وعرضه عليهما بطالن أمر األوثان بأن وصفها بالتفرق ووصف اهللا تعاىل بالوحدة 

بيسري احلجة قبل كثريها الذي رمبا نفرت منه طباع اجلاهل وعاندته وهكذا الوجه يف والقهر تلطف حسن وأخذ 
حماجة اجلاهل أن يؤخذ بدرجة يسرية من االحتجاج يقبلها فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها مث كذلك ابدا 

وعانده ولقد ابتلى بارباب حىت يصل إىل احلق وإن أخذ اجلاهل جبميع املذهب الذي يساق إليه دفعة أباه للحني 
متفرقني من خيدم ابناء الدنيا ويؤملهم وقوله ما تعبدون من دونه إال أمساء أي مسميات وحيتمل وهو الراجح املختار 
أن يريد ما تعبدون من دونه الوهية وال لكم تعلق باله إال حبسب أن مسيتم أصنامكم آهلة فليست عبادتكم ال هللا إال 

قيقة وأما احلقيقة فهي وسائر احلجارة واخلشب سواء وإمنا تعلقت عبادتكم حبسب األسم الذي باالسم فقط ال باحل
وضعتهم فذلك هو مبعودكم ومفعول مسيتم الثاين حمذوف تقديره آهلة هذا على أن األمساء يراد هبا ذوات األصنام 

يست موجودة يف األصنام فقوله مسيتموها وأما على املعىن املختار من أن عبادهتم إمنا هي ملعان تعطيها األمساء ول
مبنزلة وضعتموها أن احلكم إال هللا أي ليس ألصنامكم والقيم معناه املستقيم وأكثر الناس ال يعلمون جلهالتهم 

وكفرهم مث نادى يا صاحيب السجن ثانية لتجتمع أنفسهما لسماع اجلواب فروي أنه قال لنبو أما أنت فتعوذ إىل 
وقال جمللث أما أنت فتصلب وذلك كله بعد ثالث فروي أهنما قاال له ما رأينا شيئا وإمنا حتاملنا  مرتبتك وسقاية ربك

لنجربك وروي أنه مل يقل ذلك إال الذي حدثه بالصلب وقيل كأنا رأينا مث أنكرا مث أخربمها يوسف عن غيب علمه 
  ه من اهللا تعاىل أن األمر قد قضي ووافق القدر وقوله وقال للذين ظن أن

ناج منهما اآلية الظن هنا مبعىن اليقني ألن ما تقدم من قوله قضى األمر يلزم ذلك وقال قتادة الظن هنا على بابه ألن 
عبارة الرؤيا ظن قال ع وقول يوسف عليه السالم قضي األمر دال على وحي وال يترتب قول قتادة إال بإن يكون 

إىل الذي قيل له أه يسقى ربه مخرا ألنه داخله السرور مبا بشر به بعد ويف اآلية تأويل آخر وهو أن يكون ن مسندا 
وغلب على ظنه ومعتقده أنه ناج وقوله أذكرين عند ربك حيتمل أن يريد أن يذكره بعلمه ومكانته وحيتمل أن 
ي يذكره مبظلمته وما امتحن به بغري حق أو يذكره حيمله ذلك والضمري يف انساه قيل هو عائد على يوسف أي نس

يف ذلك الوقت أن يشتكي إىل اهللا فروي أن جربيل جاءه فعاتبه عن اهللا عز و جل يف ذلك قيل أوحي إليه يا يوسف 
أختذت من دوين وكيال ال طيلن سبحانك واهللا أعلم بصحته وقيل الضمري يف انساه عائد على الساقي قاله ابن 

يه واألكثر أنه من الثالثة إىل العشرة قاله ابن إسحاق أي نسي ذكر يوسف عند ربه وهو امللك والبضع اختلف ف
عباس وعلى هذا فقه مذهب مالك يف الدعاوي واإلميان وقال قتادة البضع من الثالثة إىل التسعة ويقوى هذا قوله 
صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر الصديق يف يقصة خطره مع قريش يف غلبة الروم لفارس أما علمت أن البضع من 

التسع وقوله سبحانه وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف روي أنه قال رأيتها  الثالث إىل
خارجة من هنر وخرجت وراءها سبع عجاف فأكلت تلك السمان وحصلت يف بطوهنا ورأى السنابل أيضا كما 

ي إن كنتم للرؤيا تعربون وعبارة ذكر والعجاف اليت بلغت غاية اهلزال مث قال حلاضريه يا أيها املأل افتوين يف رؤيا
  الرؤيا مأخذوة من عرب 

النهر وهو جتاوزه من شط إىل شط فكان عابر الرؤيا ينتهي إىل آخر تأويلها قال ص وإمنا مل يضف سبع إىل عجاف 
ألن اسم العدد ال يضاف إىل الصفة إال يف الشعر انتهى وقوله سبحانه قالوا أضغاث أحالم اآلية الضعث يف كالم 

العرب أقل من احلزمة وأكثر من القبضة من النبات والعشب وحنوه ورمبا كان ذلك من جنس واحد ورمبا كان من 



اخالط النبات واملعىن أن هذا الذي رأيت أيها امللك اختالط من األحالم بسبب النوم ولسنا من أهل العلم مبا هو 
 منامه واألحالم والرؤيا مما أثبتته الشريعة وقال رسول خمتلط ورديء واألحالم مجع حلم وهو ما خييل إىل اإلنسان يف

اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرؤيا من اهللا وهي من املبشرة واحللم احملزن من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره 
ظة فليتفل عن يساره ثالث مرات وليقل أعوذ باهللا من شر ما رأيت فإنه ال تضره وما كان عن حديث النفس يف اليق
فإنه ال يلتفت إليه وملا مسع الساقي الذي جنا هذه املقالة من امللك ومراجعة أصحابه تذكر يوسف وعلمه بالتأويل 

فقال مقالته يف هذه اآلية وادكر أصله اذتكر من الذكر فقلبت التءا داال وأدغم األول يف الثاين وقرا مجهور الناس 
ومجاعة بعد أمة وهو النسيان وقرأ جماهد وشبل بعد أمة بسكون امليم بعد أمة وهي املدة من الدهر وقرأ ابن عباس 

وهو مصدر من أمه إذا نسي وبقوله أذكر يقوى قول من قال إن الضمري يف أنساه عائد على الساقي واألمر حمتمل 
يذان يف وقرأ اجلمهور انا انبئكم وقرأ احلسن بن أيب احلسن انا آتيكم وكذلك يف مصحف أيب وقوله فارسلون است

املضي وقوله يوسف أيها الصديق افتنا املعىن فجاء الرسول وهو الساقي إىل يوسف فقال له يوسف أيها الصديق 
ومساه صديقا من حيث كان جرب صدقه يف غري ما شيء وهو بناء مبالغة من الصدق مث قال له افتنا يف سبع بقرات 

  أي فيمن رأى يف املنام سبع 

ون أي تأويل هذه الرؤيا فيزول هم امللك لذلك وهم الناس وقيل لعلهم يعلمون مكانتك بقرات وقوله لعلهم يعلم
من العلم وكنه فضلك فيكون ذلك سببا لتخلصك ودأبا معناه مالزمة لعادتكم يف الزراعة وقوله فما حصدمت فذروه 

يلة ابقائها يف السنبل واملعىن يف سنبله إشارة برأىي نافع حبسب طعام مصر وحنطتها اليت ال تبقى عامني بوجه إال حب
أتركوا الزرع يف السنبل إال ما ال غىن عنه لألكل فيجتمع الطعام هكذا ويتركب ويؤكل األقدام فاألقدام وروي أن 

يوسف عليه السالم ملا خرج ووصف هذا الترتيب للملك وأعجبه أمره قال له امللك قد اسندت إليك تويل هذا 
ني املقبلة فكان هذا أول ما ويل يوسف وحتصنون معناه حترزون وختزنون قاله ابن عباس األمر يف األطعمة هذه السن

وهو مأخوذ من احلصن وهو احلرز وامللجأ ومنه حتصن النساء ألنه مبعىن التحرز وقوله يغاث الناس جائز أن يكون 
اهللا إذا فرج عنهم ومنه  من الغيث وهو قول ابن عباس ومجهور املفسرين أي ميطرون وجائز أن يكون من أغاثهم

الغوث وهو الفرج وفيه يعصرون قال مجهور املفسرين هي من عصر النباتات كالزيتون والعنب والقصب والسمسم 
والفجل ومص ربلد عصر ألشياء كثرية وقوله سبحانه وقال امللك ايتوين به فلما جاءه الرسول اآلية ملا رأى امللك 

وتضمن الغيب يف أمر العام الثامن مع ما وصف به من الصدق عظم يوسف يف وحاضروه نبل التعبري وحسن الرأي 
نفس امللك وقال ايتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك يعين امللك فسأله ما بال النسوة اليت قطعن أيديهن 

وقع النظر عليه بأن  وقصده عليه السالم بيان براءته وحتقق منزلته من العفة واخلري فرسم القصة بطرف منها إذا
األمر كله ونكب عن ذكر امرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لذمام ملك العزيز له ويف صحيح البخاري عن عبد 

  الرمحن بن القاسم صاحب ملك عن النيب صلى اهللا 

 عليه وسلم ولو لبثت يف السجن لبث يوسف الجبت الداعي املعىن لو كنت أنا لبادرت باخلروج مث حاولت بيان
عذري بعد ذلك وذلك أن هذه القصص والنوازل إمنا هي معرضة ليقتدي الناس هبا إىل يوم القيامة فأراد صلى اهللا 

عليه و سلم محل الناس على االحزم من األمور وذلك أن التارك ملثل هذه الفرصة رمبا نتج له بسبب التأخري خالف 
من الناس ال يأمن ذلك فاحلالة اليت ذهب النيب صلى اهللا  مقصوده وإن كان يوسف قد آمن ذلك بعلمه من اهللا فغريه

عليه و سلم بنفسه إليها حالة حزم ومدح ليقتدى به وما فعله يوسف عليه السالم حالة صرب وجتلد قال ابن العريب 



كر يف أحكامه وأنظر إىل عظيم حلم يوسف عليه السالم ووفرو أدبه كيف قال ما بال النسوة الليت قطعن أيديهن فذ
النساء مجلة لتدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح دون التصريح انتهى وهذه كانت أخالق نبينا حممد 

صلى اهللا عليه و سلم ال يقابل أحد مبكروه وإمنا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا من غري تعيني وباجلملة فكل خصلة 
صفياء فقد أتصف هبا نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم إذ كان خلقه محيدة مذكورة يف القرآن أتصف هبا األنبياء واأل

القرآن كما روته عائشة يف الصحيح وكما ذكر اهللا سبحانه اوالئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده انتهى وقوله إن 
ة وامرأة ريب بكيدهن عليم فيه وعيد وقوله قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه املعىن فجمع امللك النسو

العزيز معهن وقال هلن ما خطبكن اآلين أي أي شيء كانت قصتكن فجاوب النساء جبواب جيد تظهر منه براءة 
أنفسهن واعطني يوسف بعض براءة فقلن حاش هللا ما علمنا عليه من سوء فلماس معت امرأة العزيز مقالتهن 

ق بعد خفائه قاله اخلليل وغريه قال البخاري وحيدهتن حضرهتا نية وحتقيق فقالت اآلن حصحص احلق أي تبني احل
  حاش وحاشى تنزيه واستثناء وحصحص وضح انتهى مث أقرت على نفسها 

باملراودة والتزمت الذنب وابرأت يوسف الرباءة التامة وقوله ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب إىل قوله ريب غفور 
قول امرأة العزيز وقوله سبحانه وقال امللك ايتوين به  رحيم اختلف فيه أهل التأويل هل هو من قول يوسف أو من

استخلصه لنفسي املعىن أن امللك ملا تبينت له براءة يوسف وحتقق يف القصة أمانته وفهم أيضا صربه وعلو مهته 
عظمت عنده منزلته وتيقن حسن خالله فقال ايتوين به استخلصه لنفسي فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا 

أمني أي متمكن مما أردت أمني على ما ائتمنت عليه من شيء أما أمانته فلظهور براءته وأما مكانته فلثبوت مكني 
عفته وتراهته انتهى وملا فهم يوسف عليه السالم من امللك أنه عزم على تصريفه واالستعانة بنظره قال أجعلين على 

سف للعمل إمنا هي حسبة منه عليه السالم يف رغبته يف خزائن األرض ملا يف ذلك من مصاحل العباد قال ع وطلبه يو
أن يقع العدل وجائز أيضا للمرء أن يثين على نفسه باحلق إذا جهل أمره واخلزائن لفظ عام جلميع ما ختتزنه اململكة 
 من طعام ومال وغريه وقوله سبحانه وكذلك مكنا ليوسف يف األرض اإلشارة بذلك إىل مجيع ما تقدم من مجيل صنع

اهللا به فروي أن العزيز مات يف تلك الليايل وقال ابن إسحاق بل عزله امللك مث مات اظفري فواله امللك مكانه 
وزوجه زوجته فلما دخلت عليه عروسا قال هلا أليس هذا خريا مما كنت أردت فدخل يوسف هبا فوجدها بكرا 

ه مث عظم ملك يوسف وتغلب على حال وولدت له ولدين وروي أيضا أن امللك عزل العزيز وويل يوسف موضع
امللك أمجع قال جماهد وأسلم امللك آخر أمره ودرس أمر العزيز وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته وشاخت فلما 

  كان يف بعض األيام لقيت يوسف يف طريق واجلنود حوله ووراءه وعلى رأسه بنود عليها مكتب هذه سبيلي 

ن ابعين وسبحان اهللا وما انا من املشركني فصاحب به وقالت سبحان اهللا من أعز ادعوا إىل اهللا على بصرية انا وم
العبيد بالطاعة وأذل األرباب باملعصية فعرفها وقالت له تعطف علي وارزقين شيئا فدعا له وكلمها واشفق حلاهلا 

صحته ويطول الكالم  ودعا اهللا تعاىل فرد عليها مجاهلا وتزوجها وروي يف حنو هذا من القصص ما ال يوقف على
بسبوقه وباقي اآلية بني واضح للمستبصرين ونور وشفاء لقلوب العارفني وقوله ليوسف ابو البقاء الالم زائدة أي 
مكنا يوسف وجيوز أال تكون زائدة فاملفعول حمذوف أي مكنا ليوسف األمور انتهى وقوله عز و جل وجاء أخوة 

قال السدي وغريه سبب جميئهم أن اجملاعة اتصلت ببالدهم وكان  يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون
الناس ميتارون من عند يوسف وهو يف رتبة العزيز املتقدم وكان ال يعطى الوارد أكثر من محل بعري يسوي بني الناس 

ليه وروي يف فلما ورد أخوته عرفهم ومل يعرفوه لبعد العهد وتغري سنه ومل يقع هلم بسبب ملكه ولسانه القبطي ظن ع



بعض القصص أنه ملا عرفهم أراد أن خيربوه جبيمع أمرهم فباحثهم بأن قال هلم بترمجان اظنكم جواسيس فاحتاجوا 
حينئذ إىل التعريف بأنفسهم فقالوا حنن أبناء رجل صديق وكنا اثين عشر ذهب منا واحد يف الربية وبقي أصغرنا عند 

قي منا وكنا عشرة وهلم أحد عشر بعري فقال هلم يوسف ومل ختلف أحدكم أبينا وجئنا حنن للمرية وسقنا بعري البا
قالوا حملبة أبينا فيه قال فأتوا هبذا األخ حىت أعلم حقيقة قولكم وأرى مل أحبه أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقني 

إنزاهلم وأدخاهلم يف وروي يف القصص أهنم وردوا مصر واستأذنوا على العزيز وانتسبوا يف االستيذان فعرفهم وأمر ب
ثاين يوم على هيئة عظيمة مللكه وروي أنه كان متلثما ابدا سترا جلماله وأنه كان يأخذ الصلواع فينقره ويفهم من 

  طنينه صدق احلديث من كذبه فسئلوا عن 

أخبارهم فكلما صدقوا قال هلم يوسف صدقتم فلما قالوا وكان لنا أخ أكله الذيب أطن يوسف الصواع وال 
بتم مث تغري هلم وقال أراكم جواسيس وكلفهم سوق األخ الباقي ليظهر صدقهم يف ذلك يف قصص طويل جاءت كذ

اإلشارة إليه يف القرآن واجلهاز ما حيتاج إليه املسافر من زاد ومتاع وقوله بأخ لكم ص نكره لرييهم أنه ال يعرفه 
ثاين أنت عامل ألن التعريف به يفيد نوع عهد يف وفرق بني غالم لك وبني غالمك ففي األول أنت جاهل به ويف ال

الغالم بينك وبني املخاطب انتهى وقول يوسف أال ترون أين أويف الكيل اآلية يرغبهم يف نفسه آخرا ويؤنسهم 
ويستميلهم والنزلني يعين املضيفني مث توعدهم بقوله فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال تقربون أي يف املستأنف 

ي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كان يوسف يلقى حصاة يف إناء فضة خموص بالذهب فيظن فيقول هلم ورو
إن هذا اإلناء خيربين أن لكم أبا شيخا وروي أن ذلك اإلناء به كان يكيل الطعام إظهارا لعزته حبسب غالئه وروي 

هر كل ما فعله يوسف معهم أنه بوحي وأمر وإال أن يوسف استوىف يف تلك السنني أموال الناس مث امالكهم وظا
فكان بر يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه لكن اهللا تعاىل أعلمه مبا يصنع ليكمل أجر يعقوب وحمنته وتتفسر 
الرؤيا األوىل وقوله لعلهم يعرفوهنا يريد لعلهم يعرفوا هلا يدا وتكرمة يرون حقها فريغبون يف الرجوع إليناوأما ميز 
البضاعة فال يقال فيه لعل وقيل قصد يوسف برد البضاعة أن يتحرجوام ن أخذ الطعام بال مثن فريجعوا لدفع الثمن 
وهذا ضعيف من وجوه وسرورهم بالبضاعة وقوهلم هذه بضاعتنا ردت إلينا يكشف أن يوسف مل يقصد هذا وإمنا 

هم يف تلك الشدة كان واجبا عليه وقيل قصد أن يستميلهم ويصلهم ويظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم وجرب
  علم عدم البضاعة والدرهم عند أبيه فرد البضاعة إليهم ليال مينعهم العدم من الرجوع إليه وقيل 

جعلها توطئة جلعل السقاية يف رحل أخيه بعد ذلك ليبني أنه مل يسرق ملن يتأمل القصة والظاهر من القصة أنه إمنا 
وأصل نكتل نكتئل وقوهلم منع منا الكيل ظاهره أهنم أشاروا إىل قوله فال كيل لكم  أراد االستيالف وصلة الرحم

عندي فهو خوف من املستأنف وقيل اشاروا إىل بعري يامني واألول أرجح مث تضمنوا له حفظه وحيطته وقول يعقوب 
ى يف ذلك من املصلحة لكنه عليه السالم هل آمنكم عليه اآلية هل توقيف وتقرير ومل يصرح مبمنعهم من محله ملا رأ

أعلمهم بقلة طمانينته إليهم ولكن ظاهر أمرهم أهنم قد أنابوا إىل اهللا سبحانه وانتقلت حاهلم فلم خيف على يامني 
كخوفه على يوسف وقرأ نافع وغريه خري حفظا وقرأ محزة وغريه خري حافظا ونصب ذلك يف القراءتني على التمييز 

ن حفظكم فاستسلم يعقوب عليه السالم هللا وتوكل عليه وقوهلم ما نبغي حيتمل أن تكون واملعىن أن حفظ اهللا خري م
ما استفهاما قاله قتادة ونبغي من البغية أي ماذا نطلب بعد هذه التكرمة هذا مالنا رد إلينا مع مريتنا قال 

ونبغي منا البغي أي ما تعدينا الزجاجوحيتمل أن تكون مانافية أي ما بقي لنا ما نطلب وحيتمل أن تكون أيضا نافية 
فكذبنا على هذا امللك وال نفي وصف امجاله واكرامه هذه البضاعة ردت إلينا وقرأ أبو حيوة ما تبغي على خماطبة 



يعقوب وهي مبعىن ما تريد وما تطلب وقوهلم ونزدادكيل بعري يردون بعري أخيهم إذ كان يوسف إمنا محل هلم عشرة 
عشر لغيب صاحبه وقوهلم ذلك كيل يسري قيل معناه يسري على يوسف أن يعطيه وقال أبعرة ومل حيمل احلادي 

  السدي يسري أي سريع ال حنبس فيه وال منطل 
وقوله تعاىل فلما ءاتوه موثقهم فاآلية أي ملا عاهدوه اشهد اهللا بينه وبينهم بقوله اهللا على ما نقول وكيل والوكيل 

  القيم احلافظ الضامن 
  حياط بكم لفظ عام جلميع وجوه الغلبة أنظر أن يعقوب عليه السالم قد توثق يف هذه القصة وأشهد  وقوله إال أن

اهللا تعاىل ووصى بنيه وأخرب بعد ذلك بتوكله فهذا توكل مع من سبب وهو توكل مجيع املؤمنني إال من شذ يف رفض 
ض األنبياء عليهم السالم والشارعون السعي بالكلية وقنع باملاء وبقل الربية فتلك غاية التوكل وعليها بع

منهممثبتون سنن التسبب اجلائز قال الشيخ العارف باهللا عبد اهللا بن أيب محزة رضي اهللا عنه وقد أشتمل القرآن على 
أحكام عديدة فمنها التعلق باهللا تعاىل وترك األسباب ومنها عمل األسباب يف الظاهر وخلو الباطن من التعلق هبا 

ازكاها ألن ذلك مجع بني احلكمة وحقيقة التوحيد وذلك ال يكون إال لالفذاذ الذين من اهللا عليهم وهو اجلها و
بالتوفيق ولذلك مدح اهللا تعاىل يعقوب عليه الصالة و السالم يف كتابه فقال وإنه لذو علم ملا علمناه ولكن أكثر 

احلكمة مث رد األمر كله هللا تعاىل واستسلم إليه الناس ال يعلمون ألنه عمل األسباب وأجتهد يف توفيتها وهو مقتضى 
وهو حقيقة التوحيد فقال وما أغىن عنكم من اهللا من شيء أن احلكم إال هللا اآلية فأنثى اهللا تعاىل عليه من أجل مجعه 

  بني هاتني احلالتني العظيمتني 
د وكانوا أهل مجال وبسطة وقوله ال تدخلوا من باب واحد قيل خشي عليهم العني لكوهنم أحد عشر لرجل واح

  قاله ابن عباس وغريه 
وقوله سبحانه وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم روي أنه ملا ودعوا أباهم قال هلم بلغوا ملك مصر سالمي وقولوا 

له أن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا ويف كتاب أيب منصور املهراين أنه خاطبه بكتاب قرئى على 
  ى يوسف فبك

وقوله سبحانه ما كان يغىن عنهم من اهللا من شيء إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها مبثابة قوهلم مل يكن يف ذلك دفع 
قدر اهللا بل كان أربا ليعقوب قضاه فاالستثناء ليس من األول واحلاجة هي ان يكون طيب النفس بدخوهلم من 

  اهللا عليه و سلم سد كوة أبواب متفرقة خوف العني ونظري هذا الفعل أن النيب صلى 

يف قرب حبجر وقال إن هذا ال يغين شيئا ولكنه تطييب لنفس احلي مث اثىن اهللا عز و جل على يعقوب بأنه لقن ما علمه 
اهللا من هذا املعىن وأن أكثر الناس ليس كذلك وقال قتادة معناه لعامل مبا علمناه وقال سفيان من ال يعمل ال يكون 

   يعطيه اللفظ إما أنه صحيح يف نفسه يرجحه املعىن وما تقتضيه منزلة يعقوب عليه السالم عاملا قال ع وهذا ال
وقوله اين اال اخوك قال ابن إسحاق وغريه أخربه بأنه أخوه حقيقة واستكتمه وقال له ال تبال بكل ما تراه من 

  املكروه يف حتيلي يف أخذك منهم وكان يامني شقيق يوسف 
كانوا يعملون حيتمل أن يشري إىل ما عمله األخوة وحيتمل اإلشارة إىل ما يعمله فتيان يوسف من  وقوله فال تبتئس مبا

  أمر السقاية وحنو ذلك وتبتئس من البؤس أي ال حتزن وال هتتم وهكذا عرب املفسرون 
ون هذا من وقوله سبحانه فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارق

الكيد الذي يسره اهللا ليوسف عليه السالم وذلك أنه كان يف دين يعقوب أن يستعبد السارق وكان يف دين مصر 



أن يضرب ويضعف عليه العزم فعلم يوسف أن أخوته لثقتهم برباءة ساحتهم سيدعون يف السرقة إىل حكمهم 
اهلم على يعقوب وعليهم ملا علم يف ذلك من  فتحيل لذلك واستسهل األمر على ما فيه من رمي ابرياء وادخال

الصالح يف اآلجل وبوحي ال حمالة واردة من اهللا حمنتهم بذلك والسقاية اإلناء الذي به يشرب امللك وبه كان يكيل 
الطعام للناس هكذا نص مجهور املفسرين ابن عباس وغريه ووري أنه كان من فضة وهذا قول اجلمهور وكان هذا 

م من يامني قاله السدي وهو الظاهر فلما فصلت العري باوقارها وخرجت من مصر فيما روي امر هبم اجلعل بغري عل
فحبسوا واذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون وخماطبة العري جماز واملراد أرباهبا ت قال اهلروي قوله تعاىل ايتها العري 

  اإلبل 

 وهذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم يا خيل اهللا أركيب أراد يا واحلمري اليت حيمل عليها األمحال وأراد أصحاب العري
أصحاب خيل اهللا اكيب وأنت ايا ألنه للعري وهي مجاعة انتهى فلما مسع أخوة يوسف هذه املقالة اقبلوا عليم وساءهم 

أول بل سألوا إكمال أن يرموا هبذه املثلبة وقالوا ماذا تفقدون ليقع التفتيش فتظهر براءهتم ومل يلوذوا باإلنكار من 
الدعوى عسى أن يكون فيها ما تبطل به فال حيتاج إىل خصام قالوا نفقد صواع امللك وهو املكيال وهو السقاية قال 
أبو عبيدة يؤنث الصواع من حيث مسي سقاية ويذكر من حيث هو صاع ت ولفظ أيب عبيدة اهلروي قال األخفش 

رجهامن وعاء أخيه فانث وقال ملن جاء به محل بعري فذكر ألنه عين به الصاع يذكر ويؤنث قال اهللا تعاىل مث استخ
  الصواع انتهى 

وقوله وملن جاء به محل بعري أي ملن دل على سارقه وجرب الصواع وهذا جعل وقوله وأنا به زعيم محالة قال جماهد 
  الزعيم هو املؤذن الذي قال أيتها العري والزعيم الضامن يف كالم العرب 

عاىل قالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض روي أن أخوة يوسف كانوا ردوا البضاعة املوجودة يف وقوله ت
الرحال وحترجوا من أخذ الطعام بال مثن فلذلك قالوا لقد علمتم أي لقدعلمتم منا التحري وروي أهنم كانوا قد 

لهم ليال تنال زروع الناس فلذلك قالوا لقد علمتم اشتهروا مبصر بصالح وتعفف وكانوا جيعلون األكمة يف أفواه إب
والتاء يف تاهللا بدل من الواو وال تدخل التاء يف القسم إال يف هذا اإلسم قال ابن العريب يف أحكامه قال الطربي قوله 
 تعاىل قالوا جزاؤه من وجد يف رحله على حذف مضاف تقديره جزاؤه استعباد أو استرقاق من وجد يف رحله انتهى
  وقوهلم كذلك جنزي الظاملني أي هذه سنتنا وديننا يف أهل السرقة أن يتملك السارق كما متلك هو الشيء املسروق 

  وقوله سبحانه فبدأ بأوعيتهم اآلية بدؤه أيضا 

من أوعيتهم متكني للحيلة وإبعاد لظهور أهنا حيلة وأضاف اهللا سحبانه الكيد إىل ضمريه ملا خرج القدر الذي أباح 
ليوسف أخذ أخيه خمرج ما هو يف اعتقاد الناس كيد وقال السدي والضحاك كدنا معناه صنعنا ودين امللك فسره به 

ابن عباس بسلطانه وفسره قتادة بالقضاء واحلكم وهذا متقارب قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل كذلك كذنا 
استرقاق السارق وإمنا كان دينه أن يأخذ اجملين عليه  ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إذ كان امللك ال يرى

من السارق مثلي السرقة إال إن يشاء اهللا التزام األخوة لدين يعقوب باالسترقاق فقضى عليهم به انتهى قال ع 
 واالستثناء يف هذه اآلية حكاية حال التقدير إال أن يشاء اهللا وما وقع من هذه احليلة وروى أبو عمر بن عبد الرب

بسنده عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال يف قوله عز و جل نرفع درجات من نشاء قال بالعلم انتهى من كتاب 
العلم وقوله سبحانه وفوق كل ذي علم عليم املعىن أن البشر يف العلم درجات فكل عامل فال بد من أعلم منه فأما 

ن عباس وروي أيضا عن ابن عباس إمنا العليم اهللا وهو من البشر وأما اهللا عز و جل فهذا تأويل احلسن وقتادة واب



فوق كل ذي علم قال ابن عطاء اهللا يف التنوير أعلم أن العلم حيث ما تكرر يف الكتاب العزيز أو يف السنة فإمنا 
ابن  املراد به العلم النافع الذي تقارنه اخلشية وتكتنفه املخافة انتهى قال الشيخ العراف أبو القاسم عبد الرمحن

يوسف اللجاءي رمحه اهللا إذا كملت للعبد ثالث خصال وصدق فيهاتفجر العلم من قلبه على لسناه وهي الزهد 
واإلخالص والتقوى قال وال مطمع يف هذا العلم املذكور إال بعد معاجلة القلب من علله اليت تشينه كالكرب واحلسد 

املنزلة والطمع واحلرص والقسوة واملداهنة واحلقد  والغضب والرياء والسمعة واحملمدة واجلاه والشرف وعلو
  والعداوة وكل ما عددناه من العلل وما 

مل نعده راجع إىل أصل واحد وهو حب الدنيا ألن حبها عنه يتفرع كل شر وعنه يتشعب كل قبيح فإذا زالت هذه 
رضى واألنس واحملبة والشوق العل ظهر الصدق واإلخالص والتواضع واحللم والورع والقناعة والزهد والصرب وال

والتوكل واخلشية واحلزن وقصر األمل ومزاج النية بالعلم فينبع العلم وينتفي اجلهل ويضيء القلب بنور االهي 
ويتألأل اإلميان وتوضح املعرفة ويتسع اليقني ويتقوى اإلهلام وتبدو الفراسات ويصفى السر وتتجلى األسرار وتوجد 

يس بني العبد والترقي من سفل إىل علو األ حب الدنيا فإن الترقي يتعذر من أجل حبها ألهنا الفوائد قال رمحه اهللا ول
جاذبة إىل العامل الظلماين وطباع النفوس لذلك ماثلة فإن أردت أن تقتفي أثر الذاهبني إىل اهللا تعاىل فاستخفف 

طر إىل امليتة والسالم انتهى وروي أن بدنياك وأنظرها بعني الزوال وأنزل نفسك عند أخذ القوت منها منزلة املض
املفتش كان إذا فرغ من رحل رجل فلم جيد فيه شيئا استغفر اهللا عز و جل من فعله ذلك وظاهر كالم قتادةوغريه 
أن املستغفر هو يوسف حىت انتهى إىل رحل بنيامني فقال ما أظن هذا الفىت رضي هبذا وال أخذ شيئا فقال له إخوته 

ىت تفتشه فهو أطيب لنفسك ونفوسنا ففتش حينئذ فأخرج السقاية وروي أن أخوة يوسف ملا رأوا واهللا ال تربح ح
ذلك عنفوا بنيامني وقالوا له كيف سرقت هذه السقاية فقال هلم واهللا ما فعلت فقالوا له فمن وضعها يف رحلك قال 

وحيتمل على السرقة وقوله سبحانه  الذي وضع البضاعة يف رحالكم والضمري يف قوله استخرجها عائد على السقاية
قالوا إن يسرق أي قالوا أخوة يوسف إن كان هذا قد سرق فغري بدع من ابين راحيل ألن أخه يوسف قد كان 

سرق فهذا من األخوة إحناء على ابين راحيل يوسف ويامني وهذه األقوال منهم عليهم السالم إمنا كانت حبسب 
  لم يعنوا يف غيبة ليوسف وإمنا قصدوا الظاهر موجب احلكم يف النازلتني ف

األخبار بأمر جرى ليزول بعض املعرة عنهم وخيتص هبا هذان الشقيقان وأما ما روي يف سرقة يوسف فاجلمهور على 
أن عمته كانت ربته فلما شب أراد يعقوب أخذه منها فولعت به وأشفقت من فراقه فأخذت منطقة إسحاق وكانت 

ا من حتت ثيابه مث صاحب وقالت إين قد فقدت املنطقة ويوسف قد خرج هبا ففتشت متوارثة عندهم فنطقته هب
فوجدت عنده فاسترقته حسب ما كان يف شرعهم وبقي عندها حىت ماتت فصار عند أبيه وقوله فاسرها يوسف 

افصاحا كأنه أسر  يعين أسر اخلرة اليت حدثت يف نفسه من قول األخوة وقوله أنتم شر مكانا اآلية الظاهرمنه أنه قاهلا
هلم كراهية مقالتهم مث جنههم بوقهل أنتم شر مكانا أي لسوء أفعالكم واهللا أعلم إن كان ما وصفتموه حقا ويف 
اللفظ إشارة إىل تكذبيهم ومما يقوي هذا عندي أهنم تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا إىل الشفاعة بأبيهم عليه 

ال يف نفسه وأنه تفسري للذي أسر يف نفسه فكأن املراد قال يف نفسه انتم شر السالم وقالت فرقة مل يقل هذا الكالم إ
مكانا وذكر الطربي هنا قصصا اختصاره أنه ملا استخرجت السقاية من رحل يامني قال أخوته يا بين راحيل ال يزال 

موه ووضع هذا الصواع يف البالء ينالنا من جهتكم فقال يامني بل بنو راحيل يناهلم البالء منكم ذهبتم بأخي فأهكت
رحلي الذي وضع الدراهم يف رحالكم فقالوا ال تذكر الدراهم ليال نؤخذ هبا مث دخلوا على يوسف فأخذ الصواع 



فنقره فظن فقال أنه خيرب أنكم ذهبتم بأخ لكم فبعتموه فسجد يامني وقال أيها العزيز سل سواعك هذا خيربك باحلق 
أن روبيل غضب وقف شعره حىت خرج من ثيابه فأمر يوسف بنياله فمسه  يف قصص يطول أثرنا اختصاره وروي

فسكن غضبه فقال روبيل لقد مسين أحد من ولد يعقوب مث أهنم تشاوروا يف حماربة يوسف وكانوا أهل قوة ال 
 يدانون يف ذل فلما أحس يوسف بذلك قال إىل روبيل فلببه وصرعه فرأوا من قوته ما استعظموه وقالوا يا أيها

  العزيز 

اآلية وخاطبوه باسم العزيز إذ كان يف تلك اخلطة بعزل األول أو موته علىما روي يف ذلك وقوله فخذ أحدنا 
مكانه حيتمل أن يكون ذلك منهم جمازا وحيتمل أن يكون حقيقة على طريق احلمالة حىت يصل يامني إىل أبيه ويعرف 

 اآلية وقوله سبحانه فلما استيأسوا منه اآلية يقا يئس يعقوب جلية األمر فمنع يوسف من ذلك وقال معاذ اهللا
واستيأس مبعىن واحد قال البخاري خلصوا جنيا اعتزلوا واجلمع أجنية ولألثنني واجلمع جني وأجنية انتهى وقال اهلروي 

ن كان خلصوا جنيا أي متيزوا عن الناس متناجني انتهى وكبريهم قال جماهد هو مشعون كان كبريهم رأيا وعلما وإ
روبيل أسنهم وقال قتادة هو روبيل ألنه اسنهم وهذا أظهر ورجحه الطربي وذكرهم أخوهم ميثاق أبيهم لتأتنىن به 
إال أن حياط بكم وقوله فلن أرح األرض قال ص برح التامة مبعىن ذهب وظهر ومنه برح اخلفاء أي ظهر واملتوجه 

 بواسطة فاحتيج إىل تضمينه معىن فارق واألرض مفعول به هنا معىن ذهب لكنه الينصب الظرف املكاين املختص إال
وال جيوز أن تكون ابرح ناقصة انتهى وقوله ارجعوا إىل أبيكم األمر بالرجوع قيل هو من قول كبريهم وقيل من 

قول يوسف واألول أظهر وذكر الطربي أن يوسف قال هلم إذا أتيتم أباكم فاقرءوا عليه السالم وقولوا له إن ملك 
صر يدعو لك أن ال متوت حىت ترى ولدك يوسف ليعلم أن يف أرض مصر صديقني مثله وقرأ اجلمهور سرق م

وروي عن الكسائي وغريه سرق ببنائه للمفعول وما شهدنا إال مبا علمنا أي باعتبار الظاهر والعلم يف الغيب إىل اهللا 
يت كانوا فيها وهي مصر قاله ابن عباس واملراد ليس ذلك يف حفظنا هذا تأويل ابن إسحاق مث استشهدوا بالقرية ال

  أهلها قال البخاري سولت أي زبنت وقوله يعقوب عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعا يعين بيوسف ويامني وروبيل 

الذي مل يربح األرض ورجاؤه هذا من جهات منها حسن ظنه باهللا سبحانه يف كل حال ومنها رؤيا يوسف املتقدمة 
ا ومنها ما أخربوه عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه وقوله سبحانه وتوىل عنهم أي زال بوجهه فإنه كان ينتظره

عنهم ملتجأ إىل اهللا وقال يا اسفى على يوسف قال احلسن خصت هذه األمة باالسترجاع أال ترى إىل قول يعقوب 
و يا غالما ويا ابتا وال يبعد أن جيتمع يا اسفى قال ع واملراد يا اسفى لكن هذه لغة من يرد ياء اإلضافة ألفا حن

االسترجاع ويا اسفى هلذه األمة وليعقوب عليه السالم وروي أين عقوب عليه السالم حزم حزم سبعني ثكلى 
وأعطي أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باهللا قط رواه احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو كظيم مبعىن كاظم 

ظ ووصف يعقوب بذلك ألنه مل يشك إىل أحد وإمنا كان يكمد يف نفسه وميسك مهه يف كما قال والكاظمني الغي
صدره فكان يكظمه أي يرده إىل قلبه ت وهذاينظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم القب حيزن والعني تدمع 

قال ابن املبارك يف وال نقول إال ما يرضي الرب احلديث ذكر هذا صلى اهللا عليه و سلم عند موت ولده إبراهيم 
رقائقه أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل وأبيضت عيناه من احلزن فهو كظيم قال كظم على احلزن فلم يقل إال 

خريا انتهى قال ابن العريب يف أحكامه ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف أبنه إبراهيم 
 نقول إال ما يرضى الرب وانا بفراقك يا إبراهيم حملزونون وقال أيضا يف الصحيح أن العني دمع والقلب حيزن وال

صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب وإمنا يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو يرحم انتهى 



فتأ فتحذف ال يف هذا املوضع من القسم خرجه البخاري وغريه وقوله تعاىل قالوا تاهللا تفتؤا اآلية املعىن تاهللا ال ت
  لداللة الكالم عليها فمن ذلك قول 

  ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصايل ... فقلت ميني اهللا ابرح قاعدا ... امرئي القيس 
  ... تاهللا يبقى على اآليام ذو حيد ... ومنه قول اآلخر 

العمل تقول واهللا الفتئت قاعدا كما تقول ال زلت وال أراد ال أبرح وال يبقى وفتضى مبنزلة زال وبرح يف املعىن و
برحت وعبارة الداودي وعن ابن عباس تفتؤا أي ال زال تذكر يوسف حىت تكون حرضا انتهى واحلرض الذي قد 

هناه اهلرم أو احلب أو احلزن إىل حال فساد األعضاء والبدن واحلس يقال رجل حارض أي ذو هم وحزن ومنه قول 
  ... حىت بليت وحىت شفين السقم ...  امرؤ جل يب حب فاحرضين إين... الشاعر 

واحلرض باجلملة الذي فسد ودنا موته قال جماهد احلرض ما دون املوت ويف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ما 
وله إمنا من مؤمن ميرض حىت حيرضه املرض إال غفر له انتهى من رقائق ابن املبارك مث اجاهبم يعقوب عليه السالم بق

اشكوا بثي وحزين إىل اهللا أي إين لست ممن جيزع ويضجر وإمنا أشكوا إىل اهللا والبث ما يف صدر اإلنسان مما هو 
معتزم أن يثبته وينشره وقالوا أبو عبيدة وغريه البث أشد احلزن قال الداودي عن ابن بري قال من بث فلم يصرب مث 

وقول وتيأسوامن روح اهللا اآلية الروح الرمحة مث جعل اليأس من رمحة اهللا  قرأ إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهللا انتهى
وتفرجيه من صفة الكافرين إذ فيه ما التكذيب بالربوبية وأما اجلهل بصفات اهللا تعاىل والبضاعة القطعة من املال 

فعوة املتحيل هلا وباجلملة يقصد هبا شراء شيء ولزمها عرف الفقه فيما الحظ حلملها من الربح واملزجاة معناها املد
فمن يسوق شيئا ويتلطف يف تسيريه فقد ازجاه فإذا كانت الدراهم مدفوعة نازلة القدر حتتاج أنيعتذر معها ويشفع 

  هلا فهي مزجاة فقيل كان ذلك ألهنا كانت زيوفا قاله 

اد وبني هذه املزجاة قاله ابن عباس وقيل كانت بضاعتهم عروضا وقوهلم وتصدق علينا معناه ما بني الدراهم اجلي
السدي وغريه وقال الداودي عن ابن جريج وتصدق علينا قال أردد علينا أخانا انتهى وهو حسن وقوله تعاىل هل 

علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون روي أن يوسف عليه السالم ملا قال له إخوته مسنا وأهلنا الضر 
ق وأرفض دمعه باكيا فشرع يف كشف أمره إليهم فروي أنه حسر قناعة واستعطفوه رق ورمحهم قال ابن إسحا

وقال هلم هل علمتم اآليةوما فعلتم بيوسف وأخيه أي من التفريق بينهما يف الصغر وما ناهلما بسببكم من احملن غذ 
اطبة تنبهوا أنتم جاهلون نسبهم إما إىل جهل املعصية وإما إىل جهل الشباب وقلة احلنكة فلما خاطبهم هذه املخ

ووقع هلم الظن القوي وقرائن احلال أنه يوسف فقالوا ائنك النت يوسف مستفهمني فأجباهم يوسف كاشفا أمره 
قال أنا يوسف وهذا أخي وباقي اآلية بني وقوله سبحانه قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلطاطئني هذا منهم 

  تغفار منه وءاثرك لفظ يعم مجيع التفضيل استنزال ليوسف وأقرار بالذنب يف ضمنه اس
وقوله ال تثريب عليكم عفو مجيل وقال عكرمة أوحى اهللا إىل يوسف بعفوك عن أخوتك رفعت لك ذكرك والتثريب 

اللوم والعقوبة وماجرى معهما من سوء معتقد وحنوه وعرب بعض الناس عن التثريب بالتعيري ووقف بعض القرأة 
ر اهللا لكم ووقف أكثرهم اليوم وابتدأ يغفر اهللا لكم على جهة الدعاء هو تأويل ابن إسحاق عليكم وابتدأ اليوم يغف

  والطربي وهو الصحيح الراجح يف املعىن ألن الوقف اآلخر فيه حكم على مغفرة اهللا اللهم إال أن يكون ذلك بوحي 
يص كان من ثياب اجلنة كساه اهللا وقوله إذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه أىب قال النقاش روي أن هذا القم

  إبراهيم مث توارثه بنوه قال ع وهذا حيتاج إىل سند 



والظاهر أنه قميص يوسف كسائر القمص وقول يوسف يأت بصريا فيه دليل على أن هذا كله بوحي وإعالم من 
عباس وقال هاجت ريح اهللا تعاىل وروي أن يعقوب وجد ريح يوسف وبينه وبني القميص مسرية مثانية أيام قاله ابن 

فحملت عرفه وقول يعقوب إين الجد ريح يوسف خماطبة حلاضريه فروي أهنم كانوا حفدته وقيل كانوا بعض بنيه 
وقيل كانوا قرابته وتفندون معناه تردون رأيي وتدفعون يف صدره وهذاهو التفنيذ لغة قال منذر بن سعيد يقال شيخ 

تيدهم ليعقوب إمنا كان ألهنم كانوا يعقتدون أن هواه قد غلبه يف جانب مفند أي قد فسد رأيه والذي يشبه أن تف
يوسف وقال ص معىن تفندون تسفهون انتهى وقوهلم إنك لفي ضاللك القدمي يريدون لفي انتالفك يف حمبة يوسف 

  وليس بالضالل الذي هو يف العرف ضد الرشاد ألن ذلك من اجلفاء الذي ال يسوغ هلم مواجهته به 
سبحانه فلما ان جاء البشري القاه على وجهه فارتد بصريا روي عن ابن عباس أن البشري كان يهوذا ألنه كان وقوله 

جاء بقميص الدم وبصريا معناه مبصرا وروي أنه قال للبشري على أي دين تركت يوسف قال على اإلسالم قال 
  احلمد هللا اآلن كملت النعمة 

نا ذنوبنا اآلية روي أن يوسف عليه السالم ملا غفر ألخوته وحتققوا أن أباهم يغفر وقوله تعاىل قالوا يا ابانا استغفر ل
هلم قال بعضهم لبعض ما يغىن عنا هذا أن مل يغفر اهللا لنا فطلبوا حينئذ من يعقوب عليه السالم أن يطلب هلم املغفرة 

ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و من اهللا تعاىل واعترفوا باخلطأ فقال هلم يعقوب سوف استغفر لكم ريب ت وعن 
سلم قال لعلي رضي اهللا عنه إذا كان ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر فإهنا ساعة مشهودة 

والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لنبيه سوف استغفر لكم ريب يقول حىت تأيت ليلة اجلمعة وذكر 
  سن غريب احلديث رواه الترمذي وقال ح

ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم ورواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني وقال صحيح على شرط 
  الشيخني يعين البخاري ومسلما انتهى من السالح 

وقوله سبحانه ءاوى إليه أبويه قال بن إسحاق واحلسن أراد باألبوين أباه وأمه وقيل أراد أباه وخالته قال ع واألول 
  هر حبسب اللفظ إال أن يثبت بسند أن أمه قد كانت ماتت أظ

وقوله إن شاء اهللا هذا االستثناء هو الذي ندب القرآن إليه أن يقوله اإلنسان يف مجيع ما ينفذه يف الستقبل والعرش 
 سرير امللك وخروا له سجدا أي سجود حتية فقيل كان كالسجود املعهود عندنا من وضع الوجه باألرض وقيل بل

دون ذلك كالركوع البالغ وحنوه مما كان سرية حتياهتم للملوك يف ذلك الزمان وأمجع املفسرون أنه كان سجود حتية 
  ال سجود عبادة وقال احلسن الضمري يف له هللا عز و جل ورد هذا القول على احلسن 
يوسف ليعقوب هذا السجود  وقوله عز و جل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقا املعىن قال

الذي كان منكم هو ما آلت إليه رؤياي قدميا يف األحد عشر كوكبا والشمس والقمر قد جعلها ريب حقا مث أخذ 
عليه السالم يعدد نعم اهللا عليه وقال وقد أخرجين من السجن وترك ذكر أخراجه من اجلب ألن يف ذكره جتدبد 

وختبيث النفوس ووجه آخر أنه خرج من اجلب إىل الرق ومن السجن إىل فعل أخوته وخزيهم وحتريك تلك الغوائل 
  امللك فالنعمة هنا واضح 

  أن ريب لطيف ملا يشاء أي من األمور أن يفعله 
أنه هو العليم احلكيم قال ع وال وجه يف ترك تعريف يوسف أباه حباله منذ خرج من السجن إىل العز إال الوحي من 

ميتحن به يعقوب وبنيه وأراد من صورة مجعهم ال إله إال هو وقال النقاش كان ذلك الوحي يف اهللا تعاىل ملا أراد أن 
  اجلب وهو قوله سبحانه 



  وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون وهذا حمتمل 
  وقوله رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من 

ليه السالم ملا عدد يف هذه اآلية نعم اهللا عنده تشوق إىل تأويل األحاديث اآلية ذكر كثري من املفسرين أن يوسف ع
لقاء ربه ولقاء اجللة وصاحلي سلفه وغريهم من املؤمنني ورأى أن الدنيا قليلة فتمىن املوت يف قوله توفين مسلما 
ندي أنه واحلقين بالصاحلني وقال ابن عباس مل يتمن املوت نيبء غري يوسف وذكر املهدوي تأويال آخر وهو األقوى ع

ليس يف اآلية متين موت وإمنا متىن عليه السالم املوافاة على اإلسالم ال املوت وكذا قال القرطيب يف التذكرة أن معىن 
اآلية إذا جاء أجلي توفين مسلما قال وهذا القول هو املختار عند أهل التأويل واهللا أعلم انتهى وقوله صلى اهللا عليه 

لضر نزل به إمنا يريد ضرر الدنيا كالفقر واملرض وحنو ذلك ويبقى متين املوت خمافة  و سلم ال يتمنني أحدكم املوت
  فساد الدين مباحا وقد قال صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أدعيته وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضين إليك غري مفتون 

  وقوله أنت وليي أي القائم بأمري الكفيل بنصريت ورمحيت 
ن أبناء الغيب نوحيه إليك ذلك إشارة إىل ما تقدم من قصة يوسف وهذه اآلية تعريض وقوله عز و جل ذلك م

لقريش وتنبيه على آية صدق نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ويف ضمن ذلك الطعن على مكذبيه والضمري يف 
لطربي عن أيب لديهم عائد على أخوة يوسف وامجعوا معناه عزموا واألمر هنا هو إلقاء يوسف يف اجلب وحكى ا

عمران اجلوين أنه قال واهللا ما قص اهللا نبأهم ليعريهم أهنم األنبياء من أهل اجلنة ولكن اهللا قص علينا نبأهم ليال يقنط 
  عبده 

وقوله سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله وما تسأهلم عليه 
للكفرة وإقامة للحجة عليهم مث ابتدأ األخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة جلميع العامل من أجر اآلية توبيخ 

  نفعنا اهللا به ووفر حظنا منه 
  وقوله سبحانه وكأين من آية يف السموات واألرض يعين باآلية هنا املخلوقات 

  شون عليها املنصوبة لالعتبار الدالة على توحيد خالقها سبحانه ويف مصحف عبد اهللا مي
وقوله سبحانه وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون قال ابن عباس هي يف أهل الكتاب وقال جماهد وغريه هي 
يف العرب وقيل نزلت بسبب قول قريش يف الطواف التلبية لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك 

دهم يقول لبيك ال شريك لك يقول له قط قط أي قف هنا وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مسع أح
ال تزد إال شريكا هو لك والغاشية ما يغشى ويضى ويضم وبغتة أي فجأة وهذه اآلية من قوله وكاين من آية وأن 
كانت يف الكفار فإن العصاة يأخذون من ألفاظها حبظ ويكون اإلميان حقيقة والشرك لغويا كالرياء فقد قال عليه 

  م الرياء الشرك األصغر السال
وقوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا اآلية إشارة إىل دعوة اإلسالم والشريعة بأسرها قال ابن زيد املعىن هذا 

  أمري وسنيت ومنهاجي والبصرية اسم ملعتقد اإلنسان يف األمر من احلق واليقني 
املستكن يف أدعوا ومن معطوف عليه وذلك بأن تكون األمة  وقوله انا ومن اتبعين حيتمل أن يكون أنا تأكيد للضمري

كلها أمرت باملعروف داعية إىل اهللا الكفرة والعصاة قال ص وجيوز أن يكون أنا مبتدأ وعلى بصرية خرب مقدم ومن 
  معطوف عليه انتهى وسبحان اهللا تنزيه هللا أي وقل سبحان اهللا متربيا من الشرك 

قبلك إال رجاال يوحى إليهم اآلية تتضمن الرد على من استغرب إرسال الرسل من  وقوله سبحانه وما أرسلنا من



البشر والقرى املدن قال احلسن مل يبعث اهللا رسوال قط من أهل البادية قال ع والتبدي مكروه إال يف الفتنة وحني 
ر ويف منازل وربوع وأيضا يفر بالدين وال يعترض هذا ببدو يعقوب ألن ذلك البدو مل يكن يف أهل عمود بل هو بتق

  إمنا جعله بدوا باالضافة إىل مصر كما هي بنات احلواضر بدو 

باإلضافة إىل احلواضر مث أحال سبحانه على األعتبار يف األمم السالفة مث حض سبحانه على اآلخرة واألستعداد هلا 
من إضافة املوصوف لصفته وأصله بقوله ولدار اآلخرة خري اآلية قال ص ولدار اآلخرة خرجه الكوفيون على أنه 

وللدار اآلخرة والبصريون على أنه من حذف املوصوف وإقامة صفته مقامه وأصله ولدار املدة اآلخرة أو النشأة 
اآلخرة انتهى وبتضمن قوله تعاىل أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أن الرسل الذين 

دعوا اممهم فلم يؤمنوا هبم حىت نزلت هبم املثالت فصاروا يف حيز من يعترب بعاقبته فلهذا  بعثهم اهللا من أهل القرى
املضمن حسن أن ندخل حىت يف قوله حىت إذا استيأس الرسل وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وظنوا أهنم 

ة فأما األوىل فمعناها أن الرسل ظنوا قد كذبوا بتشديد الذال وقرأ الباقون كذبوا بضم الكاف وكسر الذال املخفف
أن أممهم قد كذبتهم والظن هنا حيتمل أن يكون مبعىن اليقني وحيتمل أن يكون الظن على بابه ومعىن القراءة الثانية 

على املشهور من قول ابن عباس وابن جبري أي حىت إذا استيأس الرسل من إميان قومهم وظن املرسل إليهم أن 
فيماأدعوه من النبوة أو فيما توعدوهم به من العذاب ملا طال االمهال واتصلت العافية جاءهم الرسل قد كذبوهم 

نصرنا وأسند الطربي أن مسلم بن يسار قال لسعيد بن جبري يا أبا عبد اهللا آية بلغت مين كل مبلغ حىت إذا استيأس 
د كذبوا خمففة فقال له ابن جبري يا أبا عبد الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا فهذا هو املوت أن تظن الرسل الرسل أهنم ق

الرمحن إمنا يئس الرسل من قومهم أن جييبوهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم فقام مسلم إىل سعيد فاعتنقه وقال 
هم كيف كان خلقهم يف العلم وقال هبذا التأويل مجاعة وهو الصواب وأما Bفرجت عين فرج اهللا عنك قال ع ف

  املعىن وظنوا أهنم قد كذهبم من  تأويل من قال أن

أخربهم عن اهللا فغري صحيح وال جيوز هذا على الرسل وأين العصمة والعلم ت قال عياض فإن قيل فما معىن قوله 
تعاىل حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا على قراءة التخفيف قلنا املعىن يف ذلك ما قالته عائشة رضي اهللا 

ن تظن الرسل ذلك برهبا وإمنا معىن ذلك أن الرسل ملا استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من عنها معاذ اهللا أ
اتباعهم كذبوهم وعلى هذا أكثر املفسرين وقل الضمري يف ظنوا عائد على االتباع واألمم ال على األنبياء والرسل 

بوا بالفتح فال تشغل بالك من شاذ وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبري ومجاعة وهبذا املعىن قرأ جماهد كذ
التفسري بسواه مما ال يليق مبنصب العلماء فكيف باألنبياء انتهى من الشفا وقوله سبحانه جاءه نصرنا أي بتعذيب 

  أممهم الكافرة فننجي من نشاء أي من اتباع الرسل وال يرد بأسنا عن القوم اجملرمني أي الكافرين والبأس 
د كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب أي يف قصص يوسف وأخوته وسائر الرسل الذين العذاب وقوله سبحانه لق

ذكروا على اجلملة وملا كان ذلك كله يف القرآن قال عنه ما كان حديثا يفترى والذي بني يديه التوراة واإلجنيل 
صلى اهللا عليه و سلم  وباقي اآلية بني واضح ت كنت يف وقت انظر يف السرية ألبن هشام وأتأمل يف خطبة النيب

وهي أول خطبة خطبها باملدينة فإذا هاتف يقول لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى وقد 
كان حصل يف القلب عربة يف أمره صلى اهللا عليه و سلم وافاضل أصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني وسلك بنا 

اده الذين اصطفى وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم مناهجهم املرضية واحلمد هللا وسالم على عب
  تسليما 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري 

  سورة الرعد

  قيل مكية إال بعض آيات وقيل مدنية والظاهر أن املدين فيها كثري 
روف هي من قوله قوله عز و جل املر تلك ءايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك احلق قال ابن عباس هذه احل

  انا اهللا اعلم وأرى 
وقوله سبحانه اهللا الذي رفع السموات بغري عمد اآلية قال مجهور الناس ال عمد للسموات البتة وهذا هو احلق 

  والعمد اسم مجع 
وقوله سبحانه مث استوى على العرش مث هنا لعطف اجلمل ال للترتيب ألن االستواء على العرش قبل رفع السماوات 

الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كان اهللا ومل يكن شيء قبله وكان عرشه على املاء مث خلق ففي 
السموات واألرض وقد تقدم القول يف هذا ويف معىن االستواء ت واملعتقد يف هذا أنه سبحانه مستو على العرش 

اسة واالستقرار والتمكن واحللول واالنتقال ال على الوجه الذي قاله وباملعىن الذي أراده استواء منزها عن املم
حيمله العرش بل العرش ومحلته حممولون بلطف قدرته ومقهورون يف قبضته كان اهللا وال شيء معه كان سبحانه قبل 

  أن خيلق املكان والزمان وهو اآلن على ما عليه كان 
والقمر والكواكب ولذلك قال كل وقوله سبحانه وسخر الشمس والقمر تنبيه على القدرة ويف ضمن الشمس 

جيرى أي كل ما هو يف معىن الشمس والقمر واألجل املسمى هو إنقضاء الدنيا وفساد هذه البنية يدبر األمر معناه 
  يربمه وينفذه وعرب بالتدبري تقريبا للفهام وقال جماهد يدبر األمر معناه 

  يقضيه وحده ولعلكم بلقاء ربكم توقنون أي توقنون بالبعث 
وقوله سبحانه وهوالذي مد األرض وجعل فيها رواسي ملا فرغت آيات السماء ذكرت آيات األرض والرواسي 

  اجلبال الثابتة 
وقوله سبحانه جعل فيها زوجني أثنني الزوج يف هذه اآلية الصنف والنوع وليس بالزوج املعروف يف املتالزمني 

الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض اآلية ومنه وانبتنا الفردين من احليوان وغريه ومنه قوله سبحانه سبحان 
فيه من كل زوج هبيج وهذه اآلية تقتضي أن كل مثرة فموجود منها نوعان فإن اتفق أن يوجد من مثرة أكثر من 
نوعني فغري ضار يف معىن اآلية وقطع مجع قطعة وهي األجزاء وقيد منها يف هذا املثال ما جاور وقرب بعضه من 

ض ألن اختالف ذلك يف األكل اغرب وقرأ اجلمهور وجنات بالرفع عطفا على قطع وقرأ نافع وغريه وزرع بع
وخنيل صنوان وغري صنوان باخلفض يف الكل عطفا على اعناب وقرأ ابن كثري وغريه وزرع بالرفع يف الكل عطفا 

اء بن عازب الصنوان اجملتمع وغري على قطع وصنوان مجع صنو وهو الفرع يكون مع اآلخر يف اصل واحد قال الرب
الصنوان املفترق فردا فردا ويف الصحيح العم صنو األب وإمنا نص على الصنوان يف هذه اآلية ألهنامبثابة التجاور يف 

القطع تظهر فيها غرابة اختالف األكل واألكل بضم اهلمزة اسم ما يؤكل والكل املصدر وحكى الطربي عن ابن 
ورات أي واحدة سبخة وأخرى عذبة وحنو هذا من القول وقال قتادة املعىن قرى متجاورات عباس وغريه قطع متجا

قال ع وهذا وجه من العربة كأنه قال ويف األرض قطع خمتلفات بتخصيص اهللا هلا مبعان فهي تسقى مباء واحد ولكن 



حد وموضع العربة يف هذا ابني ختتلف فيما خترجه والذي يظهر من وصفه هلا بالتجاور أهنا من تربة واحدة ونوع وا
  وعلى املعىن األول قال احلسن هذا مثل ضربه اهللا لقلوب بين آدم 

األرض واحدة وينزل عليها ماء واحد من السماء فتخرج هذه زهرة ومثرة وخترج هذه سبخة وملحا وخبثا وكذلك 
وب وهلت قال احلسن الناس خلقوا من آدم فنزلت عليهم من السماء تذكرة فرقت قلوب وخشعت وقست قل

فواهللا ما جالس أحد القرآن إال قام عنه بزيادة أو نقصان قال اهللا تعاىل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة 
  للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا 

م وقوله سبحانه وان تعجب فعجب قوهلم ائذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد املعىن وان تعجب يا حممد من جهالته
  واعراضهم عن احلق فهم أهل لذلك وعجب غريب قوهلم انعود بعد كوننا ترابا خلقا جديد 

  اوالئك الذين كفروا برهبم لتصميمهم على اجلحود وانكارهم للبعث 
واوالئك االغالل يف اعناقهم أي يف اآلخرة وحيتمل أن يكون خربا عن كوهنم مغللني عن اإلميان كقوله تعاىل انا 

  ناقهم أغالل فهي إىل األذقان فهم مقمحون جعلنا يف اع
وقوله سبحانه ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة اآلية تبيني خلطاهم كطلبهم سقوط كسف من السماء وقوهلم امطر 

علينا حجارة من السماء وحنو هذا مع نزول ذلك باناس كثري وقرأ اجلمهور املثالت بفتح امليم وضم الثاء وقرأ 
فتح امليم والثاء أي االخذة الفذة بالعقوبة مث رجى سبحانه بقوله وان ربك لذو مغفرة للناس على جماهد املثالت ب

ظلمهم مث خوف بقوله وان ربك لشديد العقاب قال ابن املسيب ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ل احد وقال ابن عباس ليس يف القرآن ارجى من سلم لوال عفو اهللا ومغفرته ما هتنأ أحد عيشا ولوال عقابه التكل ك

  هذه اآلية واملثالت هي العقوبات املنكالت اليت جتعل اإلنسان مثال يتمثل به ومنه التمثيل بالقتلى ومنه املثلة بالعبيد 
لك والكنز ويقولون لوال أنزل عليه ءاية من ربه هذه من اقتراحاهتم واآلية هنا يراد هبا األشياء اليت مستها قريش كامل

  وغري ذلك مث أخرب تعاىل بأنه 

منذر وهاد قال عكرمة وأبو الضحى املراد باهلادي حممد صلى اهللا عليه و سلم فهاد عطف على منذر كانه قال إمنا 
أنت منذر وهاد لكل قوم وهاد على هذا التأويل مبعىن داع إىل طريق اهلدى وقال جماهد وابن زيد املعىن إمنا أنت 

أمة سلفت هاد أي نيبء يدعوهم أي فليس أمرك يا حممد ببدع وال منكر وهذا يشبه غرض اآلية  منذر ولكل
  وقالت فرقة اهلادي يف هذه 

اآلية اهللا عز و جل واأللفاظ تقلق هبذا املعىن ويعرف أن اهللا تعاىل هو اهلادي من غري هذا املوضع والقوالن األوالن 
له يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد هذه اآليات أمثال أرجح ما تأول يف اآلية وقوله سبحانه ا

منبهات على قدرة اهللا تعاىل القاضية بتجويز البعث وما تغيض األرحام معناه ما تنقص مث أختلف املتأولون يف صورة 
اك غيض الرحم أن الزيادة والنقصان ومجهور املتأولني على أن غيض الرحم هو نقص الدم على احلمل وقال الضح

  تسقط املرأة الولد والزيادة أن تضعه ملدة كامله وحنوه لقتادة 
  وقوله وكل شيء عنده مبقدار عام يف كل ما يدخله التقدير والغيب ما غاب عن األدراكات والشهادة ما شوهد من 

  األمور وقوله الكبري صفة تعظيم واملتعال من العلو 
  القول اآلية أي ال خيفى على اهللا شيء والسارب يف اللغة املتصرف كيف شاء وقوله سبحانه سواء منكم من أسر 

وقوله سبحانه له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا املعىن جعل اهللا للعبد معقبات حيفظونه يف كل 



ات على هذا التأويل احلفظة حال من كل ما جرى القدر باندفاعه فإذا جاء املقدور الواقع اسلم املرء إليه واملعقب
على العباد أعماهلم واحلفظة هلم أيضا قاله احلسن وروى فيه عن عثمان بن عفان حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم وهذا أقوى التأويالت يف اآلية وعبارة البخاري معقبات مالئكة حفظة يعقب األول منها اآلخر انتهى وقالت 

  ى اسم اهللا فرقة الضمري يف له عائد عل

املتقدم ذكره أي هللا معقبات حيفظون عبده والضمري يف قوله يديه وما بعده من الضمائر عائد على العبد مث ذكر 
سبحانه أنه اليغري هذه احلالة من احلفظ للعبد حىت يغري العبد ما بنفسه واملعقبات اجلماعات اليت يعقب بعضها بعضا 

يب صلى اهللا عليه و سلم يتعاقب فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار احلديث وهي املالئكة وينظر هذا إىل قول الن
ويف قراءة أيب بن كعب من بني يديه ورقيب من خلفه وقرأ ابن عباس ورقباء من خلفه حيفظونه بأمر اهللا وقوله 

ءا فال مرد له وال حفظ حيفظونه أي حيرسونه ويذبون عنه وحيفظون أيضا أعماله مث أخرب تعاىل أنه إذا أراد بقوم سو
  منه 

وقوله سبحانه هو الذي يريكم الربق اآلية قد تقدم يف أول البقرة تفسريه والظاهر أن اخلوف إمنا هو من صواعق 
الربق فالطمع يف املاء الذي يكون معه وهو قول احلسن والسحاب مجع سحابة ولذلك مجع الصفة والثقال معناه 

والعرب تصفها بذلك وروى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مسع حبمل املاء قاله قتادة وجماهد 
الرعد قال سبحان من يسبح الرعد حبمده وقال ابن أيب زكريا من قال إذا مسع الرعد سبحان اله وحبمده مل تصبه 

الصواعق قال اللهم ال صاعقة ت وعن عبد اهللا بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسع الرعد و
تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه الترمذي والنسائي واحلكم يف املستدرك ولفظهم واحد 

انتهى من السالح قال الداودي وعن ابن عباس قال من مسع الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة 
  ابته صاعقة فعلي ديته انتهى من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أص

وقوله سبحانه ويرسل الصواعق اآلية قال ابن جريج كان سبب نزوهلا قصة اربد وعامر بن الطفيل سأال النيب صلى 
اهللا عليه و سلم أن جيعل األمر بعده لعامر بن الطفيل ويدخال يف دينه فأىب عليه السالم مث تؤامر يف قتل النيب صلى 

  ال اهللا عليه و سلم فق

عامر الربد أنا أشغله لك باحلديث واضربه أنت بالسيف فجعل عامر حيدثه واربد ال يصنع شيئا فلما انصرفا قال له 
عامر واهللا يا اربد الخفتك أبدا ولقد كنت أخافك قبل هذا فقال له أربد واهللا لقد أردت أخراج السيف فما قدرت 

ا للحشد على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأصابت أربد على ذلك ولقد كنت أراك بيين وبينه أفأضربك فمضي
  صاعقة فقتلته واحملال القوة واالهالك ت ويف صحيح البخاري احملال العقوبة 

وقوله عز و جل له دعوة احلق الضمري يف له عائد على اسم اهللا عز و جل قال ابن عباس ودعوة احلق ال إله إال اهللا 
  ناها يريد وما كان من الشريعة يف مع

وقوله والذين يراد به ما عبد من دون اهللا والضمري يف يدعون لكفار قريش وغريهم ومعىن الكالم والذين يدعوهنم 
الكفار يف حوائجهم ومنافعهم ال جييبوهنم بشيء إال مث مثال سبحانه مثاال الجابتهم بالذي يبسط كفيه حنو املاء 

  دا فكذلك اجابة هؤالء واالنتفاع هبم ال يقع ويشري إليه باالقبال إىل فيه فال يبلغ فمه أب
وقوله هو يريد به املاء وهو البالغ والضمري يف بالغة لفهم ويصح ان يكون هو يراد به الفم وهو البالغ أيضا والضمري 

الل ال يف بالغة للماء ألن الفم ال يلغ املاء أبدا على تلك احلال مث أخرب سبحانه عن دعاء الكافرين أنه يف انتالف وض



  يفيد 
وقوله تعاىل وهللا يسجد من يف السموات واألرض اآلية تنبيه على قدرته وعظمته سبحانه وتسخري األشياء له والطعن 
على الكفار التاركني للسجود ومن تقع على املالئكة عموما وسجودهم طلوع وأما أهل األرض فاملؤمنون داخلون 

فهو الكره وذلك على معنيني فإن جعلنا السجود هذه اهليئة يف من وسجودهم أيضا طوع وأما سجود الكفرة 
املعهودة فاملراد من الكفرة من اسلم خوف سيف اإلسالم كما قاله قتادة وأن جعلنا السجود اخلضوع والتذلل 

  حسب ما هو يف اللغة 

 تعاىل أنواع أكثر من فيدخل الكفار أمجعون يف من ألنه ليس من كافر إال ويلحقه من التدلل واالستكانه لقدرة اهللا
  أن حتصى حبسب رزاياه واعتباراته 

وقوله سبحانه وظالهلم بالغدو واآلصال أخبار عن أن الضالل هلا سجود هللا تعاىل كقوله تعاىل أو مل يروا إىل ما خلق 
لصنمه  اهللا من شيء يتفيؤا ضالله اآلية وقال جماهد ظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره وروي أنا الكافر إذا سجد

فإن ظله يسجد هللا حينئذ وباقي اآلية بني مث مثل الكفار واملؤمنني بقوله قل هل يستوي األعمى والبصري وشبه 
  الكافر باألعمى والكفر بالظلمات وشبه املؤمن بالبصري واإلميان بالنور 

  املوضع  وقوله سبحانه قل اهللا خالق كل شيء لفظ عام يراد به اخلصوص كما تقدم ذكره يف غري هذا
  وقوله سبحانه أنزل من السماء ماء يريد به املطر 

فسألت اودية بقدرها األودية ما بني اجلبال من األخنفاض واخلنادق وقوله بقدرها حيتمل أن يريد مبا قدر هلا من املاء 
والزبد ما  وحيتمل أن ريد بقدر ماحتمله على قدر صغرها وكربها ت وقوله فأحتمل مبعىن محل كاقدر وقدر قاله ص

  حيمله السيل من غثاء وحنوه والرايب املنتفخ الذي قد ربا ومنه الربوة 
وقوله سبحانه ومما توقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أومتاع زبد مثله املعىن ومن األشياء اليت توقدون عليها ابتغاء 

د والرصاص والنحاس وحنوها من األشياء احللي وهي الذهب والفضة أو ابتغاء األستمتاع هبا يف املرافق وهي احلدي
اليت توقدون عليها فأخرب تعاىل أن من هذا أيضا إذا أمحي عليها يكون هلا زبد مماثل للزبد الذي حيمله السيل مث 

ضرب سبحانه ذلك مثال للحق والباطل أي أن املاء الذي تشربه األرض من السيل فيقع النفع به هو كاحلق والزبد 
ش ويذهب هو كالباطل وكذلك ما خيلص من الذهب والفضة واحلديد وحنوه هو كاحلق وما يذهب الذي خيمد وينف

  يف الدخان هو كالباطل 
  وقوله جفاء 

مصدر من قوهلم اجفأت القدر إذا غلت حىت خرج زبدها وذهب وقال ص جفاء حال أي مضمحال متالشيا أبو 
  البقاء ومهزته منقلبة عن واو وقيل أصل انتهى 

  ما ينفع الناس يريد اخلالص من املاء ومن تلك األحجار وقوله 
  وقوله سبحانه للذين استجابوا لرهبم احلسىن ابتداء كالم واحلسىن اجلنة 

  والذين مل يستجيبوا هم الكفرة 
وسوء احلساب هو التقصي على احملاسب وأن ال يقع يف حسابه من التجاوز شيء قاله شهر بن حوشب والنخعي 

  وغريهم  وفرقد السنجي
وقوله سبحانه أفمن يعلم إمنا أنزل إليك من ربك احلق كم هو أعمى املعىن أسواء من هداه اهللا فعلم صدق نبوتك 



وآمن بك كمن هو أعمى البصرية باق على كفره روي أن هذه اآلية نزلت يف محزة بن عبد املطلب وأيب جهل وهي 
  بعد هذا مثال يف مجيع العامل 

لباب إمنا يف هذه اآلية حاصرة أي إمنا يتذكر فيؤمن ويراقب اهللا من له لب مث أخذ يف وصفهم إمنا يتذكر أولو األ
فقال الذين يوفون بعهد اهللا اآلية قال الثعليب قال عبد اهللا بن املبارك هذه مثان خالل مسرية إىل مثانية أبواب اجلنة 

عربها انتهى وباقي اآلية ألفاظها واضحة وأنوارها  وقال أبو بكر الوراق هذه مثان جسور فمن أراد القربة من اهللا
  لذوي البصائر الئحة 

ويدرءون يدفعون قال الغزايل ملا ذكر هذه اآلية والذي ءاثر غرور الدنيا على نعيم اآلخرة فليس من ذوي األلباب 
  ولذلك ال تنكشف له أسرار الكتاب انتهى وجنات بدل من عبقى وتفسري هلا 

نة ووسطها ومعناها جنات األقامة من عدن يف املكان إذا أقام فيه طويال ومنه املعادن وجنات وعدن هي مدينة اجل
عدن يقال هي مسكن األنبياء والشهداء والعلماء فقط قاله عبد اهللا بن عمرو بن العاص ويروى أن هلامخسة آالف 

  باب 
  وقوله ومن صلح أي عمل صاحلا 

  م عليكم واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سال

  أي يقولون سالم عليكم واملعىن هذا مبا صربمت وباقي اآلية واضح 
  وقوله سبحانه والذين ينقضون عهد اهللا اآلية هذه صفة حال مضادة للمتقدمة نعوذ باهللا من سخطه 

ى بعد ذلك وقوله سبحانه اهللا يبسط الرزق ملن يشاء اآلية ملا أخرب عن من تقدم وصفه بأن هلم اللعنة وسوء الدار أحن
على أغنيائهم وحقر شأهنم وشأن أمواهلم املعىن أن هذا كله مبشيئة اهللا يهب الكافر املال ليهلكه به ويقدر على 

املؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره وقوله ويقدر من التقدير املناقض للبسط واالتساع ويقول الذين كفروا لوال أنزل 
  ء اآلية رد على مقترحي اآليات من كفار قريش كما تقدم عليه ءاية من ربه قل إن اهللا يضل من يشا

وقوله سبحانه الذين ءامنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا الذين بدل من من يف قوله من أناب وطمأنينة القلوب هي 
االستكانة والسرور بذكر اهللا والسكون به كماال به ورضى بالثواب عليه وجودة اليقني مث قال سبحانه اال بذكر 

  هللا تطمئن القلوب أي ال باآليات املقترحة اليت رمباكفر بعدها فنزل العذاب ا
والذين الثاين مبتدأ وخربه طوىب هلم واختلف يف معىن طوىب فقال ابن عباس طوىب اسم اجلنة باحلبشية وقيل طوىب 

 صلى اهللا عليه و سلم اسم اجلنة باهلندية وقيل طوىب اسم شجرة يف اجلنة وهبذا تواترت األحاديث قال رسول اهللا
طوىب اسم شجرة يف اجلنة يسري الراكب اجملد يف ظلها مائة عام ال يقطعها احلديث قال ص طوىب فعل من الطيب 

واجلمهور أهنامفردة مصدر كسقيا وبشرى قال الضحاك ومعناها غبطة هلم قال القرطيب والصحيح أهنا شجرة 
أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن اخلطيب البغدادي يف تارخيه عن للحديث املرفوع انتهى ت وروى الشيخ احلافظ 

شيخه أيب نعيم األصبهاين بسنده عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قال له يا رسول اهللا 
  طوىب ملن رآك وآمن بك قال 

 فقال له رجل يا رسول اهللا ما طوىب قال شجرة طوىب ملن رآين وآمن يب مث طوىب مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين
  يف اجلنة مسرية مائة سنة ثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها انتهى من ترمجة أمحد بن احلسن 

  وقوله تعاىل كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم أي كما أجرينا عادتنا كذلك أرسلناك االية 



نزلت يف قريش ملا كتب يف الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم يف قصة احلديبية  وقوله وهم يكفرون بالرمحن قال قتادة
فقال قائلهم حنن ال نعرف الرمحن قال ع وذلك منهم اباية اسم فقط وهروب عن هذه العبارة اليت مل يعرفوها إال من 

  قبل النيب عليه السالم واملتاب املرجع كاملآب ألن التوبة هي الرجوع 
لو أن قرءانا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض اآلية قال ابن عباس وغريه أن الكفار قالوا للنيب وقوله سبحانه و

صلى اهللا عليه و سلم أزح عنا وسري جبلي مكة فقد ضيقا علينا وأجعل لنا أرضنا قطع غراسة وحرث وأحي لنا 
  ون ولو كان ذلك كله آباءنا وأجدادنا وفالنا وفالنا فنزلت اآلية يف ذكل معلمة أهنم ال يؤمن

وقوله تعاىل افلم ييأس الذين ءامنوا اآلية ييأس معناه يعلم وهي لغة هوازن وقرأ علي بن أيب طالب وابن عباس 
ومجاعة أفلم يتبني مث أخرب سبحانه عن كفار قريش والعرب أهنم ال يزالون تصيبهم قوارع من سرايا النيب صلى اهللا 

حتل أنت يا حممد قريبا من دارهم هذا تأويل ابن عباس وغريه وقال احلسن بن ايب عليه و سلم وغزواته مث قال او 
احلسن املعىن أو حتل القارعة قريبا من دارهم ووعد اهللا على قوله ابن عباس وغريه هو فتح مكة وقال احلسن اآلية 

 قيام الساعة والقارعة الرزية عامة يف الكفار إىل يوم القيامة وان حال الكفرة هكذا هي إىل يوم القيامة ووعد اهللا
  اليت تقرع قلب صاحبها 

  وقوله سبحانه ولقد استهزئى برسل اآلية تأنيس وتسليه له عليه السالم قال البخاري فأمليت أي 

  أطلت من امللي واملالوة ومنه مليا ويقال للواسع الطويل من األرض ملى من األرض انتهى 
  فس مبا كسبت أي أهو أحق بالعبادة أم اجلمادات وقوله تعاىل أفمن هو قائم على كل ن

وقوله قل مسوهم أي مسوا من له صفات يستحق هبا األلوهية ومكرهم يعم أقواهلم وأفعاهلم اليت كانت بسبيل 
  املناقضة الشرع 

ر وهلم عذاب يف احليواة الدنيا أي بالقتل واألسر واجلدوب وغري ذلك وأشق من املشقة أي أصعب والواقي السات
على جهة احلماية من الوقاية وقوله سبحانه مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها قد 

  تقدم تفسري نظريه وقوله أكلها معناه ما يؤكل فيها 
عبد اهللا بن وقوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون اآلية قال ابن زيد املراد باآلية من آمن من أهل الكتاب ك

  سالم وغريه قال ع واملعىن مدحهم وباقي اآلية بني 
وقوله سبحانه ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت املعىن أن اهللا سبحانه ميحو من األمور ما يشاء ويغريها عن أحواهلا مما سبق 

ب ما يفسر به أم يف علمه حموه وتغيريه ويثبتها يف احلالة اليت ينقلها إليها حسب ما سبق يف علمه قال ع وأصو
الكتاب أنه كتاب األمور اجملزومة اليت قد سبق يف القضاء فيها مبا هو كائن وسبق أن ال تبدل ويبقى احملو والتثبيت 
يف األمور اليت سبق يف القضاء أن تبدل ومتحى وتثبت قال حنوه قتادة وقوله سبحانه واما نرينك بعض الذي نعدهم 

  ان شرط دخلت عليها ما 
  و نتوفينك أو عاطفة وقوله أ

وقوله فإمنا جواب الشرط ومعىن اآلية أن نبقك يا حممد لترى بعض الذي نعدهم أو نتوفينك قبل ذلك فعلى كال 
الوجهني فإمنا يلزمك البالغ فقط والضمري يف قوله أو مل يروا عائد على كفار قريش كالذي يف نعدهم وقوله نأيت 

  معناه بالقدرة واألمر 
  هبا اسم اجلنس وقيل يريد أرض الكفار املذكورين املعىن أو مل يروا واألرض يريد 



انا نأيت أرض هؤالء بالفتح عليك فننقصها مبا يدخل يف دينك من القبائل والبالد اجملاورة هلم فما يؤمنهم أن منكنك 
األرض بتخريب منهم أيضا قاله ابن عباس وهذا على أن اآلية مدنية ومن قال أن األرض اسم جنس جعل انتقاص 

العمران الذي حيله اهللا بالكفار وقيل االنتقاص مبوت البشر ونقص الثمار والربكة وقيل مبوت العلماء واألخيار قاله 
ابن عباس أيضا وكل ما ذكر يدخل يف لفظ اآلية ومجلة معىن هذه اآلية املوعظة وضرب املثل وقال أبو عمر بن عبد 

بن أيب رباح يف معىن ننقصها من أطرافها قال بذهاب فقهائها وخيار أهلها وعن  الرب يف كتاب العلم بسنده عن عطاء
وكيع حنوه وقال احلسن نقصاهنا هو بظهور املسلمني على املشركني قال أبو عمر وقول عطاء يف تأويل اآلية حسن 

  جدا تلقاه أهل العلم بالقبول وقوله احلسن أيضا حسن انتهى 
يعا أي العقوبات اليت أحلها هبم ومساها مكرا على عرف تسمية العقوبة بأسم الذنب وقوله سبحانه فلله املكر مج
  وباقي اآلية حتذير ووعيد 

ويقول الذين كفروا لست مرسال املعىن ويكذبك يا حممد هؤالء الكفرة ويقولون لست مرسال قل كفا باهللا شهيدا 
من آمن منهم كعبد اهللا بن سالم وغريه كمل تفسري أي شاهد بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال قتادة يريد 

  السورة وصلى اهللا عليه سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تفسري سورة إبراهيم عليه السالم 
 ذكره مكي هذه السورة مكية إال آيتني ومها قوله عز و جل امل ترى إىل الذين بدلوا نعمت اهللا كفرا إىل آخر اآليتني

  والنقاش قوله عز و جل الر كتاب 

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور قال القاضي بن الطيب وأبو املعايل وغريمها أن األنزال مل يتعلق 
  بالكالم القدمي الذي هو صفة الذات لكن باملعاين اليت أفهمها اهللا تعاىل جربيل عليه السالم من الكالم 

رج الناس من الظلمات إىل النور هذه اللفظة تشريف للنيب صلى اهللا عليه و سلم وعم الناس إذ هو وقوله لتخ
مبعوث إىل مجيع اخللق وقرأن نافع وابن عامر اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض برفع اسم اهللا على القطع 

  واالبتداء وقرأ الباقون خبفض اهلاء 
  ي اآلية بني وويل معناه وشدة وبالء وباق

وقوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم اآلية هذه اآلية طعن ورد علىاملستغربني أمر حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم وباقي اآلية بني 

ديد لنعمه وقوله سبحانه ملوسى وذكرهم بأيام اهللا أي عظهم بالتهديد بنقم اهللا اليت أحلها باألمم الكافرة قبلهم وبالتع
عليهم وعرب عن النعم والنقم باأليام إذ هي يف أيام ويف هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن املذكر هبا ويف احلديث 

الصحيح بينما موسى يف قومه يذكرهم أيام اهللا احلديث يف قصة موسى مع اخلضر قال عياض يف االكمال أيام اهللا 
يب صلى اهللا عليه و سلم وذكرهم بأيام اهللا قال بنعم اهللا وعن قتادة نعماؤه وبالؤه انتهى وقال الداودي وعن الن

آليات لكل صبار شكور قال نعم واهللا العبد إذا ابتلي صرب وإذا أعطي شكر انتهى وقال ابن العريب يف أحكامه ويف 
  أيام اهللا قوالن أحدمها نعمه والثاين نقمه انتهى 

اآلية تأذن مبعىن أذن أي أعلم قال بعض العلماء الزيادة على الشكر وقوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم 
ليست يف الدنيا وإمنا هي من نعم اآلخرة والدنيا أهون من ذلك قال ع وجائز أن يزيد اهللا املؤمن على شكره من 

  ويف اآلية ترجية نعم الدنيا واآلخرة والكفر هنا حيتمل أن يكون على بابه وحيتمل أن يكون كفر النعم ال كفر اجلحد 



وختويف وحكى الطربي عن سفيان وعن احلسن أهنما قاال معىن اآلية لئن شكرمت ألزيدنكم من طاعيت قال ع 
وضعفه الطربي وليس كما قال بل هو قوي حسن فتأمله ت وتضعيف الطربي بني من حيث التخصيص واألصل 

  التعميم 
  وقوله امل يأتكم هذا أيضا من التذكري بأيام اهللا 

وقوله سبحانه فردوا أيديهم يف أفواههم قل معناه ردوا أيدي أنفسهم يف أفواه أنفسهم إشارة على األنبياء 
  بالسكوت وقال احلسن ردوا أيدي أنفسهم يف أفواه الرسل تسكيتا هلم وهذا أشنع يف الرد 

ية اهللا شك وما يف قوله ما وقوله عز و جل قالت رسلهم أيف اهللا شك التقدير أيف إالهية اهللا شك أو أيف وحدان
ءاذمتونا مصدرية وحيتمل أن تكون موصولة مبعىن الذي قال الداودي عن أيب عبيدة ملن خاف مقامي جمازه حيث 

أقيمه بني يدي للحساب انتهى قال عبد احلق يف العاقبة قال الربيع بن خيثم من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن 
  ي اآلية بني طال أمله ساء عمله انتهى وباق

وقوله سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد استفتحوا أي طلبوا احلكم والفتاح احلاكم واملعىن أن الرسل 
استفتحوا أي سألوا اهللا تبارك وتعاىل إنفاذ احلكم بنصرهم وقيل بل استفتح الكفار على حنو قول قريش عجل لنا 

ا للزحم وأتينا مبا ال نعرف فاحنه الغداة وهذا قول ابن زيد قطنا وعلىنحو قول أيب جهل يوم بدر اللهم اقطعن
وقرأت فرقة واستفتحوا بكسر التاء على معىن األمر للرسل وهي قراءة ابن عباس وجماهد وابن حميصن وخاب معناه 

  خسر ومل ينجح واجلبار املتعظم يف نفسه والعنيد الذي يعاند وال يناقد 
معناه من أمامه وعلى ذلك محلوا قوله تعاىل وكان وراءهم ملك وليس األمر  وقوله من ورائه قال الطربي وغريه

  كما ذكروا بل الوراء هنا وهناك على بابه أي هو ما يأيت بعد يف الزمان وذلك أن التقدير يف هذه احلوادث باألمام 

يل أهنما بني يدي القرآن والقرآن والوراء إمنا هو الزمان وما تقدم فهو أمام وهو بني اليد كما نقول يف التوراة واألجن
  وراءمها وعلى هذا فما تأخر يف الزمان فهو وراء املتقدم 

  ويسقى من ماء صديد الصديد القيح والدم وهو ما يسيل من أجساد أهل النار قاله جماهد والضحاك 
من شراب أهل النار وقوله يتجرعه وال يكاد يسيغه عبارة عن صعوبة أمره عليهم وروي أن الكافر يؤتى بالشربة 

فيتكرهها فإذا ادنيت منه شوت وجهه وسقطت فيها فروة رأسه فإذا شرهبا قطعت أمعاءه وهذا اخلرب مفرق يف 
  آيات من كتاب اهللا عز و جل 

  ويأتيه املوت من كل مكان أي من كل شعرة يف بدنه قاله إبراهيم التيمي وقيل من مجيع جهاته الست 
ت ومن ورائه عذاب غليظ قال الفضيل بن عياض العذاب الغليظ حبس األنفاس يف ما هو مبيت ال يراح باملو

األجساد ويف احلديث خترج عنق من النار تكلم بلسان طلق ذلق هلا عينان تبصر هبما وهلا لسان تكلم به فتقول أين 
سائر الناس خبمس مائة  أمرت مبن جعل مع اهللا إهلا آخر وبكل جبار عنيد ومبن قتل نفسا بغري نفس فتنطلق هبم قبل

  عام فتنطوي عليهم فتقذفهم يف جهنم خرجه البزار انتهى من الكوكب الدري 
  وقوله يف يوم عاصف وصف اليوم بالعصوف وهي من صفات الريح باحلقيقة ملا كانت يف اليوم كقول الشاعر 

  ... ومنت وما ليل املطي بنائم ... 
صاروا يف الرباز وهي األرض املتسعة فقال الضعفاء وهم االتباع للذين  وباقي اآلية بني وبرزوا هللا مجيعا معناه

استكربوا وهم القادة وأهل الرأي وقوهلم سواء علينا اجزعنا أم صربنا ما لنا من حميض املفر وامللجأ مأخوذ من 



وعن  حاص حييص إذ نفر وفر ومنه يف حديث هرقل فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب وروي عن ابن زيد
  حممد بن كعب أن اهل النار يقولون إمنا نال أهل اجلنة الرمحة 

بالصرب على طاعة اهللا فتعالوا فلنصرب فيصربون مخس مائة سنة فال ينثعون فيقولون هلم فلنجزع فيضجون 
يقولوهنا ويصيحون ويبكون مخس مائة سنة أخرى فحينئذ يقولون هذه املقالة سواء علينا اآلية وظاهر اآلية أهنم إمنا 

  يف موقف العرض وقت الربوز بني يدي اهللا عز و جل 
وقوله عز و جل وقال الشيطان ملا قضي األمر املراد هنا بالشيطان إبليس اإلقدام وروي عن النيب صلى اهللا عليه و 

اظ والثاين سلم من طريق عقبة بن عامر أنه قال يقوم يوم القيامة خطيبان أحدمها إبليس يقوم يف الكفرة هبذه األلف
عيسى بن مرمي يقوم بقوله ما قلت هلم إال ما أمرتين به اآلية وروي يف حديث أن ابليس إمنا يقوم هبذه األلفاظ يف 

النار على أهلها عند قوهلم مالنا من حميص يف اآلية املتقدمة فعلى هذه الرواية يكون معىن قوله قضي األمر أي حصل 
  اجلنة وهو تأويل الطربي  أهل النار يف النار وأهل اجلنة يف

وقوله وما كان يل عليكم من سلطان أي من حجة بينة وإال أن دعوتكم استثناء منقطع وحيتمل أن يريد بالسلطان 
يف هذه اآلية الغلبة والقدرة وامللك أي ما اضطررتكم وال خوفتكم بقوة مين بل عرضت عليكم شيئا فأتى رأيكم 

  عليه 
  عمه إذ ال ذنب يل ولوموا أنفسكم أي يف سوء نظركم يف اتباعي وقله تثبتكم وقوله فال تلوموين يريد بز

  ما أنامبصرخكم املصرخ املغيث والصارخ املستغيث وأما الصريخ فهو مصدر مبنزلة الربيح 
وقوله إين كفرت مبا اشركتمون ما مصدرية وكأنه يقول إين اآلن كافر باشراككم أياي مع اهللا قبل هذا الوقت فهذا 

رب منه وقد قال تعاىل ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقوله عز و جل وادخل الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات ت
جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها بإذن رهبم األذن هنا عبارة عن القضاء واألمضاء وقوله سبحانه أمل تر 

  كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة 

ابن عباس وغريه الكلمة الطيبة هي ال إله إال اهللا مثلها اهللا سبحانه بالشجرة الطيبة وهي أمل تر مبعىن أمل تعلم قال 
النخلة يف قول أكثر املتأولني فكان هذه الكلمة أصلها ثابت يف قلوب املؤمنني وفضلها وما يصدر عنها من األفعال 

القطعة من الزمان غري حمدودة كقوله  الزكية وأنواع احلسنات هو فرعها يصعد إىل السماء من قبل العبد واحلني
تعاىل ولتعلمن نبأه بعد حني وقد تقتضي لفظة احلني بقرينتها حتديدا كهذه اآلية والكلمة اخلبيثة هي كلمة الكفر وما 
قارهبا من كالم السوء يف الظلم وحنوه والشجرة اخلبيثة قال أكثر املفسرين هي شجرة احلنظل ورواه أنس عن النيب 

  عليه و سلم وهذا عندي على جهة املثل  صلى اهللا
أجتثت أي اقتعلت جثتها بنزع األصول وبقيت يف غاية الوهن والضعف فتقلبها أقل ريح فالكافر يرى أن بيده شيئا 
وهو ال يستقر وال يغىن عنه كهذه الشجرة الذي يظن هبا على بعد أو للجهل هبا أهناشيء نافع وهي خبيثة اجلىن غري 

  باقية 
سبحانه يثبت اهللا الذين ءامنوا بالقول الثابت يف احليوة الدنيا ويف اآلخرة القول الثابت يف احلياة الدنيا كلمة  وقوله

األخالص والنجاة من النار ال إله إال اهللا واألقرار بالنبوة وهذه اآلية تعم العامل من لدن آدم عليه السالم إىل يوم 
ء احلياة الدنيا هي مدة حياة اإلنسان ويف اآلخرة وقت سؤاله يف قربه وقال القيامة قال طاوس وقتادة ومجهور العلما

الرباء بن عازب ومجاعة يف احلياة الدنيا هي وقت سؤاله يف قربه ورواه الرباء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف لفظ 



خاري عن الرباء بن متأول ويف اآلخرة هو يوم القيامة عند العرض واألول أحسن ورجحه الطربي ت ولفظ الب
عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

  اهللا فذلك قوله يثبت اهللا الذين ءامنوا بالقول الثابت يف احليوة الدنيا ويف اآلخرة 

نائي وابن ماجه قال صاحب التذكرة وقد روى هذا انتهى وحديث الرباء خرجه البخاري ومسلم وابو داود والس
احلديث أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد اخلدري قال أبو سعيد اخلدري كنا يف جنازة مع النيب صلى 
اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس أن هذه األمة تبتلى يف قبورها فإذا األنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك 

مطراق فاقعده فقال ما تقول يف هذا الرجل احلديث وفيه قال بعص أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ما  بيده
أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إال هبل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الدينا ويف اآلخرة ويضل اهللا 

ينا من طرق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الظاملني ويفعل اهللا ما يشاء انتهى قال أبو عمر بن عبد الرب ورو
لعمر كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكري إذا مت وأنطلق بك قومك فقاسوا ثالثة أذرع وشربا يف ذراع وشرب 
مث غسلوك وكفنوك وحنطوك مث احتملوك فوضعوك فيه مث أهالوا عليك التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القرب 

 اصواهتما كالرعد القاصف وأبصارمها كالربق اخلاطف جيران شعورمها معهما مرزبة لو أجتمع عليها منكر ونكري
أهل األرض مل يقلبوها فقال عمر يا رسول اهللا أن فرقنا فحق لنا أن نفرق انبعث على ما حنن عليه قال نعم إن شاء 

  اهللا قال إذن اكفيكهما انتهى والظاملون يف هذه اآلية الكافرون 
ويفعل اهللا ما يشاء أي حبق امللك فال راد ألمره وال معقب حلكمه وجاءت أحاديث صحيحة يف مسايلة العبد يف 

قربه ومجاعة السنة تقول أن اهللا سبحانه خيلق للعبد يف قربه ادراكات وحتصيال أما حبياة كاملتعارفة وإما حبضور النفس 
اهللا تبارك وتعاىل غري أن يف األحاديث الصحيحة أنه يسمع  وان مل تتلبس باجلسد كالعرف كل هذا جائز يف قدرة

  خفق النعال ومنها أنه يرى الضوء كأن الشمس دنت للغروب وفيها أنه يراجع 

  وفيها فيعاد روحه إىل جسده وهذا كله يتضمن احلياة فسبحان من له هذه القدرة العظيمة 
ملراد بالذين بدلوا نعمة اهللا كفرة قريش وقد خرجه البخاري وقوله سبحانه أمل تر إلىالذين بدلوا نعمت اهللا كفرا ا

وغريه مسندا عن أبن عباس انتهى والتقدير بدلوا شكر نعمته اهللا كفرا ونعمة اهللا تعاىل يف هذه اآلية هو حممد صلى 
  اهللا عليه و سلم ودينه 

  م وأحلوا قومهم أي من أطاعهم وكأن اإلشارة والتعنيف إمنا هو للرءوس واألعال
والبوار اهلالك قال عطاء بن يسار نزلت هذه اآلية يف قتلى بدر واألنداد مجع ند وهو املثيل واملراد األصنام والالم يف 

  قوله ليضلوا بضم الياء الم كي وبفتحها الم عاقبة وصريورة والقراءتان سبعيتان 
عرفه يف التكرمة خبالف العبيد والسر صدقة سبحانه قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلوة اآلية العباد مجع عبد و

التنفل والعالنية املفروضة هذا هو مقتضى األحاديث وفسر ابن عباس هذه اآلية بزكاةا األموال جممال وكذلك فسر 
الصالة بأهنا اخلمس وهذا عندي منه تقريب للمخاطب واخلالل مصدر من خالل إذا واد وصاىف ومنه اخللة واخلليل 

  اليوم يوم القيامة  واملراد هبذا
وقوله سبحانه اهللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه اآلية 

  تذكري بآالئه سبحانه وتنبيه على قدرته اليت فيها إحسان إىل البشر لتقوم احلجة عليهم 
القائم بالذات ودائبني معناه متماديني ومنه قوله صلى اهللا  وقوله بأمره مصدر أمر يأمر وهذا راجع إىل الكالم القدمي



عليه و سلم لصاحب اجلمل الذي بكى واجهش إليه أن هذا اجلمل شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه أي تدميه يف اخلدمة 
وعن ابن والعمل وظاهر اآلية أن معناه دائبني يف الطلوع والغروب وما بينهما من املنافع للناس اليت ال حتصى كثرة 

  عباس أنه قال معناه دائبني يف طاعة اهللا 
  وقوله سبحانه وءاتاكم 

من كل ما سألتموه املعىن أن جنس اإلنسان جبملته قد أويت من كل ما شأنه أن يسأل وينتفع به وقرأ ابن عباس 
  وغريه من كل ما سألتموه بتنوين كل ورويت عن نافع 

وها أي لكثرهتا وعظمها يف احلواس والقوى واإلجياد بعد العدم واهلداية وقوله تعاىل وأن تعدوا نعمت اهللا ال حتص
لإلميان وغري ذلك وقال طلق بن حبيب أن حق اهللا تعاىل أثقل من أن يقوم به العباد ونعمه أكثر من أن حيصيها العباد 

ه ومراده الغافل عن ولكن أصبحوا توابني وأمسوا توابني ت ومن الكلم الفارقية أيها احلريص على نيل عاجل حظ
االستعداد ملعاده تنبيه لعظمة من وجودك بإجياده وبقاؤك بارفاده ودوامك بإمداده أنت طفل يف حجر لطفه ومهد 

عطفه وحضانة حفظه يغذك بلبان بره ويقلبك بأدي أياديه وفضله وأنت غافل عن تعظيم أمره جاهل مبا أوالك من 
كر عهد اإلجياد ودوام األمداد واألرفاد وحاليت االصدار واإليراد لطيف سره وفضلك به على كثري من خلقه أذ

  وفاحتة املبدا وخامتة املعاد انتهى 
وقوله سبحانه إن اإلنسان يريد به النوع واجلنس املعىن توجد فيه هذه اخلالل وهي الظلم والكفر فإن كانت هذه 

  اخلالل من جاحد فهي بصفة وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى 
  وله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا تقدم تفسريه وق

وقوله واجنبين وبين أن نعبد األصنام واجنبين معناه امنعين يقال جنبه كذا واجبنه وجنبه إذا منعه من األمر وضماه 
عبادهتا وقال  منه ت وكذا قال ص واجنبين معناه أمنعين أصله من اجلانب وعبارة املهدوي أي أجعلين جابنا من

الثعليب واجنبين أي بعدين وأجعلين منها على جانب بعيد انتهى وهذه األلفاظ كلها متقاربة املعاين وأراد إبراهيم 
عليه السالم بين صلبه وأما باقي نسله فمنهم من عبد األصنام وهذا الدعاء من اخلليل عليه السالم يقتضي افراط 

  يف خياف خوفه على نفسه ومن حصل يف رتبته فك

أن يعبد صنما لكن هذه اآلية ينبغي أن يقتدى هبا يف اخلوف وطلب حسن اخلامتة واألصنام هي املنحوتة على خلقة 
البشر وما كان منحوتا على غري خلقه البشر فهي أوثان قاله الطربي عن جماهد ونسب إىل األصنام أهنا أضلت كثريا 

  ترعها سبحانه وقيل أراد باألصنام هنا الدنانري والدراهم من الناس جتوزا وحقيقة األضالل إمنا هي ملخ
وقوله ومن عصاين ظاهره بالكفر ملعادلة قوله فمن تبعين فإنه مين وإذا كان ذلك كذلك فقوله فإنك غفور رحيم 

فسه به معناه بتوبتك على الكفرة حىت يؤمنوا ال أنه أراد أن اهللا يغفر لكافر ومحله على هذه العبارة ما كان يأخذ ن
من القول اجلميل والنطق احلسن ومجيل األدب صلى اهللا عليه و سلم قال قتادة امسعوا قول اخلليل صلى اهللا عليه و 
سلم واهللا ما كانوا طعانني وال لعانني وكلك قول نيب اهللا عيسى عليه السالم وأن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 

ثا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تال هاتني اآليتني مث دعا ألمته فبشر فيهم وأسند الطربي عن عبد اهللا بن عمرو حدي
  وكان إبراهيم التيمي يقول من يأمن على نفسه بعدخوف إبراهيم اخلليل على نفسه من عبادة األصنام 
ش قلب وقوله ومن ذرييت يريد إمساعيل عليه السالم وذلك أن سارة ملا غارت هباجر بعد أن ولدت إمساعيل تشو

إبراهيم منهما فروي أنه ركب الرباق هو وهاجر والطفل فجاء يف يوم واحد من الشام إىل بطن مكة فتركهما هناك 



وركب منصرفا من يومه ذلك وكان ذلك كله بوحي من اهللا تعاىل فلما وىل دعا مبضمن هذه اآلية وأما كيفية بقاء 
وغريه ويف السري ذكر ذلك كله مستوعبا ت ويف  هاجر وما صنعت وسائر خرب إمساعيل ففي كتاب البخاري

صحيح البخاري من حديث الطويل يف قصة إبراهيم مع هاجر وولدها ملا محلهما إىل مكة قال وليس مبكة يومئذ 
  أحد وليس فيها ماء فوضعهما هنالك ووضع 

لت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا عندمها جرابا فيه متر وسقاء فيه ماء مث قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إمساعيل فقا
هبذا الوادي الذي ليس فيه انيس وال شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل ال يلتفت إليها فقالت له ءاهللا أمرك هبذا قال 
نعم قالت إذن ال يضيعنا مث رجعت فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث 

عوات ورفع يديه فقال رب إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم حىت بلغ دعاء هبؤالء الد
يشكرون احلديث بطوله ويف طريق قالت يا إبراهيم إىل من تتركنا قال إىل اهللا عز و جل قالت رضيت انتهى ويف 

يطول بنا سردها فاليك استخراجها هذا احلديث من الفوائد الرباب القلوب واملتوكلني وأهل الثقة باهللا سبحانه ما 
وملا انقطعت هاجر وابنها إىل اهللا تعاىل ءاوامها اهللا وأنبع هلما ماء زمزم املبارك الذي جعله غذاء قال ابن العريب وقد 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ماء زمزم ملا شرب له قال ابن العريب ولقد كنت مقيما مبكة سنة سبع ومثانني 
وكنت أشرب ماء زمزم كثريا وكلما شربت نويت به العلم واإلميان ونسيت أن أشربه للعمل ففتح يل يف وأربعمائة 

العلم ويالتين شربته هلما معا حىت يفتح يل فيهما ومل يقدر فكان صغوي إىل العلم أكثر منه إىل العمل انتهى من 
لوادي ما بني اجلبلني وليس من شرطه أن األحكام ومن يف قوله ومن ذرييت للتبعيض ألن إسحاق كان بالشام وا

يكون فيه ماء ومجعه الضمري يف قوله ليقيموا يدل على أن اهللا قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب هناك ويكون له 
نسل والالم يف ليقيموا الم كي هذا هو الظاهر ويصح أن تكون الم األمر كأنه رغب إىل اهللا سبحانه أن يوفقهم 

فئدة القلوب مجع فؤاد مسي بذلك التقاده مأخوذ من فأد ومنه املفتأد وهو مستوقد النار حيث آلقامة الصالة واأل
  يشوى اللحم 

  وقوله من الناس تبعيض ومراده املؤمنون وباقي اآلية بني 

 وقوله رب اجعلين مقيم الصلوة دعاء إبراهيم عليه السالم يف أمر كان مثابرا عليه متمسكا به ومىت دعا اإلنسان يف
مثل هذا فإمنا املقصد أدامة ذلك األمر واستمراره قال السهيلي قوله تعاىل رب أجعلين مقيم الصلوة ومن ذرييت 

  حبرف التبعيض ولذلك أسلم بعض ذريته دون بعض انتهى وفاقا ملا تقدم اآلن 
بيه وتبينه أنه عدو هللا وقوله ربنا اغفر يل ولوالدي أختلف يف تأويل ذلك فقالت فرقة كان ذلك قبل يأسه من إميان أ

فأراد أباه وأمه ألهنا كانت مؤمنة وقيل أراد آدم ونوحا عليهما السالم وقرأ الزهري وغريه ولولدي على أنه دعاء 
  ألمساعيل وإسحاق وأنكرمها عاصم اجلحدري وقال أن يف مصحف أيب بن كعب وألبوي 

ا يوخرهم اآلية هذه اآلية جبملتها فيها وعيد للظاملني وقوله عز و جل وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمن
وتسلية للمظلومني واخلطاب بقوله حتسنب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وتشخص فيه األبصار معناه حتد النظر لفرط 
الفزع ولفرظ ذلك يشخص احملتضر واملهطع املسرع يف مشيه قاله ابن جبري وغريه وذلك بذلة واستكانه كاسراع 

سري وحنوه وهذا أرجح األقوال وقال ابن عباس وغريه األهطاع شدة النظر من غري أن يطرف وقال ابن زيد األ
املهطع الذي ال يرفع رأسه قال أبو عبيدة قد يكون األهطاع للوجهني مجيعا األسراع وأدامة النظر واملقنع هوالذي 

نواجذهن كاحلد الوقيع ... كرن العضاه مبقنعات يبا... يرفع رأسه قدما بوجهه حنو الشيء ومن ذلك قول الشاعر 



 ...  
يصف اإلبل عند رعيها أعايل الشجر وقال احلسن يف تفسري هذه اآلية وجوه الناس يوم القيامة إىل السماء ال ينظر 
أحد إىل أحد وذكر املربد فيما حكي عنه مكي أن األقناع يوجد يف كالم العرب مبعىن خفض الرأس من الذلة قال 

  األول أشهر ع و
  وقوله سبحانه ال يرتد إليهم طرفهم أي ال يطرفون من احلذر واجلزع 

  وشدة احلال 
وقوله وافئدهتم هواء تشبيه حمض وجهة التشبيه حيتمل أن تكون يف فراغ األفئدة من اخلري والرجاء والطمع يف 

تكون يف اضطراب أفئدهتم وجيشاهنا يف  الرمحة فهي متخرقة مشبهة اهلواء يف تفرغه من األشياء وأخنراقه وحيتمل أن
  صدورهم وأهنا تذهب وجتيء وتبلغ على ما روي حناجرهم فهي يف ذلك كاهلواء الذي هو ابدأ يف اضطراب 

وقوله سبحانه وانذر الناس يوم يأيتهم العذاب املراد باليوم يوم القيامة ونصبه على أنه معفول بأنذر وال جيوز أن 
ليست مبوطن أنذار قال الشيخ العارف باهللا عبد اهللا بن أيب مجرة جيب التصديق بكل ما أخرب  يكون ظرفا ألن القيامة

اهللا ورسوله به وال يتعرض إىل الكيفية يف كل ماء جاء من أمر الساعة وأحوال يوم القيامة فإنه أمر ال تسعه العقول 
ما أخرب اهللا به انتهى قال الغزايل فأعلم العلماء  وطلب الكيفية فيه ضعف يف اإلميان وإمنا جيب اجلزم بالتصديق جبميع

وأعرف احلكماء ينكشف له عقيب املوت من العجائب واآليات ما مل خيطر قط بباله وال اختلج به ضمريه فلو مل 
يكن للعاقل هم وال غم إال التفكر يف خطر تلك األحوال وما الذي ينكشف عنه الغطاء من شقاوة الزمة أو سعادة 

  كان ذلك كافيا يف استغراق مجيع العمر والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بني أيدينا انتهى من األحياء دائمة ل
  وقوله أو مل تكونوا اآلية معناه يقال هلم 

وقوله ما لكم من زوال هو املقسم عليه وهذه اآلية ناظرة إلىما حكى اهللا سبحانه عنهم يف قوله وأقسموا باهللا 
  عث اهللا من ميوت جهدا إمياهنم ال يب

وقوله سبحانه وسكنتم اآلية املعىن يقول اهللا عز و جل وسكنتم أيها املعرضون عن آيات اهللا من مجيع العامل يف 
  مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من األمم السالفة فنزلت هبم املثالت فكان حقكم األعتبار واألتعاظ 

   وقوله وعند اهللا مكرهم أي جزاء مكرهم وقرأ

السبعة سوى الكسائي وإن كان مكرهم لتزول بكسر الالم من لتزول وفتح األخرية وهذا على ما تكون أن نافيه 
مبعىن ما ومعىن اآلية حتقري مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار اهللا هبا اليت هي كاجلبال يف ثبوهتا 

وحتتمل عندي هذه القراءة أن تكون مبعىن تعظيم مكرهم أي وإن وقوهتا هذا هو تأويل احلسن ومجاعة املفسرين 
كان شديدا وقرأ الكسائي وإن كان مكرهم لتزول من منه اجلبال بفتح الالم األوىل من لتزول وضم األخرية وهي 

ته قراءة ابن عباس وغريه ومعىن اآلية تعظيم مكرهم وشدته أي أنه مما يشقى به ويزيل اجلبال عن مستقراهتا لقو
ولكن اهللا تعال أبطله ونصر أولياءه وهذا أشد يف العربة وقرأ علي وابن مسعود وعمر بن اخلطاب وأيب وإن كاد 

  مكرهم وذكر أبو حامت أن يف قراءة أيب ولوال كلمة اهللا لزال من مكرهم اجلبال 
لم ولغريه من أمته ومل يكن وقوله سبحانه فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله اآلية تثبيت للنيب صلى اهللا عليه و س

النيب عليه السالم ممن حيسنب مثل هذا ولكن خرجت العبارة هكذا واملارد مبا فيها من الزجر غريه إن اهللا عزيز ال 
  ميتنع منه شيء ذو انتقام من الكفرة 



منها يف  وقوله سبحانه يوم تبدل األرض اآلية يوم ظرف لألنتقام املذكور قبله وروي يف تبديل األرض أخبار
الصحيح يبدل اهللا هذه األرض بأرض عفراء بيضاء كأهنا قرصة نقي ويف الصحيح أناهللا يبدهلا خبزة يأكل املؤمن 

منها من حتت قدميه وروي أهنا تبدل أرضا من فضة وروي أهنا أرض كالفضة من بياضها وروي أهنا تبدل من نار 
يقع يف األرض ولكن يبدل لكل فريق مبا يقتضيه حاله فاملؤمن قال ع ومسعت من أيب رمحه اهللا أنه روي أن التبديل 

يكون على خبز يأكل منه حبسب حاجته إليه وفريق يكون على فضلة أن صح السند هبا وفريق الكفرة يكونون على 
  نار وحنو 

 يعص اهللا هذا مما كله واقع حتت قدرة اهللا عز و جل وأكثر املفسرين على أن التبديل يكون بارض بيضاء عفراء مل
فيها وال سفك فيها دم وليس فيها معلم ألحد وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال املؤمنون وقت التبديل 

يف ظل العرش وروي عنه أنه قال الناس وقت التبديل على الصراط وروي أنه قال الناس حينئذ أضياف اهللا فال 
يف سؤال احلرب وقوله يا حممد أين يكون الناس يوم تبدل يعجزهم ما لديه ويف صحيح مسلم من حديث ثوبان 

األرض غري األرض والسموات فقال صلى اهللا عليه و سلم هم يف الظلمة دون اجلسر احلديث بطوله وخرجه مسلم 
وأبن ماجه مجيعا قاال حدثنا أبو بكر بن ابن أيب شيبة مث أسندا عن عائشة قالت سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

قوله تعاىل يوم تبدل األرض غري األرض والسموات فأين يكون الناس قال على الصراط وخرجه الترمذي من 
حديث عائشة قالت يا رسول اهللا واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه فأين يكون املؤمنون 

  انتهى من التذكرة يومئذ قال على الصراط يا عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
وترى اجملرمني أين الكفار ومقرنني أي مربوطني يف قرن وهو احلبل الذي تشد به رؤوس اإلبل والبقر واألصفاد هي 
األغالل واحدها صفد والسرابيل القمص والقطران هو الذي هتنأ به اإلبل وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك جعل اهللا 

خلطاب وعلي وأبو هريرة وابن عباس وغريهم من قطرآن والقطر القصدير وقيل قمص أهل النار منه وقرا عمر بن ا
النحاس وروي عن عمر أنه قال ليس بالقطران ولكنه النحاس يسربلونه وآن صفة وهو الذائب احلار الذي تناهى 

  حره 
  قال احلسن قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره 

بت اآلية جاء من لفظة الكسب مبا يعم املسيء واحملسن لينبه على أن وقوله سبحانه ليجزي اهللا كل نفس ما كس
  احملسن أيضا جيازى بإحسانه خريا 

وقوله سبحانه هذا بالغ للناس اآلية إشارة إىل القرآن والوعيد الذي تضمنه واملعىن هذا بالغ للناس وهو لينذروا به 
  بحه وسلم تسليما وليذكر أولوا األلباب وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري سورة احلجر مكية 

قوله عز و جل الر تلك ءايات الكتاب وقرءان مبني قال جماهد وقتادة الكتاب يف اآلية ما نزل من الكتب قبل 
  القرآن وحيتمل أن يراد بالكتاب القرآن مث تعطف الصفة عليه 

وقال قوم أن هذه من ذلك وأنكر الزجاج أن جتيء رب للتكثري واختلف ورمبا للتقليل وقد جتيء شاذة للتكثري 
املتأولون يف الوقت الذي يود فيه الكفار أن يكونوا مسلمني فقالت فرقة هو عند معاينة املوت حكي ذلك الضحاك 

بدخول وقالت فرقة هو عند معاينة أهوال يوم القيامة وقال ابن عباس وغريه هو عند دخوهلم النار ومعرفتهم 



  املؤمنني اجلنة وروي فيه حديث من طريق أيب موسى 
وقوله سبحانه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا اآلية وعيد وهتديد وما فيه من املهادنة منسوخ بآية السيف وروى ابن املبارك 

ين ولدوا يف رقائقه قال أخربنا األوزاعي عن عروة بن رومي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرار أميت الذ
  يف النعيم وغذوا به مهتهم الوان الطعام والوان الثياب يتشدقون بالكالم انتهى 

  وقوله فسوف يعلمون وعيد ثان وحكى الطربي عن بعض العلماء أنه 

  قال األول يف الدنيا والثاين يف اآلخرة فكيف تطيب حياة بني هذين الوعيدين 
نيا والتزيد منها قال عبد احلق يف العاقبة أعلم رمحك اهللا أن تقصري وقوله ويلههم األمل أي يشغلهم أملهم يف الد

األمل مع حب الدنيا متعذر وانتظار املوت مع األكباب عليها غر متيسر مث قال وأعلم أن كثرة االشتغال بالدنيا 
القلب إذا امتأل بشيء وامليل بالكلية إليها ولذة أمانيها متنع مرارة ذكر املوت أن ترد على القلب وأن تلج فيه ألن 

مل يكن لشيء آخر فيه مدخل فإذا أراد صاحب هذا القلب مساع احلكمة واألنتفاع باملوعظة مل يكن له بد من تفريقه 
ليجد الذكر فيه منزال وتلفى املوعظة فيه حمال قابال قال ابن السماك رمحه اهللا أن املوتى مل يبكوا من املوت لكنهم 

تهم واهللا دار مل يتزودوا منها ودخلوا دار مل يتزودا هلا انتهى وإمنا حصل هلم الفوت بكوا من حسرة الفوت فأت
بسبب استغراقهم يف الدنيا وطول األمل امللهى عن املعاد اهلمنا اهللا رشدنا مبنه وقوله سبحانه وما أهلكنا من قرية 

  حمدود اآلية أي فال تستبطئن هالكهم فليس من قرية مهلك إال بأجل وكتاب معلوم 
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر اآلية القائلون هذه املقالة هم كفار قريش ولو ما مبعىن لوال فتكون حتضيضا كما 

  هي يف هذه اآلية ويف البخاري لوما تأتينا هال تأتينا 
وحي واملنافع اليت أراها وقوله إال باحلق قال جماهد املعىن بالرسالة والعذاب والظاهر أن معناه كما ينبغي وحيق من ال

اهللا لعباده ال على اقتراح كافر مث ذكر عادته سبحانه يف األمم من أنه مل يأهتم بآية افتراح إال ومعها العذاب يف أثرها 
  أن مل يؤمنوا والنظرة التأخري 

قوله وانا له حلافظون وقوله سبحانه انا حنن نزلنا الذكر رد على املستخفني يف قوهلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر و
  قال جماهد وغريه الضمري يف له عائد على القرآن املعىن وانا له حلافظون من أن يبدل أويغري 

  قوله سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك 

يف شيع األولني اآلية تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي ال يضق صدرك يا حممد مبا يفعله قومك من األستهزاء يف 
أيها الذي نزل عليه الذكر وغري ذلك والشيعة الفرقة التابعة لراس ما ت قال الفراء يف شيع األولني أنه من  قوهلم يا

أضافة املوصوف إىل صفته كحق اليقني وجانب الغريب وتأوله البصريون على حذف املوصوف أي شيع األمم 
  األولني انتهى من ص 

بؤمنون به وقد خلت سنة األولني حيتمل أن يكون الضمري يف  وقوله سبحانه كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني ال
نسلكه يعود على الذكر احملفوظ املتقدم وهوالقرآن ويكون الضمري يف به عائد عليه أيضا وحيتمل أن يعود الضمريان 

أن معا على األستهزاء والشرك وحنوه والباء يف به باء السبب أي ال يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم وحيتمل 
يكون الضمري يف نسلكه عائدا على األستهزاء والشرك والضمري يف به عائد على القرآن واملعىن يف ذلك كله ينظر 

  بعضه إىل بعض ونسلكه معناه ندخله واجملرمني هنا يراد هبم كفار قريش ومعاصرو النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وقوله ال يؤمنون به عموم معناه اخلصوص فيمن حتم عليه 



  وقوله وقد خلت سنة األولني أي على هذه الوترية 
ولو فتحنا عليهم أي على قريش وكفرة العصر والضمري يف قوله فظلوا عائد عليهم وهو تأوي احلسن ويعرجون 

معناه يصعدون وحيتمل أن يعود على املالئكة أي ولو رأو املالئكة يصعدون وبتصرفون يف باب مفتوح يف السماء ملا 
ا هو تأويل ابن عباس وقرأ السبعة سوى ابن كثري سكرت بضم السني وشد الكاف وقرأ ابن كثري آمنوا وهذ

بتخفيف الكاف تقول العرب سكرت الريح تسكر سكورا إذا ركدت ومل تنفذ ملا كانت بسبيله أوال وسكر الرجل 
  ب سكرت البثق يف من الشراب إذا تغريت حاله وركد ومل ينفذ ملا كان بسبيله أن ينفذ فيه وتقول العر

جماري املاء سكرا إذا طمسته وصرفت املاء عنه فلم ينفذ لوجهه قال ع فهذه اللفظة سكرت بشد الكاف إن كانت 
من سكر الشراب أو من سكور الريح فهي فعل عدي بالتضعيف وإن كانت من سكر جماري املاء فتضعيفها للمبالغة 

ه املقالة منهم أي غريت أبصارنا عما كانت عليه فهي ال تنفذ ال للتعدي ألن املخفف من فعله متعد ومعىن هذ
  وتعطينا حقائق األشياء كما كانت تفعل 

وقوله سبحانه ولقد جلعنا يف السماء بروجا الربوج املنازل وأحدها برج ومسي بذلك لظهوره ومنه تربج املرأة 
ديث الصحاح قال النيب صلى اهللا عليه و ظهورها وبدوها وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته األحا

سلم أن الشياطني تقرب من السماء أفواجا قال فينفرد املارد منها فيعلوا فيسمع فريمى بالشهاب فيقول ألصحابه 
أنه من األمر كذا وكذا فيزيد الشياطني يف ذلك ويلقون إىل الكهنة فيزيدون مع الكلمة مائة وحنو هذا احلديث وإال 

  يظهر أن األستثناء من احلفظ وقال حممد بن حيي عن أبيه إال من استرق السمع فإهنا مل حتفظ منه مبعىن لكن و
وقوله موزون قال اجلمهور معناه مقدر حمرر بقصد وأرادة فالوزن على هذا مستعار وقال ابن زيد املراد ما يوزن 

  حقيقة كالذهب والفضة وغري ذلك مما يوزن واملعايش مجع معيشة 
ومن لستم له برازقني حيتمل أن يكون عطفا على معايش كأن اهللا تعاىل عدد النعم يف املعايش وهي ما يؤكل وقوله 

  ويلبس مث عدد النعم يف احليوان والعبيد وغري ذلك مما ينتفع به الناس وليس عليهم رزقهم 
نبغي أن يكون أعم من هذا يف وقوله تعاىل وأن من شيء إال عندنا خزائنه قال ابن جريج هو املطر خاصة قال ع وي

  كثري من املخلوقات 
وقوله سبحانه وأرسلنا الرياح لواقح أي ذات لقح يقال لقحت الناقة والشجر فهي القحة إذا محلت فالوجه يف 

  الريح ملحقة ال القحة وقال الداودي وعن ابن عمر الرياح مثان أربع رمحة وأربعة عذاب فالرمحة 

  شرات والذاريات وأما العذاب فالصرصر والعقيم والقاصف والعاصف ومها يف البحرانتهى املرسالت املبشرات والنا
وقوله جلت عظمته وإنا لنحن حني ومنيت اآليات هذه اآليات مع اآليات اليت قبلها تضمنت العربة والداللة على 

من العدم إىل وجود احلياة ومنيت  قدرة اهللا تعاىل وما يوجب توحيده وعبادته املعىن وإنا لنحن حني من نشاء بإخراجه
بإزالة احلياة عمن كان حيا وحنن الوارثون أي ال يبقى شيء سوانا وكل شيء هالك إال وجهه ال رب غريه ولقد 
علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين أي من لدن آدم إىل يوم القيامة قال ابن العريب يف أحكامه روى 

زول هذه اآلية عن ابن عباس أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه الترمذي وغريه يف سبب ن
و سلم قال ابن عباس وال واهللا ما رأيت مثلها قط قال فكان بعض املسلمني إذا صلوا تقدموا وبعضهم يستأخر فإذا 

ملراد هبذه اآلية مخسة أقوال أحدها سجدوا نظروا إليها من حتت أيديهم فأنزل اهللا اآلية مث قال ابن العريب يف شرح ا
هذا القول الثاين املتقدمني يف اخللق إىل اليوم واملتأخرين الذين مل خيلقوا بعد بيان أن اهللا يعلم املوجود واملعدوم قاله 



قتادة ومجاعة الثالث من مات ومن بقي قاله ابن عباس أيضا الرابع املستقدمني سائر األمم واملستأخرين أمة سيدنا 
حممد صلى اهللا عليه و سلم قاله جماهد اخلامس قال احلسن معناه املتقدمني يف الطاعة واملستأخرين يف املعصية انتهى 
ت واحلديث املتقدم أن صح فال بد من تأويله فإن الصحابة ينزهون عن فعل ماذكر فيه فيؤول بأن ذلك صدر من 

الم ومل يرسخ اإلميان يف قلوهبم وأما ابن عباس فإنه كان بعض املنافقني أو بعض األعراب الذين قرب عهدهم باإلس
يومئذ صغريا بال شك هذا إن كانت اآلية مدنية فإن كانت مكية فهو يومئذ يف سن الطفولية وباجلملة فالظاهر 

  ضعف هذا احلديث من وجوه انتهى وباقي اآلية بني 
  ولقد 

طني الزب وهو الالزق اجليد ومن صلصال وهو األرض  خلقنا اإلنسان يعين آدم قال ابن عباس خلق من ثالثة من
الطيبة يقع عليها املاء مث ينحسر فتشقق وتصري مثل اخلزف ومن محاء مسنون وهو الطني فيه احلمأة واملسنون قال 

معمر هو املننت وهو من أسن املاء إذا تغري ورد من جهة التصريف وقيل غري هذا ويف احلديث أن اهللا تعاىل عز و جل 
  خلق آدم من مجيع أنواع التراب الطيب واخلبيث واألسود واألمحر 

وقوله واجلان يراد به جنس الشياطني وسئل وهب بن منبه عنهم فقال هم أجناس قال ع واملراد هبذه اخللقة إبليس 
  أبو اجلن 

نار أو مشس أو  وقوله من قبل ألن إبليس خلق قبل آدم مبدة والسموم يف كالم العرب افراط احلر حىت يقتل من
ريح وأما أضافة النار إىل السموم يف هذه اآلية فيحتمل أن تكون النار انواعا ويكون السموم أمرا خيتص بنوع منها 

  فتصح اإلضافة حينئذ وإن مل يكن هذا فيخرج هذا على قوهلم مسجد اجلامع ودار االخرة علىحذف مضاف 
شرا من صلصال من محإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من قوله عز و جل وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق ب

روحي فقعوا له ساجدين فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب أن يكون من الساجدين قال مل أكن السجد 
لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون أخرب اهللا سبحانه املالئكة بعجب عندهم وذلك أهنم كانوا خملوقني من نور 

وقات لطاف فأخربهم سبحانه أنه خيلق جسما حيا ذا بشرة وأنه خيلقه من صلصال والبشرة هي وجه اجللد فهي خمل
  يف األشهر من القول 

وقوله من روحي أضافة خلق وملك إىل خالق ومالك وقول إبليس مل أكن السجد لبشر خلقته من صلصال اآلية 
  معصية فقط وإمنا كفره مبقتضى قوله وتعليله إذ يقتضى أن اهللا ليس ابايته نفس كفره عند احلذاق ألن أبايته إمنا هي 

خلق خلقا مفضوال وكلف خلقا أفضل منه أن يذل له فكأنه قال وهذا جور وقد تقدم تفسري أكثر هذه املعاين وقوله 
ل فإنك عز و جل قال فأخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون قا

من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم قال رب مبا أغويتين الزينن هلم يف األرض اآلية مبا أغويتين قال أبو عبيدة وغريه 
  اقسم باألغواء قال ع كأنه جعله مبنزلة قوله رب بقدرتك على وقضائك وحيتمل أن نكون باء السبب 

يل يصري والعرب تقول طريقك يف هذا األمر على فالن أي وقوله سبحانه هذا صراط علي مستقيم املعىن هذا أمر إ
إليه يصري النظر يف أمرك واآلية تتضمن وعيدا وظاهر قوله عبادي اخلصوص يف أهل اإلميان والتقوى فيكون 

األستثناء منقطعا وان أخذنا العباد عموما كان األستناء متصال ويكون األقل يف القدر من حيث ال قدر للكفار 
  ألول أحسن وإمنا الغرض أن ال يقع يف األستثناء األكثر من األقل وإن كان الفقهاء قد جوزوه والنظر ا

  وقوله ملوعدهم أي موضع اجتماعهم عافانا اهللا من عذابه مبنه وعاملنا مبحض جوده وكرمه 



مة وحيتمل أن وقوله سبحانه أن املتقني يف جنات وعيون ادخلوها بسالم اآلية السالم هنا حيتمل أن يكون السال
يكون التحية والفل احلقد قال الداودي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ونزعنا ما يف صدورهم اآلية قال إذا خلص 
املؤمنون من الصراط جبسوا على صراط بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مبظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت 

ة واهللا ألحدهم أهدى مبنزلة يف اجلنة من منزله يف الدنيا انتهى والسرر مجع إذا هذبوا ونقوا إذن هلم يف دخول اجلن
سرير ومتقابلني الظاهر أن معناه يف الوجوه إذ األسرة متقابلة فهي أحسن يف الرتبة قال جماهد ال ينظر أحدهم يف قفا 

  صاحبه وقيل غري هذا مما ال يعطيه اللفظ والنصب التعب ونبئى 

غزايل رمحه اهللا يف منهاجه ومن اآليات اللطيفة اجلامعة بني الرجاء واخلوف قوله تعاىل نبئى عبادي معناه أعلم قال ال
اين انا الغفور الرحيم مث قال يف عقبه وان عذايب هو العذاب األليم ليال يستويل عليك الرجاء مبرة وقوله تعاىل شديد 

واعجب من ذلك قوله تعاىل وحيذركم اهللا نفسه مث  العقاب مث قال يف عقبه ذي الطول ليال يستويل عليك اخلوف
قال يف عقبه واهللا رءوف بالعباد واعجب منه قوله تعاىل من خشي الرمحن بالغيب فعلق اخلشية باسم الرمحن دون 
مة اسم اجلبار أو املنتقم أو املتكرب وحنوه ليكون ختويفا يف تأمني وحتريكا يف تسكني كما تقول أما ختشى الوالدة الرحي
أما ختشى الوالد الشفيق واملراد من ذلك أن يكون الطريق عدال فال تذهب إىل أمن وقنوط جعلنا اهللا وإياكم من 

  املتدبرين هلذا الذكر احلليم العاملني مبا فيه أنه اجلواد الكرمي انتهى 
لضيف مصدر وصف وقوله سبحانه ونبئهم عن ضيف إبراهيم اآلية هذه ابتداء قصص بعد انصرام الغرض األول وا

  به فهو للواحد واألثنني واجلمع واملذكر واملؤنث بلفظ واحد 
وقوله انامنكم وجلون أي فزعون وإمنا وجل منهم ملا قدم إليهم العجل احلنيذ فلم يرهم يأكلون وكانت عندهم 

  العالمة املؤمنة أكل الطعام وكذلك هو يف غابر الدهر أمنة للنازل واملنزول به 
ين الكرب أي يف حالة قد مسين فيه الكرب وقول إبراهيم عليه السالم فبم تبشرون تقرير على جهة وقوله ان مس

التعجب واالستبعاد لكربمها أو على جهة االحتقار وقلة املباالة باملسرات الدنيوية ملضي العمر واستيالء الكرب 
  قانطني والقنوط أمت اليأس وقوهلم بشرناك باحلق فيه شدة ما أي أبشر مبا بشرت به وال تكن من ال

وقوله سبحانه قال فما خطبكم أيها املرسلون لفظة اخلطب إمنا تستعمل يف األمور الشداد وقوهلم اال ءال لوط 
  اسثناء منقطع واآلل القوم الذين يئول أمرهم إىل املضاف إليه كذا قال سيبويه وهذا 

امرأته استثناء متصل واالستثناء بعد االستثناء يرد نص يف أن لفظة آل ليست لفظة أهل كما قال النحاس وإال 
املشتثىن الثاين يف حكم األمر األول والغابرين هنا أي الباقني يف العذاب وغرب من األضداد يقال يف املاضي ويف 
الباقي وقول الرسل للوط بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون أي مبا وعدك اهللا من تعذيبهم الذي كانوا يشكون فيه 

  والقطع اجلزء من الليل 
وقوله سبحانه واتبع أدبارهم أي كن خلفهم ويف ساقتهم حىت ال يبقى منهم أحد وال يلتفت مأخوذ من األلفتات 

الذي هو نظر العني قال جماهد املعىن ال ينظر أحد وراءه وهنوا عن النظر خمافة العلقة وتعلق النفس مبن خلف وقيل 
  ما جرى على القرية يف رفعها طرحها ليال تنفطر قلوهبم من معاينة 

وقوله سبحانه وقضينا إليه ذلك األمر أي امضيناه وحتمنا به مث أدخل يف الكالم إليه من حيث أوحي ذلك إليه 
  وأعلمه اهللا به 

وقوله يستبشرون أي باألضياف طمعا منهم يف الفاحشة وقوهلم أو مل ننهك عن العاملني روي أهنم كانوا تقدموا إليه 



 أن ال يضيف أحدا والعمر والعمر بفتح العني وضمها واحد ومها مدة احلياة وال يستعمل يف القسم إال بالفتح ويف يف
هذه اآلية شرف لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ألن اهللا عز و جل أقسم حبياته ومل يفعل ذلك مع بشر سواه قاله 

اف خطاب للوط عليه السالم والتقدير قالت املالئكة له ابن عباس ت وقال ص الالم يف لعمرك لألبتداء والك
لعمرك واقتصر على هذا وما ذكره ع هو الذي عول عليه عياض وغريه وقال ابن العريب يف أحكامه قال املفسرون 
بإمجعهم أقسم اهللا يف هذه اآلية حبياة حممد صلى اهللا عليه و سلم وال أدري ما أخرجهم عن ذكر لوط إىل ذكر حممد 

ليه السالم وما املانع أن يقسم اهللا حبياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء وكل ما يعطى اهللا للوط من فضل ع
  ويؤتيه من شرف فلنبينا حممد عليه 

السالم ضعفاه ألنه أكرم على اهللا منه وإذا أقسم اهللا حبياة لوط فحياة نبينا حممد عليه السالم أرفع وال خيرج من 
خر غريه مل جير له ذكر لغري ضرورة انتهى ت وما ذكره اجلمهور أحسن ألن اخلطاب خطاب كالم إىل كالم آ

مواجهة وألنه تفسري صحايب وهو مقدم على غريه ويعمهون معناه يترددون يف حريهتم ومشرقني معناه قد دخلوا يف 
يست كصيحة مثود األشراق وهو سطوع ضوء الشمس وظهوره قاله ابن زيد وهذه الصيحة هي صحية الوجبة ول

وأهلكوا بعد الفجر مصبحني واستوفاهم اهلالك مشرقني وباقي قصص اآلية تقدم تفسريه واملتومسني قال جماهد 
املتفرسون وقال أيضا املعتربون وقيل غري هذا وهذا كله تفسر باملعىن وأما تفسري اللفظة فاملتوسم هو الذي ينظر يف 

ن معصية هؤالء ابقت من العذاب واألهالك ومسا فمن رأى الوسم استدل وسم املعىن فيستدل به على املعىن وكأ
... على املعصية به واقتاده النظر إىل جتنب املعاصي ليال ينزل به ما نزل هبم ومن الشعر يف هذه اللفظة قول الشاعر 

  ... عليه وقلت املرء من ءال هاشم ... تومسته ملا رأيت مهابة 
بيل مقيم حيتمل أن يعود على املدينة املهلكة أي أهنا يف طريق ظاهر بني للمعترب وهذا والضمري يف قوله وأهنا لبس

تأويل جماهد وغريه وحيتمل أن يعود على اآليات وحيتمل أن يعود على احلجارة ويقويه ما روي عنه صلى اهللا عليه و 
  أميت  سلم أنه قال أن حجارة العذاب معلقة بني السماء واألرض منذ ألفي سنة لعصاة

... وقوله سبحانه وإن كان أصحاب األيكة لظاملني فانتقمنا منهم اآليتة الغيضة والشجر املتلف املخضر قال الشاعر 
  ... اذا احضر منها جانب جف جانب ... اال امنا الدنيا غضارة ايكة 

  وكان هؤالء قوما يسكنون غيضة ويرتفقون هبا يف معايشهم فبعث إليهم 

سلط اهللا عليهم احلر فدام عليهم سبعة أيام مث رأوا سحابة فخرجوا فاستظلوا هبا فأمطرت عليهم شعيب فكفروا به ف
نارا وحكى الطربي قال بعث شعيب إىل أمتني فكفرتا فعذبتا بعذابني خمتلفني أهل مدين عذبوا بالصحية وأصحاب 

  األيكة بالظلة 
د على مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب األيكة وحيتمل أن وقوله واهنما لبامام مبني الضمري يف أهنما حيتمل أن يعو

يعود على لوط وشعيب عليهما السالم أي أهنما على طريق من اهللا وشرع مبني واألمام يف كالم العرب الشيء 
الذي يهتدي به ويؤمت به فقد يكون الطريق وقد يكون الكتاب وقد يكون الرجل املقتدى به وحنو هذا ومن رأى 

ملدينتني قال اإلمام الطريق وقيل على ذلك الكتاب الذي سبق فيه اهالكهما وأصحاب احلجر هم عود الضمري  علىا
مثود وقد تقدم قصصهم واحلجر مدينتهم وهي ما بني املدينة وتبوك وقال املرسلني من حديث يلزم من تكذيب 

  رسول واحد تكذيب اجلميع إذ القول يف املعتقدات واحد 
ال بيوتا آمنني النحت النقر باملعاول وآمنني قيل معناه من أهندامها وقيل من حوادث الدنيا وقوله ينحتون من اجلب



وقيل من املوت الغترارهم بطول األعمار وأصح ما يظهر يف ذلك أهنم كانوا يأمنون عواقب اآلخرة فكانوا ال 
  يعلمون حبسبها 

  عبثا وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق أي مل ختلق 
  سدى وان الساعة ءالتية فال هتتم يا حممد بأعمال الكفرة فإن اهللا هلم باملرصاد 

عز و جل ولقد آتيناك سبعا من الثماين ذهب ابن مسعود وغريه إىل أن السبع املثاين هنا هي السبع الطوال البقرة 
من الصحابة ومن بعدهم إىل أن السبع  وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واملص واألنفال مع براءة وذهب مجاعة

  هنا آيات الفاحتة وهو نص حديث أيب بن كعب وغريه ت وهذا هو الصحيح وقد تقدم بيان ذلك أول الكتاب 
  وقوله سبحانه 

ال متدن عينيك إىل ما معتنا به أزواجا منهم حكى الطربي عن سفيان بن عيينة أنه قال هذه اآلية أمرة باألستغناء 
 عن مجيع زينة الدنيا قال ع فكأنه قال آتيناك عظيما خطريا فال تنظر إىل غري ذلك من أمور الدنيا وزينتها بكتاب اهللا

اليت متعنا هبا أنواعا من هؤالء الكفرة ومن هذا املعىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من أويت القرآن فرأى أن أحد 
ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد قال قام رسول اهللا صلى  أعطي أفضل مما اعطي فقد عظم صغريا وصغر عظيما ت

اهللا عليه و سلم فخطب الناس فقال ال واهللا ما أخشى عليكم أيها الناس إال ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا 
ل احلديث ويف رواية أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول اهللا قا
بركات األرض احلديث ويف رواية أن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح لكم من زهرة الدنيا وزينتها احلديث انتهى 
واألحاديث يف هذه الباب أكثر من أن حيصيها كتاب قال الغزايل يف املنهاج وإذا أنعم اهللا عليك بنعمة الدين فإياك 

إال بضرب من التهاون مبا أوالك موالك من نعم الدارين أما  أن تلتفت إىل الدنيا وحطامها فإن ذلك منك ال يكون
متع قوله تعاىل لسيد املرسلني ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم 

ء فضال عن أن يكون له اآلية تقديره أن من أويت القرآن العظيم حق له أن ال ينظر إىل الدنيا احلقرية نظرة باستحال
فيهارغبة فليلتزم الشكر على ذلك فإنه الكرامة اليت حرص عليها اخلليل ألبيه واملصطفى عليه السالم لعمه فلم 
يفعل وأما حطام الدنيا فإن اهللا سبحانه يصبه على كل كافر وفرعون وملحد وزنديق وجاهل وفاسق الذين هم 

وصديق وعامل وعابد الذين هم أعز خلقه عليه حىت أهنم ال يكادون أهون خلقه عليه ويصرفه عن كل نيب وصفي 
  يصيبون كسرة وخرقة ومين عليهم سبحانه بأن ال يلطخهم بقذرها انتهى 

وقال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم املعىن أعطيناك اآلخرة فال تنظر إىل 
العلم فال تتشاغل بالشهوات وقد منحناك لذة القلب فال تنظر إىل لذة البدن وقد أعطيناك  الدنيا وقد أعطيناك

القرآن فاستغن به فمن استغىن به ال يطمح بنظره إىل زخارف الدنيا وعنده معارف املوىل حيي بالباقي وفين عن 
  الفاين انتهى 

تسمني قال ع والذين أقول به يف هذه أن املعىن وقل أنا وقوله سبحانه وقل إين أنا النذير املبني كما أنزلنا على املق
نذير كما قال قبلك رسلنا ونزلنا عليهم كما أنزلنا عليك واختلف يف املقتسمني من هم فقال ابن عباس وابن جبري 
املقتسمون هم أهل الكتاب الذي فرقوا دينهم وجعلوا كتاب اهللا أعضاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقال لنحوه 

هد وقالت فرقة املقتسمون هم كفار قريش جعلوا القرآن سحرا وشعرا وكهانة وجعلوه أعضاء هبذا التقسيم جما
وقالت فرقة عضني مجيع عضة وهي اسم للسحر خصاة بلغة قريش وقاله عكرمة ت وقال الواحدي كما أنزلنا 



  من خمتصره عذابا على املقتسمني الذي اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن اإلميان انتهى 
وقوله سبحانه فوربك لنسالنهم أمجعني اآلية ضمري عام ووعيد حمض يأخذ كل أحد منه حبسب جرمه وعصيانه 

فالكافر يسأل عن التوحيد والرسالة وعن كفره وقصده به واملؤمن العاصي يسأل عن تضييعه وكل مكلف عما 
عما كلف القيام به ويف هذا املعىن أحاديث قال  كلف القيام به ويف هذا املعىن أحاديث قال ابن عباس وكل مكلف

ابن عباس يف هذه اآلية يقال هلم مل عملتم كذا وكذا قال وقوله تعاىل فيومئذ ال يسأل عن ذنبه أنس وال جان معناه 
ال يقال له ماذا اذنبت ألن اهللا تعاىل أعلم بذنبه منه وقوله سبحانه فاصدع مبا تومر اصدع معناه انفذ وصرح مبا 

  بعثت به وقوله واعرض عن املشركني من آيات املهادنة اليت نسختها آية 

السيف قاله ابن عباس مث اعلمه اهللا تعاىل بأنه قد كفاه املستهزءين به من كفار مكة ببوائق اصابتهم من اهللا تعاىل قال 
  ابن إسحاق وغريه وهم الذي قذفوا يف قليب بدر كأيب جهل وغريه انتهى 

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون آية تانيس للنيب صلى اهللا عليه و سلم واليقني هنا املوت قاله وقوله سبحانه 
ابن عمر ومجاعة قال الداودي وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما أوحي إىل أن أمجع املال وأكون من 

بك حىت يأتيك اليقني انتهى وابقي اآلية التاجرين ولكن أوحي إيل أن سبح حبمد ربك وكن من الساجدين واعبد ر
  بني وصلى اهللا علىي سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري 

  سورة النحل

  وهي مكية غري آيات يسرية يأيت بياهنا إن شاء اهللا 
و سلم ملا قال جربيل يف سرد الوحي أتى قوله سبحانه أتى أمر اهللا فال تستعجلوه روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أمر اهللا وثب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما فلما قال فال تستعجلوه سكن وقوله أمر اهللا قال فيه مجهور 
املفسرين أنه يريد القيامة وفيها وعيد للكفار وقيل املراد نصر حممد صلى اهللا عليه و سلم فمن قال أن األمر القيامة 

ن قوله تعاىل فال تستعجلوه رد على املكذبني بالبعث القائلني مىت هذا الوعد واختلف املتأولون يف قوله تعاىل قال أ
ينزل املالئكة بالروح فقال جماهد الروح النبؤة وقال ابن عباس الروح الوحي وقال قتادة بالرمحة والوحي وقال 

  الربيع بن أنس كل كالم اهللا 

ينا اليك روحا من أمرنا وقال الزجاج الروح ما حتي به القلوب من هداية اهللا عز و جل روح ومنه قوله تعاىل أوح
وهذا قول حسن قال الداودي عن ابن عباس قال الروح خلق من خلق اهللا وأمر من أمر اهللا على صور بين آدم وما 

ا خلق اهللا وعن جماهد الروح ينزل من السماء ملك إال ومعه روح كاحلفيظ عليه ال يتكلم وال يراه ملك وال شيء مم
خلق من خلق اهللا هلم أيد وأرجل انتهى واهللا أعلم حبقيقة ذلك وهذا أمر ال يقال بالرأي فإن صح فيه شيء عن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم وجب الوقوف عنده انتهى ومن يف قوله من يشاء هي لألنبياء وقوله تعاىل خلق اإلنسان من 
  نس نطفة يريد باإلنسان اجل

وقوله خصيم حيتم أن يريد به الكفرة الذين جيادلون يف آيات اهللا قال احلسن البصري وحيمل أن يريد أعم من هذا 
لبشر    على ان اآلية تعديد نعمة الذهن والبيان علىا



وقوله سبحانه واألنعام خلقها لكم فيها دفء الدفء السخانة وذهاب الربد باالكسية وحنوها وقيل الدفء تناسل 
اإلبل وقال ابن عباس هو نسل كل شيء واملعىن األول هو الصحيح واملنافع ألباهنا وما تصرف منها وحرثها 

  والنضح عليها وغري ذلك 
وقوله مجال أي يف املنظر وترحيون معنا حني ترودوهنا وقت الرواح إىل املنازل وتسرحون معناه خترجوهنا غدوة إىل 

سام كقوله وأخرجت األرض أثقاهلا أي اجساد بين آدم ومسيت اخليل خيال السرح واألثقال األمتعة وقيل األج
الختياهلا يف مشيتها ت وجيب على من ملكه اهللا شيئا من هذا احليوان أن يرفق به ويشكر اهللا تعاىل على هذه النعمة 

ان يرفعه قال إن اهللا اليت خوهلا وقد روى مالك ف املوطأ عن أيب عبيد موىل سليمان بن عبد امللك عن خالد بن معد
رفيق حيب الرفق ويرضاه ويعني عليه ما ال يعني على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا فإن 

  كانت األرض جدبة فأجنوا عليها بنقيها 

الدواب  وعليكم بسري الليل فإن األرض تطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإهنا طرق
ومأوى احليات قال أبو عمر يف التمهيد هذا احلديث يستند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجوه كثرية فأما 

الرفق فمحمود يف كل شيء وما كان الرفق يف شيء إال زانه وقد روى مالك بسنده عن عائشة عن النيب صلى اهللا 
ر كله وأمر املسافر يف اخلصب بأن ميشي رويدا ويكثر النزول عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل حيب الرفق يف األم

لترعى دابته فأما األرض اجلدبة فالسنة للمسافر أن يسرع السري ليخرج عنها وبدابته شيء من الشحم والقوة 
والنقي يف كالم العرب الشحم والودك انتهى وروى أبو داود عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن اهللا إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إي
  وجعل لكم األرض فعليها فاقضوا حاجاتكم انتهى 

وقوله سبحانه وخيلق ما ال تعلمون عربة منصوبة على العموم أي أن خملوقات اهللا من احليوان وغريه ال حييط بعلمها 
  ر بل ما خيفى عنه أكثر مما يعلمه بش

وقوله سبحانه وعلى اهللا قصد السبيل اآلية هذه أيضا من أجل نعم اهللا تعاىل أي على اهللا تقومي طريق اهلدى وتبيينه 
بنصب األدلة وبعث الرسل وإىل هذا ذهب املتأولون وحيتمل أن يكون املعىن أن من سلك السبيل القاصد فعلى اهللا 

ه طريقه وإىل ذلك مصريه وطريق قاصد معناه بني مستقيم قريب واأللف والالم يف السبيل للعهد ورمحته وتنعيم
  وهي سبيل الشرع 

  وقوله ومنها جائر يريد طريق اليهود والنصارى وغريهم فالضمري يف منها يعود على السبل اليت يتضمنها معىن اآلية 
  ذا أرسلها ترعى وقوله سبحانه فيه تسيمون يقال أسام الرجل ماشيته إ

  وقوله سبحانه وما ذرأ لكم ذرأ معناه بث ونشر 
  وخمتلفا ألوانه أي أصنافه وحيتمل أن يكون التنبيه على اختالف األلوان 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

  من محرة وصفرة وغري ذلك واألول أبني 
وقوله سبحانه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا وترى الفلك مواخر فيه 

بحر املاء الكثري ملحا كان أو عذبا قال ابن العريب يف أحكامه قوله تعاىل ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ال
وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا يعين به اللؤلؤ واملرجان وهذا امتنان عام للرجال والنساء فال حيرم عليهم شيء من 

يشق أو يصحب ذلك انتهى ومواخر مجع ماخرة واملخر يف اللغة الصوت الذي يكون من هبوب الريح على شيء 
يف اجلملة املاء فيترتب منه أن يكن املخر من الريح وأن يكون من السفينة وحنوها وهو يف هذه اآلية من السفن وقال 

  بعض النحاة املخر يف كالم العرب الشق يقال خمر املاء األرض وهذا أيضا بني أن يقال فيه للفلك مواخر 
مشيكم وتصرفكم يف السبل وحيتمل هتتدون بالنظر يف داللة هذه وقوله وسبال لعلكم هتتدون حيتمل هتتدون يف 

  املصنوعات على صانعها 
وعالمات وبالنجم هم يهتدون قال ابن عباس العالمات معامل الطرق بالنهار والنجوم هداية الليل وهذا قول حسن 

والنجم هنا اسم جنس وهذا فإنه عموم باملعىن واللفظة عامة وهذا إن كان ما دل على شيء وأعلم به فهو عالمة 
هو الصواب وقوله سبحانه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها اآلية وحبسب العجز عن عد نعم اهللا تعال يلزم أن يكون 

الشاكر هلا مقصرا عن بعضها فلذلك قال عز و جل لغفور رحيم أي عن تقصريكم يف السكر عن مجيعها حنا هذا 
اهللا يف قول العبد احلمد هللا رب العاملني مع شرطها من النية والطاعة يوازي مجيع املنحى الطربي ويرد عليه أن نعمة 

  النعم ولكن أين قوهلا بشروطها واملخاطبة بقوله وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها عامة جلمع الناس 
  والذين تدعون من دون اهللا أي تدعوهنم آهلة 

  موات على أنه خرب مبتدأ مضمر تقديره وأموات يراد به الذين يدعون من دون اهللا ورفع أ

  هم أموات 
  وقوله غري أحياء أي مل يقبلوا حياة قط وال اتصفوا هبا 

  وقوله سبحانه وما يشعرون أيان يبعثون أي وما يشعر الكفار مىت يبعثون إىل التعذيب 
اد االله ت وهذا كما حكى وقوله سبحانه اهلكم إله واحد فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم منكرة أي منكرة احت

  عنهم سبحانه يف قوهلم أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وقوله ألجرم عربت فرقة من اللغويني عن معناها بال بد وال حمالة وقالت فرقة معناها حق إن اهللا ومذهب سبيويه أن 

جاج ولكن مع مذهبهما ال مالزمة جلرم ال نفي ملا تقدم من الكالم وجرم معناه وجب أو حق وحنو هذا مذهب الز
  ال تنفك هذه من هذه 

وقوله سبحانه إنه ال حيب املستكربين عام يف الكافرين واملؤمنني يأخذ كل أحد منهم بقسطه قال الشيخ العارف باهللا 
واهنا عليهم عبد اهللا بن أيب مجرة رمحه اهللا موت النفوس حياهتا من أحب أن حيي ميوت ببذل أهل التوفيق نفوسهم وه

نالوا ما نالوا وجبب أهل الدنيا نفوسهم هانوا وطرأ عليهم اهلوان هنا وهناك وقد ورد يف احلديث أنه ما من عبد إال 
ويف رأسه حكمه بيد ملك فإن تعاظم وارتفع ضرب امللك رأسه وقال له أتضع وضعك اهللا وإن تواضع رفعه امللك 



  مبا به يقربنا إليه مبنه انتهى وقال له ارتفع رفعك اهللا من اهللا علينا 
وقوله سبحانه وإذا قيل هلم يعين كفار قريش ماذا أنزل ربكم اآلية يقال أن سببها النضر بن احلارث والالم يف قوله 

ليحملوا حيتمل أن تكون الم العاقبة وحيتمل أن تكون الم كي وحيتلم أن تون الم األمر على معىن احلتم عليهم 
  م والصغار املوجب هل

وقوله سبحانه ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم من للتبعيض وذلك أن هذا الرأس املضل حيمل وزر نفسه ووزرا 
  من وزر كل من ضل بسببه وال ينقص من أوزار أولئك شي واألوزار هي األثقال 

  وقوله سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنياهنم 

املفسرين اإلشارة بالذين من قبلهم إىل منرود الذي بىن صرحا ليصعد فيه إىل السماء اآلية قال ابن عباس وغريه من 
بزعمه فلما أفرط يف علوه وطوله يف السماء فرسخني على ما حكى النقاش بعث اهللا عليه رحيا فهدمته وخر سقفه 

وقالت فرقة املراد بالذين  عليه وعلى أتباعه وقي أن جربيل هدمه جبناحه وألقى أعاله يف البحر واجنعف من أسفله
من قبلهم مجيع من كفر من األمم املتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة وقوله على هذا فأتى اهللا نبياهنم من القواعد إىل 

  آخر اآلية متثيل وتشبيه أي حاهلم كحال من فعل به هذا 
  م النار ودخوهلم فيها وقوله خيزيهم لفظ يعم مجيع املكاره اليت تنزل هبم وذلك كله راجع إىل إدخاهل

  وتشاقون معناه حتاربون أي تكونون يف شق واحلق يف شق 
والذين أوتوا العلم هم املالئكة فيما قال بعض املفسرين وقال حيي بن سالم هو املؤمنون قال ع والصواب أن يعم 

ضيحة املخجلة ويف احلديث مجيع من آتاه اهللا علم ذلك من مالئكة وأنبياء وغريهم وقد تقدم تفسري اخلزي وأنه الف
أن العار والتخزية لتبلغ من العبد يف املقام بني يدي اهللا تعاىل ما أن يتمىن أن ينطلق به إىل النار وينجو من ذلك املقام 

  أخرجه البغوي يف املسند املنتخب له انتهى من الكوكب الدري 
للكافرين يف قول أكثر املتأولني واملالئكة يريد وقوله سبحانه الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم الذين نعت 

  القابضني ألرواحهم 
  والسلم هنا االستسالم والالم يف قوله فلبيس الم تأكيد واملثوى موضع اإلقامة 

وقوله سبحانه وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم اآلية ملا وصف سبحانه مقالة الكفار الذين قالوا أساطري األولني 
كر مقالة املؤمنني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأوجب لكل فريق ما يستحق وقوهلم خريا عادل ذلك بذ

جواب حبسب السؤال واختلف يف قوله تعاىل للذين أحسنوا إىل آخر آلاية هل هو ابتداء كالم أو هو تفسري للخري 
  الذي أنزل 

عة فله حسنة يف الدنيا ونعيم يف اآلخرة وروى أنس بن اهللا يف الوحي على نبينا خربا أن من أحسن يف الدنيا بالطا
مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ال يظلم املؤمن حسنة يثاب عليها الرزق يف الدنيا وجيزى هبا 

  يف اآلخرة 
ادهم للموت وقوله سبحانه جنات عدن يدخلوهنا اآلية تقدم تفسري نظريها وطيبني عبارة عن صاحل حاهلم واستعد

والطيب الذي ال خبث معه وقول املالئكة سالم عليكم بشارة من اهللا تعاىل ويف هذا املعىن احاديث صحاح يطول 
ذكرها وروى ابن املبارك يف رقائقه عن حممد بن كعب القرظي قال إذا استنقعت نفس العبد املؤمن جاءه ملك فقال 

مث نزع هبذه اآلية الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم  السالم عليك ويل اهللا اهللا يقرئى عليك السالم



انتهى وقوله سبحانه مبا كنتم تعملون علق سبحانه دخوهلم اجلنة باعماهلم من حيث جعل األعمال أمارة الدخال 
ال أنت يا رسول اهللا العبد اجلنة وال معارضة بني اآلية وقوله صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل أحد اجلنة بعمله قالوا و

قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا بفضل منه ورمحة فإن اآلية ترد بالتأويل إىل معىن احلديث قال ع ومن الرمحة والتغمد 
أن يوفق اهللا العبد إىل أعمال برة ومقصد احلديث نفي وجوب ذلك على اهللا تعاىل بالعقل كما ذهب إليه فريق من 

  املعتزلة 
هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ينظرون معناه وقوله سبحانه 

ينتظرون ونظرمىت كانت من رؤية العني فإمنا تعديها العرب باىل ومىت مل تتعد باىل فهي مبعىن انتظر ومنها انظرونا 
  ي أنفسهم نقتبس من نوركم ومعىن الكالم أن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم ظامل

وقوله أو يأيت أمر ربك وعيد يتضمن قيام الساعة أو عذاب الدنيا مث ذكر تعاىل أن هذا كان فعل األمم قبلهم 
  فعوقبوا 

  وقوله سبحانه فأصاهبم سيئات ما عملوا أي جزاء ذلك يف الدنيا واآلخرة 

  وحاق معناه نزل وأحاط 
بدنا من دونه من شيء اآلية تقدم تفسري نظريها يف األنعام وقوهلم وقوله سبحانه وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما ع

  وال حرمنا يريد من البحرية والسائبة والوصيلة وغري ذلك 
وقوله سبحانه ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا اآلية إىل قوله فإن اهللا ال يهدي من يضل وقرأ محزة 

سر الدال وذلك على معنيني أي أن اهللا ال يهدي من قضى باضالله والكساءي وعاصم ال يهدي بفتح الياء وك
  واملعىن الثاين أن العرب تقول هدى الرجل مبعىن اهتدى 

وقوله سبحانه واقسموا باهللا جهد إمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت الضمري يف اقسموا لكفار قريش مث رد اهللا تعاىل 
  لناس يف هذه اآلية الكفار املكذبون بالبعث عليهم بقوله بلى فاوجب بذلك البعث وأكثر ا

وقوله سبحانه ليبني التقدير بلى يبعثه ليبني هلم الذي خيتلفون فيه وقوله سبحانه إمنا قولنا لشيء إذا اردناه اآلية 
  املقصد هبذه اآلية أعالم منكرى البعث هبوان أمره على اهللا تعاىل وقربه يف قدرته ال رب غريه 

لذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا هؤالء هم الذين هاجروا إىل أرض احلبشة هذا قول اجلمهور وقوله سبحانه وا
وهو الصحيح يف سبب نزول اآلية الن هجرة املدينة مل تكن وقت نزول اآلية واآلية تتناول كل من هاجر أوال 

فرقة احلسنة عدة ببقعة شريفة وهي وآخرا وقرأ مجاعة خارج السبع لنثوينهم وأختلف يف معىن احلسنة هنا فقالت 
املدينة وذهبت فرقة إىل أن احلسنة عامة يف كل أمر مستحسن يناله ابن أدم ويف هذا القول يدخل ما روي عن عمر 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان يعطي املال وقت القسمة الرجل من املهاجرين ويقول له خذ ما وعدك اهللا يف 
رب مث يتلو هذه اآلية ويدخل يف هذا القول النصر على العدو وفتح البالد وكل أمل بلغه الدنيا وألجر اآلخرة اك

  املهاجرون والضمري يف يعلمون عائد على كفار 

  قريش وقوله الذين صربوا من صفة املهاجرين 
وا أن يبعث اهللا وقوله تعاىل وما ارسلنا من قبلك إال رجاال يوحي اليهم هذه اآلية رد على كفار قريش الذين استبعد

بشرا رسوال مث قال تعاىل فسئلوا أي قل هلم فسألوا واهل الذكر هنا أحبار اليهود والنصارى قاله ابن عباس وغريه 
وهو اظهر األقوال وهم يف هذه النازلة خاصة إمنا خيربون بأن الرسل من البشر وأخبارهم حجة على هؤالء وقد 



  سندون إليهم أرسلت قريش إىل يهود يثرب يسألوهنم وي
وقوله بالبينات متعلق بفعل مضمر تقديره أرسلناهم بالبينات وقالت فرقة الباء متعلقة بارسلنا يف أول اآلية والتقدير 

  على هذا وما أرسلنا مت قبلك بالبينات والزبر إال رجاال ففي اآلية تقدمي وتاخري والزبر الكتب املزبورة 
يهم اآلية ت وقد فعل صلى اهللا عليه و سلم ذلك فبني عن اهللا واوضح وقد وقوله سبحانه لتبني للناس ما نزل ال

أويت صلى اهللا عليه و سلم جوامع الكلم فأعرب عن دين اهللا وافصح ولنذكر اآلن طرفا من حكمه وفصيح كالمه 
ع كلمه حبذف اسانيده قال عياض يف شفاه وأما كالمه صلى اهللا عليه و سلم املعتاد وفصاحته املعلومه وجوام

وحكمه املاثورة فمنها ما ال يوازي فصاحة وال يبارى بالغة كقوله املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم وقوله الناس كأسنان املشط واملرء مع من احب وال خري يف صحبة من ال يرى لك ما ترى 

مؤمتن وهو باخليار ما مل يتكلم ورحم اهللا عبدا قال خريا  له والناس معادن وما هلك امرء عرف قدره واملستشار
فغنم أو سكت عن شر فسلم وقوله أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني وأن احبكم إىل وأقربكم مين جملسا 

  يوم القيامة احاسنكم أخالقا الوطئون اكنافا الذين يالفون ويولفون وقوله لعله كان يتكلم مبا ال يعنيه 
  مبا ال يغنيه  ويبخل

  وقوله ذو الوجهني ال يكون عند اهللا وجيها وهنيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال ومنع 

وهات وعقوق األمهات ووأد البنات وقوله اتق اهللا حيث كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن 
ن يكون بغيضك يوما ما وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة وخري األمور أوساطها وقوله أحبب حبيبك هونا ما عسى أ

وقوله يف بعض دعائه اللهم أين أسألك رمحة من عندك هتدي هبا قليب وجتمع هبا أمري وتلم هبا شعثى وتصلح هبا 
غائىب وترفع هبا شاهدي وتزكي هبا عملي وتلهمين هبا رشدي وترد هبا ألفيت وتعصمىن هبا من كل سوء اللهم أين 

لك الفوز يف القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على األعداء إىل غري ذلك من بيانه وحسن كالمه أسأ
مما روته الكافة عن الكافة مما ال يقاس به غريه وحاز فيه سبقا ال يقدر قدره كقوله السعيد من وعظ بغريه والشقي 

مضمنها ويذهب به الفكر يف أداىن حكمها وقال صلى من شقي يف بطن أمه يف أخواهتا مما يدرك الناظر العجب يف 
اهللا عليه و سلم بيد أين من قريش ونشأت يف بىن سعد فجمع اهللا له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة 

الفاظ احلاضرة ورونق كالمها إىل التأييد اإلهلي الذي مدده الوحي الذي ال حييط بعلمه بشري انتهى وباجلملة فليس 
  بيان اهللا ورسوله بيان ملن عمر اهللا قلبه باإلميان  بعد

وقوله سبحانه افأمن الذين مكروا السيئات اآلية هتديد لكفار مكة ونصب السيئات مبكروا وعدى مكروا ألنه يف 
معىن عملوا قال البخاري قال ابن عباس يف تقلبهم أي يف اختالفهم انتهى وقال املهدوي قال قتادة يف تقلبهم يف 

  فارهم الضحاك يف تقلبهم بالليل انتهى أس
وقوله على ختوف أي على جهة التخوف والتخوف التنقص وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خفي عليه 

معىن التخوف يف هذه اآلية وأراد الكتب إىل األمصار يسأل عن ذلك فريوي أنه جاءه فىت من العرب فقال يا أمري 
  ايل فقال عمر اهللا اكرب أو يأخذهم على ختوف ومنه قول النابغة املؤمنني أن أيب يتخوفىن م

  ... بطعن ضرار بعد فتح الصفائح ... ختوفهم حىت اذل سراهتم 
وهذا التنقص يتجه به الوعيد على معنيني أحدمها أن يهلكهم وخيرج أرواحهم على ختوف أي افذاذا يتنقصهم 

من العذاب ويف هذه الرتبة الثاهلة من الوعيد رأفة ورمحة وأمهال  بذلك الشيء بعد الشيء ويصريهم إىل ما اعد هلم



ليتوب التائب ويرجع الراجع والثاين ما قاله الضحاك أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية ويترك أخرى مث كذلك حىت 
و مل يروا يهلك الكل وقالت فرقة التخوف هنا من اخلوف أي فيأخذهم بعد ختوف يناهلم يعذهبم به وقوله سبحانه أ

  إىل ما خلق اهللا من شيء اآلية قوله من شيء 
لفظ عام يف كل شخص وجرم له ظل كاجلبال والشجر وغري ذلك وفاء الظل رجع وال يقال الفيء إال من بعد 
الزوال يف مشهور كالم العرب لكن هذه اآلية االعتبار فيها من أول النهار إىل آخره فكأن اآلية جارية يف بعض 

كالم العرب واقتضائه والرؤية هنا رؤية القلب ولكن االعتبار برؤية القلب هنا إمنا تكون يف مرءيات على جتوز 
بالعني وعن اليمني والشمائل هنا فيه جتوز واتساع وذكر الطربي عن الضحاك قال إذا زالت الشمس سجد كل 

ك الوقت قال الداودي وعن النيب شيء قبل القبلة من نبت أو شجر ولذلك كان الصاحلون يستحبون الصالة يف ذل
صلى اهللا عليه و سلم قال أربع قبل الظهر بعد الزوال حتسب مبثلهن يف صالة السحر قال وليس شيء إال يسبح هللا 

  تلك الساعة وقرأ يتفيؤا ظالله اآلية كلها انتهى والداخر املتصاغر املتواضع 
  م يريد فوقية القدر والعظمة والقهر وقوله سبحانه خيافون رهبم عام جلميع احليوان ومن فوقه

وقوله سبحانه وله ما يف السموات واألرض السموات هنا كل ما أرتفع من اخللق من جهة فوق فيدخل يف ذلك 
  العرش والكرسي وغريمها والدين الطاعة وامللك والواصب الدائم قاله ابن عباس مث ذكر سبحانه بنعمه مث ذكر 

د إليه سبحانه والضر وأن كان يعم كل مكروه فأكثر ما جيىء عن أرزاء البدن وجتئرون بأوقات املرض والتجاء العبا
  معناه ترفعون أصواتكم باستغاثة 

وتضرع مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون الفريق هنا يراد به املشركون الذين يرون أن 
فهم إذا شفاهم اهللا عظموا أصنامهم وأضافوا ذلك لألصنام أفعاال من شفاء املرضى وجلب النفع ودفع الضر 

  الشفاء إليها 
  وقوله سبحانه وليكفروا جيوز أن تكون الالم الم الصريورة وجيوز أن تكون الم أمر على معىن التهديد 

  وقوله مبا أتيناهم أي مبا أنعمنا عليهم 
علمون له حجة وال برهانا وحيتمل أن يريد بنفى وقوله سبحانه وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي ملا ال ي

العلم األصنام أي جلمادات ال تعلم شيأ نصيبا والنصيب املشار إليه هو ما كانت العرب سنته من الذبح ألصنامها 
  والقسم من الغالت وغريه 

ات اهللا تعاىل اهللا عن قوهلم وقوله سبحانه وجيعلون هللا البنات سبحانه اآلية تعديد لقبائح الكفرة يف قوهلم املالئكة بن
  واملراد بقوله وهلم ما يشتهون الذكران من األوالد 

وقوله ظل وجهه مسودا عبارة عما يعلو وجه املغموم قال ص ظل تكون مبعىن صار ومبعىن أقام هنارا على الصفة 
ه ومهه باالنثى ومعىن يتوارى املسندة إىل أمسها وحتتمل هنا الوجهني انتهى وكظيم مبعىن كاظم واملعىن أنه خيفى وجد

يتغيب من القوم وقرأ اجلحدري اميسكها أم يدسها وقرأ اجلمهور على هون وقرأ عاصم اجلحدري على هوان ومعىن 
  اآلية يدبر اميسك هذه اآلنثى على هوان يتحمله وهم يتجلد له أم يئدها فيدفنها حية وهو الدس يف التراب 

  آلخرة مثل السوء قالت فرقة مثل يف هذه اآلية مبعىن صفة أي هلؤالء صفة السوء وقوله سبحانه للذين ال يؤمنون با
وهللا املثل األعلى قال ع وهذا ال يضطر إليه ألنه خروج عن اللفظ بل قوله مثل على بابه فلهم على االطالق مثل 

  السوء يف كل سوء 



  ق أيضا أي الكمال املستغىن وال غاية أخزى من عذاب النار وهللا سبحانه املثل األعلى على اإلطال
وقوله سبحانه ولو يواخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة الضمري يف عليها عائد على األرض ومتكن ذلك 
مع أنه مل جير هلا ذكر لشهرهتا ومتكن اإلشارة إليها ومسع أبو هريرة رجال يقول إن الظامل ال يهلك إال نفسه فقال أبو 

هللا ليهلك احلبارى يف وكرها هزال بذبوب الظلمة واألجل املسمى يف هذه اآلية هو حبسب شخص هريرة بلى إن ا
  شخص 

  وقوله ما يكرهون يريد البنات 
وقوله سبحانه وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن قال جماهد وقتادة احلسىن الذكور من األوالد وقالت فرقة 

م النار وقرأ السبعة سوى نافع مفرطون بفتح الراء وخفتها أي مقدمون يريد اجلنة قال ع ويؤيده قوله الجرم أن هل
  إىل النار وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء املخففة أي متجاوزون احلد يف معاصي اهللا 

وقوله سبحانه تاهللا لقد ارسلنا إىل امم من قبلك اآلية هذه آية ضرب مثل هلم مبن سلف يف ضمنها وعيد هلم وتأنيس 
  ى اهللا عليه و سلم للنيب صل

وقوله فهو وليهم اليوم حيتمل أن يريد باليوم يوم األخبار وحيتم أن يريد يوم القيامة أي وليهم يف اليوم املشهور 
وقوله سبحانه اال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه لتبني يف موضع املفعول من أجله إي إال ألجل البيان والذي اختلفوا 

الكفرة لكن اإلشارة هنا إىل تشريكهم األصنام يف االهلية مث أخذ سبحانه ينص العرب املؤدية فيه لفظ عام ألنواع كفر 
إىل بيان وحدانيته وعظيم قدرته فبدأ بنعمة املطر اليت هي أبني العرب املؤدية إىل بيان وحدانيته وعظيم قدرته فبدأ 

  ظهور ال خيالف فيها عاقل بنعمة املطر اليت هي أبني العرب وهي مالك احلياة وهي يف غاية ال
  وقوله مما يف بطونه الضمري عائد على اجلنس وعلى املذكور وهذا كثري 

وقوله سبحانه سائغا للشاربني السائغ السهل يف الشرب اللذيذ ت وعن ابن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم من أطعمه اهللا طعاما فليقل اللهم بارك 

نه ومن سقاه اهللا لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و لنا فيه وأطعمنا خريا م
سلم ليس شيء جيزئى مكان الطعام والشراب غر اللنب رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ 

  له هذا حديث حسن انتهى من السالح 
ناب تتخذون منه سكرا اآلية السكر ما يسكر هذا هوا ملشهور يف اللغة قال وقوله سبحانه ومن مثرات النخيل واالع

ابن عباس نزلت هذه اآلية قبل حترمي اخلمر وأراد بالسكر اخلمر وبالرزق احلسن مجيع ما يشرب ويؤكل حالال من 
قول ولفظه هاتني الشجرتني فاحلسن هنا احلالل وقال هبذا القول ابن جبري ومجاعة وصحح ابن العريب هذا ال

والصحيح أن ذلك كان قبل حترمي اخلمر فإن هذه اآلية مكية باتفاق العلماء وحترمي اخلمر مدين انتهى من أحكام 
القرآن وقال جماهد وغريه السكر املائع من هاتني الشجرتني كاخلل والرب والنبيذ والرزق احلسن العنب والتمر قال 

  م ورجح الطربي هذا القول وال مدخل للخمر فيه وال نسخ يف اآلية الطربي والسكر أيضا يف كالم العرب ما يطع
وقوله تعاىل واوحى ربك إىل النحل اآلية الوحي يف كالم العرب القاء املعىن من املوحى إىل املوحى إليه يف خفاء فمنه 

تفاق من املتأولني والوحي الوحي إىل األنبياء برسالة امللك ومنه وحي الرؤيا ومنه وحي اإلهلام وهو الذي يف آيتنا با
أيضا مبعىن األمر كما قال تعاىل بأن ربك أوحى هلا وقد جعل اهللا بيوت النحل يف هذه الثالثة األنواع أما يف اجلبال 
وكواها وأما يف متجوف األشجار وأما يف يعرش ابن آدم من االجباح واحليطان وحنوها وعرش معناه هيأ والسبل 

طريان وغريه وذلال حيتمل أن يكون حاال من النحل أي مطيعة منقادة قاله قتادة قال ابن الطرق وهي مسالكها يف ال



زيد فهم خيرجون بالنحل ينتجعون وهي تتبعهم وقرا أومل يروا انا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما اآلية وحيتمل أن 
  يكون حاال من السبل أي 

ل تسلكه مث ذكر تعاىل على جهة تعديد النعمة والتنبيه على العرب أمر مسهلة مستقيمة قاله جماهد ال يتوعر عليها سبي
العسل يف قوله خيرج من بطوهنا شراب ومجهور الناس على أن العسل خيرج من أفواه النحل واختالف األلوان يف 

ف العسل حبسب اختالف النحل واملراعي أي والفصول ت قال اهلروي قوله تعاىل خيرج من بطوهنا شراب خمتل
ألوانه وذلك أنه يستحيل يف بطوهنا مث متجه من أفواهها انتهى وقوله فيه شفاء للناس الضمري للعسل قاله اجلمهور 

قال ابن العريب يف أحكامه وقد روى األئمة واللفظ للبخاري عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أخي يشتكي بطنه حيب احللواء والعسل وروى أبو سعيد اخلدري أن رجال

فقال اسقه عسال مث أتاه الثانية فقال اسقه عسال مث أتاه فقال فعلت فما زاده ذلك إال استطالقا قال عليه السالم 
صدق اهللا وكذب بطن أخيك اسقه عسال فسقاه فربأ وروي أن عوف ابن مالك األشجعي مرض فقيل له غال 

فقال ائتنوين مباء مساء فإن اهللا تعاىل يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا وائتنوين بعسل فإن اهللا تعاىل يقول  نعاجلك
فيه شفاء للناس وائتوين بزيت فإن اهللا تعاىل يقول من شجرة مباركة فجاءوه بذلك كله فخلطه مجيعا مث شربه فربأ 

  انتهى 
ر وأرذل العمر الذي تفسد فيه احلواس وخيتل العقل وخص ذلك وقوله سبحانه ومنكم من يرد إىل أرذل العم

بالرذيلة وإن كانت حالة الطفولة كذلك من حيث كانت هذه الرجاء معها وقال بعض الناس أول أرذل العمر مخس 
وسبعون سنة روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه قال ع وهذا يف األغلب وهذا ال ينحصر إىل مدة معينة وإمنا هو 

نسان إنسان ورب من يكون ابن مخسني سنة وهو يف أرذل عمره ورب ابن تسعني ليس يف أرذل عمره حبسب إ
  والالم يف لكي يشبه أن تكون الم الصريورة واملعىن ليصري أمره بعد العلم باألشياء إىل أن ال يعلم شيئا وهذه 

  عبارة عن قلة علمه ال أنه ال يعلم شيئا البتة 
بعضكم على بعض يف الرزق أخبار يراد به العربة وإمنا هي قاعدة بين املثل عليها واملثل هو  وقوله سبحانه واهللا فضل

أن املفضلني ال يصح منهم أن يسامهوا مماليكهم فيما أعطوا حىت تستوي أحواهلم فإذا كان هذا يف البشر فكيف 
صنام وغريها مما عبد من دونه وهم خلقه تنسبون أيها الكفرة إىل اهللا أنه يسمح بأن يشرك يف األلوهية األوثان واأل

وملكه هذا تأويل الطربي وحكاه عن أبن عباس قال املفسرون هذه اآلية كقوله تعاىل ضرب لكم مثال من أنفسكم 
هل لكم مما ملكت إميانكم من شركاء يف ما رزقناكم فأنتم فيه سواء اآلية مث وقفهم سبحانه على جحدهم بنعمته يف 

  ثل هذا من مواضع النظر املؤدية إىل اإلميان تنبيهه هلم على م
وقوله سبحانه واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا هذه أيضا آية تعديد نعم واألزواج هنا الزوجات وقوله من 

أنفسكم حيتمل أن يريد خلقة حواء من نفس آدم وهذا قول قتادة واألظهر عندي أن يريد بقوله من أنفسكم أي 
جاءكم رسول من أنفسكم واحلفدة قال ابن عباس هم أوالد البنني وقال احلسن هم بنوك من نوعكم كقوله لقد 

وبنو بنيك وقال جماهد احلفدة األنصار واألعوان وقيل غري هذا وال خالف إن معىن احلفد اخلدمة والرب املشي 
  مسرعا يف الطاعة ومنه يف القنوت وإليك نسعى وحنفد واحلفدان أيضا خبب فوق املشي 

وله سبحانه فال تضربوا هللا األمثال اآلية أي ال متثلوا هللا األمثال وهو مأخوذ من قولك هذا ضريب هذا أي ميله وق
  والضرب النوع 



وقوله تعاىل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا اآلية الذي هو مثال يف هذه اآلية هو عبد هبذه الصفة مملوك ال يقدر على 
هو مسخر بإرادة سيده مدبر وبازاء العبد يف املثال رجل موسع عليه يف املال فهو شيء من املال وال أمر نفسه وإمنا 

  يتصرف فيه بإرادته واختلف الناس يف الذي له املثل فقال 

ابن عباس وقتادة هو مثل الكفار واملؤمن وقال جماهد والضحاك هذا املثال واملثال واآلخر الذي بعده إمنا هو مثال 
لك كالعبد اململوك الذي ال يقدر على شيء واهللا تعاىل تتصرف قدرته دون معقب وكذلك هللا تعاىل واألصنام فت

فسر الزجاج على حنو قول جماهد وهذا التأويل أصوب ألن اآلية تكون من معىن ما قبلها ومدارها يف تبيني أمر اهللا 
  والرد على أمر األصنام 

  وقوله احلمد هللا أي على ظهور احلجة 
رب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم اآلية هذا مثل هللا عز و جل واألصنام فهي كاألبكم الذي ال وقوله سبحانه وض

  نطق له وال يقدر على شيء 
والكل الثقيل املؤنة كما األصنام حتتاج إىل أن تنقل وختدم ويتعذب هبا مث ال يأيت من جهتها خري أبدا والذي يأمر 

  بالعد هو اهللا تعاىل 
مر الساعة اآلية املعىن على ما قاله قتادة وغريه ما تكون الساعة واقامتها يف قدرة اهللا تعاىل إال أن وقوله تعاىل وما أ

يقول هلا كن فلو اتفق أن يقف على ذلك حمصل من البشر لكانت من السرعة حبيث يشك هل هي كلمح البصر 
  أوهي أقرب وملح البصر هو وقعه على املرءي 

الطري مسخرات يف جو السماء اآلية اجلو مسافة ما بني السماء واألرض وقيل هو ما يلي وقوله سبحانه أمل يروا إىل 
  األرض منها واآلية عربة بينة املعىن تفسريها تكلف حمت 

ويوم ظعنكم معناه رحيلكم واألصواف للضأن واألوبار لإلبل واألشعار للمعز ومل تكن بالدهم بالد قطن وكتان 
ل أن ترك ذكر القطن والكتان واحلرير أعراض عن السرف إذ ملبس عباد اهللا فلذلك اقتصر على هذه وحيتم

الصاحلني إمنا هو الصوف قال ابن العريب يف أحكامه عند قوله تعاىل لكم فيها دفء يف هذه اآلية دليل على لباس 
تيار الزهاد والعارفني الصوف فهو أول ذلك وأواله ألنه شعار املتقني ولباس الصاحلني وشارة الصحابة والتابعني واخ

  وإليه نسب مجاعة من الناس الصوفية ألنه لباسهم يف الغالب انتهى 

واألثاث متاع البيت وأحدها أثاثه هذا قول أيب زيد األنصاري وقال غريه األثاث مجيع أنواع املال وال واحد له من 
ملال اثيثة كما تقول شعر أثيث ونبات لفظه قال ع واالشتقاق يقوي هذا املعىن األعم ألن حال اإلنسان تكون با

أثيث إذا كثر والتف والسرابيل مجيع ما يلبس على مجيع البدن وذكر وقاية احلراذ هوأمس بتلك البالد والربد فيها 
معدوم يف األكثر وأيضا فذكر أحدمها يدل على اآلخر وعن عمر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لبس ثوبا جديد فقال احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث عمد إىل و سلم يقول من 
الثوب الذي خلق فتصدق به كان يف كنف اهللا ويف حفظ اهللا ويف ستر اهللا حيا وميتا رواه الترمذي واللفظ له وابن 

ليه و سلم ما اشترى عبد ثوبا بدينا أو ماجه واحلاكم يف املستدرك وعن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا ع
نصف دينا فحمد اهللا عليه إال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر اهللا له رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا احلديث ال أعلم 
يف إسناده أحدا ذكر جبرح انتهى من السالح والسرابيل اليت تقي البأس هي الدروع وحنوها ومنه قول كعب بن 

  ... من نسبج داود يف اهليجا سرابيل ... شم العرانني أبطال لبوسهم ... جرين زهري يف املها



والبأس مس احلديد يف احلرب وقرأ اجلمهور تسلمون وقرأ ابن عباس تسلمون من السالمة فتكون اللفظة خمصوصة 
  يف بأس احلرب 

 يؤذن أي ال يؤذن هلم يف املعذرة وقوله سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أي شاهدا على كفرهم وإمياهنم مث ال
وهذا يف موطن دون موطن ويستعتبون مبعىن يعتبون تقول أعتبت الرجل إذا كفيته ما عتب فيه كما تقول أشكيته 

إذا كفيته ما شكا وقال قوم معناه ال يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه يف الدنيا وقال الطربي معىن يستعتبون 
  يا فتقع منهم توبة وعمل ت يعطون الرجوع إىل الدن

  وهذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه األحاديث وظواهر اآليات يف غري ما موضع 
وقوله سبحانه وإذا رأى الذين اشكروا شركاءهم أي إذا رأوهم بأبصارهم قالوا ربنا هؤالء شركاؤنا أآلية كأهنم 

  أرادوا هبذه املقالة تذنيب املعبودين 
إليهم القول اآلية الضمري يف القوا للمعبودين انطقهم اهللا بتكذيب املشركني وقد قال سبحانه  وقوله سبحانه فالقوا

  يف آية أخرى فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون اآلية أنظر تفسريها يف سورة يونس وغريها 
 والسلم االستسالم وقوله تعاىل زدناهم وقوله والقوا إىل اهللا يومئذ السلم الضمري يف ألقوا هنا عائد علىاملشركني

عذابا فوق العذاب اآلية روي يف ذلك عن ابن مسعود أن اهللا سبحانه يسلط عليهم عقارب وحيات هلا أنياب 
كالنخل الطوال وقال عبيد بن عمري حيات هلا أنياب كالنخل وحنو هذا وروي عن عبد اله بن عمرو بن العاص أن 

يات وهذه العقارب فيفر الكافرون إىل السواحل فتلقاهم هذه احليات والعقارب فيفرون جلهنم سواحل فيها هذه احل
  منها إىل النار فتتبعهم حىت جتد حر النار فترجع قال وهي يف أسراب 

وقوله سبحانه ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا يعين رسوهلا وجيوز أن يبعث اهللا شهودا من الصاحلني مع الرسل وقد 
بة إذا رأيت أحدا على معصية فاهنه فإن أطاعك وإال كنت شاهدا عليه يوم القيامة وقوله سبحانه قال بعض الصحا

وجئنا بك شهيد على هؤالء اإلشارة هبؤالء إىل هذه األمة وقوله عز و جل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان اآلية قال 
عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه أنه قال ملا  ابن مسعود رضي اهللا عنه أمجع آية يف كتاب اهللا هذه اآلية وروي عن

نزلت هذه اآلية قرأهتا على أيب طالب فعجب وقال يا آل غالب اتبعوه تفلحوا فواله إن اهللا أرسله ليأمر مبكارم 
  األخالق قال ع والعدل فعل كل مفروض واإلحسان فعل كل مندوب إليه 

  وايتاءى ذي القرىب لفظ 

  سداء اخلري إىل القرابة يقتضي صلة الرحم ويعم مجيع ا
  والفحشاء الزنا قاله ابن عباس ويتناول اللفظ سائر املعاصي اليت شنعتها ظاهرة 

  واملنكر أعم منه ألنه يعم مجيع املعاصي والرذائل واالذايات على اختالف أنواعها 
  بني  والبغي هو إنشاء ظلم اإلنسان والسعاية فيه وكفيال معناه متكفال بوفائكم وباقي اآلية

وقوله سبحانه وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا اآلية شبهت هذه اآلية الذي حيلف أو يعاهد ويربم عقده باملرأة تغزل 
  غزهلا تفتله حمكما مث تنقض قوى ذلك الغزل فتحله بعد إبرامه 

ل بعينه وهو و انكاثا نصب على احلال والنكث النقض والعرب تقول أنتكث احلبل إذا انتقضت قواه والدخل الدغ
  الذرائع إىل اخلدع والغدر وذلك أن احمللوف له مطمئن فيتمكن احلالف من ضرره مبا يريد 

وقوله سبحانه ان تكون أمة هي أرىب من أمة املعىن ال تنقضوا اإلميان من أجل أن تكون قبيلة أزيذ من قبيلة يف العدد 



أن يعود على الربا أي إن اهللا أبتلى عباده بالربا وطلب والعزة والقوة ويبلوكم أي خيتربكم والضمري يف به حيتمل 
  بعضهم الظهور على بعض واختربهم بذلك لريى من جياهد بنفسه ممن يتبع هواها وباقي اآلية وعيد بيوم القيامة 
يب قال وقوله سبحانه وال تتخذوا إميانكم دخال بينكم اآلية الدخل كما تقدم الغوائل واخلدائع وكرر مبالغة قال الثعل

  أبوعبيدة كل امر مل يكن صحيحا فهو دخل انتهى 
  وقوله فتزل قدم بعد ثبوهتا إستعارة للمستقيم احلال يقع يف شر عظيم 

وقوله سبحانه وال تشتروا بعهد اهللا مثنا قليال اآلية هذه آية هني عن الرشا وأخذ األموال مث أخرب تعاىل أن ما عنده 
 ملن اتقى وعلم واهتدى مث بني سبحانه الفرق بني حال الدنيا وحال اآلخرة بأن من نعيم اجلنة ومواهب اآلخرة خري

هذه تنفد وتنقضي عن اإلنسان أو ينقضي عنها ومنن اآلخرة باقية دائمة وصربوا معناه عن الشهوات وعلى مكاره 
  الطاعات 

عىن احلياة الطيبة فقال ابن وهذه إشارة إىل الصرب عن شهوة كسب املال بالوجوه املكروهة واختلف الناس يف م
عباس هو الرزق احلالل وقال احلسن وعلي بن أيب طالب هي القناعة قال ع والذي أقول به أن طيب احلياة الالزم 
للصاحلني إمنا هو بنشاط نفوسهم ونبلها وقوة رجائهم والرجاء للنفس أمر ملذ فبهذا تطيب حياهتم وأهنم أحتقروا 

فإن انضاف إىل هذا مال حالل وصحة أو قناعة فذلك كمال وإال فالطيب فيما ذكرناه الدنيا فزالت مهومها عنهم 
  راتب 

وقوله سبحانه ولنجزينهم اآلية وعد بنعيم اجلنة قال أبو حيان وروي عن نافع وليجزينهم بالياء التفاتا من ضمري 
فلنحيينه فيكون من عطف مجلة املتكلم إىل ضمري الغيبة وينبغي أن يكون على تقدير قسم ثان ال معطوفا على 

  قسمية على مجلة قسمية وكلتامها حمذوفة وليس من عطف جواب لتغاير اإلسناد 
انتهى وقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا اآلية التقدير فإذا أخذت يف قراءة القرآن واالستعاذة ندب وعن 

اآلية والرجيم املرجوم باللعنة وهو إبليس مث أخرب تعاىل عطاء أن التعوذ واجب ولفظ االستعاذة هو على رتبة هذه 
أن إبليس ليس له ملكة وال رياسة هذا ظاهر السلطان عندي يف هذه اآلية وذلك أن السلطان أن جعلناه احلجة 

فليس إلبليس حجة يف الدنيا على أحد ال على مؤمن وال على كافر إال أن يتأول متأول ليس له سلطان يوم القيامة 
يستقيم أن يكون مبعىن احلجة ألن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم بغري دليل فاستجابوا له من قبل أنفسهم ف

ويتولونه معناه جيعلونه وليا والضمري يف به حيتمل أن يعود على اسم اهللا عز و جل والظاهر أنه يعود على اسم العدو 
ن هم بسببه مشركون باهللا وهذا األخبار بأن ال سلطان للشيطان الشيطان مبعىن من أجله وبسببه فكأنه قال والذي

على املؤمنني بعقب األمر باالستعاذة يقتضي أن االستعاذة تصرف كيده كأهنا متضمنة للتوكل على اهللا واالنقطاع 
  إليه 

  وقوله سبحانه وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية يعين هبذا التبديل النسخ 
  ل كفار مكة وروح القدس هو جربيل بال خالف قالوا إمنا أنت مفتر أي قا

وقوله سبحانه ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر قال ابن عباس كان مبكة غالم أعجمي لبعض قريش يقال له 
بلعام فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعلمه اإلسالم ويرومه عليه فقال بعض الكفار هذا يعلم حممدا وقيل اسم 

وقيل يسار وقيل يعيش واألعجمي هو الذي ال يتكلم بالعربية وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته الغالم جرب 
  قائمة 



  وقوله وهذا إشارة إىل القرآن والتقدير وهذا سرد لسان أو نطق لسان 
سلم إمنا أنت وقوله سبحانه إمنا يفتري الكذب مبعىن إمنا يكذب وهذه مقاومة للذين قالوا للنيب صلى اهللا عليه و 

مفتر ومن يف قوله من كفر بدل من قوله الكاذبون فروي أن قوله سبحانه واوالئك هم الكاذبون يراد به مقيس بن 
  ضبابة واشباههم ممن كان يؤذي آمن مث ارتد باختياره من غري اكراه 

ان يوذى يف اهللا وقوله سبحانه إال من اكره إي كبالل وعمار بن ياسر وأمه وخباب وصهيب وأشباههم ممن ك
سبحانه فرمبا سامح بعضهم مبا أراد الكفار من القول ملا أصابه من تعذيب الكفرة فريوى أن عمار بن ياسر فعل 

ذلك فاستثناه اهللا يف هذه اآلية وبقية الرخصة عامة يف األمر بعده ويروى أن عمار بن ياسر شكا إىل النيب صلى اهللا 
وما سامح به من القول فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف جتد قلبك قال عليه و سلم ما صنع به من العذاب 

  أجده مطمئنا باإلميان قال فاجبهم بلسانك فإنه ال يضرك وإن عادوا فعد 
وقوله سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا معناه انبسط إىل الكفر باختياره ت وقد ذكر ع هنا نبذا من مسائل 

  ية التطويل وإذ حمل بسطها كتب الفقه اإلكراه تركت ذلك خش
  وقوله سبحانه ذلك بأهنم استحبوا 

احليوة الدنيا على اآلخرة اآلية ذلك إشارة إىل الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه اآلية والضمري يف أهنم ملن 
  شرح بالكفر صدرا 

إسحاق نزلت هذه اآلية يف عمار بن ياسر  وقوله سبحانه مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا اآلية قال ابن
وعياش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد قال ع وذكر عمار يف هذا عندي غري قومي فإنه أرفع من طبقة هؤالء وإمنا 

هؤالء من تاب ممن شرح بالكفر صدرا فتح اهللا له باب التوبة يف آخر اآلية وقال عكرمة واحلسن نزلت هذه اآلية 
هللا بن أيب سرح واشباهه فكأنه يقول من بعد ما فتنهم الشيطان وهذه اآلية مدنية بال خالف وإن وجد يف شأن عبد ا

فهو ضعيف وقرأ اجلمهور من بعد ما فتنوا مبين للمفعول وقرأ أبن عامر وحده من بعد ما فتنوا بفتح الفاء والتاء أي 
لة أو اهلجرة أو التوبة والكالم يعطيها وإن مل جير هلا فتنوا أنفسهم والضمري يف بعدها عائد على الفتنة أو على الفع

  ذكر صريح 
وقوله يوم تأيت كل نفس املعىن لغفور رحيم يوم ونفس األوىل هي النفس املعروقة والثانية هي مبعىن الذات ت قال 

ب املهدوي جيوز أن ينتصب يوم على تقدير لغفور رحيم فال يوقف على رحيم وقال ص يوم تأيت ظرف منصو
  برحيم أو مفعول به باذكر انتهى وهذا األخري أظهر واهللا أعلم 

  وقوله سبحانه وتوىف كل نفس ما عملت أي جيازى كل من أحسن بإحسانه وكل من أساء بإساءته 
وقوله سبحانه وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة اآلية قال ابن عباس القرية هنا مكة واملراد هبذه الضمائر 

اآلية أهل القرية ويتوجه عندي يف اآلية أهنا قصد هبا قرية غري معينة جعلت مثال ملكة على معىن التحذير  كلها يف
  ألهلها ولغريها من القرى إىل يوم القيامة وهو الذي يفهم من كالم حفصة أم املؤمنني وأنعم مجع نعمة 

  وقوله سبحانه فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف 

اشرهم ذلك صار كاللباس والضمري يف جاءهم ألهل مكة والرسول حممد صلى اهللا عليه و سلم استعارات أي ملا ب
  والعذاب اجلوع وأمر بدر وحنو ذلك إن كانت اآلية مدنية وإن كانت مكية فهو اجلوع فقط 

لستم كهذه القرية وقوله سبحانه فكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا اآلية هذا ابتداء كالم آخر أي وأنتم أيها املؤمنون 



فكلوا واشكروا اهللا على تباين حالكم من حال الكفرة وقوله حالال حال وقوله طيبا أي مستلذا إذ فيه ظهور 
  النعمةو حيتمل أن يكون الطيب مبعىن احلالل كرر مبالغة وتأكيد 

خماطبة للكفار الذين وقوله سبحانه وال تقولوا ملا تصف السنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام اآلية هذه اآلية 
حرموا البحائر والسوائب قال ابن العريب يف أحكامه ومعىن اآلية ال تصفوا األعيان بأهنا حالل أو حرام من قل 

أنفسكم إمنا احملرم واحمللل هو اهللا سبحانه قال ابن وهب قال مالك مل يكن من فتيا الناس أن يقال هلم هذا حالل 
هذا ومل أكن ألصنع هذا فكان الناس يطيعون ذلك ويرضونه ومعىن هذا أن وهذا حرام ولكن يقول انا أكره 

التحليل والتحرمي إمنا هو هللا كما تقدم بيانه فليس ألحد أن يصرح هبذا يف عني من األعيان إال أن يكون الباري تعاىل 
يفعل اقتداء مبن تقدم من  خيرب بذلك عنه وما يؤدي إليه االجتهاد أنه حرام يقول فيه أين أكره كذا وكذا كان مالك

  أهل الفتوى انتهى 
  وقوله متاع قليل إشارة إىل عيشهم يف الدنيا وهلم عذاب أليم بعد ذلك يف اآلخرة 

  وقوله ما قصصنا عليك من قبل إشارة إىل ما يف سورة األنعام من ذي الظفر والشحوم 
بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقوله سبحانه مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث تابوا من 

هذه آية تأنيس جلميع العامل فهي تتناول كل كافر وعاص تاب من سوء حاله قالت فرقة اجلهالة هنا العمد واجلهالة 
  عندي يف هذا املوضع ليست ضد 

على وقد تقدم بيان العلم بل هي نعدى الطور وركوب الرأس ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم أو أجهل أو جيهل 
  هذا وقلما يوجد يف العصاة من مل يتقدم له علم حبظر املعصية اليت يواقع 

وقوله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا اآلية ملا كشف اهللا فعل اليهود وحتكمهم يف شرعهم بذكر ما حرم عليهم 
لفظة مشتركة تقع للحني وللجمع الكثري أراد أن يبني بعدهم عن شرع إبراهيم عليه السالم واألمة يف اللغة 

وللرجل املنفرد بطريقة وحده وعلى هذا الوجه مسي إبراهيم عليه السالم أمة قال جماهد مسي إبراهيم أمة النفراده 
باإلميان يف وقته مدة ما ويف البخاري أنه قال لسارة ليس على األرض اليوم مؤمن غريي وغريك ويف البخاري قال 

  مة معلم اخلري والقانت املطيع الدائم على العبادة واحلنيف املائل إىل اخلري والصالح ابن مسعود األ
وقوله سبحانه وءاتيناه يف الدنيا حسنة اآلية احلسنة لسان الصدق وأمامته جلميع اخللق هذا قول مجيع املفسرين 

ه كان على الصواب ت وهذا كالم فيه وذلك أن كل أمة متشرعة فهي مقرة أن إمياهنا إميان إبراهيم وأنه قدوهتا وأن
  بعض أمجال وقد تقدم يف غري هذا املوضع بيانه فال نطول بسرده 

  وقوله سبحانه ان اتبع ملة إبراهيم اآلية امللة الطريقة يف عقائد الشرع 
ملختلفني فيه وقوله سبحانه إمنا جعل السبت اآلية أي مل يكن من ملة إبراهيم وإمنا جعله اهللا فرضا عاقب به القوم ا

قاله ابن زيد وذلك أن موسى عليه السالم أمر بين إسرائيل أن جيعلوا من اجلمعة يوما خمتصا بالعبادة وأمرهم أن 
يكون اجلمعة فقال مجهورهم بل يكون يوم السبت ألن اهللا تعاىل فرغ فيه من خلق خملوقاته وقال غريهم بل نقبل ما 

اآلخرون فالزمهم اهللا يوم السبت إلزاما قويا عقوبة هلم مث مل يكن منهم  أمر به موسى فراجعهم اجلمهور فتابعهم
  ثبوت بل عصوا فيه وتعدوا فأهلكهم وورد يف احلديث الصحيح أن اليهود والنصارى 

اختلفوا يف اليمم الذي خيتص من اجلمعة فأخذ هؤالء السبت وأخذ هؤالء األحد فهدانا اهللا حنن إىل يوم اجلمعة قال 
 عليه و سلم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فليس االختالف املذكور يف اآلية هو االختالف يف هذا صلى اهللا



احلديث ت يعىن أن االختالف املذكور يف اآلية هو بني اليهود فيما بينهم واالختالف املذكور يف احلديث الصحيح 
  هو فيما بني اليهود والنصارى 

كمة واملوعظة احلسنة هذه اآلية نزلت مبكة أمر عليه السالم أن يدعو إىل دين وقوله سبحانه ادع إىل سبيل ربك باحل
  اهللا وشرعه بتلطف وهكذا ينبغي أن يوعظ املسلمون إىل يوم القيامة 

وقوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به اآلية أطبق أهل التفسري أن هذه اآلية مدنية نزلت يف شأن 
ريه يف يوم أحد ووقع ذلك يف صحيح البخاري وغريه وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لئن التمثيل حبمزة وغ

اظفرين اهللا هبم المثلن بثالثني ويف كتاب النحاس وغريه بسبعني منهم فقال الناس أن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن فنزلت 
التمثيل يف القتلى ويروى أنه عليه السالم هذه اآلية مث عزم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصرب عن اجملازاة ب

  قال ألصحابه أما أنا فأصرب كما أمرت فما ذا تصنعون فقالوا نصرب يا رسول اهللا كما ندبنا 
  وقوله وما صربك إال باهللا أي مبعونة اهللا وتأييده على ذلك 

تتأسف على أن مل يسلموا وقالت  وقوله سبحانه وال حتزن عليهم قيل الضمري يف قوله عليهم يعود على الكفار أي ال
  فرقة بل يعود على القتلى محزة وأصحابه الذين حزن عليهم صلى اهللا عليه و سلم واألول أصوب 

  وال تكل يف ضيق مما ميكرون 
قرأ اجلمهور يف ضيق بفتح الضاد وقرأ ابن كثري بكسر الضاد ومها لغتان إن اهللا مع الذين اتقوا أي بالنصر واملعونة 

  ا يريد املعاصي واتقو
  وحمسنون هم الذين يتزيدون فيما ندب إليه من فعل اخلري وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصبحه وسلم تسليما 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري سورة سبحان 

دي هذه السورة مكية إال ثالث آيات قال ابن مسعود يف بين إسرائيل والكهف إهنما من العتاق األول وهن من تال
  يريد أهنن من قدمي كسبه 

قوله عز و جل سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام جل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صلى 
اهللا عليه و سلم وأنه ركب الرباق من مكة ووصل إىل بيت املقدس وصلى فيه وقالت عائشة ومعاوية إمنا أسري 

ولو كانت منامة ما أمكن قريشا التشنيع وال فضل أبو بكر بالتصديق وال  بروحه والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور
قالت له أم هاىنء ال حتدث الناس هبذا فيكذبوك إىل غري هذا من الدالئل وأما قول عائشة فإهنا كانت صغرية وال 

رى بعبده ليال حدثت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذلك معاوية قال ابن العريب قوله تعاىل سبحان الذي أس
قال علماؤنا لو كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم اسم هو أشرف منه لسماه اهللا تعاىل به يف تلك احلالة العلية وقد 
قال األستاذ مجال اإلسالم أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن ملا رفعه اهللا إىل حضرته السنية وارقاه فوق الكواكب 

ضعا وإجالال لأللوهية انتهى من األحكام وسبحان مصدر معناه تنزيها هللا وروى العلوية ألزمه اسم العبودية توا
طلحة بن عبيد اهللا الفياض أحد العشرة أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما معىن سبحان اهللا قال تنزيه اهللا من 

تحقق أن ذلك كان بعد شق كل سوء وكان اإلسراء فيما قال مقاتل وقتادة قبل اهلجرة بعام وقيل بعام ونصف وامل
  الصحيفة 



وقبل بيعة العقبة ووقع يف الصحيحني لشريك بن أيب منر وهم يف هذا املعىن فإنه روى حديث اإلسراء فقال فيه 
وذلك قبل أن يوحى إليه وال خالف بني احملدثني أن هذا وهم من شريك قال ص أسرى بعبده مبعىن سرى وليست 

والباء للتعدية وليال ظرف للتأكيد ألن السرى ال يكون لغة إال بليل وقيل يعين به مهزته للتعدية بل كسقى واسقى 
يف جوف الليل فلم يكن أدالجا وال أدالجا انتهى واملسجد األقصى بيت املقدس واألقصى البعيد والربكة حوله من 

ر النعم من األشجار واملياه وجهني أحدمها النبوؤ والشرائع والرسل الذين كانوا يف ذلك القطر ويف نواحيه واآلخ
  واألرض املفيدة 

وقوله سبحانه لنريه يريد لنري حممدا بعينه آياتنا يف السماوات واملالئكة واجلنة والسدرة وغري ذلك من العجائب مما 
  رآه تلك الليلة وال خالف أن يف هذا اإلسراء فرضت الصلوات اخلمس على هذه األمة 

  لبصري وعيد للمكذبني بأمر اإلسراء أي هو السميع ملا تقولون البصري بأفعالكم وقوله سبحانه أنه هو السميع ا
  وآتينا موسى الكتاب أي التوراة 

وقوله اال تتخذوا من دوين وكيال اآلية التقدير فعلنا ذلك ليال تتخذوا يا ذرية فذرية منصوب على النداء وهذه 
وا ويكون املعىن أن ال يتخذوا بشرا إالها من دون اهللا وقرأ خماطبة للعامل ويتجه نصب ذرية على أنه مفعول بتتخذ

أبو عمرو وحده اال يتخذوا بالياء على لفظ الغائب والوكيل هنا من التوكيل أي متوكال عليه يف األمور فهو ند هللا 
ن هبذا الوجه وقال جماهد وكيال شريكا ووصف نوح بالشكر ألنه كان حيمد اهللا يف كل حال وعلى كل نعمة م

املطعم واملشرب وامللبس والرباز وغري ذلك صلى اهللا عليه و سلم قال سليمان الفارسي وغريه قال ابن املبارك يف 
رقائقه أخربنا ابن أيب ذيب عن سعيد املقربي عن أبيه عن عبد اهللا بن سالم أن موسى عليه السالم قال يا رب ما 

  الشكر الذي ينبغي لك قال يا موسى ال يزال 

رطبا من ذكري انتهى وقد رويناه مسندا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعىن قوله ال يزال لسانك رطبا من لسانك 
  ذكر اهللا 

وقوله سبحانه وقضينا إىل بين إسرائيل اآلية قالت فرقة قضينا معناه يف أم الكتاب قال ع وإمنا يلبس يف هذا املكان 
ا األمر هو مما قضاه اهللا عز و جل يف أم الكتاب على بين إسرائيل تعدية قضينا باىل وتلخيص املعىن عندي أن هذ

والزمهم إياه مث أخربهم به يف التوراة على لسان موسى فلما أراد هنا اإلعالم لنا باألمرين مجيعا يف إجياز جعل قضتنا 
واملعىن املقصود مفهوم  دالة على النفوذ يف أم الكتاب وقرن هبا إىل دالة على إنزال اخلري بذلك إىل بين إسرائيل

خالل هذه األلفاظ وهلذا فسر ابن عباس مرة بأن قال قضينا إىل بين إسرائيل معناه أعلمناهم وقال مرة قضينا عليهم 
والكتاب هنا التوراة ألن القسم يف قوله لتفسدن غري متوجه مع أن جنعل الكتاب هو اللوح احملفوظ وقال ص 

تعدى باىل واصله أن يتعدى بنفسه إىل مفعول واحد كقوله سبحانه فلما قضى وقضينا مضمن معىن أوحينا ولذلك 
موسى األجل انتهى وهو حسن موافق لكالم ع وقوله ولتعلن أي لتتجربن وتطلبون يف األرض العلو ومتقضى 

عليهم أمة  اآليات أن اهللا سبحانه أعلم بين إسرائيل يف التوراة أنه سيقع منهم عصيان وكفر لنعم اهللا وأنه سريسل
تغلبهم وتذهلم مث يرمحهم بعد ذلك وجيعل هلم الكرة ويردهم إىل حاهلم من الظهور مث تقع منهم أيضا تلك املعاصي 
والقبائح فيبعث اهللا تعاىل عليهم أمة أخرى خترب ديارهم وتقتلهم وجتليهم جالء مربحا وأعطى الوجود بعد ذلك 

  سنة وعشر سنني ملكا مؤيدا بأنبياء وقيل سبعون سنة هذا األمر كله قيل كان بني املرتني مائتا 
وقوله سبحانه فإذا جاء وعد أوهلما الضمري يف قوله أوالمها عائد على قوله مرتني وعرب عن الشر بالوعد ألنه قد 

  صرح بذكر املعاقبة قال ص وعد أوالمها أي موعود وهو العقاب الن الوعد سبق بذلك 



عقاب أوالمها انتهى وهو معىن ما تقدم واختلف الناس يف العبيد املبعوثني ويف  وقيل هو على حذف مضاف أي وعد
صورة احلال اختالفا شديدا متباعدا عيونه أن بين إسرائيل عصوا وقتلوا زكريا عليه السالم فغزاهم سنجاريب ملك 

هم خبت نصر وروي أنه بابل قاله ابن إسحاق وابن جبري وقال ابن عباس غزاهم جالوت من أهل اجلزيرة وقيل غزا
دخل قبل يف جيش من الفرس وهو خامل يسري يف مطبخ امللك فاطلع من جور بين إسرائيل على ما مل تعلمه الفرس 

فلما أنصرف اجليش ذكر ذلك للملك األعظم فلما كان بعد مدة جعله امللك رئيس جيش وبعثه فخرب بيت 
ت فملك موضعه واستمرت حال حىت ملك األرض بعد املقدس وقتلهم وأجالهم مث أنصرف فوجد امللك قد ما

ذلك وقالت فرقة إمنا غزاهم خبت نصر يف املرة األخرية حني عصوا وقتلوا حيي بن زكريا وصورة قتله أن امللك أراد 
أن يتزوج بنت امرأته فنهاه حيىي عنها فعز ذلك على امرأته فزينت بنتها وجعلتها تسقي امللك اخلمر وقالت هلا إذا 

ودك عن نفسك فتمنعي حىت يعطيك امللك ما تتمنني فإذا قال لك متين علي ما أردت فقويل رأس حيي بن زكريا را
ففعلت اجلارية ذلك فردها امللك مرتني وأجاهبا يف الثالثة فجيء بالرأس يف طست ولسانه يتكلم وهو يقول ال حتل 

ى سور املدينة والدم ينبعث فلما غزاهم امللك لك وجرى دم حيىي فلم ينقطع فجعل امللك عليه التراب حىت ساو
الذي بعث عليهم حبسب اخلالف الذي فيه قتل منهم على الدم سبعني ألفا حىت سكن هذا مقتضى خربهم ويف بعض 

الروايات زايدة ونقص وقرأ الناس فجاسوا وقرأ أبو السمال باحلاء ومها مبعىن الغلبة والدخول قهر أو قال مؤرج 
زقة ت قال ص جاسوا مضارعه جيوس ومصدره جوس وجوسان ومعناه التردد وخالل ظرف أي جاسوا خالل األ

  وسط الديار انتهى 
  وقوله سبحانه مث رددنا لكم الكرة عليهم اآلية عبارة عما قاله سبحانه لبين إسرائيل يف التوراة وجعل 

عرب عن املستقبل باملاضي وهذه الكرة هي بعد رددنا موضع نرد ملا كان وعد اهللا يف غاية الثقة وأنه واقع ال حمالة ف
اجللوة األوىل كما وصفنا فغلب بنو إسرائيل على بيت املقدس وملكوا فيه وحسنت حاهلم برهة من الدهر وأعطاهم 

اهللا األموال واألوالد وجعلهم إذا نفروا إىل أمر أكثر الناس فلما قال اهللا إين سأفعل بكم هكذا عقب بوصيتهم يف 
  أحسنتم احسنتم ألنفسكم اآلية املعىن أنكم بعملكم جتاوزن ووعد اآلخرة معناه من املرتني  قوله إن

وقوله ليسوءوا الالم الم أمر وقيل املعىن بعثناهم ليسوءوا وليدخلوا فهي الم كي كلها والضمري للعباد أوىل البأس 
  الشديد واملسجد مسجد بيت املقدس وترب معناه أفسد بغشم وركوب رأس 

قوله ما علوا أي ما علوا عليه من األقطار وملكوه من البالد وقيل ما ظرفية واملعىن مدة علوهم وغلبتهم على و
  البالد 

وقوله سبحانه عسى ربكم أن يرمحكم اآلية يقول اهللا عز و جل لبقية بين إسرائيل عسى ربكم أن أطعتم يف أنفسكم 
وإمنا هي بأن يرحم املطيع منهم وكان من الطاعة اتباعهم  واستقمتم أن يرمحكم وهذه العدة ليست برجوع دولة

لعيسى وحممد عليهما السالم فلم يفعلوا وعادوا إىل الكفر واملعصية فعاد عقاب اهللا عليهم بضرب الذلة عليهم 
وقتلهم واذالهلم بيد كل أمة واحلصري من احلصر مبعىن السجن وبنحو هذا فسره جماهد وغريه وقال احلسن احلصري 
  يف اآلية أراد به ما يفترش ويبسط كاحلصري املعروف عند الناس قال ع وذلك احلصري أيضا هو مأخوذ من احلصر 

وقوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم اآلية يهدي يف هذه اآلية مبعىن يرشد ويتوجه فيها أن تكون مبعىن 
 هي أقوم ال إله إال اهللا واألول أعم واألجر الكبري اجلنة يدعو واليت يريد هبا احلالة والطريقة وقالت فرقة اليت

وكذلك حيث وقع يف كتاب اهللا فضل كبري وأجر كبري فهو اجلنة قال الباجي قال ابن وهب مسعت مالكا يقول إن 
  استطعت 



 اآلية الواحدة أن جتعل القرآن إماما فأفعل فهو األمام الذي يهدي إىل اجلنة قال أبو سليمان الداراين رمبا أقمت يف
مخس ليال ولوال أين ادع التفكر فيها ما جزهتا وقال إمنا يؤتى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها قال 
الباجي وروى ابن لبابة عن العتيب عن سحنون أنه رأى عبد الرمحن بن القاسم يف النوم فقال له ما فعل اهللا بك قال 

فأي أعمالك وجدت أفضل قال تالوة القرآن قال قلت له فاملسائل فكان يشري وجدت عنده ما أحببت قال له 
  بأصبعه كأنه يلشيها فكنت اسأله عن ابن وهب فيقول يل هو يف عليني انتهى من سنن الصاحلني 

وقوله سحبانه ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوال سقطت الواو من بدع يف خط املصحف 
عباس وقتادة وجماهد هذه اآلية نزلت ذامة ملا يفعله الناس من الدعاء على أمواهلم يف وقت الغضب قال ابن 

والضحر فأخرب سبحانه أهنم يدعون بالشر يف ذلك الوقت كما يدعون باخلري يف وقت التثبت فلو أجاب اهللا داءهم 
ه بعض العذر يف أن اإلنسان له عجلة أهلكهم لكنه سبحانه يصفح وال جييب دعاء الضجر املستعجل مث عذر سبحان

فطرية واإلنسان هنا يراد به اجلنس قاله جماهد وغريه وقال ابن عباس وسلمان اإلشارة إىل آدم ملانفخ الروح يف 
رأسه عطس وأبصر فلما مشى الروح يف بدنه قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب ليمشي مستعجال لذلك فلم بقدر 

عجلة موروثة من أبيكم وقالت فرقة معىن اآلية معاتبة الناس يف دعائهم بالشر مكان ما  واملعىن على هذا فأنتم ذووا
  جيب أن يدعوه باخلري ت قول هذه الفرقة نقله ع غري ملخص فانا خلصته 

  وقوله سبحانه وجعلنا الليل والنهار ءايتني اآلية هنا العالمة املنصوبة للنظر والعربة 
ليل قالت فيه فرقة سبب تعقيب الفاء أن اهللا تعاىل خلق الشمس والقمر مضيئني فمحا وقوله سبحانه فمحونا ءاية ال

  بعد ذلك القمر حماه جربيل جبناحه ثالث مرات 

  فمن هنالك كلفه وقالت فرقة أن قوله فمحونا آية الليل إمنا يريد يف أصل خلقته 
وفضل اهللا وجعل سبحانه القمر خمالفا حلال  وجعلنا ءاية النهار مبصرة أي يبصر هبا ومعها ليبتغي الناس الرزق

الشمس ليعلم به العدد من السنني واحلساب لألشهر واأليام ومعرفة ذلك يف الشرع إمنا هو من جهة القمر ال من 
جهة الشمس وحكى عياض يف املدارك يف ترمجة الغازي بن قيس قال روي عن الغازي بن قيس أنه كان يقول ما من 

ول انا خلق جديد وعلى ما يفعل يف شهيد فخذوا مين قبل أن أبيد فإذا أمسى ذلك اليوم خر هللا يوم يايت إال ويق
  ساجدا وقال احلمد هللا الذي مل جيعلين اليوم العقيم انتهى والتفصيل البيان 

ية مبا وقوله سبحانه وكل إنسان الزمناه طائره قال ابن عباس طائره ما قدر له وعليه وخاطب اهللا العرب يف هذه اآل
تعرف وذلك أنه كان من عادهتا التيمن والتشاؤم بالطري يف كوهنا ساحنة وبارحة وكثري ذلك حىت فعلته بالظباء 

وحيوان الفال ومست ذلك كله تطريا وكانت تعتقد أن تلك الطرية قاضية مبا يلقى اإلنسان من خري وشر فأخربهم 
ن مجيع ما يلقى اإلنسان من خري وشر وقد سبق به القضاء والزم اهللا تعاىل يف هذه اآلية بأوجز لفظ وأبلغ إشارة أ

حظه وعمله وتكسبه يف عنقه وذلك يف قوله عز و جل وكل إنسان الزمناه طائره يف عنقه فعرب عن احلظ والعمل 
منشورا  إذمها متالزمان بالطائر قاله جماهد وقتادة حبسب معتقد العرب يف التطري وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه

هذا الكتاب هو عمل اإلنسان وخطيآته اقرأ كتابك أي يقال له اقرأ كتابك واسند الطربي عن احلسن أنه قال يا 
ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كرميان أحدمها عن ميينك يكتب حسناتك واآلخر عن مشالك حيفظ 

فجعلت يف عنقك معك يف قربك حىت خترج  سيئاتك فأملل ما شئت وأقلل أو أكثر حىت إذا مت طويت صحيفتك
  لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا 



اقرأ كتباك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قد عدل واهللا فيك من جعلك حسيب نفسك قال ع فعلى هذه 
اس األلفاظ اليت ذكر احلسن يكون الطائر ما يتحصل مع ابن آدم من عمله يف قربه فتأمل لفظه وهذا قول ابن عب

  وقال قتادة يف قوله اقرأ كتابك إنه سيقرأ يومئذ من مل يكن يقرا 
وقوله سبحانه وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها قرا اجلمهور أمرنا على صيغة املاضي وعن نافع وابن كثري يف 

مليم وهي قراءة أيب بعض ما روي عنهما آمرنا مبد اهلمزة مبعىن كثرنا وقرأ أبو عمرو خبالف عنه أمرنا بتشديد ا
عثمان النهدي وأيب العالية وأبن عبيا ورويت عن علي قال الطربي القراءة األوىل معناها امرناهم بالطاعة فعصوا 

وفسقوا فيها وهو قول ابن عباس وابن جبري والثانية معناها كثرناهم والثالثة هي من اإلمارة أي ملكناهم على الناس 
د وأبو حامت قراءة اجلمهور قال أبو عبيد وإمنا اخترت هذه القراءة ألن املعاين الثالثة قال الثعليب واختار أبو عبي

جمتمعة فيها وهي معىن األمر واإلمارة والكثرة انتهى ت وعبارة ابن العريب أمرنا مترفيها يعين بالطاعة ففسقوا 
من املال املتنعم والترفة النعمة ويف مصحف باملخالفة انتهى من كالمه على األفعال الواقعة يف القرآن واملترف الغين 

  أيب بن كعب قرية بعثنا أكابر جمرميها فمكروا فيها 
  وقوله سبحانه فحق عليها القول أي وعيد اهللا هلا الذي قاله رسوهلم والتدمري اإلهالك مع طمس اآلثار وهدم البناء 

يد مما حصلوا فيه أن كذبتم واختلف يف القرن وكم أهلكنا من القرون اآلية مثال لقريش ووعيد هلم أي لستم ببع
وقد روى حممد بن القاسم يف ختنه عبد اهللا بن بسر قال وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده على رأسه وقال 

سعيش هذا الغالم قرنا قلت كم القرن قال مائة سنة قال حممد بن القاسم فما زلنا نعد له حىت كمل مائة سنة مث 
  اهللا والباء يف قوله بربك مات رمحه 

زائدة التقدير وكفى ربك وهذه الباء إمنا جتيء يف األغلب يف مدح أو ذم وقد جييء كفى دون باء كقول الشاعر 
  ... كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا ... 

  ... كفى اهلدي عما غيب املرء خمربا ... وخيربين عن غائب املرء هديه ... وكقول اآلخر 
حانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد اآلية املعىن فإن اهللا يعجل ملن يريد من هؤالء ما وقوله سب

يشاء سبحانه على قراءة النون أو ما يشاء هذا املريد على قراءة الياء وقوله ملن نريد شرط كاف على القراءتني 
  دحور املهان املبعد املذلل املسخوط عليه وقال ابن إسحاق الفزاري املعىن ملن نريد هلكته وامل

وقوله سبحانه ومن أراد اآلخرة أي اراد يقني وإميان هبا وباهللا ورساالته مث شرط سبحانه يف مريد اآلخرة ان يسعى 
  هلا سعيا وهو مالزمة أعمال اخلري على حكم الشرع 

ليه غفر بسببه ومنه قوله صلى اهللا عليه و فاوالئك كان سعيهم مشكورا وال يشكر اهللا سعيا وال عمال إال أثاب ع
  سلم يف حديث الرجل الذي سقى الكلب العاطش فشكر اهللا له فغفر له 

وقوله سبحانه كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك حيتمل أن يريد بالعطاء الطاعات ملريد اآلخرة واملعاصي ملريد 
د بالعطاء رزق الدنيا وهو تأويل احلسن بن أيب احلسن العاجلة وروي هذا التأويل عن ابن عباس وحيتمل أن يري

وقتادة املعىن أنه سبحانه يرزق يف الدنيا من يريد العاجلة ومريد اآلخرة وإمنا يقع التفاضل والتباين يف اآلخرة 
  ي ويتناسب هذا املعىن مع قوله وما كان عطاء ربك حمظورا أي ممنوعا وقل ما تصلح هذه العبارة ملن ميد باملعاص

وقوله أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض اآلية تدل داللة ما على أن العطاء يف اليت قبلها الرزق وباقي اآلية معناه 
  أوضح من أن يبني 



وقوله سبحانه ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال هذه اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد 
  وغريه  جلميع اخللق قاله الطربي

وال مرية يف ذم من حنت عودا أو حجرا وأشركه يف عبادة ربه قال ص فتقعد أي تصري هبذا فسره الفراء وغريه 
واخلذالن يف هذا بإسالم اهللا لعبده وأن ال يتكفل له بنصر واملخذول الذي أسلمه ناصروه واخلاذل من الظباء اليت 

  تترك ولدها 
إال إياه اآلية قضى يف هذه اآلية هي مبعىن أمر والزم وأوجب عليكم وهكذا وقوله سبحانه وقضى ربك إال تعبدوا 

قال الناس وأقول أن املعىن وقضى ربك أمره فاملقضي هنا هو األمر ويف مصحف ابن مسعود ووصى ربك وهي 
أن قراءة ابن عباس وغريه والضمري يف تعبدوا جلميع اخللق وعلى هذا التأويل مضى السلف واجلمهور وحيتمل 

  يكون قضى على مشهورها يف الكالم ويكون الضمري يف تعبدوا للمؤمنني من الناس إىل يوم القيامة 
وقوله فال تقل هلما اف معىن اللفظة أهنا اسم فعل كأن الذي يريد أن يقول اضجر واتقذروا وأكره وحنو هذا يعرب 

التأفيف فما فوقه من باب أحرى وهذا هو مفهوم  اجيازا هبذه اللفظة فتعطى معىن الفعل املذكور وإذا كان النهي عن
اخلطاب الذي املسكوت عنه حكمه حكم املذكور قال ص وقرأ اجلمهور الذل بضم الذال وهو ضد العز وقرأ ابن 

عباس وغريه بكسرها وهو االنقياد ضد الصعوبة انتهى وباقي اآلية بني قال ابن احلاجب يف منتهى الوصول وهو 
فهوم ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق وهو مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة فاألول أن يكون املختصر الكبري امل

حكم املفهوم موافقا للمنطوق يف احلكم ويسمى فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب كتحرمي الضرب من قوله تعاىل فال 
أدية ما دون القنطار من قوله تعاىل تقل هلما اف وكاجلزاء مبا فوق املثقال من قوله تعاىل ومن يعمل مثقال ذرة وكت

ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده اليك وعدم تأدية ما فوق الدينار من قوله تعاىل بدينار ال يؤده إليك 
وهومن قبيل التنبيه باألدىن على األعلى واألعلى على األدىن فلذلك كان احلكم يف املسكوت أوىل وإمنا يكون ذلك 

  د من احلكم إذا عرف املقصو

وانه أشد مناسبة يف املسكوت كهذه األمثلة ومفهوم املخالفة أن يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطوق به يف احلكم 
ويسمى دليل اخلطاب وهو أقسام مفهوم الصفة مثل يف الغنم السائمة الزكاة ومفهوم الشرط مثل وأن كن أوالت 

فهوم إمنا مثل إمنا الربا يف النسيئة ومفهوما االستنثاء مثل ال إله إال محل ومفهوم الغاية مثل حىت تنكح زوجا غريه وم
اهللا ومفهوم العدد اخلاص مثل فاجلدوهم مثانني جلدة ومفهوم حصر املبتدأ مثل العامل زيد وشرط مفهوم املخالفة 

عم األغلب مثل عند قائله ان ال يظهر أن املسكوت عنه أوىل وال مساويا كمفهوم املوافقة وال خرج خمرج األ
وربائبكم الليت يف حجوركم فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي ونفاه الغزايل وغره انتهى وفسر اجلمهور األوابني 

بالرجاعني إلىاخلري وهي لفظة لزم عرفها أهل الصالح ت قال عبد احللق األشبيلي واعلم أن امليت كاحلي فيما 
ألن احلي قد يستقل مايهدى إليه ويستحقر ما يتحف به وامليت ال يستحقر يعطاه ويهدى إليه بل امليت أكثر وأكثر 

شيئا من ذلك ولو كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثال ذرة ألنه يعلم قيمته وقد كان يقدر عليه فضيعه وقد قال 
لد صاحل يدعو له عليه السالم إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو و

فهذا دعاء الولد يصل إىل والده وينتفع به وكذلك امره عليه السالم بالسالم على أهل القبور والدعاء هلم ما ذاك 
إال لكون ذلك الدعاء هلم والسالم عليهم يصل إليهم ويأتيهم واهللا أعلم وروي عنه عليه السالم أنه قال امليت يف 

من ابنه أو أخيه أو صديقه فإذا حلقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها واألخبار قربه كالغريق ينتظر دعوة تلحقه 



يف هذا الباب كثرية انتهى من العاقبة ت وروى مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال كان 
قد رويناه بإسناد جيد مث أسند عن يقال أن الرجل لريفع بدعاء ولده من بعده واشار بيده حنو السماء قال أبو عمر و

  أيب 

هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا لريفع العبد الدرجة فيقول أي رب إين يل هذه الدرجة فيقال 
باستغفار ولدك لك انتهى من التمهيد وروينا يف سنن أيب داود أن رجال من بين سلمة قال يا رسول اهللا هل بقي من 

يء ابرمها به بعد موهتما قال نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وانفاذ عهدمها من بعدمها وصلة الرحم بر أبوي ش
  اليت ال توصل إال هبما وإكرام صديقهما انتهى 

وقوله سبحانه وءات ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل اآلية قال اجلمهور اآلية وصية للناس كلهم بصلة 
النيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد األمة واحلق يف هذه اآلية ما يتعني له من صل الرحم وسد  قرابتهم خوطب بذلك

اخللة واملواساة عند احلاجة باملال واملعونة بكل وجه قال بنحو هذا احلسن وابن عباس وعكرمة وغريهم والتبذير 
  انفاق املال يف فساد أو يف سرف يف مباح 

م أي عن من تقدم ذكره من املساكني وابن السبيل فقل هلم قوال ميسورا أي فيه ترجية وقوله تعاىل وأما تعرضن عنه
بفضل اهللا وتأنيس بامليعاد احلسن ودعاء يف توسعة اهللا وعطائه وروي أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يقول بعد نزول 

هذا التأويل الرزق املنتظر وهذا قول  هذه اآلية إذا مل يكن عنده ما يعطى يرزقنا اهللا وإياكم من فضله والرمحة على
  ابن عباس وغريه وامليسور من اليسر 

وقوله سبحانه وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك استعارة لليد املقبوضة عن اإلنفاق مجلة واستعري لليد اليت تستنفد 
ه حرام أو املالمة هنا مجيع ما عندها غاية البسط ضد الغل وكل هذا يف انفاق اخلري وانفاق الفساد فقليله وكثري

الحقة ممن يطلب من املستحقني فال جيد ما يعطى واحملسور الذي قد استنفدت قوته تقول حسرت البعري إذا أتعبته 
حىت مل تبق له قوة ومنه البصر احلسري قال ابن العريب وهذه اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد أمته 

  يف القرآن فإن النيب صلى اهللا عليه وكثريا ما جاء هذا املعىن 

وسلم ملا كان سيدهم وواسطتهم إىل رهبم عرب به عنهم على عادة العرب يف ذلك انتهى من األحكام واحلسري هو 
  الكال 

  إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر معىن يقدر يضيق 
ومصلحة آخرين يف الغىن وقال بعض  وقوله سبحانه إنه كان بعباده خبريا بصريا أي يعلم مصلحة قوم يف الفقر

املفسرين اآلية إشارة إىل حال العرب اليت كانت يصلحها الفقر وكانت إذا شبعت طغت ت وهذا التأويل يعضده 
  قوله تعاىل ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض اآلية وال خصوصية لذكر العرب إال من حيث ضرب املثل 

أوالدكم خشية امالق اآلية هني عن الوأد الذي كانت العرب تفعله واإلمالق الفقر وعدم وقوله سبحانه وال تقتلوا 
املال وروى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له ابنة فلم يئدها ومل يهنها 

تقتل به النفس قد فسره النيب صلى اهللا ومل يوثر ولده عليها قال يعين الذكور أدخله اهللا اجلنة انتهى واحلق الذي 
عليه و سلم يف قوله ال حيل دم املسلم إال أحدى ثالث خصال كفر بعد إميان أو زىن بعد إحصان أو قتل نفس أي 

  وما يف هذا املعىن من حرابة أو زندقة وحنو ذلك 
نساء يف والية الدم عند مجاعة من ومن قتل مظلوما أي بغري الوجوه املذكورة فقد جعلنا لوليه سلطانا وال مدخل لل



العلماء وهلن ذلك عند آخرين والسلطان احلجة وامللك الذي جعل إليه من التخيري يف قبول الدية أو العفو قاله ابن 
  عباس قال البخاري قال ابن عباس كل سلطان يف القرآن فهو حجة انتهى وقال قتادة السلطان القود 

ل املعىن فال يتعدى الويل أمر اهللا بأن يقتل غري قاتل وليه أو يقتل اثننني بواحد إىل وقوله سبحانه فال يسرف يف القت
غري ذلك من وجوه التعدي وقرأ محزة والكسائي وابن عامر فال تسرف بالتاء من فوق قال الطربي على معىن 

  اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واألئمة بعده قال ع ويصح أن يرد به 

 تسرف أي الويل والضمري يف أنه عائد على الويل وقيل على املقتول ويف قراءة أيب بن كعب فال تسرفوا الويل أي فال
يف القتال أن ويل املقتول كان منصورا وباقي اآلية تقدم بيانه قال احلسن القسطاس هو القبان وهو القرسطون وقيل 

ه اهللا تعاىل يقول رأيت الواعظ أبا الفضل اجلوهري القسطاس هو امليزان صغريا كان أو كبريا قال ع ومسعت أيب رمح
رمحه اله يف جامع عمرو بن العاص يعظ الناس يف الوزن فقال يف مجلة كالمه أن يف هيئة اليد بامليزان عظة وذلك أن 

يل يف األصابع جييء منها صورة املكتوبة ألف والمان وهاء فكأن اليزان يقول اهللا اهللا قال ع وهذا وعظ مجيل والتأو
هذه اآلية املآل قاله قتادة وحيتمل أن يكون التأويل مصدر تأول أي يتأول عليكم اخلري يف مجيع اموركم إذا احسنتم 

  الكيل والوزن وقال ص تأويال أي عاقبة انتهى 
م حنن وقوله سبحانه وال تقف معناه ال تقل وال تتبع واللفظة تستعمل يف القذف ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سل

بنو النضر ال نقفوا امنا وال ننتفي من أبينا واصل هذه اللفظة من اتباع األثر تقول قفوت االثر وحكي الطربي عن 
فرقة أهنا قالت قفا وقاف مثل عثا وعاث فمعىن اآلية وال تتبع لسانك من القول ما ال علم لك به وباجلملة فهذه 

ان عنه مسؤال عرب عن هذه احلواس بأولئك ألن هلا ادراكا وجعلها اآلية تنهى عن قول الزور والفؤاد كل أولئك ك
يف هذه اآلية مسؤلة فهي حالة من يعقل ت قال ص وما تومهه ابن عطية من أولئك ختتص مبن يعقل ليس كذلك إذ 
ية ال خالف بني النجاة يف جواز أطالق اوالء وأوالئك على من ال يعقل ت وقد نقل ع اجلواز عن الزجاج ويف الف

  ابن مالك 
  وباوىل اشر جلمع مطلقا 

  فقال ولده بدر الدين أي سواء كان مذكرا أو مؤنثا وأكثر ما يستعمل 

  ... والعيش بعد اوالئك األيام ... ذم املنازل بعد منزلة اللوى ... فيمن يعقل وقد جييء لغريه كقوله 
ضمري يف عنه يعد على ما ليس لإلنسان به علم وقد حكى ع البيت وقال الرواية فيه األقوام واله أعلم انتهى وال

ويكون املعىن أن اهللا تعاىل يسئل مسع اإلنسان وبصره وفؤاده عما قال مما ال علم له به فيقع تكذيبه من جوارحه 
وتلك غاية اخلزي وحيتمل أن يعود على كل اليت هي السمع والبصر والفؤاد واملعىن أن اهللا تعاىل يسئل اإلنسان عما 

مسعه وبصره وفؤاده قال صاحب الكلم الفارقيه ال تدع جدول مسعك جيري يف اجاج الباطل فيهلب باطنك  حواه
بناء احلرص على العاجل السمع قمع تغور فيه املعاين املسموعة إىل قرار وعاء القلب فإن كانت شريفة لطيفة شرفته 

البصر منفذ من منافذ القلب فاحلواس اخلمس ولطفته وهذبته وزكته وإن كانت رذيلة دنية رذلته وخبثته وكذلك 
كاجلداول والرواضع ترضع من اثداء األشياء اليت تالبسها وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافها وتؤديها إىل القلب 

  وتنهيها انتهى 
ياه وقوله سبحانه وال متش يف األرض مرحا قرأ اجلمهور مرحا بفتح احلاء مصدر مرح ميرح إذا تسيب مسرورا بدن

مقبال على راحته فنهي اإلنسان أن يكون مشيه يف األرض على هذا الوجه وقرأت فرقة مرحا بكسر الراء مث قيل له 



إنك أيها املرح املختال الفخور لن خترق األرض ولن تطاول اجلبال بفخرك وكربك وخرق األرض قطعها ومسحها 
  واستيفاؤها باملشي 

افع وابن كثري وأبو عمرو سيئة فاإلشارة بذلك على هذه القراءة إىل ما تقدم وقوله سبحانه كل ذلك كان سيئة قرأ ن
ذكره مما هني عنه كقوله اف وقذف الناس واملرح وغري ذلك وقرا عاصم وابن عامر ومحزة والكسائي سيئة على 

  إضافة سيء إىل الضمري فتكون اإلشارة 

ومعصية مث اختص ذكر السيء منه بأنه مكروه عند اهللا على هذه القراءة إىل مجيع ما ذكر يف هذه اآليات من بر 
  تعاىل 

وقوله سبحانه ذلك مما أوحي إليك ربك اآلية اإلشارة بذلك إىل هذه اآليات اليت تضمنتها هذه اآليات املتقدمة 
عشرة مع واحلكمة قوانني املعاين احملكمة واألفعال الفاضلة ت فينبغي للعاقل أن يتأدب بآداب الشريعة وأن حيسن ال

عباد اهللا قال اإلمام فخر الدين بن اخلطيب يف شرح أمساء اهللا احلسىن كان بعض املشائخ يقول جمامع اخلريات 
حمصورة يف أمرين صدق مع احلق وخلق مع اخللق انتهى وذكر هشام بن عبد اهللا القرطيب يف تارخيه املسمى ببهجة 

نده عمرو بن العاص فلم يلبث أن هنض فقال معاوية لعمرو ما النفس قال دخل عبد امللك بن مروان على معاوية وع
أكمل مروءة هذا الفىت فقال له عمرو أنه أخذ باخالق أربعة وترك اخالقا ثالثة أخذ بأحسن البشر إذا لقي 

وباحسن االستماع إذا حدث وبأحسن احلديث إذا حدث وبأحسن الرد إذا خولف وترك مزاح من ال يوثق بعقله 
  ة لئام الناس وترك من احلديث ما يعتذر منه انتهى وترك خمالط

  وقوله سبحانه وال جتعل مع اهللا اهلا آخر اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملراد غريه واملدحور املهان املبعد 
  وقوله سبحانه افاصفاكم اآلية خطاب للعرب وتشنيع عليهم فساد قوهلم 

  القرآن ليذكروا أي صرفنا فيه احلكم واملواعظ وقوله سبحانه ولقد صرفنا يف هذا 
وقوله سبحانه إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال قال سعيد بن جبري وغريه معىن الكالم البتغوا إليه سبيال يف إفساد 
تا قال ملكه ومضاهاته يف قدرته وعلى هذا فاآلية بيان للتمانع وجارية مع قوله تعاىل لو كان فيهما ءاهلة إال اهللا لفسد

ع ونقتضب شيئا من الدليل على أنه ال جيوز أن يكون مع اهللا تبارك وتعاىل آله غريه على ما قاله أبو املعايل وغريه 
  انا لو 

فرضناه لفرضنا أين يريد أحدمها تسكني جسم واآلخر حتريكه ومستحيل أن تنفذ االرادتان ومستحيل اال تنفذا مجيعا 
نا فإن صحت ارادة أحدمها دون اآلخر فالذي مل تتم ارادته ليس باله فإن قيل فيكون اجلسم ال متحركا وال ساك

نفرضهما ال خيتلفان قلنا اختالفهما جائز غري ممتنع عقال واجلائز يف حكم الواقع ودليل آخر أنه لو كان األثنان مل 
ال يتجزأ من املخترعات ال  ميتنع أن يكونوا ثالثة وكذلك وتسلسل إىل ما ال هناية له ودليل آخر أن اجلزء الذي

تتعلق به االقدرة واحدة ال يصح فيها اشتراك واآلخر كذلك دأبا فكل جزء إمنا خيترعه واحد وهذه نبذة شرحها 
  حبسب التقصي يطول 

وقوله سبحانه وإن من شيء ال يسبح حبمده اآلية اختلف يف هذا التسبيح هل هو حقيقة أو جماز ت والصواب أنه 
  شية اإلطالة التينا من الدالئل على ذلك مبا يثلج له الصدر حقيقة ولوال خ

وقوله سبحانه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة يعين كفار مكة وحجابا مستورا حيتمل 
أنه جعل بني أي يريد به محاية نبيه منهم وقت قراءته وصالته باملسجد احلرام كما هو معلوم مشهور وحيتمل أنه أراد 



فهم الكفرة وبني فهم ما يقرأه صلى اهللا عليه و سلم حجابا فاآلية على هذا التأويل يف معىن اليت بعدها وقال 
الواحدي قوله تعاىل وإذا قرأت القرآن اآلية نزلت يف قوم كانوا يؤذون النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قرأ القرآن 

  آن حىت يكونوا ميرون به وال يرونه فحجبه اهللا عن أعينهم عند قراءة القر
وقوله مستورا معناه ساترا انتهى واألكنة مجع كنان وهو ما غطى الشيء والوقر الثقل يف األذن املانع من السمع 

  وهذه كلها استعارات لألضالل الذي حفهم اهللا به 
وتغافل واستخفاف وما مبعىن وقوله سبحانه حنن أعلم مبا يستمعون به اآلية هذا كا تقول فالن يستمع بإعراض 

  الذي قيل املراد بقوله وإذ هم جنوى اجتماعهم يف دار 

  الندوة مث انتشرت عنهم 
  وقوله سبحانه انظر كيف ضربوا لك األمثال اآلية حكى الطربي أهنا نزلت يف الوليد بن امليغرة وأصحابه 

ك وقوهلم ائذاكنا عظاما ورفاتا اآلية يف إنكارهم وقوله سبحانه فال يستطيعون سبيال أي إال إفساد أمرك وإطفاء نور
البعث وهذا منهم تعجب وإنكار واستبعاد والرفات من األشياء ما مر عليه الزمان حىت بلغ غاية البلي وقربه من 

  حالة التراب وقال ابن عباس رفاتا غبارا وقال جماهد ترابا 
ل هلم يا حممد كونوا أن استطعتم هذه األشياء الصعبة وقوله سبحانه قل كونوا حجارة أو حديدا اآلية املعىن ق

املمتنعة التأيت ال بد من بعثكم مث أحتج عليهم سبحانه يف اإلعادة بالفطرة األوىل من حث خلقهم واختراعهم من 
  تراب 

وقوله سبحانه فسينغضون معناه يرفعون وخيفضون يريد على جهة التكذيب واالستهزاء قال الزجاج وهو حتريك 
  ... كأمنا ابصر شيئا أطمعا ... انغض حنوى رأسه واقنعا ... ن يبطل الشيء ويستبطيه ومنه قول الشاعر م

ويقال انغضت السن إذا حتركت قال الطربي وابن سالم عسى من اهللا واجبة فاملعىن هو قريب ويف ضمن اللفظ 
  توعد 

عىن هو يوم جوابا لقوهلم مىت هو وريد يدعوكم وقوله سبحانه يوم يدعوكم بدل من قوله قريبا ويظهر أن يكون امل
  من قبوركم بالنفخ يف الصور لقيام الساعة 

  وقوله فتستجبون أي بالقيام والعودة والنهوض حنو الدعوة 
وقوله حبمده قال ابن جبري أن مجيع العاملني يقومون وهم حيمدون اهللا وميجدونه ملا يظهر هلم من قدرته ص أبو البقاء 

امدين وقيل حبمده من قول الرسول أي وذلك حبمد اهللا على صدق خربي ووقع يف لفظ ع حني قر حبمده أي ح
  هذا املعىن عسى أن الساعة قريبة وهو تركيب ال جيوز ال تقول عسى أن زيدا قائم انتهى 

  وقوله سبحانه وتظنون أن لبثتم إال قليال حيتمل معنيني أحدمها أهنم ملا رجعوا إىل 

يصرف األجساد وقع هلم ظن أهنم مل ينفصلوا عن حال الدنيا إال قليال ملغيب علم مقدار الزمان عنهم حالة احلياة و
إذا من يف اآلخرة ال يقدر زمن الدنيا إذ هم ال حمالة أشد مفارقة ال من النائمني وعلى هذا التأويل عول الطربي 

يبون حبمده وتتيقنون أنكم إمنا لبثتم قليال من واآلخر أن يكون الظن مبعىن اليقني فكأنه قال يوم يدعوكم فتستج
حيث هو منقض منحصر وحكى الطربي عن قتادة أهم ملا رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا فظنوا أهنم لبثوا فيها 

  قليال 
 وقوله سبحانه وقل لعبادي بقولوا اليت هي أحسن اختلف الناس يف اليت هي أحسن فقالت فرقة هي ال إله إال اهللا



وعلى هذا فالعباد مجيع اخللق وقال اجلمهور اليت هي أحسن هي احملاورة احلسنة حبسب معىن معىن قال احلسن يقول 
يغفر اهللا لك يرمحك اهللا وقوله لعبادي خاص باملؤمنني قالت فرقة إمنا أمر اهللا يف هذه اآلية املؤمنني باالنة القول 

  السيف  للمشركني مبكة أيام املهادنة مث نسخت بآية
وقوله سبحانه ربكم أعلم بكم يقوى هذا التأويل إذ هو خماطبة لكفار مكة بدليل قوله وما أرسلناك عليهم وكيال 

فكان اهللا عز و جل أمر املؤمنني أن ال خياشنوا الكفار يف الدين مث قال للكفار أنه أعلم هبم ورجاهم وخوفهم ومعىن 
  جريج وغريه  يرمحكم بالتوبة عليكم من الكفر قاله ابن

وقوله سبحانه وءاتينا داود زبورا قرأ اجلمهور زبورا بفتح الزاي وهو فعول مبعىن مفعول وهو قليل مل جييء إال يف 
  قدوع وركوب وحلوب وقرأ محزة بضم الزاي قال قتادة زبور داود مواعظ ودعاء وليس فيه حالل وحرام 

  وقوله سبحانه قل ادع الذين زعمتم من دونه فال 

لكون كشف الضر عنكم وال حتويال هذه اآلية ليست يف عبدة األصنام وإمنا هي يف عبدة من يعقل كعيسى وأمه مي
وعزير وغريهم قاله ابن عباس فال ميلكون كشف الضر وال حتويله مث أخرب تعاىل أن هؤالء املعبودين يطلبون 

ية احملاسيب اخلوف والرجاء وسيلتان إىل فعل ويرجون رمحته اآلية قال عز الدين بن عبد السالم يف اختصاره لرعا
الواجبات واملندوبات وترك احملرمات واملكروهات ولكن ال بد من األكباب على استحضار ذلك واستدامته يف 

أكثر األوقات حىت يصري الثواب والعقاب نصب عينيه فيحثاه على فعل الطاعات وترك املخالفات ولن حيصل له 
من كل شيء سوى ما يفكر فيه أو يعينه على الفكر وقد مثل القلب املريض بالشهوات ذلك إال بتفريغ القلب 

  بالثوب املتسخ الذي ال نزول ادرانه إال بتكرير غسله وحته وقرضه انتهى وباقي اآلية بني 
خذها جزأ وقوله سبحانه أنه ليس مدينة من املدن إال هي هالكة قبل يوم القيامة باملوت والفناء هذا مع السالمة وأ

  جزأ أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدة 
  وقوله يف الكتاب يريد يف سابق القضاء وما خطه القلم يف اللوح احملفوظ واملسطور املكتوب اسطارا 

وقوله سبحانه وما منعنا أن نرسل باآليات اآلية هذه العبارة يف منعنا هي على ظاهر ما تفهم العرب فسمى سبحانه 
من كذب وتعذيبه منعا وسبب هذه اآلية أن قريشا اقترحوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم سبق قضائه بتكذيب 

أن جيعل هلم الصفا ذهبا وحنو هذا من االقتراحات فأوحى اهللا إىل نبيه عليه السالم أن شئت افعل هلم ذلك مث أن مل 
 فقال عليه السالم بل استأين هبم يا يؤمنوا عاجلتهم بالعقوبة وإن شئت استأنيت هبم عسى أن اجتيب منهم مؤمنني

  رب فأخرب 

سبحانه يف هذه اآلية أنه مل مينعه جل وعال من ارسال اآليات املقترحة اال االستئناء إذ قد سلفت عادته سبحانه 
مبعاجلة األمم الذين جاءهتم اآليات املقترحة فلم يؤمنوا كثمود وغريهم قال الزجاج أخرب تعاىل أن موعد كفار هذه 
األمة الساعة بقوله سبحانه بل الساعة موعدهم فهذه اآلية تنظر إىل ذلك ومبصرة أي ذات إبصار وهي عبارة عن 

  بيان أمر الناقة ووضوح إعجازها 
وقوله فظلموا هبا أي بعقرها وبالكفر يف أمرها مث أخرب تعاىل أنه إمنا يرسل باآليات غري املقترحة ختويفا للعباد وهي 

ل فمن ذلك الكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغري ذلك وآيات اهللا املعترب هبا ثالث أقسام آيات معها إمها
فقسم عام يف كل شيء أذ حيث ما وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة للعلماء وقسم معتاد غالبا كالكسوف 

  تومها ملا سلف منه وحنوه وهنا فكرة اجلهلة وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوة وإمنا يعترب به 



وقوله سبحانه وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس هذه اآلية إخبار للنيب صلى اهللا عليه و سلم بأنه حمفوظ من 
  الكفرة آمن أي فلتبلغ رسالة ربك وال تتهيب أحدا من املخلوقني قاله الطربي وحنوه للحسن والسدي 

ة اجلمهور أن هذه الرؤيا رؤيا عني ويقظة وذلك أن النيب صلى اهللا وقوله سبحانه وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك اآلي
عليه و سلم ملا كان صبيحة اإلسراء واخرب مبا رأى يف تلك الليلة من العجائب قال الكفار أن هذا لعجب 

هذه واستبعدوا ذلك فافتنت هبذا قوم من ضعفة املسلمني فارتدوا وشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 
اآلية فعلى هذا حيسن أن يكون معىن قوله أحاط بالناس يف اضالهلم وهدايتهم أي فال هتتم يا حممد بكفر من كفر 

وقال ابن عباس الرؤيا يف هذه اآلية هي رؤيا النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه يدخل مكة فعجل يف سنة احلديبية فصد 
  فافتنت املسلمون 

  كفر لذلك يعين بعضهم وليس بفتنة 
وقوله والشجرة امللعونة يف القرآن معطوفة على قوله الرؤيا أي جعلنا الرؤيا والشجرة فتنة والشجرة امللعونة يف 

قول اجلمهور هي شجرة الزقوم وذلك أن أمرها ملا نزل يف سورة والصافات قال أبو جهل وغريه هذا حممد 
نار تأكل الشجر وما نعرف الزقوم إال التمر بالزبد مث يتوعدكم بنار حترق احلجارة مث يزعم أهنا تنبت الشجر وال

أحضر مترا وزبدا وقال الصحابه تزقموا فافتنت أيضا هبذه املقالة بعض الضعفاء قال الطربي عن ابن عباس أن 
 الشجرة امللعونة يريد امللعون أكلها ألهنا مل جير هلا ذكر قال ع ويصح أن يريد امللعونة هنا فأكد األمر بقوله يف

القرآن وقالت فرقة امللعونة أي املبعدة املكروهة وهذا قريب يف املعىن من الذي قبله وال شك ان ما ينت يف أصل 
  اجلحيم هو يف هناية البعد من رمحة اهللا سبحانه 

  وقوله سبحانه وخنوفهم يريد كفار مكة 
 التنيه ال موضع هلا من األعراب وقوله ارأيتك هذا الذي كرمت علي الكاف يف ارأيتك هي كاف خطاب ومبالغة يف

  فهي زائدة ومعىن ارأيت اتأملت وحنوه كان املخاطب هبا ينبه املخاطب ليستجمع ملا ينصه بعد 
وقوله الحتنكن معناه الميلن وألجرن وهو مأخوذ من حتنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها حببل أو غريه فتقاد 

ي الجتنكن معناه الستأصلن وعن ابن عباس الستولني وقال ابن زيد والسنة حتتنك املال أي جتتره وقال الطرب
  الضلن قال ع وهذا بدل اللفظ ال تفسري 

وقوله أذهب فمن تبعك منهم وما بعده من األوامر هي صيغة افعل مبعىن التهديد كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم 
  واملوفور املكمل واستفزز معناه استخف واخدع 

و الغناء واملزامري واملالهي ألهنا أصوات كلها خمتصة باملعاصي فهي مضافة إىل الشيطان قاله وقوله بصوتك قيل ه
  جماهد وقيل بدعائك أياهم إىل طاعتك قال ابن عباس صوته دعاء كل من دعا إىل معصية اهللا والصواب أن يكون 

  الصوت يعم مجيع ذلك 
  ائل وقوله وأجلب أي هول واجللبة الصوت الكثري املختلط اهل

وقوله خبيلك ورجلك قيل هذا جماز واستعارة مبعىن أسع سعيك وابلغ جهدك وقيل حقيقة وان له خيال ورجال من 
اجلن قاله قتادة وقيل املراد فرسان الناس ورجالتهم املتصرفون يف الباطل فإهنم كلهم أعوان إلبليس علىغريهم قاله 

  جماهد 
صية يصنعها الناس باملال ولكل ما يصنع يف أمر الذرية من املعاصي وشاركهم يف األموال واألوالد عام لكل مع



كااليالد بالزنا وكتسميتهم عبد مشس وأبا الكويفر وعبد احلارث وكل اسم مكروه ومن ذلك وأد البنات ومن 
ت  ذلك صبغهم يف أديان الكفر وغري هذا وما أدخله النقاش من وطء اجلن وأنه حيبل املرأة من األنس فضعيف كله

أما ذكره من احلبل فال شك يف ضعفه وفساد قول ناقله ومل أر يف ذلك حديثا ال صحيحا وال سقيما ولو أمكن أن 
يكون احلبل من اجلن كما زعم ناقله لكان ذلك شبهة يدرأ هبا احلد عن من ظهر هبا حبل من النساء اللوايت ال 

لقائل وهو باطل وأما ما ذكره من الوطء فقد قيل أزواج هلن ألحتمال أن يكون حبلها من اجلن كما زعم هذا ا
ذلك وظواهر األحاديث تدل عليه وقد خرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن 
عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان 

طان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقتضي أن هلذا اللعني مشاركة ما وجنب الشي
يف هذا الشأن وقد مسعت من شيخنا أيب احلسن علي بن عثمان الزواوي املاجناليت سيد علماء جباية يف وقته قال 

  ر قال املخرب واصغيت إىل ما أخربت به الزوجة حدثين بعض الناس ممن يوثق به خيرب عن زوجته أهنا جتد هذا األم

  فسمعت حسن ذلك الشيء واهللا أعلم 
وقوله سبحانه ربكم الذي يزجي لكم الفلك يف البحر ازجاء الفلك سوقه بالريح اللينة واجملاذيف ولتبتغوا من فضله 

باده والضر هنا لفظ يعم لغرق لفظ يعم التجر وغريه وهذه اآلية املباركة توقيف على آالء اهللا وفضله ورمحته بع
  وغريه وأهوال حاالت البحر واضطرابه ومتوجه وضل معناه تلف وفقد 

  وقوله اعرضتم أي فلم تفكروا يف مجيل صنع اهللا بكم 
وقوله كفورا أي بالنعم واإلنسان هنا اجلنس واحلاصب العارض الرامي بالربد واحلجارة ومنه احلاصب الذي أصاب 

رمي باحلصباء والقاصف الذي يكسر كل ما يلقى ويقصفه وتارة معناه مرة أخرى والتبيع قوم لوط واحلصب ال
الذي يطلب ثارا أو دينا ومن هذه اللفظة قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا اتبع أحدكم على ملي فليبتع فاملعىن ال 

  جتدون من يتتبع فعلنا بكم ويطلب نصرتكم وهذه آليات أنوارها واضحة للمهتدين 
قوله جلت عظمته ولقد كرمنا بين ءادم اآلية عدد اهللا سبحانه على بين آدم ما خصهم به من املزايا من بني سائر و

  احليوان ومن أفضل ما أكرم به اآلدمي العقل الذي به يعرف اهللا تعاىل ويفهم كالمه ويوصل إىل نعيمه 
وان واجلن وأما املالئكة فهم اخلارجون عن الكثري وقوله سبحانه على كثري ممن خلقنا املراد بالكثري املفضول احلي

املفضول وليس يف اآلية ما يقتضي أن املالئكة أفضل من األنس كما زعمت فرقة بل األمر حمتمل أن يكونوا أفضل 
  من األنس وحيتمل التساوي 

ويا أتباع فرعون وحنو وقوله سبحانه يوم ندعوا كل أناس بإمامهم حيتمل أن يريد باسم إمامهم فيقول يا أمة حممد 
هذا وحيتمل أن يريد مع إمامهم فيقول يا أمة معها إمامها من هاد ومضل واختلف يف اإلمام فقال ابن عباس واحلسن 
  كتاهبم الذي فيه أعماهلم وقال قتادة وجماهد نبيهم وقال ابن زيد كتاهبم الذي نزل عليم وقالت فرقة متبعهم من هاد 

  هذا كله  أو مضل ولفظة األمام تعم
وقوله سبحانه فمن أويت كتابه بيمينه حقيقة يف أن يف القيامة صحائف تتطاير وتوضع يف اإلميان ألهل اإلميان ويف 

الشمائل ألهل الكفر واخلذالن وتوضع يف إميان املذنبني الذين ينفذ عليهم الوعيد فيستفيدون منها أهنم غري خملدين 
  م عبارة عن السرور هبا أي يرددوهنا ويتأملوهنا يف النار وقوله سبحانه يقرءون كتاهب

وقوله سبحانه وال يظلمون فتيال أي وال أقل وقوله سبحانه ومن كان يف هذه اعمى قال ابن عباس وجماهد وقتادة 



و وابن زيد اإلشارة هبذه اىل الدنيا أي من كان يف هذه الدار أعمى عن النظر يف آيات اهللا وعربه واإلميان بانبيائه فه
يف اآلخرة أعمى على معىن أنه حريان ال يتوجه لصواب وال يلوح له جنح قال جماهد فهو يف اآلخرة أعمى عن حجته 

وحيتمل أن يكون صفة تفضيل أي اشد عمى وحرة ألنه قد باشر اخليبة ورأى خمايل العذاب ويقوى هذا التأويل 
هذه اآلية هو عمى القلب وقول سيبويه ال يقال قوله عطفا عليه وأضل سبيال الذي هو أفعل من كذا العمى يف 

اعمى من كذا إمنا هو يف عمى العني الذي ال تفاضل فيه وأما يف عمى القلب فيقال ذلك ألنه يقع فيه التفاضل ت 
وكذا قال ص وقوله سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لتفتري علينا غريه اآلية الضمري يف قوله 

لقريش وقيل لثقيف فأما لقريش فقال ابن جبري وجماهد نزلت اآلية ألهنم قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم كادوا هو 
ال ندعك تستلم احلجر األسود حىت متس أيضا أوثاننا على معىن التشرع وقال ابن إسحاق وغريه أهنم اجتمعوا إليه 

ونقبل على بعض أمرك فنزلت اآلية يف ذلك قال ع  ليلة فعظموه وقالوا له أنت سيدنا ولكن أقبل على بعض أمرنا
فهي يف معىن قوله ودوا لو تدهن فيدهنون وأما لثقيف فقال ابن عباس وغريه ألهنم طلبوا من رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أن يؤخرهم بعد إسالمهم سنة يعبدون فيها الالت 

تنكر ذلك عليك العرب فقل أوحى اهللا ذلك إيل فنزلت وقالوا إمنا نريد أن نأخذ ما يهدى هلا ولكن أن خفت أن 
اآلية يف ذلك ت واهللا اعلم بصحة هذه التأويالت وقد تقدم ما جيب اعتقاده يف حق النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فالتزمه تفلح 
  وقوله وإذا ال ختذوك خليال توقيف على ما جناه اهللا منه من خمالة الكفار والوالية هلم 

نه ولوال أن ثبتناك اآلية تعديد نعمة على النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي أن النيب صلى اهللا عليه و وقوله سبحا
سلم ملا نزلت هذه اآلية قال اللهم ال تكلين إىل نفسي طرفة عني وقرأ اجلمهور تركن بفتح الكاف والنيب صلى اهللا 

يف استيالفهم وذهب ابن األنباري إىل أن معىن اآلية  عليه و سلم مل يركن لكنه كاد حبسب مهه مبوافقتهم طمعا منه
لقد كادوا أن خيربوا عنك أنك ركنت ونوح هذا ذهب يف ذلك إىل نفي اهلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فحمل 

اللفظ ما الحيتمل وقوله شيئا قليال يبطل ذلك ت وجزى اهللا ابن األنباري خريا وأن تنزيه سائر األنبياء لواجب 
ف بسيد ولد آدم صلى اهللا عليه و سلم وعليهم أمجعني قال أبو الفضل عياض يف الشفا قوله تعاىل ولوال أن فكي

ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيءا قليال قال بعض املتكلمني عاتب اهللا تعاىل نبينا عليه السالم قبل وقوع ما يوجب 
ذه غاية العناية مث أنظر كيف بدأ بثباته وسالمته قبل ذكر العتاب ليكون بذلك أشد انتهاء وحمافظة لشرائط احملبة وه

ما عاتبه عليه وخيف أن يركن إليه ويف أثناء عتبه براءته ويف طي ختويفه تأمينه قال عياض رمحه اهللا وجيب على 
ته فهو املؤمن اجملاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآدات القرآن يف قوله وفعله ومعاطاته وحماورا

عنصر املعارف احلقيقية وروضة اآلداب الدينية والدنيوية انتهى قال ع وهذا اهلم من النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا 
  كان خطرة مما ال ميكن دفعه ولذلك قيل كدت وهي تعطي أنه مل يقع ركون مث قيل شيئا 

النفس وقوله إذ الذقناك اآلية يبطل أيضا ما  قليال إذ كانت املقاربة اليت تضمنتها كدت قليلة خطرة مل تتأكد يف
  ذهب إليه ابن األنباري ت وما ذكره ع رمحه اهللا تعاىل من البطالن ال يصح وما قدمناه عن عياض حسن فتأمله 

  وقوله ضعف احليوة قال ابن عباس وغريه يريد ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات 
رض ليخرجوك منها اآلية قال احلضرمي الضمري يف كادوا ليهود املدينة وقوله سبحانه وإن كادوا ليستفزونك من األ

وناحيتها ذهبوا إىل املكر بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا له إن هذه األرض ليست بأرض األنبياء فإن كنت نبيا 



يه و سلم لو خرج مل فأخرج إىل الشام فإهنا أرض األنبياء فنزلت اآلية وأخرب سبحانه أن رسول اهللا صلى اهللا عل
يلبثوا بعده إال قليال وقالت فرقة الضمري لقريش قال ابن عباس وقد وقع استفزازهم وأخراجهم له فلم يلبثوا خلفه 
غال قليال يوم بدر وقال جماهد ذهبت قريش إىل هذا ولكنه مل يقع منها ألنه ملا أراد اهللا سبحانه استقاء قريش وان ال 

اهلجرة فخرج من األرض بإذن اهللا ال بقهر قريش واستبقيت قريش ليسلم منها ومن يسأصلها أذن لرسوله يف 
اعقاهبا من أسلم ت قال ص قوله ال يلبثون جواب قسم حمذوف أي واهللا أن استفززت فخرجت ال يلبثون خلفك 

  إال قليال انتهى 
سنة اهللا تعاىل يف األمم اخلالية وعادته  وقوله سبحانه سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا اآلية معىن اآلية األخبار أن

  أهنا إذا اخرجت نبيها من بني أظهرها ناهلا العذاب واستأصلها فلم تلبث خلفه إال قليال 
وقوله سبحانه أقم الصلوة لدلوك الشمس اآلية إمجاع املفسرين على أن اإلشارة هنا إىل الصوات املفروضة 

ة إىل الظهر والعصر وغسق الليل أشري به إىل املغرب والعشاء وقرآن واجلمهور أن دلوك الشمس زواهلا واإلشار
الفجر يريد به صالة الصبح فاآلية تعم مجيع الصلوات والدلوك يف اللغة هو امليل فأول الدلوك هو الزوال وآخره 

  هو 

كاثف ظلمته وعرب الغروب قال أبو حيان والالم يف لدلوك الشمس للظرفية مبعىن بعد انتهى وغسق الليل أجتماعه ت
  عن صالة الصبح خاصة بالقرآن ألن القرآن هو عظمها إذ قراءهتا طويلة جمهور هبا 

وقوله سبحانه إن قرآن الفجر كان مشهودا معناه يشهده حفظة النهار وحفظة الليل من املالئكة حسبما ورد يف 
يف صالة الصبح وصالة العصر احلديث  احلديث الصحيح يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار فيجتمعون

بطوله ويف مسند البزار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أن أفضل الصلوات صالة الصبح يوم اجلمعة يف 
  مجاعة وما احسب شاهدها منكم إال مغفور له انتهى من الكوكب الدري 

وقتا والضمري يف به عائد على هذا املقدر وحيتمل ومن الليل فتهجد به من للتبعيض التقدير ووقتا من الليل أي قم 
أن يعود على القرآن وهتجد معناه أطرح اهلجو عنك واهلجود النوم املعىن ووقتا من الليل أسهر به يف صالة وقراءة 

وقال علقمة وغريه التهجد بعد نومه وقال احلجاج بن عمر وإمنا التهجد بعد رقدة وقال احلسن التجهد ما كان بعد 
  عشاء اآلخرة ال

وقوله نافلة لك قال ابن عباس معناه زيادة لك يف الفرض قال وكان قيام الليل فرضا على النيب صلى اهللا عليه و 
سلم وقال جماهد إمنا هي نافلة للنيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه مغفور له والناس حيطون مبثل ذلك خطاياهم يعين 

ديث قال صاحب املدخل وهو أبو عبد اهللا بن احلاج وقد قالوا أن من كان وجيربون هبا فرائضهم حسبما ورد يف احل
يتفلت من القرآن فليقم به يف الليل فإن ذلك يثبته له بربكة امتثال السنة سيما الثلث األخري من الليل ملا ورد يف 

وته منها شيء فمنها أنه ذلك من الربكات واخلريات ويف قيام الليل من الفوائد مجلة فال ينبغي لطالب العلم أن يف
حيط الذنوب كما حيط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة الثاين أنه ينور القلب الثالث أنه حيسن الوجه 

  الرابع أنه يذهب الكسل وينشط البدن 

يب اخلامس أن موضعه تراه املالئكة من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا يف السماء وقد روى الترميذي عن أ
امامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصاحلني قبلكم وأن قيام الليل قربة 
إىل اهللا تعاىل ومنهاة عن اآلثام وتكفري للسيئات ومطردة للداء عن اجلسد وروى أبو داود يف سننه عن عبد اهللا بن 



 عليه و سلم من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام مبائة عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  آية كتب من القانتني ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين انتهى من املدخل 

وقوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا عدة من اهللا عز و جل لنبيه وهو أمر الشفاعة الذي يتدافعه 
صلى اهللا عليه و سلم واحلديث بطوله يف البخاري ومسلم قال ابن العريب يف أحكامه  األنبياء حىت ينتهي إليه

واختلف يف وجه كون قيام الليل سببا للمقام احملمود على قولني للعلماء أحدمها أن الباري تعاىل جيعل ما يشاء من 
لوة بالباري تعاىل واملناجات معه دون فضله سببا لفضله من غري معرفة لنا بوجه احلكمة الثاين أن قيام الليل فيه اخل

الناس فيعطى اخللوة به ومناجاته يف القيامة فيكون مقاما حممودا ويتفاضل فيه اخللق حبسب درجاهتم واجلهم فيه 
  درجة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فيعطى من احملامد ما مل يعط أحد ويشفع فيشفع انتهى 

صدق وأخرجين خمرج صدق اآلية ظاهر اآلية واألحسن أن يكون دعا عليه  وقوله سبحانه وقل رب أدخلين مدخل
السالم يف أن حيسن اهللا حالته يف كل ما يتناول من األمور وحياول من األسفار واألعمال وينتظر من تصرف املقادير 

ون إىل يف املوت واحلياة فهي على أمت عموم معناه رب أصلح يل وردى يف كل األمور وصدري وذهب املفسر
ختصيص اللفظ فقال ابن عباس وغريه أدخلين املدينة وأخرجين من مكة وقال ابن عباس أيضا االدخال باملوت يف 

  القرب واالخراج البعث 

وقيل غري هاذ وما قدمت من العموم التام الذي يتناول هذا كله أصوب والصدق هنا صفة تقتضي رفع املذام 
  واستيعاب املدح 

  سلطانا نصريا قال جماهد يعين حجة تنصرين هبا على الكفار وأجعل يل من لدنك 
وقوله سبحانه وقل جاء احلق اآلية قال قتادة احلق القرآن والباطل الشيطان وقالت فرقة احلق اإلميان والباطل 
 الكفران وقيل غري هذا والصواب تعميم اللفظ بالغاية املمكنة فيكون التفسري جاء الشرع جبميع من انطوى فيه

وزهق الكفر جبميع ما انطوى فيه وهذه اآلية نزلت مبكة وكان يستشهد هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح 
  مكة وقت طعنه األصنام وسقوطها لطعنه إياها باملخصرة 

وقوله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء اآلية أي شفاء حبسب إزالته للريب وكشفه غطاء القلب وشفاء أيضا 
  األمراض بالرقى والتعويذ وحنوه من 

وقوله سبحانه وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونئا جبانبه حيتمل أن يكون اإلنسان عاما للجنس فالكافر يبالغ يف 
  األعراض والعاصي يأخذ حبظ منه ونئا أي بعد 

ه وقال قتادة معناه على قل كل يعمل على شاكلته أي على ما يليق به قال ابن عباس على شاكلته معناه على ناحيت
  ناحيته وعلى ما ينوي 

  وقوله سبحانه فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال توعد بني 
وقوله سبحانه ويسئلونك عن الروح روى ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم لبعض سلوا حممد عن الروح فإن 

الروح مما أنفرد اهللا بعلمه وال يطلع عليه أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنيب قال ع وذلك أنه كان عندهم يف التوراة أن 
أحد من عباده فسألوه فنزلت اآلية وقيل أن اآلية مكية والسائلون هم قريش بإشارة اليهود واختلف الناس يف 

الروح املسئول عنه أي روح هو فقال اجلمهور وقع السؤال عن األرواح اليت يف األشخاص احليوانية ما هي فالروح 
  ا وهذا هو الصواب وهو املشكل الذي ال تفسري له اسم جنس على هذ

  وقوله سبحانه من أمر ريب حيتمل أن يريد أن الروح من مجلة أمور اهللا اليت 



استأثر سبحانه بعلمها وهي إضافة خلق إىل خالق قال ابن راشد يف مرقبته اخربين شيخي شهاب الدين القرايف عن 
ماء يف حقيقة النفس وفيه ثالمثائة قول قال رمحة اهللا وكثرة اخلالف توذن ابن دقيق العيد أنه رأى كتابا لبعض احلك

بكثرة اجلهاالت مث علماء اإلسالم اختلفوا يف جواز اخلوض فيها على قولني ولكل حجج يطول بنا سردها مث 
وال القائلون باجلواز اختلفوا هل هي عرض أو جوهر أو ليست جبوهر وال عرض وال توصف بأهنا داخل اجلسم 

خارجه وإليه ميل اإلمام أيب حامد وغريه والذي عليه احملققون من املتأخرين أهنا جسم نوراين شفاف سار يف اجلسم 
سريان النار يف الفحم والدليل على أهنا يف اجلسم قوله تعاىل فلوال إذا بلغت احللقوم فلو مل تكن يف اجلسم ملا قال 

ربجيين رمحه اهللا عن الشيخ الصاحل أيب الظاهر الركراكي رمحه اهللا قال ذلك وقد أخرين الفقيه اخلطيب أو حممد ال
حضرت عند ويل من األولياء حني النزع فشاهدت نفسه قد خرجت من مواضع من جسده مث تشكلت على رأسه 
بشكله وصورته مث صعدت إىل السماء وصعدت نفسي معها فلما انتهينا إىل السماء الدنيا شاهدت بابا ورجل ملك 
ممدودة عليه فازال ذلك امللك رجله قال لنفس لك الويل اصعدي فصعدت فارادت نفسي أن تصعد معها فقال هلا 
أرجعي فقد بقي لك وقت قال فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسمي وقائل يقول مات وآخر يقول مل ميت 

إسنادها ثقات معروفون بالفضل فدخلت من أنفي أو قال من عيين وقمت انتهى ت وهذه احلكاية صحيحة ورجال 
فأبن راشد هو شارح ابن احلاجب الفرعي والربجيين معروف عند أهل أفريقية وأبو الطاهر من أكابر األولياء معظم 

عند أهل تونس مزاره وقربه بالزالج معروف زرته رمحه اهللا وقرأ اجلمهور ما أوتيتم واختلف فيمن خوطب بذلك 
  لت فقال فرقة السائلون فقط وقا

  فرقة العامل كله وقد نص على ذلك صلى اهللا عليه و سلم على ما حكاه الطربي 
وقوله ولئن شئنا لنذهنب اآلية املعىن وما أوتيتم أنت يا حممد ومجيع اخلالئق من العلم إال قليال فاهللا يعلم من علمه مبا 

  شاء ويدع ما شاء ولو شاء لذهب بالوحي الذي آتاك 
ناء منقطع أي لكن رمحة من ربك متسك عليك قال الداودي وما روي عن ابن مسعود من أنه وقوله إال رمحة استث

سينزع القرآن من الصدور وترفع املصاحف ال يصبح وإمنا قال سبحانه ولئن شئنا فلم يشأ سبحانه ويف احلديث عنه 
وهم ظاهرون قال البخاري وهم  صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا

أهل العلم وال يكون العلم مع فقد القرآن انتهى كالم الداودي وهو حسن جدا وقد جاء يف الصحيح ما هو أبني 
  من هذا وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء احلديث 

ت األنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن اآلية سبب هذه اآلية أن مجاعة من وقوله سبحانه قل لئن اجتمع
قريش قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم لو جئتنا بآية غريبة غري هذا القرآن فإنا نقدر حنن على اجمليء مبثله فنزلت 

م املوطئة للقسم وهي الداخلة على هذه اآلية املصرحة بالتعجيز جلميع اخلالئق قال ص والالم يف لئن اجتمعت الال
الشرط كقوله لئن أخرجوا ولئن قوتلوا واجلواب بعد للقسم لتقدمه إذا مل يسبق ذو خربه ال للشرط هذا مذهب 

البصريني خالفا للفراء يف أجازته األمرين إال أن األكثر أن جييء جواب قسم والظهري املعني قال ع وفهمت العرب 
ميز الكالم ودربتها به ما ال نفهمه حنن وال كل من خالطته حضارة ففهموا العجز عنه  الفصحاء خبلوص فهمها يف

  ضرورة ومشاهدة وعلمه الناس بعدهم استدالال ونظر ولكل حصل علم قطعي لكن ليس يف مرتبة واحدة 
  وقوله سبحانه وقالوا لن نؤمن 



للنيب صلى اهللا عليه و سلم حديث طويل  لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا اآلية روي يف قول هذه املقالة
مقتضاه أن عتبة وشيبة ابين ربيعة وعبد اهللا بن أيب أمية والنضر بن احلارث وغريهم من مشيخة قريش وساداهتا 

اجتمعوا عليه فعرضوا عليه أن ميلكوه أن إراد امللك أو جيمعوا له كثريا من املال إن أراد الغىن وحنو هذا من 
صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك إىل اهللا وقال إمنا جئتكم بأمر من اهللا فيه صالح دنياكم ودينكم  األقاويل فدعاهم

فإن أطعتم فحسن وإال صربت حىت حيكم اهللا بيين وبينكم فقالوا له حينئذ فإن كان ما تزعم حقا ففجر لنا من 
  اثناءها ويف داخلها األرض ينبوعا احلديث بطوله والينبوع املاء النابع وخالهلا ظرف ومعناه 

وقوله كما زعمت إشارة إىل ما تال عليهم قبل ذلك يف قوله سبحانه إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط عليهم 
  كسفا من السماء اآلية والكسف الشيء املقطوع وقال الزجاج املعىن أو تسقط السماء علينا طبقا 

ا وزعيما بتصديقك ومنه القبالة وهي الضمان وقيل معناه نوعا وقوله قبيال قيل معناه مقابلة وعيانا وقيل معناه ضامن
  وجنسا ال نظري له عندنا 

  أو يكون لك بيت من زخرف قال املفسرون الزخرف الذهب يف هذا املوضع 
أو ترقى يف السماء أي يف اهلواء علوا وحيتمل أن يريد السماء املعروفة وهو أظهر ت وذكر ع هنا كلمات الواجب 

ذا أعرضت عنها وترقى معناه تصعد ويروى أن قائل هذه املقالة هو عبدا هللا بن أيب أمية ويروى أن طرحها وهل
مجاعتهم طلبت هذا النحو منه فأمره عز و جل أن يقول سبحان ريب أي تنزيها له من االتيان إليكم مع املالئكة قبيال 

  لبالغ املبني فقط ومن أقتراحي أنا عليه هذه األشياء وهل انا إال بشر إمنا علي ا
  وقوله مطمئنني أي وادعني فيها مقيمني 

وقوله سبحانه قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم روي أن من تقدم اآلن ذكرهم من قريش قالوا للنيب صلى اهللا عليه 
  و سلم يف آخر قوهلم 

د لك ففي ذلك نزلت فلتجىء معك بطائفة من املالئكة تشهد لك بصدقك يف نبوءتك وروي أهنم قالوا فمن يشه
اآلية أي اهللا يشهد بيين وبينكم مث أخرب سبحانه أنه حيشرهم على الوجوه حقيقة ويف هذا املعىن حديث قيل يا رسول 
اهللا كيف ميشى الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه يف الدنيا على رجلني قادرا على أن ميشيه يف اآلخرة على 

ت وهذا احلديث قد خرجه الترمذي من طريق أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى وجهه قال قتادة بلى وعزة ربنا 
  اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة على ثالثة أصناف ركبانا ومشاة وعلى وجوههم احلديث 

وقوله كلما خبت أي كلما فرغت من أحراقهم فسكن اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون مث يثور فتلك زيادة 
لسعري قاله ابن عباس قال ع فالزيادة يف حيزهم وأما جهنم فعلى حاهلا من الشدة ال فتور وخبت النار معناه سكن ا

  اللهيب واجلمر على حاله ومخدت معناه سكن اجلمر وضعف ومهدت معناه طفئت مجلة 
  م جبهنم وقوله سبحانه ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا اآلية اإلشارة بذلك إىل الوعيد املتقد

قوله عز و جل أومل يروا أن اهللا الذي خلق السموات واألرض اآلية الرؤية يف هذه اآلية هي رؤية القلب وهذه اآلية 
  احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعث واألجل هاهنا حيتمل أن يريد به القيامة وحيتمل أن يريد أجل املوت 

  ريب اآلية الرمحة يف هذه اآلية املال والنعم اليت تصرف يف األرزاق  وقوله سبحانه قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة
وقوله خشية األنفاق املعىن خشية عاقبة اإلنفاق وهو الفقر وقال بعض اللغويني انفق الرجل معناه افتقر كما تقول 

  اترب واقتر 



تتناهى وتفىن فهو لو ملك خزائن وقوله وكان اإلنسان قتورا أي ممسكا يريد أن يف طبعه ومنتهى نظره أن األشياء 
  رمحة اهللا ألمسك خشية الفقر وكذلك يظن أن قدرة اهللا تقف دون البعث واألمر ليس 

  كذلك بل قدرته ال تتناهى 
وقوله سبحانه ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات اآلية اتفق املتأولون والرواة أن اآليات اخلمس اليت يف سورة 

وهي الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم واختلفوا يف األربع ت ويف هذا  األعراف هي من هذه التسع
االتفاق نظر وروي يف هذا صفوان بن عسال أن يهوديا من يهود املدينة قال آلخر سر بنا إىل هذا النيب نسأله عن 

را إىل النيب صلى اهللا عليه و آيات موسى فقال له اآلخر ال تقل له أنه نيب فإنه لو مسعها صار له أربعة أعني قال فسا
سلم فسأاله فقال هي ال تشركوا باهللا شيأ وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال متشوا 
بربيء إىل السلطان ليقتله وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال تقذفوا احملصنات وال تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة 

  أن ال تعدوا يف السبت انتهى وقد ذكر ع هذا احلديث  معشر اليهود
وقوله سبحانه فسأل بين إسرائيل إذ جاءهم أي اذ جاءهم موسى واختلف يف قوله مسحورا فقالت فرقة هو مفعول 
على بابه وقال الطربي هو مبعنىساحر كما قال حجابا مستورا وقرأ اجلمهور لقد علمت وقرأ الكسائي لقد علمت 

كلم مضمومة وهي قراءة على بن أيب طالب وغريه وقال ما علم عدو اهللا قط وإمنا علم موسى واإلشارة بتاء املت
  هبؤالء إىل التسع 

  وقوله بصائر مجع بصرية وهي الطريقة أي طرائق يهتدى هبا واملثبور املهلك قاله جماهد 
ىت ذكرت األرض عموما فإمنا يراد فأراد أن يستفزهم من األرض أي يستخفهم ويقتلهم واألرض هنا أرض مصر وم

هبا ما يناسب القصة املتكلم فيها وأقتضبت هذه اآلية قصص بين إسرائيل مع فرعون وإمنا ذكرت عظم األمر 
وخطريه وذلك طرفاه أراد فرعون غلبتهم وقتلهم وهذا كان بدء األمر فاغرقه اهللا وجنوده وهذا كان هناية األمر مث 

  يل بعد إغراق فرعون بسكىن أرض الشام ووعد اآلخرة هو ذكر سبحانه أمر بين إسرائ

  يوم القيامة واللفيف اجلمع املختلط الذي قد لف بعضه إىل بعض 
وقوله سبحانه وباحلق أنزلناه يعين القرآن نزل باملصاحل والسداد للناس وباحلق نزل يريد باحلق يف أوامره ونواهيه 

الراء ومعناه بينها وأوضحناه وجعلناه فرقانا وقرأ مجاعة خارج السبع وأخباره وقرأ مجهور الناس فرقناه بتخفيف 
فرقناه بتشديد الراء أي أنزلناه شيئا بعد شيء ال مجلة واحدة ويتناسق هذا املعىن مع قوله لتقرأه على الناس على 

ن جريج وابن مكث وتأولت فرقة قوله على مكث أي على ترسل يف التالوة وترتل هذا قول جماهد وابن عباس واب
  زيد والتأويل اآلخر أي على مكث وتطاول يف املدة شيئا بعد شيء 

وقوله سبحانه قل آمنوا به أو ال تؤمنوا فيه حتقري للكفار وضرب من التوعد والذين أوتوا العلم من قبله قالت فرقة 
ن وعد ربنا أي بإنزال هم مؤمنو أهل الكتاب واألذقان أسافل الوجوه حيث جيتمع اللحيان قال الواحدي إن كا

  القرآن وبعث حممد ملفعوال انتهى 
وقوله سبحانه وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه مبالغة يف صفتهم ومدح هلم وحض لكل من توسم 

بالعلم وحصل منه شيئا إن جيري إىل هذه الرتبة النفسية وحكى الطربي عن التميمي أن من اويت من العلم مامل يبكه 
ان ال يكون أويت علما ينفعه ألن اهللا سبحانه نعت العلماء مث تال هذه اآلية كلها ت وأنه واهللا لذلك وإمنا  خلليق

خيشى اهللا من عباده العلماء اللهم انفعنا مبا علمتنا وال جتعله علينا حجة بفضلك ونقل الغزايل عن ابن عباس أنه قال 



تبكوا فإن مل تبك عني أحدكم فليبك قلبه قال الغزايل فإن مل إذا قرأمت سجدة سبحان فال تعجلوا بالسجود حىت 
حيضره حزن وبكاء كما حيضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد احلزن والبكاء فإن ذلك من أعظم املصائب 

خاشعا قال الغزايل وأعلم أن اخلشوع مثرة اإلميان ونتيجة اليقني احلاصل بعظمة اهللا تعاىل ومن رزق ذلك فإنه يكون 
  يف الصالة وغريها 

فإن موجب اخلشوع استشعار عظمة اهللا ومعرفة اطالعه على العبد ومعرفة تقصري العبد فمن هذه املعارف يتولد 
اخلشوع وليست خمتصة بالصالة مث قال وقد دلت األخبار على أن األصل يف الصالة اخلشوع وحضور القلب وأن 

املعاد قال وأعلم أن املعاين اليت هبا تتم حياة الصالة جتمعها ست مجل وهي  جمرد احلركات مع الغفلة قليل اجلدوى يف
حضور القلب والتفهم والتعظيم واهليبة والرجاء واحلياء فحضور القلب أن يفرغه من غري ما هو مالبس له والتفهم 

على التعظيم وهي عبارة عن  أمر زائد على احلضور وأما التعظيم فهو أمر وراء احلضور والفهم وأما اهليبة فأمر زائد
خوف منشأه التعظيم وأما التعظيم فهو حالة للقلب تتولد من معرفتني إحدامها معرفة جالل اهللا سبحانه وعظمته 
والثانية معرفة حقارة النفس وأعلم أن حضور القلب سببه اهلمة فإن قلبك تابع هلمتك فال حيضر إال فيما أمهك 

أم أىب والقلب إذا مل حيضر يف الصالة مل يكن متعطال بل يكون حاضرا فيما اهلمة  ومهما أمهك أمر حضر القلب شاء
  مصروفة إليه انتهى من األحياء 

وقوله سبحانه قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن اآلية سبب نزول هذه اآلية أن بعض املشركني مسع النيب صلى اهللا عليه 
مرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إهلني قاله ابن عباس فنزلت اآلية مبينة و سلم يدعو يا اهللا رمحن فقالوا كان حممد يأ

أهنا أمساء ملسى واحد وتقدير اآلية أي األمساء تدعو به فأنت مصيب فله األمساء اهللا احلسىن ويف صحيح البخاري 
ى اهللا عليه و سلم بسنده عن ابن عباس يف قوله سبحانه وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا قال نزلت ورسول اهللا صل

خمتف مبكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا مسعه املشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به 
فقال اهللا تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وال جتهر بصالتك أي بقراءتك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن 

  وال ختافت هبا عن أصحابك فال 

م وابتغ بني ذلك سبيال واسند البخاري عن عائشة وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا قالت انزل ذلك يف تسمعه
الدعاء انتهى قال الغزايل يف األحياء وقد جاءت أحاديث تقتضي استحباب السر بالقرآن وأحاديث تقتضي 

ء والتصنع أو تشويش مصل فالسر استحباب اجلهر به واجلمع بينهما أن يقال أن التايل إذا خاف على نفسه الريا
أفضل وأن أمن ذلك فاجلهر أفضل ألن العمل فيه أكثر وألن فائدته أيضا تتعدى إىل غريه واخلري املتعدى أفضل من 

الالزم وألنه يوقظ قلب القارىء وجيمع مهته إىل الفكر فيه ويصرف إليه مسعه ويطرد عنه النوم برفع صوته وألنه 
اءة ويقلل من كسله وألنه يرجو جبهره تيقيظ نائم فيكون سببا يف إعانته على اخلري ويسمعه يزيد يف نشاطه يف القر

بطال غافل فينشط بسببه ويشتاق خلدمة خالقه فمهما حضرت نية من هذه النيات فاجلهر أفضل وإن اجتمعت هذه 
  النيات تضاعف األجر وبكثرة النيات يزكو عمل األبرار وتتضاعف أجورهم انتهى 

له سبحانه ومل يكن له ويل من الذل هذه اآلية رادة على كفرة العرب يف قوهلم لوال أولياء اهللا لذل اهللا تعاىل عن وقو
قوهلم وقيد سبحانه نفي الوالية له بطريق الذل وعلى جهة االنتصار إذ واليته سبحانه موجودة بفضله ورمحته ملن 

دا وال ابتغى نصر أحد سبحانه ال إله إال هو وصلى اهللا على سيدنا ويل من صاحل عباده قال جماهد املعىن مل خيالف أح
  وموالنا حممد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  فسري سورة الكهف 

هذه السورة مكية يف قول مجيع املفسرين وروي عن قتادة أن أول سورة نزل باملدينة إىل قوله جرزا واألول أصح 
سور القرآن وروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم بسورة عظمها ما بني السماوات  وهي من أفضل

واألرض وملن جاء هبا من األجر مثل ذلك قالوا أي سورة هي يا رسول اهللا قال سورة الكهف من قرأ هبا يوم اجلمعة 
نس من قرأ هبا أعطي نور بني السماء واألرض غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام ويف رواية أ

وووقي هبا فتنة القرب وعن الرباء بن عازب قال كان رجل يقرا سورة الكهف وإىل جانبه فرس مربوط بشطنني 
فغشيته سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فسرسه ينفر فلما أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له 

بالقرآن رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي والرجل املبهم يف احلديث  فقال تلك السكينة نزلت
هو أسيد بن حضري ويف احلديث الصحيح من طريق النواس بن مسعان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فمن أدرك 

د فإهنا جواركم من الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وذكر احلديث رواه مسلم وغريه زاد أبو داو
فتنته وعن أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ عشرة آيات من أول سورة الكهف عصم من 

الدجال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ ملسلم ويف رواية ملسلم وأيب داود من آخر الكهف وعن 
  أيب سعيد 

  و سلم قال من قرأ اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه 

  سورة الكهف

كما أنزلت كانت له نور من مقامه إىل مكة ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال مل يسلط عليه رواه 
الترمذي واحلاكم يف املستدرك والنسائي وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وله يف رواية من قرا سورة الكهف 

 اجلمعتني وقال صحيح اإلسناد وأخرجه الدارمي يف مسنده موقوفا ورواته متفق يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني
على االحتجاج هبم إال أبا هاشم حيىي ابن دينار الرماين وقد وثقه أمحد وحيي وأبو زرعة وأبو حامت انتهى من السالح 

ه عوجا سكتة خفيفة قوله تعاىل احلمد اهللا الذي أنزل على عبده الكتاب كان حفص عن عاصم يسكت عند قول
وعند مرقدنا يف يس وسبب هذه البداءة يف هذه السورة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سألته قريش عن املسائل 

الثالث الروح وأصحاب الكهف وذي القرنني حسب ما أمرهتم به يهود قال هلم صلى اهللا عليه و سلم غدا أخربكم 
فعاتبه اهللا عز و جل وأمسك عنه الوحي مخسة عشر يوما وأرجف به كفار جبواب ما سألتم ومل يقل إن شاء اهللا 

قريش وشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم وبلغ منه فلما انقضى األمد الذي أراد اهللا عتاب نبيه جاءه 
  ن الوحي جبواب ما سألوه عنه وغري ذلك فافتتح الوحي باحلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب وهو القرآ

وقوله ومل جيعل له عوجا أي مل ينزله عن طريق االستقامة والعوج فقد االستقامة ومعىن قيما أي مستقيما قاله ابن 
عباس وغريه وقيل معناه أنه قيم على سائر الكتب بتصديقها ومل يرتضه ع قال ويضح أن يكون معىن قيم قيامه بأمر 

نذارة والبشارة اللتني عمتا العامل والبأس الشديد عذاب اآلخرة اهللا على العامل وهذا معىن يؤيده ما بعده من ال
  وحيتمل أن يندرج معه يف النذارة عذاب الدنيا ببدر وغريها ومن لدنه أي من عنده واملعىن لينذر العامل واألجر 



  احلسن نعيم اجلنة ويتقدمه خري الدنيا 
  وقوله تعاىل ان يقولون إال كذبا أي ما يقولن فهي النافية 

وقوله سبحانه فلعلك باخع نفسك هذه اآلية آية تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم والباخع نفسه هو مهلكها قال 
  ص لعل للترجي يف احملبوب واإلشفاق يف احملذور وهي هنا لإلشفاق انتهى 

هم قد بعدوا فهو وقوله على ءاثارهم استعارة فصيحة من حيث هلم أدبار وتباعد عن اإلميان فكأهنم من فرط ادبار
  يف آثارهم حيزن عليهم 

وقوله هبذا احلديث أي بالقرآن واألسف املبالغة يف حزن أو غضب وهو يف هذا املوضع احلزم ألنه على من ال ميلك 
وال هو حتت يد اآلسف ولو كان األسف من مقتدر على من هو يف قبضته وملكه لكان غضبا كقوله تعاىل فلما 

  ال قتادة أسفا حزنا ءاسفونا أي أغضبونا ق
وقوله سبحانه انا جعلنا ما على األرض زينة هلا اآلية بسط يف التسلية أي ال هتتم بالدنيا وأهلها فإن أمرها وأمرهم 

أقل لفناء ذلك وذهابه فانا إمنا جعلنا ما على األرض زينة وامتحانا واختبارا ويف معىن هذه اآلية قوله صلى اهللا عليه 
  ة خضرة وإن اهللا تعاىل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء و سلم الدنيا حلو

لنبلوهم أي لنختربهم ويف هذا وعيد ما قاله سفيان الثوري أحسنهم عمال أزهدهم فيها وقال أبو عاصم العسقالين 
فاق يف حق وأداء الفرائض أحسن عمال الترك هلا قال ع وكان أيب رمحه اهللا يقول أحسن العمل أخذ حبق وان

  واجتناب احملارم واألكثار من املندوب إليه 
وقوله سبحانه وانا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي يرجع ذلك كله ترابا واجلرز األرض اليت ال شيء فيها من 

رض مث يعمها ذلك عمارة وزينة فهي البلقع وهذه حالة األرض العامرة ال بد هلا من هذا يف الدنيا جزءا جزءا من األ
  بإمجاعها عند القيامة والصعيد وجه األرض وقيل الصعيد التراب خاصة 

  وقوله سبحانه أم 

حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ليسوا بعجب من آيات اله أي فال يعظم ذلك عليك 
ابن عباس وغريه واختلف الناس يف  حبسب ما عظمه السائلون فإن سائر آيات اهللا أعظم من قصتهم وهو قول

الرقيم ما هو اختالفا كثريا فقيل الرقيم كتاب يف لوح حناس وقيل يف لوح رصاص وقيل يف لوح حجارة كتبوا فيه 
قصة أهل الكهف وقيل غري هذا وروي عن ابن عباس أنه قال ما أدري ما الرقيم قال ع ويظهر من هذه الروايات 

  لك من نبل اململكة وهو أمر مفيد أهنم كانوا قوما مؤرخني وذ
وقوله سبحانه إذ أوى الفتية إىل الكهف الفتية فيما روي قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس امللك الكافر ويقال فيه 

دقيانوس وروي أهنم كانوا مطوقني مسورين بالذهب وهم من الروم واتبعوا دين عيسى وقيل كانوا قبل عيسى 
ونذكر من اخلالف عيونه وما ال تستغىن اآلية عنه فروي عن جماهد عن ابن عباس أن  واختلف الرواة يف قصصهم

هؤالء الفتية كانوا يف دين ملك يعبد األصنام فوقع للفتية علم من بعض احلواريني حسبما ذكره النقاش أو من 
ك فاستحضرهم وأمرهم مؤمين األمم قبلهم فآمنوا باهللا ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس فرفع أمرهم إىل املل

بالرجوع إىل دينه فقالوا له فيما روي ربنا رب السموات واألرض اآلية فقال هلم امللك إنكم شبان اغمار ال عقل 
لكم وانا ال اعجل عليكم وضرب هلم أجال مث سافر خالل األجل فتشاور الفتية يف اهلروب بادياهنم فقال هلم 

ب إليه وروت فرقة أن أمر أصحاب الكهف إمنا كان أهنم من أبناء أحدهم اين أعرف كهفا يف جبل كذا فلنذه
األشراف فحضر عيد ألهل املدينة فرأى الفتية ما ينتحله الناس يف ذلك العيد من الكفر وعبادة األصنام فوقع 



اإلميان يف قلوهبم وأمجعوا على مفارقة دين الكفرة وروي أهنم خرجوا وهم يلعبون بالصوجلان والكرة وهم 
  دحرجوهنا ي

إىل حنو طريقهم ليال يشعر الناس هبم حىت وصلوا إىل الكهف وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لبضهم وروي 
أهنم وجدوا يف طريقهم راعيا له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم فدخلوا الغار فروت فرقة أن 

سترهم وخفي على أهل اململكة مكاهنم وعجب الناس من اهللا سبحانه ضرب على آذاهنم عند ذلك ملا أراد من 
غرابة فقدهم فأرخوا ذلك ورقموه يف لوحني من رصاص أو حناس وجعلوه على باب املدينة وقيل على الرواية أن 

امللك بىن باب الغار وأهنم دفنوا ذلك يف بناء امللك على الغار وروت فرقة أن امللك ملا علم بذهاب الفتية أمر بقص 
ارهم إىل باب الغار وأمر بالدخول عليهم فهاب الرجال ذلك فقال له بعض وزرائه الست أيها امللك إن أخرجتهم آث

قتلتهم قال نعم قال فأي قتلة أبلغ من اجلوع والعطش ابن عليهم باب الغار ودعهم ميوتوا فيه ففعل وقد ضرب اهللا 
م ملا أووا إىل الكهف أي دخلوه وجعلوه مأوى هلم وموضع على آذاهنم كما تقدم مث أخرب اهللا سبحانه عن الفتية أهن

اعتصام دعووا اهللا تعاىل بأن يؤتيهم من عنده رمحة وهي الرزق فيما ذكره املفسرون وأن يهيء هلم من أمرهم رشدا 
خالصا مجيال وهذا الدعاء منهم كان يف أمر دنياهم وألفاظهم تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد اآلخرة 

رمحتها وينبغي لكل مؤمن أن جيعل دعاءه يف أمر دنياه هبذه اآلية الكرمية فقط فإهنا كافية وحيتمل ذكر الرمحة أن و
  يراد هبا أمر اآلخرة 

  وقوله تعاىل فضربنا على ءاذاهنم اآلية عبارة عن إلقاء اهللا تعاىل النوم عليهم 
وله لنعلم عبارة عن خروج ذلك الشيء إىل الوجود أي وقوله عددا نعت للسنني والقصد به العبارة عن التكثري وق

لنعلم ذلك موجودا وإال فقد كان سبحانه علم أي احلزبني أحصى األمد واحلزبان الفريقان والظاهر من اآلية أن 
  احلزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليال واحلزب الثاين هم أهل املدينة 

عندهم التاريخ بأمر الفتية وهذا قول اجلمهور من املفسرين وأما قوله  الذين بعث الفتية على عهدهم حني كان
أحصى فالظاهر اجليد فيه أنه فعل ماض وأمدا منصوب به على املفعول واألمد الغاية ويأيت عبارة عن املدة وقال 

ة جهنم أسود الزجاج بأن أفعل من الرباعي قد كثر كقولك ما أعطاه للمال وكقوله عليه الصالة و السالم يف صف
من القار ويف صفة حوضه أبيض من اللنب ت وقد تقدم أن أسود من سود وما يف ذلك من النقد وقال جماهد أمدا 

  معناه عددا وهذا تفسري باملعىن 
وقوله سبحانه وزدناهم هدى أي يسرناهم للعمل الصاحل واالنقطاع إىل اهللا عز و جل ومباعدة الناس والزهد يف 

  دات على اإلميان الدنيا وهذه زيا
وقوله سبحانه وربطنا على قلوهبم عبارة عن شدة عزم وقوة صرب وملا كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب 

األحنالل حسن يف شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط ومنه يقال فالن رابط اجلأش إذا كان ال تفرق نفسه 
  ب أم موسى عند الفزع واحلروب وغريها ومنه الربط على قل

وقوله تعاىل إذ قاموا حيتمل أن يكون وصف قيامهم بني يدي امللك الكافر فإنه مقام حيتاج إىل الربط على القلب 
وحيتمل أن يعرب بالقيام على انبعاثهم بالعزم على اهلروب إىل اهللا ومنابذة الناس كما تقول قام فالن إىل أمر كذا إذا 

لفاظ اليت هي قاموا فقالوا تعلقت الصوفية يف القيام والقول والشطط اجلور وتعدى اعتزم عليه بغاية اجلد وهبذه األ
احلد واحلق حبسب أمر أمر والسلطان احلجة قال قتادة املعىن بعذر بني مث عظموا جرم الداعني مع اهللا غريه وظلمهم 



 قال بعضهم لبعض وهبذا يترجح أن بقوهلم فمن اضلم ممن افترى على اهللا كذبا ويقوهلم وإذ اعتزلتموهم اآلية املعىن
  قوله تعاىل إذ قاموا فقالوا إمنا املراد به إذ عزموا ونفذوا ألمرهم ويف مصحف ابن مسعود وما 

يعبدون من دون اهللا ومضمن هذه اآلية الكرمية أن بعضهم قال لبعض إذ قد فارقنا الكفار وانفردنا باهللا تعاىل 
تعاىل فإنه سيبسط علينا رمحته وينشرها علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا وهذا فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على اهللا 

كله دعاء حبسب الدنيا وهم على ثقة من اهللا يف أمر أخرهتم وقرأ نافع وغريه مرفقا بفتح امليم وكسر الفاء وقرأ مجزة 
قوله سبحانه وترى الشمس إذا وغريه بكسر امليم وفتح الفاء ويقاالن معا يف األمر ويف اجلارحة حكاه الزجاج و

طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وتزاور أي متيل وتقرضهم معناه تتركهم واملعىن أهنم كانوا ال تصبيهم مشس 
البتة وهو قول ابن عباس وحكى الزجاج وغريه قال كان باب الكهف ينظر إىل بنات نعش وذهب الزجاج إىل فعل 

أن يكون باب الكهف إىل جهة توجب ذلك والفجوة املتسع قال قتادة يف فضاء الشمس كأن آية من اهللا تعاىل دون 
  منه ومنه احلديث فإذا وجد فجوة نص 

وقوله سبحانه ذلك من آيات اهللا اإلشارة إىل األمر جبملته وقوله سبحانه ونقلبهم ذات اليمني اآلية ذكر بعض 
ن عباس أنه قال لومستهم الشمس ألحرقتهم ولوال املفسرين أن تقليبهم إمنا كان حفظا من األرض وروي عن اب

التقليب ألكلتهم األرض وظاهر كالم املفسرين أن التقليب كان بأمر اهللا وفعل مالئكته وحيتمل أن يكون ذلك 
  باقدار اهللا إياهم على ذلك وهم يف غمرة النوم 

هللا قال مسعت أبا الفضل بن اجلوهري وقوله وكلبهم أكثر املفسرين على أنه كلب حقيقة قال ع وحدثين أيب رمحه ا
يف جامع مصر يقول على منرب وعظه سنة تسع وستني وأربعمائة من أحب أهل اخلري نال من بركتهم كلب أحب 

أهل الفضل وصحبهم فذكره اهللا يف حمكم تنزيله والوصيد العتبة اليت لباب الكهف أو موضعها أن مل تكن وقال ابن 
  أصح والباب املوصد هو عباس الوصيد الباب واألول 

  املغلق مث ذكر سبحانه ما حفهم به من الرعب واكتنفهم من اهليبة حفظا منه سبحانه هلم فقال لو اطلعت عليهم اآلية 
وقوله سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اإلشارة بذلك إىل األمر الذي ذكره اهللا يف جهتهم والعربة اليت فعلها 

ك عن سكون والالم يف قوله ليتساؤلوا الم الصريورة وقول القائل كم لبتثم يقتضى أنه هجس فيهم والبعث التحري
يف خاطره طول نومهم واستعشر أن أمرهم خرج عن العادة بضع اخلروج وظاهر أمرهم أهنم انتبهوا يف حال من 

رقكم يروي أهنم انتبهوا وهم جياع الوقت واهلواء الزماين ال يباين احلالة اليت ناموا عليها وقوله فابعثوا أحدكم بو
وأن املبعوث هو متليخا وروي أن باب الكهف اهندم بناء الكفار منه لطول السنني ويروى أن راعيا هدمه ليدخل فيه 
غنمه فأخذ متليخا ثيابا رثة منكرة ولبسها وخرج من الكهف فانكر ذلك البناء املهدوم إذ مل يعرفه باألمس مث مشى 

ق واملعامل ويتحري وهو يف ذلك ال يشعر شعورا تاما بل يكذب ظنه فيما تيغر عنده حىت بلغ باب فجعل ينكر الطري
املدينة فرأى على باهبا إمارة األسالم فزادت حريته وقال كيف هذا ببلد دقيوس وباألمس كنا معه حتت ما كنا 

 مييز بشرا ومسع الناس يقسمون فنهض إىل باب آخر فرأى حنوا من ذلك حىت مشى األبواب كلها فزادت حريته ومل
باسم عيسى فاستراب بنفسه وظن أنه جن أو انفسد عقله فبقي حريان يدعو اهللا تعاىل مث هنض إىل باب الطعام الذي 

أراد اشتراءه فقال يا عبد اهللا بعين من طعامك هبذا الورق فدفع إليه دراهم كاخفاف الربع فيما ذكر فعجب هلا 
آخر  يعجبه وتعاطاها الناس وقالوا له هذه دراهم عهد فالن امللك من أين أنت وكيف وجدت هذا البائع ودفعها إلى

  الكنز فجعل يبهت ويعجب وقد كان بالبلد مشهورا هو وبيته فقال ما أعرف غري أين وأصحايب خرجنا باألمس 



 جيء به إىل امللك فلما مل من هذه املدينة فقال الناس هذا جمنون أذهبوا به إىل امللك ففزع عند ذلك فذهب به حىت
ير دقيوس الكافر تأنس وكان ذلك امللك مؤمنا فاضال يسمى تبدوسيس فقال له امللك أين وجدت هذا الكنز فقال 
له إمنا خرجت أنا وأصحايب أمس من هذه املدينة فأوينا إىل الكهف الذي يف جبل أجنلوس فلما مسع امللك ذلك قال 

عث لكم أيها النسا آية فلنسر إىل الكهف حىت نرى أصحابه فساروا وروي أنه أو يف بعض ما روي لعل اهللا قد ب
بعض جلسائه قال هؤالء هم الفتية الذين ورخ أمرهم على عهد دقيوس امللك وكتب على لوح النحاس بباب 

بوا فدخل عليهم املدينة فسار امللك إليهم وسار الناس معه فلما انتهوا إىل الكهف قال متليخا أدخل عليهم ليال يرع
فأعلمهم باألمر وأن األمة أمة إسالم فروي أهنم سروا وخرجوا إىل امللك وعظموه وعظمهم مث رجعوا إىل الكهف 
وأكثر الروايات على أهنم ماتوا حني حدثهم متليخا فانتظرهم الناس فلما ابطأ خروجهم دخل الناس إليهم فرعب 

حبسب ما يأيت ويف هذا القصص من االختالف ما تضيق به  كل من دخل مث اقدموا فوجدوهم موتى فتنازعوا
الصحف فاختصرته وذكرت املهم الذي به تتفسر ألفاظ اآلية واعتمدت األصح واهللا املعني برمحته ويف هذا البعث 

بالورق جواز الوكالة وصحتها وأزكى معناه أكثر فيما ذكر عكرمة وقال ابن جبري املراد أحل وقوهلم يرمجوكم قال 
لزجاج باحلجارة وهو األصح وقال حجاج يرمجوكم معناه بالقول وقوله سبحانه وكذلك اعثرنا عليهم اإلشارة يف ا

قوله وكذلك إىل بعثهم ليتساءلوا أي كما بعثناهم اعثرنا عليهم والضمري يف قوله ليعلموا حيتمل أن يعود على األمة 
الطربي وذلك أهنم فيما روي دخلتهم حينئذ فتنة يف  املسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم وإىل هذا ذهب

  أمر احلشر وبعث األجساد من القبور فشك يف ذلك 

بعض الناس واستبعدوه وقالوا إمنا حتشر األرواح فشق ذلك على ملكهم وبقي حريان ال يدري كيف يبني أمره هلم 
رهم اهللا على أهل الكهف فلما بعثهم اهللا حىت لبس املسوح وقعد على الرماد وتضرع إىل اهللا يف حجة وبيان فأعث

وتبني الناس أمرهم سر امللك ورجع من كان شك يف بعث األجساد إىل اليقني به وإىل هذا وقعت اإلشارة بقوله إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم على هذا التأويل حيتمل أن يعود الضمري يف يعلموا على أصحاب الكهف وقوله إذ يتنازعون 

يل ابتداء خرب عن القوم الذين بعثوا على عهدهم والتنازع على هذا التأويل إمنا هو يف أمر البناء أو على هذا التأو
املسجد ال يف أمر القيامة وقد قيل أن التنازع إمنا هو يف أن اطلعوا عليهم فقال بعضهم هم أموات وبعض هم أحياء 

غيبني فقالت الطائفة الغالبة على األمر لنتخذن وروي أن بعض القوم ذهبوا إىل طمس الكهف عليهم وتركهم فيه م
  عليهم مسجدا فاختذوه قال قتادة الذين غلبوا هم الوالة 

وقوله سبحانه سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم اآلية الضمري ريف سيقولون يراد به أهل التوراة من معاصري نبينا حممد 
  هف صلى اهللا عليه و سلم وذلك أهنم اختلفوا يف عدد أهل الك

وقوله رمجا بالغيب معناه ظنا وهو مستعار من الرجم كأن األنسان يرمى املوضع املشكل اجملهول عنده بظنه املرة بعد 
املرة يرمجه به عسى أن يصيبه والواو يف قوله وثامنهم كلبهم طريق النحاة فيها أهنا واو عطف دخلت يف آخر الكالم 

هذا هناية ما قيل ولو سقطت لصح الكالم وتقول فرقة منهم ابن أخبارا عن عددهم لتفصل أمرهم تدل على أن 
خالويه هي واو الثمانية وذكر ذلك الثعليب عن أيب بكر بن عياش وأن قريشا كانت تقول يف عددها ستة سبعة 
اهبا ومثانية تسعة فتدخل الواو يف الثمانية قال ع وهي يف القرآن يف قوله والناهون عن املنكر ويف قوله وفتحت أبو

  وأما قوله وأبكارا وقوله ومثانية أيام فليست بواو الثمانية بل هي الزمة 



إذ ال يستغىن الكالم عنها قد أمر اهللا سبحانه نبيه يف هذه اآلية أن يرد علم عدهتم إليه مث قال ما يعلمهم إال قليل 
منهم كلبهم قال ع ويدل على هذا يعين من أهل الكتاب وكان ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل وكانوا سبعة وثا

من اآلية أنه سبحانه ملا حكى قول من قال ثالثة ومخسة قرن بالقول أنه رجم بالغيب مث حكى هذه املقالة ومل يقدح 
  فيها بشيء وأيضا فيقوى ذلك على القول بواو الثمانية ألهنا إمنا تكون حيث عدد الثمانية صحيح 

راء ظاهرا معناه على بعض األقوال أي بظاهر ما أوحينا إليك وهو رد علم عدهتم وقوله سبحانه فال متار فيهم إال م
إىل اهللا تعاىل وقيل معىن الظاهر أن يقول ليس كما تقولون وحنو هذا وال حيتج هو على أمر مقرر يف ذلك وقال 

  الربيزي ظاهرا معناه ذاهبا وأنشد 
  ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ... 

ذه اآلية أن مياري ولكن قوله إال مراء جماز من حيث مياريه أهل الكتاب مسيت مراجعته هلم مراء مث ومل يبح له يف ه
قيد بأنه ظاهر ففارق املراء احلقيقي املذموم واملراء مشتق من املرية وهو الشك فكأنه املشاككة ت ويف مساع ابن 

ان مراء أخذ نعليه مث قام قال ابن رشد هذا من القاسم قال كان سليمان بن يسار إذا ارتفع الصوت يف جملسه أو ك
ورعه وفضله واملراء يف العلم منهي عنه فقد جاء انه ال تؤمن فتنته وال تفهم حكمته انتهى من البيان والضمي ريف 

  قوله وال تستفت فيهم عائد على أهل الكهف ويف قوله منهم عائد على أهل الكتاب 
  وقوله فال متار فيهم أي يف عدهتم 

وقوله سبحانه وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا قد تقدم أن هذه اآلية عتاب من اهللا تعاىل لنبيه 
حيث مل يستثن والتقدير إال أن تقول إال أن يشاء اهللا أو إال أن تقول أن شاء اهللا واملعىن ال أن تذكر مشيئة اهللا وقوله 

  عباس واحلسن معناه اإلشارة به إلىاالستثناء أي ولتستثن سبحانه وأذكر ربك إذا نسيت قال ابن 

بعد مدة إذا نسيت أوال لتخرج من مجلة من مل يعلق فعله مبشيئة اهللا وقال عكرمة وأذكر ربك إذا غضبت وعبارة 
ل الواحدي واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت االستثناء مبشيئة اهللا فأذكره وقله إذا تذكرت آه وقوله سبحانه وق

عسى أن يهديين ريب اآلية اجلمهور أن هذا دعاء مأمور به واملعىن عسى أن يرشدين ريب فيما استقبل من أمري واآلية 
خطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وهي بعد تعم مجيع أمته وقال الواحدي وقل عسى أن يهديين أي يعطيين ريب 

وأدل من قصة أصحاب الكهف مث فعل اهللا له ذلك حيث  اآليات من الدالالت علىالنبوة ما يكون أقرب يف الرشد
  أتاه علم غيوب املرسلني وخربهم انتهى 

وقوله سبحانه ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني اآلية قال قتادة وغريه اآلية حكاية عن بين إسرائيل أهنم قالوا ذلك 
اهللا نبيه بأن يرد العلم إليه ردا على مقاهلم  واحتجوا بقراءة ابن مسعود ويف مصحفه وقالوا لبثوا يف كهفهم مث أمر

وتفنيدا هلم وقال احملققون بل قوله تعاىل ولبثوا يف كهفهم اآلية خرب من اهللا تعاىل عن مدة لبثهم وقوله تعاىل قل اهللا 
  أعلم مبا لبثوا أي فليزل اختالفكم أيها ملخرصون وظاهر قوله سبحانه وأزدادوا تسعا أهنا أعوام 

حانه أبصر به وامسع أي ما أمسعه سبحانه وما أبصره قال قتادة ال أحد أبصر من اهللا وال أمسع قال ع وهذه وقوله سب
عبارة عن اإلدراك وحيتمل أن يكون املعىن أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك واحلق من األمور وامسع به 

  العامل فتكون اللفظتان أمرين ال على وجب التعجب 
ه ما هلم من دونه من ويل الضمري يف هلم حيتمل أن يرجع إىل أهل الكهف وحيتمل أن يرجع إىل وقوله سبحان

  معاصري النيب صلى اهللا عليه و سلم من الكفار ويكون يف اآلية هتديد هلم 
  وقوله سبحانه أتل ما أوحي إليك أي اتبع وقيل أسرد بتالوتك ما أوحي 



بدل لكلماته وليس لك سواه جانب متيل إليه وتستند وامللتحد اجلانب إليك من كتاب ربك ال نقض يف قوله وال م
الذي ميال إليه ومنه اللحد ت قال النووي يستحب لتايل القرآن إذا كان منفردا أن يكون ختمه يف الصالة 
وبراعته ويستحب أن يكون ختمه أول الليل اواول النهار وروينا يف مسند األمام اجملمع على حفظه وجاللته وإتقانه 

أيب حممد الدرامي رمحه اهللا تعاىل عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال إذ وافق ختم القرآن أول الليل صلت 
عليه املالئكة حىت يصبح وأن وافق ختمه أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وأن وافق ختمه أول النهار 

حسن وعن طلحة بن بن مطرف قال من ختم القرآن أية  صلت عليه املالئكة حىت ميسي قال الترمذي هذا حديث
ساعة كانت من النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح 

  وعن جماهد حنوه انتهى 
  وقوله سبحانه وأصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم اآلية تقدم تفسريها 

ك عنهم أي ال تتجاوز عنهم إىل أبناء الدنيا وقرا اجلمهور من أغفلنا قلبه بنصب الباء وقوله سبحانه وال تعد عينا
على معىن جعلناه غافال والفرط حيتمل أن يكون مبعىن التفريط وحيتمل أن يكون مبعىن اإلفراط واإلسراف وقد 

  فسره املتأولون بالعبارتني 
مد هذا القرآن هو احلق ت وقد ذم اهللا تعاىل الغافلني عن وقوله سبحانه وقل احلق من ربكم املعىن وقل هلم يا حم

ذكره واملعرضني عن آياته يف غر ما آية من كتابه فيجب احلذر مما وقع فيه أولئك ولقد أحسن العارف يف قوله غفلة 
لم ساعة عن ربك مكدرة ملرءاة قلبك فكيف بغفلتك مجيع عمرك وقد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و س

أنه قال ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر 
هلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحهما هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن 

  وقال احلاكم صحيح على 

ملثناة من فوق وختفيف الراء النقص وقيل التبعة ولفظ ابن حبان إال كان عليهم شرط مسلم والترة بكسر التاء ا
  حسرة يوم القيامة وأن دخلوا اجلنة انتهى من السالح 

وقوله فمن شاء ليؤمن اآلية توعد وهتديد أي فليختر كل أمرئى لنفسه ما جيده غدا عند اهللا عز و جل وقال 
من شاء فليكفر يقول من شاء اهللا له اإلميان آمن ومن شاء له الكفر كفر الداودي عن ابن عباس فمن شاء فليؤمن و

هو كقوله وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني وقال غريه هو كقوله أعملوا ما شئتم مبعىن الوعيد والقوالن معا 
حمليط كاحلجرة اليت تدور صحيحان انتهى واعتدنا مأخوذ من العتاد وهو الشيء املعد احلاضر والسرادق هو اجلدار ا

وحتيط بالفسطاط قد تكون من نوع الفسطاط ادميا أ ثوبا أو حنوه وقال الزجاج السرادق كل ما أحاط بشيء 
واختلف يف سرادق النار فقال ابن عباس سرادقها حائط من نار وقالت فرقة سرادقها دخان حييط بالكفار وهو قوله 

يل غري هذا وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من طريق أيب سعيد تعاىل انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب وق
اخلدري أنه قال سرادق النار أربعة جدر كثف عرض كل جدار مسرية أربعني سنة واملهل قال أبو سعيد عن النيب 
 صلى اهللا عليه و سلم هو دردي الزيت إذا انتهى حره وقال أبو سعيد وغريه هو كل ما أذيب من ذهب أو فضة
وقالت فرقة املهل هو الصديد والدم إذا اختلطا ومنه قول أيب بكر رضي اهللا عنه يف الكفن إمنا هو للمهلة يريد ملا 

  يسيل من امليت يف قربه ويقوى هذا بقوله سبحانه ويسقى من ماء صديد واملرتفق الشيء الذي بطلب رفقه 
يع أجر من أحسن عمال تقدم تفسري نظريه واهللا املوفق وقوله سبحانه إن الذين ءامنوا وعلموا الصاحلات انا ال نض

  بفضله واساور مجع اسوار وهي ما كان من احللي يف الذراع وقيل اساور مجع أسورة وأسورة مجع أسوار 



والسندس رقيق الديباج واإلستربق ما غلظ منه قيل فهو إستربق من الربيق واألرائك مجع أريكة وهي السرير يف 
يف قوله وحسنت للجنات وحكى النقاش عن أيب عمران اجلوين أنه قال اإلستربق احلرير املنسوج  احلجال والضمري

  بالذهب 
وقوله سبحانه واضرب هلم مثال رجلني جعلنا الحدمها جنتني من اعناب اآلية الضمري يف هلم عائد على الطائفة 

املؤمنني فاملثل مضروب للطائفتني إذ الرجل  املتجربة اليت ارادت من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يطرد فقراء
الكافر صاحب احلنتني هو بازاء متجربى قريش أو بىن متيم على اخلالف يف ذلك والرجل املؤمن املقر بالربوبية هو 

بازاء فقراء املؤمنني وحففنا مبعىن جعلنا ذلك هلما من كل جهة وظاهر هذا املثل أنه بأمر وقع يف الوجود وعلى ذلك 
ه أكثر املتأولني فروي يف ذلك اهنما كانا أخوين من بين اسراءيل ورثا أربعة ءاالف دينار فصنع أحدمها مبا له ما فسر

ذكر واشترى عبيدا وتزوج واثرى وانفق اآلخر ماله يف طاعة اهللا عز و جل حىت أفتقر والتقيا فأفتخر الغين ووبخ 
شريكني حدادين كسبا ماال كثريا وصنعا حنو ما روي يف أمر  املؤمن فجرت بينهما هذه احملاورة وروي أهنما كانا

األخوين فكان من أمرمها ما قص اهللا يف كتابه قال السهيلي وذكر أن هذين الرجلني مها املذكوران يف والصافات يف 
حيم وإىل قوله قوله تعاىل قال قائل منهم أين كان يل قرين يقول ائنك ملن املصدقني إىل قوله فاطلع فرءاه يف سواء اجل

  ملثل هذا فليعمل العاملون انتهى 
وقوله سبحانه كلتا اجلنتني ءاتت أكلها األكل مثرها الذي يوكل ومل تظلم منه شيأ أي مل تنقص عن العرف االمت 

  ... لوى يده اهللا الذي هو غالبه ... ويظلمين مايل كذا ولوى يدي ... الذي يشبه فيها ومنه قول الشاعر 
  ر مثر وبثمره بضم الثاء وامليم مجع مثار وقرأ أبو عمرو بسكون امليم وقرأ اجلمهو

فيهما واختلف املتأولون يف الثمر بضم الثاء وامليم فقال ابن عباس وغريه الثمر مجيع املال من الذهب والفضة 
  واحليوان وغري ذلك وقال ابن زيد هي األصول واحملاورة مراجعة القول وهو من حار خيور 

نا اكثر منك ماال وأعز نفرا هذه املقالة بازاء مقالة متجربى قريش أو بين متيم على ما تقدم يف سورة األنعام وقوله أ
  ت وقوله وأعز نفرا يضعف قول من قال أهنما أخوان فتأمله واهللا أعلم مبا صح من ذلك 

اذ ال يدخلهما معا يف وقت وقوله سبحانه ودخل جنته وهو ظامل لنفسه اآلية أفرد اجلنة من حيث الوجود كذلك 
واحد وظلمه لنفسه هو كفره وعقائده الفاسدة يف الشك يف البعث ويف شكه يف حدوث العامل أن كانت أشارته هبذه 

إىل اهليئة من السموات واألرض وأنواع املخلوقات وإن كانت إشارته إىل جنته فقط فإمنا الكالم تساخف واغترار 
العجب هبا والسرور أفرط يف وصفها هبذا القول مث قاس أيضا اآلخرة على الدنيا مفرط وقلة حتصيل كأنه من شدة 

  وظن أنه مل ميل له يف دنياه إال لكرامة يستوجبها يف نفسه فقال فإن كان مث رجوع فستكون حايل كذا وكذا 
  وقوله قال له صاحبه يعىن املؤمن 

  وقوله خلقك من تراب إشارة إىل أدم عليه السالم 
  كنا هو اهللا ريب معناه لكن أنا أقول هو اهللا ريب وروى هارون عن أيب عمرو لكنه هو اهللا ريب وباقي اآلية بني وقوله ل

وقوله ولوال إذ دخلت جنتك اآلية وصية من املؤمن للكافر ولوال حتضيض مبعىن هال وما حتتمل أن تكون مبعىن 
ما وحيتمل أن تكون شرطية بتقدير ما شاء اهللا كان أو الذي بتقدير الذي شاء اهللا كائن ويف شاء ضمري عائد على 

  خرب مبتدإ حمذوف تقديره هو ما شاء اهللا أو األمر ما شاء اهللا 
وقوله ال قوة إال باهللا تسليم وضد لقول الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا ويف احلديث أن هذه الكلمة كنز من كنوز 

  اجلنة إذا قاهلا العبد قال اهللا 



أسلم عبدي وأستسلم قال النووي وروينا يف سنن أيب داود والترمذي والنساءي وغريمها عن أنس قال عز و جل 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يعىن إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال 

حديث حسن زاد أبو داود يف روايته باهللا يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان قال الترمذي 
فيقول يعين الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي انتهى وروى الترمذي عن أيب هريرة قال 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من قول ال حول وإال قوة إال باهللا فأهنا كنز من كنوز اجلنة انتهى قال 

إذا عزم العبد يف القيام جبميع حقوق اهللا سبحانه فلريغب إليه يف املعونة من عنده على أداء احملاسيب يف رعايته و
حقوقه ورعايتها وناجاه بقلب راغب راهب أين أنسى أن مل تذكرين وأعجز أن مل تقوين وأجزع أن مل تصربين وعزم 

فسه ووجه رجاءه كله إىل خالقه فإنه وتوكل واستغاث واستعان وتربأ من احلول والقوة إال بربه وقطع رجاءه من ن
سيجد اهللا عز و جل قريبا جميبا متفضال متحننا انتهى قال ابن العريب يف أحكامه قال ملالك ينبغي لكل من دخل 

  منزله أن يقول كما قال اهللا تعاىل ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا انتهى 
سى حيتمل أن يريد به يف الدنيا وحيتمل أن يريد به يف وقوله فعسى ريب أن يوتيين خريا من جنتك هذا الترجي بع

اآلخرة ومتىن ذلك يف اآلخرة أشرف وأذهب مع اخلري والصالح وإن يكون ذلك يراد به الدنيا اذهب يف نكاية هذا 
املخاطب واحلسبان العذاب كالربد والص وحنوه والصعيد وجه األرض والزلق الذي ال تثبت فيه قدم يعىن تذهب 

  ا حىت منفعة املشي فهي وحل ال تثبت فيه قدم منافعه
وقوله سبحانه وأحيط بثمره اآلية هذا خرب من اهللا عز و جل عن إحاطة العذاب حبال هذا املمثل به ويقلب كفيه 

  يريد يضع بطن إحدامها على ظهر األخرى وذلك فعل املتلهف املتأسف 

روش مث هتدمت احليطان عليها فهي خاوية واحليطان وقوله خاوية على عروشها يريد أن السقوف وقعت وهي الع
على العروش ت فسر ع رمحه اهللا لفظ خاوية يف سورة احلج والنمل خبالية واألحسن أن تفسر هنا ويف احلج بساقطة 

وأما اليت يف النمل فيتجه أن تفسر خبالية وبساقطة قال الزبيدي يف خمتصر العني خوت الدار باد أهلها وخوت 
تهى وقال اجلوهري يف كتابه املسمى بتاج اللغة وصحاح العربية خوت النجوم خيا أحملت وذلك إذا هتدمت ان

سقطت ومل متطر يف نوئها وأخوت مثله وخوت الدار خواء ممدودا أقوت وكذلك إذا سقطت ومنه قوله تعاىل فتلك 
ها أي ساقطة على سقوفها انتهى بيوهتم خاوية مبا ظلموا أي خالية ويقال ساقطة كما قال فهي خاوية على عروش

وهو تفسري بارع وبه أقول وقد تقدم إيضاح هذا املعىن يف سورة البقرة وقوله ياليتين مل أشرك بريب أحدا قال بعض 
املفسرين هي حكاية عن مقالته هذا الكافر يف اآلخرة وحيتمل أن يكون قاهلا يف الدنيا على جهة التوبة بعد حلول 

  زجر لكفرة قريش وغريهم والفئة اجلماعة اليت يلجأ إىل نصرها  املصيبة ويكون فيها
وقوله سبحانه هنالك حيتمل أن تكون ظرفا لقوله منتصرا وحيتمل أن يكون الوالية مبتدأ وهنالك خربه وقرأ محزة 

ملواالة والصلة والكسائي الوالية بكسر الواو وهي مبعىن الرياسة وحنوه وقرأ الباقون الوالية بفتح الواو وهي مبعىن ا
وحنوه وقرأ أبو عمرو والكسائي احلق بالرفع على النعت للوالية وقرأ الباقون باخلفض على النعت هللا عز و جل 

  وقرأ اجلمهور عقبا بضم العني والقاف وقرأ محزة وعاصم بسكون القاف والعقب والعقب مبعىن العاقبة 
ماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي فاختلط النبات بعضه وأضرب هلم مثل احليواة الدنيا يريد حياة اإلنسان ك

ببعض بسب املاء فأصبح هشيما أصبح عبارة عن صريورته إىل ذلك واهلشيم املتفتت من يابس العشب وتذروه 
  مبعىن تفرقه 



النازل مث فمعىن هذا املثل تشبيه حال املرء يف حياته وماله وعزته وبطره بالنبات الذي له خضرة ونضرة عن املاء 
  يعود بعد ذلك هشيما ويصري إىل عدم فمن كان له عمل صاحل يبقى يف اآلخرة فهو الفائز 

وقوله سبحانه املال والبنون زينة احليوة الدنيا لفظه لفظ اخلرب لكن معه قرينة الصفة للمال والبنني ألنه يف املثل قبل 
ه احلياة الدنيا احملقرة فال تبعوها نفوسكم واجلمهور أن حقر أمر الدنيا وبينه فكأنه يقول املال والبنون زينة هذ

الباقيات الصاحلات هي الكلمات املذكور فضلها يف األحاديث سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال 
وله وهن حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وقد جاء ذلك مصرحا به من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ق

  الباقيات الصاحلات 
وقوله سبحانه خري عندك ربك ثوابا خري أمال أي صاحبها ينتظر الثواب وينبسط أمله فهو خري من حال ذي املال 
والبنني دون عمل صاحل وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استكثروا من الباقيات 

 قال التكبري والتهليل والتسبيح واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا رواه الصاحلات قيل وما هن يا رسول اهللا
النسائي وابن حبان يف صحيحه انتهى من السالح ويف صحيح مسلم عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و 

أكرب ال يضرك بأيهن بدأت ويف  سلم قال أحب الكالم إىل اهللا تعاىل أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا
صحيح مسلم عن أيب مالك األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا متأل 

امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماوات واألرض احلديث انتهى قال ابن العريب يف أحكامه 
سيب أن الباقيات الصاحلات قول العبد اهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وروى مالك عن سعيد بن امل

  وال حول وال قوة إال باهللا وروي عن ابن عباس وغريه أن الباقيات الصاحلات الصلوات اخلمس انتهى 

عليك باملطهرات اخلمس يف ت وما تقدم أوىل ومن كالم الشيخ الويل العارف أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه قال 
األقوال واملطهرات اخلمس يف األفعال والتربي من احلول والقوة يف مجيع األحوال وغص بعقلك إىل املعاين القائمة 
بالقلب وأخرج عنها وعنه إىل الرب وأحفظ اهللا حيفظك واحفظ اهللا جتده أمامك وأعبد اهللا هبا وكن من الشاكرين 

ل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا واملطهرات فاملطهرات اخلمس يف األقوا
  اخلمس يف األفعال الصلوات اخلمس والتربي من احلول والقوة هو قولك ال حول وال قوة إال باهللا انتهى 

برزت وانكشفت وحيتمل وقوله سبحانه وترى األرض بارزة حيتمل أن األرض لذهاب اجلبال والضراب والشجر 
أن يريد بروز أهلها من بطنها للحشر واملغادرة الترك وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا ويف احلديث الصحيح 

جيمع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد صفوفا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر احلديث بطوله ويف حديث آخر 
  تم منها مثانون صفا أهل اجلنة يوم القيامة مائة وعشرون صفا ان

وقوله سبحانه لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يفسره قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أنكم حتشرون إىل اهللا 
حفاة عراة غرال كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله سبحانه ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه اآلية الكتاب 

يت أحصتها احلفظة لواحد واحد وحيتمل أن يكون املوضوع كتابا واحدا حاضرا اسم جنس يراد به كتب الناس ال
  وباقي اآلية بني 

وقوله سبحانه إال إبليس كان من اجلن قالت فرقة إبليس مل يكن من املالئكة بل هو من اجلن وهم الشياطني 
رقة فقال بعضهم إبليس من اجلن املخلوقني من مارج من نار ومجيع املالئكة إمنا خلقوا من نور واختلفت هذه الف

وهو أوهلم وبدأهتم كآدم من األنس وقالت فرقة بل كان إبليس وقبيله جنا لكن مجيع الشياطني اليوم من ذريته فهو 
  كنوح يف اإلنس 



  واحتجوا هبذه 
  اآلية وقوله ففسق معناه فخرج عن أمر ربه وطاعته 
  وقوله عز و جل افتتخذونه يريد افتتخذون إبليس 

  وله وذريته ظاهر اللفظ يقتضي املوسوسني من الشياطني الذين يأمرون باملنكر وحيملون على األباطيل وق
  وقوله تعاىل بيس للظاملني بدال أي بدل والية اهللا عز و جل بوالية إبليس وذريته وذلك هو التعوض من احلق بالباطل 

يف أشهدهتم عائد على الكفار وعلى الناس باجلملة  وقوله سبحانه ما أشهدهتم خلق السموات واألرض اآلية الضمري
فتتضمن اآلية الرد على طوائف من املنجمني وأهل الطبائع واملتحكمني من األطباء وسواهم من كل من يتخرص يف 

هذه األشياء وقيل عائد على ذرية إبليس فاآلية على هذا تتضمن حتقريهم والقول األول أعظم فائدة وأقول أن 
باآلية هم إبليس وذريته وهبذا الوجه يتجه الرد على الطوائف املذكورة وعلى الكهان والعرب  الغرض أوال

املصدقني هلم واملعظمني للجن حني يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادي إذ جلميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته 
ناهم وقرا اجلمهور وما كنت وقرأ أبو وهم أضل اجلميع فهم املراد األول باملضلني وتندرج هذه الطوائف يف مع

  جعفر واجلحدري واحلسن خبالف وما كنت والعضد استعارة للمعني واملؤازر 
ويوم يقول نادوا شركاءي أي على جهة االستغاثة هبم واختلف يف قوله موبقا فقال ابن عباس معناه مهلكا وقال 

نم جيرى بدم وصديد قال أنس حيجز بني أهل النار عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك وجماهد موبقا هو واد يف جه
  وبني 

املؤمنني وقوله سبحانه فظنوا أهنم مواقعوها أي مباشروها وأطلق الناس أن الظن هنا مبعىن اليقني قال ع والعبارة 
لك بالظن ال جتيء أبدا يف موضع يقني تام قد ناله احلس بل أعظم درجاته أن جييء يف موضع متحقق لكنه مل يقع ذ

  املظنون وإال فمذ يقع وحيس ال يكاد توجد يف 

كالم العرب العبارة عنه بالظن وتأمل هذه اآلية وتأمل كالم العرب وروى أبو سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم قال أن الكافر لريى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسرية أربعني سنة واملصرف املعدل واملراغ وهو 

  األنصراف من شيء إال شيء مأخوذ من 
وقوله تعاىل ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدال اإلنسان هنا يراد به 

اجلنس وقد استعمل صلى اهللا عليه و سلم اآلية على العموم يف مروره بعلي ليال وأمره له بالصالة بالليل فقال علي 
بيد اهللا أو كما قال فخرج صلى اهللا عليه و سلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول وكان إمنا أنفسنا يا رسول اهللا 

  اإلنسان أكثر شيء جدال 
وقوله سبحانه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى اآلية الناس هنا يراد هبم كفار عصر النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم وسنة األولني هي عذاب األمم املذكورة يف القرآن 
أو يأتيهم العذاب قبال أي مقابلة عيانا واملعىن عذابا غري املعهود فتظهر فائدة التقسيم وقد وقع ذلك هبم يوم بدر 

  وكأن حاهلم تقتضي التأسف عليهم وعلى ضالهلم ومصريهم بآرائهم إىل اخلسران عافانا اهللا من ذلك 
  ويدحضوا معناه يزهقوا والدحض الطني 

  بدا لفظ عام يراد به اخلاص ممن حتم اهللا عليه أنه ال يؤمن وال يهتدي أبدا كأيب جهل وغريه وقوله فلن يهتدوا إذا أ
  وقوله بل هلم موعد قالت فرقة هو أجل املوت وقالت فرقة هو عذاب اآلخرة وقال الطربي هو يوم بدر واحلشر 

يئل إذا جنا مث عقب سبحانه  وقوله سبحانه لن جيدوا من دونه موئال أي ال جيدون عنه منجى يقال وأل الرجل



توعدهم بذكر األمثلة من القرى اليت نزل هبا ما توعد هؤالء مبثله والقرى املدن واإلشارة إىل عاد ومثود وغريهم 
وباقي اآلية بني قال ص وقوله ملا ظلموا يف ملا ظلموا أشعار بعلة االهالك وهبذا استدل ابن عصفور على حرفية ملا 

  فيه على  ألن الظرف ال داللة

العلية وقوله سبحانه وإذ قال موسى لفتاه الابرح اآلية موسى هو ابن عمران وفتاه هو يوشع بن نون ويف احلديث 
الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن موسى عليه السالم جلس يوما يف جملس لنيب إسرائيل وخطب فابلغ 

إليه بلى عبدنا خضر فقال يا رب دلين على السبيل إىل لقيه  فقيل له هل تعلم أحدا اعلم منك قال ال فأوحى اهللا
فأوحى اهللا إليه أن يسري بطول سيف البحر حىت يبلع جممع البحرين فإذا فقد احلوت فإنه هنالك وأمر أن يتزود 
ل حوتا ويرتقب زواله عنه فعل موسى ذلك وقال لفتاه على جهة إمضاء العزمية الابرح أسري أي ال أزال وإمنا قا
هذه املقالة وهو سائر قال السهيلي كان موسى عليه السالم أعلم بعلم الظاهر وكان اخلضر أعلم بعلم الباطن 

وأسرار امللكوت فكانا حبرين اجتمعا مبجمع البحرين واخلضر شرب من عني احلياة فهو حي إىل أن خيرج الدجال 
احلديث منهم شيخنا أبو بكر بن العريب رمحه اهللا وأنه الرجل الذي يقتله الدجال وقال البخاري وطائفة من أهل 

مات اخلضر قبل انقضاء املائة من قوله صلى اهللا عليه و سلم ارأيتكم ليلتكم هذه فإن إىل راس مائة عام منها ال 
يبقى على األرض ممن هو عليها أحد يعين من كان حيا حني قال هذه املقالة وأما اجتماع اخلضر مع النيب صلى اهللا 

يه و سلم وتعزيته ألهل بيته فمروي من طرق صحاح وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا عل
مسي اخلضر ألنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت حتته خضراء قال اخلطايب الفروة وجه األرض مث أنشد على ذلك 

مع حبر فارس وحبر الروم وقالت فرقة جممع شاهدا انتهى واختلف الناس يف جممع البحرين فقال جماهد وقتادة هو جم
البحرين هو عند طنجة وقيل غري هذا واختلف يف احلقب فقال ابن عباس وغريه احلقب أزمان غر حمدودة وقال عبد 

  اهللا بن عمر مثانون سنة وقال جماهد سبعون وقيل سنة 
  وقوله سبحانه فلما بلغا جممع بينهما الضمري 

اهد ويف احلديث الصحيح مث انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حىت أتيا الصخرة وضعا يف بينهما للبحرين قاله جم
رؤوسهما فناما واضطرب احلوت يف املكتل فخرج منه فسقط يف البحر واختذ سبيله يف البحر سربا أي مسلكا يف 

صاحبه أن خيربه باحلوت جوف املاء وأمسك اهللا عن احلوت جرية املاء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حىت إذا كان من الغد قال موسى لفتاه ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 

ويعين بالنصب تعب الطريق قال ومل جيد موسى النصب حىت جاوز املكان الذي أمره اهللا به قال له فتاه ارأيت إذ 
احلوت يريد ذكر ما جرى فيه وما انسانيه أي أن أذكره إال الشيطان اختذ سبيله يف أوينا إىل الصخرة فإين نسيت 

البحر عجبا قال فكان للحوت سربا وملوسى وفتاه عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارمها قصصا 
قال اخلضر وإين قال فرجعا يقصان آثارمها حىت انتهيا إىل الصخرة فإذا رجل مسجي بثوب فسلم عليه موسى ف

بأرضك السالم قال أنا موسى قال موسى بين إسرائيل قال معم آتيتك لتعلمين مما علمت رشدا قال إنك لن 
تستطيع معي صربا يعين ال تطيق أن تصرب على ما تراه من عملي ألن الظواهر اليت هي علمك ال تعطيه وكيف تصرب 

سى إين على علم من علم اهللا علمنيه ال تعلمه يريد علم الباطن على ما تراه خطأ ومل خترب بوجه احلكمة فيه يا مو
وأنت على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال أعلمه يريد علم الظاهر فقال له موسى ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال 
ا أعصي لك أمرا فقال له اخلضر فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا أي حىت اشرح لك م



ينبغي شرحه فانطلقا ميشيان على ساحل البحر فمرت هبم سفينة فكلموهم أن حيملوهم فعرفوا اخلضر فحملوهم 
بغي نول يقول بغري أجر فلما ركبا يف السفينة مل يفجأ موسى إال واخلضر قد قلع لوحا من الواح السفينة بالقدوم 

  فقال له موسى قوم محلونا بغري نول عمدت إىل سفينتهم 

قتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا أي شنيعا من األمور وقال جماهد األمر املنكر قال أمل أقل إنك لن تستطيع فخر
معي صربا قال ال تواخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا قال بن أيب كعب قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ى حرف السفينة فنقر يف البحر نقرة فقال له اخلضر ما فكانت األوىل من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع عل
علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ويف رواية واهللا ما علمي وعلمك يف جنب 
ر علم اهللا إال كما أخذ هذا الطائر مبنقاره من البحر ويف رواية ما علمي وعلمك وعلم اخلالئق يف علم اهللا إال مقدا
ما غمس هذا العصفور منقاره قال ع وهذا التشبيه فيه جتوز إذ ال يوجد يف احملسوسات أقوى يف القلة من نقطة 

باإلضافة إىل البحر فكاهنا ال شيء ومل يتعرض اخلضر لتحرير موازنة بني املثال بني علم اهللا إذ علمه سبحانه غري متناه 
ما ههما ميشيان على الساحل إذ أبصر اخلضر غالما يلعب مع الغلمان ونقط البحر متناهية مث خرجا من السفينة فبين

فأخذ اخلضر رأسه بيده فاقتلعه فقتله قال له موسى أقتلت نفسا زاكية قال ع قيل كان هذا الغالم مل يبلغ احللم 
  فلهذا قال موسى نفسا زاكية وقال فرقة بل كان بالغا 

س مل يكن به بأس وهذا يدل على كرب الغالم وإال فلو كان مل حيتلم مل وقوله بغري نفس يقتضي أنه لو كان عن قتل نف
جيب قتله بنفس وال بغري نفس ت وهذا إذا كان شرعهم كشرعنا وقد يكون شرعهم أن النفس بالنفس عموما يف 

  البالغ وغريه ويف العمد واخلطأ فال يلزم من اآلية ما ذكر 
  ال ع ونصف القرآن بعد احلروف انتهى إىل النون من قوله نكرا وقوله لقد جئت شيأ نكرا معناه شيئا ينكر ق

  قال أمل أقل لك أنك لن تستطيع معي صبربا قال هذا أشد من األوىل 
  قال إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا فانطلقا حىت إذا اتيا أهل قرية 

را يريد أن ينقض قال مائل فقال اخلضر بيده هكذا فاقامه فقال استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدا
موسى قوم اتيناهم فلم يطعمونا ومل يضيفونا لو شئت الختذت عليه أجرا قال سعيد بن جبري أجرا نأكله قال هذا 

أن موسى فرقا بيين وبينك إىل قوله ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وددنا 
كان صرب حىت يقص علينا من خربمها قال سعيد فكان ابن عباس يقرأ وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة 

غصبا وكان يقرأ وأما الغالم فكان كفارا وكان أبواه مؤمنني ويف رواية للبخاري يزعمون عن غري سعيد بن جبري أن 
حيسور ويقال جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا فاردت إذا  اسم امللك هدد بن بدد والغالم املقتول امسه يزعمون

هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا اصلحوها فانتفعوا هبا ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول 
  ان أبواه مؤمنني وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن حيملهما حبه على ان يتابعاه على دينه بالقار ك

فأرادنا أن يبدهلما رهبما خريا منه زكوة لقوله اقتلت نفسا زاكية واقرب رمحا مها به أرحم منهما باألول الذي قتله 
 عاصم فقال عن غري واحد أهنا جارية انتهى لفظ البخاري خضر وزعم غري سعيدأهنما أبدال جارية وأما داود بن أيب

ت وقد حترينا يف هذا املختصر حبمد اهللا التحقيق فيما علقناه جهد االستطاعة واهللا املستعان وهو املسؤول أن ينفع 
لوم ثالثة به جبوده وكرمه قال ع ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصال لآلجال يف األحكام اليت هي ثالثة وأيام الت

  فتأمله 



وقوله سبحانه فابوا أن يضيفومها ويف احلديث أهنما كانا ميشيان على جمالس أولئك القوم يستطعماهنم قال ع وهذه 
عربة مصرحة هبوان الدنيا على اهللا عز و جل ص وقوله فراق بيين اجلمهور بإضافة فراق أبو البقاء أي تفريق وصلنا 

  ين أبو البقاء فبني منصوب على الظرف انتهى وقرأ ابن أيب عبلة فراق بالتنو

قال ع ووراءهم هو عندي على بابه وذلك أن هذه األلفاظ إمنا جتيء مراعي هبا الزمان وذلك أن احلارث املقدم 
الوجود هو اإلمام والذي يأيت بعد هو الوراء وتأمل هذه األلفاظ يف مواضعها حيث وردت جتدها تطرد ومن قرأ 

املكان قال ع ويف احلديث أن هذا الغالم طبع يوم طبع كافرا والضمري يف خشينا للخضر قال امامهم أراد يف 
الداودي قوله فخشينا أن يرهقهما أي علمنا انتهى والزكاة شرف اخللق والوقار والسكينة املنطوية على خري ونية 

دال جارية وحكى النقاش أهنا ولدت والرحم الرمحة وروي عن ابن جريج أهنما بدال غالما مسلما وروي عنه أهنما ب
هي وذريتها سبعني نبيا وذكره املهدوي عن ابن عباس وهذا بعيد وال تعرف كثرة األنبياء إال يف بين إسرائيل وهذه 

املرأة مل تكن فيهم واختلف الناس يف هذا الكنز املذكور هنا فقال ابن عباس كان علما يف صحف مدفونة وقال عمر 
حا من ذهب قد كتب فيه عجبا للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبا للموقن باحلساب كيف يغفل موىل غفرة كان لو

وعجبا للموقن باملوت كيف يفرح وروي حنو هذا مما هو يف معناه وقال الداودي وكان حتته كنز هلما عن النيب صلى 
   أعلم أي ذلك كان اهللا عليه و سلم قال ذهب وفضة انتهى فإن صح هذا احلديث فال نظر ألحد معه فاهللا

وقوله سبحانه وكان أبومها صاحلا ظاهر اللفظ والسابق منه إىل الذهن أنه والدمها دنية وقيل هو األب السابع وقيل 
العاشر فحفظا فيه ويف احلديث أن اهللا تعاىل حيفظ الرجل الصاحل يف ذريته وقول اخلضر وما فعلته عن أمري يقتضي 

هو نيب وقيل عبد صاحل وليس نيب وكذلك اختلف يف موته وحياته واهللا أعلم جبميع أنه نيب وقد اختلف فيه فقيل 
ذلك ومما يقضى مبوت اخلضر قوله صلى اهللا عليه و سلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن إىل رأس مائة منها ال يبقى ممن هو 

لياس عليهما السالم حيان اليوم على ظهر األرض احد قال القرطيب يف تذكرته وذكر عن عمرو بن دينار اخلضر وا
  فإذا 

رفع القرآن ماتا قال القرطيب وهذا هو الصحيح انتهى وحكايات من رأى اخلضر من األولياء ال حتصى كثرة فال 
  نطيل بسردها وانظر لطائف املنن البن عطاء اهللا وقوله 

ر لو صربت التيت على ذلك تأويل أي مئال وحكى السهيلي أنه ملاحان للخضر وموسى أن يفترقا قال له اخلض
ألف عجب كلها أعجب مما رأيت فبكى موسى وقال للخضر أوصين رمحك اهللا فقال يا موسى أجعل مهك يف 
معادك وال ختض فيما ال يعنيك وال تأمن من اخلوف يف أمنك وال تيأس من األمن يف خوفك وتدبر األمور يف 

يرمحك اهللا فقال له اخلضر يا موسى إياك واحلاجة وال عالنيتك وال تذر اإلحسان يف قدرتك فقال له موسى زدين 
  متش يف غري حاجة وال تضحك من غري عجب وال تعري أحد وإبك على خطيئتك يا ابن عمران انتهى 

وقوله سبحانه ويسألونك عن ذي القرنني اآلية ذو القرنني هو امللك األسكندر اليوناين واختلف يف وجه تسميته 
قيل فيه أنه كان ذا ظفريتني من شعرمها قرناه والتمكني له يف األرض أنه ملك الدنيا ودانت  بذي القرنني وأحسن ما

له امللوك كلها وروي أن مجيع من ملك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران فاملؤمنان سليمان بن داود عليهما السالم 
  واألسكندر والكافران منرود وخبت نصر 

شيء سببا معناه علما يف كل أمر واقيسة يتوصل هبا إىل معرفة األشياء وقوله كل  وقوله سبحانه وءاتيناه من كل
  شيء عموم معناه اخلصوص يف كل ما ميكنه أن يعلمه وحيتاج إليه 



وقوله فاتبع سببا أي طريقا مسلوكة وقرأ نافع وابن كثري وحفص عن عاصم يف عني محئة أي ذات محأة وقرأ الباقون 
ة وذهب الطربي إىل اجلمع بني األمرين فقال حيتمل أن تكون العني حارة ذات محأة واستدل يف عني حامية أي حار

بعض الناس على أن ذا القرنني نيب بقوله تعاىل قلنا ياذا القرنني ومن قال أنه ليس بين قال كانت هذه املقالة من اهللا 
  له بإهلام قال ع والقول بأنه نيب ضعيف وأما 

على الكفر وأما أن تتخذ فيهم حسنا أي آمنوا وذهب الطربي إىل أن أختاذه احلسن هو  أن تعذب معناه بالقتل
األسر مع كفرهم وحيتمل أن يكون االختاذ ضرب اجلزية ولكن تقسيم ذي القرنني بعد هذا األمر إىل كفر وإميان 

  يرد هذا القول بعض الرد وظلم يف هذه اآلية مبعىن كفر 
  األوهام لعظمه وتستهوله واحلسىن يراد هبا اجلنة وقوله عذابا نكرا أي تنكره 

وقوله تعاىل مث اتبع سببا املعىن مث سلك ذو القرنني الطرق املؤدية إىل مقصده وكان ذو القرنني على ما وقع يف كتب 
ل التاريخ يدوس األرض باجليوش الثقال والسرية احلميدة واحلزم املستيقظ والتأييد املتواصل وتقوى اهللا عز و ج

فمالقي أمة وألمر مبدينة إال ذلت ودخلت يف طاعته وكل من عارضه أو توقف عن أمره جعله عظة وآية لغريه وله 
  يف هذا املعىن أخبار كثرية وغرائب حمل ذكرها كتب التاريخ 

بحانه مل وقوله وجدها تطلع على قوم املراد بالقوم الزنج قاله قتادة وهم اهلنود وما وراءهم وقال الناس يف قوله س
جنعل هلم من دوهنا سترا معناه أهنم ليس هلم بنيان إذ ال حتتمل ارضهم البناء وإمنا يدخلون من حر الشمس يف 

اسراب وقيل يدخلون يف ماء البحر قاله احلسن وغريه وأكثر املفسرون يف هذا املعىن والظاهر من اللفظ أهنا عبارة 
  تغىن لكان سترا كثيفا  بليغة عن قرب الشمس منهم ولو كان هلم أسراب

  قوله كذلك معناه فعل معهم كفعله مع األوليني أهل املغرب فأوجز بقوله كذلك 
وقوله حىت إذا بلغ بني السدين اآلية السدان فيما ذكر أهل التفسري جبالن سدا مسالك تلك الناحية وبني طريف 

املشرق ويظهر من ألفاظ التواريخ أهنما إىل  اجلبلني فتح هو موضع الردم وهذان اجلبالن يف طرف األرض مما يلي
  ناحية الشمال 

وقوله تعاىل ووجد عندها قوما قال السهيلي هم أهل جابلس ويقال هلا بالسريانية جرجيسا يسكنها قوم من نسل 
  مثود بقيتهم 

  الذين آمنوا بصاحل 
الذين آمنوا هبود ويقال هلا  وقوله تعاىل ووجدها تطلع على قوم هم أهل جابلق وهم من نسل مؤمين قوم عاد

بالسريانية مرقيسيا ولكل واحد من املدينتني عشرة آالف باب بني كل بابني فرسخ ومر هبم نبينا حممد صلى اهللا 
عليه و سلم ليلة اإلسراء فدعاهم فأجابوه وأمنوا به ودعا من ورائهم من األمم فلم جييبوه يف حديث طويل رواه 

عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم انتهى واهللا أعلم الطربي عن مقاتل بن حيان 
  بصحته 

ويأجوج وماجوج قبيالن من بين آدم لكنهم ينقسمون أنواعا كثرية اختلف الناس يف عددها واختلف يف إفسادهم 
وجوه اإلفساد املعلوم من الذي وصفوهم به فقيل أكل بين آدم وقالت فرقة إفسادهم هو الظلم والغشم وسائر 

البشر وهذا أظهر األقوال وقوهلم فهل جنعل لك خرجا استفهام على جهة حسن األدب واخلرج اجمليء وهو اخلراج 
وقرأ عاصم ومحزة والكسائي خراجا وروي يف أمر يأجوج وماجوج أن أرزاقهم هي من التنني ميطرون به وحنو هذا 



ال ميوت حىت يولد له ألف واألنثى كذلك وروي أهنم يتسافدون يف الطرق  مما مل يصح وروي أيضا أن الذكر منهم
كالبهائم وأخبارهم تضيق هبا الصحف فاختصرت ذلك لعدم صحته ت والذي يصح من ذلك كثرة عددهم على 

  اجلملة على ما هو معلوم من حديث أخرج بعث النار وغريه من األحاديث 
هلم ذو القرنني ما بسطه اهللا يل من القدرة وامللك خري من خراجكم ولكن  وقوله ما مكين فيه ريب خري املعىن قال

اعينوين بقوة األبدان وهذا من تأييد اهللا تعاىل له فإنه هتدى يف هذه احملاورة إىل األنفع األنزه فإن القوم لو مجعوا له 
  ة أمجل به اخلراج الذي هو املال مل يعنه منهم أحد ولو كلوه إىل البنيان ومعونتهم بالقو

  وقوله ءاتوين زبر احلديد اآلية قرأ محزة وغريه ائتوين مبعىن جيئوين وقرأ نافع وغريه ءاتوين مبعىن أعطوين وهذا 

كله إمنا هو استدعاء املناولة وأعمال القوة الزبر مجع زبرة وهي القطعة العظيمة منه املعىن فرصفه وبناءه حىت إذا 
  ساوى بني الصدفني ومها اجلبالن 

وقوله قال انفخوا إىل آخر اآلية معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر واحلجارة مث يوقد عليها حىت حتمى مث يؤتى 
بالنحاس املذاب أبو بالرصاص أو باحلديد حبسب اخلالف يف القطر فيفرغه على تلك الطاقة املنضدة فإذا التأم 

وقال أكثر املفسرين القطر النحاس املذاب ويؤيد هذا ما وأشتد استأنف رصف طاقة أخرى إىل أن استوى العمل 
روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه رجل فقال يا رسول اهللا أين رأيت سد يأجوج وماجوج فقال كيف رأيته 

قال رأيته كالربد احملرب طريقة صفراء وطريقة محراء وطريقة سوداء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد رأيته 
ظهروه معناه يعلونه بصعود فيه ومنه قوله يف املوطأ والشمس يف حجرهتا قبل أن تظهر وما استطاعو له نقبا لبعد وي

عرضه وقوته وال سبيل سوى هذين أما ارتقاء وإما نقب وروي أن يف طوله ما بني طرفني اجلبلني مائة فرسخ ويف 
تصرناه إذ ال غاية للتخرص وقوله يف اآلية انفخوا عرضه مخسني فرسخا وروي غري هذا مما مل نقف على صحته فاخ

  يريد باالكيار 
وقوله هذا رمحة من ريب اآلية القائل ذو القرنني وأشار هبذا إىل الردم والقوة عليه واالنتفاع به والوعد حيتمل أن 

ك يدك إذا هدم يريد به يوم القيامة وحيتمل أن يريد به وقت خروج ياجوج ومأجوج وقرأ نافع وغريه دكا مصدر د
  ورض وناقة دكاء ال سنام هلا والضمري يف تركنا هللا عز و جل 

وقوله يومئذ حيتمل أن يريد به يوم القيامة وحيتمل أن يريد به يوم كمال السد والضمري يف قوله بعضهم على هذا 
م وخوف وحنوه ليأجوج ومأجوج واستعارة املوج هلم عبارة عن احلرية وتردد بعضهم يف بعض كاملوهلني من ه

  فشبههم مبوج البحر الذي يضطرب بعضه يف بعض 
  وقوله ونفخ يف 

الصور إىل آخر اآلية يعين به يوم القيامة بال احتمال لغريه والصور يف قول اجلمهور وظاهر األحاديث الصحاح هو 
  القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل للقيامة 

معناه ابرزناها هلم لتجمعهم وحتطمهم مث أكد باملصدر عبارة وقوله سبحانه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 
  عن شدة احلال 

وقوله أعينهم كناية عن البصائر واملعىن الذين كانت فكرهم بينها وبني ذكرى والنظر يف شرعى حجاب وعليها 
  غطاء 

ين كفروا بكسر وكانوا ال يستطيعون مسعا يريد ال عراضهم ونفارهم عن دعوة احلق وقرأ اجلمهور افحسب الذ



السني مبعىن أظنوا وقرأ علي بن أيب طالب وغريه وابن كثري خبالف عنه افحسب بسكون السني وضم الباء مبعىن 
  اكافيهم ومنتهى غرضهم ويف مصحف ابن مسعود افظن الذين كفروا وهذه حجة لقراءة اجلمهور 

ن اهللا كاملالئكة وعزير وعيسى واملعىن أن وقوله أن يتخذوا عبادي قال مجهور املفسرين يريد كل من عبد من دو
األمر ليس كما ظنوا بل ليس هلم من والية هؤالء املذكورين شيء وال جيدون عندهم منتفعا واعتدنا معناه يسرنا 

والنزل موضع النزول والنزل أيضا ما يقدم للضيف أو القادم من الطعام عند نزوله وحيتمل أن يريد باآلية هذا املعىن 
عد هلؤالء بدل النزل جهنم واآلية حتتمل الوجهني مث قال تعاىل قل هل ننبئكم باالخسرين أعماال اآلية املعىن قل أن امل

هلؤالء الكفرة على جهة التوبيخ هل خيربكم بالذين خسر عملهم وضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم مع ذلك يظنون 
ئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه وعن سعد بن أيب وقاص أهنم حيسنون فيما يصنعوه فإذا طلبوا ذلك فقل هلم اوال

يف معىن قوله تعاىل وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا قال هم عباد اليهود والنصارى وأهل الصوامع والديارات وعن 
علي هم اخلوارج ويضعف هذا كل قوله تعاىل بعد ذلك اوالئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه وليس هذه 

  ممن  الطوائف

يكفر باهللا ولقائه وإمنا هذه صفة مشركى عبدة األوثان وعلي وسعد رضي اهللا عنهما ذكرا قوما أخذوا حبظهم من 
  صدر اآلية 

وقوله سبحانه فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا يريد أهنم ال حسن هلم توزن الن اعماهلم قد حبطت أي بطلت وحيتمل 
هلم عندنا يؤمئذ وهذا معىن اآلية عندي وروى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه  اجملاز واالستعارة كأنه قال فال قدر

  و سلم قال يوتى باألكول الشروب الطويل فال يزن جناح بعوضة مث قرأ فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا 
  وقوله ذلك إشارة إىل ترك إقامة الوزن 

هلم جنات الفردوس اختلف املفسرون يف الفردوس فقال  وقوله سبحانه أن الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات كانت
قتادة أنه أعلى اجلنة وربوهتا وقال أبو هريرة أنه جبل تتفجر منه أهنار اجلنة وقال أبو إمامة أنه سرة اجلنة ووسطها 

م اهللا وروى أبو سعيد اخلدري أنه تتفجر منه أهنار اجلنة وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا سألت
فاسألوه الفردوس ت ففي البخاري من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أن يف اجلنة مائة درجة 

أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجني كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا فسألوه الفردوس فإنه 
  ومنه تفجر أهنار اجلنة انتهى  أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن

وقوله تعاىل ال يبغون عنها حوال احلول مبعىن املتحول قال جماهد متحوال وأما قوله سبحانه قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ريب اآلية فروي أن سبب اآلية أن اليهود قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم كيف تزعم أنك نيب األمم 

تاجه الناس من العلم وأنت مقصر قد سئلت عن الروح مل جتب فيه وحنو هذا من القول كلها وأنك أعطيت ما حي
فأنزل اهللا اآلية معلمة بأتساع معلومات اهللا عز و جل وإهنا غري متناهية وإن الوقوف دوهنا ليس ببدع فاملعىن لو كان 

  املعاين القائمة بالنفس وهي  البحر مدادا تكتب به معلوماته تعاىل لنفد قبل أن يستوفيها وكلمات ريب هي

املعلومات ومعلومات اهللا عز و جل ال تتناهى والبحر متناه ضرورة وذكر الغزايل يف آخر املنهاج أن املفسرين 
يقولون يف قوله تعاىل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب أن هذه هي الكلمات اليت يقول اهللا عز و جل ألهل اجلنة 

كرام مما ال تكيفه األوهام وال حييط به علم خملوق وحق أن يكون ذلك كذلك وهو عطاء يف اجلنة باللطف واإل
  العزيز العليم على مقتضى الفضل العظيم واجلود الكرمي إال ملثل هذا فليعمل العاملون انتهى 



   وقوله مددا أي زيادة ت وكذا فسره اهلروي ولفظه وقوله تعاىل ولو جئنا ميثله مددا أي زيادة انتهى
وقوله تعاىل قل إمنا أنا بشر مثلكم أي أنا بشر ينتهي علمي إىل حيث يوحى إيل ومهم ما يوحى إىل إمنا إهلكم اله 

واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وباقي اآلية بني يف الشرك باهللا تعاىل وقال ابن جبري يف تفسريها 
 الرياء ت وروى ابن املبارك يف رقائقه قال أخربنا عبد الرمحن بن ال يراءى يف عمله وقد ورد حديث أهنا نزلت يف

زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان يصف أمر الرياء فيقول ما كان من نفسك فرضيته نفسك هلا فإنه من نفسك فعاتبها 
ابن  وما كان من نفسك فكرهته نفسك هلا فإنه من الشيطان فتعوذ باهللا منه وكان أبو حازم يقول ذلك واسند

املبارك عن عبد الرمحن بن أيب أمية قال كل ما كرهه العبد فليس منه انتهى وخرج الترمذي عن أيب سعيد ابن أيب 
فضالة األنصاري وكان من الصحابة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مجع اهللا الناس يوم القيامة 

مل عمله هللا أحدا فليطلب ثوابه من عند غري اهللا فإن اله أغىن ليوم ال ريب فيه نادى مناد من كان أشرك يف ع
الشركاء عن الشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب انتهى وقد خرج مسلم معناه ت ومما جربته وصح من 

خواص هذه السورة أن من أراد أن يستيقظ أي وقت شاء من الليل فليقرأ عند نومه قوله سبحانه أفحسب الذين 
  ن كفروا أ

يتخذوا عبادى من دوين أولياء إىل آخر السورة فإنه يستيقظ بادن اهللا يف الوقت الذي نواه ولتكن قراءته عند آخر 
ما يغلب عليه النعاس حبيث ال يتجدد له عقب القراءة خواطر هذا مما ال شك فيه وهو من عجائب القرآن املقطوع 

عن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم  هبا واهللا املوفق بفضله تنبيه روينا يف صحيح مسلم
يقول أن يف الليل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه وذلك كل ليلة 

نت هلم فإن أردت أن تعرف هذه الساعة فأقرأ عند نومك من قوله تعاىل أن الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات كا
جنات لفردوس إىل آخر السورة فأنك تستيقظ يف تلك الساعة أن شاء اهللا تعاىل بفضله ويتكرر تيقظك ومهما 

استيقظت فأدع يل ولك وهذا مما اهلمنيه اهللا سبحانه فاستفده وما كتبته إال بعد استخارة وإياك أن تدعو هنا على 
يديه أكون خصيمك وأنا أرغب إليك أن تشركين يف دعائك مسلم ولو كان ظاملا فإن خالفتين فاهللا حسيبك وبني 

إذ أفدتك هذه الفائدة العظيمة وكنت شيخك فيها وللقرآن العظيم أسرار يطلع اهللا عليها من يشاء من أوليائه 
  جعلنا اهللا منهم بفضله وصلى اهللا على سيدنا حممد وعى ءاله وصحبه وسلم تسليما 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تفسري 

  سورة مرمي

  عليها السالم 
  هذه السورة مكية بإمجاع إال السجدة منها فقيل مكية وقيل مدنية 

  قوله عز و جل كهيعص قد تقدم الكالم يف فواتح السور 
وقوله ذكر رمحت ربك مرتفع بقوله كهيعص يف قول فرقة وقيل أنه ارتفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هذا 

ين عن ابن يعمر أنه قرأ ذكر رمحة ربك بفتح الذال وكسر الكاف املشددة ونصب ذكر وحكى أبو عمرو الدا
  الرمحة 



  وقوله نادى معناه بالدعاء والرغبة قاله ابن العريب يف أحكامه 
  وقوله تعاىل إذ نادى ربه نداء خفيا يناسب قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ويف الصحيح عن النيب ص أنه قال 

ري الرزق ما يكفي وذلك ألنه أبعد من الرياء فأما دعاء زكريا عليه السالم فإمنا كان خفيا خري الذكر اخلفي وخ
لوجهني أحدمها أنه كان ليال والثاين أنه ذكر يف دعائه أحواال تفتقر إىل اإلخفاء كقوله وإين خفت املوايل من وراءي 

  وهذا مما يكتم انتهى ووهن العظم 

  من اشتعال النار معناه ضعف واشتعل مستعار للشيب 
وقوله ومل أكن بدعائك رب شقيا شكر هللا عز و جل على سالف أياديه عنده معناه قد أحسنت إيل فيما سلف 

وسعدت بدعائي إياك فاألنعام يقتضي أن يشفع أوله آخره ت وكذا فسر الداودي ولفظه ومل أكن بدعائك رب 
  نتهى شقيا يقول كنت تعرفين اإلجابة فيما مضى وقاله قتادة ا

  وقوله وإين خفت املوايل اآلية قيل معناه خاف أن يرث املوايل ماله واملوايل بنو العم والقرابة 
وقوله من وراءى أي من بعدي وقالت فرقة إمنا كان مواليه مهملني للدين فخاف مبوته أن يضيع الدين فطلب وليا 

يسأل زكريا من يرث ماله إذ األنبياء ال تورث قال يقوم بالدين بعده حكى هذا القول الزجاج وفيه أنه ال جيوز أن 
ع وهذا يؤيده قوله صلى اهللا عليه و سلم إنا معشر األنبياء ال نورث ما تركنا فهو صدقة واألظهر األليق بزكريا 

عليه السالم أن يريد وراثة العلم والدين فتكون الوراثة مستعارة وقد بلغه اهللا أمله قال ابن هشام ومن وراءي 
علق باملوايل أو مبحذوف هو حال من املوايل أو مضاف إليهم أي كائنني من وراءي أو فعل املوايل من وراءي وال مت

يصح تعلقه خبفت لفساد املعىن انتهى من املغىن وخفت املوايل هي قراءة اجلمهور وعليها هو هذا التفسري وقرأ 
اخلاء وفتح الفاء وشدها وكسر التاء واملعىن على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس ومجاعة خفت بفتح 

هذا قد انقطع أولياءي وماتوا وعلى هذه القراءة فإمنا طلب وليا يقوم بالدين قال ابن العريب يف أحكامه ومل خيف 
زكرياء وارث املال وإمنا أراد ارث النبوءة وعليها خاف أن خترج عن عقبه وصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قال أنه 
إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة انتهى وقرأ علي بن أيب طالب وابن عباس وغريمها رضي اهللا عنهما 

  يرثين وارث من آل يعقوب ت وقوله فهب يل قال ابن مالك يف شرح الكافية 

ثل للتعدية بنحو ما أكرم الالم هنا هي الم التعدية وقاله ولده يف شرح اخلالصة قال ابن هشام واألوىل عندي أن مي
  زيدا لعمرو وما أحبه لبكر انتهى 

وقوله من آل يعقوب يريد يرث منهم احلكمة والعلم والنبوءة ورضيا معناه مرضيا والعاقر من النساء اليت ال تلد من 
  غري كربة وكذلك العاقر من الرجال 

يف هذا االسم أي مل يسم به قبل حيىي وهذا قول ابن  وقوله مل جنعل له من قبل مسيا معناه يف اللغة مل جنعل له مشاركا
عباس وغريه وقال جماهد وغريه مسيا معناه مثيال ونظريا ويف هذا بعد ألنه ال يفضل على ابراهيم وموسى عليهما 

السالم إال أن يفضل يف خاص كالسودد واحلصر والعيت والعسيي املبالغة يف الكرب أو يبس العود أو شيب الرأس أو 
يدة ما وزكرياء هو من ذرية هارون عليهما السالم ومعىن قوله سويا فيما قال اجلمهور صحيحا من غري علة وال عق

  خرس وقال ابن عباس ذلك عائد على الليايل أراد كامالت مستويات 
  ني وحي وقوله فأوحى إليهم قال قتادة وغريه كان ذلك بإشارة وقال جماهد بل بكتابة يف التراب قال ع وكال الوجه



  وقوله أن سبحوا قال قتادة معناه صلوا السبحة والسبحة الصالة وقالت فرقة بل أمرهم بذكر اهللا وقول سبحان اهللا 
وقوله عز و جل يا حيىي خذ الكتاب بقوة املعىن قال اهللا له يا حيىي خذ الكتاب وهو التوراة وقوله بقوة أي العلم به 

  زمه واحلفظ له والعمل به وااللتزام للوا
وقوله صبيا يريد شابا مل يبلغ حد الكهولة ففي لفظ صيب على هذا جتوز واستصحاب حال وروى معمر أن الصبيان 

دعوا حيىي إىل اللعب وهو طفل فقال إين مل أخلق للعب فتلك احلكمة اليت ءاتاه اهللا عز و جل وهو صيب وقال ابن 
كمة صبيا واحلنان والرمحة والشفقة واحملبة قاله مجهور املفسرين عباس من قرأ القرءان قبل أن حيتلم فهو ممن أويت احل

حنانيك بعض الشراهون ... أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... وهو تفسري اللغة ومن الشواهد يف احلنان قول النابغة 
  من بعض 

األمر ألجل اهللا عز و جل  وقال عطاء بن أيب رباح حنانا من لدنا مبعىن تعظيما من لدنا قال ع وهو أيضا ما عظم من
ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل يف خرب بالل واهللا لئن قتلتم هذا العبد ألختذن قربه حنانا قال ص قال أبو عبيدة 

وأكثر ما يستعمل مثىن انتهى والزكاة التنمية والتطهري يف وجوه اخلري قال جماهد كان طعام حيىي العشب وكان 
مل يكن جبارا عصيا روي أن حيىي عليه السالم مل يواقع معصية قط صغرية وال كبرية والرب للدمع يف خده جمار ثابتة و

  كثري الرب واجلبار املتكرب كأنه جيرب الناس على أخالقه 
وقوله وسالم عليه قال الطربي وغريه معناه وأمان عليه قال ع واألظهر عندي أهنا التحية املتعارفة فيه أشرف وأنبه 

األمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته وإمنا الشرف يف أن سلم اهللا عليه وحياه يف  من األمان ألن
  املواطن اليت اإلنسان فيها يف غاية الضعف واحلاجة وقلة احليلة 

واذكر يف الكتاب مرمي الكتاب هو القرءان واالنتباذ التنحي قال السدي انتبذت لتطهر من حيض وقال غريه لتعبد 
   عز و جل قال ع وهذا أحسن اهللا

وقوله شرقيا يريد يف جهة الشرق من مساكن أهلها وكانوا يعظمون جهة املشرق قاله الطربي وقال بعض املفسرين 
  اختذت املكان بشرقي احملراب 

  وقوله سبحانه فاختذت من دوهنم حجابا أي لتستتر به عن الناس لعبادهتا والروح جربيل عليه السالم 
ىل قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا املعىن قالت مرمي للملك الذي متثل هلا بشرا ملا رأته قد خرق وقوله تعا

احلجاب الذي اختذته فأساءت به الظن أعوذ بالرمحن منك إن كنت ذا تقى فقال هلا جربيل عليه السالم إمنا أنا 
  ه ليهب رسول ربك ألهب لك غالما زكيا وقرأ أبو عمرو ونافع خبالف عن

  قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا والبغي الزانية وروي أن جربيل عليه السالم حني 

قاوهلا هذه املقاولة نفخ يف جيب درعها فسرت النفخة بإذن اهللا تعاىل حىت محلت منها قاله وهب بن منبه وغريه 
تعاىل فحملته أي فحملت الغالم ويذكر أهنا كانت  وقال أيب بن كعب دخل الروح املنفوخ من فمها فذلك قوله

بنت ثالث عشرة سنة فلما أحست بذلك وخافت تعنيف الناس وأن يظن هبا الشر انتبذت أي تنحت مكانا بعيدا 
حياء وفرارا على وجهها وأجاءها معناه اضطرها وهو تعدية جاء باهلمزة واملخاض الطلق وشدة الوالدة وأوجاعها 

إىل موضع كان فيه جذع خنلة بال يابس يف أصله مذود بقرة على جرية ماء فاشتد هبا األمر هنالك  وروي أهنا بلغت
واحتضنت اجلذع لشدة الوجع وولدت عيسى عليه السالم فقالت عند والدهتا ملا رأته من صعوبة احلال من غري ما 

وف أن تفتنت بتعيري قومها وهذا مباح وجه يا ليتين مت قبل هذا فتمنت املوت من جهة الدين أن يظن هبا الشر وخ



وعلى هذا احلد متناه عمر رضي اهللا عنه وكنت نسيا أي شيئا متروكا حمتقرا والنسي يف كالم العرب الشيء احلقري 
الذي شأنه أن ينسى فال يتأمل لفقده كالوتد واحلبل للمسافر وحنوه وهذا القصة تقتضي أهنا محلت واستمرت حامال 

استحيت من ذلك ومرت بسببه وهي حامل وهو قول مجهور املتأولني وروي عن ابن عباس أنه على عرف البشر و
قال ليس إال أن محلت فوضعت يف ساعة واحدة واهللا أعلم وظاهر قوله فأجاءها املخاض أهنا كانت على عرف 

  النساء 
ها من حتتها على أن من فاعل وقوله سبحانه فناداها من حتتها قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فنادا

بنادى واملراد مبن عيسى قاله جماهد واحلسن وابن جبري وأيب بن كعب وقال ابن عباس املراد مبن جربيل ومل يتكلم 
عيسى حىت أتت به قومها والقول األول أظهر وأبني وبه يتبني عذر مرمي وال تبقى هبا استرابة وقرأ نافع ومحزة 

  ن حتتها بكسر امليم واختلفوا أيضا والكسائي وحفص عن عاصم م

فقالت فرقة املراد عيسى وقالت فرقة املراد جربيل احملاور هلا قبل قالوا وكان يف بقعة أخفض من البقعة اليت كانت 
هي عليها واألول أظهر وقرأ ابن عباس فناداها ملك من حتتها والسري من الرجال العظيم السيد والسري أيضا 

حبسب هذا اختلف الناس يف هذه اآلية فقال قتادة وابن زيد أراد جعل حتتك عظيما من الرجال له اجلدول من املاء و
شأن وقال اجلمهور أشار هلا إىل اجلدول مث أمرها هبز اجلذع اليابس لترى ءاية أخرى وقالت فرقة بل كانت النخلة 

ل ع والظاهر من اآلية أن عيسى هو مطعمة رطبا وقال السدي كان اجلذع مقطوعا وأجري حتتها النهر حلينه قا
املكلم هلا وأن اجلذع كان يابسا فهي ءايات تسليها وتسكن إليها قال ص قوله وهزي إليك تقرر يف علم النحو أن 

الفعل ال يتعدى إىل ضمري متصل وقد رفع املتصل ومها ملدلول واحد وإذا تقرر هذا فإليك ال يتعلق هبزي ولكن 
من جذع النخلة فيتعلق مبحذوف أي هزي جبذع النخلة منتهيا إليك انتهى والباء يف قوله  ميكن أن يكون إليك حاال

جبذع زائدة مؤكدة وجنيا معناه قد طابت وصلحت لإلجتناء وهو من جنيت الثمرة وقال عمرو بن ميمون ليس 
لفرح بارد املس ودمع شيء للنفساء خريا من التمر والرطب وقرة العني مأخوذة من القر وذلك أنه حيكى أن دمع ا

  احلزن سخن املس وقيل غري هذا قال ص وقرى عينا أي طييب نفسا أبو البقاء عينا متييز اه 
وقوله سبحانه فأما ترين من البشر أحدا اآلية املعىن أن اهللا عز و جل أمرها على لسان جربيل عليه السالم أو ابنها 

حتيل على إبنها يف ذلك لريتفع عنها خجلها وتبني اآلية فيقوم على اخلالف املتقدم بأن متسك عن خماطبة البشر و
  عذرها وظاهر اآلية أهنا أبيح هلا أن تقول مضمن هذه األلفاظ اليت يف اآلية وهو قول اجلمهور وقالت فرقة معىن قويل 

فأما ترين من باإلشارة ال بالكالم قال ص وقوله فقويل جواب الشرط وبينهما مجلة حمذوفة يدل عليها املعىن أي 
البشر أحدا وسألك أو حاورك الكالم فقويل انتهى وصوما معناه عن الكالم إذ أصل الصوم اإلمساك وقرأت فرقة 

أين نذرت للرمحن صمتا وال جيوز يف شرعنا نذر الصمت فروي أن مرمي عليها السالم ملا أطمأنت مبا رأت من 
مله مدلة من املكان القصي الذي كانت منتبذة به والفري اآليات وعلمت أن اهللا تعاىل سيبني عذرها أتت به حت

العظيم الشنيع قاله جماهد والسدي وأكثر استعماله يف السوء واختلف يف معىن قوله تعاىل يا أخت هارون فقيل كان 
عليه و  هلا أخ امسه هارون ألن هذا االسم كان كثريا يف بين إسرائيل وروى املغرية بن شعبة أن رسول اهللا صلى اهللا

سلم أرسله إىل أهل جنران يف أمر من األمور فقالت له النصارى إن صاحبك يزعم أن مرمي هي أخت هارون وبينهما 
يف املدة ست مائة سنة قال املغرية فلم أدر ما أقول فلما قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكرت ذلك له 

  فقال 



ياء والصاحلني قال ع فاملعىن أنه اسم وافق امسا وقيل نسبوها إىل هارون أخي أمل يعملوا أهنم كانوا يسمون بأمساء األنب
موسى ألهنا من نسله ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم وقال قتادة نسبوها إىل 

ارون نسبوها إليه هارون اسم رجل صاحل يف ذلك الزمان وقالت فرقة بل كان يف ذلك الزمان رجل فاجر امسه ه
على جهة التعيري ت واهللا أعلم بصحة هذا وما رواه املغرية أن ثبت هو املعول عليه وقوهلم ما كان أبوك امرأ سوء 

  املعىن ما كان أبوك وال أمك أهال هلذه الفعلة فكيف جئت أنت هبا والبغي اليت تبغي الزنا أي تطلبه 
  أن أمرها بقويل إمنا أريد به اإلشارة وقوله تعاىل فأشارت إليه يقوي قول من قال 

  وقوله ءاتاين الكتاب يعين اإلجنيل وحيتمل أن يريد التوراة واإلجنيل وءاتاين معناه قضى بذلك سبحانه وأنفذه 

  يف سابق حكمه وهذا حنو قوله تعاىل أتى أمر اهللا 
ة الدعاء والزكاة التطهر من كل عيب وأوصاين بالصالة والزكاة قيل مها املشروعتان يف البدن واملال وقيل الصال

ونقص ومعصية واجلبار املتعظم وهي خلق مقرونة بالشقاء ألهنا مناقضة جلميع الناس فال يلقى صاحبها من كل أحد 
إال مكروها وكان عيسى عليه السالم يف غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر وجيلس على األرض ويأوي 

ال قتادة وكان يقول سلوين فإين لني القلب صغري يف نفسي وقالت فرقة أن عيسى حيث جنه الليل ال مسكن له ق
عليه السالم كان أويت الكتاب وهو يف سن الطفولية وكان يصوم ويصلي قال ع وهذا يف غاية الضعف ت وضعفه 

وغريه أهنم ملا  من جهة سنده وإال فالعقل ال حييله ال سيما وأمره كله خرق عادة ويف قصص هذه اآلية عن ابن زيد
  مسعوا كالم عيسى أذعنوا وقالوا إن هذا ألمر عظيم 

وقوله تعاىل ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون املعىن قل يا حممد ملعاصريك من اليهود والنصارى ذلك 
احلق وقرأ  الذي هذه قصته عيسى بن مرمي وقرأ نافع وعامة الناس قول احلق برفع القول على معىن هذا هو قول

  عاصم وابن عامر قول احلق بنصب الالم على املصدر 
وقوله إن اهللا ريب وربكم اآلية هذا من متام القول الذي أمر به حممد صلى اهللا عليه و سلم أن يقوله وحيتمل أن 
يكون من قول عيسى ويكون قوله أن بفتح اهلمزة عطفا على قوله الكتاب وقد قال وهب بن منبه عهد عيسى 

ليهم أن اهللا ريب وربكم ت وما ذكره وهب مصرح به يف القرءان ففي ءاخر املائدة ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن إ
اعبدوا اهللا ريب وربكم اآلية وامتراؤهم يف عيسى هو اختالفهم فيقول بعضهم لزنية وهم اليهود ويقول بعضهم هو 

  ؤهم وسيأيت شرح ذلك بأثر هذا اهللا تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا فهذا هو امترا
  وقوله فاختلف األحزاب من بينهم هذا ابتداء 

خرب من اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه و سلم بأن بين إسرائيل اختلفوا أحزابا أي فرقا وقوله من بينهم مبعىن من 
وي يف هذا عن قتادة أن بين تلقائهم ومن أنفسهم ثار شرهم وإن االختالف مل خيرج عنهم بل كانوا هم املختلفني ور

إسرائيل مجعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية يف املكانة واجلاللة عندهم وطلبوهم أن يبينوا هلم أمر عيسى فقال 
أحدهم عيسى هو اهللا تعاىل اهللا عن قوهلم وقال له الثالثة كذبت واتبعه اليعقوبية مث قيل للثالثة فقال أحدهم عيسى 

عن قوهلم فقال له االثنان كذبت واتبعه النسطورية مث قيل لالثنني فقال أحدمها عيسى أحد ثالثة  ابن اهللا تعاىل اهللا
اهللا إله ومرمي إله وعيسى إله تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا فقال له الرابع كذبت واتبعته اإلسرائيلية فقيل للرابع 

د فريق من بين إسرائيل مث اقتتلوا فغلب املؤمنون وقتلوا فقال عيسى عبد اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي فاتبع كل واح
  وظهرت اليعقوبية على اجلميع والويل احلزن والثبور وقيل الويل واد يف جهنم ومشهد يوم عظيم هو يوم القيامة 



وم وقوله سبحانه امسع هبم وأبصر أي ما أمسعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما نصنع هبم لكن الظاملون الي
أي يف الدنيا يف ضالل مبني أي بني وأنذرهم يوم احلسرة وهو يوم ذبح املوت قاله اجلمهور ويف هذا حديث صحيح 

  خرجه البخاري وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 أن املوت جياء به يف صورة كبش أملح فيذبح على الصراط بني اجلنة والنار وينادى يا أهل اجلنة خلود ال موت ويا

وعند ذلك تصيب أهل النار حسرة ال حسرة  -أهل النار خلود ال موت مث قرأ وأنذرهم يوم احلسرة اآلية قال ع 
مثلها وقال ابن زيد وغريه يوم احلسرة هو يوم القيامة قال ع وحيتمل أن يكون يوم احلسرة اسم جنس شامل 

  تاب بالشمال وغري ذلك وهم حلسرات كثرية حبسب مواطن اآلخرة منها يوم موت اإلنسان وأخذ الك

  يف غفلة يريد يف الدنيا 
  قوله سبحانه انا حنن نرث األرض اآلية عبارة عن بقائه جل وعال بعد فناء خملوقاته ال إله غريه 

وقوله عز و جل واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اآلية قوله واذكر مبعىن اتل وشهر ألن اهللا تعاىل هو 
  لكتاب هو القرءان والصديق بناء مبالغة فكان إبراهيم عليه السالم يوصف بالصدق يف أفعاله وأقواله الذاكر وا

وقوله يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن اآلية قال الطربي أخاف مبعىن أعلم قال ع والظاهر عندي أنه 
يكن ءايسا من إميان أبيه ت وحنو هذا عبارة  خوف على بابه وذلك أن إبراهيم عليه السالم يف وقت هذه املقالة مل

املهدوي قال قيل أخاف معناه اعلم أي أين أعلم أن مت على ما أنت عليه وجيوز أن يكون أخاف على بابه ويكون 
  املعىن أين أخاف أن متوت على كفرك فيمسك العذاب انتهى 

حلسن معناه ألرمجنك باحلجارة وقالت فرقة وقوله ألرمجنك قال الضحاك وغريه معناه بالقول أي ألشتمنك وقال ا
  معناه ألقتلنك وهذان القوالن مبعىن واحد 

وقوله واهجرين على هذا التأويل إمنا يترتب بأنه أمر على حياله كأنه قال إن مل تنته قتلتك بالرجم مث قال له 
  النهار هذا قول اجلمهور واهجرين أي مع انتهائك ومليا معناه دهرا طويال مأخوذ من امللوين ومها الليل و

وقوله قال سالم عليك اختلف يف معىن تسليمه على أبيه فقال بعضهم هي حتية مفارق وجوزوا حتية الكافر وأن يبدأ 
هبا وقال اجلمهور ذلك السالم مبعىن املساملة ال مبعىن التحية وقال الطربي معناه أمنة مين لك وهذا قول اجلمهور 

فر بالسالم وقال النقاش حليم خاطب سفيها كما قال تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا وهم ال يرون ابتداء الكا
  سالما 

وقوله سأستغفر لك ريب معناه سأدعو اهللا تعاىل يف أن يهديك فيغفر لك بإميانك وملا تبني له أنه عدو هللا تربأ منه 
  ه مث أخرب واحلفى املهتبل املتلطف وهذا شكر من إبراهيم لنعم اهللا تعاىل علي

إبراهيم عليه السالم بأنه يعتزهلم أي يصري عنهم مبعزل ويروي أهنم كانوا بأرض كوثي فرحل عليه السالم حىت نزل 
  الشام ويف سفرته تلك لقي اجلبار الذي أخدم هاجر احلديث الصحيح بطوله وتدعون معناه تعبدون 

م إىل أخر اآلية أخبار من اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا وقوله عسى ترج يف ضمنه خوف شديد وقوله سبحانه فلما اعتزهل
عليه و سلم أنه ملا رحل إبراهيم عن بلد أبيه وقومه عوضه اهللا تعاىل من ذلك ابنه اسحاق وابن ابنه يعقوب على 
مجيعهم السالم وجعل الولد له تسلية وشد لعضده وإسحاق اصغر من إمساعيل وملا محلت هاجر بإمساعيل غارت 

فحملت بإسحاق هكذا فيما روي وقوله تعاىل ووهبنا هلم من رمحتنا يريد العلم واملنزلة والشرف يف الدنيا سارة 
والنعيم يف اآلخرة كل ذلك من رمحة اهللا عز و جل ولسان الصدق هو الثناء الباقي عليهم ءاخر األبد قاله ابن 



يع األمم وامللل قال ص وكال جعلنا نبيا أبو البقاء عباس وإبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه و سلم وذريته معظمة يف مج
هو منصوب جبعلنا انتهى وقوله عز و جل واذكر يف الكتاب موسى أي على جهة التشريف له وناديناه هو تكليم 

اهللا له واألمين صفة جلانب وكان على ميني موسى وإال فاجلبل نفسه ال مينه له وال يسرة وحيتمل أن يكون األمين 
ا من اليمن وقربناه أي تقريب تشريف والنجى من املناجاه وقوله تعاىل واذكر يف الكتاب إمساعيل هو أيضا مأخوذ

من لسان الصدق املضمون بقاؤه على إبراهيم عليه السالم وإمساعيل عليه السالم هو أبو العرب اليوم وذلك أن 
مهور وهو الراجح من وجوه منها قوله تعاىل ومن اليمنية واملضرية ترجع إىل ولد إمساعيل وهو الذبيح يف قول اجل

وراء إسحاق يعقوب فولد بشر أبواه بأن سيكون منه ولد كيف يومر بذحبه ومنها أن أمر الذبح كان مبىن بال خالف 
  وما روي قط أن إسحاق دخل تلك البالد وإمساعيل هبا نشأ وكان 

لى الرباق وهو مركب األنبياء ومنها قوله صلى اهللا عليه و أبوه يزوره مرارا كثرية يأيت من الشام ويرجع من يومه ع
سلم أنا ابن الذبيحني وهو أبوه عبد اهللا والذبيح الثاين هو إمساعيل ومنها ترتيب ءايات سورة والصافات يكاد ينص 

يلقاه  على أن الذبيح غري إسحاق ووصفه اهللا تعاىل بصدق الوعد ألنه كان مبالغا يف ذلك وروي أنه وعد رجال أن
يف موضع فبقي يف انتظاره يومه وليلته فلما كان يف اليوم اآلخر جاء الرجل فقال له إمساعيل ما زلت هنا يف انتظارك 
منذ أمس وقد فعل مثله نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم قبل مبعثه خرجه الترمذي وغريه قال سفيان بن عيينة أسوأ 

لتهم وأهله املراد هبم قومه وأمته قاله احلسن ويف مصحف ابن مسعود وكان الكذب إخالف امليعاد ورمي األبرياء با
يأمر قومه وإدريس عليه السالم من أجداد نوح عليه السالم ورفعناه مكانا عليا قالت فرقة من العلماء رفع إىل 

  السماء قال ابن عباس كان ذلك بأمر اهللا تعاىل 
هو مصدر مبعىن البكاء التقدير وبكوا بكيا واحتج الطربي ومكي هلذا وقوله وبكيا قالت فرقة مجع باك وقالت فرقة 

القول بأن عمر رضي اهللا عنه قرأ سورة مرمي فسجد مث قال هذا السجود فأين البكي يعين البكاء قال ع وحيتمل أن 
عليه و سلم يريد عمر رضي اهللا عنه فأين الباكون وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حامت عن النيب صلى اهللا 

وقوله تعاىل فخلف من بعدهم خلف اآلية اخللف بسكون الالم مستعمل إذا كان اآليت مذموما هذا مشهور كالم 
العرب واملراد باخللف من كفر وعصى بعد من بين إسرائيل مث يتناول معىن اآلية من سواهم إىل يوم القيامة وإضاعة 

وروى أبو داود الطيالسي يف مسنده بسنده عن عبادة بن الصامت الصالة يكون بتركها وجبحدها وبإضاعة أوقاهتا 
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إذا أحسن الرجل الصالة فأمت ركوعها وسجودها قالت الصالة 

حفظك اهللا كما حفظتين وترفع وإذا أساء الصالة فلم يتم ركوعها وال سجودها قالت الصالة ضيعك اهللا كما 
لف كما يلف الثوب اخللق فيضرب هبا وجهه انتهى من التذكرة والشهوات عموم وألغي اخلسران قاله ضيعتين وت

ابن زيد وقد يكون الغي مبعىن الضالل والتقدير يلقون جزاء الغي وقال عبد اهللا بن عمرو وابن مسعود الغي واد يف 
الرشاد كل خري انتهى وجنات عدن بدل  جهنم وبه وقع التوعد يف هذه اآلية وقال ص الغي عندهم كل شر كما أن

  من اجلنة يف قوله يدخلون اجلنة 
وقوله بالغيب أي أخربهم من ذلك مبا غاب عنهم ويف هذا مدح هلم على سرعة إمياهنم وبدارهم إذا مل يعاينوا وماتيا 

وهذا بعيد ت بل هو مفعول على بابه وقال مجاعة من املفسرين هو مفعول يف اللفظ مبعىن فاعل فماتيا مبعىن ءات 
الظاهر وعليه اعتمد ص واللغو السقط من القول وقوله بكرة وعشيا يريد يف التقدير وقوله عز و جل وما نتنزل إال 



بأمر ربك اآلية قال ابن عباس وغريه سبب هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبطأ عنه جربيل عليه السالم 
اشتقت إليك أفال تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه اآلية وقال الضحاك وجماهد مدة فلما جاءه قال يا جربيل قد 

سببها أن جربيل تأخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عند قوله يف السؤاالت املتقدمة يف سورة الكهف غدا أخربكم 
ل عليه السالم قال ما وقال الداودي عن جماهد ابطأت الرسل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أتى جربي

حبسك قال وكيف نأتيكم وأنتم ال تقصون إظفاركم وال تأخذون شواربكم وال تستاكون وما نتنزل إال بأمر ربك 
انتهى وقد جاءت يف فضل السواك ءاثار كثرية فمنها ما رواه البزار يف مسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

  قام امللك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه حىت يضع فاه على فيه فما خيرج  قال إن العبد إذا تسوك مث قام يصلي

من فيه شيء من القرءان إال صار يف جوف امللك انتهى من الكوكب الدري وفيه عن ابن أيب شيبة عن النيب صلى 
ي أن السواك اهللا عليه و سلم أنه قال صالة على أثر سواك أفضل من سبعني صالة بغري سواك انتهى ويف البخار

مطهرة للفم مرضاة للرب أه وقوله سبحانه له ما بني أيدينا اآلية املقصود هبذه اآلية اإلشعار مبلك اهللا تعاىل ملالئكته 
  وأن قليل تصرفهم وكثريه إمنا هو بأمره وانتقاهلم من مكان إىل مكان إمنا هو حبد منه 

ليك فنسيا فعيل من النسيان وهو الذهول عن األمور وقرأ وقوله وما كان ربك نسيا أي ممن يلحقه نسيان لبعثنا إ
ابن مسعود وما نسيك ربك وقوله مسيا قال قوم معناه موافقا يف اإلسم قال ع وهذا حيسن فيه أن يريد باإلسم ما 

تقدم من قوله رب السموات واألرض وما بينهما أي هل تعلم من يسمى هبذا أو يوصف هبذه الصفة وذلك أن 
فرق ال يسمون هبذا االسم وثنا وال شيئا سوى اهللا تعاىل قال القشريي يف التحبري قوله تعاىل واصطرب األمم وال

... ال تيأسن وإن طالت مطالبة ... لعبادته االصطبار هناية الصرب ومن صرب ظفر ومن الزم وصل ويف معناه انشدوا 
  ... ومدمن القرع لألبواب أن يلجا ... جته اخلق بذي الصرب أن حيظى حبا... إذا استعنت بصرب أن ترى فرجا 

... وقل من جد يف شيء حياوله ... للصرب عاقبة حممودة األثر ... إين رأيت ويف األيام جتربة ... وأنشدوا 
  ... واستصحب الصرب إال فاز بالظفر 

مي مبعىن املسامي انتهى وقال ابن عباس وغريه مسيا معناه مثيال أو شبيها وحنو ذلك وهذا قول حسن وكان الس
  واملضاهي فهو من السمو 

وقوله تعاىل ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا اإلنسان اسم جنس يراد به الكافرون وروي أن سبب 
  نزول هذه اآلية هو أن رجاال من قريش كانوا يقولون هذا 

ويف قوله تعاىل ومل يك شيئا دليل على  وحنوه وذكر أن القائل هو أيب بن خلف وروي أن القائل هو العاصي بن وائل
وهذه من أيب علي نزعة اعتزالية  -أن املعدوم ال يسمى شيئا وقال أبو علي الفارسي أراد شيئا موجودا قال ع 

فتأملها والضمري يف لنحشرهنم عائد على الكفار القائلني ما تقدم مث أخرب تعاىل أنه يقرن هبم الشياطني املغوين هلم 
جاث فأخرب سبحانه أنه حيضر هؤالء املنكرين البعث مع الشياطني املغوين فيجثون حول جهنم وهو قعود وجثيا مجع 

اخلائف الذليل على ركبتيه كاألسري وحنوه قال ابن زيد اجلثي شر اجللوس والشيعة الفرقة املرتبطة مبذهب وأحد 
بالعذاب فنكون مقدمتها إىل النار قال أبو األحوص املتعاونة فيه فأخرب سبحانه أنه ينزع من كل شيعة أعتاها وأوالها 

املعىن نبدأ باألكابر جرما وأي هنا بنيت ملا حذف الضمري العائد عليها من صدر صلتها وكان التقدير أيهم هو أشد 
وصليا مصدر صلي يصلي إذا باشره وقوله عز و جل وإن منكم إال واردها قسم والواو تقتضيه ويفسره قول صلى 

يه و سلم من مات له ثالثة أوالد مل متسه النار إال حتلة القسم وقرأ ابن عباس ومجاعة وإن منهم باهلاء على اهللا عل



إرادة الكفار قال ع وال شغب يف هذه القراءة وقالت فرقة من اجلمهور القارئني منكم املعىن قل هلم يا حممد 
األكثر املخاطب العامل كله وال بد من ورود اجلميع  فاخلطاب مبنكم للكفرة وتأويل هؤالء أيضا سهل التناول وقال

مث اختلفوا يف كيفية ورود املؤمنني فقال ابن عباس وابن مسعود وخالد بن معدان وابن جريج وغريهم هو ورود 
دخول لكنها ال تعدو عليهم مث خيرجهم اهللا عز و جل منها بعد معرفتهم حقيقة ما جنوا منه وروى جابر بن عبد اهللا 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن 
الورود يف هذه اآلية هو الدخول وقد أشفق كثري من العلماء من حتقق الورود مع اجلهل بالصدر جعلنا اهللا تعاىل من 

الناجني بفضله ورمحته وقالت فرقة بل هو ورود أشراف واطالع وقرب كما تقول وردت املاء إذا جئته وليس ما 
  يلزم 

قالوا وحسب املؤمن هبذا هوال ومنه قوله تعاىل وملا ورد ماء مدين وروت فرقة أثرا أن اهللا تعاىل جيعل  أن تدخل فيه
النار يوم القيامة جامدة األعلى كأهنا أهالة فيأيت اخللق كلهم برهم وفاجرهم فيقفون عليها مث تسوخ بأهلها وخيرج 

ال املهدوي وعن قتادة قال يرد الناس جهنم وهي سوداء املؤمنون الفائزون مل ينلهم ضر قالوا فهذا هو الورود ق
مظلمة فأما املؤمنون فأضاءت هلم حسناهتم فنجوا منها وأما الكفار فأوبقتهم سيئاهتم واحتبسوا بذنوهبم انتهى 

  وروت حفصة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
لت يا رسول اهللا وأين قول اهللا تعاىل وإن منكم إال واردها فقال ال يدخل النار أحد من أهل بدر واحلديبية قالت فق

صلى اهللا عليه و سلم فمه مث ننجي الذين اتقوا ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعاىل إن الذين سبقت هلم منا 
  احلسىن أولئك عنها مبعدون ت وحديث حفصة هذا أخرجه مسلم وفيه 

وروى ابن املبارك يف رقائقه أنه ملا نزلت هذه اآلية وإن منكم إال واردها  أفلم تسمعيه يقول مث ننجي الذين اتقوا
ذهب ابن رواحة إىل بيته فبكى فجاءت امرأته فبكت وجاءت اخلادم فبكت وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون فلما 

على رسول اهللا انقضت عربته قال يا أهاله ما يبكيكم قالوا ال ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا فقال ءاية نزلت 
صلى اهللا عليه و سلم ينبئين فيها ريب إين وراد النار ومل ينبئين أين صادر عنها فذلك الذي أبكاين انتهى وقال ابن 
مسعود ورودهم هو جوازهم على الصراط وذلك أن احلديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على منت 

اه اتقوا الكفر ونذر دالة على أهنم كانوا فيها قال أبو عمر بن عبد جهنم واحلتم األمر املنفذ اجملزوم والذين اتقوا معن
الرب يف التمهيد بعد أن ذكر رواية جابر وابن مسعود يف الورود وروي عن كعب أنه تال وإن منكم إال ورادها فقال 

در من املرقة حىت أتدرون ما ورودها أنه جياء جبهنم فتمسك للناس كأهنا منت أهالة يعين الودك الذي جيمد على الق
  إذا استقرت عليها إقدام 

اخلالئق برهم وفاجرهم نادى مناد أن خذى أصحابك وذري أصحايب فيخسف بكل ويل هلا فلهي أعلم هبم من 
الوالدة بولدها وينجو املؤمنون ندية ثياهبم وروي هذا املعىن عن أيب نضرة وزاد وهو معىن قوله تعاىل فاستبقوا 

  انتهى الصراط فأىن يبصرون 
وقوله تعاىل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقني خري مقاما اآلية هذا افتخار من 
كفار قريش وأنه أمنا أنعم اهللا عليهم ألجل أهنم على احلق بزعمهم والندي والنادي اجمللس مث رد اهللا تعاىل حجتهم 

ا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءيا أي فلم يغن ذلك عنهم شيئا واألثاث وحقر أمرهم فقال تعاىل وكم أهلكن
املال العني والعرض واحليوان وقرأ نافع وغريه ورءيا هبمزة بعدها ياء من رؤية العني قال البخاري ورءيا منظرا وقرأ 



ىن الري يف السقيا إذا كثر النعمة نافع أيضا وأهل املدينة وريا بياء مشددة فقيل هي مبعىن القراءة األوىل وقيل هي مبع
من الري واملطر وقرأ ابن جبري وابن عباس ويزيد الربيري وزيا بالزاي املعجمة مبعىن امللبس وأما قوله سبحانه قل من 

كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا فيحتمل أن يكون مبعىن الدعاء واالبتهال كأنه يقول األضل منا ومنكم مد 
أملي له حىت يؤول ذلك إىل عذابه وحيتمل أن يكون مبعىن اخلرب أنه سبحانه هذه عادته االمالء للضالني اهللا له أي 

حىت إذا رأوا ما يوعدون أما العذاب أي يف الدنيا بنصر اهللا للمؤمنني عليهم وأما الساعة فيصريون إىل النار واجلند 
ري مقاما وأضعف جندا بأزاء قوهلم أحسن نديا وملا ذكر الناصرون القائمون بأمر احلرب وشر مكانا بأزاء قوهلم خ

سبحانه ضاللة الكفرة وافتخارهم بنعم الدنيا عقب ذلك بذكر نعمة اهللا على املؤمنني يف أنه يزيدهم هدى يف 
ه االرتباط باألعمال الصاحلة واملعرفة بالدالئل الواضحة وقد تقدم تفسري الباقيات الصاحلات عن النيب صلى اهللا علي
و سلم وأهنا سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله إال اهللا واهللا اكرب وقد قال صلى اهللا عليه و سلم أليب الدرداء خذهن يا 

  أبا الدرداء قبل أن حيال 

  بينك وبينهن فهن الباقيات الصاحلات وهن من كنوز اجلنة وعنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
ن عدو حضر قال من النار قالوا ما هي يا رسول اهللا قال سبحان اهللا واحلمد هللا خذوا جنتكم قالوا يا رسول اهللا أم

وال إله إال اهللا واهللا أكرب وهن الباقيات الصاحلات وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر هذا احلديث ألهللن وألكربن 
حاديث يف هذا الباب خلرجنا اهللا وألسبحنه حىت إذا رءاين اجلاهل ظنين جمنونا ت ولو ذكرنا ما ورد من صحيح األ

باإلطالة عن مقصود الكتاب وقوله سبحانه أفرأيت الذي كفر بآيتنا هو العاصي بن وائل السهمي قاله مجهور 
املفسرين وكان خربه أن خباب بن األرت كان قينا يف اجلاهلية فعمل له عمال واجتمع له عنده دين فجاءه يتقاضاه 

كفر مبحمد فقال خباب ال أكفر مبحمد حىت مييتك اهللا مث يبعثك فقال العاصي أو فقال له العاصي ال أقضيك حىت ت
د املوت فقال نعم فقال فإنه إذا كان ذلك فسيكون يل مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك فنزلت ٤مبعوث أنا بع

ه هذا الغرض ت إال اآلية يف ذلك وقال احلسن نزلت يف الوليد بن املغريه قال ع وقد كانت للوليد أيضا أقوال تشب
  أن املسند الصحيح يف البخاري هو األول 

وقوله أم اختذ عند الرمحن عهدا معناه باإلميان واألعمال الصاحلات وكال زجر ورد وهذا املعىن الزم لكال مث أخرب 
  سبحانه أن قول هذا الكافر سيكتب على معىن حفظه عليه ومعاقبته به ومد العذاب هو إطالته وتعظيمه 

وله سبحانه ونرثه ما يقول أي هذه األشياء اليت مسي أنه يوتاها يف اآلخرة يرث اهللا ماله منها يف الدنيا بأهالكه وق
وتركه هلا فالوراثة مستعارة وقال النحاس نرثه ما يقول معناه حنفظه عليه لنعاقبه به ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  قال ع فكان هذا اجملرم يورث هذه املقالة العلماء ورثة األنبياء أي حفظة ما قالوا 
وقوله ويكونون عليهم ضدا معناه جيدوهنم خالف ما كانوا أملوه يف معبوداهتم فيئول ذلك هبم إىل ذلة وضد ما 

  أملوه من العز وغريه وهذه صفة عامة وتؤزهم 

د تشليهم أشالء ومنه أزيز القدر معناه تقلقهم وحتركهم إىل الكفر والضالل قال قتادة تزعجهم إزعاجا وقال ابن زي
وهو غليانه وحركته ومنه احلديث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدته يصلي وهو يبكي ولصدره أزيز 
كأزيز املرجل ت هذا احلديث خرجه مسلم وأبو داود عن مطرف عن أبيه وقال العراقي تؤزهم أي تدفعهم انتهى 

ال تستبطئ عذاهبم وقوله تعاىل يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا قال ع وظاهر  وقوله سبحانه فال تعجل عليهم أي
هذه الوفادة أهنا بعد انقضاء احلساب وإمنا هي النهوض إىل اجلنة وكذلك سوق اجملرمني أمنا هو لدخول النار ووفدا 



ا شبههم بالوفد هيئة وكرامة قال املفسرون معناه ركبانا وهي عادة الوفود ألهنم سراة الناس وأحسنهم شكال وإمن
وروي عن علي رضي اهللا عنه أهنم جييئون ركبانا على النوق احملالة حبلية اجلنة خطمها من ياقوت وزبرجد وحنو هذا 
وروي عمرو ابن قيس املالءي أهنم يركبون على متاثيل من أعماهلم الصاحلة وهي يف غاية احلسن وروي أنه يركب 

هم من يركب اإلبل ومنهم من يركب اخليل ومنهم من يركب السفن فتجئ عائمة هبم كل واحد منهم ما أحب فمن
وقد ورد يف الضحايا أهنا مطاياكم إىل اجلنة وأكثر هذه فيها ضعف من جهة اإلسناد والسوق يتضمن هوانا والورد 

قة هو عائد على العطاش قاله ابن عباس وأبو هريرة واحلسن واختلف يف الضمري يف قوله ال ميلكون فقالت فر
اجملرمني أي ال ميلكون أن يشفع هلم وعلى هذا فاالستثناء منقطع أي لكن من اختذ عند الرمحن عهدا يشفع له 

  والعهد على هذا اإلميان وقال ابن عباس العهد ال إله إال اهللا ويف احلديث يقول اهللا تعاىل يوم القيامة 
ون اجملرمون يعم الكفرة والعصاة أي إال من اختذ عند الرمحن من كان له عندي عهد فليقم قال ع وحيتمل أن يك

  عهدا من عصاة املؤمنني فإنه يشفع هلم وبكون االستثناء متصال وقالت فرقة الضمري يف ال ميلكون للمتقني 
  وقوله إال من اختذ اآلية أي إال من كان 

لى اهللا عليه و سلم وبالشفاعة اخلاصة له له عمل صاحل مربور فيشفع فيشفع وحتتمل اآلية أن يراد مبن النيب ص
العامة يف أهل املوقف ويكون الضمري يف ال ميلكون جلميع أهل املوقف أال ترى أن سائر األنبياء يتدافعون الشفاعة 
إذ ذاك حىت تصري إليه صلى اهللا عليه و سلم وقوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا قال الباجي يف سنن الصاحلني له 

عن ابن مسعود أنه قال أن اجلبل ليقول للجبل يا فالن هل مر بك اليوم ذاكر هللا تعاىل فإن قال نعم سر به مث روي 
قرأ عبد اهللا وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إىل قوله وختر اجلبال هدا أن دعوا للرمحن ولدا قال أتروهنا 

ابن املبارك يف رقائقه وما ذكره ابن مسعود ال يقال من جهة الرأي تسمع الزور وال تسمع اخلري انتهى وهكذا رواه 
وقد روي عن أنس وغريه حنوه قال الباجي بأثر الكالم املتقدم وروي جعفر بن زيد عن أنس بن مالك أنه قال ما 
فمن  من صباح وال رواح إال وتنادى بقاع األرض بعضها بعضا أي جاره هل مر بك اليوم عبد يصلى أو يذكر اهللا

  قائله ال ومن قائله نعم فإذا قالت نعم رأت هلا فضال بذلك انتهى 
وقوله سبحانه لقد جئتم شيئا إدا اآلية اإلد األمر الشنيع الصعب ت وقال العراقي إدا أي عظيما انتهى واالنفطار 

  االنشقاق واهلد االهندام قال حممد بن كعب كاد أعداء اهللا أن يقيموا علينا الساعة 
أن كل من يف السماوات اآلية أن نافية مبعىن ما وقوله فردا يتضمن عدم النصري واحلول والقوة أي ال جمري له  وقوله

مما يريد اهللا به وعبارة الثعليب فردا أي وحيدا بعمله ليس معه من الدنيا شيء اه ت وهذه اآلية تنظر إىل قوله تعاىل 
م الرمحن ودا ذهب أكثر املفسرين إىل أن هذا الود هو القبول ولقد جئتمونا فرادى اآلية وقوله تعاىل سيجعل هل

الذي يضعه اهللا ملن حيب من عباده حسبما يف احلديث الصحيح املأثور وقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أهنا مبنزلة 
  قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أصله يف املوطأ  من أسر سريرة ألبسه اهللا رداءها ت واحلديث املتقدم املشار إليه

ولفظه مالك عن سهيل بن أيب صاحل السمان عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا 
أحب اهللا العبد قال جلربيل يا جربيل قد أحببت فالنا فأحبه فيحبه جربيل مث ينادى يف أهل السماء أن اهللا أحب فالنا 

له القبول يف األرض وإذا أبغض العبد قال مالك ال أحسبه إال قال يف البغض مثل  فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يضع
ذلك قال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد وممن روى هذا احلديث عن سهيل بإسناده هذا فذكر البغض من غري 



شكوا قال أبو عمر شك معمر وعبد العزيز بن املختار ومحاد بن سلمة قالوا يف ءاخره وإذا أبغض مبثل ذلك ومل ي
وقد قال املفسرون يف قوله تعاىل سيجعل هلم الرمحن ودا حيبهم وحيببهم إىل الناس وقاله جماهد وابن عباس مث أسند 
أبو عمر عن كعب أنه قال واهللا ما اتسقر لعبد ثناء يف أهل الدنيا حىت يستقر له يف أهل السماء قال كعب وقرأت 

د من أهل األرض إال كان بدأها من اهللا عز و جل ينزهلا على أهل السماء مث ينزهلا يف التوراة أنه مل تكن حمبة ألح
على أهل األرض مث قرأت القرءان فوجدت فيه أن الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا وأسند 

هللا بقلوب أهل اإلميان عليه حىت أبو عمر عن قتادة قال قال هرم بن حيان ما أقبل عبد بقلبه إىل اهللا تعاىل إال أقبل ا
يرزقه مودهتم ورمحتهم انتهى قال ابن املبارك يف رقائقه أخربنا سلميان بن املغرية عن ثابت قال قيل يا رسول اهللا من 
أهل اجلنة قال من ال ميوت حىت ميأل اهللا مسعه مما حيب قال فقيل يا رسول اهللا من أهل النار قال من ال ميوت حىت ميأل 

مسعه مما يكره انتهى قال ع ويف حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد إال وله  اهللا
يف السماء صيت فإن كان حسنا وضع يف األرض حسنا وإن كان سيئا وضع يف األرض سيئا ت وهذا احلديث 

لقرءان لتبشر به املتقني أي باجلنة والنعيم خرجه أبو داود يف كتاب الزهد وقوله تعاىل فإمنا يسرناه بلسانك أي ا
  الدائم والعز يف 

  الدنيا 
وقوما لدا هم قريش ومعناه جمادلني خماصمني واأللد املخاصم املبالغ يف ذلك مث مثل هلم بإهالك من قبلهم إذ كانوا 

  أشد منهم وألد وأعظم قدرا والركز الصوت اخلفي 
  تفسري 

  سورة طه

  ن الرحيم وهي مكية بسم اهللا الرمح
قوله سبحانه وتعاىل طه ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى قيل طه اسم من أمساء نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقيل 
معناه يا رجل بالسريانية ويقل بغريها من لغات العجم قال البخاري قال ابن جبري طه يا رجل بالنبطية انتهى وقيل 

فخفت عليه أن يكون موائال ... دعوت بطاها يف القتال فلم جيب ... ي يف ذلك أهنا لغة ميانية يف عك وأنشد الطرب
 ...  

  ... ال بارك اهللا يف القوم املالعني ... إن السفاهة طاها من خالئقكم ... وقال آخر 
وقالت فرقة من العلماء سبب نزول هذه اآلية أن قريشا ملا نظرت إىل عيش النيب صلى اهللا عليه و سلم وشظفه 

كثرة عبادته قالت أن حممدا مع ربه يف شقاء فنزلت اآلية رادة عليهم وأسند عياض يف الشفا من طريق أيب ذر و
اهلروي عن الربيع بن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى قام على رجل ورفع األخرى فأنزل اهللا 

  طه يعين طأ األرض يا حممد ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى 

ال خفاء مبا يف هذا كله من األكرام له صلى اهللا عليه و سلم وحسن املعاملة انتهى قال ص لتشقى إال تذكرة علتان و
لقوله ما أنزلنا انتهى وقد تقدم القول يف مسألة االستواء وباقي اآلية بني قال ابن هاشم قوله تعاىل وإن جتهر بالقول 

  وأخفى فاجلواب حمذوف انتهى أي فاعلم أنه غين عن جهرك فإنه يعلم السر 
وقوله سبحانه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو 



أجد على النار هدى هذا االستفهام توقيف مضمنه تنبيه النفس إىل استماع ما يورد عليها وهذا كما تبدأ الرجل إذا 
قول أعلمت كذا وكذا مث تبدأ ختربه وكان من قصة موسى عليه السالم أنه رحل من أردت أخباره بأمر غريب فت

مدين بأهله بنت شعيب عليه السالم وهو يريد أرض مصر وقد طالت مدة جنايته هنالك فرجا خفاء أمره وكان 
يقه يف ليلة فيما يزعمون رجال غيورا فكان يسري الليل بأهله وال يسري بالنهار خمافة كشفه الناس فضل عن طر

مظلمة فبينما هو كذلك وقد قدح بزنده فلم يور شيئا إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا أي أقيموا وذهب هو إىل 
النار فإذا هي مضطرمة يف شجرة خضراء يانعة قيل كانت من عناب وقيل من عوسج وقيل من عليق فكلما دنا منها 

ذلك أيقن أن هذا من أمور اهللا اخلارقة للعادة ونودي وانقضى  تباعدت منه ومشت فإذا رجع عنها اتبعته فلما رأى
أمره كله يف تلك الليلة هذا قول اجلمهور وهو احلق وما حكي عن ابن عباس أنه قال أقام يف ذلك األمر حوال فغري 
صحيح عن ابن عباس وآنست معناه أحسست والقبس اجلذوة من النار تكون على رأس العود واهلدى أراد هدى 

لطريق أي لعلي أجد مرشدا يل أو دليال ويف قصة موسى بأسرها يف هذه السورة تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم ا
  عما لقي يف تبليغه من املشقات صلى اهللا عليه و سلم والضمري يف قوله أتاها عائد على النار 

  وقوله نودي كنايه عن تكليم اهللا تعاىل 

ه أين بكسر اهلمزة على االبتداء وقرأ أبو عمرو وابن كثري أين بفتحها على معىن له عليه السالم وقرأ نافع وغري
ألجل أين أنا ربك فاخلع نعليك واختلف يف السبب الذي من أجله أمر خبلع النعلني فقالت فرقة كانتا من جلد محار 

ا لينال بركة الوادي ميت فأمر بطرح النجاسة وقالت فرقة بل كانت نعاله من جلد بقرة ذكي لكن أمر خبلعهم
املقدس ومتس قدماه تربة الوادي قال ع وحتتمل اآلية معىن آخر هو األليق هبا عندي وهو أن اهللا تعاىل أمره أن 

يتأدب ويتواضع لعظم احلال اليت حصل فيها والعرف عند امللوك أن ختلع النعالن ويبلغ اإلنسان إىل غاية تواضعه 
على هذا الوجه وال نبايل كيف كانت نعاله من ميتة أو غريها واملقدس معناه  فكان موسى عليه السالم أمر بذلك

املطهر وطوى معناه مرتني فقالت فرقة معناه قدس مرتني وقالت فرقة معناه طويت لك األرض مرتني من ظنك قال 
ى مبعىن يا رجل الفخر وقيل أن طوى اسم واد بالشام وهو عند الطور الذي أقسم اهللا به يف القرءان وقيل أن طو

بالعربانية كأنه قيل يا رجل اذهب إىل فرعون انتهى من تفسريه لسورة والنازعات قال ع وحدثين أيب رمحه اهللا قال 
مسعت أبا الفضل ابن اجلوهري رمحه اهللا تعاىل يقول ملا قيل ملوسى استمع ملا يوحى وقف على حجر واستند إىل حجر 

على صدره ووقف يستمع وكان كل لباسه صوفا وقوله تعاىل وأقم الصالة ووضع ميينه على مشاله وألقى ذقنه 
لذكري حيتمل أن يريد لتذكرين فيها أو يريد ال ذكر يف عليني هبا فاملصدر حمتمل اإلضافة إىل الفاعل أو املفعول 

صلى اهللا وقالت فرقة معىن قوله لذكرة أي عند ذكرى أي إذا ذكرتين وأمري لك هبا ت ويف احلديث عن النيب 
عليه و سلم أنه قال من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها قال اهللا تعاىل اقم الصلوة لذكرى انتهى فقد 
بني لك صلى اهللا عليه و سلم ما حتتمله اآلية واهللا املوفق بفضله وهكذا استدل ابن العريب هنا باحلديث ولفظه وقد 

  روى مالك 

ليه و سلم قال من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا تعاىل يقول أقم وغريه أن النيب صلى اهللا ع
الصالة لذكري انتهى من األحكام وقرأت فرقة للذكري وقرأت فرقة للذكر وقرأت فرقة للذكرى لذكري بغري 

أكاد أخفيها بفتح اهلمزة تعريف وقوله تعاىل أن الساعة يريد القيامة آتية فيه حتذير ووعيد وقرأ ابن كثري وعاصم 
مبعىن أظهرها أي أهنا من تيقن وقوعها تكاد تظهر لكن تنحجب إىل األجل املعلوم والعرب تقول خفيت الشيء 



مبعىن أظهرته وقرأ اجلمهور أخفيها بضم اهلمزة فقيل معناه أظهرها وزعموا أن أخفيت من األضداد وقالت فرقة 
م لتجزى كل نفس مبا تسعى واستشهدوا بقول الشاعر كادت وكدت وتلك أكاد مبعىن أريد أي أريد إخفاءها عنك

  ... خري إرادة 
وقالت فرقة أكاد على باهبا مبعىن أهنا مقاربة ما مل يقع لكن الكالم جار على استعارة العرب وجمازها فلما كانت اآلية 

أهيب على النفوس بالغ سبحانه يف  عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتياهنا مع جهل الوقت
إهبام وقتها فقال أكاد أخفيها حىت ال تظهر البتة ولكن ذلك ال يقع وال بد من ظهورها وهذا التأويل هو األقوى 

  عندي وقوله سبحانه فال يصدنك عنها أي عن اإلميان بالساعة وحيتمل عود الضمري على الصالة 
ك وهذا اخلطاب كله ملوسى عليه السالم وكذلك ما بعده وقال النقاش وقوله فتردى معناه فتهلك والردى اهلال

اخلطاب بال يصدنك لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وهذا بعيد وقوله سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى تقرير 
 يف أحكامه مضمنه التنبيه ومجع النفس لتلقى ما يورد عليها وإال فقد علم سبحانه ما هي يف األزل قال ابن العريب

وأجاب موسى عليه السالم بقوله هي عصاي اآلية بأكثر مما وقع السؤال عنه وهذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم هو 
  واملستحسن من اجلواب  -الطهور ماؤه احلل ميتتة ملن سأله عن طهورية ماء البحر انتهى ت 

ونه أخص منه فال انتهى وأهش معناه أخبط هبا أن يكون مطابقا للسؤال أو أعم منه كما يف اآلية واحلديث أما ك
الشجر حىت ينتثر الورق للغنم وعصا موسى عليه السالم هي اليت كان أخذها من بيت عصي األنبياء عليهم السالم 
الذي كان عند شعيب عليه السالم حني اتفقا على الرعي وكانت عصا آدم عليه السالم هبط هبا من اجلنة وكانت 

يف ورق الرحيان وهو اجلسم املستطيل يف وسطها وملا أراد اهللا سبحانه تدريب موسى يف تلقي النبوة من العري الذي 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى أي تنتقل ومتشي وكانت عصا ذات شعبتني فصارت 

ب فقال اهللا تعاىل له خذها وال ختف الشعبتان فما يلتقم احلجارة فلما رءاها موسى رأى عربة فوىل مدبرا ومل يعق
فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهي سريهتا األوىل واضمم يدك إىل جناحك أي جنبك قال ع 

وكل مرعوب من ظلمة وحنوها فإنه إذا ضم يده إىل جناحه فتر رعبه وربط جأشه فجمع اهللا سبحانه ملوسى عليه 
يد وروي أن يد موسى خرجت بيضاء تشف وتضيء كأهنا مشس من غري سوء أي السالم تفتري الرعب مع اآلية يف ال

من غري برص وال مثله بل هو أمر ينحسر ويعود حبكم احلاجة إليه وملا أمره اهللا تعاىل بالذهاب إىل فرعون علم أهنا 
لفهم ما يرد علي من  الرسالة وفهم قدر التكليف فدعا اهللا يف املعونة إذ ال حول له إال به واشرح يل صدري معناه

األمور والعقدة اليت دعا يف حلها هي اليت اعترته باجلمرة يف فيه حني جربه فرعون وروي يف ذلك أن فرعون أراد 
قتل موسى وهو طفل حني مد يده عليه السالم إىل حلية فرعون فقالت له امرأته أنه ال يعقل فقال بل هو يعقل وهو 

فعل فدعا جبمرات من النار وبطبق فيه ياقوت فقاال إن أخذ الياقوت علمنا إنه يعقل عدوي فقالت له جنربه فقال هلا أ
  وإن أخذ النار عذرناه فمد موسى يده إىل مجرة 

فأخذها فلم تعد على يده فجعلها يف فيه فأحرقته وأورثت لسانه عقدة وموسى عليه السالم إمنا طلب من حل 
تلك العقدة قد زالت كلها وجائز أن يكون قد بقي منها القليل فيجتمع  العقدة قدرا يفقه معه قوله فجائز أن تكون

أن يؤتى هو سؤله وأن يقول فرعون وال يكاد يبني ولو فرضنا زوال العقدة مجلة لكان قول فرعون سبا ملوسى حبالته 
على اجلملة مث أبدل  القدمية والوزير املعني القائم بوزر األمور وهو ثقلها فيحتمل الكالم أن طلب الوزير من أهله

هارون من الوزير املطلوب وحيتمل أن يريد واجعل هارون وزيرا فيكون مفعوال أوال ألجعل وكان هارون عليه 



  السالم أكرب من موسى عليه السالم بأربع سنني واألزر الظهر قاله أبو عبيدة 
عليك مرة أخرى إذ أوحينا إىل أمك ما وقوله كثريا نعت ملصدر حمذوف أي تسبيحا كثريا وقوله سبحانه ولقد مننا 

يوحى قيل هو وحي إهلام وقيل مبلك وقيل برؤيا رأهتا وكان من قصة موسى عليه السالم فيما روي أن فرعون ذكر 
له أن خراب ملكه يكون على يد غالم من بين إسرائيل فأمر بقتل كل مولود يولد لبين إسرائيل مث أنه رأى مع أهل 

إسرائيل يعود على القبط بالضرر إذ هم كانوا عملة األرض والصناع وحنو هذا فعزم على أن  مملكته أن فناء بين
يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنة فولد هارون عليه السالم يف سنة االستحياء مث ولد موسى عليه السالم يف العام 

فأخذت تابوتا فقذفت فيه موسى راقدا يف  الرابع سنة القتل فخافت عليه أمه فأوحى اهللا إليها أن اقذفيه يف التابوت
فراش مث قذفته يف مي النيل وكان فرعون جالسا يف موضع يشرف منه على النيل إذ رأى التابوت فأمر به فسيق إليه 

وامرأته معه ففتح فرأوه فرمحته امرأته وطلبته لتتخذه ابنا فأباح هلا ذلك مث أهنا عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة 
  دي عليه يف املدينة ويطاف به يعرض للمراضع فكلما عرضت عليه امرأة أباها وكانت أمه قالت ألخته فجعلت تنا

قصيه فبصرت به وفهمت أمره فقالت هلم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فتعلقوا هبا وقالوا 
يت احلرص على التقرب إىل اململكة واجلد أنت تعرفني هذا الصيب فأنكرت وقالت ال غري أن أعلم من أهل هذا الب

يف خدمتها ورضاها فتركوها وسألوها الداللة فجاءت بأم موسى فلما قربته شرب ثديها فسرت بذلك ءاسية امرأة 
فرعون رضي اهللا عنها وقالت هلا كوين معي يف القصر فقالت هلا ما كنت ألدع بييت وولدي ولكنه يكون عندي 

هل ذلك البيت غاية اإلحسان واعتز بنو إسرائيل هبذا الرضاع والسبب من اململكة وأقام فقالت نعم فأحسنت إىل أ
موسى عليه السالم حىت كمل رضاعه فأرسلت إليها ءاسية أن جئيين بولدي ليوم كذا وأمرت خدمها ومن معها أن 

به ودخلت به على  يلقينه بالتحف واهلدايا واللباس فوصل إليها على ذلك وهو خبري حال وأمجل شباب فسرت
فرعون لرياه ويهب له فرءاه وأعجبه وقربه فأخذ موسى عليه السالم بلحية فرعون وجبذها فاستشاط فرعون وقال 

هذا عدو يل وأمر بذحبه فناشدته فيه امرأته وقالت إنه ال يعقل فقال فرعون بل يعقل فاتفقا على جتريبه باجلمرة 
رعون ورجع إىل أمه فشب عندها فاعتز به بنو إسرائيل إىل أن ترعر وكان والياقوت حسب ما تقدم فنجاه اهللا من ف

فىت جلدا فاضال كامال فاعتزت به بنوا اسرائيل بظاهر ذلك الرضاع وكان حيميهم ويكون ضلعه معهم وهو يعلم 
وقعت  من نفسه أنه منهم ومن صميمهم فكانت بصريته يف محايتهم أكيدة وكان يعرف ذلك أعيان بين إسرائيل مث

له قصة القبطي املتقاتل مع اإلسرائيلي على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل وعدد اهللا سبحانه على موسى هذه اآلية ما 
تضمنته هذه القصة من لطفه سبحانه به يف كل فصل وختليصه من قصة إىل أخرى وهذه الفتون اليت فتنه هبا أي 

  له ما يوحى إهبام يتضمن عظم األمر وجاللته اختربه هبا وخلصه حىت صلح للنبوءه وسلم هلا وقو

  وهذا كقوله تعاىل إذ يغشى السدرة مايغشى فأوحى إىل عبده ما أوحى وهو كثري يف القرآن والكالم الفصيح 
وقوله فليلقه اليم بالساحل خرب يف خرج صيغة األمر مبالغة ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم قوموا فألصل لكم 

يغة األمر لنفسه مبالغة وهذا كثري واملراد بالعدو يف اآلية فرعون مث أخرب تعاىل موسى عليه السالم فاخرج اخلرب يف ص
أنه ألقى عليه حمبة منه قالت فرقة أراد القبول الذي يضعه اهللا يف األرض خليار عباده وكان حظ موسى منه يف غاية 

ع بكسر الالم وضم التاء على معىن ولتغذي وتطعم الوفر وهذا أقوى ما قيل هنا من األقوال وقرأ اجلمهور ولتصن
وتريب وقوله على عيين معناه مبرأى مين وقوله على قدر أي مليقات حمدود للنبؤة اليت قد أرادها اهللا تعاىل واصطنعتك 

  معناه جعلتك موضع الصنيعة ومقر اإلمجال واإلحسان 



الصيام يل وعرب بالنفس عن شدة القرب وقوة وقوله لنفسي إضافة تشريف وهذا كما تقول بيت اهللا وحنوه و
االختصاص وقوله تعاىل وال تنيا يف ذكري معناه ال تبطئا وتضعفا تقول وين فالن يف كذا إذا تباطأ فيه عن ضعف 

والوىن الكالل والفشل يف البهائم واألنس ويف مصحف ابن مسعود وال هتنا يف ذكري معناه ال تلينا من قولك هني 
قوال لينا أي حسنا له الكلمة مع إكمال الدعوة قال ابن العريب يف أحكامه ويف اآلية دليل على جواز  لني فقوال له

األمر باملعروف والنهي عن املنكر باللني ملن معه القوة ويف اإلسرائيليات أن موسى عليه السالم أقام بباب فرعون 
اهللا تعاىل علينا من خربه وكان ذلك تسلية ملن جاء سنة ال جيد من يبلغ كالمه حىت لقيه حني خرج فجرى له ما قص 

بعده من املؤمنني يف سريهنم مع الظاملني انتهى وقوهلما أننا خناف أن يفرط معناه يعجل ويتسرع إلينا مبكروه وقوله 
وال عز و جل إنين معكما أي بالنصر واملعونة وقوله تعاىل فأتياه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل 

  تعذهبم اآلية مجلة ما دعي 

إليه فرعون اإلميان وإرسال بين إسرائيل وأما تعذيبه بين إسرائيل فبذبح أوالدهم وتسخريهم وإذالهلم وقوهلما 
والسالم على من اتبع اهلدى حيتمل أن يكون ءاخر كالم فيقوى أن يكون السالم مبعىن التحية كأهنما رغبا هبا عنه 

لتسليم عند الفراغ من القول وحيتمل أن يكون يف درج القول فيكون خربا بأن السالمة وجريا على العرف يف ا
للمهتدين وهبذين املعنيني قالت كل فرقة من العلماء وقوله سبحانه أعطى كل شيء خلقه قالت فرقة املعىن أعطى 

ملنافعه وهذا أحسن ما كل موجود من خملوقاته خلقته وصورته أي أكمل ذلك له وأتقنه مث هدى أي يسر كل شيء 
قيل هنا وأشرف معىن وأعم يف املوجودات وقول فرعون فما بال القرون األوىل حيتمل أن يريد ما بال القرون 

األوىل مل تبعث هلا ومل يوجد أمرك عندها وحيتمل أن يريد فرعون قطع الكالم والرجوع إىل سؤال موسى عن حالة 
ة وقيل البال احلال فكأنه سأله عن حاهلم وقول موسى علمها عند ريب من سلف من األمم روغانا يف احلجة وحيد

يف كتاب يريد يف اللوح احملفوظ وال يضل معناه ال ينتلف ويعمه واألزواج هنا مبعىن األنواع وقوله شىت نعت 
نه أرجى لألزواج أي خمتلفة وقوله كلوا وارعوا مبعىن هي صاحلة لألكل والرعي فاخرج العبارة يف صيغة األمر أل

األفعال وأهزها للنفوس والنهى مجع هنية والنهية العقل الناهي عن القبائح وقوله سبحانه منها خلقناكم يريد من 
األرض وفيها نعيدكم أي باملوت والدفن ومنها خنرجكم أي بالبعث ليوم القيامة وقوله ولقد أريناه ءاياتنا أخبار لنبينا 

لها عائد على اآليات اليت رءاها فرعون ال أنه رأى كل ءاية هللا عز و جل وإمنا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقوله ك
املعىن أن اهللا أراه ءايات ما كاليد والعصا والطمسة وغري ذلك وكانت رؤيته هلذه اآليات مستوعبة يرى اآليات 

  كلها كاملة ومعىن سوى أي عدال ونصفه أي حالنا فيه 

من األرض ال وهد فيه وال نشز فقال موسى موعدكم يوم الزينة وروي أن يوم مستوية وقالت فرقة معناه مستويا 
  الزينة كان عيدا هلم ويوما مشهورا وقيل هو يوم كسر اخلليج الباقي إىل اليوم 

وقوله وأن حيشر الناس عطفا على الزينة فهو يف موضع خفض فتوىل فرعون فجمع كيده أي مجع السحرة وأمرهم 
هذا هو كيده مث أتى فرعون جبمعه فقال موسى للسحرة ويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا وهذه باالستعداد ملوسى ف

خماطبة حمذر وندهبم يف هذه اآلية إىل قول احلق إذا رأوه وأن ال يباهتوا بكذب فيسحتكم أي فيهلككم ويذهبكم 
د املوقع وتنازعوا أمرهم والتنازع فلما مسع السحرة هذه املقالة هاهلم هذا املنزع ووقع يف نفوسهم من هيبته شدي

يقتضي اختالفا كان بينهم يف السر فقائل منهم يقول هو حمق وقائل يقول هو مبطل ومعلوم أن مجيع تناجيهم إمنا 
كان يف أمر موسى عليه السالم والنجوى املسارة أي كل واحد يناجي من يليه سرا خمافة من فرعون أن يتبني له 



منا كان تناجيهم باآلية اليت بعد هذا أن هذان لساحران قرأ نافع وابن عامر ومحزة فيهم ضعف وقالت فرقة إ
  والكساءي أن هذان لساحران فقالت فرقة قوله أن مبعىن نعم كما قال صلى اهللا عليه و سلم 

حال  أن احلمد هللا برفع احلمد وقالت فرقة أن هذه القرءاة على لغة بلحارث بن كعب وهي إبقاء ألف التثنية يف
النصب واخلفض وتعزى هذه اللغة لكنانة وتعزى خلثعم وقال الزجاج يف الكالم ضمري تقديره أنه هذان لساحران 

وقرأ أبو عمرو وحده أن هذين لساحران وقرأ ابن اكثري أن هذان لساحران بتخفيف أن وتشديد نون هذان 
وعرب كثري من املفسرين عن الطريقة  لساحران وقرأ حفص عن عاصم أن بالتخفيف هذان خفيفة أيضا لساحران

  بالسادة أهل العقل واحلجا وحكوا أن العرب تقول فالن طريقة قومه أي سيدهم واألظهر يف 

الطريقة هنا أهنا السرية واململكة واحلال اليت كانوا عليها واملثلى تأنيث أمثل أي الفاضلة احلسنة وقرأ مجهور القراء 
يم على معىن انفذوا وأعزموا وقرأ أبو عمرو وحده فأمجعوا من مجع أي ضموا فأمجعوا بقطع اهلمزة وكسر امل

سحركم بعضه إىل بعض وقوله صفا أي مصطفني وتداعوا إىل هذا ألنه أهيب وأظهر هلم وأفلح معناه ظفر ببغيته 
يء يسوءه وعرب وباقي اآلية بني مما تقدم وقوله فأوجس عبارة عما يعتري نفس اإلنسان إذا وقع ظنه يف أمر على ش

  املفسرون عن أوجس بأضمر وهذه العبارة أعم من الوجيس بكثري 
إنك أنت األعلى أي الغالب وروي يف قصص هذه اآلية أن فرعون لعنه اهللا جلس يف علية له طوهلا مثانون ذراعا 

مائة بعري فهال  والناس حتته يف بسيط وجاء وجاء سبعون ألف ساحرا فألقوا من حباهلم وعصيهم ما فيه وقر ثالث
األمر مث أن موسى ألقى عصاه من يده فاستحالت ثعبانا وجعلت تنمو حىت روي أهنا عربت النهر بذنبها وقيل البحر 

وفرعون يف هذا كله يضحك ويرى أن االستواء حاصل مث أقبلت تأكل احلبال والعصي حىت أفنتها مث فغرت فاها 
موسى يده إليها فرجعت عصا كما كانت فنظر السحرة وعلموا  حنو فرعون ففزع عند ذلك واستغاث مبوسى فمد

احلق ورأوا عدم احلبال والعصي فأيقنوا أن األمر من اهللا عز و جل فآمنوا رضي اهللا عنهم وقوله سبحانه فألقي 
السحرة سجدا قالوا ءامنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر 

 -يف على باهبا وقيل مبعىن على ت  -قطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم يف جذوع النخل قال ص فأل
واألول أصوب ولتعلمن أينا قوله أينا يريد نفسه ورب موسى عليه السالم وقال الطربي يريد نفسه وموسى واألول 

رك أي لن نفضلك ونفضل السالمة منك اذهب مع خمرقة فرعون وباقي اآلية بني مث قال السحرة لفرعون لن نؤث
  على ما رأينا من حجة اهللا تعاىل وءاياته 

وعلى الذي فطرنا هذا على قول مجاعة أن الواو يف قوله والذي عاطفة وقالت فرقة هي واو القسم وفطرنا أي 
ذلك لنا بالنعيم ولك خلقنا واخترعنا فافعل يا فرعون ما شئت وإمنا قضاؤك يف هذه احلياة الدنيا واآلخرة من وراء 

بالعذاب األليم وهؤالء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون أم ال واألمر يف ذلك حمتمل وقوهلم واهللا 
خري وأبقى رد لقول فرعون أينا أشد عذابا وأبقى وقوله عز و جل إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها 

اآلية جبملتها من كالم السحرة لفرعون على جهة املوعظة له والبيان فيما فعلوه  وال حيىي اآلية قالت فرقة هذه
وقالت فرقة بل هي من كالم اهللا عز و جل لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم تنبيها على قبح ما فعل فرعون وحسن 

  ما فعل السحرة وموعظة وحتذيرا قد تضمنت القصة املذكورة مثاله 
وال حيىي خمتص بالكافر فإنه معذب عذابا ينتهي به إىل املوت مث ال جيهز عليه فيستريح بل يعاد  وقوله ال ميوت فيها

جلده وجيدد عذابه وأما من يدخل النار من املؤمنني باملعاصي فهم قبل أن خترجهم الشفاعة يف غمرة قد قاربوا املوت 



ني الكفار ويف احلديث الصحيح أهنم مياتون فيها إماتة إال أهنم ال جيهز عليهم وال جيدد عذاهبم فهذا فرق ما بينهم وب
وهذا هو معناها ألنه ال موت يف اآلخرة وتزكى معناه أطاع اهللا وأخذ بأزكى األمور وقوله سبحانه ولقد أوحينا إىل 

موسى هذا استيناف أخبار عن شيء من أمر موسى وباقي اآلية بني وقد تقدم ذكر ما خيصها من القصص وقوله 
 ال ختاف دركا أي من فرعون وجنوده وال ختشى غرقا من البحر وقوله ما غشيهم إهبام أهول من النص وهذا تعاىل

  كقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى 
وأضل فرعون قومه يريد من أول أمره إىل هذه النهاية وما هدى مقابل لقوله وما أهديكم إال سبيل الرشاد وقوله 

  يناكم اآلية ظاهر هذه اآلية أن هذا عز و جل يا بين إسرائيل قد أجن

القول قيل لبين إسرائيل حينئذ عند حلول النعم اليت عددها اهللا عليهم وحيتمل أن تكون هذه املقالة خوطب هبا 
معاصرو النيب صلى اهللا عليه و سلم واملعىن هذا فعلنا بأسالفكم وتكون اآلية على هذا اعتراضا يف أثناء قصة موسى 

بيخ هؤالء احلضور إذ مل يصرب سلفهم على أداء شكر نعم اهللا تعاىل واملعىن األول أظهر وأبني وقوله والقصد به تو
سبحانه وواعدناكم جانب الطور األمين اآلية وقصص هذه اآلية أن اهللا تعاىل ملا أجنى بين إسرائيل وغرق فرعون 

يناجيه مبا فيه صالحهم فلما أخذوا يف السري وعد بين إسرائيل أن يسريوا إىل جانب طور سيناء ليكلم فيه موسى و
تعجل موسى عليه السالم ابتغاء مرضاة ربه حسبما يأيت بعد وقرأ مجهور الناس فيحل بكسر احلاء وحيلل بكسر 

الالم وقرأ الكساءي وحده بضمهما ومعىن األول فيجب وحيق ومعىن الثاين فيقع وينزل وهوى معناه سقط أي هوى 
هللا عافانا اهللا من ذلك مث رجى سبحانه عباده بقوله وأين لغفار ملن تاب اآلية والتوبة من ذنب يف جهنم ويف سخط ا

تصح مع اإلقامة على غريه وهي توبة مقيدة وإذا تاب العبد مث عاود الذنب بعينه بعد مدة فيحتمل عند حذاق أهل 
تة وحيتمل أن يعيده ألهنا توبة مل يوف هبا السنة أن ال يعيد اهللا تعاىل عليه الذنب األول ألن التوبة قد كانت حم

واضطرب الناس يف قوله سبحانه مث اهتدى من حيث وجدوا اهلدى ضمن اإلميان والعمل فقالت فرقة مث لزم 
اإلسالم حىت ميوت عليه وقيل غري هذا والذي يقوى يف معىن مث اهتدى أن يكون مث حفظ معتقداته من أن ختالف 

فإن االهتداء على هذا الوجه غري اإلميان وغري العمل ورب مؤمن عمل صاحلا قد أوبقه  احلق يف شيء من األشياء
عدم االهتداء كالقدرية واملرجئة وسائر أهل البدع فمعىن مث اهتدى مث مشى يف عقائد الشرع على طريق قومي جعلنا 

  اهللا منهم مبنه ويف حفظ املعتقدات ينحصر 

  معظم أمر الشرع 
أعجلك عن قومك يا موسى اآلية وقصص هذه اآلية أن موسى عليه السالم ملا شرع يف النهوض وقوله سبحانه وما 

ببين إسرائيل إىل جانب الطور حيث كان املوعد أن يكلم اهللا موسى مباهلم فيه شرف العاجل واآلجل رأي موسى 
ئه وحرصا على القرب منه عليه السالم على جهة االجتهاد أن يتقدم وحده مبادرا ألمر اهللا سبحانه طلبا لرضا

وشوقا إىل مناجاته واستخلف عليهم هارون وقال هلم موسى تسريون إىل جانب الطور فلما انتهى موسى صلى اهللا 
عليه و سلم وناجى ربه زاده اهللا يف األجل عشرا وحينئذ وقفه على معىن استعجاله دون القوم ليخربه موسى أهنم 

عوا واعلمه موسى أنه إمنا استعجل طلب الرضى فأعلمه اهللا سبحانه أنه قد فنت بين على األثر فيقع األعالم له مبا صن
إسرائيل أي اختربهم مبا صنع السامري وحيتمل أن يريد ألقيناهم يف فتنة فلما أخرب اهللا تعاىل موسى مبا وقع رجع 

غضبا من حيث هو عن موسى إىل قومه غضبان آسفا وباقي اآلية بني وقد تقدم قصصها مستوىف ومسي العذاب 
الغضب وقرأ نافع وعاصم مبلكنا بفتح امليم وقرأ محزة والكسائي مبلكنا بضمة وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر 



مبلكنا بكسرة فأما فتح امليم فهو مصدر من ملك واملعىن ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب وال وفقنا له بل غلبتنا 
ثر استعماله فيما حتوزه اليد ولكنه يستعمل يف األمور اليت يربمها اإلنسان ومعناها أنفسنا وأما كسر امليم فقد ك

كمعىن اليت قبلها واملصدر مضاف يف الوجهني إىل الفاعل وقوهلم ولكنا محلنا أوزارا اآلية مسوها أوزارا من حيث هي 
لنا بفتح احلاء وامليم وقوهلم فكذلك ثقيلة األجرام أو من حيث تأمثوا يف قذفها وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي مح

أي فكما قذفنا حنن فكذلك أيضا ألقي السامري قال ع وهذه األلفاظ تقتضي أن العجل مل يصغه السامري مث أخرب 
  تعاىل عن فعل السامري بقوله فأخرج هلم عجال 

قالت فرقة منهم ابن ومعىن قوله جسدا أي شخصا ال روح فيه وقيل معناه جسدا ال يتغذى واخلوارصوت البقر 
عباس كان هذا العجل خيور وميشي وقيل غري هذا وقوله سبحانه فقالوا يعين بين إسرائيل هذا اهلكم واله موسى 

فنسي موسى إهله وذهب يطلبه يف غري موضعه وحيتمل أن يكون قوله فنسي أخبارا من اهللا تعاىل عن السامري أي 
وعلى  -يف التأويل األول مبعىن الذهول ويف الثاين مبعىن الترك ت فنسي السامري دينه وطريق احلق فالنسيان 

التأويل األول عول البخاري وهو الظاهر ولقوهلم أيضا قبل ذلك أجعل لنا إهلا وقول هارون فاتبعوين أي إىل الطور 
وندهبم إىل احلق الذي واعدكم اهللا تعاىل إليه وأطيعوا أمري فيما ذكرته لكم فقال بنو إسرائيل حني وعظهم هارون 

لن نربح عابدين هلذا االله عاكفني عليه أي مالزمني له وحيتمل قوله أال تتبعين أي ببين إسرائيل حنو جبل الطور 
  وحيتمل قوله أال تتبعين أي اال تسري بسريي وعلى طريقيت يف اإلصالح والتسديد 

وهذا ضعيف وقالت فرقة كان شقيقه  -ع  وقوله يبنؤم قالت فرقة أن هارون مل يكن أخا موسى إال من أمه قال
وإمنا دعاه باألم استعطافا برحم األم وقول موسى ما خطبك يا سامري هو كما تقول ما شأنك وما أمرك لكن لفظة 

اخلطب تقتضي انتهارا ألن اخلطب مستعمل يف املكارة وبصرت بضم الصاد من البصرية وقرأت فرقة بكسرها 
وحيتمل من البصر وقرأ محزة والكساءي مبا مل تصروا بالتاء من فوق يريد موسى مع فيحتمل أن يراد من البصرية 

بين إسرائيل والرسول هنا هو جربيل عليه السالم واألثر هو تراب حتت حافر فرسه وقوله فنبذهتا أي على احللي 
وإربا حىت فكان منها ما ترى وكذلك سولت يل نفسي أي وكما وقع وحدث قربت يل نفسي وجعلت يل سؤال 

فعلته وكان موسى عليه السالم ال يقتل بين إسرائيل إال يف حد أو بوحي فعاقبه باجتهاد نفسه بأن أبعده وحناه عن 
  الناس وأمر بين 

إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته وأن ال يواكلوا وال يناكحوا وحنو هذا وجعل له أن يقول مدة حياته ال مساس أي 
قرأ اجلمهور لن ختلفه بفتح الالم أي لن يقع فيه خلف وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ختلفه بكسر ال مماسة وال إذاية و

الالم على معىن لن تستطيع الروغان واحليدة عن موعد العذاب مث وخبه عليه السالم بقوله وأنظر إىل اهلك اآلية 
وهنارا مبثابة طفق وقرأ ابن عباس وغريه  وظلت وظل معناه أقام يفعل الشيء هنارا ولكنها قد تستعمل يف الدائب ليال

لنحرقنه بضم الراء وفتح النون مبعىن لنربدنه باملربد وقرأ نافع وغريه لنحرقنه وهي قراءة حتتمل احلرق بالنار وحتتمل 
باملربد ويف مصحف ابن مسعود لنذحبنه مث لنحرقنه مث لننسفنه وهذه القراءة هي مع رواية من روى أن العجل صار 

ودما وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنار وإال فإذا كان مجادا من ذهب وحنوه فإمنا هو حرق  حلما
مبربد اللهم إال أن تكون إذابة ويكون النسف مستعارا لتفريقه يف اليم مذابا وقرأت فرقة لننسفنه بكسر السني 

كتفريق الغربال وحنوه فهو نسف واليم غمر املاء  وقرأت فرقة بضمها والنسف تفريق الريح الغبار وكل ما هو مثله
من حبر أو هنر وكل ما غمر اإلنسان من املاء فهو مي والالم يف وقوله لنحرقنه الم قسم وقال مكي رمحه اهللا تعاىل 



وأسند أن موسى عليه السالم كان مع السبعني يف املناجات وحينئذ وقع أمر العجل وأن اهللا تعاىل أعلم موسى بذلك 
فكتمه موسى عنهم وجاء هبم حىت مسعوا لغط بين إسرائيل حول العجل فحينئذ أعلمهم قال ع وهذه رواية ضعيفة 

واجلمهور على خالفها وإمنا نعجل موسى عليه الصالم وحده فوقع أمرا العجل مث جاء موسى وصنع ما صنع 
ل وأن يطلعهم أيضا على أمر املناجات بالعجل مث خرج بعد ذلك بالسبعني على معىن الشفاعة يف ذنب بين اسراءي

  فكان ملوسى عليه السالم هنضتان واهللا أعلم وقوله سبحانه كذلك نقص عليك خماطبة لنبينا حممد 

صلى اهللا عليه و سلم أي كما قصصنا عليك نبأ بين إسرائيل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق مدتك 
  والذكر القرءان 

لكفر به وزرقا قالت فرقة معناه حيشرون أول قيامهم سود األلوان زرق العيون فهو وقوله من أعرض عنه يريد با
تشويه مث يعمون بعد ذلك وهي مواطن وقالت فرقة أراد زرق األلوان وهي غاية يف التشويه ألهنم جييئون كلون 

أي يتخافت اجملرمون  الرماد ومهيع يف كالم العرب أن يسمى هذا اللون أزرق يتخافتون بينهم أن لبثتم إال عشرا
بينهم أي يتسارون واملعىن أهنم هلول املطلع وشدة ذهاب أذهاهنم قد عزب عنهم قدر مدة لبثهم واختلف الناس فيما 
ذا فقالت فرقة يف دار الدنيا ومدة العمر وقالت فرقة يف األرض مدة الربزخ وأمثلهم طريقة معناه أثبتهم نفسا يقول 

يف هذه املقالة يظنون أن هذا قدر لبثهم وقوله سبحانه ويسئلونك عن اجلبال اآلية السائل إن لبثتم إال يوما أي فهم 
قيل رجل من ثقيف وقيل السائل مجاعة من املؤمنني وروي أن اهللا تعاىل يرسل على اجلبال رحيا فتدكدكها حىت 

ف والقاع هو املستوى من األرض تكون كالعهن املنفوش مث تتواىل عليها حىت تعيدها كاهلباء املنبث فذلك هو النس
  والصفصف حنوه يف املعىن واألمت ما يعتري األرض من ارتفاع واخنفاض 

وقوله العوج له حيتمل أن يريد األخبار به أي ال شك فيه وال خيالف وجوده خربه وحيتمل أن يريد ال حميد ألحد 
يف األصوات استعارة مبعىن اخلفاء واهلمس عن اتباع الداعي واملشي حنو صوته واخلشوع التطامن والتواضع وهو 

الصوت اخلفي اخلافت وهو ختافتهم بينهم وكالمهم السر وحيتمل أن يريد صوت األقدام ويف البخاري مهسا صوت 
األقدام انتهى ومن يف قوله اال من أذن له الرمحن حيتمل أن تكون للشافع وحيتمل أن تكون للمشفوع فيه وقوله 

عناه ذلت وخضعت والعاين األسري ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف أمر النساء هن عوان تعاىل عنت الوجوه م
  عندكم وهذه 

مليك على عرش ... وعنت من عنا يعنو ذل وخضع قال أمية ابن أيب الصلت  -حالة الناس يوم القيامة قال ص 
  ... لعزته تعنو الوجوه وتسجد ... السماء مهيمن 

شفاعة قد استفاضت وبلغت حد التواتر ومن أعظمها شفاعة أرحم الرامحني سبحانه وتعاىل وأحاديث ال -انتهى ت 
ففي صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري قال فيقول اهللا عز و جل شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع 

ا قط قد عادوا محما املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خري
فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة وفيه فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلوامت يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذين 

أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه احلديث وخرج أبو القاسم إسحاق ابن إبراهيم اخلتلي بسنده عن 
  ى اهللا عليه و سلم ابن عباس قال قال رسول اهللا صل

إذا فرغ اهللا تعاىل من القضاء بني خلقه أخرج كتابا من حتت العرش أن رمحيت سبقت غضيب وأنا أرحم الرامحني قال 
فيخرج من النار مثل أهل اجلنة أو قال مثلي أهل اجلنة قال وأكرب ظين أنه قال مثلي أهل اجلنة مكتوب بني أعينهم 



وقد خاب من محل ظلما معىن خاب مل ينجح وال ظفر مبطلوبه والظلم يعم الشرك عتقاء اهللا انتهى من التذكرة 
واملعاصي وخيبة كل حامل بقدر ما محل من الظلم وقوله سبحانه ومن يعمل من الصاحلات معادل لقوله من محل 

يص كل واحد ظلما والظلم والضهم مها متقاربان يف املعىن ولكن من حيث تناسقا يف هذه اآلية ذهب قوم إىل ختص
منهما مبعىن فقالوا الظلم أن نعظم عليه سيئاته وتكثر أكثر مما جيب واهلضم أن ينقص من حسناته ويبخسها وكلهم 

قرأ فال خياف على اخلرب غري ابن كثري فإنه قرأ فال خيف على النهي وكذلك أنزلناه قرءانا عربيا وصرفنا فيه من 
  الوعيد لعلهم حبسب 

يتقون اهللا وخيشون عقابه فيؤمنون ويتذكرون نعمه عندهم وما حذرهم من اليم عقابه هذا توقع البشر وترجيهم 
تأويل فرقة يف قوله أو حيدث هلم ذكرا وقالت فرقة معناه أو يكسبهم شرفا ويبقى عليهم إمياهنم ذكرا صاحلا يف 

اهللا عليه و سلم كان خياف وقت الغابرين وقوله تعاىل وال تعجل بالقرءان اآلية قالت فرقة سببها أن النيب صلى 
تكليم جربيل له أن ينسى أول القرءان فكان يقرأ قبل أن يستتم جربيل عليه السالم الوحي فنزلت يف ذلك وهي 
على هذا يف معىن قوله ال حترك به لسانك لتعجل به وقيل غري هذا وقوله عز و جل ولقد عهدنا إىل آدم من قبل 

قال  -لوصية والشيء الذي عهد إىل آدم عليه السالم هو أن ال يقرب الشجرة ت فنسي اآلية العهد هنا مبعىن ا
عياض وأما قوله تعاىل وعصى آدم ربه فغوى أي جهل فإن اهللا تعاىل أخرب بعذره بقوله ولقد عهدنا إىل آدم من قبل 

وقيل  -قصدا للمخالفة ت فنسي ومل جند له عزما قيل نسي ومل ينو املخالفة فلذلك قال تعاىل ومل جند له عزما أي 
غري هذا مما ال أرى ذكره هنا وهللا در ابن العريب حيث قال جيب تنزيه األنبياء عليهم الصالة والسالم عما نسب 
إليهم اجلهال ولكن الباري سبحانه حبكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إىل األكل من الشجرة متعمدا لألكل 

ي آدم وقال يف بيان عذره ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي فمتعلق العهد غري ناسيا للعهد فقال يف تعمده وعص
وجاز للموىل أن يقول يف عبده حلقه عصى تثريبا ويعود عليه بفضله فيقول نسي تقريبا وال جيوز ٢متعلق النسيان 

ليه و سلم انتهى من ألحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إال يف تالوة القرءان أو قول النيب صلى اهللا ع
األحكام وقوله سبحانه إن لك أال جتوع فيها وال تعرى املعىن إن لك يا آدم يف اجلنة نعمة تامة ال يصيبك جوع وال 

  عدي هنا بايل على  -عري وال ظمأ وال بروز للشمس يؤذيك وهو الضحاء وقوله فوسوس إليه ص 

بو البقاء ألنه مبعىن ذكر هلما انتهى مث أعلمهم سبحانه أن من اتبع معىن أهنى الوسوسة إليه ويف األعراف بالالم فقال أ
هداه فال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة وأن من أعرض عن ذكر اهللا وكفر به فإن له معيشة ضنكا والضنك 

 اآلخرة النكد الشاق من العيش واملنازل وحنو ذلك وهل هذه املعيشة الضنك تكون يف الدنيا أو يف الربزخ أو يف
وحيتمل يف اجلميع قال القرطيب قال أبو سعيد اخلدري وابن مسعود ضنكا عذاب القرب وروى أبو  -أقوال ت 

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أتدرون فيمن نزلت هذه اآلية فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة 
لم قال عذاب الكافر يف القرب والذي نفسي بيده إنه ليسلط أعمى أتدرون ما املعيشة الضنك قالوا اهللا ورسوله أع

عليه تسعة وتسعون تنينا وهي احليات لكل حية تسعة رؤوس ينفخن يف جسمه ويلسعنه وخيدشنه إىل يوم القيامة 
وحيشر من قربه إىل موقفه أعمى انتهى من التذكرة فإن صح هذا احلديث فال نظر ألحد معه وإن مل يصح فالصواب 

اآلية على عمومها واهللا أعلم قال الثعليب قال ابن عباس فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى قال أجار اهللا تعاىل محل 
تابع القرآن من أن يضل يف الدنيا أو يشقى يف اآلخرة ويف لفظ آخر ضمن اهللا تعاىل ملن قرأ القرءان احلديث وعنه 

الضاللة ووقاه اهللا تعاىل يوم القيامة سوء احلساب انتهى وقوله من قرأ القرءان واتبع ما فيه هداه اهللا تعاىل من 



سبحانه وحنشره يوم القيامة أعمى قالت فرقة وهو عمى البصر وهذا هو األوجه وأما عمي البصرية فهو حاصل 
  للكافر 

سى أيضا وقوله سبحانه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها النسيان هنا هو الترك وال مدخل للذهول يف هذا املوضع وتن
مبعىن تترك يف العذاب وقوله سبحانه أفلم يهد هلم كم أهلكنا قبلهم من القرون املعىن أفلم يبني هلم وقرأت فرقة هند 

  بالنون واملراد بالقرون املهلكني عاد ومثود والطوائف اليت كانت قريش جتوز على بالدهم يف املرور 

ليه و سلم أن العذاب كان يصري هلم لزاما لوال كلمة سبقت من إىل الشام وغريه مث أعلم سبحانه نبيه صلى اهللا ع
اهللا تعاىل يف تأخريه عنهم إىل أجل مسمى عنده فتقدير الكالم ولوال كلمة سبقت يف التأخري وأجل مسمى لكان 

العذاب لزاما كما تقول لكان حتما أو واقعا لكنه قدم وآخر لتشابه رؤوس اآليي واختلف يف األجل املسمى هل 
هو يوم القيامة أو موت كل واحد منهم أو يوم بدر ويف صحيح البخاري أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة 
 -الكربى يعين وقع يف البخاري من تفسري ابن مسعود وليس هو من تفسري النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ص 

م كقائم وقيام انتهى مث أمر اهللا سبحانه وتعاىل ولزاما أما مصدر وأما مبعىن ملزم وأجاز أبو البقاء أن يكون مجع الز
  نبيه صلى اهللا عليه و سلم بالصرب على أقواهلم أنه ساحر أنه كاهن أنه كاذب إىل غري ذلك 

وقوله سبحانه وسبح حبمد ربك اآلية قال أكثر املفسرين هذه إشارة إىل الصلوات اخلمس فقبل طلوع الشمس 
صر ومن آناء الليل العشاء وأطراف النهار املغرب والظهر قال ابن العريب صالة الصبح وقبل غروهبا صالة الع

والصحيح أن املغرب من طرف الليل ال من طرف النهار انتهى من األحكام وقالت فرقة آناء الليل املغرب والعشاء 
آلية إشارة إىل وأطرف النهار الظهر وحدها وحيتمل اللفظ أن يراد به قول سبحان اهللا وحبمده وقالت فرقة يف ا

ويتعذر على هذا التأويل قوله وقبل غروهبا إذ  -نوافل فمنها آناء الليل ومنها قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر ت 
 -ليس ذلك الوقت وقت نفل على ما علم إال أن يتأول ما قبل الغروب مبا قبل صالة العصر وفيه بعد قال ص 

وقرأ اجلمهور لعلك ترضى بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه حبمد ربك يف موضع احلال أي وأنت حامد انتهى 
  األعمال مبا ترضى به قال ابن العريب يف أحكامه وهذه اآلية متاثل قوله تعاىل 

ولسوف يعطيك ربك فترضى وعنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن 
ة قبل طلوع الشمس يعين الصبح وقبل غروهبا فافعلوا ويف احلديث الصحيح أيضا استطعتم أن ال تغلبوا على صال

من صلى الربدين دخل اجلنة انتهى وقرأ الكسائي و أبو بكر عن عاصم ترضى أي لعلك تعطى ما يرضيك مث أمر 
من الدنيا إذ ذلك سبحانه نبيه صلى اهللا عليه و سلم باالحتقار لشأن الكفرة واإلعراض عن أمواهلم وما يف أيديهم 

منحسر عنهم صائر إىل خزي واألزواج األنواع فكأنه قال إىل ما متعنا به أقواما منهم وأصنافا وقوله زهرة احلياة 
الدنيا شبه سبحانه نعم هؤالء الكفار بالزهر وهو ما اصفر من النور وقيل الزهر النور مجلة ألن الزهر له منظر مث 

مث أخرب سبحانه نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن ذلك إمنا هو ليختربهم به  يضمحل عن قرب فكذلك مال هؤالء
وزهرة منصوب على الذم أو مفعول ثان  -وجيعله فتنة هلم وأمرا جيازون عليه أسوء اجلزاء لفساد تقلبهم فيه ص 

نيا خري ورزق اآلخرة ملتعنا مضمن معىن أعطينا ورزق اهللا تعاىل الذي أحله للمتقني من عباده خري وأبقى أي رزق الد
أبقى وبني أنه خري من رزق الدنيا مث أمره سبحانه وتعاىل بأن يأمر أهله بالصالة وميتثلها معهم ويصطرب عليها 

ويالزمها وتكفل هو تعاىل برزقه ال إله إال هو وأخربه أن العاقبة للمتقني بنصره يف الدنيا ورمحته يف اآلخرة وهذا 
ه و سلم ويدخل يف عمومه مجيع أمته وروي أن عروة بن الزبري رضي اهللا عنه كان إذا اخلطاب للنيب صلى اهللا علي



رأى شيئا من أخبار السالطني وأحواهلم بادر إىل منزله فدخله وهو يقول وال متدن عينيك اآلية إىل قوله وأبقى مث 
أهل داره لصالة الليل ويصلي ينادي الصالة الصالة رمحكم اهللا ويصلي وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوقظ 

  هو ويتمثل باآلية قال الداودي وعن عبد اهللا بن سالم قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل بأهله ضيق 

أو شدة أمرهم بالصالة مث قرأ وأمر أهلك بالصالة إىل قوله للتقوى انتهى قال ابن عطاء اهللا يف التنوير وأعلم أن 
لفهم عن اهللا تعاىل كيف يطلبون رزقهم فإذا توقفت عليهم أسباب املعيشة أكثروا من اخلدمة هذه اآلية علمت أهل ا

واملوافقة وقرعوا باب الرزق مبعاملة الرزاق جل وعال مث قال ومسعت شيخنا أبا العباس املرسي رضي اهللا عنه يقول 
هللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ففي العز الذي واهللا ما رأيت العزة إال يف رفع اهلمة عن اخللق وأذكر رمحك اهللا هنا و

أعز اهللا به املؤمن رفع مهته إىل مواله وثقته به دون من سواه وأستحي من اهللا بعد أن كساك حله األميان وزينك 
بزينة العرفان أن تستويل عليك الغفلة والنسيان حىت متيل إىل األكوان أو تطلب من غريه تعاىل وجود إحسان مث قال 

اهلمة عن اخللق هو ميزان ذوي الكمال ومسبار الرجال وكما توزن الذوات كذلك توزن األحوال والصفات  ورفع
انتهى ومن كتاب صفوة التصوف أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي احلافظ حديث بسنده عن ابن عمر قال أتى 

موجزا فقال له النيب صلى اهللا عليه صل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا حدثين حديثا واجعله 
صالة مودع كأنك تراه فإن كنت ال تراه فإنه يراك وايأس مما يف أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه ورواه 
أبو أيوب األنصاري مبثله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقالوا لوال يأتينا حممد بآية من ربه أي بعالمة مما اقترحناها 

ليه مث وخبهم سبحانه بقوله أومل تأهتم بينة ما يف الصحف األوىل أي ما يف التوراة وغريها ففيها أعظم شاهد وأكرب ع
آية له سبحانه وقوله سبحانه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل إرسالنا إليهم حممدا لقالوا ربنا لوال 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيتج على اهللا تعاىل يوم  أرسلت إلينا رسوال اآلية وروى أبو سعيد اخلدري
  القيامة ثالثة اهلالك يف الفترة واملغلوب على عقله والصيب الصغري فيقول املغلوب على عقله رب 

مل جتعل يل عقال ويقول الصيب حنوه ويقول اهلالك يف الفترة رب مل ترسل إيل رسوال ولو جاءين لكنت أطوع خلقك 
فترتفع هلم نار ويقال هلم ردوها فريدها من كان يف علم اهللا أنه سعيد ويكع عنها الشقي فيقول اهللا تعاىل  لك قال

أما الصيب واملغلوب على عقله فبني أمرمها وأما صاحب الفترة فليس  -إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم قال ع 
قريش وغريهم ممن علم ومسع نبؤة ورسالة يف أقطار ككفار قريش قبل بعثة النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن كفار 

األرض ليس بصاحب فترة وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرجل أيب وأبوك يف النار ورأى صلى اهللا عليه و 
سلم عمرو بن حلي يف النار إىل غري هذا مما يطول ذكره وإمنا صاحب الفتره يفرض أنه آدمي مل يطرأ إليه أن اهللا 

بعث رسوال وال دعا إىل دين وهذا قليل الوجود إال أن يشذ يف أطراف األرض واملواضع املنقطعة عن العمران تعاىل 
والصحيح يف هذا الباب أن أوالد املشركني يف اجلنة وأما أوالد املسلمني ففي اجلنة من غري شك متفق عليه  -ت 

 عليه و سلم قال سألت ريب يف الالهني من ذرية وقد أسند أبو عمر يف التمهيد من طريق أنس عن النيب صلى اهللا
البشر أال يعذهبم فأعطانيهم قال أبو عمر إمنا قيل لألطفال الالهون ألن أعماهلم كاللهو واللعب من غري عقد وال 
عزم مث أسند أبوعمر عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوالد املشركني خدم أهل اجلنة قال أبو عمر 

  عبة وسعيد بن أيب عروبة وأبو عوانة عن قتادة عن أيب سراية العجلي عن سلمان قال وروى ش
أطفال املشركني خدم أهل اجلنة وذكر البخاري حديث الرؤيا الطويل وفيه وأما الرجل الطويل الذي يف الروضه 



ل اهللا وأوالد املشركني فقال فإنه ابراهيم عليه السالم وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقيل يا رسو
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأوالد املشركني ويف رواية والصبيان حوله أوالد الناس 

  وظاهره اهلموم يف مجيع أوالد الناس انتهى من التمهيد والذل واخلزي مقترنان بعذاب اآلخرة 
ق وهذا وعيد بني واهللا املوفق واهلادي إىل وقوله قل كل أي منا ومنكم متربص والتربص التأين والصراط الطري

  الرشاد بفضله 

  سورة األنبياء

  عيهم الصالة والسالم مكية بإمجاع 
بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله عز و جل اقترب للناس حساهبم اآلية روي أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

فقال الذي كان يبين اجلدار ماذا نزل اليوم من القرءان و سلم كان يبين جدارا فمر به آخر يوم نزول هذه السورة 
فقال اآلخر نزل اليوم اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون فنفض يديه من البنيان وقال واهللا ال بنيت قال 

أبو بكر بن العريب قال يل شيخي يف العبادة ال يذهب لك الزمان يف مصاولة األقران ومواصلة األخوان ومل أر 
لخالص شيئا أقرب من طريقني إما أن يغلق اإلنسان على نفسه بابه وإما أن خيرج إىل موضع ال يعرف فيه فإن ل

اضطر إىل خمالطة الناس فليكن معهم ببدنه ويفارقهم بقلبه ولسانه فإن مل يستطع فبقلبه وال يفارق السكوت قال 
... فدام األنس يل ومنى السرور ... يت ولزمت بييت أنست بوحد... القرطيب وأليب سليمان اخلطايب يف هذا املعىن 

  بأين ال أزار وال أزور ... وأدبين الزمان فال أبايل 

  ... أسار اجليش أم ركب األمري ... ولست بسائل ما دمت حيا 
ش انتهى من التذكرة وقوله اقترب للناس حساهبم عام يف مجيع الناس وأن كان املشار إليه يف ذلك الوقت كفار قري

اقترب مبعىن الفعل اجملرد وهو قرب وقيل اقترب ابلغ للزيادة  -ويدل على ذلك ما يأيت بعد من اآليات قال ص 
وهم يف غفلة الواو للحال انتهى وقوله وهم يف غفلة معرضون يريد الكفار ويأخذ عصاة املؤمنني من هذه األلفاظ 

وتأهب للقدوم عليه فقد آن ارحتالك أنت يف سكرة أيها األخ اشعر قلبك مهابة ربك فإليه مئالك  -قسطهم ت 
لذاتك وغشية شهواتك وإغماء غفالتك ومقراض الفناء يعمل يف ثوب حياتك ويفصل أجزاء عمرك جزءا جزءا يف 

سائر ساعاتك كل نفس من أنفاسك جزء منفصل من مجلة ذاتك وبذهاب األجزاء تذهب اجلمل أنت مجلة تؤخذ 
ستويف سائرها عساكر األقضية واألقدار حمدقة بأسوار األعمار هتدمها مبعاول الليل والنهار آحادها وأبعاضها إىل أن ت

فلو أضاء لنا مصباح االعتبار مل يبق لنا يف مجيع أوقاتنا سكون وال قرار انتهى من الكلم الفارقية واحلكم احلقيقية 
عناه حمدث نزوله ال هو يف نفسه وقوله وهم وقوله ما يأتيهم من ذكر وما بعده خمتص بالكفار والذكر القرءان وم

يلعبون مجلة يف موضع احلال أي استماعهم يف حال لعب فهو غري نافع وال واصل إىل النفس وقوله الهية حال بعد 
حال واختلف النحاة يف إعراب قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا فمذهب سيبويه رمحه اهللا تعاىل أن الضمري يف 

الذين بدل منه وقال ليس يف القرءان لغة من قال أكلوين الرباغيث ومعىن أسروا النجوى تكلمهم أسروا فاعل وأن 
  بينهم يف السر ومناجات بعضهم لبعض وقال أبو عبيدة اسروا أظهروا وهو من األضداد مث 



عىن أفتتبعون بني تعاىل األمر الذي تناجوا به وهو قول بعضهم لبعض على جهة التوبيخ بزعمهم أفتأتون السحر امل
السحر وأنتم تبصرون مث أمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن يقول هلم وللناس مجيعا قل ريب يعلم القول يف 
السماء واألرض أي يعلم أقوالكم هذه وهو باملرصاد يف اجملازاة عليها مث عدد سبحانه مجيع ما قالته طوائفهم ووقع 

ة هلا ليبني اضطراب أمرهم فقال تعاىل بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو اإلضراب بكل مقالة عن املتقدم
شاعر واألضغاث األخالط مث حكى سبحانه اقتراحهم ءاية تضطرهم كناقة صاحل وغريها وقوهلم كما أرسل األولون 

ل عليه املعىن تقديره دال على معرفتهم بإتيان الرسل األمم املتقدمة وقوله سبحانه ما ءامنت قبلهم فيه حمذوف يد
واآلية اليت طلبوها عادتنا أن القوم أن كفروا هبا عاجلناهم وما آمنت قبلهم قرية من القرى اليت نزلت هبا هذه 

النازلة أفهذه كانت تؤمن وقوله أهلكناها مجلة يف موضع الصفة لقرية واجلمل إذا اتبعت النكرات فهي صفات هلا 
منها وقوله سبحانه وما أرسلنا قبلك إال رجاال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن وإذا اتبعت املعارف فهي أحوال 

كنتم ال تعلمون هذه اآلية رد على من استبعد منهم أن يبعث اهللا بشرا رسوال والذكر هو كل ما يأيت من تذكري اهللا 
يكونوا أهل القرءان يف ذلك عباده فأهل القرءان أهل ذكر وأما احملال على سؤاهلم يف هذه اآلية فال يصح أن 

الوقت ألهنم كانوا خصومهم وأمنا أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث كانوا موافقني لكفار قريش على 
ترك اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وقوله سبحانه وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام قيل اجلسد من 

م املتغذي من األجسام وغري املتغذي فجعلناهم جسدا على التأويل األول بني األحياء ماال يتغذى وقيل اجلسد يع
تعاىل االمر الذى تناجوا به وهو قول بعضهم لبعض على جهة التوبيخ بزعمهم افتاتون السحر املعىن افتتبعون 

قل رىب يعلم القول ىف السحر وانتم تبصرون مث امر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم ان يقول هلم وللناس مجيعا 
السماء واالرض اي يعلم اقوالكم هذه وهو باملرصاد ىف اجملازاة عليها مث عدد سبحانه مجيع ما قالته طوائفهم ووقع 

االضراب بكل مقالة عن املتقدمة هلا لينب اضطراب امرهم فقال تعاىل بل قالوا اضغاث احالم بل افتراه بل هو شاعر 
حانه اقتراحهم اية تضطرهم كناقة صاحل وغريها وقوهلم كما ارسل االولون دال واضغاث االخالط مث حكى سب

على معرفتهم باتيان الرسل االمم املتقدمة وقوله سبحانه ماءامنت قبلهم فيه حمذوف يدل عليه املعىن تقديره واآلية 
ى الىت نزلت هبا هذه الناولة الىت طلبوها عادتنا ان القوم ان كفروا هبا عاجلناهم وما ءامنت قبلهم قرية من القر

أفهذه كانت تومن وقوله اهلكناها مجلة ىف موضع الصفة لقرية واجلمل اذا اتبعت النكرات فهى صفات هلا واذا 
اتبعت املعارف فهى احوال منها وقوله سبحانه وما ارسلنا قبلك اال رجاال يوحى اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم 

لى من استبعد منهم ان يبعث اهللا بشرا رسوال والذكر هو كل ما ياتى من تذكري اهللا ال تعلمون هذه اآلية رد ع
عباده فاهل القرءان اهل ذكر واما احملال على سؤاهلم ىف هذه اآلية فال يصح ان يكونوا اهل القرءان فال ذلك 

وافقني لكفار قريش على الوقت الهنم كانوا خصومهم وامنا احيلوا على سؤال احبار اهل الكتاب من حيث كانوا م
ترك االميان مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وقوله سبحانه وما جعلناهم جسدا ال ياكلون الطعام قيل اجلسد من 
  االحياء ماال يتغذى وقيل اجلسد يعم املتغذى من االجسام وغري املتغذى فجعلناهم جسدا على التاويل االول 

صفته وقوله سبحانه مث صدقناهم الوعد اآلية هذه ءاية وعيد وقوله ومن  منفى وعلى الثاىن موجب والنفى واقع على
نشاء يعىن من املومنني واملسرفون الكفار مث وجهنم تعاىل بقوله لقد أنزلنا اليكم كتابا يعىن القرءان فيه ذكركم أي 

وقصمنا معناه أهلكنا  شرفكم ءاخر الدهر وىف هذا التحريض هلم مث أكد التحريض بقوله افال تعقلون وكم للتكثري
واصل القصم الكسر ىف اإلجرام فإذا استعري للقوم والقرية وحنو ذلك فهو ما يشبه الكسر وهو إهالكهم وأنشأنا 
أي خلقنا وبثثنا أمة أخرى غري املهلكة وقوله فلما أحسوا وصف عن حال قرية من القرى اجململة أوال قيل كانت 



ىل أهلها رسوال فقتلوه فأرسل اهللا تعاىل عليهم خبتنصر صاحب بين اسراءيل باليمن تسمى حضور بعث اهللا تعاىل إ
فهزموا جيشه مرتني فنهض ىف الثالثة بنفسه فلما هزمهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربني وحيتمل أن ال يريد باآلية 

ن أخذوا يف الفرار قرية بعينها وأن هذا وصف حال كل قرية من القرى املعذبة إذا أحسوا العذاب من أي نوع كا
واحسوا باشروه باحلواس ص اذا هم منها يركضون إذا الفجائية وهى وما بعدها جواب ملا انتهى وقوله ال تركضوا 
حيتمل على الرواية املتقدمة أن يكون من قول رجال خبتنصر على جهة اخلداع واالستهزاء هبم فلما انصرفوا راجعني 

لنيب املقتول فقتلوا بالسيف عن آخرهم قال وهذا كله مروى وحيتمل أن يكون أمر خبتنصرأن ينادى فيهم ياثارات ا
ال تركضوا إىل ءاخر اآلية من كالم مالئكة العذاب على جهة اهلزءهبم وقوله حصيدا أي بالعذاب كحصيد الزرع 

سماء واألرض وما باملنجل وخامدين أي موتى مشبهني بالنار إذا طفئت مث وعظ سبحانه السامعني بقوله وما خلقنا ال
  بينهما العبني وقوله سبحانه لو أردنا ان نتخذ هلوا اآلية ظاهر اآلية الرد على من قال من الكفار ىف أمر مرمي 

وما ضارعه من الكفر تعاىل اهللا عن قول املبطلني وان ىف قوله ان كنا فاعلني حيتمل ان تكون شرطية وحيتمل ان 
ل هذا قد قيل واحلق عام ىف القرءان والرسالة والشرع وكل ما هو حق فيدمغه تكون نافية مبعىن ما كنا فاعلني وك

معناه يصيب دماغه وذلك مهلك ىف البشر فكذلك احلق يهلك الباطل والويل اخلزى وقيل هو اسم واد ىف جهنم 
 اهللا عن قوهلم وقوله وانه املراد ىف هذه اآلية وهذه خماطبة للكفار الذين وصفوا اهللا عز و جل مبا ال جيوز عليه تعاىل

ومن عنده اآلية عند هنا ليست ىف املسافات وامنا هى تشريف ىف املنزلة وال يستحسرون اي ال يكلون واحلسري من 
االبل املعىي وقوله ال يفترون وىف الترمذى عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىن ارى ما ال ترون 

لسماء وحق هلا ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع اال وملك واضع جبهته ساجدا هللا وامسع ما ال تسمعون اطت ا
احلديث قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وىف الباب عن عائشة وابن عباس وانس انتهى من اصل الترمذي اعىن 

لتمانع بقوله لو كان جامعة وقوله سبحانه ام اختذوا ءاهلة من االرض هم ينشرون اي حييون غريهم مث بني تعاىل امر ا
فيهما ءاهلة اال اهللا لفسدتا وقد تقدم ايضاح ذلك عند قوله تعاىل اذا البتغوا اىل ذي العرش سبيال وقوله هذا ذكر 
من معى وذكر من قبلى حيتمل ان يريد باالشارة بقوله هذا اىل مجيع الكتب املنزلة قدميها وحديثها اهنا بني ان اهللا 

ه حيتمل ان يريد بقوله هذا القرءان واملعىن فيه نبأ االولني واآلخرين فنص اخبار االولني اخلالق واحد ال شريك ل
وذكر الغيوب ىف امورهم حسبما هى ىف الكتب املتقدمة وذكر اآلخرين بالدعوة وبيان الشرع هلم مث حكم عليهم 

م ال يعلمون بل املعىن فهم سبحانه بان اكثرهم ال يعلمون احلق العراضهم عنه وليس املعىن فهم معرضون الهن
  معرضون ولذلك 

ال يعلمون احلق وباقى اآلية بني مث بني سبحانه نوعا آخر من كفرهم بقوله وقالوا اختذ الرمحن ولدا اآلية كقوله 
بعضهم اختذ املالئكة بناتا وكما قالت النصارى ىف عيسى بن مرمي واليهود ىف عزير وقوله سبحانه بل عباد مكرمون 

بل اضراب عن نسبه الولد اليه تعاىل عن ذلك علوا كبريا وعباد  -تشمل املالئكة وعيسى وعزير وقال ص عبارة 
خرب مبتدإ حمذوف اي هم عباد قاله ابو البقاء انتهى وقوله سبحانه ال يسبقونه بالقول عبارة عن حسن طاعتهم 

تضى اهللا ان يشفع له قال بعض املفسرين الهل ال ومراعاهتم المتثال االمر مث اخرب تعاىل اهنم ال يشفعون اال ملن ار
اله اال اهللا واملشفق املبالع ىف اخلوف احملترق النفس من الفزع على امرما وقوله سبحانه ومن يقل منهم اىن اله من 
قل دونه اآلية املعىن ومن يقل منهم كذا ان لو قاله وليس منهم من قال هذا وقال بعض املفسرين املراد بقوله ومن ي

اآلية ابليس وهذا ضعيف الن ابليس مل يرو قط انه ادعى الربوبية مث وقفهم سبحانه على عربة دالة على وحدانيته 



جلت قدرته فقال اومل ير الذين كفروا ان السموات واالرض كانتا رتقا والرتق امللتصق بعضه ببعض الذى ال صدع 
كانتا رتقا ففتقنامها فقالت فرقة كانت السماء ملتصقة باالرض فيه وال فتح ومنه امرأة رتقاء واختلف يف معىن قوله 

ففتقها اهللا باهلواء وقالت فرقة كانت السموات ملتصقة بعضها ببعض واالرض كذلك ففتقهما اهللا سبعا سبعا فعلى 
ففتقهما  هذين القولني فالرؤية املوقف عليها رؤية قلب وقالت فرقة السماء قبل املطر رتق واالرض قبل النبات رتق

اهللا تعاىل باملطر والنبات كما قال تعاىل والسماء ذات الرجع واالرض ذات الصدع وهذا قول حسن جيمع العربة 
  وتعديد النعمة واحلجة مبحسوس بني ويناسب قوله تعاىل وجعلنا من املاء كل شىء حي اي من املاء الذى كان عن 

لت فرقة السماء واالرض رتق بالظلمة ففتقهما اهللا بالضوء والرؤية الفتق فيظهر معىن اآلية ويتوجه االعتبار هبا وقا
على هذين القولني رؤية العني وباقي اآلية بني قال ص قال الزجاج السموات مجع اريد به الواحد ولذا قال كانتا 

عام ىف احلفظ  رتقا وقال احلوىف قال كانتا والسموات مجع النه اراد الصنفني انتهى وقوله سقفا حمفوظا احلفظ هنا
من الشيطان ومن الوهى والسقوط وغري ذلك من اآلفات والفلك اجلسم الدائر دورة اليوم والليلة ويسبحون معناه 

يتصرفون وقالت فرقة الفلك موج مكفوف ورأوا قوله يسبحون من السباحة وهى العوم وقوله عز و جل وما 
اخلالدون ان مت وقوله سبحانه كل نفس ذائقة املوت اآلية  جعلنا لبشر من قبلك اخللد اآلية وتقدير الكالم افهم

موعظة بليغة ملن وفق قال ابو نعيم كان الثورى رضى اهللا عنه اذا ذكر املوت ال ينتفع به اياما انتهى من التذكرة 
ال المره للقرطيب قال عبد احلق يف العاقبة وقد أمر النيب صلى اهللا عيله وسلم بذكر املوت وأعاد القول فيه هتوي

وتعظيما لشانه مث قال واعلم ان كثرة ذكر املوت يردع عن املعاصى ويلني القلب القاسى قال احلسن ما رأيت 
عاقال قط اال وجدته حذرا من املوت حزينا من اجله مث قال واعلم ان طول االمل يكسل عن العمل ويورث التواىن 

بالعيان فال حيتاج اىل بيان وال يطالب صاحبه بالربهان كما أن  وخيلد اىل االرض ومييل اىل اهلوى وهذا امر قد شوهد
قصره يبعث على العمل وحيمل على املبادرة وحيث على املسابقة قال النىب صلى اهللا عليه و سلم انا النذير واملوت 

قدم الشر على املغري والساعة املوعد ذكره القاضى ابو احلسن بن صخر ىف الفوائد انتهى ونبلوكم معناه خنتربكم و
لفظه اخلري ألن العرب من عادهتا ان تقدم االقل واألردى ومنه قوله تعاىل فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 

  سابق باخلريات فبدأ تعاىل ىف تقسيم امه سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ل وغريه وان مبعىن ما وىف الكالم حذف بالظامل وفتنة معناه امتحانا وقوله تعاىل واذا رءاك الذين كفروا كأيب جه
تقديره يقولون أهذا الذى وقال ص ان نافية والظاهر اهنا وما دخلت عليه جواب اذا انتهى وقوله سبحانه وهم 

بذكر الرمحن هم كافرون روى ان اآلية نزلت حني انكروا هذه اللفظة وقالوا ما نعرف الرمحن اال يف اليمامة وظاهر 
قصد به العبارة عن اهللا عز و جل ووصف سبحانه اإلنسان الذى هو اسم جنس بانه خلق من  الكالم ان الرمحن

عجل وهذا على جهة املبالغة كما تقول للرجل البطال انت من لعب وهلو وقوله سبحانه لو يعلم الذين كفروا حني 
احملذوف ملا استعجلوا وحنوه  ال يكفون عن وجوههم النار اآلية حذف جواب لو اجيازا لداللة الكالم عليه وتقدير

وذكر الوجوه لشرفها من االنسان مث ذكر الظهور ليبني عموم النار جلميع ابداهنم والضمري ىف قوله بل تاتيهم بغتة 
للساعة الىت تصريهم اىل العذاب وحيتمل ان يكون للنار وينظرون معناه يؤخرون وحاق معناه حل ونزل ويكلؤكم 

وال هم منا يصبحون حيتمل تاويلني احدمها جيارون ومينعون واآلخر والهم منا يصبحون اي حيفظكم وقوله سبحانه 
خبري وتزكية وحنو هذا وقوله سبحانه افال يرون أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها اآلية نايت األرض معناه بالقدرة 

ن االطراف موت العلماء مث ونقص االرض اما ان يريد بتخريب املعمور واما مبوت البشر وقال قوم النقص م



خاطب سبحانه نبيه صلى اهللا عليه و سلم متوعدا هلؤالء الكفرة بقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك اآلية 
والنفحة اخلطرة واملسة واملعىن ولئن مستهم صدمة عذاب ليند من وليقرن بظلمهم وباقي اآلية بني وقال الثعليب 

وقوله سبحانه ليوم القيامة قال ابو حبان الالم للظرفية مبعىن ىف انتهى قال  نفحة أي طرف قاله ابن عباس انتهى
  القرطىب ىف تذكرته قال العلماء اذا انقضى احلساب 

كان بعده وزن االعمال الن الوزن للجزاء فينبغى ان يكون بعد احملاسبة واختلف ىف امليزان واحلوض اهبما قبل 
ح ان احلوض قبل امليزان وذهب صاحب القوت وغريه اىل ان حوض النىب اآلخر قال ابو احلسن القابسي والصحي

صلى اهللا عليه و سلم امنا هو بعد الصراط قال القرطىب والصحيح ان النيب صلى اهللا عليه و سلم حوضني وكالمها 
عليهم يسمى كوثرا وان احلوض الذى يذاد عنه من بدل وغري يكون ىف املوقف قبل الصراط وكذا حياض االنبياء 

الصالة والسالم تكون ىف املوقف على ما ورد ىف ذلك من االخبار انتهى والفرقان الذى اوتى موسى وهارون قيل 
التوراة وهى الضياء والذكر وقالت فرقة الفرقان هو ما رزقهما اهللا تعاىل من نصر وظهور على فرعون وغري ذلك 

وهذا ذكر مبارك يعين القرءان مث وقفهم سبحانه تقريرا  والضياء التوراة والذكر مبعىن التذكرة وقوله سبحانه
وتوبيخا هل يصح هلم إنكار بركته وما فيه من الدعاء اىل اهللا تعاىل واىل صاحل العمل وقوله سبحانه ولقد آتينا 
ه إبراهيم رشده اآلية الرشد عام اي ىف مجيع املراشد وانواع اخلريات وقال الثعلىب رشده أي توفيقه وقيل صالح

انتهى وقوله وكنا به عاملني مدح البراهيم عليه السالم اي عاملني مبا هل له وهذا حنو قوله تعاىل اهللا اعلم حيث جيعل 
رسالته والتماثيل االصنام وقوله وتاهللا ألكيدن أصنامكم اآلية روى انه حضرهم عيد هلم فعزم قوم منهم على 

احواهلم فمشى معهم فلما كان ىف الطريق ثىن عزمه على ابراهيم ىف حضوره طعما منهم ان يستحسن شيأ من 
التخلف عنهم فقعد وقال هلم اىن سقيم فمر به مجهورهم مث قال ىف خلوة من نفسه وتاهللا الكيدن اصنامكم فسمعه 

قوم من ضعفتهم ممن كان يسري يف ءاخر الناس وقوله بعد ان تولوا مدبرين معناه اىل عيدكم مث انصرف ابراهيم عليه 
  السالم اىل بيت اصنامهم فدخله ومعه قدوم فوجد االصنام قد وقفت اكربها اول مث 

الذي يليه فالذي يليه وقد جعلوا اطعمتهم ىف ذلك اليوم بني يدي االصنام تربكا لينصرفوا من ذلك العيد اىل اكله 
ه تركه حباله وعلق القدوم ىف فجعل عليه السالم يقطعها بتلك القدوم ويهشمها حىت أفسد أشكاهلا حاشا الكبري فان

يده وخرج عنها وجذاذا معناه قطعا صغارا واجلذ القطع والضمري ىف اليه اظهر ما فيه انه عائد على ابراهيم اي فعل 
  هذا كله ترجيا منه ان يعقب ذلك منهم رجعه اليه واىل شرعه وحيتمل ان يعود على كبريهم 

ىن فانصرفوا من عيدهم فرأوا ما حدث بآهلتهم فقالوا من فعل هذا بئاهلتنا وقوله سبحانه قالوا من فعل هذا اآلية املع
وقالوا الثاىن الضمري فيه للقوم الضعفة الذين مسعوا قول ابراهيم تاهللا ألكيدن أصنامكم وقوله على أعني الناس يريد 

الكيدن وحيتمل ان يريد به  ىف احلفل ومبحضر اجلمهور وقوله يشهدون حيتمل ان يريد الشهادة عليه بفعله او بقوله
املشاهدة اي يشاهدون عقوبته او غلبته املؤدية اىل عقوبته وقوله عليه السالم بل فعله كبريهم هذا على معىن 

االحتجاج عليهم اي انه غار من ان يعيد هو وتعبد الصغار معه ففعل هذا هبا لذلك وىف احلديث الصحيح عن النىب 
يكذب ابراهيم عليه السالم االثالث كذبات قوله اىن سقيم وقوله بل فعله كبريهم هذا صلى اهللا عليه و سلم قال مل 

وقوله للملك هي اخىت وكانت مقاالته هذه يف ذات اهللا وذهبت فرقة اىل ان معىن احلديث مل يكذب ابراهيم أي مل 
ال قوله فعله ليس من يقل كالما ظاهرةالكذب او يشبه الكذب وذهب الفراء اىل جهة اخرى ىف التأويل بان ق

الفعل وامنا هو فعله على جهة التوقع حذف الالم على قوهلم عله مبعىن لعله مث خففت الالم قال ع وهذا تكلف ت 



قال عياض واعلم اكرمك اهللا ان هذه الكلمات كلها خارجة عن الكذب الىف القصد والىف غريه وهى داخلة ىف 
  فأما قوله بل فعله كبريهم  باب املعاريض الىت فيها مندوحة عن الكذب

هذا فانه علق خربه بشرط النطق كأنه قال ان كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه انتهى مث ذكر بقية 
التوجيه وهو واضح النطيل بسرده وقوله سبحانه فرجعوا اىل انفسهم فقالوا انكم انتم الظاملون اي ىف توقيف هذا 

معكم من تسئلون مث رأوا ببديهة العقل ان االصنام ال تنطق فقالوا البراهيم حني الرجل على هذا الفعل وانتم 
نكسوا يف حريهتم لقد علمت ما هؤالء ينطقون فوجد ابراهيم عليه السالم عند هذه املقالة موضع احلجة ووقفهم 

وله اف لكم وملا تعبدون من موخبا هلم بقوله أفتعبدون من دون اهللا ماال ينفعكم شيأ اآلية مث حقر شأهنم وشأهنا بق
دون اهللا اآلية ص وقوهلم لقد علمت جواب قسم حمذوف معمول لقول حمذوف ىف موضع احلال اي قائلني لقد 

علمت انتهى وقال الثعلىب فرجعوا اىل انفسهم اي تفكروا بعقوهلم فقالوا ما نراه اال كما قال انكم انتم الظاملون ىف 
ا الكبري وما قدمناه عن ع هو االوجه وأف لفظة تقال عند املستقذرات من األشياء عبادتكم االصنام الصغار مع هذ

ويستعار ذلك للمستقبح من املعاىن مث اخذهتم العزة باالمث وانصرفوا اىل طريق الغلبة والغشم فقالوا حرقوه روى ان 
ه االرض فهو يتجلجل فيها اىل قائل هذه املقالة هو رجل من االكراد من اعراب فارس اي من باديتها فخسف اهللا ب

يوم القيامة وروى انه ملا امجع رأيهم على حتريقه حبسه منرود امللك لعنه اهللا وامر جبمع احلطب حىت اجتمع منه ما 
شاء اهللا مث اضرم نارا فلما ارادوا طرح ابراهيم فيها مل يقدروا على القرب منها فجاءهم ابليس ىف صورة شيخ فقال 

م ءالة يلقى هبا فعلمهم صنعة املنجنيق مث اخرج ابراهيم عليه السالم فشد رباطا ووضع ىف كفة هلم انا اصنع لك
املنجنيق ورمى به فتلقاه جربيل عليه السالم ىف اهلواء فقال له الك حاجة فقال اما اليك فال واما اىل اهللا فبلى ت 

  قال ابن عطاء اهللا ىف التنوير 

ىف املنجنيق فتعرض له جربيل فقال الك حاجة فقال اما اليك فال واما اىل رىب  وكن أيها األخ إبراهيما اذ زج به
فبلى فاسئله قال حسيب من سؤايل علمه حباىل فانظر كيف رفع مهته عن اخللق ووجهها اىل امللك احلق فلم يستغث 

مه من منرود ونكاله جبربيل وال احتال على السؤال بل رأى ربه تعاىل اقرب اليه من جربيل ومن سؤاله فلذلك سل
  وانعم عليه بنواله وافضاله انتهى 

وقوله سبحانه قلنا يا نار كوىن بردا وسالما قال بعض العلماء فيما روي ان اهللا تعاىل لو مل يقل وسالما هللك ابراهيم 
صصه فاختصرناه من برد النار وروي انه ملا وقع ىف النار سلمه اهللا واحترق احلبل الذى ربط به وقد اكثر الناس ىف ق

لعدم صحة اكثره وروى ان ابراهيم عليه السالم كان له بسط وطعام ىف تلك النار كل ذلك من اجلنة وروى ان 
العيدان اينعت وأمثرت له هناك مثارها وروي اهنم قالوا ان هذه نار مسحورة ال حترق فرموا فيها شيخا منهم 

ية املغنم ىف اسم اهللا االعظم وهو من االئمة احملدثني وعن فاحترق واهللا اعلم مبا كان من ذلك ت قال صاحب غا
االمام امحد بن حنبل رمحه اهللا انه يكتب للمحموم ويعلق عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم يا اهللا يا اهللا حممد رسول اهللا 

ن اللهم رب جربيل صلى اهللا عليه و سلم يا نار كوىن بردا وسالما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم االخسري
وميكائيل اشف حاملها حبولك وقوتك وجربوتك يا ارحم الرامحني انتهى وقوله وسالما معناه وسالمة والكيد هو ما 

ارادوه من حرقة وقوله سبحانه وجنيناه ولوطا اآلية روى ان ابراهيم عليه السالم ملا خرج من النار احضره منرود 
ن جنود ربك الذى تزعم فقال له عليه السالم سرييك فعل اضعف جنوده فبعث وقال له ىف بعض قوله يا ابراهيم اي

  اهللا تعاىل على منرود واصحابه سحابة من بعوض فاكلتهم عن آخرهم ودواهبم حىت كانت العظام تلوح بيضاء 



يه ودخلت منها بعوضة ىف رأس منرود فكان رأسه يضرب بالعيدان وغريها مث هلك منها وخرج ابراهيم وابن اخ
لوط عليهما السالم من تلك االرض مهاجرين وهى كوثى من العراق ومع ابراهيم ابنت عمه سارة زوجته ويف تلك 
السفرة لقى اجلبار الذى رام اخذها منه واختلف ىف االرض الىت بورك فيها وحنا اليها ابراهيم ولوط عليهما السالم 

هيم بالسبع من ارض فلسطني وهى برية الشام ونزل لوط فقالت فرقة هى مكة وقال اجلمهور هى الشام فنزل ابرا
باملؤتكفة والنافلة العطية وباقى اآلية بني وخبائث قرية لوط هى اتيان الذكور وتضارطهم ىف جمالسهم اىل غري ذلك 

غلبة من قبيح افعاهلم وقوله سبحانه ىف نوح عليه السالم ونصرناه من القوم آآلية ملا كان جل نصرته النجاة وكانت 
قومه بامر اجنيب منه حسن ان يقول نصرناه من وال تتمكن هنا على قال ص عدي نصرناه مبن لتضمنه معىن جنينا 

وعصمنا ومنعنا وقال ابو عبيدة من مبعىن على ت وهذا اوىل واما االول ففيه نظرالن تلك االلفاظ املقدمة كلها غري 
ام ترجيح الثاىن وذكر هؤالء االنبياء عليهم السالم ضرب مرادفة لنصرنا انتهى ت وكذا يظهر من كالم ابن هش

  مثل لقصة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم مع قومه وجناة االنبياء وهالك مكذبيهم ضمنها توعد لكفار قريش وقوله 
اتينا تعاىل وداود وسليمان املعىن واذكر داود وسليمان هكذا قدره مجاعة من املفسرين وحيتمل ان يكون املعىن و

داود والنفش هو الرعى ليال ومضى احلكم ىف االسالم بتضمني ارباب النعم ما افسدت بالليل الن على اهلها ان 
يثقفوها وعلى اهل الزروع حفظها بالنهار هذا هو مقتضى احلديث ىف ناقة ابن عازب وهو مذهب مالك ومجهور 

ملدينة الىت هى حيطان حمدقة واما البالد الىت هى زروع االمة وىف كتاب ابن سحنون ان احلديث امنا جاء يف امثال ا
  متصله غري حمظرة 

فيضمن ارباب النعم ما افسدت بالليل والنهار قال ص والضمري ىف قوله حلكمهم يعود على احلاكمني واحملكوم له 
ى قال ابن العرىب ىف وعليه ابو البقاء وقيل الضمري لداود وسليمان عليهما السالم فقط ومجع الن االثنني مجع انته

احكامه املواشي على قسمني ضوار وغري ضوار وهكذا قسمها مالك فالضوارى هى املعتادة باكل الزروع والثمار 
فقال مالك تغرب وتباع ىف بلد ال زرع فيه ورواه ابن القاسم ىف الكتاب وغريه قال ابن حبيب وان كره ذلك 

بفساد الزرع ان تغرب وتباع واما ما يستطاع االحتراز منه فال يؤمر  ارباهبا وكان قول مالك ىف الدابة الىت ضريت
  صاحبه باخراجه عن ملكه وهذا بني انتهى 

وقوله يسبحن اي يقلن سبحان اهللا هذا قول االكثر وذهبت فرقة منهم منذر بن سعيد اىل أنه مبعىن يصلني معه 
ص ولبوس معناه ملبوس كالركوب مبعىن املركوب بصالته واللبوس ىف اللغة هو السالح فمنه الدرع وغريه قال 

  قال الشاعر 
  ... سوابغ بيض الخترقها النبل ... عليها اسود ضاريات لبوسهم ... 

ولسليمان الريح اي وسخرنا لسليمان الريح هذا على قراءة النصب وقرأت فرقة الريح بالرفع ويروى ان الريح 
بساطه وقد مد حول البساط باخلشب وااللواح حىت صنع سريرا  العاصفة كانت هتب على سرير سليمان الذى فيه

حيمل مجيع عسكره واقواته فتقله من االرض ىف اهلواء مث تتواله الريح الرخاء بعد ذلك فتحمله اىل حيث اراد 
 سليمان قال ص والعصف الشدة والرخاء اللني انتهى وقوله تعاىل اىل االرض الىت باركنا فيها اختلف فيها فقالت

فرقة هي الشام وكانت مسكنة وموضع ملكه وقد قال بعضهم ان العاصفة هي يف القفول على عادة البشر 
  والدواب ىف االسراع اىل الوطن وان الرخاء كانت ىف البدأة حيث اصاب اي حيث يقصد الن ذلك 



نت وذلك انه مل يكن يسري وقت تأن وتدبري وتقلب رأي وحيتمل ان يريد االرض الىت يسري اليها سليمان كائنة ما كا
اىل االرض اال اصلحها اهللا تعاىل به صلى اهللا عليه و سلم وال بركة اعظم من هذا والغوص الدخول ىف املاء 

واالرض والعمل دون ذلك البنيان وغريه من الصنائع واخلدمة وحنوها وكنا هلم حافظني قيل معناه من افسادهم ما 
نه وانت ارحم الرامحني هذا االسم املبارك مناسب حلال ايوب عليه السالم صنعوه وقيل غري هذا ت وقوله سبحا

وقد روى اسامة بن زيد رضى اهللا عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ان هللا تعاىل ملكا موكال مبن يقول يا 
اه احلاكم ىف املستدرك وعن ارحم الرامحني فمن قاهلا ثالثا قال له امللك ان ارحم الرامحني قد اقبل عليك فاسئل رو

انس بن مالك رضي اهللا عنه قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل وهو يقول يا ارحم الرامحني فقال له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سل فقد نظر اهللا اليك رواه احلاكم انتهى من السالح وىف قصص ايوب عليه 

ك ان ايوب عليه السالم اصابه اهللا تعاىل باكلة ىف بدنه فلما عظمت السالم طول واختالف وتلخيص بعض ذل
وتقطع بدنه اخرجه الناس من بينهم ومل يبق معه غري زوجته ويقال كانت بنت يوسف الصديق عليه السالم قيل 

وتأتيه امسها رمحة وقيل ىف ايوب انه من بىن اسراءيل وقيل انه من الروم من قرية عيصو فكانت زوجته تسعى عليه 
مبا يأكل وتقوم عليه ودام عليه ضره مدة طويلة وروي أن ايوب عليه السالم مل يزل صابرا شاكرا ال يدعو ىف 

كشف ما به حىت ان الدودة تسقط منه فريدها فمر به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به فحينئذ دعا ربه سبحانه 
اهللا تعاىل له عينا وامر بالشرب منها فربئى باطنه وامر فاستجاب له وكانت امرأته غائبة عنه ىف بعض شأهنا فانبع 

  باالغتسال فربئى ظاهره ورد اىل افضل مجاله وأوتى بأحسن ثياب وهب عليه 

منه ىف ثوبه فناداه ربه سبحانه وتعاىل يا ايوب امل اكن اغنيتك عن هذا فقال ! رجل من جراد من ذهب فجعل حيتقن 
ك فبينما هو كذلك اذا جاءت امرأته فلم تره ىف املوضع فجزعت وظنت انه بلى يا رب ولكن الغىن ىب عن بركت

ازيل عنه فجعلت تتوله فقال هلا ما شأنك ايتها املرأة فهابته حلسن هيئته وقالت اىن فقدت مريضا يل ىف هذا املوضع 
ا نعم واعتنقها وبكى فروى ومعامل املكان قد تغريت وتأملته ىف اثناء املقاولة فرأت ايوب فقالت له انت ايوب فقال هل

انه مل يفارقها حىت اراه اهللا مجيع ماله حاضرا بني يديه واختلف الناس ىف اهله وولده الذين ءاتاه اهللا فقيل كان ذلك 
كله ىف الدنيا فرد اهللا عليه ولده بأعياهنم وجعل مثلهم له عدة ىف اآلخرة وقيل بل اوتى مجيع ذلك ىف الدنيا من اهل 

قدم ع ىف صدر القصة ان اهللا سبحانه اذن إلبليس لعنه اهللا ىف اهالك مال ايوب وىف اهالك بنيه  ومال ت وقد
وقرابته ففعل ذلك امجع واهللا اعلم بصحة ذلك ولو بصحة لوجب تاويله وقوله سبحانه وذكرى للعابدين اي 

  وتذكرة وموعظة للمومنني وال يعبد اهللا اال مؤمن 
يس املعىن واذكر امساعيل وقوله سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا التقدير واذكر ذا وقوله سبحانه وامساعيل وادر

النون قال السهيلى ملا ذكر اهللا تعاىل يونس هنا ىف معرض الثناء قال وذا النون وقال ىف اآلية االخرى وال تكن 
التني وتنزيل الكالم ىف كصاحب احلوت واملعىن واحد ولكن بني اللفظني تفاوت كثري ىف حسن االشارة اىل احل

املوضعني واالضافة بذي أشرف من اإلضافة بصاحب الن قولك ذو يضاف هبا اىل التابع وصاحب يضاف هبا اىل 
  املتبوع انتهى والنون احلوت والصاحب يونس ابن مىت عليه السالم وهو نىب من اهل نينوى 

  هم فذهب فارا بنفسه وقد كان اهللا تعاىل امره وقوله مغاضبا قيل انه غاضب قومه حني طال عليه امرهم وتعنت

مبالزمتهم والصرب على دعائهم فكان ذلك ذنبه اي ىف خروجه عن قومه بغري إذن ربه ت قال عياض والصحيح ىف 
قوله تعاىل اذ ذهب مغاضبا انه مغاضب لقومه لكفرهم وهو قول ابن عباس والضحاك وغريمها اللربه اذ مغاضبة اهللا 



له ومعاداة اهللا كفر ال يليق باملؤمنني فكيف باالنبياء عليهم السالم وفرار يونس عليه السالم خشية  تعاىل معاداة
  تكذيب قومه مبا وعدهم به من العذاب 

وقوله سبحانه فظن ان لن نقدر عليه معناه ان لن نضيق عليه وقيل معناه نقدر عليه ما اصابه وقد قرئى نقدر عليه 
حلسن ظنه بربه انه البقضى عليه بعقوبة وقال عياض ىف موضع آخر وليس ىف قصة يونس بالتشديد وذلك كما قيل 

عليه السالم نص على ذنب وامنا فيها ابق وذهب مغاضبا وقد تكلمنا عليه وقيل امنا نقم اهللا تعاىل عليه خروجه عن 
 ال القاهم بوجه كذاب ابدا وهذا قومه فارا من نزول العذاب وقيل بل ملا وعدهم العذاب مث عفا اهللا عنهم قال واهللا

  كله ليس فيه نص على معصية انتهى 
وقوله سبحانه فظن أن لن نقدر عليه قالت فرقة معناه ان لن نضيق عليه ىف مذهبه من قوله تعاىل يبسط الرزق ملن 

ليه يشاء ويقدر وقرأ الزهرى نقدر بضم النون وفتح القاف وشد الدال وحنوه عن احلسن ورروى ان يونس ع
السالم سجد ىف جوف احلوت حني مسع تسبيح احليتان ىف قعر البحر وقوله اىن كنت من الظاملني يريد فيما خالف 
فيه من ترك مالزمة قومه والصرب عليهم هذا احسن الوجوه فاستجاب اهللا له ت وليس ىف هذه الكلمة ما يدل انه 

ة أخى ذى النون ىف بطن احلوت ال اله اال انت اعترف بذنب كما اشار اليه بعضهم وىف احلديث الصحيح دعو
سبحانك اىن كنت من الظاملني ما دعا هبا عبد مؤمن او قال مسلم اال استجيب له احلديث انتهى وعن سعد ابن 

  مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ىف قوله تعاىل ال إله إال أنت 

ا ىف مرضه اربعني مرة فمات ىف مرضه ذلك اعطى اجر شهيد وأن سبحانك إىن كنت من الظاملني أميا مسلم دعا هب
برئى برئى وقد غفر اهللا له مجيع ذنوبه اخرجه احلاكم ىف املستدرك انتهى من السالح وذكر صاحب السالح ايضا 
ه عن سعد بن اىب وقاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوة ذى النون إذ دعا وهو ىف بطن احلوت ال ال

اال انت سبحانك اىن كنت من الظاملني فانه مل يدع هبا رجل مسلم ىف شيء قط اال استجاب اللله تعاىل له رواه 
الترمذى واللفظ له والنسائى واحلاكم ىف املستدرك وقال صحيح االسناد وزاد فيه من طريق آخر فقال رجل 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال تسمع اىل قول اهللا يارسول اهللا هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول 
  عز و جل وجنيناه من الغم وكذلك ننجى املومنني انتهى والغم ما كان ناله حني التقمه احلوت 

  وقوله سبحانه وزكريا اذ نادى ربه اآلية تقدم امر زكريا 
  م اللفظ يتناول مجيع اإلصالح وقوله سبحانه وأصلحنا له زوجه قيل بان جعلت ممن حتمل وهى عاقر قاعد وعمو

وقوله تعاىل ويدعوننا رغبا ورهبا املعىن اهنم يدعون ىف وقت تعبداهتم وهم حبال رغبة ورجاء ورهبة وخوف ىف حال 
واحدة الن الرغبة والرهبة متالزمان واخلشوع التذلل بالبدن املتركب على التذلل بالقلب قال القشريى ىف رسالته 

ع فقال تذلل القلوب لعالم الغيوب قال سهل بن عبد اهللا من خشع قلبه مل يقرب منه سئل اجلنيد عن اخلشو
  الشيطان انتهى 

وقوله سبحانه والىت احصنت فرجها املعىن واذكر الىت احصنت فرجها وهى اجلارحة املعروفة هذا قول اجلمهور وىف 
امللك وهذا قول ضعيف وقد تقدم أمرها ت  إحصاهنا هو املدح وقالت فرقة الفرج هنا هو فرج ثوهبا الذى منه نفخ

  وعكس رمحه اهللا ىف سورة التحرمي النقل فقال قال اجلمهور هو فرج الدرع وقوله 

تعاىل أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون حيتمل ان يكون منقطعا خطابا ملعاصرى النىب صلى اهللا عليه و 
واوعد وحيتمل ان يكون متصال بقصة مرمي وابنها عليهما السالم ص سلم مث اخرب عن الناس اهنم تقطعوا مث وعد 



ابو البقاء وتقطعوا امرهم اي ىف امرهم يريد انه منصوب على اسقاط حرف اجلر وقيل عدى بنفسه النه مبعىن 
قرأ قطعوا اي فرقوا انتهى وقال البخارى امتكم امة واحدة اي دينكم دين واحد انتهى وقرأ مجهور السبعة وحرام و
محزة والكساءى وحفص عن عاصم وحرم بكسر احلاء وسكون الراء ومها مصدران مبعىن فأما معىن اآلية فقالت 

فرقة حرام وحرم معناه جزم وحتم فاملعىن وحتم على قرية اهلكناها اهنم ال يرجعون اىل الدنيا فيتوبون ويستعتبون 
نع وقوله سبحانه حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم بل هم صائرون اىل العقاب وقالت طائفة حرام وحرم اي ممت

من كل حدب ينسلون اآلية حتتمل حىت يف هذه اآلية ان تتعلق بريجعون وحتتمل ان تكون حرف ابتداء وهو األظهر 
بسبب إذا الهنا تقتضى جوابا واختلف هنا ىف اجلواب والذى اقول به ان اجلواب ىف قوله فإذا هى شاخصة وهذا هو 

لذى قصد ذكره قال ص قال ابو البقاء حىت إذا متعلقة يف املعىن حبرام أي يستمر االمتناع إىل هذا الوقت وال املعىن ا
عمل هلا يف إذا انتهى وقرأ اجلمهور فتحت بتخفيف التاء وقرأ ابن عامر وحده فتحت بالتشديد وروى ان يأجوج 

ردون املشيئة اىل اهللا تعاىل فإذا كان غد وجدوا ومأجوج يشرفون ىف كل يوم على الفتح فيقولون غدا نفتح وال ي
الردم كأوله حىت إذا أذن اهللا تعاىل ىف فتحه قال قائلهم غدا نفتحه ان شاء اهللا تعاىل فيجدونه كما تركوه قريب 

االنفتاح فيفتحونه حينئذ ت وقد تقدم ىف سورة الكهف كثري من أخبار يأجوج ومأجوج فأغنانا عن إعادته وهذه 
  فىهذا  عادتنا

املختصر اسئل اهللا تعاىل ان ينفعنا وإياكم به وجيعله لنا نورا بني أيدينا يوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى اهللا بقلب 
سليم واحلدب كل مسنم من األرض كاجلبل والظرب والكدية والقرب وحنوه وقالت فرقة املراد بقوله وهم يأجوج 

ة ومرتفع وميلئون األرض من كثرهتم وقالت فرقة املراد بقوله وهو مجيع العامل ومأجوج يعىن اهنم يطلعون من كل ثني
وإمنا هو تعريف بالبعث من القبور وقرأ ابن مسعود وهم من كل جدث باجليم والثاء املثلثة وهذه القراءة تؤيد هذا 

ومأجوج فال يتركون التأويل وينسلون معناه يسرعون ىف تطامن وأسند الطربى عن أىب سعيد قال خيرج يأجوج 
احدا إال قتلوه اال اهل احلصون فيمرون على حبرية طربية فيمر ءاخرهم فيقول كان هنا مرة ماء قال فيبعث اهللا 

عليهم النغف حىت تكسر اعناقهم فيقول اهل احلصون لقد هلك اعداء اهللا فيدلون رجال ينظر فيجدهم قد هلكوا 
ىف البحر فيطهر اهللا األرض منهم وىف حديث حذيفة حنو هذا وىف ءاخره  قال فينزل اهللا من السماء ماء فيقذف هبم

  قال وعند ذلك طلوع الشمس من مغرهبا وقوله سبحانه واقترب الوعد احلق يريد يوم القيامة 
وقوله فاذا هى مذهب سيبويه اهنا ضمري القصة وجوز الفراء ان تكون ضمري األبصار تقدمت لداللة الكالم وجمىء 

  ها والشخوص بالبصر إحداد النظر دون ان يطرف وذلك يعترى من اخلوف املفرط وحنوه وباقى اآلية بني ما يفسر
وقوله سبحانه انكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم اآلية هذه اآلية خماطبة لكفار مكة اي انكم واصنامكم 

ان يكون لغة ىف احلطب اذا رمى واما قبل حصب جهنم واحلصب ما توقد به النار إما ألهنا حتصب به أي ترمى وإما 
ان يرمى فال يسمى حصبا اال بتجوز وحرق االصنام بالنار على جهة التوبيخ لعابديها ومن حيث تقع ما ملن يعقل ىف 

  بعض املواضع اعترض ىف هذه 

قد عبدا من دون اآلية عبد اهللا بن الزبعرى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ان عيسى وعزيرا وحنومها 
اهللا فيلزم ان يكونوا حصبا جلهنم فنزلت ان الذين سبقت هلم منا احلسىن اآلية والورود ىف هذه اآلية ورود الدخول 

  والزفري صوت املعذب وهو كنهيق احلمري وشبهه اال انه من الصدر 
اجلنة الن احلديث  وقوله سبحانه ال يسمعون حسيسها هذه صفة الذين سبقت هلم احلسىن وذلك بعد دخوهلم



يقتضى ان ىف املوقف تزفر جهنم زفرة ال يبقى نىب وال ملك إال جثا على ركبتيه قال البخارى احلسيس واحلس 
واحد وهو الصوت اخلفى انتهى والفزع االكرب عام ىف كل هول يكون يوم القيامة فكان يوم القيامة جبملته هو 

  الفزع االكرب 
ئكة يريد بالسالم عليهم والتبشري هلم اي هذا يومكم الذى وعدمت فيه الثواب والنعيم وقوله سبحانه وتتلقاهم املال

والسجل ىف قول فرقة هو الصحيفة الىت يكتب فيها واملعىن كما يطوى السجل من اجل الكتاب الذى فيه فاملصدر 
اسيله من ان السجل مضاف اىل املفعول وهكذا قال البخارى السجل الصحيفة انتهى وما خرجه ابو داود ىف مر
  اسم رجل من كتاب النىب صلى اهللا عليه و سلم قال السهيلى فيه هذا غري معروف انتهى 

وقوله سبحانه كما بدأنا اول خلق نعيده حيتمل معنيني أحدمها ان يكون خربا عن البعث اي كما اخترعنا اخللق اوال 
الثاىن ان يكون خربا عن ان كل شخص يبعث يوم على غري مثال كذلك ننشئهم تارة اخرى فنبعثهم من القبور و

القيامة على هيئته الىت خرج هبا اىل الدنيا ويؤيد هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
تب غرال كما بدأنا اول خلق نعيده وقوله كما بدأنا الكاف متعلقة بقوله نعيده وقالت فرقة الزبور هنا يعم مجيع الك
املنزلة ألنه مأخوذ من زبرت الكتاب اذا كتبته والذكر أراد به اللوح احملفوظ وقالت فرقة الزبور هو زبور داود 

  عليه 

السالم والذكر التوراة وقالت فرقة الزبور ما بعد التوراة من الكتب والذكر التوراة وقالت فرقة االرض هنا ارض 
وقالت فرقة اراد ارض اجلنة واستشهدوا بقوله تعاىل واورثنا االرض نتبوأ  الدنيا اي كل ما يناله املؤمنون من األرض

  من اجلنة حيث نشأ 
وقوله سبحانه إن ىف هذا لبالغا االشارة هبذا اىل هذه اآليات املتقدمة يف قول فرقة وقالت فرقة اإلشارة اىل القرءان 

  جبملته والعبادة تتضمن االميان 
رمحه للعاملني قالت فرقة هو صلى اهللا عليه و سلم رمحة للعاملني عموما اما للمؤمنني  وقوله سبحانه وما أرسلناك اال

فواضح واما للكافرين فألن اهللا تعاىل رفع عنهم ما كان يصيب االمم والقرون السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع 
  العذاب املستأصلة كالطوفان وغريه 

ان تشاركوىن ىف معرفة ما عندى من اخلوف عليكم من اهللا تعاىل وقال  وقوله آذنتكم معناه عرفتكم بنذارتى وأردت
البخارى آذنتكم أعلمتكم فاذا أعلمتهم فأنت وهم على سواء انتهى مث اخربانه ال يعرف تعيني وقت لعقاهبم هل هو 

على اإلمالء  قريب أم بعيد وهذا أهول وأخوف قال ص وإن أدرى مبعىن ما ادرى انتهى والضمري ىف قوله لعلة عائد
هلم وفتنة معناه امتحان وابتالء واملتاع ما يستمتع به مدة احلياة الدنيا مث امره تعاىل ان يقول على جهة الدعاء رب 

احكم باحلق وهذادعاء فيه توعد مث توكل ىف ءاخر اآلية واستعان باهللا تعاىل قال الداودى وعن قتادة ان النىب صلى 
  قتاال قال  اهللا عليه و سلم كان اذا شهد

  رب احكم باحلق انتهى 

  تفسري 

  سورة احلج



  وهى مكية 
سوى ثالث ءايات وهى هذا خصمان اىل متام ثالث ءايات هذا قول ابن عباس وجماهد وقال اجلمهور السورة 

خمتلطة منها مكى ومنها مدين وهذا هو األصح ألن اآليات تقتضى ذلك بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله عز و جل يا 
ها الناس اتقو ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم الزلزلة التحريك العنيف وذلك مع نفخة الفزع ومع نفخة اي

الصعق حسبما تضمنه حديث اىب هريرة من ثالث نفخات واجلمهور على ان زلزلة الساعة هى كاملعهودة ىف الدنيا 
هي ىف الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة اال اهنا ىف غاية الشدة واختلف املفسرون ىف الزلزلة املذكورة هل 

ام هى ىف يوم القيامة على مجيع العامل فقال اجلمهور هى ىف الدنيا والضمري ىف تروهنا عائد عندهم على الزلزلة وقوى 
لساعة قوهلم ان الرضاع واحلمل امنا هو ىف الدنيا وقالت فرقة الزلزلة ىف يوم القيامة والضمري عندهم عائد على ا

والذهول الغفلة عن الشىء بطريان ما يشغل عنه من هم أووجع أو غريه قال ابن زيد املعىن تترك ولدها للكرب 
الذى نزل هبا ت وخرج البخارى وغريه عن اىب سعيد اخلدرى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا عز و 

ل اخرج بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل جل يوم القيامة يا ءادم فيقول لبيك ربنا وسعديك فيقو
  ألف 

تسعمائة وتسعة وتسعني اىل النار وواحدا اىل اجلنة فحينئذ تضع احلامل محلها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد احلديث انتهى وهذا احلديث نص صريح ىف انه يوم القيامة وانظر قوله 

وما جيعل الولدان سيبا وقوله واذا العشار عطلت جتده موافقا للحديث وجاء ىف حديث اىب هريرة فيما ذكره على ي
بن معبد ان نفخة الفزع متتد وان ذلك يوم اجلمعة ىف النصف من شهر رمضان فيسري اهللا اجلبال فتمر مر السحاب 

ىف بطوهنا ويشيب الولدان ويوىل الناس مدبرين مث  مث تكون سرابا مث ترتج األرض بأهلها رجا وتضع احلوامل ما
ينظرون اىل السماء فإذا هى كاملهل مث انشقت مث قال النىب صلى اهللا عليه و سلم واملوتى ال يعلمون شيأ من ذلك 

قلت يا رسول اهللا فمن استثىن اهللا عز و جل يقول ففزع من ىف السموات ومن ىف االرض اال من شاء اهللا قال 
هم الشهداء انتهى خمتصرا وهذا احلديث ذكره الطربى والثعلىب وصححه ابن العرىب ىف سراج املريدين أوالئك 

وقال عبد احلق بل هو حديث منقطع ال يصح والذى عليه احملققون ان هذه األهوال هى بعد البعث قاله صاحب 
  التذكرة وغريه انتهى واحلمل بفتح احلاء ما كان ىف بطن او على رأس شجرة 

وقوله سبحانه وترى الناس سكارى تشبيها هلم اي من اهلم مث نفى عنهم السكر احلقيقى الذى هو من اخلمر قاله 
احلسن وغريه وقرأ محزة والكساءى سكرى ىف املوضعني قال سيبويه وقوم يقولون سكرى جعلوه مثل مرضى مث 

  جعلوا روىب مثل سكرى وهم املستثقلون نوما من شرب الرائب 
بحانه ومن الناس من جيادل ىف اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد قال ابن جريج هذه اآلية نزلت يف وقوله س

النضر بن احلارث واىب بن خلف وقيل ىف ايب جهل بن هشام مث هي بعد تتناول كل من اتصف هبذه الصفة 
  وجمادلتهم ىف ان اهللا تعاىل ال يبعث من ميوت والشيطان هنا هو مغويهم 

ن وحيتمل من اإلنس واملريد املتجرد من اخلري للشر ومنه األمرد وشجرة مرداء اي عارية من الورق وصرح من اجل
ممرد اي مملس والضمري ىف عليه عائد على الشيطان قاله قتادة ان يعود على اجملادل وانه ىف موضع رفع على املفعول 

لها وقيل هى مكررة للتأكيد فقط وهذا معترض بأن الذى مل يسم فاعله وانه الثانية عطف على األوىل موكدة مث
الشىء ال يؤكد اال بعد متامه ومتام ان األوىل إمنا هو بصلتها ىف قوله السعري وكذلك ال يعطف عليه ولسيبويه ىف مثل 



ىل هذا انه بدل وقيل انه الثنية خرب مبتدأ حمذوف تقديره فشأنه انه يضله قال ع ويظهر ىل ان الضمري ىف انه االو
  للشيطان وىف الثانية ملن الدى هو املتوىل وقرأ ابو عمرو فإنه بالكسر فيهما 

وقوله عز و جل يا أيها الناس إن كنتم ىف ريب من البعث اآلية هذا احتجاج على العامل بالبدأة األوىل وضرب 
  ور مث ورد الشرع بوقوع ذلك سبحانه وتعاىل ىف هذه اآلية مثلني إذا اعتربمها الناظر جوز ىف العقل البعثة من القب

وقوله فانا خلقناكم من تراب يريد ءادم عليه السالم مث من نطفة يريد املىن والنطفة تقع على قليل املاء وكثريه مث 
من علقة يريد من الدم الذى تعود النطفة اليه ىف الرحم او املقارن للنطفة والعلق الدم الغليظ وقيل العلق الشديد 

  ضغة يريد مضغة حلم على قدر ما ميضغ احلمرة مث من م
وقوله خملقة معناه متممة وغري خملقة غري متممة اي الىت تسقط قاله جماهد وغريه فاللفظة بناء مبالغة من خلق وملا 

  كان اإلنسان فيه أعضاء متباينة وكل واحد منها خمتص خبلق حسن ىف مجلته تضعيف الفعل ألن فيه خلقا كثريا 
بني لكم قالت فرقة معناه امر البعث ونقر اي وحنن نقر ىف األرحام واألجل املسمى خمتلف حبسب وقوله سبحانه لن

  حني حني فثم من يسقط ومث من يكمل أمره وخيرج حيا 
  وقوله سبحانه مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد اىل ارذل العمر لكيال يعلم 

م بيان هذه املعاىن والرد اىل أرذل العمر هو حصول االنسان ىف زمانه واختالل العقل والقوة من بعد علم شيأ قد تقد
فهذا مثال واحد يقتضى للمعترب به ان القادر على هذه املناقل املتقن هلا قادر على إعادة تلك األجساد الىت اوجدها 

  هبذه املناقل إىل حاهلا األوىل 
فاذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج هبيج هذا هو املثال وقوله عز و جل وترى األرض هامدة 

الثاىن الذى يعطى للمعترب فيه جواز بعث االجساد وذلك ان احياء االرض بعد موهتا بني فكذلك األجساد وهامدة 
وربت معناه نشزت معناه ساكنة دارسة بالية واهتزاز األرض هو حركتها بالنبات وغري ذلك مما يعتريها باملاء 

  وارتفعت ومنه الربوة وهى املكان املرتفع والزوج النوع والبهيج من البهجة وهى احلسن قاله قتادة وغريه 
  وقوله ذلك إشارة اىل كل ما تقدم ذكره وباقى اآلية بني 

الذين تقدم ذكرهم وقوله سبحانه ومن الناس من جيادل ىف اهللا بغري علم اآلية االشارة بقوله ومن الناس اىل القوم 
وكرر هذه اآلية على جهة التوبيخ فكانه يقول فهذه األمثال ىف غاية الوضوح ومن الناس مع ذلك من جيادل وثاىن 

  حال من الضمري ىف جيادل 
وقوله ثاىن عطفه عبارة عن املتكرب املعرض قاله ابن عباس وغريه وذلك ان صاحب الكرب يرد وجهة عمن يتكرب عنه 

  ه يصعر خده ويوىل صفحته ويلوي عنقه ويثين عطفه وهذه هى عبارات املفسرين والعطف اجلانب فهو برد وجه
وقوله تعاىل ذلك مبا قدمت يداك اي يقال له ذلك واختلف ىف الوقف على يداك فقيل ال جيوز الن التقدير وبان اهللا 

  ظالم للعبيد اي ان هذا هو العدل فيك حيرائمك وقيل جيوز مبعىن واألمر أن اهللا ليس ب
وقوله سبحانه ومن الناس من يعبد اهللا على حرف اآلية نزلت ىف اعراب وقوم ال يقني هلم كان احدهم اذا اسلم 

  فاتفق له اتفاقات حسان من 

منو مال وولد يرزقه وغري ذلك قال هذا دين جيد ومتسك به هلذه املعاىن وان كان األمر خبالف ذلك تشاءم به 
نيون قال هذا املعىن ابن عباس وغريه وقوله على حرف معناه على اخلراف منه عن العقيدة وارتد كما فعل العر

  البيضاء وقال البخارى على حرف على شك مث اسند عن ابن عباس ما تقدم من حال األعراب انتهى 



م ىف قوله ملن ضره وقوله يدعوا من دون اهللا ما ال يضره يريد األوثان ومعىن بدعو يعبد ويدعو ايضا ىف ملماته والال
الم موذنة مبجيء القسم والثانية ىف لبيس الم القسم والعشري القريب املعاشر ىف االمور ت وىف احلديث ىف شأن 

النساء ويكفرن العشري يعىن الزوج قال ابو عمر بن عبد الرب قال اهل اللغة العشري اخلليط من املعاشرة واملخالطة 
ولبئس العشري انتهى من التمهيد والذى يظهر ان املراد باملوىل والعشري هو الوثن  ومنه قوله عز و جل لبئس املوىل

الذى ضره اقرب من نفعه وهو قول جماهد مث عقب سبحانه بذكر حالة اهل االميان وذكر ما وعدهم به فقال ان اهللا 
ية ىف توبيخ أوالئك األولني يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جترى من حتتها األهنار اآلية مث اخذت اآل

كأنه يقول هؤالء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا ان اهللا تعاىل لن ينصر حممدا واتباعه وحنن امنا امرناهم 
بالصرب وانتظار وعدنا فمن ظن غري ذلك فليمدد بسبب وهو احلبل وليختنق هل يذهب بذلك غيطه قال هذا املعىن 

السائر ىف قوهلم دونك احلبل فاختنق والسماء على هذا القول اهلواء علوا فكأنه أراد قتادة وهذا على جهة املثل 
سقفا أو شجرة ولفظ البخاري وقال ابن عباس بسبب اىل سقف البيت انتهى واجلمهور على ان القطع هنا هو 

ن ان حممدا ال ينصر االختناق قال اخلليل وقطع الرجل إذا اختنق حببل وحنوه مث ذكر اآلية وحيتمل املعىن من ظ
  فليمت كمدا هو منصور ال حمالة فليختنق هذا الظان غيطا وكمدا ويؤيد 

ان الطربى والنقاش قاال وبقال نزلت ىف نفر من بىن أسد وغطفان قالوا خناف ان ال ينصر حممد فينقطع الذى بيننا 
حرف ليس هبذا ولكنه مبعىن من قلق وبني حلفائنا من يهود من املنافع واملعىن االول الذى قيل للعابدين على 

واستبطأ النصر وظن ان حممدا ال ينصر فليختنق سفاهة اذ تعدى األمر الذى حد له ىف الصرب وانتظار صنع اهللا وقال 
جماهد الضمري ىف ينصره عائد على من واملعىن من كان من املتقلقني من املؤمنني وما ىف قوله ما يغيظ مبعىن الذى 

  مصدرية حرفا فال عائد عليها وابني الوجوه ىف اآلية التاويل االول وباقى اآلية بني  وحيتمل ان تكون
وقوله وكثري من الناس أي ساجدون مرحومون بسجودهم وقوله وكثري حق عليه العذاب معادل له ويؤيد هذا قوله 

هم ستة نفر محزة وعلى وعبيدة تعاىل هذان خصمان اختصموا ىف رهبم اآلية نزلت هذه اآلية ىف املتبارزين يوم بدر و
ابن احلارث رضي اهللا عنهم بارزوا لعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة قال على بن اىب طالب انا اول 

من جيثو يوم القيامة للخصومة بني يدي اهللا تعاىل واقسم ابو ذر على هذا القول ووقع ىف صحيح البخارى رمحه اهللا 
هم وقال ابن عباس اإلشارة اىل املؤمنني واهل الكتاب وذلك انه وقع بينهم ختاصم فقالت اليهود تعاىل ان اآلية في

  حنن اقدم دينا منكم وحنو هذا فنزلت اآلية وقال جماهد ومجاعة اإلشارة اىل املومنني والكفار على العموم 
م مؤمنون ساجدون مث قال تعاىل وكثري قال ع وهذا قول تعضده اآلية وذلك انه تقدم قوله وكثري من الناس املعىن ه

حق عليه العذاب مث اشار اىل هذين الصنفني بقوله هذان خصمان واملعىن ان اإلميان وأهله والكفر واهله خصمان 
مذ كانا اىل يوم القيامة بالعداوة واجلدال واحلرب وخصم مصدر يوصف به الواحد واجلمع ويدل على انه اراد 

  ه قراءة اجلمهور وقرأ ابن اجلمع قوله اختصموا فإن

اىب عبلة اختصما ت وهذه التأويالت متفقات ىف املعىن وقد ورد ان اول ما يقضي به بني الناس يوم القيامة ىف 
الدماء ومن املعلوم ان اول مبارزة وقعت ىف االسالم مبارزة على واصحابه فال جرم كانت اول خصومة وحكومة 

  لى اهللا عليه و سلم يوم القيامة وىف صحيح مسلم عنه ص
  حنن اآلخرون من أهل الدنيا واألولون يوم القيامة املقضي هلم قبل اخلالئق وىف رواية املقضي بينهم 

وقوله ىف رهبم اي ىف شأن رهبم وصفاته وتوحيده وحيتمل ىف رضى رهبم وىف ذاته وقال ص ىف رهبم اي ىف دين رهبم 



عاىل الكفار بعذابه األليم وقطعت معناه جعلت هلم بتقدير كما يفصل انتهى مث بني سبحانه حكم الفريقني فتوعد ت
الثوب وروى اهنا من حناس ويصهر معناه يذاب وقيل معناه ينضج قيل ان احلميم حبرارته يهبط كل ما ىف اجلوف 

يبه مث يعاد ويكشطه ويسلته وقد روى ابو هريرة حنوه عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه يسلته ويبلغ به قدميه ويذ
  كما كان 

وقوله سبحانه كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها روى فيه ان هلب النار اذا ارتفع رفعهم فيصلون إىل 
  أبواب النار فرييدون اخلروج فتردهم الزبانية مبقامع احلديد وهى املقارع 

اآلية معادلة لقوله فالذين كفروا واللؤلؤ اجلوهر  وقوله سبحانه ان اهللا يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات جنات
واخرب سبحانه بان لباسهم فيها حرير ألنه من أكمل حاالت الدنيا قال ابن عباس التشبه أمور اآلخرة امور الدنيا اال 

 ىف االمساء فقط واما الصفات فمتبابنة والطيب من القول ال اله اال اهللا وما جرى معها من ذكر اهللا وتسبيحه
وتقديسه وسائر كالم اهل اجلنة من حماورة وحديث طيب فاهنا ال تسمع فيها الغية وصراط احلميد هو طريق اهللا 
الذى دعا عباده اليه وحيتمل ان يريد باحلميد نفس الطريق فاضاف اليه على حد اضافته ىف قوله دار اآلخرة وقال 

  وهدوا اىل صراط البخارى وهدوا اىل الطيب اي اهلموا اىل قراءة القرءان 

  احلميد اي اىل اإلسالم انتهى 
وقوله سبحانه ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا هذه اآلية نزلت عام احلديبية حني صد النىب صلى اهللا عليه و 
سلم وجاء يصدون مستقبال اذ هو فعل يدميونه وخرب ان حمذوف مقدر عند قوله والبادى تقديره خسروا او هلكوا 

  املقيم ىف البلد والبادى القادم عليه من غريه  والعاكف
وقوله باحلاد قال ابو عبيدة الباء فيه زائدة ت قال ابن العرىب ىف احكامه وجعل الباء زائدة ال حيتاج اليه ىف سبيل 

امليل ىف  العربية ألن محل املعىن على القول اوىل من محله على احلروف فيقال املعىن ومن يهم فيه مبيل ألن االحلاد هو
اللغة اال انه قد صار ىف عرف الشرع ميال مذموما فرفع اهللا االشكال وبني سبحانه ان امليل بالظلم هو املراد هنا 

  انتهى 
قال ع واإلحلاد امليل وهو يشمل مجيع املعاصى من الكفر اىل الصغائر فلعظم حرمة املكان توعد اهللا تعاىل على نية 

يعملها مل حياسب بذلك اال ىف مكة هذا قول ابن مسعود ومجاعة من الصحابة وغريهم  السيئة فيه ومن نوى سيئة ومل
قال ص وقوله ان ال تشرك ان مفسرة لقول مقدر اي قائلني له او موحني له ال تشرك وىف التقدير األول نظر فانظر 

  انتهى 
ر والبدع ومجيع األجناس والدماء وغري وقوله تعاىل وطهر بييت للطائفني والقائمني اآلية تطهري البيت عام ىف الكف

ذلك والقائمون هم املصلون وخص سبحانه بالذكر من اركان الصالة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود 
وروي أن ابراهيم عليه الصالة و السالم ملا امر باآلذان باحلج قال يا رب واذا اذنت فمن يسمعىن فقيل له ناد يا 

علينا البالغ فصعد على أيب قبيس وقيل على حجر املقام ونادى ايها الناس ان اهللا تعاىل قد ابراهيم فعليك النداء و
امركم حبج هذا البيت فحجوا فروى ان يوم نادى امسع كل من حيج اىل يوم القيامة ىف اصالب الرجال واجابه كل 

  شيء ىف ذلك الوقت من مجاد وغريه لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية 

له ابن عباس وابن جبري ورجاال مجع راجل والضامر قالت فرقة اراد هبا الناقة وذلك انه يقال ناقة ضامر على ذلك قا
  وقالت فرقة لفظ ضامر يشمل كل من اتصف بذلك من مجل او ناقة وغري ذلك 



احكامه قوله  قال ع وهذا هو األظهر وىف تقدمي رجاال تفضيل للمشاة ىف احلج واليه حنا ابن عباس قال ابن العرىب ىف
تعاىل يأتني رد الضمري اىل االبل تكرمة هلا لقصدها احلج مع ارباهبا كما قال تعاىل والعاديات ضبحا ىف خيل اجلهاد 

إذا اخليل ... تكرمه هلا حني سعت ىف سبيل اهللا انتهى والفج الطريق الواسعة والعميق معناه البعيد قال الشاعر 
  ... جاءت من فجاج عميقة 

  ... ىف السري أشعث شاحب  ميد هبا
واملنافع ىف هذه اآلية التجارة ىف قول اكثر املتأولني ابن عباس وغريه وقال ابو جعفر حممد بن على اراد األجر 

ومنافع اآلخرة وقال جماهد بعموم الوجهني ت واظهرها عندى قول اىب جعفر يظهر ذلك من مقصد اآلية واهللا اعلم 
  ول بالعموم انتهى وقال ابن العرىب الصحيح الق

وقوله سبحانه ويذكروا اسم اهللا ىف ايام معلومات على ما رزقهم من هبيمة االنعام ذهب قوم اىل ان املراد ذكر اسم 
اهللا على النحر والذبح وقالوا ان ىف ذكر االيام دليال على ان الذبح ىف الليل ال جيوز وهو مذهب مالك واصحاب 

  صحابه األيام املعلومات يوم النحر ويومان بعده الرأي وقالت فرقة فيها مالك وا
وقوله فكلوا ندب واستحب اهل العلم ان ياكل اإلنسان من هديه واضحيته وان يتصدق باألكثر والبائس الذى قد 

مسه ضر الفاقة وبؤسها واملراد اهل احلاجة والتفث ما يصنعه احملرم عند حله من تقصري شعر وحلقه وإزالة شعث 
فوا نذورهم وهو ما معهم من هدي وغريه وليطوفوا بالبيت العتيق يعين طواف اإلفاضة الذى هو من وحنوه وليو

  واجبات احلج قال الطربي وال خالف بني 

املتأولني ىف ذلك قال مالك هو واجب ويرجع تاركه من وطنه اال ان يطوف طواف الوداع فإنه جيزيه عنه وحيتمل 
الوداع وقد اسند الطربي عن عمرو بن أيب سلمة قال سألت زهريا عن قوله  ان تكون االشارة باآلية اىل طواف

تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق فقال هو طواف الوداع وقاله مالك ىف املوطإ واختلف ىف وجه وصف البيت بالعتيق 
قه من غرق الطوفان وقيل فقال جماهد وغريه عتيق اي قدمي وقال ابن الزبري ألن اهللا تعاىل اعتقه من اجلبابرة وقيل اعت

  غري هذا 
وقوله ذلك حيتمل ان يكون ىف موضع رفع بتقدير فرضكم ذلك او الواجب ذلك وحيتمل ان يكون ىف حمل نصب 

بتقدير امتثلوا ذلك وحنو هذا االضمار واحسن االشياء مضمرا احسنها مظهرا وحنو هذه اإلشارة البليغة قول زهري 
  ... وسط الندى اذا ما ناطق نطقا ... هذا وليس كمن يعى خبطبته ... 

واحلرمات املقصودة هنا هى افعال احلج وقال ابن العرىب ىف احكامه احلرمات امتثال ما امر اهللا تعاىل به واجتناب ما 
  هنى عنه فإن للقسم االول حرمة املبادرة اىل االمتثال وللثاين حرمة االنكفاف واالنزجار انتهى 

هنا ليست للتفضيل وامنا هى عدة خبري وحيتمل ان جيعل خري للتفضيل على جتوز ىف هذا وقوله فهو خري ظاهره ا
  املوضع ص فهو خري له اي فالتعظيم خري له انتهى 

وقوله تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان حيتمل معنيني احدمها ان نكون من لبيان اجلنس اي الرجس الذى هو 
فقط وتبقى سائر األرجاس هنيها ىف غري هذا املوضع واملعىن الثاين ان تكون األوثان فيقع النهي عن رجس األوثان 

من البتداء الغاية فكأنه هناهم سبحانه عن الرجس عموما مث عني هلم مبدأه الذى منه يلحقهم اذ عبادة الوثن جامعة 
عليهم واملروي عن ابن لكل فساد ورجس ويظهر ان اإلشارة اىل الذبائح الىت كانت لألوثان فيكون هذا مما يتلى 

  عباس 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

وابن جريج ان اآلية هنى عن عبادة األوثان والزور عام ىف الكذب والكفر وذلك ان كل ما عدا احلق فهو كذب 
  وباطل وقال ابن مسعود وغريه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ة الزور بالشرك وتال هذه اآلية والزور مشتق من الزور وهو امليل ومنه ىف جانب فالن زور ويظهر ان عدلت شهاد
اإلشارة اىل زور اقواهلم ىف حترمي وحتليل ما كانوا قد شرعوا ىف اإلنعام وحنفاء معناه مستقيمني او مائلني اىل احلق 

  لى امليل والسحيق البعيد حبسب ان لفظة احلنف من األضداد تقع على االستقامة وتقع ع
وقوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر اهللا التقدير ىف هذا املوضع األمر ذلك والشعائر مجع شعرية وهي كل شىء هللا 
عز و جل فيه امر اشعر به واعلم قال الشيخ ابن اىب مجرة ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب قال تعظيم 

او من البشر او ممن شاء اهللا تعاىل زيادة ىف االميان وقوة ىف اليقني انتهى وقال العراقى ىف شعائر اهللا كان من البقع 
  ارجوزته 

  اعالم طاعة هى الشعائر 
البيت وقالت فرقة قصد بالشعائر ىف هذه اآلية اهلدى واإلنعام املشعرة ومعىن تعظيمها التسمني واالهتبال بأمرها قاله 

تأولون ىف قوله سبحانه لكم فيها منافع اآلية فقال جماهد وقتادة اراد ان للناس ىف ابن عباس وغريه مث اختلف امل
انعامهم منافع من الصوف واللنب والذبح لألكل وغري ذلك مامل يبعثها رهبا هديا فاذا بعثها فهو األجل املسمى وقال 

جل حنرها وتكون مث من قوله مث عطاء اراد لكم ىف اهلدى املبعوث منافع من الركوب واإلحتالب ملن اضطروا أل
حملها اىل البيت العتيق لترتيب احبمل الن احملل قبل األجل ومعىن الكالم عند هذين الفريقني مث حملها اىل موضع 

النحر وذكر البيت ألنه اشرف احلرم وهو املقصود باهلدي وغريه وقال ابن زيد واحلسن وابن عمر ومالك الشعائر 
  ج كلها ومعامله مبىن وعرفة واملزدلفة والصفا ىف هذه اآلية مواضع احل

واملروة والبيت وغري ذلك وىف اآلية الىت تأيت ان البدن من الشعائر واملنافع التجارة وطلب الرزق او األجر واملغفرة 
واألجل املسمى الرجوع اىل مكة لطواف االفاضة وحملها مأخوذ من إحالل احملرم واملعىن مث اخروا هذا كله اىل 

طواف االفاضة بالبيت العتيق فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه قاله مالك ىف املوطإ ت واظهر هذه التاويالت 
عندى تاويل عطاء وىف الثالث بعض تكلف مث اخرب تعاىل انه جعل لكل امة من االمم املؤمنة منسكا اي موضع 

ر كأنه قال عبادة والناسك العابد وقال جماهد نسك وعبادة هذا على ان املنسك ظرف وحيتمل ان يريد به املصد
  سنة ىف هراقة دماء الذبائح 

وقوله ليذكروا اسم اهللا معناه امرناهم عند ذبائحهم بذكر اهللا وان يكون الذبح له ألنه رازق ذلك وقوله فله 
شر بشارة على أسلموا اي ءامنوا وحيتمل ان يريد استسلموا مث امر سبحانه نبيه صلى اهللا عليه و سلم ان يب

اإلطالق وهى ابلغ من املفسرة ألهنا مرسلة مع هناية التخيل للمخبتني املتواضعني اخلاشعني املؤمنني واخلبت ما 
اخنفض من األرض واملخبت املتواضع الذى مشيه متطامن كأنه ىف حدور من األرض وقال عمرو بن أوس املخبتون 

ع وهذا مثال شريف من خلق املؤمن اهلني اللني وقال جماهد هم الذين ال يظلمون وإذا ظلموا مل ينتصروا قال 
املطمئنون بأمر اهللا تعاىل ووصفهم سبحانه باخلوف والوجل عند ذكر اهللا تعاىل وذلك لقوة يقينهم ومراقبتهم لرهبم 



خبتني نزلت وكأهنم بني يديه جل وعال ووصفهم بالصرب وبإقامة الصالة وإدامتها وروي أن هذه اآلية قوله وبشر امل
  يف ايب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم أمجعني 

وقوله سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا البدن مجع بدنة وهى ما اشعر من ناقة او بقرة قاله عطاء وغريه 
  ومسيت بذلك ألهنا تبدن اي تسمن وقيل بل هذا االسم خاص باإلبل واخلري هنا قيل فيه ما قيل 

  ملنافع الىت تقدم ذكرها والصواب عمومه ىف خري الدنيا واآلخرة ىف ا
وقوله عليها يريد عند حنرها وصواف اي مصطفة وقرأ ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغريهم صوافن مجع 

  صافنة وهي الىت رفعت إحدى يديها بالعقل ليال تضطرب ومنه ىف اخليل الصافنات اجلياد ووجبت معناه سقطت 
فكلوا منها ندب وكل العلماء يستحب ان يأكل اإلنسان من هديه وفيه اجر وامتثال اذ كان اهل اجلاهلية ال وقوله 

يأكلون من هديهم وحترير القول ىف القانع انه السائل واملعتر املتعرض من غري سؤال قاله احلسن وجماهد وغريمها 
قانع املستغىن مبا اعطيته واملعتر هو املتعرض وعكست فرقة هذا القول فحكى الطربى عن ابن عباس انه قال ال

وحكى عنه انه قال القانع املتعفف واملعتر السائل قال ع يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع قنوعا فهو قانع اذا سأل 
ليل فالقانع هو السائل بفتح النون يف املاضى وقنع بكسر النون يقنع قناعة فهو قنع اذا تعفف واستغىن ببلغته قاله اخل

  بن امحد 
وقوله سبحانه لن ينال اهللا حلومها اآلية عبارة مبالغة وهى مبعىن لن ترفع عنده سبحانه وتتحصل سبب ثواب واملعىن 

  ولكن تنال الرفعة عنده وحتصل احلسنة لديه بالتقوى 
خللفاء األربعة حسبما وقوله تعاىل لتكربوا اهللا على ما هداكم وبشر احملسنني روى ان قوله وبشر احملسنني نزلت ىف ا

  تقدم ىف الىت قبلها وظاهر اللفظ العموم ىف كل حمسن 
وقوله سبحانه ان اهللا يدافع عن الذين ءامنوا اآلية وقرأ ابو عمرو وابن كثري يدفع ولوال دفع قال ابو على اجريت 

 عنك ودفع عنك اال دافع جمرى دفع كعاقبت اللص وطارقت النعل قال ابو احلسن األخفش يقولون دافع دافع اهللا
ان دفع اكثر ىف الكالم قال ع وحيسن يدافع النه قد عن للمؤمنني من يدفعهم ويوذيهم فيجىء دفعه سبحانه مدافعة 

  عنهم وروى ان هذه اآلية نزلت بسبب املؤمنني ملا كثروا مبكة واذاهم الكفار هم بعضهم 

ية اىل قوله كفور مث اذن اهللا سبحانه ىف قتال املؤمنني ملن ان يقتل من امكنه من الكفار ويغتال ويغدر فنزلت هذه اآل
  قاتلهم من الكفار بقوله اذن للذين يقاتلون 

وقوله بأهنم ظلموا معناه كان االذن بسبب أهنم ظلموا قال ابن جريح وهذه اآلية اول ما نقضت املوادعة قال ابن 
م اىل املدينة وقال ابو بكر الصديق ملا مسعتها علمت عباس وابن جريج نزلت عند هجرة النىب صلى اهللا عليه و سل

انه سيكون قتال ت وهذا احلديث خرجه الترمذى قال ابن العرىب ومعىن اذن أبيح وقرئى يقاتلون بكسر التاء 
وفتحها فعلى قراءة الكسر تكون اآلية خربا عن فعل املاذون هلم وعلى قراءة الفتح فاآلية خرب عن فعل غريهم وان 

وقع من اجل ذلك هلم ففى فتح التاء بيان سبب القتال وقد كان الكفار يتعمدون النىب صلى اهللا عليه و سلم  اإلذن
واملؤمنني باإلذاية ويعاملوهنم بالنكاية وقد قتل ابو جهل مسية ام عمار بن ياسر وعذب بالل وبعد ذلك جاء االنتصار 

   على نصرهم لقدير بالقتال انتهى مث وعد سبحانه بالنصر ىف قوله وإن اهللا
وقوله سبحانه الذين اخرجوا من ديارهم يريد كل من خرج من مكة وءاذاه اهلها حىت اخرجوه باذايتهم طائفة اىل 

  احلبشة وطائفة اىل املدينة ونسب اإلخراج اىل الكفار ألن الكالم ىف معرض تقرير الذنب وإلزامه هلم 



طع قال ص واجاز ابو اسحاق وغريه ان يكون ىف موضع بدالمن حق اي وقوله اال ان يقولوا ربنا اهللا استثناء منق
بغري موجب سوى التوحيد الذى ينبغى ان يكون موجب االقرار الموجب االخراج ومثله هل تنقمون منا اال ان 

  آمنا باهللا انتهى وهو حسن من حيث املعىن واالنتقاد عليه مزيف 
لألمر بالقتال وذكر انه متقدم ىف االمم وبه صلحت الشرائع فكأنه قال اذن وقوله ولوال دفاع اهللا الناس اآلية تقويه 

  ىف القتال فليقاتل املؤمنون ولوال القتال واجلهاد لتغلب على احلق 

ىف كل امة هذا اصوب تأويالت اآلية والصومعة موضع العبادة وهى بناء مرتفع منفرد حديد االعلى واألصمع من 
ت قبل االسالم خمتصة برهبان النصارى وعباد الصابني قاله قتادة مث استعملت ىف مئذنة الرجال احلديد القول وكان

املسلمني والبيع كنائس النصارى واحدهتا بيعه وقال الطربى قيل هى كنائس اليهود مث ادخل عن جماهد ماال يقتضى 
موضع صلوات وقال ابو ذلك والصلوات مشتركة لكل ملة واستعري اهلدم للصلوات من حيث تعطيلها أو أراد 

  العالية الصلوات مساجد الصابني وقيل غري هذا 
وقوله يذكر فيها الضمري عائد على مجيع ما تقدم مث وعد سبحانه بنصره دينه وشرعه وىف ذلك حض على القتال 

  واجلد فيه مث اآلية تعم كل من نصر حقا اىل يوم القيامة 
اموا الصالة اآلية قالت فرقة هذه اآلية ىف اخللفاء األربعة والعموم ىف وقوله سبحانه الذين ان مكناهم ىف االرض اق

هذا كله ابني وبه يتجه األمر ىف مجيع الناس وامنا اآلية ءاخذة عهدا على كل من مكن ىف األرض على قدر ما مكن 
  واآلية أمكن ما هى ىف امللوك 

  ر الىت تقتضيها اآلية ملن مكن وقوله سبحانه وهللا عاقبة األمور توعد للمخالف عن هذا االمو
وقوله سبحانه وان يكذبوك يعىن قريشا فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب 

  مدين وكذب موسى اآلية فيها وعيد لقريش وامليت معناه أمهلت والنكري مصدر مبعىن االنكار 
ل على القرية وهو اصوب مث وخبهم تعاىل على الغفلة وترك وقوله وبري معطلة قيل هو معطوف على العروش وقي

االعتبار بقوله أفلم يسريوا ىف االرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا وهذه اآلية تقتضى ان العقل ىف القلب وذلك هو 
  احلق وال ينكر ان للدماغ اتصاال بالقلب يوجب فساد العقل مىت اختل الدماغ 

  واب االستفهام صرف الفعل من اجلزم اىل النصب وقوله فتكون نصب بالفاء ىف ج

وقوله سبحانه فإهنا ال تعمى األبصار لفظ مبالغة كأنه قال ليس العمى عمى العني وإمنا العمى كل العمى عمى القلب 
  ومعلوم ان األبصار تعمى ولكن املقصود ما ذكرنا وهذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

ني هبذا الطواف والضمري ىف اهنا للقصة وحنوها من التقدير والضمري ىف ليس الشديد بالصرعة وليس املسك
  يستعجلونك لقريش 

  وقوله ولن خيلف اهللا وعده وعيد وإخبار بان كل شىء اىل وقت حمدود والوعد هنا مقيد بالعذاب 
اهللا كألف سنة من  وقوله سبحانه وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قالت فرقة معناه وان يوما من ايام عذاب

هذه لطول العذاب وبؤسه فكان املعىن اي من هذه السنني فما اجهل من يستعجل هذا وكرر قوله وكأين ألنه 
جلب معىن آخر ذكر اوال القرى املهلكة دون امالء بل بعقب التكذيب مث ثىن سبحانه باملمهلة ليال يفرح هؤالء 

الكرمي اجلنة ومعاجزين معناه مغالبني كأهنم طلبوا عجز صاحب اآليات بتأخري العذاب عنهم وباقى اآلية بني والرزق 
  واآليات تقتضي تعجيزهم فصارت مفاعلة 



وقوله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول وال نىب اال اذا متىن القى الشيطان ىف امنيته اآلية ت قال القاضى ابو 
منها ما روى من ان النىب صلى اهللا عليه و سلم ملا قرأ الفضل عياض وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنني سؤاالت 

سورة والنجم وقال افرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة االخرى قال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتها لترجتى قال 
عياض اعلم اكرمك اهللا ان لنا ىف الكالم على مشكل هذا احلديث مأخذين احدمها ىف توهني اصله والثاىن على 

قدير تسليمه اما املأخذ االول فيكفيك ان هذا حديث مل خيرجه احد من اهل الصحة والرواه ثقة بسند متصل ت
سليم وامنا أولع به ومبثله املفسرون واملؤرخون املولعون بكل غريب املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم 

  وصدق القاضى ابو بكر 

لقد بلي الناس ببعض اهل األهواء والتفسري مث قال عياض قال ابو بكر  ابن العالء املالكى رمحه اهللا تعاىل حيث يقول
البزار هذا احلديث ال نعلمه يروى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم باسناد متصل جيوز ذكره وامنا يعرف عن الكلىب 

وقد امجعت األمة قال عياض والكلىب ممن ال جتوز الرواية عنه وال ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما اشار اليه البزار 
على عصمته صلى اهللا عليه و سلم ونزاهته عن مثل هذا انتهى وحنو هذا البن عطية قال وهذا احلديث الذى فيه 
هن الغرانقة وقع ىف كتب التفسري وحنوها ومل يدخله البخارى وال مسلم وال ذكره ىف علمى مصنف مشهور بل 

نون هذا السبب وال غريه قال ع وحدثىن اىب رمحه اهللا تعاىل يقتضى مذهب اهل احلديث ان الشيطان القى وال يعي
انه لقى باملشرق من شيوخ العلماء واملتكلمني من قال هذا ال جيوز على النىب صلى اهللا عليه و سلم وهو املعصوم ىف 

   عليه و سلم التبليغ وامنا األمر يعىن على تقدير صحته ان الشيطان نطق بلفظ امسعه الكفار عند قول النىب صلى اهللا
افرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى وقرب صوته من صوت النىب صلى اهللا عليه و سلم حىت التبس األمر 

على املشركني وقالوا حممد قرأها هذا على تقدير صحته وقد روى حنو هذا التأويل عن اإلمام اىب املعاىل ت قال 
مد بن عقبة ىف مغازيه حنو هذا وقال ان املسلمني مل يسمعوها وامنا عياض وقد اعاذنا اهللا من صحته وقد حكى حم

القى الشيطان ذلك ىف امساع املشركني ومعىن قوله تعاىل متىن اي تال ومنه قوله تعاىل ال يعلمون الكتاب اال اماىن اي 
رى وقال ابن عباس اذا متىن تالوة فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان اي يذهبه ويزيل اللبس به وحيكم ءاياته وعبارة البخا

القى الشيطان ىف امنيته اي اذا حدث القى الشيطان ىف حديثه فيبطل اهللا ما يلقى الشيطان وحيكم ءاياته ويقال امنيته 
  قراءته انتهى قال عياض وقيل معىن اآلية هو ما يقع للنىب صلى 

  اهللا عليه وسلم من السهو اذا قرأ فيتنبه لذلك ويرجع عنه انتهى 
قوله سبحانه ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة الفتنة االمتحان واالختبار والذين ىف قلوهبم مرض عامة الكفار والقاسية و

قلوهبم خواص منهم عتاة كأىب جهل وغريه والشقاق البعد عن اخلري والكون ىف شق غري شق الصالح والذين اوتو 
مري ىف انه عائد على القرءان فتخبت له قلوهبم معناه العلم هم اصحاب نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم والض

تتطامن وختضع وهو ماخوذ من اخلبت وهو املطمئن من االرض كما تقدم وال يزال الذين كفروا ىف مرية منه اي من 
القرءان واملرية الشك حىت تأتيهم الساعة يعىن يوم القيامة او يأتيهم عذاب يوم عقيم قيل يوم بدر وقيل الساعة 

  اعة موهتم واليوم العقيم يوم القيامة س
وقوله سبحانه والذين هاجروا ىف سبيل اهللا مث قتلوا او ماتوا اآلية ابتداء معىن آخر وذلك انه ملا مات عثمان بن 

مظعون وأبو سلمة بن عبد االسد قال بعض الناس من قتل من املهاجرين افضل ممن مات حتف انفه فنزلت هذه 
ىف ان اهللا تعاىل يرزق مجيعهم رزقا حسنا وليس هذا بقاض بتساويهم ىف الفضل وظاهر الشريعة اآلية مسوية بينهم 



ان املقتول افضل وقد قال بعض الناس املقتول وامليت ىف سبيل اهللا شهيدان ولكن للمقتول مزية ما اصابه ىف ذات 
تمل ان يريد بعد يوم القيامة ىف اجلنة اهللا والرزق احلسن حيتمل ان يريد به رزق الشهداء عند رهبم ىف الربزخ وحي

وقرأت فرقة مدخال بضم امليم من ادخل فهو حممول على الفعل املذكور وقرأت فرقة مدخال بفتح امليم من دخل 
فهوحممول على فعل مقدر تقديره فيدخلون مدخال مث اخرب سبحانه عمن عاقب من املؤمنني من ظلمه من الكفرة 

نصره وذلك ان هذه اآلية نزلت ىف قوم من املومنني لقيهم كفار ىف االشهر احلرم فاىب ووعد املبغى عليه بانه ي
  املؤمنني من قتاهلم واىب املشركون اال القتال فلما اقتتلوا جد املومنني ونصرهم اهللا تعاىل فنزلت 

  بني اآلية فيهم وجعل تقصري الليل وزيادة النهار وعكسهما ايالجا جتوزا وتشبيها وباقى اآلية 
وقوله سبحانه أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة ان اهللا لطيف خبري له ما ىف السموات وما ىف 

االرض وان اهللا هلو الغىن احلميد قوله فتصبح عبارة عن استعجاهلا اثر نزول املاء وروى عن عكرمة انه قال هذا ال 
نه اخذ قوله فتصبح مقصودا به صباح ليلة املطر وذهب اىل ان ذلك يكون اال مبكة وهتامة قال ع ومعىن هذا ا

االخضرار ىف سائر البالد يتأخر قال ع وقد شاهدت هذا ىف السوس األقصى نزل املطر ليال بعد قحط واصبحت 
تلك االرض الرملة الىت تسفيها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف دقيق ت وقد شاهدت انا ذلك بصحراء سواكن 

ق وهى ىف حكم مكة اال ان البحر قد حال بينهما وذلك ان التعدية من جدة اىل سواكن مقدار يومني ىف باملشر
البحر او اقل بالريح املعتدلة وكان ذللك ىف اول اخلريف واجرى اهللا العادة ان امطار تلك البالد تكون باخلريف 

حان اهللا ما اعظم قدرته واللطيف احملكم فقط هذا هو الغالب وملا شاهدت ذلك تذكرت هذه اآلية الكرمية فسب
  لألمور برفق 

وقوله سبحانه امل تر ان اهللا سخر لكم ما ىف االرض والفلك جترى ىف البحر بامره اي سخر لنا سبحانه ما ىف االرض 
  من احليوان واملعادن وسائر املرافق وباقى اآلية بني مما ذكر ىف غري هذا املوضع 

لنا منسكا اآلية املنسك املصدر فهو مبعىن العبادة والشرعة وهو ايضا موضع النسك وقوله سبحانه لكل امة جع
  وقوله هم ناسكوه يعطى ان املنسك املصدر ولو كان املوضع لقال هم ناسكون فيه 

  وقوله سبحانه وإن جادلوك اآلية موادعة حمضة نسختها ءاية السيف وباقى اآلية وعيد 
  عىن اللوح احملفوظ وقوله سبحانه إن ذلك ىف كتاب ي

  وقوله إن ذلك على اهللا يسري حيتمل أن تكون اإلشارة اىل احلكم ىف االختالف 

وقوله سبحانه واذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات تعرف ىف وجوه الذين كفروا املنكر يعىن ان كفار قريش كانوا اذا تلى 
وحيد عرفت املساءة ىف وجوههم واملنكرمن معتقدهم عليهم القرءان ومسعوا ما فيه من رفض ءاهلتهم والدعاء اىل الت

وعداوهتم واهنم يريدون ويتسرعون اىل السطوة بالتالني والسطو ايقاع ببطش مث امر تعاىل نبيه عليه السالم ان يقول 
هلم على جهة الوعيد والتقريع افأنبئكم اي اخربكم بشر من ذلكم واإلشارة بذلكم اىل السطو مث ابتدأ خبرب كأن 

  ائال قال له وما هو قال النار اي نار جهنم ق
وقوله وعدها اهللا الذين كفروا حيتمل ان يكون اراد ان اهللا وعدهم بالنار فيكون الوعد ىف الشر وحيتمل انه اراد ان 
اهللا سبحانه وعد النار بأن يطعمها الكفار فيكون الوعد على بابه اذ الذى يقتضى قوهلا هل من مزيد وحنو ذلك ان 

  ك من مسارها ت والظاهر األول ذل
وقوله سبحانه وان يسلبهم الذباب شيأ ال يستنقذوه منه اآلية ذكر تعاىل امر سلب الذباب وذلك اهنم كانوا 



يضمخون اوثاهنم بأنواع الطيب فكان الذباب يتسلط ويذهب بذلك الطيب وكانوا يتأملون من ذلك فجعلت مثال 
ف الطالب واملطلوب فقالت فرقة اراد بالطالب االصنام وباملطلوب الذباب اي واختلف املتأولون ىف قوله تعاىل ضع

اهنم ينبغى ان يكونوا طالبني ملا يسلب من طيبهم على معهود األنفة ىف احليوان وقيل معناه ضعف الكفار ىف طلبهم 
يريد ضعف الطالب الصواب والفضيلة من جهة األصنام وضعف األصنام ىف اعطاء ذلك وانالته قال ع وحيتمل ان 

وهو الذباب ىف استالبه ما على األصنام وضعف األصنام ىف ان المنعه هلم وباجلملة فدلتهم اآلية على ان االصنام ىف 
  احط رتبة واخس منزلة لو كانوا يعقلون وما قدروا اهللا حق قدره املعىن ما وفوه حقه سبحانه من التعظيم والتوحيد 

  املالئكة رسال ومن الناس اآلية نزلت بسبب وقوله سبحانه اهللا يصطفى من 

قول الوليد بن املغرية انزل عليه الذكر من بيننا ص ابو البقاء ومن الناس اي رسال انتهى مث امر سبحانه بعبادته 
وخص الركوع والسجود بالذكر تشريفا للصالة واختلف الناس هل فىهذه اآلية سجدة ام ال قال ابن العرىب ىف 

تعاىل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا تقبلها قوم على اهنا سجدة تالوة فسجدوها وقال ءاخرون احكامه قوله 
هو سجود الصالة فقصروه عليه ورأى عمر وابنه عبد اهللا رضى اهللا عنهما اهنا سجدة تالوة واىن ألسجدها واراها 

فعلوا اخلري ندب فيما عدا الواجبات ت كذلك ملا روى ابن وهب وغريه عن مالك وغريه انتهى وقوله سبحانه وا
وهذه اآلية الكرمية عامة ىف انواع اخلريات ومن اعظمها الرأفة والشفقة على خلق اهللا ومواساة الفقراء واهل احلاجة 

  وقد روى ابو داود والترمذى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 
ر اجلنة واميا مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه اهللا من اميا مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه اهللا من خض

مثار اجلنة واميا مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه اهللا من الرحيق املختوم انتهى وروى علي بن عبد العزيز البغوى 
قيت ىف املسند املنتخب عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال اميا مسلم كسا مسلما ثوبا كان ىف حفظ اهللا ما ب

عليه منه رقعة وروى ابن اىب شيبة ىف مسنده عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال اميا اهل عرصة ظل فيهم امرؤ 
  جائعا فقد برئت منهم ذمة اهللا انتهى من الكوكب الدرى 

جهاد  وقوله سبحانه وجاهدوا ىف اهللا حق جهاده قالت فرقة اآلية ىف قتال الكفار وقالت بل هى اعم من هذا وهو
النفس وجهاد الكفار والظلمة وغري ذلك امر اهللا عباده بأن يفعلوا ذلك ىف ذات اهللا حق فعله قال ع والعموم 

  ااحسن وبني ان عرف اللفظة يقتضى القتال ىف سبيل اهللا 
وقوله هو اجتباكم اي ختريكم وما جعل عليكم ىف الدين من حرج اي من تضييق وذلك ان امللة حنيفية مسحة 

  ت ليس

كشدائد بىن اسراءيل وغريهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص وحنو هذا مما يكثر عده ورفع احلرج عن هذه 
األمة ملن استقام منهم على منهاج الشرع واما السالبة والسراق واصحاب احلدود فهم ادخلوا احلرج على انفسهم 

ىف سبيل اهللا ومع صحة اليقني وجودة العزم ليس حبرج مبفارقتهم الدين وليس ىف الدين اشد من الزام رجل الثنني 
  وملة نصب بفعل مضمر من افعال اإلغراء 

وقوله هو مساكم قال ابن زيد الضمري البراهيم واإلشارة اىل قوله ومن ذريتنا امة مسلمة لك وقال ابن عباس وقتادة 
اي ىف القرءان وهذه اللفظة تضعف قول من  وجماهد الضمري هللا عز و جل ومن قبل معناه ىف الكتب القدمية وىف هذا

قال الضمري البراهيم عليه السالم وال يتوجه اال على تقدير حمذوف من الكالم مستأنف قال ص هو قيل يعود على 
  اهللا تعاىل وقيل على ابراهيم وعلى هذا فيكون وىف هذا القرءان اي ومسيتم بسببه فيه انتهى 



  ا عليكم اي بالتبليغ وقوله سبحانه ليكون الرسول شهيد
وقوله وتكونوا شهداء على الناس اي بتبليغ رسلهم اليهم على ما اخربكم نبيكم مث امر سبحانه بالصالة املفروضة 

ان تقام ويدام عليها جبميع حدودها وبالزكاة ان تؤدى مث امر سبحانه باالعتصام به اي بالتعلق به واخللوص له 
  ى سواه وطلب النجاة منه ورفض التوكل عل

وقوله سبحانه هو موالكم فنعم املوىل ونعم النصري املوىل ىف هذه اآلية معناه الذى يليكم نصره وحفظه وباقى اآلية 
  بني 

  تفسري سورة املؤمنني وهى مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ؤمنني واهنم نالوا البغية قوله سبحانه قد افلح املؤمنون الذين هم ىف صالهتم خاشعون اخرب اهللا سبحانه عن فالح امل
واحرزوا البقاء الدائم ت وعن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا نزل 

عليه الوحى يسمع عند وجهه صلى اهللا عليه و سلم دوى كدوى النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة وسرى عنه 
  فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال 

للهم زدنا وال تنقصنا واكرمنا وال هتنا واعطنا وال حترمنا وءاثرنا وال تؤثر علينا وارضنا وارض عنا مث قال انزلت ا
على عشر ءايات من اقامهن دخل اجلنة مث قرأ قد افلح املؤمنون حىت ختم عشر ءايات رواه الترمذى واللفظ له 

تهى من سالح املؤمن ت وقد نص بعض ائمتنا على وجوب والنساءى واحلاكم ىف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ان
اخلشوع ىف الصالة قال الغزاىل رمحه اهللا ومن مكائد الشيطان ان يشغلك ىف الصالة بفكر اآلخرة وتدبري فعل 

اخلريات لتمتنع عن فهم ما تقرأة واعلم ان كل ما اشغلك عن معاىن قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غري 
ملقصود معانيها انتهى من األحياء وروى عن جماهد ان اهللا تعاىل ملا خلق اجلنة واتقن حسنها قال قد مقصودة بل ا

افلح املؤمنون مث وصف تعاىل هؤالء املفلحني فقال الذين هم ىف صالهتم خاشعون واخلشوع التطامن وسكون 
  االعضاء والوقار وهذا امنا يظهر ىف األعضاء ممن ىف قلبه 

ألنه اذا خشع قلبه خشعت جوارحه وروى ان سبب اآلية ان املسلمني كانوا يلتفتون ىف صالهتم خوف واستكانه 
مينة ويسرة فنزلت هذه اآلية وأمروا ان يكون بصر املصلى حذاء قبلته او بني يديه وىف احلرم اىل الكعبة واللغو 

نىب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه سقط القول وهذا يعم مجيع ما ال خري فيه وجيمع ءاداب الشرع وكذلك كان ال
  اي يعرضون عن اللغو وكأن اآلية فيها موادعة 

والذين هم للزكوة فاعلون ذهب الطربى وغريه اىل اهنا الزكاة املفروضة ىف األموال وهذا بني وحيتمل اللفظ ان 
  ب رمحا يريد بالزكاة الفضائل كأنه اراد األزكى من كل فعل كما قال تعاىل خري منه زكاة واقر

وقوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون اىل قوله العادون يقتضى حترمي الزنا واالستمناء ومواقعة البهائم وكل 
ذلك داخل ىف قوله وراء ذلك ويريد وراء هذا احلد الذى حد والعادى الظامل واألمانة والعهد جيمع كل ما حتمله 

يعم معاشرة الناس واملواعيد وغري ذلك ورعاية ذلك حفظه والقيام به االنسان من امر دينه ودنياه قوال وفعال وهذا 
واألمانة اعم من العهد اذ كل عهد فهو امانة وقرأ اجلمهور صلوهتم وقرأ محزة والكساءى صالهتم باالفراد 
مسكنا ىف  والوارثون يريد اجلنة وىف حديث اىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعاىل جعل لكل انسان

اجلنة ومسكنا ىف النار فاما املؤمنون فيأخذون منازهلم ويرثون منازل الكفار وحيصل الكفار ىف منازهلم ىف النار ت 



وخرجه ابن ماجه ايضا مبعناه عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منكم اال من له منزالن 
ت يعىن االنسان ودخل النار ورث اهل اجلنة منزله فذلك قوله تعاىل اولئك هم منزل ىف اجلنة ومنزل ىف النار فإذا ما

الوارثون قال القرطىب ىف التذكرة اسناده صحيح انتهى من التذكرة قال ع وحيتمل ان يسمى اهللا تعاىل حصوهلم ىف 
  اجلنة وراثة من حيث حصلوها دون غريهم وىف احلديث عنه صلى اهللا عليه 

اهللا احاط حائط اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس غراسها بيده وقال هلا تكلمى فقالت قد وسلم انه قال ان 
  أفلح املؤمنون فقال طوىب لك منزل امللوك خرجه البغوى ىف املسند املنتخب له انتهى من الكوكب الدرى 

ن فقال قتادة وغريه اراد ءادم وقوله سبحانه ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني اآلية اختلف ىف قوله االنسا
عليه السالم النه استل من الطني وقال ابن عباس وغريه املراد ابن ءادم والقرار املكني من املرأة هو موضع الولد 
واملكني املتمكن والعلقة الدم الغليظ واملضغة بضعة اللحم قدر ما ميضغ واختلف ىف اخللق اآلخر فقال ابن عباس 

فيه وقال ابن عباس ايضا هو خروجه اىل الدنيا وقال ايضا تصرفه ىف امور الدنيا وقيل هو  وغريه هو نفخ الروح
نبات شعره قال ع وهذا التخصيص كله الوجه له وامنا هو عام ىف هذا وغريه من وجوه النطق واالدراك وحسن 

  احملاولة وتبارك مطاوع بارك فكأهنا مبنزلة تعاىل وتقدس من معىن الربكة 
سن اخلالقني معناه الصانعني يقال ملن صنع شيأ خلقه وذهب بعض الناس اىل نفى هذه اللفظة عن الناس وقوله اح

فقال ابن جريج امنا قال اخلالقني ألنه تعاىل اذن لعيسى ىف ان خيلق واضطرب بعضهم ىف ذلك قال ع وال تنفى 
  اد من العدم اللفظة عن البشر ىف معىن الصنع وامنا هى منفية مبعىن االختراع واإلجي

وقوله سبحانه مث انكم بعد ذلك مليتون اي بعد هذه االحوال املذكورة ويريد بالسبع الطرائق السموات والطرائق 
كل ما كان طبقات بعضه فوق بعض ومنه طارقت نعلى وجيوز ان تكون الطرائق مبعىن املبسوطات من طرقت 

ية ظاهر اآلية انه ماء املطر واسند ابو بكر ابن خلطيب ىف اول الشىء ت وقوله تعاىل وانزلنا من السماء ماء بقدر اآل
تاريخ بغداد عن ابن عباس عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال انزل اهللا من اجلنة اىل االرض مخسة اهنار سيحون 

  اهللا تعاىل  وهو هنر اهلند وجيحون وهو هنر بلخ ودجلة والفرات ومها هنرا العراق والنيل وهو هنر مصر انزهلا

من عني واحدة من عيون اجلنة من اسفل درجة من درجاهتا على جناحي جربيل فاستودعها اجلبال واجراها ىف 
األرض وجعل فيها منافع للناس ىف اصناف معايشهم فذلك قوله تعاىل وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ىف 

اىل جربيل فرفع من األرض القرءان والعلم كله واحلج االرض فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل اهللا تع
من ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موسى مبا فيه وهذه األهنار اخلمسة فريفع ذلك كله اىل السماء فذلك قوله 
تعاىل وانا على ذهاب به لقادرون فإذا رفعت هذه األشياء من األرض فقد اهلها خري الدين والدنيا وىف رواية خري 

لدنيا واآلخرة انتهى فان صح هذا احلديث فال نظر ألحد معه ونقل ابن العرىب ىف احكامه هذا احلديث ايضا عن ا
ابن عباس وغريه مث قال ىف ءاخره وهذا جائز ىف القدرة ان صحت به الرواية انتهى قال ع قوله تعاىل ماء بقدر قال 

األربعة سيحان وجيحان والفرات والنيل قال ع والصواب ان  بعض العلماء اراد املطر وقال بعضهم امنا اراد األهنار
  هذا كله داخل حتت املاء الذى انزله اهللا تعاىل 

وقوله تعاىل لكم فيها فواكه كثرية حيتمل ان يعود الضمري على اجلنات فيشمل انواع الفواكه وحيتمل ان يعود على 
  م لسائر الثمرات النخيل واألعناب خاصة اذ فيهما مراتب وانواع واألول اع

وقوله سبحانه وشجرة عطف على قوله جنات ويريد هبا الزيتونة وهى كثرية يف طور سيناء من ارض الشام وهو 



اجلبل الذى كلم فيه موسى عليه السالم قاله ابن عباس وغريه والطور اجلبل ىف كالم العرب واختلف ىف سيناء فقال 
جلبل كما تقول جبل احد وقرأ اجلمهور تنبت بفتح التاء وضم الباء قتادة معناه احلسن وقال اجلمهور هو اسم ا

فالتقدير تنبت ومعها الدهن كما تقول خرج زيد بسالحه وقرأ ابن كثري وابو عمرو تنبت بضم التاء وكسر الباء 
  واختلف ىف التقدير على هذه القراءة فقالت فرقة الباء زائدة 

 التهلكة وقالت فرقة التقدير تنبت جناها ومعه الدهن فاملفعول حمذوف وقيل كما ىف قوله تعاىل وال تلقوا بأيدكم اىل
  النعم على االنسان وباقى اآلية بني ! نبت وانبت مبعىن فيكون املعىن كما مضى ىف قراءة اجلمهور واملراد باآلية تعيد 
ه غريه افال تتقون فقال املأل الذين وقوله سبحانه ولقد ارسلنا نوحا اىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من ال

كفروا من قومه ما هذا اال بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم اآلية هذا ابتداء متثيل لكفار قريش بامم كفرت 
بانبيائها فاهلكوا وىف ضمن ذلك الوعيد بان حيل هبؤالء حنو ما حل بأوالئك واملأل األشراف واجلنة اجلنون وحىت 

يرحيكم القدر منه مث ان نوحا عليه السالم دعا على قومه حني يئس منهم وان كان دعاؤه ىف حني معناه اىل وقت 
هذه اآلية ليس بنص وامنا هو ظاهر من قوله مبا كذبون فهذا يقتضى طلب العقوبة واما النصرة مبجردها فكانت 

  تكون بردهم اىل االميان 
وحينا فإذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجني وقوله عز و جل فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا و

اثنني واهلك اال من سبق عليه القول منهم وال ختاطبىن ىف الذين ظلموا اهنم مغرقون فإذا استويت انت ومن معك 
جيوز على الفلك احلمد هللا قوله بأعيننا عبارة عن االدراك هذا مذهب احلذاق ووقفت الشريعة على اعني وعني وال 
ان يقال عينان من حيث مل توقف الشريعة على التثنية ووحينا معناه ىف كيفية العمل ووجه البيان جلميع حكم 

السفينة وما حيتاج اليه وامرنا حيتمل ان يكون واحد األوامر وحيتمل ان يريد واحد األمور والصحيح من األقوال 
   تعاىل وبني نوح عليه السالم ىف التنور انه تنور اخلبز واهنا إمارة كانت بني اهللا

وقوله فاسلك معناه فادخل يقال سلك واسلك مبعىن وقرأ حفص عن عاصم من كل بالتنوين والباقون بغري تنوين 
  والزوجان كل ما شأنه االصطحاب من كل شىء حنوالذكر واالنثى من احليوان وحنو النعال 

  وغريها هذا موقع اللفظة ىف اللغة 
قرابته مث استثىن من سبق عليه القول بأنه كافر وهو ابنه وامرأته مث أمر نوح ان ال يراجع ربه وال  وقوله وأهلك يريد

  خياطبه شافعا ىف احد من الظاملني مث امر بالدعاء ىف بركة املنزل 
زمن وقوله سبحانه ان ىف ذلك آليات خطاب لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم مث اخرب سبحانه انه يبتلى عباده ال

بعد الزمن على جهة الوعيد لكفار قريش هبذا األخبار والالم ىف ملبتلني الم تأكيد ومبتلني معناه مصيبني ببالء 
  وخمتربين اختبارا يؤدى اىل ذلك 

وقوله سبحانه مث انشانا من بعدهم قرنا آخرين قال الطربى رمحه اهللا ان هذا القرن هم مثود قوم صاحل قال ع وىف 
ا يقتضى ان قوم عاد اقدم اال اهنم مل يهلكوا بصيحة ت وهو ظاهر ترتيب قصص القرءان ان عادا جل الروايات م

اقدم واترفناهم معناه نعمناهم وبسطنا هلم األموال واالرزاق وقوهلم ايعدكم استفهام على جهة االستبعاد وانكم 
احيانا تلى الفاعل دون الم تقول هيهات الثانية بدل من االوىل عند سيبويه وقوهلم هيهات هيهات استبعاد وهيهات 

  ... وهيهات خل بالعقيق نواصله ... فهيهات هيهات العقيق ومن به ... جميء زيد اي بعد ذلك ومنه قول جرير 
أحيانا يكون الفاعل حمذوفا وذلك عند وجود الالم كهذه اآلية التقدير بعد الوجود ملا توعدن قال ص ورد بأن فيه 



املصدر وهو الوجود وذلك غري جائز عند البصريني وذكر ابو البقاء ان الالم زائدة ما فاعل حذف الفاعل وحذف 
أي بعد ما توعدون قال أبو حيان وهذا تفسري معىن ال اعراب ألنه مل تثبت مصدرية هيهات انتهى وقوهلم ان هى اال 

ائفة فتذهب وجتىء طائفة جديدة وهذا هو حياتنا الدنيا ارادوا انه ال وجود لنا غري هذا الوجود وامنا متوت منا ط
  كفر الدهرية 

وقوله قال عما قليل ليصبحن نادمني املعىن قال اهللا هلذا النىب الداعي عما قليل يندم قومك على كفرهم حني ال 
  ينفعهم الندم ومن ذكر الصيحة ذهب الطربى 

  اىل اهنم قوم مثود 
منا ىف عقوبتهم والغثاء ما حيمله السيل من زبده الذى ال ينتفع به وقوله باحلق اي مبا استحقوا بافعاهلم ومبا حق 

فيشه كل هامد وتالف بذلك قال ابو حيان وبعدا منصوب بفعل حمذوف اي بعدوا بعدا اي هلكوا انتهى مث اخرب 
صدر من سبحانه انه انشأ بعد هؤالء امما كثرية كل امة باجل وىف كتاب ال تتعداه ىف وجودها وعند موهتا وتترى م

  تواتر الشىء 
  وقوله سبحانه فاتبعنا بعضهم بعضا اي ىف اإلهالك 

وقوله تعاىل وجعلناهم احاديث يريد احاديث مثل وقلما يستعل اجلعل حديثا اال ىف الشر وعالني معناه قاصدين 
  لكني يريد بالغرق للعلو بالظلم وقوهلم وقومهما لنا عأبدون معناه خادمون متذللون والطريق املعد املذلل ومن امله

وقوله سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب يعىن التوراة ولعلهم يريد بىن اسراءيل ألن التوراة امنا نزلت بعد هالك 
فرعون والقبط والربوة املرتفع من األرض والقرار التمكن وبني ان ماء هذه الربوة يرى معينا جاريا على وجه 

اجلرى للعني فامليم زائدة وهو الذى يعاين جريه ال كالبري وحنوه وحيتمل ان  األرض قاله ابن عباس واملعني الظاهر
يكون من قوهلم معن املاء اذا كثر وهذه الربوة هى املوضع الذى فرت اليه مرمي وقت وضع عيسى عليه السالم هذا 

اشهر األقوال ألن قول بعض املفسرين واختلف الناس ىف موضع الربوة فقال ابن املسيب هى الغوطة بدمشق وهذا 
صفة الغوطة اهنا ذات قرار ومعني على الكمال وقال كعب االحبار الربوة بيت املقدس وزعم ان ىف التوراة ان بيت 
املقدس اقرب األرض اىل السماء وانه يزيد على األرض مثانية عشر ميال قال ع ويترجح ان الربوة ىف بيت حلم من 

نت وحينئذ كان اإليواء وقال ابن العرىب ىف احكامه اختلف الناس ىف تعيني بيت املقدس ألن والدة عيسى هنالك كا
هذه الربوة على اقوال منها ما تفسر لغة ومنها ما تفسر نقال فيفتقر اىل صحة سنده اىل النىب صلى اهللا عليه و سلم 

  اال 

ر جرى كذا وقع العلم به ولزم ان ها هنا نكتة وذلك انه اذا نقل الناس نقل تواتر ان هذا موضع كذا إن هذا األم
قبوله الن اخلرب املتواتر ليس من شرطه اإلميان وخرب اآلحاد البد من كونه املخرب به بصفة اإلميان ألنه مبنزلة الشاهد 

واخلرب املتواتر مبنزلة العيان وقد بينا ذلك ىف اصول الفقه والذى شاهدت عليه الناس ورأيتهم يعينونه تعيني تواتر 
سفح اجلبل ىف غرىب دمشق انتهى وما ذكره من ان التواتر ليس من شرطه اإلميان هذا هو الصحيح وفيه موضع ىف 

  خالف اال انا ال نسلم ان هذا متواتر الختالل شرطه انظر املنتهى البن احلاجب 
معناه وقلنا يا وقوله سبحانه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا اىن مبا تعملون عليم حيتمل ان يكون 

ايها الرسل وقالت فرقة اخلطاب بقوله يا ايها الرسل للنىب صلى اهللا عليه و سلم قال ع والوجه ىف هذا ان يكون 
اخلطاب للنىب صلى اهللا عليه و سلم وخرج هبذه الصيغة ليفهم وجيزا ان املقالة قد خوطب هبا كل نىب أوهى 



ول لعامل يا علماء انكم ائمة يقتدى بكم فتمسكوا بعلمكم وقال الطربى طريقتهم الىت ينبغى هلم الكون عليها كما تق
اخلطاب لعيسى ت والصحيح ىف تاويل اآلية انه أمر للمرسلني كما هو نص صريح ىف احلديث الصحيح فال معىن 

  للتردد ىف ذلك وقد روى مسلم والترمذى عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
طيب وال يقبل اال طيبا وان اهللا امر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا  ان اهللا

صاحلا اىن مبا تعملون عليم وقال يا ايها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم مث ذكر الرجل يطيل السفر اشعث 
ام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك اغرب يديه اىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حر

  اه 
وقوله تعاىل وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون 

  وهذه 

رت يا ايها الرسل اآلية تقوى ان قوله تعاىل يا ايها الرسل امنا هو خماطبة جلميعهم وانه بتقدير حضورهم واذا قد
خماطبة للنىب صلى اهللا عليه و سلم قلق اتصال هذه واتصال قوله فتقطعوا ومعىن االمة هنا امللة والشريعة واالشارة 

  هبذه اىل احلنيفية السمحة ملة ابراهيم عليه السالم وهو دين االسالم 
ل تقطع الثوب بل هو فعل متعد مبعىن وقوله سبحانه فتقطعوا يريد األمم اي افترقوا وليس بفعل مطاوع كما تقو

قطعوا وقرأ نافع زبرا مجع زبور وهذه القراءة حتتمل معنيني احدمها ان االمم تنازعت كتبا منزلة فانبعت فرقة 
الصحف وفرقة التوراة وفرقة االجنيل مث حرف الكل وبدل وهذا قول قتادة والثاىن اهنم تنازعوا امرهم كتبا 

اله ابن زيد وقرأ ابو عمروخبالف زبرا بضم الزاى وفتح الباء ومعناها فرقا كزبر احلديد وضعوها وضاللة الفوها ق
ومن حيث كان ذكر األمم ىف هذه اآلية مثاال لقريش خاطب اهللا سبحانه نبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم ىف شأهنم 

من ضالهلم وفعل هبم فعل املاء الغمر متصال بقوله فذرهم اي فذر هؤالء الذين هم مبنزلة من تقدم والغمرة ما عمهم 
  مبا حصل فيه واخلريات هنا نعم الدنيا 

وقوله سبحانه والذين يؤتون ماءاتوا وقلوهبم وجلة اآلية اسند الطربى عن عائشة اهنا قالت قلت يا رسول اهللا قوله 
يصوم ويتصدق وقلبه وجل  تعاىل يوتون ماءاتوا اهى ىف الذى يزىن ويسرق قال ال يابنت اىب بكر بل هى ىف الرجل

خياف ان ال يتقبل منه قال ع وال نظر مع احلديث والوجل حنو االشفاق واخلوف وصورة هذا الوجل اما املخلط 
فينبغى ان يكون ابدا حتت خوف من ان يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه واما التقى او التائب فخوفه امر اخلامتة 

تعاىل اهنم اىل رهبم راجعون تنبيه على اخلامتة وقال احلسن معناه الذين يفعلون ما  وما يطلع عليه بعد املوت وىف قوله
  يفعلون من الرب وخيافون ان ال ينجيهم ذلك من عذاب رهبم وهذه عبارة حسنة 

وروى عن احلسن ايضا انه قال املومن جيمع احسانا وشفقه واملنافق جيمع اساءة وامنا ت وهلذا اخلطب العظيم اطال 
ولياء ىف هذه الدار حزهنم واجروا على الوجنات مدامعهم قال ابن املبارك ىف رقائق اخربنا سفيان قال امنا احلزن األ

على قدر البصرية قال ابن املبارك واخربنا مالك بن مغول عن رجل عن احلسن قال ما عبد اهللا مبثل طول احلزن 
يمى قال ان من اوتى من العلم ماال يبكيه خلليق ان ال يكون وقال ابن املبارك ايضا اخربنا مسعر عن عبد األعلى الت

اوتى علما ينفعه ألن اهللا تعاىل نعت العلماء فقال ان الذين اوتو العلم من قبله اذا يتلى عليهم اىل قوله وخيرون 
  لالذقان يبكون انتهى 

ذا قول بعضهم ىف قوله هلا وقالت وقوله سبحانه اوالئك يسارعون ىف اخلريات وهم هلا سابقون اي اليها سابقون وه



فرقة معناه وهم من اجلها سابقون وقال الطربى عن ابن عباس املعىن سبقت هلم السعادة ىف األزل فهم هلا ورجحه 
  الطربى بأن الالم متمكنه ىف املعىن 

عه املالئكة وقيل وقوله سبحانه ولدينا كتاب ينطق باحلق اظهر ما قيل فيه انه اراد كتاب احصاء األعمال الذى ترف
  االشارة اىل القرءان واالول اظهر 

وقوله سبحانه بل قلوهبم ىف غمرة من هذا اختلف ىف اإلشارة بقوله من هذا هل هى اىل القرءان او اىل كتاب 
اإلحصاء او اىل الدين جبملته او اىل النىب صلى اهللا عليه و سلم وهلم اعمال اي من الفساد هم هلا عاملون ىف احلال 

واالستقبال واملترف املنعم ىف الدنيا الذى هو منها ىف سرف وجيرون معناه يستغيثون بصياح كصياح البقر وكثر 
  ... طورا سجودا وطورا جؤارا ... يراوح من صلوات املليك ... استعال اجلواز ىف البشر ومنه قول األعشى 

وذهب جماهد وغريه اىل ان هذا العذاب املذكور هو وقال ص جأر الرجل اىل اهللا تعاىل اي تضرع قاله احلوىف انتهى 
  الوعيد بيوم بدر وقيل غري هذا 

  وقوله سبحانه ال جتئروا اليوم اي يقال هلم يوم العذاب ال جتئروا اليوم 

وقوله قد كانت آياتى تتلى عليكم يعىن القرءان وتنكصون معناه ترجعون وراءكم وهذه استعارة لإلعراض واإلدبار 
مستكربين حال والضمري ىف به عائد على احلرم واملسجد وان مل يتقدم له ذكر لشهرته واملعىن انكم عن احلق و

تعتقدون ىف نفوسكم ان لكم باملسجد احلرام اعظم احلقوق على الناس واملنزلة عند اهللا فانتم تستكربون لذلك 
دث لكم مساع ءاياتى كربا وطغيانا وهذا وليس االستكبار من احلق وقالت فرقة الضمري عائد على القرءان املعىن حي

قول جيد وذكر منذر ابن سعيد ان الضمري للنيب صلى اهللا عليه و سلم وهو متعلق مبا بعده كأن الكالم مت يف قوله 
مستكربين مث قال مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وهو متعلق مبا بعده كأن الكالم مت ىف قوله مستكربين مث قال مبحمد 

م سامرا هتجرون وسامرا حال وهو مفرد مبعىن اجلمع يقال قوم مسر ومسر وسامر ومعناه سهر الليل عليه السال
مأخوذ من السمر وهو ما يقع على األشخاص من ضوء القمر وكانت العرب جتلس للسمر تتحدث وهذا اوجب 

ارا وقرأ ابن عباس وغريه مسرا معرفتها بالنجوم ألهنا جتلس ىف الصحراء فترى الطوالع من الغوارب وقرأ ابو رجاء مس
وكانت قريش تسمر حول الكعبة ىف اباطليها وكفرها وقرأ السبعة غري نافع هتجرون بفتح التاء وضم اجليم قال ابن 
عباس معناه هتجرون احلق وذكر اهللا وتقطعونه من اهلجران املعروف وقال ابن زيد هو من هجر املريض اذا هذى اي 

وقاله ابو حامت وقرأ نافع وحده هتجرون بضم التاء وكسر اجليم وهى قراءة اهل املدينة  تقولون اللغو من القول
ومعناه تقولون الفحش واهلجر من القول وهذه اشارة اىل سبهم النىب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه قاله ابن عباس 

لنظر الفاسد قال بعضهم شعر وبعضهم ايضا وغريه مث وخبهم سبحانه بقوله افلم يدبروا القول ألهنم بعد التدبري وا
سحر وغري ذلك ام جاءهم ما مل يات ءاباءهم األولني اي ليس ببدع بل قد جاء آباءهم األولني وهم سالف االمم 
الرسل كنوح وابراهيم وامساعيل وغريهم وىف هذا التأويل من التجوز ان جعل سالف املم ءاباء اذ الناس ىف اجلملة 

  ءاخرهم من اوهلم 

  مل يعرفوا رسوهلم املعىن امل يعرفوا صدقه وامانته مدة عمره صلى اهللا عليه و سلم  ام
وقوله سبحانه ولو اتبع احلق اهواءهم قال ابن جريج وابو صاحل احلق اهللا تعاىل قال ع وهذا ليس من منط اآلية 

السموات واألرض ومن  وقال غريمها احلق هنا الصواب واملستقيم قال ع وهذا هو األحرى ويستقيم على فساد
فيهن لو كان حبكم هوى هؤالء وذلك اهنم جعلوا هللا شركاء واوالدا ولو كان هذا حقا مل تكن هللا عز و جل 



الصفات العلية ولو مل تكن له سبحانه مل تكن الصنعة وال القدرة كما هى وكان ذلك فساد السموات واالرض ومن 
  فيهن لو كان فيهما ءاهلة اال اهللا لفسدتا 

وقوله سبحانه بل اتيناهم بذكرهم قال ابن عباس بوعظهم وحيتمل بشرفهم وهو مروى ام تسئلهم خرجا اخلرج 
  واخلراج مبعىن وهو املال الذى جيىب ويؤتى به ألوقات حمدودة 

وقوله سبحانه فخراج ربك خري يريد ثوابه وحيمل ان يريد خبراج ربك رزقه ويؤيده قوله وهو خري الرازقني 
ط املستقيم دين االسالم وناكبون اي جمادلون ومعرضون وقال البخارى لناكبون لعادلون انتهى قال ابو والصرا

حيان يقال نكب عن الطريق ونكب بالتشديد اي عدل عنه انتهى مث اخرب تعاىل عنهم اهنم لو زال عنهم القحط 
وهذه اآلية نزلت ىف املدة الىت اصاب  ومن اهللا عليهم باخلصب ورمحهم بذلك لبقوا على كفرهم وجلوا ىف طغياهنم

  فيها قريشا السنون اجلدبة واجلوع الذى دعا به النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف قوله 
اللهم اجعلها عليهم سنني كسىن يوسف احلديث ولقد اخذناهم بالعذاب قال ابن عباس وغريه هو اجلوع واجلدب 

ا بلغهم اجلهد ركب ابو سفيان وجاء اىل النىب صلى اهللا عليه و حىت اكلوا اجللود وما جرى جمراها وروى اهنم مل
سلم باملدينة فقال يا حممد الست تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني قال بلى قال قد قتلت اآلباء بالسيف واالبناء 

  باجلوع وقد اكلنا العلهز فنزلت اآلية واستكانوا معناه تواضعوا واخنفضوا 
  ا عليهم بابا ذا عذاب شديد اآلية وقوله سبحانه حىت اذا فتحن

توعد بعذاب غري معني وهذا هو الصواب وهذه اجملاعة امنا كانت بعد وقعة بدر وامللبس الذى قد نزل به شر ويئس 
من زواله ونسخه خبري مث ابتدا تعاىل بتعديد نعم ىف نفس تعديدها استدالل هبا على عظم قدرته سبحانه فقال وهو 

  ع واألبصار اآلية أنشأ مبعىن اخترع واألفئدة القلوب وذرأ بث وخلق الذى أنشأ لكم السم
وقوله بل اضراب واجلحد قبله مقدر كأنه ليس هلم نظر ىف هذه اآليات او حنو واالولون يشري به اىل األمم الكافرة 

  كعاد ومثود 
املقالة عن العرب فمرادهم من  اآلية قوهلم وءاباؤنا ان حكى ٦وقوله تعاىل لقد وعدنا حنن وءاباؤنا هذا من قبل 

سلف من العامل جعلوهم ءاباء من حيث النوع واحد وكوهنم سلفا وفيه جتوز وان حكى ذلك عن االولني فاالمر 
  مستقيم فيهم 

وقوله سبحانه قل ملن األرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون قل من رب السموات السبع 
سيقولون هللا قل افال تتقون قل من بيده ملكوت كل شىء وهو جيري وال جيار عليه ان كنتم ورب العرش العظيم 

تعلمون سيقولون هللا قل فاىن تسحرون امر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم بتوقيفهم على هذه االشياء الىت ال ميكنهم اال 
رسله وقرأ اجلميع ىف االول هللا بال خالف  اإلقرار هبا ويلزم من االقرار هبا توحيد اهللا واذعاهنم لشرعه ورسالة

واختلف ىف الثاىن والثالث فقرأ ابو عمرو وحده اهللا جوابا على اللفظ وقرأ باقى السبعة هللا جوابا على املعىن كانه 
  قال ىف السؤال ملن ملك السموات السبع 

فعال واألقوال غري مواضعها ما وقوله سبحانه فأىن تسحرون استعارة وتشبيه ملا وقع منهم من التخليط ووضع األ
يقع من املسحور عرب عنهم بذلك وقالت فرقة تسحرون معناه متنعون وحكى بعضهم ذلك لغة واإلجارة املنع واملعىن 

  ان اهللا اذا اراد منع احد فال يقدر عليه واذا اراد اخذه فال مانع له 
  د والشريك تعاىل اهللا وقوله سبحانه واهنم لكاذبون اي فيما ذكروه من الصاحبة والول



عن قوهلم علوا كبريا وىف قوله سبحانه وما كان معه من اله اآلية دليل التمانع وهذا هو الفساد الذى تضمنه قوله 
تعاىل لو كان فيهما ءاهلة اال اهللا لفسدتا واجلزء املخترع حمال ان تتعلق به قدرتان فصاعدا وقد تقدم الكالم على 

  ادته هذا الدليل فاغىن عن اع
  وقوله اذا جواب حملذوف تقديره لو كان معه اله اذا لذهب 

  وقوله عامل الغيب املعىن هو عامل الغيب وقرأ ابو عمرو وغريه عامل باجلر اتباعا للمكتوبة 
 وقوله سبحانه قل رب اما تريىن ما يوعدون رب فال جتعلىن ىف القوم الظاملني أمر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم ان يدعو
لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة ان كان قضى ان يرى ذلك وان شرط وما زائدة وتريىن جزم بالشرط لزمته النون 
الثقيلة وهى ال تفارق اما عند املربد وجيوز عند سيبويه ان تفارق ولكن استعمال القرءان لزومها فمن هنالك الزمه 

األمر املعذب من اجله مث نظريه لسائر األمة دعاء ىف حسن املربد وهذا الدعاء فيه استصحاب اخلشية والتحذير من 
  اخلامتة وقوله ثانيا رب اعتراض بني الشرط وجوابه 

وقوله سبحانه ادفع بالىت هى احسن السيئة امر بالصفح ومكارم األخالق وما كان منها هلذا فهو حمكم باق ىف األمة 
  ابدا وما كان مبعىن املوادعة فمنسوخ بآية القتال 

قوله حنن اعلم مبا يصفون يقتضى اهنا ءاية موادعة وقال جماهد الدفع بالىت هى احسن هو السالم تسلم عليه اذا و
لقيته وقال احلسن واهللا ال يصيبها احد حىت يكظم غيظه ويصفح عما يكره وىف اآلية عدة للنىب صلى اهللا عليه و 

بالتعوذ من مهزات الشياطني وهى سورات الغضب الىت  سلم اي اشتغل انت هبذا وكل امرهم الينا مث امره سبحانه
ال ميلك االنسان فيها نفسه وكأهنا هى الىت كانت تصيب املومنني مع الكفار فتقع اجملادلة ولذلك اتصلت هبذه االية 
 وقال ابن زيد مهز الشيطان اجلنون وىف مصنف اىب داود ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اىن اعوذ

  بك من الشيطان مهزه ونفخه ونفثة قال 

ابوداود مهزة املوتة ونفخة الكرب ونفثة السحر قال ع والنزغات وسورات الغضب من الشيطان وهى املتعوذ منها ىف 
اآلية واصل اهلمز الدفع والوكز بيدا وغريها ت قال صاحب سالح املومن ومهزات الشياطني خطراهتا الىت ختطرها 

  تهى وقال الواحدى مهزات الشياطني نزغاهتا ووساوسها انتهى بقلب االنسان ان
وقوله سبحانه حىت اذا جاء احدهم املوت قال رب ارجعون لعلى اعمل صاحلا فيما تركت حىت ىف هذا املوضع 

حرف ابتداء والضمري ىف قوله احدهم للكفار وقوله ارجعون اي اىل احلياة الدنيا والنون ىف ارجعون نون العظمة 
ل النىب صلى اهللا عليه و سلم لعائشة اذا عاين املؤمن املوت قالت له املالئكة نرجعك فيقول اىل دار اهلموم وقا

  واألحزان بل قدما اىل اهللا واما الكافر فيقول ارجعون لعلى اعمل صاحلا 
  وقوله كال رد وزجر 

هذا الشىء يقع ويقول هذه الكلمة الثاىن ان وقوله اهنا كلمة هو قائلها حتتمل ثالثة معان احدها األخبار املوكد بأن 
يكون املعىن اهنا كلمة ال تغىن اكثر من انه يقوهلا وال نفع له فيها وال غوث الثالث ان يكون اشارة اىل انه لورد لعاد 

الىت  والضمري ىف ورائهم للكفار والربزخ ىف كالم العرب احلاجز بني املسافتني مث يستعار ملا عدا ذلك وهو هنا للمدة
  بني موت االنسان وبني بعثه هذا امجاع من املفسرين 

وقوله عز و جل فإذا نفخ ىف الصور فال أنساب بينهم اآلية قال ابن مسعود وغريه هذا عند النفخة الثانية وقيام 
الناس من القبور فهم حينئذ هلول املطلع واشتغال كل امرئى بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل وزال انتفاع 

ألنساب فلذلك نفاها سبحانه واملعىن فال انساب نافعة وروى عن قتادة انه ليس احد ابغض اىل اإلنسان ىف ذلك ا



اليوم ممن يعرف النه خياف ان يكون له عنده مظلمة وىف ذلك اليوم يفر املرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه 
  ورد هبذا حديث وكأن ويفرح كل احد يومئذ ان يكون له حق على ابنه وابيه وقد 

ارتفاع التساؤل هلذه الوجوه مث تأتى ىف القيامة مواطن يكون فيها السؤال والتعارف قال ع وهذا التأويل حسن 
وهو مروى املعىن عن ابن عباس وذكر البزار من حديث انس عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ملك موكل 

مليزان فإن ثقل ميزانه نادى امللك بصوت يسمع اخلالئق سعد فألن بامليزان فيؤتى بابن ءادم فيوقف بني كفىت ا
سعادة ال يشقى بعدها ابدا وان خف ميزانه نادى امللك بصوت يسمع اخلالئق شقى فالن شقاوة ال يسعد بعدها 
ليه و ابدا انتهى من العاقبة وروى ابو داود ىف سننه عن عائشة اهنا ذكرت النار فبكت فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

سلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون اهليكم يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اما ىف ثالثة مواطن فال يذكر احد احدا عند امليزان حىت يعلم اخيف ميزانه ام يثقل وعند الكتاب حىت يقول هاؤم 

ه ام يف مشاله ام من وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بني ظهرى اقرءوا كتابيه حىت يعلم اين يعطى كتابه اىف ميين
جهنم انتهى ولفح النار اصابتها بالوهج واإلحراق والكلوح انكشاف الشفتني عن األسنان وقد شبه ابن مسعود ما 

ن اىب ىف اآلية مبا يعترى رءوس الكباش اذا شيطت بالنار فاهنا تكلح ومنه كلوح الكلب واألسد ت وىف الترمذى ع
سعيد اخلدرى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال وهم فيها كاحلون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حىت تبلغ 
وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى حىت تضرب سرته احلديث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب 

  ناه عابسون فغري ظاهر ولعله مل يقف على احلديث انتهى وهذا هو املعول ىف فهم اآلية واما قول البخارى كاحلون مع
وقوله سبحانه امل تكن آياتى اي يقال هلم واآليات هنا القرءان وقرأ محزة شقاوتنا مث وقع جواب رغبتهم حبسب ما 

  حتمه اهللا من عذاهبم بقوله اخسئوا فيها وال تكلمون ويقال ان 

  يهم جهنم وبقع اليأس عافانا اهللا من عذابه مبنه هذه الكلمة اذا مسعوها يئسوا من كل خري فتنطبق عل
  وقوله اخسئوا زجر وهو مستعمل ىف زجر الكالب 

وقوله عز و جل انه كان فريق من عبادى يقولون ربنا ءامنا اآلية اهلاء ىف انه مبهمة وهى ضمري االمر والشأن 
ار مثل هذه احلال ونزلت اآلية ىف كفار والفريق املشار اليه كل مستضعف من املؤمنني يتفق ان تكون حاله مع كف

قريش مع صهيب وعمار وبالل ونظرائهم مث هى عامة فيمن جرى جمراهم قدميا وبقية الدهر وقرأ نافع ومحزة 
والكساءي سخريا بضم السني والباقون بكسرها فقيل مها مبعىن واحد ذكر ذلك الطربى وقال ذلك ابو زيد 

ابو عبيدة وغريه ان ضم السني من السخرة واالستخدام وكسرها من السخر وهو  االنصارى اهنما مبعىن اهلزء وقال
  االستهزاء ومعىن االستهزاء هنا اليق اال ترى اىل قوله وكنتم منهم تضحكون 

وقوله سبحانه كم لبثتم ىف االرض عدد سنني اآلية قوله ىف األرض قال الطربى معناه ىف الدنيا احياء وعن هذا وقع 
وا لفرط هول العذاب حىت قالوا يوما او بعض يوم والغرض توقيفهم على ان اعمارهم قصرية اداهم السؤال ونس

الكفر فيها اىل عذاب طويل عافانا اهللا من ذلك مبنه وقال اجلمهور ومعناه كم لبثتم ىف جوف التراب امواتا قال ع 
التراب وقوله ءاخرا وانكم الينا ال وهذا هو األصوب من حيث انكروا البعث وكان قوهلم اهنم ال يقومون من 

ترجعون يقتضى ما قلناه ت اآليات حمتملة للمعنيني واهللا اعلم مبا اراد سبحانه قال البخارى قال ابن عباس فاسأل 
العادين اي املالئكة انتهى ص قرأ اجلمهور العادين بتشديد الدال اسم فاعل من عد وقرأ احلسن والكساءى ىف 

يف الدال اي الظلمة وان من قوله ان لبثتم نافية اي ما لبثتم اال قليال وعبثا معناه باطال لغري غاية رواية العادين بتخف



مرادة وخرج ابو نعيم احلافظ عن حنش الصنعاىن عن ابن مسعود انه قرأ ىف اذن مبتلى أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا 
  اىل ءاخر السورة فأفاق 

   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
ما قرأت ىف اذنه قال قرأت افحسبتم اىل آخر السورة فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم لو ان رجال موقنا قرأها 

  على جبل لزال انتهى وخرجه ابن السىن ايضا ذكره النووى 
توعد  وقوله سبحانه فتعاىل اهللا امللك احلق املعىن فتعاىل اهللا عن مقالتهم ىف دعوى الشريك والصاحبة والولد مث

سبحانه عبده األوثان بقوله فامنا حسابه عند ربه وىف حرف عبد اهللا عند ربك وىف حرف اىب عند اهللا مث امر تعاىل 
  نبيه صلى اهللا عليه و سلم بالدعاء والذكر له فقال وقل رب اغفر وارحم وانت خري الرامحني 

  تفسري 

  سورة النور

  وهى مدنية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اىل سورة انزلناها وفرضناها اآلية معىن فرضنا اوجبنا واثبتنا وقال الثعلىب والواحدى فرضناها اي اوجبنا ما قوله تع
فيها من األحكام انتهى وقال البخارى قال ابن عباس سورة انزلناها بيناها انتهى وما تقدم ابني ص فرضناها 

ري بتشديد الراء اما للمبالغة ىف االجياب واما الن اجلمهور بتخفيف الراء اي فرضنا احكامها وابو عمرو وابن كث
  فيها فرائض شىت انتهى وآاليات البينات امثاهلا ومواعظها واحكامها 

وقوله تعاىل الزانية والزاىن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اآلية هذه االية ناسخة آلية احلبس باتفاق وحكم 
  اترة على ما تقدم ىف سورة النساء وقرأ اجلمهور احملصنني منسوخ بأية الرجم والسنة املتو

رأفة هبمزة ساكنة من رأف اذا رق ورحم والرأفة املنهى عنها هى ىف اسقاط احلد اي اقيموه والبد وهذا تأويل ابن 
عمر وغريه وقال قتادة وغريه هى ىف ختفف الضرب عن الزناة ومن رأيهم ان خيفف ضرب اخلمر والفرية دون 

  ضرب الزنا 
قوله تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املومنني اي اغالظا على الزناة وتوبيخا هلم والخالف ان الطائفة كلما كثرت و

فهو اليق بامتثال االمر واختلف ىف اقل ما جيزئى فقال الزهرى الطائفة ثالثة فصاعدا وقال عطاء البد من اثنني وهذا 
  هو مشهور قول مالك فرءاها موضع شهادة 

تعاىل الزاىن ال ينكح اال زانية او مشركة مقصد اآلية تشنيع الزنا وتشنيع امره وانه حمرم على املومنني ويريد  وقوله
بقوله ال ينكح اي ال يطأ فالنكاح هنا مبعىن اجلماع كقوله تعاىل حىت تنكح زوجا غريه وقد بينه صلى اهللا عليه و 

  ذوقى عسيلته احلديث وحتتمل اآلية وجوها هذا احسنها سلم ىف الصحيح انه مبعىن الوطء حيث قال ال حىت ت
وقوله سبحانه والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء اآلية نزلت بسبب القاذفني وذكر تعاىل ىف اآلية 

قذف النساء من حيث هو اهم وابشع وقذف الرجال داخل ىف حكم اآلية باملعىن واالمجاع على ذلك واحملصنات 
لعفائف وشدد تعاىل على القاذف بأربعة شهداء رمحه بعباده وسترا هلم وحكم شهادة األربعة ان تكون على هنا ا

معاينة مبالغة كاملرود ىف املكحلة ىف موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثالثة واجللد الضرب مث امر تعاىل 



ارهم مث حكم بفسقهم مث استثىن تعاىل من تاب ان ال تقبل للقذفة احملدودين شهادة ابدا وهذا يقتضى مدة اعم
واصلح من بعد القذف فاالستثناء غري عامل ىف جلده بإمجاع وعامل ىف فسقه بإمجاع واختلف ىف عمله ىف رد 

الشهادة واجلمهور انه عامل ىف رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته مث اختلفوا ىف صورة توبته فقيل بان 
  يكذب 

مل تقبل وقالت فرقة منها مالك توبته ان يصلح وحتسن حاله وان مل يرجع عن قوله بتكذيب واختلف نفسه واال 
فقهاء املالكية مىت تسقط شهادة القاذف فقال ابن املاجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وغريه ال تسقط حىت جيلد 

ىف مدة األجل لإلثبات موقوفة وتابوا معناه  فإن منع من جلده مانع عفو او غريه مل ترد شهادته قال اللخمى شهادته
رجعوا وقد رجح الطربى وغريه قول مالك واختلف ايضا على القول جبواز شهادته فقال مالك جتوز ىف كل شىء 

بإطالق وكذلك كل من حد ىف شىء وقال سحنون من حد ىف شىء فال جتوز شهادته ىف مثل ما حد فيه واتفقوا 
  ان شهادته ال جتوز ىف الزنا فيما احفظ على ولد الزنا 

وقوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم ومل يكن هلم شهداء اال انفسهم اآلية ملا رمى هالل بن امية الواقفى زوجته 
بشريك بن سحماء عزم النىب صلى اهللا عليه و سلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه اآلية حسبما هو مشروح ىف 

ه و سلم ىف املسجد وتالعنا وجاء ايضا عومير العجالىن فرمى امرأته والعن الصحاح فجمعهما صلى اهللا علي
واملشهور ان نازلة هالل قبل واهنا سبب اآلية واألزواج ىف هذه اآلية يعم املسلمات والكافرات واإلماء فكلهن 

فع ان لعنه وان يالعنهن الزوج لالنتفاء من احلمل وختتص احلرة بدفع حد القذف عن نفسها وقرأ السبعة غري نا
غضب بتشديد ان فيهما ونصب اللعنة والغضب والعذاب املدرأ ىف قول اجلمهور هو احلد وجعلت اللعنة للرجل 

الكاذب ألنه مفتر مباهت فأبعد باللعنة وجعل الغضب الذى هو اشد على املرأة الىت باشرت املعصية بالفعل مث 
ابه على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنا الوطء من الزوج كذبت وباهتت بالقول واهللا اعلم وامجع مالك واصح

بعده وذلك مشهور املذهب وقال مالك ان اللعان جيب بنفى محل يدعى قبله استرباء واملستحب من الفاظ اللعان ان 
  ميشى مع ترتيب القرءان ولفظه فيقول الزوج اشهد باهللا 

يقول ىف اخلامسة ولعنة اهللا على ان كنت من الكاذبني واما ىف  لرأيت هذه املرأة تزىن واىن ىف ذلك ملن الصادقني مث
لعان نفى احلمل فيقول ما هذا الولد مىن وتقول املرأة اشهد باهللا ما زنيت وانه ىف ذلك ملن الكاذبني مث تقول غضب 

لك ومشهور اهللا علي ان كان من الصادقني فان منع جهلهما من ترتيب هذه األلفاظ واتيا مبا ىف معناها اجزأ ذ
املذهب ان نفس متام اللعان بينهما فرقه وال حيتاج معها اىل تفريق حاكم وحترمي اللعان ابدى باتفاق فيما احفظ من 

  مذهب مالك وجواب لوال حمذوف تقديره لكشف الزناة بأبسر من هذا او ألخذهم بعقابه وحنو هذا 
املؤمنني عائشة رضى اهللا عنها ففى البخارى ىف غزوة بىن  وقوله تعاىل إن الذين جاءو باإلفك اآلية نزلت ىف شأن ام

املصطلق عن عائشة رضى اهللا عنها قالت وانزل اهللا العشر اآليات ىف براءتى ان الذين جاءو باإلفك اآليات واإلفك 
  الزور والكذب وحديث اإلفك ىف البخارى ومسلم وغريمها مستوعب والعصبة اجلماعة من العشرة اىل األربعني 

  وقوله سبحانه ال حتسبوه خطاب لكل من ساءه ذلك من املومنني 
وقوله تعاىل بل هو خري لكم معناه انه تربئه ىف الدنيا وترفيع من اهللا تعال ىف ان نزل وحيه بالرباءة من ذلك واجر 

والذى توىل جزيل ىف اآلخرة وموعظة للمؤمنني ىف غابر الدهر واكتسب مستعملة ىف املأمث واإلشارة بقوله تعاىل 
كربه هي اىل عبد اهللا بن اىب ابن سلول وغريه من املنافقني وكربه مصدر كرب الشىء وعظم ولكن استعملت العرب 



  ضم الكاف ىف السن 
وقوله تعاىل لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا اآلية اخلطاب للمؤمنني حاشى من توىل كربه وىف 

ي كان االنكار واجبا عليهم ويقيس فضالء املؤمنني األمر على انفسهم فإذا كان ذلك يبعد هذا عتاب للمؤمنني ا
  فيهم فأم املؤمنني ابعد لفضلها ووقع هذا النظر السديد من اىب ايوب 

وامرأته وذلك انه دخل عليها فقالت له يا ابا ايوب امسعت ما قيل فقال نعم وذلك الكذب أكنت انت يا ام ايوب 
لك قالت ال واهللا قال فعائشة واهللا افضل منك قالت ام ايوب نعم فهذا الفعل وحنوه هو الذى عاتب اهللا فيه تفعلني ذ

  املؤمنني اذ مل يفعله مجيعهم والضمري ىف قوله لوال جاءو اللذين تولوا كربه 
عظيم هذا عتاب من اهللا وقوله تعاىل ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ىف الدنيا واآلخرة ملسكم فيما افضتم فيه عذاب 

تعاىل بليغ ىف تعاطيهم هذا احلديث وان مل يكن املخرب واملخرب مصدقني ولكن نفس التعاطى والتلقي من لسان اىل 
لسان واإلفاضة ىف احلديث هو الذى وقع العتاب فيه وقرأ ابن يعمرو عائشة رضى اهللا عنها وهى اعلم الناس هبذا 

سر الالم وضم القاف ومعىن هذه القراءة من قول العرب ولق الرجل ولقا اذا كذب االمر إذ تلقونه بفتح التاء وك
وحكى الطربى ان هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذى هو اسراعك بالشىء بعد الشىء يقال ولق ىف سريه إذا 

  أسرع والضمري ىف حتسبونه للحديث واخلوض فيه واإلذاعة له 
ان يقع هذا من زوج نبيه صلى اهللا عليه و سلم وحقيقة البهتان ان يقال يف وقوله تعاىل سبحانك اي تنزيها هللا 

  االنسان ما ليس فيه والغيبة ان يقال ىف االنسان ما فيه مث وعظهم تعاىل ىف العودة اىل مثل هذه احلالة 
هبذة اآلية اىل  وقوله سبحانه ان الذين حيبون ان تشيع الفاحشة ىف الذين ءامنوا اآلية قال جماهد وغريه االشارة

  املنافقني وعذاهبم االليم ىف الدنيا احلدود وىف اآلخرة النار وقالت فرقة اآلية عامة ىف كل قاذف وهذا هو األظهر 
وقوله تعاىل واهللا يعلم معناه يعلم الربىء من املذنب ويعلم سائر األمور وجواب لوال ايضا حمذوف تقديره لفضحكم 

  بذنوبكم او لعذبكم وحنوه 
وله تعاىل يا ايها الذين ءامنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان اآلية خطوات مجع خطوة وهى ما بني القدمني ىف املشى وق

  فكان املعىن ال متشوا ىف سبله وطرقه ت وىف قوله سبحانه 

تمام ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من احد ابدا ما يردع العاقل عن االشتغال بغريه ويوجب له االه
باصالح نفسه قبل هجوم منيته وحلول رمسه وحدث ابو عمر ىف التمهيد بسنده عن امساعيل بن كثري قال مسعت 

جماهدا يقول ان املالئكة مع ابن ءادم فإذا ذكر اخاه املسلم خبري قالت املالئكة ولك مثله واذا ذكره بشر قالت 
اهللا الذى يستر عورتك انتهى وروينا ىف سنن اىب داود عن  املالئكة ابن ءادم املستور عورته اربع على نفسك وامحد

سهل بن معاذ بن انس اجلهىن عن ابيه عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال من محى مؤمنا من منافق اراه قال بعث 
ر اهللا ملكا حيمى حلمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشىء يريد به شينه حبسه اهللا عز و جل على جس

جهنم حىت خيرج مما قال وروينا ايضا عن اىب داود بسنده عن جابر بن عبد اهللا واىب طلحة بن سهل األنصاريني اهنما 
  قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما من امرئى خيذل امرءا مسلما ىف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه اال خذله اهللا ىف موطن حيب فيه 
وما من امرئى ينصر مسلما ىف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته اال نصره اهللا ىف موضع نصرته 

حيب فيه نصرته انتهى مث ذكر تعاىل انه يزكى من يشاء ممن سبقت له السعادة وكان عمله الصاحل امارة على سبق 



  السعادة له 
من الروايات ان هذه االية نزلت ىف قصة اىب بكر رضى اهللا  وقوله تعاىل وال يأتل أولوا الفضل منكم اآلية املشهور

عنه ومسطح بن اثاثة وكان من قرابة اىب بكر وكان ابو بكر ينفق عليه ملسكنته فلما وقع امر اإلفك بلغ ابا بكر أنه 
كنت امسع وقع مسطح مع من وقع فحلف ابو بكر ال ينفق عليه وال ينفعه بنافعة ابدا فجاء مسطح معتذرا وقال امنا 

وال اقول فنزلت اآلية والفضل الزيادة ىف الدين والسعة هنا هى املال مث قال تعاىل اال حتبون ان يغفر اهللا لكم اآلية 
  اي كما حتبون عفو اهللا لكم عن ذنوبكم فكذلك اغفروا ملن دونكم فروينا ان ابا بكر قال 

عليه من النفقة واالحسان قال ابن العرىب ىف احكامه بلى اىن احب ان يغفر اهللا ىل ورجع اىل مسطح ما كان جيرى 
وىف هذه اآلية دليل على ان احلنث اذا رءاه اإلنسان خريا هو اوىل من الرب ولقول النىب صلى اهللا عليه و سلم فرأى 
و  غريها خريا منها فليأت الذى هو خري وليكفر عن ميينه انتهى وقال بعض الناس هذه ارجى ءاية ىف كتاب اهللا عز

جل من حيث لطف سبحانه بالقذفة العصاة هبذا اللفظ قال ع وامنا تعطى اآلية تفضال من اهللا تعاىل ىف الدنيا وامنا 
الرجاء ىف اآلخرة إما أن الرجاء ىف هذه اآلية بقياس اي اذا امر اوىل الفضل والسعة بالعفو فطرد هذا التفضل بسعة 

ء قوله تعاىل قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم وقوله تعاىل اهللا رمحته سبحانه ال رب غريه امنا ءايات الرجا
لطيف بعباده ومسعت اىب رمحه اهللا يقول ارجى ءاية ىف كتاب اهللا عندى قوله تعاىل وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا 

  فضال كبريا وقال بعضهم ارجى ءاية قوله تعاىل ولسوف يعطيك ربك فترضى 
ين يرمون احملصنات اآلية قال ابن جبري هذه اآلية خاصة ىف رماة عائشة وقال ابن عباس وغريه بل وقوله تعاىل إن الذ

وجلميع ازواج النىب صلى اهللا عليه و سلم ملكاهنن من الدين ومل يقرن بآخر اآلية توبة قال ع وقاذف غريهن له اسم 
 قوله يوم فعل مضمر تقديره يعذبون يوم او الفسق وذكرت له التوبة ولعن الدنيا األبعاد وضرب احلد والعامل ىف

حنو هذا والدين ىف هذه اآلية اجلزاء وىف مصحف ابن مسعود واىب يومئذ يوفيهم اهللا احلق دينهم بتقدمي الصفة على 
  املوصوف 

  وقوله ويعلمون ان اهللا هو احلق املبني يقوى قول من ذهب ان اآلية ىف املنافقني عبد اهللا بن اىب وغريه 
له تعاىل اخلبيثات للخبيثني اآلية قال ابن عباس وغريه املوصوف باخلبث والطيب األقوال واألفعال وقال ابن زيد وقو

املوصوف باخلبث والطيب النساء والرجال ومعىن هذا التفريق بني حكم ابن اىب واشباهه وبني حكم النىب صلى اهللا 
  عليه 

  وفضالء اصحابه وامته 
ون اشارة اىل الطيبني املذكورين وقيل االشارة بأولئك اىل عائشة رضى اهللا عنها ومن ىف وقوله تعاىل اولئك مربء

  معناها 
وقوله تعاىل ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا سبب هذه اآلية فيما روى الطربى ان امرأة من األنصار 

ىن احد عليها ال والد وال ولد وأنه ال يزال قالت يا رسول اهللا اىن اكون ىف منزىل على احلال الىت ال احب ان يرا
يدخل على رجل من اهلى وانا على تلك احلال فنزلت هذه اآلية مث هى عامة ىف األمة غابر الدهر وبيت اإلنسان 

هو الذى ال احد معه فيه او البيت الذى فيه زوجته او امته وما عدا هذا فهو غري بيته وتستانسوا معناها تستعلموا 
بيت وتستبصروا تقول آنست اذا علمت عن حس واذا ابصرت ومنه قوله تعاىل آنستم منهم رشدا من ىف ال

واستانس وزنه استفعل فكان املعىن ىف تستأنسوا تطلبوا ان تعلموا ما يؤنسكم ويؤنس اهل البيت منكم واذا طلب 



او بان يتنحنح ويشعر بنفسه  االنسان ان يعلم امر البيت الذى يريد دخوله فذلك يكون باالستيذان على من فيه
بأي وجه أمكنه وبتأىن قدر ما يتحفظ منه ويدخل اثر ذلك وذهب الطربى ىف تستأنسوا اىل انه مبعىن حىت تؤنسوا 
اهل البيت بأنفسكم بالتنحنح واالستيذان وحنوه وتؤنسوا نفوسكم بأن تعلموا ان قد شعر بكم قال ع وتصريف 

اىب وابن عباس حىت تستأذنوا وتسلموا وصورة االستيذان ان يقول االنسان الفعل يأىب ان يكون من انس وقرأ 
السالم عليكم أأدخل فان اذن له دخل وان امر بالرجوع انصرف وان سكت عنه استاذن ثالثا مث ينصرف جاءت 

ه قال قال ىف هذا كله ءاثار والضمري ىف قوله جتدوا فيها للبيوت الىت هى بيوت الغري واسند الطربى عن قتادة ان
رجل من املهاجرين لقد طلبت عمرى كله هذه اآلية فما ادركتها ان استاذن على بعض اخواىن فيقول ىل فارجع 

  وانا مغتبط لقوله تعاىل هو أزكى لكم 
  وقوله تعاىل واهللا مبا تعملون عليم توعد ألهل التجسس 

باح سبحانه ىف هذه اآلية رفع االستيذان ىف كل وقوله تعاىل ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غري مسكونة اآلية ا
بيت ال يسكنه احد ألن العلة ىف االستيذان خوف الكشفة على احملرمات فاذا زالت العلة زال احلكم وباقى اآلية 

بني ظاهر التوعد وعن مالك رمحه اهللا انه بلغه أنه كان يستحب اذا دخل البيت غري املسكون ان يقول الذى يدخله 
  علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني انتهى اخرجه ىف املوطإ السالم 

وقوله تعاىل قل للمومنني يغضوا من ابصارهم اظهر ما ىف من ان تكون للتبعيض الن اول نظرة ال ميلكها االنسان 
 وامنا يغض فيما بعد ذلك فقد وقع التبعيض خبالف الفروج اذ حفظها عام هلا والبصر هو الباب األكرب اىل القلب

وحبسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه وحفظ الفرج هو عن الزنا وعن كشفه حيث ال حيل ت 
النواظر صوارم مشهورة فأغمدها ىف غمد الغض واحلياء من نظر املوىل واالجرحك هبا عدو اهلوى ال ترسل بريد 

ح ىف القلب نارا انتهى من الكلم النظر فيجلب لقلبك ردىء الفكر غض البصر يورث القلب نورا واطالقه يقد
الفارقية ىف احلكم احلقيقية قال ابن العرىب ىف احكامه قوله تعاىل ذلك ازكى هلم يريد اطهر وامنى يعىن اذا غض 

بصره كان اطهر له من الذنوب وامنى لعمله ىف الطاعة قال ابن العرىب ومن غض البصر كف التطلع اىل املباحات 
ا كما قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وال متدن عينيك اىل ما متعنا به ازواجا منهم من زينة الدنيا ومجاهل

  زهرة احليوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وابقى يريد ما عند اهللا تعاىل انتهى 
البصر عن كل ما  وقوله تعاىل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن اآلية امر اهللا تعاىل النساء ىف هذه اآلية بغض

يكره من جهة الشرع النظر اليه وىف حديث ام سلمة قالت كنت انا وعائشة عند النىب صلى اهللا عليه و سلم فدخل 
  ابن ام مكتوم فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم احتجنب فقلن انه اعمى فقال صلى اهللا عليه و سلم 

ابن العرىب ىف احكامه وكما ال حيل للرجل ان ينظر اىل املرأة ال افعمياوان انتما ومن الكالم فيها كالىت قبلها قال 
حيل للمرأة ان تنظر اىل الرجل فان عالقته هبا كعالقتها به وقصده منها كقصدها منه مث استدل حبديث ام سلمة 

بدين زينتهن املتقدم انتهى وحفظ الفرج يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ مث امر تعاىل بأن ال ي
اال ما يظهر من الزينة قال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب وقال ابن جبري وغريه الوجه والكفان والثياب وقيل 
غري هذا قال زينتها ع ويظهر ىل حبكم الفاظ اآلية ان املرأة مأمورة بأن ال تبدى وان جتتهد ىف اإلخفاء لكل ما هو 

ها فظهر حبكم ضرورة حركة فيما البد منه او اصالح شأن فما ظهر على هذا زينة ووقع االستثناء ىف كل ما غلب
الوجه فهو املعفو عنه وذكر ابو عمر اخلالف ىف تفسري اآلية كما تقدم قال وروى عن اىب هريرة ىف قوله تعاىل وال 



اخلامت انتهى من  يبدين زينتهن اال ما ظهر منها قال القلب والفتخة قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة
  التمهيد 

وقوله تعاىل وليضربن خبمورهن على جيوهبن قال ابن العرىب اجليب هو الطوق واخلمار هو املقنعة انتهى قال ع سبب 
اآلية ان النساء كن ىف ذلك الزمان اذا غطني رؤوسهن باألمخرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق 

اهللا تعاىل بلى اخلمار على اجليوب وهيئة ذلك يستر مجيع ما ذكرناه وقالت عائشة  واألذنان ال ستر على ذلك فأمر
رضى اهللا عنها رحم اهللا املهاجرات األول ملا نزلت هذه االية عمدن اىل اكثف املروط فشققنها امخرة وضربن هبا 

  على اجليوب 
وكتب عمر اىل اىب عبيدة بن اجلراح ان مينع وقوله سبحانه أونسائهن يعىن مجيع املؤمنات وخيرج منه نساء املشركني 

  نساء اهل الذمة ان يدخلن احلمام مع نساء املسلمني فامتثل 
وقوله سبحانه أو ما ملكت أمياهنن يدخل فيه اإلماء الكتابيات والعبيد وقال ابن عباس ومجاعة ال يدخل العبد على 

  سيدته فريى شعرهااال ان يكون 

  وغدا 
بعني يريد االتباع ليطعموا وهم فسول الرجال الذين ال إربة هلم ىف الوطء ويدخل يف هذه الصنيفة وقوله تعاىل أو التا

اجملبوب والشيخ الفاىن وبعض املعتوهني والذى ال إربة له من الرجال قليل واإلربة احلاجة اىل الوطء والطفل اسم 
  جنس ويقال طفل ما مل يراهق احللم ويظهروا معناه يطلعوا بالوطء 

وقوله تعاىل وال يضربن بارجلهن اآلية قيل سببها ان امرأة مرت على قوم فضربت برجلها األرض فصوت اخللخال 
ومساع صوت هذه الزينة اشد حتريكا للشهوة من ابدائها ذكره الزجاج مث امر سبحانه بالتوبة مطلقة عامة من كل 

  شىء صغري وكبري 
  ن الزوجه له او الزوج هلا فاألمي يقال للرجل واملرأة وقوله تعاىل وانكحوا االيامى منكم األمي م

وقوله والصاحلني يريد للنكاح وهذا األمر بالنكاح خيتلف حبسب شخص شخص ففى نازلة يتصور وجوبه وىف نازلة 
الندب وغري ذلك حسبما هو مذكور ىف كتب الفقه قال ابن العرىب ىف احكامه قوله تعاىل والصاحلني من عبادكم 

فيه انه امر بانكاح العبيد واإلماء كما امر بانكاح االيامى وذلك بيد السادة ىف العبيد واالماء كما هو ىف األظهر 
اإلحرار بيد األولياء انتهى مث وعد تعاىل بإغناء الفقراء املتزوجني طلب رضا اهللا عنهم واعتصاما من معاصيه مث امر 

نيهم اهللا من فضله اذ الغالب من موانع النكاح عدم املال فوعد تعاىل كل من يتعذر عليه النكاح ان يستعفف حىت يغ
سبحانه املتعفف بالغىن واملكاتبة مفاعلة من حيث يكتب هذا على نفسه وهذا على نفسه ومذهب مالك ان األمر 

  بالكتابة هو على الندب وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر مذهب عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه 
يهم خريا قالت فرقة اخلري هنا املال وقال مالك إنه ليقال اخلري القوة واألداء وقال عبيدة السلماىن وقوله إن علمتم ف

  اخلري هو الصالح ىف الدين 
  وقوله تعاىل وءاتوهم قال املفسرون هو امر لكل مكاتب ان يضع عن 

واستحسن على بن اىب طالب العبد من مال كتابته ورأى مالك هذا األمر على الندب ومل ير لقدر الوضيعة حدا 
رضى اهللا عنه ان يوضع عنه الربع وقيل الثلث وقيل العشر ورأى عمر ان يكون ذلك من اول جنومه مبادرة اىل 

اخلري وخوف ان ال يدرك آخرها ورأى مالك وغريه ان يكون الوضع من آخر جنم وعلة ذلك انه رمبا عجز العبد 



يعته وهى شبه الصدقة ت والظاهر ان هذا ال يعد رجوعا كما لو رجع فرجع هو وماله اىل السيد فعادت اليه وض
اليه باملرياث ورأى الشافعى وغريه ان الوضيعة واجبة حيكم هبا وقال احلسن وغريه اخلطاب بقوله تعاىل وآتوهم 

  للناس امجعني ىف ان يتصدقوا على املكاتبني وقال زيد بن اسلم امنا اخلطاب لواله االمور 
انه وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن حتصنا اآلية روى ان سبب اآلية هو ان عبد اهللا بن اىب وقوله سبح

سلول كانت له امة فكان يامرها بالزنا والكسب به فشكت ذلك اىل النىب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت االية فيه 
ات وذلك ان الفتاة اذا ارادت التحصن فحينئذ وفيمن فعل فعله من املنافقني وقوله ان اردن حتصنا راجع اىل الفتي

ميكن ويتصور ان يكون السيد مكرها وميكن ان ينهى عن اإلكراه واذا كانت الفتاة ال تريد التحصن فال يتصور ان 
يقال للسيد ال تكرهها ألن االكراه ال يتصور فيها وهى مريدة للفساد فهنا امر ىف سادة وفتيات حاهلم هذه وذهب 

عن كثري من املفسرين فقال بعضهم قوله إن أردن راجع اىل األيامى ىف قوله وانكحوا األيامى منكم وقال  هذا النظر
بعضهم هذا الشرط ىف قوله ان اردن ملغى وحنو هذا مما هو ضعيف واهللا املوفق للصواب برمحته ت وما اختاره ع 

التحصن من املرأة ألن ذلك هو الذى يصور اإلكراه هو الذى عول عليه ابن العرىب ونصه وامنا ذكر اهللا تعاىل ارادة 
فأما اذا كانت هى راغبة ىف الزنا مل يتحصل اإلكراه فحصلوه ان شاء اهللا انتهى من األحكام وقرأ ابن مسعود وغريه 

  فإن اهللا من بعد اكراههن غفور رحيم 

ت ومثال من الذين خلوا من قبلكم ليقع مث عدد سبحانه نعمة على املؤمنني ىف قوله ولقد انزلنا اليكم ءايات مبينا
  التحفظ مما وقع اولئك فيه 

وقوله تعاىل اهللا نور السموات واألرض اآلية النور ىف كالم العرب األضواء املدركة بالبصر ويستعمل جمازا فيما 
ه ليس من صح من املعاىن والح فيقال كالم له نور ومنه الكتاب املنري واهللا تعاىل ليس كمثله شىء فواضح ان

األضواء املدركة ومل يبق اال ان املعىن منور السموات واألرض اي به وبقدرته انارت اضواؤها واستقامت امورها 
كما تقول امللك نور األمة اي به قوام امورها وصالح مجلتها واألمر ىف امللك جماز وهو ىف صفة اهللا تعاىل حقيقة 

 نور بفتح النون والواو املشددة وفتح الراء والضمري ىف نوره يعود حمضة وقرأ ابو عبد الرمحن السلمى وغريه اهللا
على اهللا تعاىل قاله مجاعة وهو اضافة خلق اىل خالق كما تقول ناقة اهللا وبيت اهللا مث اختلفوا ىف املراد هبذا النور فقيل 

ة اىب ابن كعب مثل نور املومنني هو حممد صلى اهللا عليه و سلم وقيل هو املؤمن وقيل هو اإلميان والقرءان وىف قراء
واملشكاة هى الكوة غري النافذة فيها القنديل وحنوه وهذه األقوال الثالثة يطرد فيها مقابلة جزء من املثال جبزء من 
املمثل فعلى قول من قال املمثل حممد صلى اهللا عليه و سلم وهو قول كعب االحبار فرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

او صدره واملصباح هو النبوءة وما يتصل هبا من علمه وهداه والزجاجة قلبه والشجرة املباركة هى  سلم هو املشكاة
الوحى والزيت هو احلجج والرباهني وعلى قول من قال ان املمثل به هو املؤمن وهو قول اىب بن كعب فاملشكاة 

و احلجج واحلكمة الىت تضمنها قول اىب صدره واملصباح االميان والعلم والزجاجة قلبه والشجرة القرءان وزيتها ه
فهو على احسن احلال ميشى ىف الناس كالرجل احلى ىف قبور األموات وحتتمل اآلية معىن آخر وهو ان يريد مثل نور 

  اهللا الذى هو هداه ىف الوضوح 

ايديكم ايها  كهذه اجلملة من النور الذى تتخذونه انتم على هذه الصفة الىت هى ابلغ صفات النور الذى هو بني
  البشر وقال ابو موسى املشكاة احلديدة أو الرصاصة الىت يكون فيها القنديل ىف جوف الزجاجة واألول اصح 

  وقوله ىف زجاجة ألنه جسم شفاف املصباح فيه انور منه ىف غري الزجاجة واملصباح الفتيل بناره 



اما ان يريد اهنا باملصباح كذلك واما ان يريد  وقوله كأنه كوكب دري اي ىف اإلنارة والضوء وذلك حيتمل معنيني
اهنا ىف نفسها لصفائها وجودة جوهرها وهذا التاويل ابلغ ىف التعاون على النور قال الضحاك الكوكب الدرى 

  الزهرة وقرأ ابن كثري وابو عمرو توقد بفتح التاء والدال واملراد املصباح وقرأ نافع وغريه يوقد أي املصباح 
  جرة اي من زيت شجرة واملباركة املنماة وقوله من ش

وقوله تعاىل ال شرقية وال غربية قال احلسن اي ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا وامنا هو مثل ضربه اهللا تعاىل 
  لنوره ولو كانت ىف الدنيا لكانت اما شرقية واما غربية وقيل غري هذا 

  صفائه وحسنه وقوله سبحانه يكاد زيتها يضىء اآلية مبالغة ىف صفة 
  وقوله نور على نور اي هذه كلها ومعان تكامل هبا هذا النور املمثل به وىف هذا املوضع مت املثال وباقى اآلية بني 

وقوله تعاىل ىف بيوت اذن اهللا ان ترفع قال ابن عباس وغريه هى املساجد املخصوصة بعبادة اهللا الىت من عادهتا ان 
قوله اذن اهللا مبعىن امر وقضى وترفع قيل معناه تبىن وتعلى قاله جماهد وغريه كقوله تنور هبذا النوع من املصابيح و

تعاىل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وقال احلسن معناه تعظم ويرفع شأهنا وذكر امسه تعاىل هو بالصالة 
اراد ركعىت الضحى والعصر وان والعبادة قوال وفعال ويسبح له فيها اي ىف املساجد بالغدو واآلصال قال ابن عباس 

ركعىت الضحى لفى كتاب اهللا وما يغوص عليها االغواص مث وصف تعاىل املسبحني باهنم ملراقبتهم امر اهللا تعاىل 
  وطلبهم رضاه ال يشغلهم عن الصالة وذكر اهللا شىء 

اس ىف صعيد واحد ينفذهم من امور الدنيا ت وعن عمر رضى اهللا عنه ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال جيمع الن
البصر ويسمعهم الداعى فينادى مناد سيعلم اهل اجلمع ملن الكرم اليوم ثالث مرات مث يقول اين الذين كانت 

تتجاىف جنوهبم عن املضاجع مث يقول اين الذين كانوا ال يلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا اىل ءاخر اآلية مث ينادى 
لكرم اليوم مث يقول اين احلمادون الذين حيمدون رهبم خمتصرا رواه احلاكم ىف املستدرك مناد سيعلم اهل اجلمع ملن ا

على الصحيحني وله طرق عن اىب اسحاق انتهى من السالح ورواه ايضا ابن املبارك من طريق ابن عباس قال إذا 
 على كل حال فيقومون كان يوم القيامة نادى مناد ستعلمون اليوم من اصحاب الكرم ليقم احلامدون هللا تعاىل

فيسرحون اىل اجلنة مث ينادى ثانية ستعلمون من اصحاب الكرم ليقم الذين كانت جنوهبم تتجاىف عن املضاجع 
يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال فيقومون فيسرحون اىل اجلنة مث ينادى ثالثة ستعلمون اليوم من 

يهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وايتاء الزكاة خيافون يوما اصحاب الكرم ليقم الذين كانت ال تله
تتقلب فيه القلوب واألبصار فيقومون فيسرحون اىل اجلنة انتهى من التذكرة والزكاة هنا عند ابن عباس الطاعة هللا 

ذلك اليوم لشدة هوله  وقال احلسن هى الزكاة املفروضة ىف املال واليوم املخوف هو يوم القيامة ومعىن اآلية ان
القلوب واالبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة ت ومن الكلم الفارقية سعادة القلب اقباله على مقلبه والعامل حبال مئاله 

ومنقلبه القلوب حبار جواهرها املعارف وسواحلها األلسنة وغواصها الفكرة النافذة غواص حبر الصور يغوص 
ص مبعىن قلبه ىف حبار غيب ربه فيلتقط جواهر احلكمة ودرر الدراية قلوب بصورته ىف طلب مكسبه والعارف يغو

العارفني كالبحار تنعقد ىف اصداف ضمائرهم جواهر املعارف واألسرار القلوب كاالراضى اىل من اسلمت اليه 
  قلبك 

ت فإن اردت بذر فيه ما عنده من بذر نفسه ووسواسة العفن املسوس او بذر فيه معرفته بالرب املقدس انتهى 
سالمتك ىف ذلك اليوم فليكن قلبك اآلن مقبال على طاعة موالك فانه يوم ال ينفع فيه مال وال بنون اال من اتى اهللا 



بقلب سليم قال الواحدى تتقلب فيه القلوب بني الطمع ىف النجاة واخلوف من اهلالك واإلبصار تتقلب ىف اي ناحية 
  ومن اي جهة يؤتون كتبهم انتهى يوخذ هبم أذات اليمني ام ذات الشمال 

وقوله سبحانه ليجزيهم اي فعلوا ذلك ليجزيهم احسن ما عملوا اي ثواب احسن ما عملوا وملا ذكر تعاىل حالة 
املؤمنني وتنويره قلوهبم عقب ذلك بذكر الكفرة واعماهلم فقال والذين كفروا اعماهلم كسراب بقيعة وهى مجع قاع 

األرض ويريد جباءه جاء موضعه الذى ختيله فيه وحيتمل أن يعود الضمري ىف جاءه على والقاع املنخفض البساط من 
السراب مث يكون يف الكالم بعد ذلك متروك يدل عليه الظاهر تقديره فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعا 

  حىت اذا جاءه مل جيده شيأ 
  ائد على العمل وباقى اآلية وعيد بني وقوله ووجد اهللا عنده اي باجملازات والظمري ىف عنده ع

وقوله تعاىل او كظلمات عطف على قوله كسراب وهذا املثال األخري تضمن صفة اعماهلم ىف الدنيا اي اهنم من 
الضالل ىف مثل هذه الظلمات اجملتمعة من هذه األشياء وذهب بعض الناس اىل ان ىف هذا املثال اجزاء تقابل اجزاء 

الظلمات األعمال الفاسدة واملعتقدات الباطلة والبحر اللجى صدر الكافر وقلبه واللجى معناه من املمثل به فقال 
ذو اللجة وهى معظم املاء وغمرة واجتماع ما به اشد لظلمته واملوج هو الضالل واجلهالة الىت قد غمرت قلبه 

  ن اليقدر هذا االتقابل سائغ والسحاب هو شهوته ىف الكفر وإعراضه عن اإلميان قال ع وهذا التأويل سائغ وا
وقوله إذا اخرج يده مل يكد يراها لفظ يقتضى مبالغة الظلمة واختلف ىف هذه اللفظة هل معناها انه مل يريده البتة او 

  املعىن انه رءاها 

بعد عسر وشدة وكاد ان ال يراها ووجه ذلك ان كاد اذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذى بعدها واذا مل 
  انتفى الفعل وكاد معناها قارب  يصحبها

وقوله تعاىل ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور قالت فرقة يريد ىف الدنيا اي من مل يهده اهللا مل يهتد وقالت فرقة 
وينور حاله باملغفرة والرمحة فال رمحة له قال ع واألول ابني واليق بلفظ اآلية وايضا  Cاراد ىف اآلخرة اي من مل ي

  ك متالزم ونور اآلخرة امنا هو ملن نور قلبه ىف الدنيا فذل
وقوله تعاىل امل تر أن اهللا يسبح له من ىف السموات واألرض اآلية الرؤية هنا قلبية والتسبيح التنزيه والتعظيم واالية 

  عامة عند املفسرين لكل شىء من العقالء واجلمادات 
جاج وغريه املعىن كل قد علم اهللا صالته وتسبيحه وقال احلسن وقوله تعاىل كل قد علم صالته وتسبيحه قال الز

املعىن كل قد علم صالة نفسه وتسبيح نفسه وقالت فرقة املعىن كل قد علم صالة اهللا وتسبيح اهللا اللذين امر هبما 
عضا وهدى اليهما فهذه اضافة خلق اىل خالق وباقي اآلية وعيد ويزجى معناه يسوق والركام الذى يركب بعضه ب

  ويتكاثف والودق املطر قال البخارى من خالله اي من بني اضعاف السحاب انتهى 
وقوله تعاىل وينزل من السماء من جبال فيها من برد قيل ذلك حقيقة وقد جعل اهللا ىف السماء جباال من برد وقالت 

من العلم ت ومحل اللفظ فرقة ذلك جماز وامنا اراد وصف كثرته وهذا كما تقول عند فالن جبال من مال وجبال 
على حقيقته اوىل ان مل مينع من ذلك مانع ومن كتاب الفرج بعد الشدة للقاضى اىب على التنوخى احد الرواة عن 
اىب احلسن الدارقطىن واملختصني به قال اخربنا ابو بكر الصوىل عن بعض العلماء قال رأيت امرأة بالبادية وقد جاء 

س يعزوهنا فرفعت رأسها اىل السماء وقالت اللهم انت املأمول ألحسن اخللف وبيدك الربد فذهب بزرعها فجاء النا
  التعويض مما تلف فافعل بنا ما انت أهله فإن أرزاقنا عليك وءامالنا مصروفه اليك قال فلم ابرح حىت مر 



ربتها انتهى والسنا رجل من االجالء فحدث مبا كان فوهب هلا مخسمائة دينار فأجاب اهللا دعوهتا وفرج ىف احلني ك
  مقصورا الضوء وباملد اجملد والساء ىف قوله باألبصار حيتمل ان تكون زائدة 

وقوله سبحانه واهللا خلق كل دابة من ماء اآلية ءاية اعتبار والدابة كل ما دب من مجيع احليوان وقوله من ماء قال 
والطني وقال النقاش اراد مىن الذكور واملشى اجلمهور يعىن ان خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من املاء 

على البطن للحيات واحلوت والدود وغريه وعلى رجلني لالنسان والطري اذا مشى وعلى اربع لسائر احليوان وىف 
  مصحف اىب بن كعب ومنهم من ميشى على اكثر فعمم هبذه الزيادة مجيع احليوان 

  نصب اهللا تعاىل من آية  وقوله تعاىل لقد انزلنا آيات مبينات يعم كل ما
وقوله تعاىل ويقولون يعىن املنافقني روى ان رجال من املنافقني امسه بشر دعاه يهودى اىل التحاكم عند النىب صلى 
  اهللا عليه و سلم وكان املنافق مبطال فأىب ودعا اليهودى اىل كعب بن االشرف فنزلت هذه االية فيه واحليف امليل 

قول املؤمنني اآلية املعىن امنا كان الواجب ان يقوله املؤمنون اذا دعوا اىل حكم اهللا ورسوله  وقوله سبحانه امنا كان
  مسعنا واطعنا 

وقوله سبحانه ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فاولئك هم الفائزون قال الغزاىل يف املنهاج التقوى ىف القرءان 
يبة قال اهللا عز و جل واياي فاتقون وقال سبحانه واتقوا يوما تطلق على ثالثة اشياء احدها مبعىن اخلشية واهل

ترجعون فيه اىل اهللا والثاىن مبعىن الطاعة والعبادة قال تعاىل يا ايها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته قال ابن عباس 
يكفر والثالث مبعىن اطيعوا اهللا حق طاعته وقال جماهد هو ان يطاع فال يعصي وان يذكر فال ينسى وان يشكر فال 

تنزيه القلب عن الذنوب وهذه هى احلقيقة ىف التقوى دون األوليني اال ترى ان اهللا تعاىل يقول ومن يطع اهللا 
  ورسوله وخيش اهللا ويتقه فاولئك هم الفائزون ذكر الطاعة واخلشية مث 

  ب عن الذنوب انتهى ذكر التقوى فعلمت ان حقيقة التقوى معىن سوى الطاعة واخلشية وهى تنزيه القل
وقوله تعاىل واقسموا باهللا جهد امياهنم اآلية جهد اليمني بلوغ الغاية ىف تعقيدها وليخرجن معناه اىل الغزو وهذه ىف 

  املنافقني الذين تولوا حني دعوا اىل اهللا ورسوله 
قد عرف ان طاعتهم دغلة  وقوله تعاىل قل ال تقسموا طاعة معروفة حيتمل معاىن احدها النهى عن القسم الكاذب اذ

فكأنه يقول ال تغالطوا فقد عرف ما انتم عليه والثاىن ان املعىن ال تتكلفوا القسم فطاعة معروفة على قدر االستطاعة 
  امثل واجدر بكم وىف هذا التأويل ابقاء عليهم وقيل غري هذا 

بليغ والذى محل الناس هو السمع والطاعة وقوله تولوا معناه تتولوا والذى محل النىب صلى اهللا عليه و سلم هو الت
  واتباع احلق وباقى اآلية بني 

وقوله تعاىل وعد اهللا الذين ءامنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم اآلية عامة ألمة نبينا حممد صلى اهللا عليه و 
تاب النقاش هذه االية سلم ىف ان ميلكهم اهللا البالد كما هو الواقع فسبحانه ما اصدق وعده وقال الضحاك ىف ك

تتضمن خالفه اىب بكر وعمر وعثمان وعلى والصحيح ىف اآلية اهنا ىف استخالف اجلمهور والالم ىف ليستخلفنهم 
  الم القسم 

  وقوله يعبدونىن فعل مستأنف اي هم يعبدونىن 
من سخطه وباقى االية بني وقوله ومن كفر حيتمل ان يريد كفر هذه النعم وحيتمل الكفر املخرج عن امللة عياذا باهللا 

  مما تقدم ىف غريها 
وقوله تعاىل يا ايها الذين ءامنوا ليستاذنكم الذين ملكت اميانكم قيل الذين ملكت امياهنم الرجال والنساء ورجحه 



الطربى وقيل الرجال خاصة وقيل النساء خاصة ومعىن اآلية عند مجاعة من العلماء ان اهللا تعاىل ادب عباده بان 
العبيد واألطفال الذين عقلوا معاىن الكشفة وحنوها يستاذنون على اهليهم ىف هذه األوقات الثالث وهى يكون 

  األوقات الىت تقتضى عادة الناس االنكشاف فيها ومالزمة التعرى ىف املضاجع وهى عند الصباح وىف وقت 

لعشاء ألنه وقت التعرى للنوم واما ىف غري م القائلة وهى الظهرية ألن النهار ويظهر فيها اذا عال واشتد حره وبعد ا
هذه األوقات فالعرف من الناس التحرز والتحفظ فال حرج ىف دخول هذه الصنيفة بغري اذن اذ هم طوافون ميضون 

  وجييئون ال جيد الناس بدا من ذلك 
ستيذان ثالثا وقوله بعضكم على بعض بدل من قوله طوافون وثالث مرات نصب على الظرف الهنم مل يومروا باال

  وامنا امروا باالستيذان ىف ثالث مواطن فالظرفية ىف ثالث بينة 
  وقوله سبحانه كذلك يبني اهللا لكم آاليات واهللا عليم حكيم بني للمتأمل 

وقوله سبحانه واذا بلغ االطفال منكم احللم اآلية امر تعاىل ىف هذه اآلية ان يكونوا اذا بلغوا احللم على حكم 
  الستيذان ىف كل وقت وهذا بيان من اهللا عز و جل الرجال ىف ا

  وقوله تعاىل كذلك يبني اهللا لكم اياته واهللا عليم حكيم بني ال حيتاج اىل تفسري 
والقواعد من النساء هن اللواتى قد اسنن وقعدن عن الولد واحدهتن قاعد وقال ربيعة هى هنا الىت تستقذر من 

الولد وفيها مستمتع وملا كان الغالب من النساء ان ذوات هذا السن ال مذهب كربها قال غريه وقد تقعد املرأة عن 
للرجال فيهن ابيح هلن ما مل يبح لغريهن وقرأ ابن مسعود واىب ان يضعن من ثياهبن والعرب تقول امرأة واضع للىت 

ة فرب عجوز يبدو كربت فوضعت مخارها مث استثىن عليهن ىف وضع الثياب ان ال يقصدن به التربج وإبداء الزين
منها احلرص على ان يظهر هلا مجال والتربج طلب البدو والظهور للعني ومنه بروج مشيدة والذى ابيح وضعه هلن 

اجللباب الذى فوق اخلمار والرداء قاله ابن مسعود وغريه مث ذكر تعاىل ان حتفظ اجلميع منهن واستعفافهن عن 
  الستر افضل هلن وخري وضع الثياب والتزامهن ما يلتزم الشواب من 

  وقوله تعاىل واهللا مسيع عليم اي مسيع ملا يقول كل قائل وقائلة عليم مبقصد كل احد وىف هاتني الصفتني توعد وحتذير 
  وقوله تعاىل ليس على 

األعمى حرج اىل قوله كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تعقلون ظاهر األية وامر الشريعة ان احلرج عنهم مرفوع 
كل ما يضطرهم اليه العذر وتقتضى نيتهن االتيان به باالكمل ويقتضى العذران يقع منهم األنقص فاحلرج مرفوع  ىف

عنهم ىف هذا وللناس اقوال ىف اآلية وختصيصات يطول ذكرها وذكر اهللا تعاىل بيوت القرابات وسقط منها بيوت 
  الن بيت ابن الرجل بيته األبناء فقال املفسرون ذلك ألهنا داخلة ىف قوله من بيوتكم 

وقوله تعاىل اوما ملكتم مفاحته يريد ما خزنتم وصار ىف قبضتكم فمعظمه ما ملكه الرجل ىف بيته وحتت غلقة وهو 
تأويل الضحاك وجماهد وعند مجهور املفسرين يدخل ىف االية الوكالء والعبيد واالجراء باملعروف وقرأ ابن جبري 

وزيادة ياءبني التاء واحلاء وقرن تعاىل ىف هذه لالية الصديق بالقرابة احملضة الوكيدة ملكتم مفاتيحه مبنيا للمفعول 
ألن قرب املودة لصيق قال معمر قلت لقتادة اال اشرب من هذا اجلب قال انت ىل صديق فما هذا االستيذان قال 

  ا لنا من شافعني وال صديق محيم ابن عباس ىف كتاب النقاش الصديق اوكد من القرابة اال ترى استغاثة اجلهنميني فم
وقوله تعاىل ليس عليكم جناح ان تاكلوا مجيعا او اشتاتا رد ملذهب مجاعة من العرب كانت ال تأكل افذاذا البتة 

حنت به حنو كرم اخللق فأفرطت ىف الزامة وان احضار األكيل حلسن ولكن بأن ال حيرم االنفراد قال البخارى أشتاتا 



  قال بعض اهل العلم هذه اآلية منسوخة بقوله عليه السالم وشىت واحد انتهى و
ان دماءكم واموالكم عليكم حرام احلديث وبقوله تعاىل ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا اآلية وبقوله 

  عليه السالم من حديث ابن عمر 
  ذكر وسيأتى مزيد بيان هلذا املعىن ال حيلنب احدكم ماشية احد اال بإذنه احلديث ت واحلق ان ال نسخ ىف شى مما 

  وقوله سبحانه فاذا دخلتم بيوتا قال النخعى اراد املساجد واملعىن سلموا على من فيها 

فإن مل يكن فيها احد فالسالم ان يقول السالم على رسول اهللا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وقال ابن 
لموا على من فيها قالوا ويدخل ىف ذلك غري املسكونة ويسلم املرء فيها عباس وغريه املراد البيوت املسكونة اي س

على نفسه بأن يقول السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ت وىف سالح املؤمن وعن ابن عباس ىف قوله عز و جل 
 الصاحلني رواه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم قال هو املسجد اذا دخلته فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا

احلاكم ىف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني يعىن البخارى ومسلما انتهى وهذا هو الصحيح عن ابن 
  عباس وفهم النووى ان اآلية ىف البيوت املسكونة قال ففى الترمذى عن انس قال قال ىل النىب صلى اهللا عليه و سلم 

ليك وعلى اهل بيتك قال الترمذى حديث حسن صحيح وىف اىب يا بىن اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركة ع
داود عن اىب امامة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة كلهم ضامن على اهللا عز و جل رجل خرج غازيا ىف 
ح سبيل اهللا عزوجل فهو ضامن على اهللا تعاىل حىت يتوفاه فيدخله اجلنة او يرده مبا نال من اجر او غنيمة ورجل را
اىل املسجد فهو ضامن على اهللا تعاىل حىت يتوفاه فيدخله اجلنة او يرده مبا نال من اجر وغنيمة ورجل دخل بيته 

بسالم فهو ضامن على اهللا تعاىل حديث حسن رواه ابو داود باسناد حسن ورواه ءاخرون والضمان الرعاية للشيء 
حتية من عند اهللا مباركة وصفها تعاىل بالربكة ألن فيها الدعاء واملعىن انه ىف رعاية اهللا عز و جل انتهى وقوله تعاىل 

واستجالب مودة املسلم عليه ت وقد ذكرنا ىف سورة النساء ما ورد ىف املصافحة من رواية ابن السىن قال النووى 
سلم ما من وروينا ىف سنن اىب داود والترمذى وابن ماجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مسلمني يلتقيان فيتصافحان اال غفر هلما قبل ان يقترقا انتهى والكاف من قوله كذلك كاف تشبيه وذك اشارة اىل 
  هذه السنن وقال ايضا بعض الناس ىف 

هذه اآلية إهنا منسوخة بآية االستيذان املتقدمة قال ع والنسخ ال يتصور ىف شىء من هذه اآليات بل هى كلها 
قوله وال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ففى التعدى واخلدع وحنوه واما هذه االية ففى اباحة طعام هذه حمكمة اما 

األصناف الىت يسرها استباحة طعامها على هذه الصفة واما ءاية االذن فعله اجياب االستيذان خوف الكشفة فإذا 
  طعام هبذه االباحة وليس يكون ىف اآلية نسخ فتأمله استإذن املرء ودخل املنزل بالوجه املباح صح له بعد ذلك اكل ال

وقوله تعاىل امنا املومنون الذين ءامنوا باهللا ورسوله اآلية امنا هنا للحصر واألمر اجلامع يراد به ما لإلمام حاجة اىل 
نه هو امام مجع الناس فيه ملصلحة فاألدب الالزم ىف ذلك ان ال يذهب احد لعذر اال بإذنه واإلمام الذى يترقب اذ

األمارة وروى ان هذه اآلية نزلت ىف وقت حفر النىب صلى اهللا عليه و سلم خندق املدينة فكان املؤمنون يستأذنون 
واملنافقون يذهبون دون اذن مث امر تعاىل نبيه عليه السالم باالستغفار لصنفى املؤمنني من اذن له ومن مل يؤذن له وىف 

  ذلك تأنيس للمؤمنني ورأفة هبم 
وقوله تعاىل ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اي ال ختاطبوه كمخاطبة بعضكم لبعض وامرهم 
تعاىل ىف هذه اآلية وىف غريها ان يدعو رسول اهللا بأشرف امسائه وذلك هو مقتضى التوقري فاالدب ىف الدعاء ان 



د واللواذ الروغان مث امرهم تعاىل باحلذر من يقول يا رسول اهللا ويكون ذلك بتوقري وبر وخفض صوت قاله جماه
عذاب اهللا ونقمته اذا خالفوا امره ومعىن خيالفون عن امره اي يقع خالفهم بعد امره مث اخرب تعاىل انه قد علم ما 

  اهل االرض والسماء عليه وباقى االية بني واحلمد هللا 

  تفسري 

  سورة الفرقان

محن الرحيم قوله تعاىل تبارك هو مطاوع بارك من الربكة وبارك فاعل من وهى مكية ىف قول اجلمهور بسم اهللا الر
واحد ومعناه زاد وتبارك فعل خمتص باهللا تعاىل مل يستعمل ىف غريه وهو صفة فعل اي كثرت بركاته ومن مجلتها 

ى اهللا عليه و انزال كتابة الذى هو الفرقان بني احلق والباطل والضمري ىف قوله ليكون قال ابن زيد هو حملمد صل
  سلم وهو عبده املذكور وحيتمل ان يكون للفرقان 

وقوله وخلق كل شىء عام ىف كل خملوق مث عقب تعاىل بالطعن على قريش يف اختاذهم ءاهلة ليست هلا صفات 
  األلوهية والنشور بعث الناس من القبور 

ه قوم آخرون تقدمت االشارة اىل ذلك ىف وقال الذين كفروا يعىن قريشا ان هذا اال افك افتراه حممد واعانه علي
سورة النحل مث اكذهبم اهللا تعاىل واخرب اهنم ما جاءوا اال امثا وزورا اي ما قالوا اال باطال وهبتانا قال البخارى متلى 
عليه تقرأ عليه من امليت وامللت انتهى مث أمر تعاىل نبيه عليه السالم ان يقول ان الذى انزله هو الذى يعلم سر 
مجيع االشياء الىت ىف السموات واالرض وعبارة الشيخ العارف باهللا سيدى عبد اهللا بن اىب مجرة رضى اهللا عنه وملا 
كان املراد منا مبقتضى احلكمة الربانية العبادة ودوامها ولذلك خلقنا كما ذكر موالنا سبحانه ىف االية الكرمية يعىن 

هو عز و جل غىن عن عبادتنا وعن كل شىء لكن احلكمة اقتضته المر وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون االية و
  ال يعلمه 

اال هو كما قال اهللا عز و جل الذى يعلم السر ىف السموات واالرض اي الذى يعلم احلكمة ىف خلقها وكذلك ىف 
  خلقنا وخلق مجيع املخلوقات انتهى 

ن من كان رسوال فهو مستغن عن االكل واملشى ىف وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام االية املعىن عندهم ا
االسواق وحماجتهم هبذا مذكورة ىف السري مث اخرب تعاىل عن كفار قريش وهم الظاملون املشار اليهم اهنم قالوا ان 

تتبعون اال رجال مسحورا اي قد سحر مث نبه تعاىل نبيه مسليا له عن مقالتهم فقال انظر كيف ضربوا لك االمثال 
والقصور الىت ىف هذه االية تأوهلا الثعلىب وغريه اهنا ىف الدنيا والقصور هى البيوت املبنية باجلدرات الهنا  االية

  قصرت عن الداخلني واملستأذنني وباقى االية بني والضمري ىف رأهتم جلهنم 
هذه االحوال من النار وقوله سبحانه قل اذلك خري ام جنة اخللد املعىن قل يا حممد هلؤالء الكفرة الصائرين اىل 

اذلك خري ام جنة اخللد وهذا استفهام على جهة التوقيف والتوبيخ الن املوقف جائز له ان يوقف حماوره على ما 
  شاء لريى هل جييبه بالصواب او باخلطإ 

امر وقوله تعاىل ويوم حنشرهم يعىن الكفار وما يعبدون من دون اهللا يريد كل شىء عبد من دون اهللا وقرأ ابن ع
فنقول بالنون قال مجهور املفسرين واملوقف اجمليب كل من ظلم بأن عبد ممن يعقل كاملالئكة وعيسى وعزير وغريهم 

وقال الضحاك وعكرمة املوقف اجمليب االصنام الىت ال تعقل يقدرها اهللا تعاىل على هذه املقالة وجيىء خزى الكفرة 



ا باملعىن اىل انه من قول من يعقل وان هذه االية مبعىن الىت ىف لذلك ابلغ وقرأ اجلمهور نتخذ بفتح النون وذهبو
سورة سبإ ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للمالئكة االية وكقول عيسى ما قلت هلم اال ما امرتىن به وقوهلم حىت نسوا 

  النون  السالم وقرأ زيد بن ثابت ومجاعة نتخذ بضم٠الذكر اي ما ذكر به الناس على السنة االنبياء عليهم 
  وقوله تعاىل فقد كذبوكم االية خطاب من اهللا تعاىل للكفرة اخربهم ان معبوداهتم 

كذبتهم وىف هذا االخبار خزى وتوبيخ هلم وقرأ حفص عن عاصم فما تستطيعون بالتاء من فوق قال جماهد الضمري 
  ىف يستطيعون هو للمشركني وصرفا معناه رد التكذيب او العذاب 

يظلم منكم قيل هو خطاب للكفار وقيل للمؤمنني والظلم هنا الشرك قاله احلسن وغريه وقد  وقوله تعاىل ومن
  حيتمل ان يعم غريه من املعاصي وىف حرف اىب ومن يكذب منكم نذقه عذابا كبريا 

 وقوله تعاىل وما ارسلنا قبلك من املرسلني االية رد على قريش ىف قوهلم ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشى ىف
االسواق مث اخرب عز و جل ان السبب ىف ذلك انه جعل بعض عبيده فتنة لبعض على العموم ىف مجيع الناس مؤمن 

وكافر والتوقيف باتبصرون خاص باملؤمنني احملققني قال ابن العرىب ىف االحكام وملا كثر الباطل ىف االسواق وظهرت 
دى هبم ىف الدين تنزيها هلم عن البقاع الىت يعصى اهللا تعاىل فيها فيه املناكر كره علماؤنا دخوهلا ألرباب الفضل واملقت

انتهى مث اعرب قوله تعاىل وكان ربك بصريا عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصني وعن عمر بن اخلطاب رضى اهللا 
ه امللك وله عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من دخل السوق فقال ال اله اال اهللا وحده ال شريك له ل

احلمد حيي ومييت وهو حى ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شىء قدير كتب اهللا له الف الف حسنة وحما عنه الف 
الف سيئة ورفع له الف الف درجة رواه الترمذى وابن ماجة وهذا لفظ الترمذى وزاد ىف رواية اخرى وبىن له بيتا 

  رق انتهى من السالح ىف اجلنة ورواه احلاكم ىف املستدرك من عدة ط
وقوله تعاىل وقال الذين ال يرجون لقاءنا االية الرجاء هنا على بابه وقيل هو مبعىن اخلوف وملا متنت كفار قريش رؤية 
رهبم اخرب تعاىل عنهم اهنم عظموا انفسهم وسألوا ما ليسوا له باهل ص لقد جواب قسم حمذوف انتهى والضمري ىف 

ريه هو للمالئكة واملعىن يقول املالئكة للمجرمني حجرا حمجورا عليكم البشرى اي قوله ويقولون قال جماهد وغ
  حراما حمرما واحلجر احلرام 

وقال جماهد ايضا وابن جريج الضمري للكافرين اجملرمني قال ابن جريج كانت العرب اذا كرهوا شيأ قالوا حجرا 
ان يكون املعىن ويقولون حرام حمرم علينا العفو وقد قال جماهد حجرا عوذا يستعيذون من املالئكة قال ع وحيتمل 

ذكر ابو عبيدة ان هاتني اللفظتني عوذة للعرب يقوهلا من خاف ءاخر ىف احلرم او ىف شهر حرام اذا لقيه وبينهما تره 
قال الداودى وعن جماهد وقدمنا اي عمدنا انتهى قال ع وقدمنا اي قصد حكمنا وانفاذنا وحنو هذا من االلفاظ 

لالئقة ومعىن االية وقصدنا اىل اعماهلم الىت ال تزن شيأ فصريناها هباء اي شيأ ال حتصيل له واهلباء ما يتطاير ىف ا
اهلواء من االجزاء الدقيقة وال يكاد يرى اال ىف الشمس قاله ابن عباس وغريه ومعىن هذه االية جعلنا اعماهلم 

الية مبنثور ووصفه ىف غريها مبينت فقالت فرقة مها سواء وقالت الحكم هلا وال منزلة ووصف تعاىل اهلباء ىف هذه ا
  فرقة املنبث ارق وادق من املنثور الن املنثور يقتضى ان غريه نثره واملنبث كأنه انبث من دقته 

وقوله تعاىل واحسن مقيال ذهب ابن عباس والنخعى وابن جريج اىل ان حساب اخللق يكمل ىف وقت ارتفاع النهار 
ل اجلنة ىف اجلنة واهل النار ىف النار فاملقيل القائلة قال ع وحيتمل ان اللفظة امنا تضمنت تفضيل اجلنة مجلة ويقيل اه

وحسن هوائها فالعرب تفضل البالد حبسن املقيل ألن وقت القائلة يبدى فساد هواء البالد فاذا كان بلد ىف وقت 



  فساد اهلواء حسنا حاز الفضل وعلى ذلك شواهد 
ق السماء يريد يوم القيامة ص بالغمام الباء للحال اي متغيمة او للسبب او مبعىن عن انتهى وىف قوله تعاىل ويوم تشق

وكان يوما على الكافرين عسريا دليل على انه سهل على املؤمنني وروى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان 
من صالة مكتوبة صالها ىف الدنيا وعض اليدين هو فعل اهللا ليهون يوم القيامة على املومن حىت يكون عليه اخف 

  النادم قال ابن عباس ومجاعة من املفسرين الظامل ىف هذه االية 

عقبة بن اىب معيط وذلك انه كان اسلم او جنح اىل اإلسالم وكان اىب بن خلف الذى قتله النىب صلى اهللا عليه و 
فقبل هنيه فنزلت االية فالظامل عقبة وفالنا اىب قال السهيلى وكىن  سلم بيده يوم احد خليال لعقبة فنهاه عن االسالم

سبحانه عن هذا الظامل ومل يصرح بامسه ليكون هذا الوعيد غري خمصوص به وال مقصور عليه بل يتناول مجيع من فعل 
وم القيامة وذكر الظامل عام اسم جنس وهذ هو الظاهر وان مقصد االية تعظيم ي! مثل فعله انتهى وقال جماهد وغريه 

هوله بانه يوم تندم فيه الظلمة وتتمىن اهنا مل تطع ىف دنياها اخالءها والسبيل املتمناه هى طريق آالخرة وىف هذه االية 
لكل ذى هنية تنبيه على جتنب قرين السوء واالحاديث واحلكم ىف هذا الباب كثرية مشهورة والذكر ما ذكر 

  وعظة وحنوه االنسان امر ءاخرته من قرءان او م
وكان الشيطان لالنسان خذوال حيتمل ان يكون من قول الظامل وحيتمل ان يكون ابتداء اخبار من اهللا عز و جل على 

  وجه التحذير من الشيطان الذى بلغهم ذذلك املبلغ 
قومه هذا  وقوله تعاىل وقال الرسول حكاية عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف الدنيا وتشكيه ما يلقى من

قول اجلمهور وهو الظاهر وقالت فرقة هو حكاية عن قوله ذلك ىف آالخرة ومهجورا حيتمل ان يريد مبعدا مقصيا 
من اهلجر بفتح اهلاء وهذا قول ابن زيد وحيتمل ان يريد مقوال فيه اهلجر بضم اهلاء اشارة اىل قوهلم شعر وكهانة 

لمؤمن على مالزمة املصحف وان ال يكون الغبار يعلوه ىف البيوت وحنوه قاله جماهد قال ع وقول ابن زيد منبه ل
ويشتغل بغريه وروى انس عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال من علق مصحفا ومل يتعاهده جاء يوم القيامة 

ومسند متعلقا به يقول يا رب هذا اختذىن مهجورا اقض بيىن وبينه وىف حلية النووى قال وروينا ىف سنن اىب داود 
  الدارمى عن سعد بن عبادة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال من قرأ القرءان مث نسيه لقى اهللا تعاىل يوم 

القيامة اجذم وروينا ىف كتاب اىب داود والترمذى عن انس عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال عرضت على اجور 
لي ذنوب امىت قلم ار ذنبا اعظم من سورة من القرءان او امىت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد وعرضت ع

ءاية أوتيها رجل مث نسيها تكلم الترمذى فيه انتهى مث ساله تعاىل عن فعل قومه بقوله وكذلك جعلنا لكل نىب عدوا 
بك من اجملرمني اي فاصرب كما صربوا قاله ابن عباس مث وعد تعاىل بقوله وكفى بربك هاديا ونصريا والباء ىف بر

  للتأكيد دالة على األمر اذ املعىن اكتف بربك 
وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرءان مجلة واحدة قال ابن عباس وغريه قالوا ىف بعض معارضاهتم لو كان من 

  عند اهللا لنزل مجلة كالتوراة واالجنيل 
تمل ان يكون من الكالم املستانف وهو وقوله كذلك حيتمل ان يكون من قول الكفار اشارة اىل التوراة واالجنيل وحي

اوىل ومعناه كما نزل اردناه فاالشارة اىل نزوله متفرقا والترتيل التفريق بني الشىء املتتابع ومنه ترتيل القرءان وجعل 
اهللا تعاىل السبب ىف نزوله متفرقا تثبيت قلب نبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم وأن ينزله ىف النوازل واحلوادث الىت 

قد قدرها وقدر نزوله فيها وان هؤالء الكفرة ال جييئون مبثل يضربونه على جهة املعارضة منهم االجاء القرءان باحلق 



ىف ذلك واجللية مث هو احسن تفسريا وافصح بيانا وباقى االية بني تقدم تفسري نظريه واجلمهور ان هذا املشى على 
ولفظ البخارى عن انس ان رجال قال يا نىب اهللا احيشر الكافر  الوجوه حقيقة وقد جاء كذلك ىف احلديث وقد تقدم

على وجهه يوم القيامة قال اليس الذى امشاه على الرجلني ىف الدنيا قادرا على ان ميشيه على وجهه يوم القيامة 
  قال قتادة بلى وعزة ربنا انتهى 

ان حيل هبم ما حل هبؤالء املعذبني قال قتادة  وقوله تعاىل ولقد آتينا موسى الكتاب آاليات تنبيه لكفار قريش وتوعد
  اصحاب الرس وأصحاب األيكة قومان ارسل اليهما شعيب وقاله وهب بن مبنه وقيل غري هذا 

وقوله تعاىل وقرونا بني ذلك كثريا اهبام ال يعلم حقيقته اال اهللا عز و جل والتبار اهلالك والقرية الىت امطرت مطر 
لوط وما مل نذكر تفسريه قد تقدم بيانه للفاهم املتيقط مث ذكر سبحانه اهنم اذا رأوا  السوء هى سذوم مدينة قوم

حممدا عليه السالم قالوا على جهة االستهزاء اهذا الذى بعث اهللا رسوال قال ص ان يتخذونك ان نافية جواب اذا 
 تتأسف عليهم ومعىن اختذ اهله هواه اي انتهى مث انس اهللا تعاىل نبيه بقوله ارأيت من اختذ اهله هواه االية املعىن ال

جعل هواه مطاعا فصار كاإلله ان هم اال كاألنعام اي بل هم كاألنعام ت وعبارة الواحدى ان هم اي ما هم اال 
  كاالنعام انتهى 

وقوله سبحانه امل تر اىل ربك كيف مد الظل االية مد الظل باطالق هو ما بني اول االسفار إىل بزوغ الشمس ومن 
  بعد مغيبها ايضا وقتا يسريا فان ىف هذين الوقتني على االرض كلها ظال ممدودا 

ولو شاء جلعله ساكنا اي ثابتا غري متحرك وال منسوخ لكنه جعل الشمس ونسخها اياه وطردها له من موضع اىل 
الظل شىء اذ االشياء موضع دليال عليه مبينا لوجوده ولوجه العربة فيه وحكى الطربى انه لوال الشمس مل يعلم ان 

  امنا تعرف بأضدادها 
وقوله تعاىل قبضا يسريا حيتمل ان يريد لطيفا اي شيأ بعد شىء الىف مرة واحدة قال الداودى قال الضحاك قبضا 

يسريا يعىن الظل اذا علته الشمس انتهى قال الطربى ووصف الليل باللباس من حيث يستر االشياء ويغشاها 
اء يعترى اليقظان مرضا فشبه النوم به والنشور هنا االحياء شبه اليقظة به وحيتمل ان والسبات ضرب من اإلغم

يريد بالنشور وقت انتشار وتفرق واناسى قيل هو مجع انسان والياء املشددة بدل من النون ىف الواحد قاله سيبويه 
له ذكر ويعضد ذلك قوله وجاهدهم وقال املربد هو مجع انسى والضمري ىف صرفناه عائد على القرءان وان مل يتقدم 

  به جهادا كبريا 
  وقوله تعاىل وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج مرج معناه خلط 

قال ع والذى اقول به ىف معىن هذه آالية ان املقصود هبا التنبيه على قدره اهللا تعاىل ىف ان بث ىف االرض مياها عذبه 
جتد البحر قد اكتنفته املياه العذبة ىف ضفته ! ي ! جعل االجاج خالهلا كما هو مر كثرية جعلها خالل االجاج و

وجتد املاء العذب ىف اجلزائر وحنوها قد اكتنفه املاء االجاج وكل باق على حاله ومطعمه فالبحران يراد هبما مجيع 
واليبس قاله احلسن والفرات الصاىف املاء العذب ومجيع املاء االجاج والربزخ واحلجر هو ما بني البحرين من االرض 

  اللذيذ املطعم واالجاج ابلغ ما يكون من امللوحة 
وقوله تعاىل وهو الذى خلق من املاء بشرا آالية تعديد نعم على الناس والنسب هو ان جيتمع انسان مع ءاخر ىف اب 

االمحاء واالصهار يقع عاما لذلك او ام والصهر هو تواشج املناكحة فقرابة الزوجة هم االختان وقرابة الزوج هم 
  كله 



وقوله تعاىل وكان الكافر على ربه ظهريا اي معينا يعينون على رهبم غريهم من الكفرة بطاعتهم للشيطان وهذا 
تأويل جماهد وغريه والكافر هنا اسم جنس وقال ابن عباس هو ابو جهل قال ع فيشبه ان ابا جهل هو سبب آالية 

  كله ت واملعىن على دين ربه ظهريا ولكن اللفظ عام للجنس 
وقوله تعاىل اال من شاء ان يتخذ اىل ربه سبيال الظاهر فيه انه استثناء منقطع واملعىن لكن مسئوىل ومطلوىب من شاء 

  ان يهتدى ويومن ويتخذ اىل رمحة ربه طريق جناه 
لم العبد ان مواله حى ال ميوت صح وقوله سبحانه وتوكل على احلي الذى ال ميوت قال القشريى ىف التحبري واذا ع

توكله عليه قال تعاىل وتوكل على احلى الذى ال ميوت قيل ان رجال كتب اىل ءاخر ان صديقى فالنا قد مات فمن 
كثرة ما بكيت عليه ذهب بصري فكتب اليه الذنب لك حني احببت احلى الذى ميوت فهال احببت احلى الذى ال 

عليه انتهى وعن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كربىن امر ميوت حىت ال حتتاج اىل البكاء 
  اال متثل ىل جربيل عليه السالم فقال يا حممد قل توكلت على احلى الذى ال 

ميوت واحلمد هللا الذى مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك ىف امللك ومل يكن له وىل من الذل وكربه تكبريا رواه احلاكم 
  املستدرك وقال صحيح االسناد انتهى من السالح ىف 

وقوله تعاىل وسبح حبمده اي قل سبحان اهللا وحبمده اي تنزيهه واجب وحبمده اقول وصح عنه صلى اهللا عليه و 
سلم انه قال من قال ىف كل يوم سبحان اهللا وحبمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فهذ معىن 

مده وهى احدى الكلمتني اخلفيفتني على اللسان الثقيلتني ىف امليزان احلديث ىف البخارى وغريه ت قوله وسبح حب
وعن جويرية رضى اهللا عنها ان النىب صلى اهللا عليه و سلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهى ىف 

ها قال نعم قال النىب صلى مسجدها مث رجع بعد ان اضحى وهى جالسة فقال ما زلت على احلال الىت فارقتك علي
اهللا عليه و سلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اهللا وحبمده 

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه اجلماعة اال البخارى زاد النساءى ىف ءاخره واحلمد هللا 
حبمده وال اله اال اهللا واهللا اكرب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كذلك وىف رواية له سبحان اهللا و

  انتهى من السالح 
  وقوله سبحانه وكفى به بذنوب عباده خبريا وعيد بني 

وقوله تعاىل الرمحن حيتمل ان يكون رفعه باضمار مبتدإ اي هو الرمحن وحيتمل ان يكون بدال من الضمري ىف قوله 
  استوى 
فسئل به خبريا فيه تأويالن احدمها فسئل عنه خبريا واملعىن اسئل جربيل والعلماء واهل الكتاب والثاىن ان  وقوله

يكون املعىن كما تقول لو لقيت فالنا لقيت به البحر كرما اي لقيت منه واملعىن فسئل اهللا عن كل امر وقال عياض 
ل غري النىب صلى اهللا عليه و سلم واملسئول اخلبري هو النىب ىف الشفا قال القاضى ابو بكر بن العالء املأمور بالسؤا

  صلى اهللا عليه و سلم انتهى قال ابو حيان والظاهر تعلق به فسئل وبقاء الباء على باهبا 

  وخبريا من صفاته تعاىل حنو لقيت بزيد اسدا اي انه االسد شجاعة واملعىن فسئل اهللا اخلبريب األشياء انتهى 
جدوا للرمحن قالوا وما الرمحن يعىن ان كفار قريش قالوا ما نعرف الرمحن اال رمحن اليمامة وهو واذا قيل هلم اس

  مسيلمة الكذاب وكان مسيلمة تسمى بالرمحن 
انسجد ملا تامرنا وزادهم هذا اللفظ نفورا والربوج هى الىت علمتها العرب وهى املشهورة عند اللغويني واهل 



على منزلتني وثلث من منازل القمر الىت ذكرها اهللا تعاىل ىف قوله والقمر قدرناه تعديل األوقات وكل برج منها 
  منازل 

وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه اي هذا خيلف هذا وهذا خيلف هذا قال جماهد وغريه ملن اراد ان يذكر اي يعترب 
ه ملن اراد ان يذكر ما فاته من اخلري باملصنوعات ويشكر اهللا تعاىل على ءاالئه وقال عمر وابن عباس واحلسن معنا

والصالة وحنوه ىف احدمها فيستدركه ىف الذى يليه وقرأ محزة وحده يذكر بسكون الذال وضم الكاف مث ملا قال 
  تعاىل ملن راد ان بذكر او اراد شكورا جاء بصفات عباده الذين هم اهل التذكر والشكور 

  ده حق عباده هم الذين ميشون وقوله الذين ميشون خرب مبتدإ واملعىن وعبا
وقوله ميشون على االرض عبارة عن عيشهم ومدة حياهتم وتصرفاهتم وهونا مبعىن ان امرهم كله هني اي لني حسن 
قال جماهد باحللم والوقار وقال ابن عباس يالطاعة والعفاف والتواضع وقال احلسن حلماء ان جهل عليهم مل جيهلوا 

ون حلماء علماء مثل األنبياء ال يوذون الذر ىف سكون وتواضع وخشوع وهو ضد قال الثعلىب قال احلسن ميش
املختال الفخور الذى خيتال ىف مشيه اه قال عياض ىف صفة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم خيطو تكفؤا وميشى 

او حال اي هونا كأمنا ينحط من صبب انتهى من الشفا قال ابو حيان هونا نعت ملصدر حمذوف اي مشيا هونا 
هينني انتهى وروى الترمذى عن ابن مسعود ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال اال اخربكم مبن حيرم على النار او 

  مبن حترم عليه النار على كل قريب هني 

  سهل قال ابو عيسى هذا حديث حسن انتهى 
للفظ وقال جماهد معىن سالما قوال سدادا اي واذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما العامل ىف سالما قالوا واملعىن هذا ا

يقول للجاهل كالما يدفعه به برفق ولني وهذه آالية كانت قبل ءاية السيف فنسخ منها ما خيص الكفرة وبقى ادهبا 
ىف املسلمني اىل يوم القيامة قال صاحب احلكم الفارقية اذا نازعك انسان فال جتبه فان الكلمة األوىل انثى واجابتها 

ها فإن امسكت عنها بترهتا وقطعت نسلها وان اجبتها القحتها فكم من نسل مذموم يتولد بينهما ىف ساعة فحل
  واحدة انتهى 

والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما هذه ءاية فيها حتريض على قيام الليل بالصالة قال احلسن ملا فرغ من وصف 
ومقاما من االقامة وعن انس بن مالك قال قال رسول اهللا  هنارهم وصف ىف هذه ليلهم وغراما معناه مالزما ثقيال

صلى اهللا عليه و سلم من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم ادخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث 
مرات قالت النار اللهم اجره من النار رواه ابو داود والنساءى وابن ماجه وابن حبان ىف صحيحه بلفظ واحد 

  اه احلاكم ىف املستدرك وقال صحيح االسناد انتهى من السالح ورو
وقوله سبحانه والذين اذا انفقوا مل يسرفوا آالية عبارة اكثر املفسرين ان الذى ال يسرف هو املنفق ىف الطاعة وان 

عباس وغريه  افرط واملسرف هو املنفق ىف املعصية وان قل نفاقه وان املقتر هو الذى مينع حقا عليه وهذا قول ابن
والوجه ان يقال ان النفقة ىف املعصية امر قد حظرت الشريعة قليلة وكثرية وهؤالء املوصوفون منزهزن عن ذلك 
وامنا التأديب هبذه آالية هو ىف نفقة الطاعات واملباحات فادب الشريعة فيها ان ال يفرط االنسان حىت يضيع حقا 

قتر حىت جيمع العيال ويفرط ىف الشح واحلسن ىف ذلك هو القوام اي آخر اوعياال ومنو هذا وان ال يضيق ايضا وي
املعتدل والقوام ىف كل واحد حبسب عياله وحاله وخري األمور اوساطها وهلذا ترك النىب صلى اهللا عليه و سلم ابا 

  بكر 



د امللك بن الصديق يتصدق جبميع ماله الن ذلك وسط بنسبة جلده وصربه ىف الدين ومنع غريه من ذلك وقال عب
مروان لعمر بن عبد العزيز حني زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك فقال له عمر احلسنة بني السيئتني مث تال آالية وقال 

عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه كفى باملرء سرفا ان ال يشتهى شيأ اال اشتراه فاكله وقواما خرب كان وامسها مقدر 
  اي االنفاق 

هلا آخر آالية ىف حنو هذه آالية قال ابن مسعود قلت يوما يا رسول اهللا اي الذنب اعظم والذين ال يدعون مع اهللا ا
قال ان جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت مث اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت مث اي قال ان 

العقاب وبه فسر ابن تزانىحليلة جارك مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه آالية واآلثام ىف كالم العرب 
  زيد وقتادة هذه آالية قال ع يضاعف باجلزم بدل من يلق قال سيبويه مضاعفة العذاب هو لقي االثام 

وقوله تعاىل اال من تاب ال خالف بني العلماء ان االستثناء عام ىف الكاىف والزاىن واختلفوا ىف القاتل وقد تقدم بيان 
  ذلك ىف سورة النساء 

ولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات اي بان جيعل اعماهلم بدل معاصيهم االوىل طاعة قاله ابن عباس وقوله سبحانه فأ
وغريه وحيتمل ان يكون ىف ذلك ىف يوم القيامة جيعل بدل السيئات احلسنات تكرما منه سبحانه وتعاىل كما جاء ىف 

طعا اي لكن من تاب وءامن وعمل صحيح مسلم وهو تأويل ابن املسيب ص واالوىل ان يكون االستثناء هنا منق
عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات انتهى مث اكد سبحانه امر التوبة ومدح املتاب فقال ومن تاب وعمل 

صاحلا فانه يتوب اىل اهللا متابا كأنه قال فإنه جيد بابا للفرج واملغفرة عظيما مث استمرت آاليات ىف صفة عباد اهللا 
ى عنهم شهادة الزور ويشهدون ىف هذا املوضع ظاهر معناها يشاهدون وحيضرون والزور كل باطل املؤمنني بان نف

زور واعظمه الشرك وبه فسر الضحاك ومنه الغناء وبه فسر جماهد وقال على وغريه معناه ال يشهدون بالزور فهى 
  من 

وقال الثعلىب اللغو كل ما ينبغى ان الشهادة المن املشاهدة واملعىن االول اعم واللغو كل سقط من فعل او قول 
يطرح ويلغى انتهى وكراما معناه معرضني مستحيني يتجافون عن ذلك ويصربون على االذى فيه قال ع واذا مر 

  املسلم مبنكر فكره ان يغريه وحدود التغري معروفة 
  هم وقوله تعاىل والذين اذا ذكروا بئايات رهبم يريد ذكروا بالقرءان امر ءاخرهتم ومعاد

وقوله مل خيروا عليها صما وعميانا حيتمل تأويلني احدمها ان يكون املعىن مل يكن خرورهم هبذه الصفة بل يكونوا 
سجدا وبكيا وهذه كما تقول مل خيرج زيد اىل احلرب جزعا اي امنا خرج جريئا مقداما وكأن الذى خير اصم اعمى 

ربى وهو ان خيروا صما وعميانا هى صفة للكفار وهى عبارة عن هو املنافق او الشاك والتأويل الثاىن ذهب اليه الط
اعراضهم وقال الفراء مل خيروا اي مل يقيموا وهو حنو تأويل الطربى انتهى وقال ابن العرىب ىف احكامه قوله تعاىل 

ن قرءوه بقلوهبم والذين اذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عليها صما وعميانا قال علماؤنا يعىن الذين اذا قرءوا القرءا
قراءه فهم وتثبيت ومل ينثروه نثر الدقل فان املرور عليه بغري فهم وال تثبيت صمم وعمى انتهى وقرة العني من القر 
وهذا هو األشهر ألن دمع السرور بارد ودمع احلزن سخن فلهذا يقال اقر اهللا عينك واسخن اهللا عني العدو وقرة 

م االنسان مطيعني هللا تعاىل قاله ابن عباس واحلسن وغريمها وبني املقداد بن األسود العني ىف االزواج والذرية ان يراه
الوجه من ذلك بانه كان ىف اول االسالم يهتدى االب واالبن كافر او الزوج والزوجة كافرة فكانت قرة اعينهم ىف 

  اميان احباهبم 
كون الداعى متقيا قدوة وهذا هو قصد الداعى قال واجعلنا للمتقني اماما اي اجعلنا يأمت بنا املتقون وذلك بان ي



النخعى مل يطلبوا الرياسة بل ان يكونوا قدوة ىف الدين وهذا حسن ان يطلب ويسعى له قال الثعلىب قال ابن عباس 
  املعىن واجعلنا ائمة هدى انتهى وهو حسن الهنم طلبوا ان جيعلهم اهال لذلك والغرفة 

  ... مل حتلل بواديكم ... ولوال احلبة السمرا ... الغرف وهى اسم جنس كما قال من منازل اجلنة وهى الغرف فوق 
ت واخرج ابو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد بن الشحامى عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

كيف يدخلها اهلها قال سلم ان ىف اجلنة لغرفا ليس هلا معاليق من فوقها وال عماد من حتتها قيل يا رسول اهللا و
يدخلوهنا اشباه الطري قيل هى يا رسول اهللا ملن قال هى الهل االسقام واالوجاع والبلوى انتهى من التذكرة وقرأ 

  محزة وغريه يلقون بفتح الياء وسكون الالم وختفيف القاف 
ن خطابا جلميع الناس فكانه قال وقوله تعاىل قل ما يعبؤبكم آالية ما نافية وحتتمل التقرير مث آالية حتتمل ان تكو

لقريش منهم ما يباىل اهللا بكم وال ينظر اليكم لوال عبادتكم اياه ان لو كانت اذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من اجله 
قال تعاىل وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون وقال النقاش وغريه املعىن لوال استغاثتكم اليه ىف الشدائد وقرأ ابن 

فقد كذب الكافرون وهذا يؤيد ان اخلطاب مبا يعبأ هو جلميع الناس مث يقول لقريش فأنتم قد كذبتم الزبري وغريه 
ومل تعبدوه فسوف يكون العذاب او التكذيب الذى هو سبب العذاب لزاما وحيتمل ان يكون اخلطاب باآليتني 

ه لتطيعوه انتهى قال ابن العرىب ىف لقريش خاصة وقال الداودى وعن ابن عيينه لوال دعاؤكم معناه لوال دعاؤكم ايا
احكامه زعم بعض االدباء ان لوال دعاؤكم معناه لوال سؤالكم اياه وطلبكم منه ورأى انه مصدر اضيف اىل فاعل 

وليس كما زعم وامنا هو مصدر اضيف اىل مفعول واملعىن قل يا حممد للكفار لوال دعاؤكم ببعثه الرسول اليكم 
بتم فسوف يكون لزاما ذكر هذا عند قوله تعاىل ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء وتبني األدلة لكم فقد كذ

بعضكم بعضا ىف ءاخر سورة النور انتهى ت واحلق ان االية حمتملة جلميع ما تقدم ومن ادعى التخصيص فعليه 
  بالدليل واهللا اعلم ويعبأ مشتق من العبء وهو الثقل الذى يعبأ ويرتب كما 

ال الثعلىب قال ابو عبيدة يقال ما عبأت به شيأ اي مل اعده شيأ فوجوده وعدمه سواء انتهى وقال يعبأ اجليش ق
العراقى ما يعبأ اي ما يباىل انىت واكثر الناس على ان اللزام املشار اليه هو يوم بدر وقالت فرقة هو توعد بعذاب 

  ما اي هلكة انتهى آالخرة وقال ابن عباس اللزام املوت وقال البخارى فسوف يكون لزا
  تفسري 

  سورة الشعراء

وهى مكية كلها ىف قول اجلمهور بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل طسم تلك ءايات الكتاب املبني لعلك باخع 
نفسك اال يكونوا مؤمنني تقدم الكالم على احلروف الىت ىف اوائل السور والباخع القاتل واملهلك نفسه باهلم 

نزلة اما خلوف هالك كنتق اجلبل على بىن اسراءيل واما الجل الوضوح وهبر العقول حبيث يقع واخلضوع لآلية امل
االذعان هلا واالعناق اجلارحة املعلومة وذلك ان خضوع العنق والرقبة هو عالمة الذلة واالنقياد وقيل املراد 

  باالعناق مجاعتهم يقال جاء عنق من الناس اي مجاعة 
م من ذكر من الرمحن حمدث اال كانوا عنه معرضني فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به وقوله تعاىل وما ياتيه

يستهزءون او مل يروا اىل االرض كم انبتنا فيها من كل زوج كرمي تقدم تفسري هذه اجلملة فانظره ىف حمله وقوله 
النوع والصنف والكرمي احلسن تعاىل فسياتيهم وعيد بعذاب الدنيا كبدر وغريها ووعيد بعذاب االخرة والزوج 



  املتقن قاله جماهد وغريه 
  وقوله تعاىل وما كان أكثرهم مؤمنني حتم 

على اكثرهم بالكفر مث توعد تعاىل بقوله وان ربك هلو العزيز الرحيم اي عزيز ىف انتقامه من الكفار رحيم بأوليائه 
  املؤمنني 

ادى ربك موسى وسوق هذه القصة متثيل لكفار قريش ىف وقوله تعاىل واذ نادى ربك موسى التقدير واذكر اذ ن
  تكذيبهم النىب صلى اهللا عليه و سلم 

  وقوله فأرسل اىل هارون معناه يعينىن وهلم علي ذنب يعىن قتله القبطى 
وقوله تعاىل كال ردا لقوله اىن اخاف اي ال ختف ذلك وقول فرعون ملوسى امل نربك فينا وليدا هو على جهة املن 

واالحتقار اي ربيناك صغريا ومل نقتلك ىف مجلة من قتلنا ولبثت فينا من عمرك سنني فمىت كان هذا الذى تدعيه عليه 
مث قرره على قتل القبطى بقوله وفعلت فعلتك والفعلة بفتح الفاء املرة وقوله وانت من الكافرين يريد وقتلت 

تلها قاله الضحاك او يريد وانت من الكافرين بنعمىت القبطى وانت ىف قتلك اياه من الكافرين اذ هو نفس ال حيل ق
ىف قتلك اياه قاله ابن زيد وحيتمل ان يريد وانت االن من الكافرين بنعمىت وكان بني خروج موسى عليه السالم 

  حني قتل القبطى وبني رجوعه نبيا اىل فرعون احد عشر عاما غري اشهر 
ىف قوله فعلتها لقتله القبطى وقوله وانا من الضالني قال ابن زيد وقوله قال فعلتها اذا من كالم موسى والضمري 

معناه من اجلاهلني بأن وكزتى اياه تأتى على نفسه وقال ابو عبيدة معناه من الناسني ونزع بقوله ان تضل احدامها 
وحكما يريد وىف قراءة ابن مسعود وابن عباس وانا من اجلاهلني ويشبه ان تكون هذه القرءاة على جهة التفسري 

  النبوءة وحكمتها 
  وقوله وجعلىن من املرسلني درجة ثانية للنبوءة فرب نىبء ليس برسول 

وقوله وتلك نعمة متنها على االية قال قتادة هذا من موسى على جهة االنكار على فرعون كأنه يقول او يصح لك 
ليست بنعمة ألن الواجب كان اال تقتلىن ان تعد على نعمة ترك قتلى من اجل انك ظلمت بىن اسراءيل وقتلتهم اي 

  وال تقتلهم وال تستعبدهم وقرأ الضحاك وتلك نعمة 

ما لك ان متنها على وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل وقال الطربى والسدى هذا الكالم من موسى عليه السالم على 
كتىن ولكن ذلك ال يدفع رسالىت جهة االقرار بالنعمة كأنه يقول نعم وتربيتك نعمة على من حيث عبدت غريى وتر

وملا مل جيد فرعون حجة رجع اىل معارضة موسى ىف قوله ومارب العاملني واستفهمه استفهاما فقال موسى هو رب 
السموات واالرض آالية فقال فرعون عند ذلك اال تستمعون على معىن االغراء والتعجب من شنعة املقالة اذ 

معبودهم والفراعنة قبله كذلك فزاده موسى ىف البيان بقوله ربكم ورب كانت عقيدة القوم ان فرعون رهبم و
ءابائكم االولني فقال فرعون حينئذ على جهة االستخفاف ان رسولكم الذى ارسل اليكم جملنون فزاده موسى ىف 

غرب ومل يكن بيان الصفات الىت تظهر نقص فرعون وتبني انه ىف غاية البعد عن القدرة عليها وهى ربوبية املشرق وامل
لفرعون االملك مصر وملا انقطع فرعون ىف باب احلجة رجع اىل االستعالء والتغلب فقال ملوسى لئن اختذت اهلا 
غريى الجعلنك من املسجونني وىف توعده بالسجن ضعف ألنه خارت طباعة معه وكان فيما روى انه يفزع من 

من امر اهللا والتوكل عليه ماال يفزعه توعد فرعون موسى فزعا شديدا حىت كان ال ميسك بوله وكان عند موسى 
فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع ىف اميانه او لو جئتك بشىء مبني يتضح لك معه صدقى فلما مسع 



فرعون ذلك طمع ان جيد اثناءه موضع معارضة فقال له فات به ان كنت من الصادقني فالقى موسى عصاه فاذا هى 
تقدم بيانه ونزع يده من جيبه فاذا هى تتألأل كأهنا قطعة من الشمس فلما رأى فرعون ذلك هاله  ثعبان مبني على ما

  ومل يكن له فيه مدفع غري انه فزع اىل رميه بالسحر 
وقوله يريد ان خيرجكم من ارضكم بسحرة تقدم بيانه وكذلك قوهلم وابعث ىف املدائن حاشرين ياتوك بكل سحار 

  عليم تقدم بيانه 
  ه تعاىل قال نعم وانكم اذا وقول

  ملن املقربني يريد بتقريبهم اجلاه الزائد على العطاء الذى طلبوه 
وقوله تعاىل فألقى السحرة ساجدين قالوا ءامنا برب العاملني رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه 

ن خالف وألصلبنكم أمجعني قالوا ال لكبريكم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون أل قطعن ايديكم وارجلكم م
ضري انا اىل ربنا منقلبون تقدم بيان هذه اجلملة واحلمد هللا فانظره ىف حمله قال ابن العرىب ىف احكامه قال مالك دعا 

موسى فرعون اربعني سنة اىل االسالم وان السحرة ءامنوا ىف يوم واحد انتهى وقوهلم ال ضري اي ال يضرنا ذلك مع 
ىل مغفرة اهللا ورضوانه وقوهلم ان كنا اول املومنني يريدون من القبط وصنيفتهم واال فقد كانت بنو انقالبنا ا

  اسراءيل ءامنت والشرذمة اجلمع القليل احملتقر وشرذمة كل شىء بقيته اخلسيسة 
ناهم عائد وقوله لغائظون يريد خبالفهم األمر وبأخذهم االموال عارية وحذرون مجع حذر والضمري ىف قوله فأخرج

على القبط واجلنات والعيون حبافىت النيل من اسوان اىل رشيد قاله ابن عمر وغريه واملقام الكرمي قال ابن هليعة هو 
الفيوم وقيل هو املنابر وقيل جمالس االمراء واحلكام وقيل املساكن احلسان ومشرقني معناه عند شروق الشمس وقيل 

  ازلفنا معناه قربنا وقرأ ابن عباس وأزلقنا بالقاف معناه حنو املشرق والطود هو اجلبل و
  واتل عليهم نبأ ابراهيم االية هذه االية تضمنت االعالم بغيت والعكوف الزوم 

وقوله فاهنم عدو ىل االرب العاملني قالت فرقة هو استثناء متصل الن ىف االباءاألقدمني من قد عبد اهللا تعاىل وقالت 
ه امنا اراد عباد األوثان من كل قرن منهم واسند ابراهيم عليه السالم املرض اىل نفسه فرقة هو استثناء منقطع ألن

والشفاء اىل ربه عز و جل وهذا حسن ادب ىف العبارة والكل من عند اهللا واوقف عليه السالم نفسه على الطمع ىف 
   هريرة قال قال رسول اهللا املغفرة وهذا دليل على شدة خوفه مع علو منزلته عند اهللا وروى االترمذى عن اىب

صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا او زار اخا له ىف اهللا ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال 
قال ابو عيسى هذا حديث حسن انتهى وىف صحيح مسلم عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

قال من عاد مريضا مل يزل ىف خرفة اجلنة حىت يرجع قيل يا رسول اهللا وما خرفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اجلنة قال جناها انتهى وعنه صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا مل حيضر اجله فقال عنده سبع مرات اسأل اهللا 

اكم ىف املستدرك على العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اال عافاه اهللا سبحانه خرجه ابو داود والترمذى واحل
الصحيحني باالسناد الصحيح انتهى من حلية النووى وعن ابن عباس رضى اهللا عنهما عن النىب صلى اهللا عليه و 

سلم قال من عاد مريضا مل حيضر اجله فقال عند رأسه سبع مرات اسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 
اود واللفظ له والترمذى والنساءى واحلاكم وابن حبان ىف صحيحيهما اال عافاه اهللا من ذلك املرض رواه ابو د

مبعناه وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني يعىن البخارى ومسلما وىف رواية النساءى وابن حبان كان النىب 
  صلى اهللا عليه و سلم اذا عاد املريض جلس عند رأسه مث قال فذكر مثله مبعناه انتهى من السالح 



طيئىت ذهب اكثر املفسرين اىل انه اراد كذباته الثالث قوله هى اخىت ىف شأن سارة وقوله اىن سقيم وقوله وقوله خ
  بل فعله كبريهم وقالت فرقة اراد باخلطيئة اسم اجلنس فدعا ىف كل امره من غري تعيني قال ع وهذا اظهر عندى 

معىن التثبيت والدوام ولسان الصدق هو  وقوله رب هب ىل حكما اي حكمة ونبوءة ودعاؤه ىف مثل هذا هو ىف
  الثناء احلسن واستغفاره البيه ىف هذه االية هو قبل ان يتبني له انه عدو هللا 

وقوله بقلب سليم معناه خالص من الشرك واملعاصى وعلق الدنيا املتروكة وان كانت مباحة كاملال والبنني قال 
  سفيان هو الذى يلقى ربه وليس ىف قلبه شىء غريه 

قال ع وهذا يقتضى عموم اللفظة ولكن السليم من الشرك هو األهم وقال اجلنيد بقلب لديغ من خشية اهللا 
والسليم اللديع ص اال من اتى اهللا الظاهر انه استثناء منقطع اي لكن من اتى اهللا بقلب سليم نفعته سالمة قلبه 

املشركون مث اخرب سبحانه عن حال يوم القيامة  انتهى وازلفت معناه قربت والغاوون الذين برزت هلم اجلحيم هم
من ان االصنام تكبكب ىف النار اي تلقى كبه واحدة وقال ص فكبكبوا اي قلب بعضهم على بعض وحروفه كلها 
اصول عند مجهور البصريني وذهب الزجاج وابن عطيه وغريمها اىل انه مضاعف الباء من كب وقال غريمها وجعل 

ال على التكرير ىف املعىن وذهب الكوفيون اىل ان اصله كبب والكاف بدل من الباء الثانية التكرير من اللفظ دلي
انتهى والغاوون الكفرة الذين مشلتهم الغواية وجنود ابليس نسله وكل من يتبعه ألهنم جند له واعوان مث وصف 

ى ضالل مبني ىف ان نعبدكم وجنعلكم تعاىل ان اهل النار خيتصمون فيها ويتالومون قائلني الصنامهم تاهللا ان كنا لف
سواء مع اهللا الذى هو رب العاملني مث عطفوا يردون املالمة على غريهم اي ما اضلنا اال كرباؤنا واهل اجلرم 

واجلراءة مث قالوا على جهة التلهف والتأسف حني رأوا شفاعة املالئكة واالنبياء والعلماء نافعة ىف اهل االميان عموما 
يق ىف صديقه خصوصا فما لنا من شافعني وال صديق محيم واحلميم الوىل والقريب الذى خيصك امره وشفاعة الصد

وحامة الرجل خاصته وباقى االية بني وقول نوح عليه السالم اىن لكم رسول امني اي امني على وحى اهللا ورسالته 
يماىن واتباعك باجلر عطفا على ص قرأ اجلمهور واتبعك واجلملة حال اي وقد اتبعك ويعقوب واتباعك وعن ال

الضمري ىف لك انتهى واالرذلون مجع األرذل وال يستعمل اال معرفا او مضافا او مبن قال ع ويظهر من االية ان مراد 
  قوم نوح بنسبة الرذيلة اىل املومنني هتجني افعاهلم ال النظر ىف صنائعهم 

كفار قريش ىف شأن عمار بن ياسر وصهيب وبالل وذهب اشراف قوم نوح ىف استنقاصهم ضعفة املؤمنني مذهب 
وغريهم وقوهلم من املرجومني حيتمل ان يريدوا باحلجارة او بالقول والشتم وقوله افتح معناه احكم والفتاح القاضى 

بلغة ميانية والفلك السفينة واملشحون معناه اململوء وقول هود عليه السالم لقومه أتبنون هو على جهة التوبيخ 
ع املرتفع من االرض وله ىف كالم العرب شواهد وعرب املفسرون عن الريع بعبارات ومجلة ذلك انه املكان والري

املشرف وهو الذى يتنافس البشر ىف مبانية واالية البنيان قال ابن عباس ءاية علم وقال جماهد ابراج احلمام وقيل 
نه من قصر مشيد وحنوه قال البخارى كل بناء القصور الطوال واملصانع مجع مصنع وهو ما صنع واتقن ىف بنيا

  مصنعة انتهى 
وقوله لعلكم ختلدون اي كأنكم ختلدون وكذا نقله البخارى عن ابن عباس غري مسند انتهى والبطش اآلخذ بسرعة 
 واجلبار املتكرب مث ذكرهم عليه السالم بأياد اهللا تعاىل فيما منحهم وحذرهم من عذابه فكانت مراجعتهم ان سووا

بني وعظه وتركه الوعظ وقرأ نافع وغريه خلق األولني بضم الالم فاإلشارة هبذا اىل دينهم اي ما هذا الذى حنن عليه 
االخلق الناس وعادهتم وقرأ ابن كثري وغريه خلق بسكون الالم فيحتمل املعىن ما هذا الذى تزعمه اال اخالق 



ابن مسعود اال اختالق األولني وقول صاحل لقومه األولني من الكذبة فانت على منهاجهم وروى علقمة عن 
اتتركون فيما ها هنا ختويف هلم مبعىن اتطمعون ان تقروا ىف النعم على معاصيكم واهلضيم معناه اللني الرطب 

والطلع الكفرى وهو عنقود التمر قبل ان خيرج من الكم ىف اول نباته فكان االشارة اىل ان طلعها يتم ويرطب قال 
اذا اينع وبلغ فهو هضيم وقال الزجاج هو قيل الذى رطبه بغري نوى وقال الثعلىب قال ابن عباس هضيم  ابن عباس

  لطيف ما دام ىف كفراه انتهى وقرأ اجلمهور تنحتون بكسر احلاء وفرهني من الفراهة وهى جودة منظر 

  الشىء وخربته وقوته 
باملسرفني كرباءهم واعالم الكفر واإلضالل فيهم قالوا  وقوله وال تطيعوا امر املسرفني خاطب به مجهور قومه وعن

امنا انت من املسحرين اي قد سحرت ص قرأ اجلمهور شرب بكسر الشني اي نصيب وقرأ ابن اىب عبلة بضم 
  الشني فيهما انتهى 

فصة وقوله تعاىل كذبت قوم لوط املرسلني اذ قال هلم اخوهم لوط قال النقاش ان ىف مصحف ابن مسعود واىب وح
  اذ قال هلم لوط وسقط اخوهم 

  وقوله اىن لعملكم من القالني القلى البغض فنجاه اهللا بان امره بالرحلة على ما تقدم ىف قصصهم 
وقوله تعاىل كذب اصحاب ليكة املرسلني قرأ نافع وابن كثري وابن عامر اصحاب ليكة على وزن فعله هنا وىف ص 

فة من الشجر على االطالق وقيل من شجر معروف له غضارة تالفة احلمام وقرأ الباقون االيكة وهى الدوحة امللت
والقمارى وحنوها وليكة اسم البلد ىف قراءة من قرأ ذلك قاله بعض املفسرين وذهب قوم اىل اهنا مسهلة من األيكة 

  واهنا وقعت ىف املصحف هنا وىف ص بغري الف 
بلفظ اجلمع من حيث ان تكذيب نبىيء واحد يستلزم  وقوله تعاىل كذبت قوم نوح املرسلني وكذلك ما بعده

تكذيب مجيع االنبياء الهنم كلهم يدعون اخللق اىل االميان باهللا تعاىل واليوم اآلخر وىف قول االنبياء عليهم السالم اال 
تتقون عرض رفيق وتلطف كما قال تعاىل فقل هل لك اىل ان تزكى واجلبلة اخلليقة والقرون املاضية والكسف 

القطع واحدها كسفه ويوم الظلة هو يوم عذاهبم وصورته فيما روى ان اهللا امتحنهم حبر شديد وانشأ اهللا سبحانه ىف 
بعض قطرهم فجاء بعضهم اىل ظلها فوجد هلا بردا وروحا فتداعوا اليها حىت تكاملوا فاضطرمت عليهم نارا 

  ظلة عليهم فأحرقتهم عن آخرهم وقيل غري هذا واحلق انه عذاب جعله اهللا 
  وقوله تعاىل وانه لتنزيل رب العاملني يعىن القرءان 

  وقوله بلسان عرىب متعلق بنزل اي مسعة النىب صلى اهللا عليه و سلم 

  من جربيل حروفا عربية وهذا هو القول الصحيح وما سوى هذا فمردود 
قدمية منبه عليه مشار اليه او مل يكن هلم وقوله سبحانه وانه لفى زبر االولني اي القرءان مذكور ىف الكتب املنزلة ال

ءاية ان يعلمه علماء بىن اسراءيل كعبد اهللا بن سالم وحنوه قاله ابن عباس وجماهد قال مقاتل هذه آالية مدنية ومن 
قال ان آالية مكية ذهب اىل ان علماء بىن اسراءيل ذكروا لقريش ان ىف التوراة صفة النىب اآلمى وان هذا زمانه 

الشارة اىل ذلك ان قريشا بعثت اىل االحبار يسئلوهنم عن امر النىب صلى اهللا عليه و سلم مث اخرب تعاىل ان فهذه ا
هذا القرءان لو مسعوه من اعجم اي من حيوان غري ناطق او من مجاد واالعجم كل ما ال يفصح ما كانوا يؤمنون 

ذلك يقال للحيوانات واجلمادات ومنه واالعجمون مجع اعجم وهو الذى ال يفصح وان كان عرىب النسب وك
احلديث جرح العجماء جبار والعجمى هو الذى نسبه ىف العجم وان كان افصح الناس وقرأ احلسن األعجميني قال 



ابو حامت اراد االعجمى املنسوب اىل العجم وقال الثعلىب معىن االية ولو نزلناه على رجل ليس بعرىب اللسان فقرأه 
  رب ملا ءامنوا به انفة من اتباعه انتهى عليهم بغري لغة الع

وقوله تعاىل كذلك سلكناه ىف قلوب اجملرمني قال ع وسلكناه معناه ادخلناه والضمري فيه للكفر الذي يتضمنه قوله 
ما كانوا به مؤمنني قاله احلسن وقيل الضمري للتكذيب وقيل للقرءان ورجح بأنه املتبادر اىل الذهن واجملرمون اراد به 

مي كل امة اي ان هذه عادة اهللا فيهم ال يؤمنون حىت يروا العذاب فكفار قريش كذلك وهل حنن منظرون اي جمر
  مؤخرون 

وقوله سبحانه افبعذابنا يستعجلون توبيخ لقريش على استعجاهلم العذاب وقوهلم للنىب صلى اهللا عليه و سلم اسقط 
بحانه نبيه عليه السالم بقوله افرأيت ان متعناهم سنني قال علينا كسفا من السماء وقوهلم اين ما تعدنا مث خاطب س

  عكرمة سنني يريد عمر الدنيا مث اخرب تعاىل انه مل يهلك قرية من القرى اال بعد ارسال 

  من ينذرهم عذاب اهللا عز و جل ذكرى هلم وتبصرة 
  وقوله تعاىل وما تنزلت به الشياطني الضمري ىف به عائد على القرءان 

اىل اهنم عن السمع ملعزولون اي الن السماء حمروسة بالشهب اجلارية اثر الشياطني مث وصى تعاىل نبيه وقوله تع
  بالثبوت على التوحيد واملراد امته فقال فال جتعل مع اهللا اهلا آخر االية 

ية خرج النىب وقوله تعاىل وانذر عشريتك األقربني االية وىف صحيح البخارى وغريه عن ابن عباس ملا نزلت هذه اال
صلى اهللا عليه و سلم حىت صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا اليه فقال أرأيتم ان اخربتكم ان 
خيال خترج من سفح هذا اجلبل اكنتم مصدقى قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فاىن نذير لكم بني يدي عذاب 

الطواعية واذ يكنه من اإلغالظ عليهم ما ال حيتمله غريهم والن  شديد احلديث وخص بإنذاره عشريته الهنم مظنة
االنسان غري متهم على عشريته والعشرية قرابة الرجل وخفض اجلناح استعارة معناه لني الكلمة وبسط الوجه والرب 

بالصفات  والضمري ىف عصوك عائد على عشريته مث امر تعاىل نبيه عليه السالم بالتوكل عليه ىف كل اموره مث جاء
  الىت تونس املتوكل وهى العزة والرمحة 

وقوله الذى يراك حني تقوم يراك عبارة عن االدراك وظاهر االية انه اراد قيام الصالة وحيتمل سائر التصرفات وهو 
  تأويل جماهد وقتادة 

   وقوله سبحانه وتقلبك ىف الساجدين قال ابن عباس وغريه يريد اهل الصالة اي صالتك مع املصلني
وقوله تعاىل قل هل أنبئكم اي قل هلم يا حممد هل اخربكم على من تنزل الشياطني واألفاك الكذاب واالثيم الكثري 

األثيم ويريد الكهنة الهنم كانوا يتلقون من الشياطني الكلمة الواحدة الىت مسعت من السماء فيخلطون معها مائة 
ا املوضع والضمري ىف يلقون حيتمل ان يكون للشياطني وحيتمل كذبة حسبما جاء ىف احلديث وقد ذكرناه ىف غري هذ

  ان يكون للكهنة وملا ذكر الكهنة بغفكهم وحاهلم الىت تقتضى نفى كالمهم عن كالم 

اهللا تعاىل عقب ذلك بذكر الشعراء وحاهلم لينبه على بعد كالمهم من كالم القرءان اذ قال بعض الكفرة ىف القرءان 
  اء اجلاهلية ويدخل ىف االية كل شاعر خملط يهجو وميدح شهوة ويقذف احملصنات ويقول الزور انه شعر واملراد شعر

وقوله الغاوون قال ابن عباس هم املستحسنون ألشعارهم املصاحبون هلم وقال عكرمة هم الرعاع الذين يتبعون 
  الشاعر ويغتنمون انشاده 

كل فن من غث الكالم وباطله قاله ابن عباس وغريه وقوله ىف كل واد يهيمون عبارة عن ختليطهم وخوضهم ىف 



وروى جابر بن عبد اهللا عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال من مشى سبع خطوات ىف شعر كتب من الغاوين 
  ذكره اسد بن موسى وذكره النقاش 

الم كحسان بن ثابت وكعب وقوله تعاىل اال الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات االية هذا االستثناء هو ىف شعراء االس
بن مالك وعبد اهللا بن رواحة وكل من اتصف هبذه الصفة ويروى عن عطاء بن يسار وغريه ان هؤالء شق عليهم ما 

  ذكر قبل ىف الشعراء فذكروا ذلك للنىب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت ءاية االستثناء باملدينة 
اشعارهم وهو تأويل ابن زيد وحيتمل ان ذلك خلق هلم وعبادة قاله وقوله تعاىل وذكروا اهللا كثريا حيتمل ان يريد ىف 

ابن عباس فكل شاعر ىف االسالم يهجو وميدح عن غري حق فهو داخل ىف هذه االية وكل تقى منهم يكثر من الزهد 
وميسك عن كل ما يعاب فهو داخل ىف االستثناء ت قد كتبنا واحلمد هللا ىف هذا املختصر مجلة صاحلة ىف فضل 

األذكار عسى اهللا ان ينفع به من وقع بيده ففى جامع الترمذى عن اىب سعيد اخلدرى قال سئل النىب صلى اهللا عليه 
و سلم اي العباد افضل درجة عند اهللا تعاىل يوم القيامة قال الذاكرون اهللا كثريا قلت ومن الغازى ىف سبيل اهللا عز 

 ينكسر وخيتضب دما لكان الذاكرون اهللا تعاىل افضل منه و جل قال لو ضرب بسيفه ىف الكفار واملشركني حىت
  وروى الترمذى وابن ماجة عن اىب الدرداء قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال انبئكم خبري اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها ىف درجاتكم وخريلكم 
اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر  من انفاق الذهب والورق وخري لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا

اهللا تعاىل قال احلاكم ابو عبد اهللا ىف كتابة املستدرك على الصحيحني هذا حديث صحيح االسناد انتهى من حلية 
  النووى 

وقوله وانتصروا من بعد ما ظلموا اشارة اىل ما رد به حسان وعلى وغريمها على قريش ت قيل وانصف بيت قالته 
  ... فشركما خلريكما الفداء ... اهتجوه ولست له بكفو ... ب قول حسان الىب سفيان او الىب جهل العر

  وباقى آآلية وعيد لظلمة كفار مكة وهتديد هلم 
  تفسري 

  سورة النمل

وهى مكية بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل طس تلك ءايات القرءان وكتاب مبني هدى وبشرى للمؤمنني تقدم 
ىف احلروف املقطعة وعطف الكتاب على القرءان ومها ملسمى واحد من حيث مها صفتان ملعنيني فالقرءان النه القول 

  اجتمع والكتاب النه يكتب واقامة الصالة ادامتها واداؤها على وجهها 
ك وزينة وقوله تعاىل زينا هلم أعماهلم اي جعل سبحانه عقاهبم على كفرهم ان حتم عليهم الكفر وحبب اليهم الشر

ىف نفوسهم والعمة احلرية والتردد ىف الضالل مث توعدهم تعاىل بسوء العذاب فمن ناله منه شىء ىف الدنيا بقى عليه 
  عذاب اآلخرة ومن مل ينله عذاب الدنيا كان سوء عذابه ىف موته وىف ما بعده 

  وقوله تعاىل 

وما يلقاها اال ذو حظ عظيم وهذه آالية رد  وانك لتلقى القرءان تلقى مضاعف لقى يلقى ومعناه تعطى كما قال
على كفار قريش ىف قوهلم ان القرءان من تلقاء حممد ومن لدن معناه من عنده ومن جهته مث قص تعاىل خرب موسى 

  حني خرج بزوجه بنت شعيب عليه السالم يريد مصر وقد تقدم ىف طه قصص االية 



ية اصل الشهاب الكوكب املنقص ىف اثر مسترق السمع وكل وقوله سئاتيكم منها خبرب او آتيكم بشهاب قبس اال
ما يقال له شهاب من املنريات فعلى التشبيه والقبس حيتمل ان يكون امسا وحيتمل ان يكون صفة وقرأ اجلمهور 

باضافة شهاب اىل قبس وقرأ محزة والكساءى وعاصم بتنوين شهاب قبس فهذا على الصفة ص وقوله جاءها ضمري 
  ئد على النار وقيل على الشجرة انتهى وبورك معناه قدس ومنى خريه والربكة خمتصة باخلري املفعول عا

وقوله تعاىل من ىف النار قال ابن عباس اراد النور وقال احلسن وابن عباس واراد مبن حوهلا املالئكة وموسى قال ع 
من مالئكة ومن حوهلا ملوسى واملالئكة  وحيتمل ان تكون من للمالئكة الن ذلك النور الذى حسبه موسى نارا مل خيل

  املطيفني به وقرأ اىب بن كعب ان بوركت النار ومن حوهلا 
وقوله تعاىل وسبحان اهللا رب العاملني هو تنزيه هللا تعاىل مما عساه ان خيطر ببال ىف معىن النداء من الشجرة اي هو 

  ري ىف انه لألمر والشأن منزه عن مجيع ما تتومهه االوهام وعن التشبيه والتكييف والضم
له ىف استعماهلما واجلان ! وقوله سبحانه وألق عصاك االية امره تعاىل هبذين األمرين إلقاء العصا وامر اليد تدريبا 

  احليات ألهنا جتن انفسها اي تسترها وقالت فرقة اجلان صغار احليات 
جع وقال قتادة ومل يلتفت قال ع وعقب الرجل اذا وقوله تعاىل وىل مدبرا ومل يعقب اي وىل فارا قال جماهد ومل ير

  وىل عن امر مث صرف بدنه اووجهه اليه مث ناداه سبحانه مؤنسا له يا موسى ال 

  ختف اىن ال خياف لدى املرسلون 
وقوله تعاىل إال من ظلم قال الفراء ومجاعة االستثناء منقطع وهو اخبار عن غري االنبياء كأنه سبحانه قال لكن من 

  من الناس مث تاب فإىن غفور رحيم وهذه االية تقتضى املغفرة للتائب واجليب الفتح ىف الثوب لرأس االنسان  ظلم
وقوله تعاىل ىف تسع ءايات متصل بقوله الق وادخل يدك وفيه اقتضاب وحذف واملعىن ىف مجلة تسع ءايات وقد 

وجحدوا هبا واستيقنتها حصول الكفر عنادا وهى  تقدم بياهنا والضمري ىف جاءهتم لفرعون وقومه وظاهر قوله تعاىل
مسئلة خالف قد تقدم بياهنا وظلما معناه على غري استحقاق للجحد والعلو ىف االرض اعظم ءافة على طالبه قال 

  اهللا تعاىل تلك الدار االخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا ىف االرض وال فسادا 
  علما االية هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعرب وقوله تعاىل ولقد آتينا داود وسليمان 

وورث سليمان داود اي ورث ملكه ومنزلته من النبوءة بعد موت ابيه وقوله علمنا منطق الطري اخبار بنعمة اهللا 
تعاىل عندمها ىف ان فهمهما من اصوات الطري املعاىن الىت ىف نفوسها وهذا حنو ما كان النىب صلى اهللا عليه و سلم 

ات احلجارة بالسالم عليه وغري ذلك حسب ما هو ىف اآلثار قال قتادة وغريه امنا كان هذا األمر ىف يسمع اصو
الطري خاصة والنملة طائر اذ قد يوجد هلا جناحان وقالت فرقة بل مكان ذلك ىف مجيع احليوان وامنا خص الطري ألنه 

ىف األمور والنمل حيوان فطن قوى مشام جدا  كان جندا من جنود سليمان حيتاجه ىف التظليل من الشمس وىف البعث
يدخر ويتخذ القرى ويشق احلب بقطعتني ليال ينبت ويشق الكزبرة بأربع قطع ألهنا تنبت اذا قسمت شقني ويأكل 

ىف عامة نصف ما مجع ويستبقي سائره عدة قال ابن العرىب ىف احكامه وال خالف عند العلماء ىف ان احليوانات كلها 
  قول وقد قال الشافعى احلمام اعقل الطري انتهى هلا افهام وع

  وقوله وأوتينا من كل شىء معناه يصلح لنا ونتمناه 

وليست على العموم مث ذكر شكر فضل اهللا تعاىل واختلف ىف مقدار جند سليمان عليه السالم اختالفا شديدا ال 
مأل االرض وانقادت له املعمورة كلها  ارى ذكره لعدم صحة التحديد غري ان الصحيح ىف هذا ان ملكه كان عظيما



وكان كرسيه حيمل اجناده من االنس واجلن وكانت الطري تظله من الشمس ويبعثها ىف االمور ويوزعون معناه يرد 
اوهلم اىل ءاخرهم ويكفون قال قتادة فكان لكل صنف وزعة ومنه قول احلسن البصري حني وىل قضاء البصرة البد 

على حني عاتبت املشيب ... ول اىب قحافة للجارية ذلك يا بنية الوازع ومنه قول الشاعر للحاكم من وزعة ومنه ق
  ... على الصبا 

  ... فقلت املا اصح والشيب وازع 
اي كاف وهكذا نقل ابن العرىب عن مالك فقال يوزعون اي يكفون قال ابن العرىب وقد يكون مبعىن يلهمون من 

  مىن انتهى من االحكام قوله اوزعىن ان اشكر نعمتك اي اهل
وقوله تعاىل فتبسم ضاحكا من قوهلا التبسم هو ضحك االنبياء ىف غالب امرهم ال يليق هبم سواه وكان تبسمه 

سرورا بنعمة اهللا تعاىل عليه ىف أمساعه وتفهيمه وىف قول النملة وهم ال يشعرون ثناء على سليمان وجنوده يتضمن 
يمان عليه السالم ربه ان يعينه ويفرغه لشكر نعمته وهذا معىن ايزاع الشكر تنزيههم عن تعمد القبيح مث دعا سل

  وقال الثعلىب وغريه اوزعىن معناه اهلمىن وكذلك قال العراقى اوزعىن اهلمىن انتهى 
وقوله تعاىل وتفقد الطري االية قالت فرقة ذلك حبسب ما تقتضيه العناية باململكة والتهمم بكل جزء منها وهذا ظاهر 

الية انه تفقد مجيع الطري وقالت فرقة بل تفقد الطري الن الشمس دخلت من موضع اهلدهد فكان ذلك سبب تفقد آ
الطري ليبني من اين دخلت الشمس وقال عبد اهللا بن سالم امنا طلب اهلدهد النه احتاج اىل معرفة املاء على كم هو 

  من وجه االرض النه 

ن اهلدهد كان يرى باطن االرض وظاهرها فكان خيرب سليمان مبوضع املاء مث كان نزل ىف مفازة عدم فيها املاء وا
كانت اجلن خترجه ىف ساعة وقيل غري هذا واهللا اعلم مبا صح من ذلك مث توعد عليه السالم اهلدهد بالعذاب فروى 

ابن عباس وفعل  عن ابن عباس وغريه ان تعذيبه للطري كان بنتف ريشه والسلطان احلجة حيث وقع ىف القرءان قاله
سليمان هذا باهلدهد اغالظا على العاصني وعقابا على اخالله بنبوته ورتبته والضمري ىف مكث حيتمل ان يكون 

لسليمان اوللهدهد وىف قراءة ابن مسعود فتمكث مث جاء فقال وىف قراءة اىب فتمكث مث قال احطت ت وهاتان 
  لظاهر ايضا ىف قراءة اجلماعة ومعىن مكث اقام القراءتان تبينان ان الضمري ىف مكث للهدهد وهو ا

  وقوله غري بعيد يعىن ىف الزمن 
وقوله احطت اي علمت وقرأ اجلمهور سبإ بالصرف على انه اسم رجل وبه جاء احلديث عن النىب صلى اهللا عليه و 

د تيامن منهم سلم من حديث فروة بن مسيك وغريه سئل عليه السالم عن سبإ فقال كان رجال له عشرة من الول
ستة وتشاءم اربعة ورواه الترمذى من طريق فروة بن مسيك وقرأ ابن كثري وابو عمرو سبأ بفتح اهلمزة وترك 

  الصرف على انه اسم بلدة وقاله احلسن وقتادة 
وقوله واوتيت من كل شىء اي مما حتتاجه اململكة قال احلسن من كل امر الدنيا وهذه املرأة هى بلقيس ووصف 

بالعظم ىف اهليئة ورتبة امللك واكثر بعض الناس ىف قصصها مبا رأيت اختصاره لعدم صحته وامنا الالزم من  عرشها
  االية اهنا امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار 

اسحاق وحيتمل ان يكون وقوله اال يسجدوا هللا اىل قوله العظيم ظاهره انه من قول اهلدهد وهو قول ابن زيد وابن 
من قول اهللا تعاىل اعتراضا بني الكالمني وقراءة التشديد ىف اال تعطي ان الكالم للهدهد وهى قراءة اجلمهور وقراءة 

  التخفيف وهى 



للكساءى متنعه وتقوى اآلخر فتأمله وقرأ األعمش هال يسجدون وىف حرف عبد اهللا األهل تسجدون بالتاء واخلبء 
ر وهو من خبأت الشىء واللفظة تعم كل ما خفى من األمور وبه فسر ابن عباس وقرأ اجلمهور اخلفى من االمو

خيفون ويلعنون بياء الغائب وهذه القراءة تعطي ان االية من كالم اهلدهد وقرأ الكساءى وحفص عن عاصم ختفون 
  د صلى اهللا عليه و سلم وتعلنون بتاء اخلطاب وهذه القراءة تعطى ان االية من خطاب اهللا تعاىل المة حمم

قوله فألقه اليهم مث تول عنهم قال وهب بن منبه امره بالتوىل حسن ادب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع امللوك 
مبعىن وكن قريبا حىت ترى مراجعاهتم وليكل االمر اىل حكم ما ىف الكتاب دون ان تكون للرسول مالزمة وال احلاح 

ية ان اهلدهد وصل فوجد دون هذه امللكة حجب جدرات فعمد اىل كوة وروى وهب بن منبه ىف قصص هذه آال
كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها ملعىن عبادهتا اياها فدخل منها ورمى بالكتاب اليها فقرأته 

صفت الكتاب ومجعت اهل ملكها فخاطبتهم مبا يأتى بعد قالت يا ايها املأل تعىن االشراف اىن القى اىل كتاب كرمي و
بالكرمي اما النه من عند عظيم او النه بدىء باسم كرمي مث اخذت تصف هلم ما ىف الكتاب مث اخذت ىف حسن 

االدب مع رجاهلا ومشاورهتم ىف امرها فراجعها قومها مبا يقر عينها من اعالمهم اياها بالقوة والبأس مث سلموا االمر 
قراءة عبد اهللا ما كنت قاضية امرا بالضاد من القضاء مث اخربت  اىل نظرها وهذه حماورة حسنة من اجلميع وىف

بلقيس بفعل امللوك بالقرى الىت يتغلبون عليها وىف كالمها خوف على قومها وحيطة هلم قال الداودى وعن ابن 
  عباس اذا دخلوا قرية افسدوها قال اذا اخذوها عنوة اخربوها انتهى 

قول بلقيس وقال ابن عباس هو من قول اهللا تعاىل معرفا حملمد عليه السالم  وقوله وكذلك يفعلون قالت فرقة هو من
  وامته بذلك 

  واىن مرسلة اليهم هبدية االية روى ان بلقيس قالت 

لقومها اىن اجرب هذا الرجل هبدية فيها نفائس األموال فإن كان ملكا دنيويا ارضاه املال وان كان نبيا مل يقبل 
   ان نتبعه على دينه فينبغى ان نؤمن به ونتبعه على دينه فبعث اليه هبدية عظيمة اهلدية ومل يرضه منا اال

وقوله تعاىل فلما جاء سليمان يعىن رسل بلقيس وقول سليمان ارجع خطاب لرسلها ألن الرسول يقع على اجلمع 
سليمان هلم مقترن  واالفراد والتذكري والتانيت وىف قراءة ابن مسعود فلما جاءوا سليمان وقرأ ارجعوا ووعيد

بدوامهم على الكفر قال البخارى ال قبل هلم هبا اي ال طاقة هلم انتهى مث قال سليمان جلمعه يا ايها املأل ايكم يأتيىن 
بعرشها قال ابن زيد وغرضه ىف استدعاء عرشها ان يريها القدرة الىت من عند اهللا وليغرب عليها ومسلمني ىف هذا 

وحيتمل ان يكون مبعىن اإلسالم وقال قتادة كان غرض سليمان اخذه قبل ان يعصمهم التاويل مبعىن مستسلمني 
االسالم فاإلسالم على هذا التأويل يراد به الدين ت والتأويل األول اليق مبنصب النبوءة فيتعني محل االية عليه واهللا 

وفه سبعة ابيات عليها سبعة اعلم وروى ان عرشها كان من ذهب وفضة مرصعا بالياقوت واجلوهر وانه كان ىف ج
  اغالق والعفريت هو من الشياطني القوى املارد 

وقوله قبل ان تقوم من مقامك قال جماهد وقتادة معناه قبل قيامك من جملس احلكم وكان جيلس من الصبح اىل 
نا ءاتيك وقت الظهر ىف كل يوم وقيل معناه قبل ان تستوي من جلوسك قائما وقول الذى عنده علم من الكتاب ا

به قبل ان يرتد اليك طرفك قال ابن جبري وقتادة معناه قبل ان يصل اليك من يقع طرفك عليه ىف ابعد ما ترى 
وقال جماهد معناه قبل ان حتتاج اىل التغميض اي مدة ما ميكنك ان متد بصرك دون تغميض وذلك ارتداده قال ع 

  وهذان القوالن يقابالن القولني قبلهما 



أمني معناه قوى على محله امني على ما فيه ويروى ان اجلن كانت خترب سليمان مبناقل سري بلقيس فلما وقوله لقوى 
  قربت قال ايكم ياتيىن بعرشها فدعا الذى 

عنده علم من التوراة وهو الكتاب املشار اليه باسم اهللا االعظم الذى كانت العادة ىف ذلك الزمان ان ال يدعو به 
الرض بذلك العرش حىت نبع بني يدي سليمان عليه السالم وقيل بل جىء به ىف اهلواء احد اال اجيب فشقت ا

ومجهور املفسرين على ان هذا الذى عنده علم من الكتاب كان رجال صاحلا من بىن اسراءيل امسه آصف بن برخيا 
العرش فما رد سليمان روى انه صلى ركعتني مث قال لسليمان يا نىب اهللا امدد بصرك حنو اليمن فمد بصره فإذا ب

بصره اال وهو عنده وقال قتادة امسه بلخيا وقول سليمان عليه السالم نكروا هلا عرشها يريد جتربة ميزها ونظرها 
وروت فرقة ان اجلن احست من سليمان او ظنت به انه رمبا تزوجها فكرهوا ذلك وعيبوها عنده بأهنا غري عاقلة 

رب عقلها وميزها بتنكري السرير وجرب امر رجلها بأمر الصرح لتكشف عن وال مميزة وان رجلها كحافر دابة فج
ساقيها عنده وتنكري العرش تغيري وضعه وستر بعضه وقوهلا كانه هو حترز فصيح وقال احلسن بن الفضل شبهوا 

الية وهذا عليها فشبهت عليهم ولو قالوا اهذا عرشك لقالت نعم مث قال سليمان عند ذلك وأوتينا العلم من قبلها ا
  منه على جهة تعديد نعم اهللا عليه وعلى ءابائه 

وقوله تعاىل وصدها ما كانت تعبداي عن االميان وهذا الكالم حيتمل ان يكون من قول سليمان اومن قول اهللا 
اخبارا حملمد عليه السالم قال حممد ابن كعب القرظى وغريه وملا وصلت بلقيس امر سليمان اجلن فصنعت له 

و السطح ىف الصحن من غري سقف وجعلته مبنيا كالصهريج وملئى ماء وبث فيه السمك وطبقه بالزجاج صرحا وه
االبيض الشفاف وهبذا جاء صرحا والصرح ايضا كل بناء عال وكل هذا من التصريح وهو االعالن البالغ مث وضع 

ه السالم فلما رأت الصرح حسبته سليمان ىف وسط الصرح كرسيا فلما وصلته بلقيس قيل هلا ادخلى اىل النىب علي
  جلة وهو معظم املاء ففزعت 

وظنت اهنا قصد هبا الغرق وتعجبت من كون كرسيه على املاء ورأت ماهاهلا ومل يكن هلا بد من امتثال األمر 
اجلن غري اهنا كثرية الشعر فلما بلغت هذا احلد قال هلا فكشفت عن ساقيها فرأى سليمان ساقيها سليمة مما قالت 

سليمان انه صرح ممرد من قوارير واملمرد احملكوك اململس ومنه االمرد فعند ذلك قالت رب اىن ظلمت نفسى 
واسلمت مع سليمان هللا رب العاملني فروى ان سليمان تزوجها عند ذلك واسكنها الشام قاله الضحاك وقيل 

اىل ملكها باليمن وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة فولدت له غالما مساه داود مات ىف حياته تزوجها وردها 
  وروى ان سليمان ملا اراد زوال شعر ساقيها امر اجلن بالتلطف ىف زواله فصنعوا النورة ومل تكن قبل وصنعوا احلمام 

ش وفريقان يريد هبما من آمن بصاحل ومن كفر به وقوله تعاىل ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلا االية متثيل لقري
واختصامهم هو تنازعهم وقد ذكر تعاىل ذلك ىف سورة األعراف مث ان صاحلا عليه السالم ترفق بقومه ووقفهم على 

خطإهم ىف استعجاهلم العذاب قبل الرمحة او املعصية هللا قبل الطاعة مث اجابوه بقوهلم اطرينا بك اي تشاءمنا بك 
  هط هم رجال كانوا من اوجه القوم واعتاهم وهم اصحاب قدار واملدينة جمتمع مثود وقريتهم وتسعة ر

وقوله تعاىل تقامسوا قال اجلمهور هو فعل امر أشار بعضهم على بعض بأن يتخالفوا على هذا الفعل بصاحل وحكى 
 او متحالفني باهللا لنبيتنه واهله الطربى انه جيوز ان يكون تقامسوا فعال ماضيا ىف موضع احلال كأنه قال متقامسني

قالوا قال ع وهذه األلفاظ الدالة على قسم جتاوب بالالم وان ٤وتؤيده قراءة عبد اهللا وال يصلحون تقامسوا باسقاط 



مل يتقدم قسم ظاهر فالالم ىف لنبيتنه جواب القسم وروى ىف قصص هذه االية ان هؤالء التسعة ملا كان ىف صدر 
  عد عقر الناقة وقد اخربهم صاحل مبجىيء العذاب اتفق هؤالء التسعة فتحالفوا الثالثة األيام ب

على ان يأتوا دار صاحل ليال فيقتلوه واهله املختصني به قالوا فإن كان كذبا ىف وعيده اوقعنا به ما يستحق وان كان 
روى انه احندرت عليهم صخرة صادقا كنا قد عجلناه قبلنا وشفينا به نفوسنا فجاءوا لذلك ىف غار قريب من داره ف

شدختهم مجيعا وروى اهنا طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حني هلك قومهم وكل فريق ال يعلم مبا جرى على اآلخر 
  وقد كانوا بنوا على جحود األمر من قرابة صاحل ويعىن باالهل كل من آمن به قاله احلسن 

لعرىب احلامتي املكر ارداف النعم مع املخالفة وابقاء احلال مع وقوله سبحانه ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون قال ابن ا
سوء األدب انتهى من شرحه اللفاظ الصوفية والتدمري اهلالك وخاوية معناه قفرا وهذه البيوت املشار اليها هى الىت 

ديث ىف صحيح قال فيها النىب صلى اهللا عليه و سلم عام تبوك ال تدخلوا بيوت املعذبني اال ان تكونوا باكني احل
  مسلم وغريه 

وقوله تعاىل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم 
قوم جتهلون تقدم قصص هؤالء القوم وتبصرون معناه بقلوبكم قال ابو حيان وشهوة مفعول من اجله انتهى وعن 

لى اهللا عليه و سلم لعن اهللا من عمل عمل لوط رواه ابو داود والترمذى والنساءى ابن عباس قال قال رسول اهللا ص
  واللفظ له وابن ماجة وابن حبان ىف صحيحه انتهى من السالح 

وقوله تعاىل قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى أآهللا خري أما تشركون االيات هذا ابتداء تقرير وتنبيه 
يعم كل مكلف من الناس مجيعا وافتتح ذلك بالقول حبمده سبحانه ومتجيده وبالسالم  لقريش والعرب وهو بعد

على عباده الذين اصطفاهم للنبوءة واالميان فهذا اللفظ عام جلميعهم من ولد ءادم وكأن هذا صدر خطبة للتقرير 
  املذكور قالت فرقة وىف االية حذف مضاف ىف 

دة ما تشركون فما على هذا موصولة مبعىن الذى وقالت فرقة ما مصدرية موضعني التقدير اتوحيد اهللا خري ام عبا
وحذف املضاف امنا هو اوال تقديره اتوحيد اهللا خري ام شرككم ت ومن كالم الشيخ العارف باهللا اىب احلسن 

 الشاذىل قال رمحة اهللا ان اردت ان ال يصدأ لك قلب وال يلحقك هم وال كرب وال يبقى عليك ذنب فأكثر من
قولك سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم ال اله اال اهللا اللهم ثبت علمها ىف قلىب واغفر يل ذنىب واغفر للمؤمنني 

  واملؤمنات وقل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى انتهى 
به واحلدائق جمتمع  وقوله تعاىل أمن خلق وما بعدها من التقريرات توبيخ هلم وتقرير على ماال مندوحة عن االقرار

الشجر من األعناب والنخيل وغري ذلك قال قوم ال يقال حديقة اال ملا عليه جدار قد احدق به وقال قوم يقال ذلك 
  كان جدار او مل يكن الن البياض حمدق باالشجار والبهجة اجلمال والنضارة 
لون جيوز ان يراد به يعدلون عن طريق وقوله سبحانه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اي ليس ذلك ىف قدرتكم ويعد

احلق وجيوز ان يراد به يعدلون باهللا غريه اي جيعلون له عديال ومثيال وخالهلا معناه بينها والرواسى اجلبال والبحران 
املاء العذب واملاء األجاج على ما تقدم واحلاجز ما جعل اهللا بينهما من حواجز االرض وموانعها على رقتها ىف بعض 

  اضع ولطافتها لوال قدرة اهللا لغلب املاحل العذب املو
وقوله سبحانه امن جييب املضطر اذا دعاه االية وعن حبيب بن سلمة الفهرى وكان جماب الدعوة قال مسعت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال جيتمع مأل فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم اال اجاهبم اهللا رواه احلاكم ىف املستدرك 



هى من سالح املؤمن وعن اىب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادعوا اهللا وانتم انت
  موقنون باالجابة واعلموا ان اهللا ال يستجيب دعاء 

من قلب غافل اله رواه الترمذى وهذا لفظه قال صاحب السالح ورواه احلاكم ىف املستدرك وقال مستقيم االسناد 
لسوء عام ىف كل ضر يكشفه اهللا تعاىل عن عباده قال ابن عطاء اهللا ما طلب لك شىء مثل االضطرار وال انتهى وا

اسرع باملواهب لك مثل الذلة واالفتقار انتهى والظلمات عام لظلمه الليل ولظلمة اجلهل والضالل والرزق من 
م هللا بعد من لطف خفى مث امر تعاىل نبيه السماء هو باملطر ومن االرض بالنبات هذا هو مشهور ما حيسه البشر وك

ان يوقفهم على ان الغيب مما انفرد اهللا بعلمه ولذلك مسى غيبا لغيبه عن املخلوقني روى ان هذه االية من قوله قل ال 
يعلم امنا نزلت الجل سؤال الكفار عن الساعة املوعود هبا فجاء بلفظ يعم الساعة وغريها واخرب عن البشر اهنم ال 

رون ايان يبعثون ص ايان اسم استفهام مبعىن مىت وهى معمولة ليبعثون واجلملة ىف موضع نصب بيشعرون انتهى يشع
وقرأ مجهور القراء بل ادارك اصله تدارك وقرأ عاصم ىف رواية اىب بكر بل ادرك على وزن افتعل وهى مبعىن تفاعل 

يني احدمها ادرك علمهم اي تناهى كما تقول ادرك وقرأ ابن كثري وابو عمرو بل ادرك وهذه القراءات حتتمل معن
النبات واملعىن قد تناهى علمهم باآلخرة اىل ان ال يعرفوا هلا مقدارا فيومنوا وامنا هلم ظنون كاذبة او اىل ان ال يعرفوا 

قائق الىت هلا وقتا واملعىن الثاىن بل ادرك مبعىن اي اهنم ىف االخرة يدرك علمهم وقت القيامة ويرون العذاب واحل
كذبوا هبا واما ىف الدنيا فال وهذا هو تأويل ابن عباس وحنا اليه الزجاج فقوله ىف اآلخرة على هذا التاويل ظرف 

وعلى التأويل األول ىف مبعىن الباء مث وصفهم عز و جل بأهنم ىف شك منها مث اردف بصفة هى ابلغ من الشك وهى 
  ميون فعلون كحذرون العمى باجلملة عن امر االخرة وعمون اصله ع

  وقوله تعاىل وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وءاباؤنا ائنا ملخرجون لقد وعدنا هذا حنن 

وءاباؤنا من قبل ان هذا اال اساطري األولني هذه االية معناها واضح مما تقدم ىف غريها مث ذكر تعاىل استعجال كفار 
عىن التعجيز وردف معناه قرب وازف قاله ابن عباس وغريه قريش امر الساعة والعذاب بقوله مىت هذا الوعد م

ولكنها عبارة عما جيىء بعد الشىء قريبا منه واهلاء ىف غائبه للمبالغة اي ما من شىء ىف غاية الغيب واخلفاء اال ىف 
اكثر األشياء كتاب عند اهللا وىف مكنون علمه ال اله اال هو مث نبه تعاىل على ان هذا القرءان يقص على بىن اسراءيل 

الىت كان بينهم اختالف ىف صفتها جاء هبا القرءان على وجهها وانه هلدى ورمحة للمؤمنني كما انه عمى على 
الكافرين احملتوم عليهم مث سلى نبيه بقوله انك ال تسمع املوتى فشبههم مرة باملوتى ومرة بالصم من حيث ان فائدة 

انت هتدى العمى بفعل مستقبل ومعىن قوله تعاىل واذا وقع القول عليهم القول هلؤالء معدومة وقرأ محزة وحده وما 
اي اذا انتجز وعد عذاهبم الذى تضمنه القول األزىل من اهللا ىف ذلك وهذا مبنزلة قوله تعاىل حقت كلمة العذاب 

الرض وروى ان فمعىن االية واذا اراد اهللا ان ينفذ ىف الكافرين سابق علمه هلم من العذاب اخرج هلم دابة من ا
ذلك حني ينقطع اخلري وال يؤمر مبعروف وال ينهى عن منكر وال يبقى منيب وال تائب ووقع عبارة عن الثبوت 

واللزوم وىف احلديث ان الدابة وطلوع الشمس من املغرب من اول األشراط وهذه الدابة روى اهنا خترج من الصفا 
تكلمهم من الكالم وقرأ ابن عباس وغريه تكلمهم بفتح التاء  مبكة قاله ابن عمر وغريه وقيل هذا وقرأ اجلمهور

وختفيف الالم من الكلم وهو اجلرح وسئل ابن عباس عن هذه االية تكلمهم او نكلمهم فقال كل ذلك واهللا تفعل 
تكلمهم وتكلمهم وروى اهنا متر على الناس فتسم الكافر ىف جبهته وتزبرة وتشتمه ورمبا خطمته ومتسح على وجه 

   ٦ملؤمن فتبيضه ويعرف بعد ذلكا



االميان والكفر من اثرها وىف احلديث خترج الدابة ومعها خامت سليمان وعصا موسى فتجلو وجوه املومنني بالعصا 
وختتم انف الكافر باخلامت حىت ان الناس ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر رواه البزار انتهى من 

مهور ان الناس بكسر ان وقرأ محزة الكساءى وعاصم ان بفتحها وىف قرءاة عبد اهللا الكوكب الدرى وقرأ اجل
تكلمهم بأن وعلى هذه القراءة فيكون قوله ان الناس اىل ءاخرها من الكالم الدابة وروى ذلك عن ابن عباس 

  وحيتمل ان يكون من كالم اهللا تعاىل 
م القيامة والفوج اجلماعة الكثرية ويوزعون معناه يكفون ىف وقوله تعاىل ويوم حنشر من كل امة فوجا هو تذكري بيو

السوق اي حيبس اوهلم على ءاخرهم قاله قتادة ومنه وازع اجليش مث اخرب تعاىل عن توقيفه الكفرة يوم القيامة 
 وسؤاهلم على جهة التوبيخ اكذبتم آالية مث قال اما ذا كنتم تعلمون على معىن استيفاء احلجج اي ان كان لكم

عمل او حجة فهاتوها مث اخرب عن وقوع القول عليهم اي نفوذ العذاب وحتم القضاء واهنم ال ينطقون حبجة وهذا 
ىف موطن من مواطن القيامة وملا تكلم احملاسىب على اهوال القيامة قال واذكر الصراط بدقته وهوله وزلته وعظيم 

ظعه واهوله فتوهم ذلك بقلب فارغ وعقل جامع فإن خطره وجهنم ختفق بأمواجها من حتته فياله من منظر ما اف
أهوال يوم القيامة امنا خفت على الذين تومهوها ىف الدنيا بعقوهلم فتحملوا ىف الدنيا اهلموم خوفا من مقام رهبم 

  فخففها موالهم يوم القيامة عنهم انتهى من كتاب التوهم 
ب الصور هو اسرافيل عليه السالم وهذه النفخة ويوم ينفخ ىف الصور وهو القرن ىف قول مجهور االمة وصاح

املذكوره هنا هى نفخة الفزع وروى ابو هريرة اهنا ثالث نفخات نفخة الفزع وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع 
  االكرب ونفخة الصعق ونفخة القيام من القبور وقالت فرقة امنا مها نفختان 

دلني بقوله تعاىل مث نفخ فيه اخرى االية قالوا واخرى ال يقال اال كأهنم جعلوا الفزع والصعق ىف نفخة واحدة مست
  ىف الثانية قال ع واألول اصح واخرى يقال ىف الثالثة ومنه قوله تعاىل ومعناه الثالثة االخرى 

زع وقوله تعاىل اال من شاء اهللا استثناء فيمن قضى اهللا سبحانه من مالئكته وانبيائه وشهداء عبيده ان ال يناهلم ف
النفخ ىف الصور حسب ما ورد ىف ذلك من االثار قال ع واذا كان الفزع األكرب ال يناهلم فهم حريون ان ال يناهلم 

هذه وقرأ محزة وكل آتوه على صيغة الفعل املاضى والداخر املتذلل اخلاضع قال ابن عباس وابن زيد الداخر الصاغر 
ة امنا اريد به الشهداء الهنم احياء عند رهبم يرزقون وهم اهل وقد تظاهرت الروايات بأن االستثناء ىف هذه االي

للفزع ألهنم بشر لكن فضلوا باألمن ىف ذلك اليوم ت واختار احلليمى هذا القول قال وهو مروى عن ابن عباس ان 
م املستثىن هم الشهداء وضعف ما عداه من االقوال قال القرطىب ىف تذكرته وقد ورد ىف حديث اىب هريرة بأهن

  الشهداء وهو حديث صحيح انتهى 
وقوله تعاىل وترى اجلبال حتسبها جامدة االية هذا وصف حال األشياء يوم القيامة عقب النفخ ىف الصور والرؤية 

هى بالعني قال ابن عباس جامدة قائمة واحلسنة االميان وقال ابن عباس وغريه هى ال اله اال اهللا وروى عن على بن 
ىف بعض خلواتى فرفعت صوتى بال اله اال اهللا فسمعت قائال يقول اهنا الكلمة الىت قال اهللا  احلسني انه قال كنت

فيها من جاء باحلسنة فله خري منها وقال ابن زيد يعطى باحلسنة الواحدة عشرا قال ع والسيئة الىت ىف هذه آالية 
  هى الكفر واملعاصى فيمن حتم اهللا عليه من اهل املشيئة بدخول النار 

قوله امنا امرت املعىن قل يا حممد لقومك امنا امرت ان اعبد رب هذه البلدة يعىن مكة وان اتلوا القرءان معناه تابع و
  ىف قراءتك اى بني ءاياته واسرد قال ص وان 



اتلوا معطوف على ان اكون وقرأ عبد اهللا وان اتل بغري واو وقوله ومن ضل جوابه حمذوف يدل عليه ما قبله اي 
ضالله عليه او يكون اجلواب فقل ويقدر ضمري عائد من اجلواب على الشرط ألنه اسم غري ظرف اي من فوبال 

  املنذرين له انتهى وتالوة القرءان سبب االهتداء اىل كل خري 
  وقوله تعاىل سرييكم ءاياته توعد بعذاب الدنيا كبدر وحنوه وبعذاب االخرة 

  وما ربك بغافل عما تعملون فيه وعيد 
   تفسري

  سورة القصص

وهى مكية اال قوله تعاىل ان الذى فرض عليك القرءان لرادك اىل معاد فإهنا نزلت باجلحفة ىف وقت هجرة النىب 
صلى اهللا عليه و سلم اىل املدينة قاله ابن سالم وغريه وقال مقاتل فيها من املدىن الذين ءاتيناهم الكتاب اىل قوله ال 

ن الرحيم قوله تعاىل طسم تلك ءايات الكتاب املبني نتلو عليك من نبإ موسى االية نبتغى اجلاهلني بسم اهللا الرمح
معىن نتلو نقص وخص تعاىل بقوله لقوم يؤمنون من حيث اهنم هم املنتفعون بذلك دون غريهم وعال ىف االرض اي 

اءيل يذبح ابناءهم علو طغيان وتغلب وىف االرض يريد ارض مصر والشيع الفرق والطائفة املستضعفة هم بنو اسر
خوف خراب ملكه على ما اخربته كهنته او الجل رؤيا رءاها قاله السدى وطمع جبهله ان يرد القدر واين هذا 

  املنزع من قول النىب صلى اهللا عليه و سلم 

 لعمر ان يكنه فلن تسلط عليه وان مل يكنه فال خري لك ىف قتله يعىن ابن صياد اذ خاف عمر ان يكون هو الدجال
  وباقى اآلية بني وتقدم قصصه واألئمة والة األمور قاله قتادة 

وجنعلهم الوارثون يريد ارض مصر والشام وقرأ محزة ويرى فرعون بالياء وفتح الراء واملعىن ويقع فرعون وقومه 
فيما خافوه وحذروه من جهة بىن اسراءيل وظهورهم وهامان هو وزير فرعون وكرب رجاله وهذا الوحى اىل ام 

موسى قيل وحى اهلام وقيل مبلك وقيل ىف منام ومجلة االمر اهنا علمت ان هذا الذى وقع ىف نفسها هو من عند اهللا 
اآالية ألن اخلوف كان عقب كل والدة واليم . قال السدى وغريه امرت ان ترضعه عقب الوالدة وتصنع به ما ىف 

 قصص هذه االية أن ام موسى لفته ىف ثيابه وجعلت معظم املاء واملراد نيل مصر واسم ام موسى يوحانذ وروى ىف
له تابوتا صغريا وسدته عليه بقفل وعلقت مفتاحه عليه واسلمته ثقة باهللا وانتظارا لوعده سبحانه فلما غاب عنها 

عاودها بثها واسفت عليه واقنطها الشيطان فاهتمت به وكادت تفتضح وجعلت االخت تقصه اي تطلب اثره 
صة ىف طه وغريها وااللتقاط اللقاء عن غري قصد وءال فرعون اهله ومجلته والالم ىف ليكون الم وتقدم باقى الق

العاقبة وقال ص ليكون الالم للتعليل اجملازى وملكان مئاله اىل ذلك عرب عنه بالم العاقبة وبالم الصريورة انتهى وقرأ 
  خلطإ واملخطئي الذى ال يتعمده محزة والكساءى وحزنا بضم احلاء وسكون الزاى واخلاطئى متعمد ا

  وقوله وهم ال يشعرون اي بانه هو الذى يفسد ملك فرعون على يده قاله قتادة وغريه 
واصبح فؤاد ام موسى فارغا اي فارغا من كل شىء اال من ذكر موسى قاله ابن عباس وقال مالك هو ذهاب العقل 

  وقالت فرقة فارغا من الصرب 
ى به اي امر ابنها وروى ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال كادت ام موسى ان تقول وقوله تعاىل ان كادت لتبد

  وابناه 



وخترج سائحة على وجهها الربط على القلب تأنيسة وتقويته ولتكون من املؤمنني اي من املصدقني بوعد اهللا وما 
  اوحى اليها به وعن جنب اي ناحية فمعىن عن جنب بعد مل تدن منه فيشعر هلا 

وقوله وهم ال يشعرون معناه اهنا اخته ووعد اهللا املشار اليه هو الذى اوحاه اليها او ال اما مبلك او مبنامة حسبما 
  تقدم والقول باإلهلام ضعيف ان يقال فيه وعد 

ستوى معناه تكامل عقله وذلك عند ٤وقوله واكثرهم يريد به القبط واألشد شدة البدن واستحكام امره وقوته وا
  ور مع األربعني واحلكم احلكمة والعلم املعرفة بشرع ابراهيم عليه السالم اجلمه

وقوله تعاىل ودخل املدينة على حني غفلة من اهلها قال السدى كان موسى ىف وقت هذه القصة على رسم التعلق 
مدائن  بفرعون وكان يركب مراكبه حىت انه كان يدعى موسى بن فرعون فركب فرعون يوما وسار اىل مدينة من

مصر فركب موسى بعده وحلق بتلك املدينة ىف وقت القائلة وهو حني الغفلة قاله ابن عباس وقال ايضا هو بني 
  العشاء والعتمة وقيل غري هذا 

وقوله تعاىل هذا من شيعته اي من بىن اسراءيل وعدوه هم القبط والوكز الضرب باليد جمموعة وقرأ ابن مسعود 
ان اللكز ىف اللحى والوكز على القلب وقضى عليه معناه قتله جمهزا ومل يرد عليه السالم فلكزه واملعىن واحد اال 

قتل القبطى لكن وافقت وكزته األجل فندم ورأى ان ذلك من نزع الشيطان ىف يده مث ان ندامه موسى محلته على 
يعيد ذلك على نفسه مع علمه انه اخلضوع لربه واالستغفار من ذنبه فغفر اهللا له ذلك ومع ذلك مل يزل عليه السالم 

قد غفر له حىت انه ىف القيامة يقول وقتلت نفسا مل اومر بقتلها حسبما صح ىف حديث الشفاعة مث قال موسى عليه 
  السالم معاهدا لربه رب بنعمتك على وبسبب احسانك وغفرانك فأنا ملتزم ان ال اكون معينا للمجرمني هذا 

قسم اقسم بنعمة اهللا عنده قال ع واحتج اهل الفضل والعلم هبذه االية ىف منع  احسن ما تأول وقال الطربى انه
خدمة اهل اجلور ومعونتهم ىف شىء من امورهم ورأوااهنا تتناول ذلك نص عليه عطاء بن اىب رباح وغريه قال ابن 

اتل آخر من القبط عباس مث ان موسى مر وهو حبالة الترقب واذا ذلك اإلسراءيلى الذى قاتل القبطى باألمس يق
وكان القبطى قد خفى على الناس واكتتم فلما رأى اإلسراءيلى موسى استصرخه مبعىن صاح به مستغيثا فلما رأى 

موسى قتاله آلخر اعظم ذلك وقال له معاتبا ومؤنبا انك لغوى مبني وكانت ارادة موسى مع ذلك ان ينصر 
منه وظن انه رمبا ضربه وفزع من قوته الىت رأى باالمس فناداه االسراءيلى فلما دنا منهما وحبس اإلسراءيلى وفزع 

بالفضيحة وشهر امر املقتول وملا اشتهر ان موسى قتل القتيل وكان قول االسراءيلى يغلب على النفوس تصديقه 
على موسى مع ما كان ملوسى من املقدمات اتى رأى فرعون ومالئه على قتل موسى وغلب على نفس فرعون انه 

ر اليه بفساد اململكة فأنفذ فيه من يطلبه ويأتى به للقتل واهلم اهللا رجال يقال انه مؤمن من آل فرعون او غريه املشا
فجاء اىل موسى وبلغه قبلهم ويسعى معناه يسرع ىف مسيه قاله الزجاج وغريه وهو دون اجلرى فقال يا موسى ان 

ون بك اي يؤامر بعضهم بعضا ىف قتلك وقال األزهرى الباء املأل يأمترون بك آالية ت قال اهلروى قوله تعاىل يأمتر
ىف قوله يأمترون بك مبعىن ىف يقال ائتمر القوم اذا شاور بعضا انتهى وعن اىب جملز وامسه الحق بن محيد قال من 

ه رواه ابن خاف من امري ظلما فقال رضيت باهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد نبينا وبالقرءان حكما واماما جناه اهللا من
  اىب شيبة ىف مصنفه انتهى من السالح وتلقاء معناه ناحية مدين وبني مصر ومدين مسرية مثانية ايام 

وكان ملك مدين لغري فرعون وملا خرج عليه السالم فارا بنفسه منفردا حافيا الشىء معه وال زاد وغري عارف 
سواء السبيل ومشى عليه السالم حىت ورد ماء مدين  بالطريق اسند امره اىل اهللا تعاىل وقال عسى رىب ان يهديىن



ووروده املاء معناه بلوغه ومدين ال ينصرف اذ هو بلد معروف واالمة اجلمع الكثري ويسقون معناه ماشيتهم ومن 
 دوهنم معناه ناحية اىل اجلهة الىت جاء منها فوصل اىل املرأتني قبل وصوله اىل االمة وتذودان معناه متنعان وحتبسان

  غنمهما عن املاء خوفا من السقاة األ قوياء وابونا شيخ كبري اي ال يستطيع لضعفه ان يباشر امر غنمه 
وقوله تعاىل فسقى هلما قالت فرقة كانت ءابارهم مغطاه حبجارة كبار فعمد اىل بري وكان حجرها ال يرفعه اال مجاعة 

ة وقيل وصفته بالقوة ألنه زحم الناس وغلبهم على فرفعه وسقى للمرأتني فعن رفع الصخرة وصفته احدامها بالقو
املاء حىت سقى هلما وقرأ اجلمهور يصدر الرعاء على حذف املفعول تقديره مواشيهم وتوىل موسى اىل الظل وتعرض 
لسؤال ما يطعمه بقوله رب اىن ملا انزلت اىل من خري فقري ومل يصرح بسؤال هكذا روى مجيع املفسرين انه طلب ىف 

كالم ما يأكله قال ابن عباس وكان قد بلغ به اجلوع اىل ان اخضر لونه من اكل البقل وريئت خضرة البقل هذا ال
ىف بطنه وانه ألكرم اخللق يومئذ على اهللا وىف هذا معترب وحاكم هبوان الدنيا على اهللا تعاىل وعن معاذ بن انس قال 

هللا الذى اطعمىن هذا الطعام وزرقنيه من غري حول مىن  قال النىب صلى اهللا عليه و سلم من اكل طعاما فقال احلمد
وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال احلمد هللا الذى كساين هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مىن 
 وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه ابو داود واللفظ له والترمذى وابن ماجه واحلاكم ىف املستدرك

  وقال صحيح على شرط البخارى وقال الترمذى حسن غريب انتهى من السالح 
  وقوله تعاىل فجاءته احدامها متشى على 

استحياء اآلية ىف هذا املوضع اختصار يدل عليه الظاهر قدره ابن اسحاق فذهبتا اىل ابيهما فأخربتاه مبا كان من 
ىف االية وقوله على استحياء اي خفرة قد سترت وجهها بكم الرجل فأمر احدى ابنتيه ان تدعوه له فجاءته على ما 

درعها قاله عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وروى الترمذى عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
انتهى  احلياء من االميان واالميان ىف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء ىف النار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

واجلمهور ان الداعى ملوسى عليه السالم هو شعيب عليه السالم وان املرأتني ابنتاه فقالت ان اىب يدعوك االية فقام 
يتبعها فهبت ريح ضمت قميصها اىل بدهنا فتحرج موسى من النظر اليها فقال هلا امشى خلفى وارشديىن اىل الطريق 

ه ابن عباس فلما جاءه وقص عليه القصص فانسه بقوله ال ختف ففهمت عنه فذلك سبب وصفها له باألمانة قال
جنوت من القوم الظاملني فلما فرغ كالمهما قالت احدى اإلبنتني يا ابت استأجره ان خري من استاجرت القوي 

اىل األمني فقال هلا ابوها ومن اين عرفت هذا منه قالت اما قوته ففى رفع الصخرة واما امانته ففى حترجه عن النظر 
قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وغريهم فقال له االب عند ذلك اىن اريد ان انكحك احدى ابنيت هاتني االية قال 

ابن العرىب ىف احكامه قوله اىن اريد ان انكحك احدى ابنيت هاتني يدل على انه عرض العقد ألنه لو كان عقدا لعني 
ز البيع اذا قال له بعتك احد عبدي هذين بثمن كذا فاهنم اتفقوا على املعقود عليها ألن العلماء وان اختلفوا ىف جوا

ان ذلك ال جيوز ىف النكاح ألنه خيار وشىء من اخليار ال يلحق بالنكاح وروى انه قال شعيب ايتهما تريد قال 
فرغ كالم الصغرى انتهى وتاجر معناه تثيب وجعل شعيب الثمانية األعوام شرطا ووكل العامني اىل املروءة وملا 
  شعيب قرره موسى وكرر معناه على جهة التوثق ىف ان الشرط امنا وقع ىف مثان حجج واميا استفهام 

  نصب بقضيت وما وصلة للتأكيد وال عدوان معناه التباعه علي والوكيل الشاهد القائم باالمر 
إىل النيب صلى اهللا عليه و وقوله تعاىل فلما قضى موسى األجل قال ابن عباس قضى اكملهما عشر سنني وأسنده 

سلم وقوله إين آنست نارا لعلي آتيكم منها خبرب اوجذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي االية تقدم 



قصصها فانظره ىف حماله قال البخارى واجلذوة قطعة غليظة من اخلشب فيها هلب انتهى قال العراقى وءانس معناه 
  ابصر انتهى 

يقتضى ان موسى عليه السالم ما مسع من جهة الشجرة ومسع وادرك غري مكيف وال حمدد قال وقوله من الشجرة 
السهيلى قيل ان هذه الشجرة عوسجة وقيل عليقة والعوسج اذا عظم قيل له الغرقد انتهى ومل يعقب معناه مل يرجع 

  على عقبه من توليته 
يد اىل ان ذلك حقيقة امره بضم عضده وذراعه وقوله تعاىل واضمم اليك جناحك من الرهب ذهب جماهد وابن ز

وهو اجلناح اىل جنبه ليخف بذلك فزعه ورهبه ومن شأن االنسان اذا فعل ذلك ىف اوقات فزعه ان يقوي قلبه 
وذهبت فرقة اىل ان ذلك على اجملاز وانه امر بالعزم على ما امر به كما تقول العرب اشدد حيازميك واربط جأشك 

  ع عنك الرهب اي مشر ىف امرك ود
وقوله تعاىل فذانك برهانان من ربك قال جماهد والسدى هى اشارة اىل العصا واليد وقرأ اجلمهور ردأ باهلمز وقرأ 
نافع وحده ردا بتنوين الدال دون مهز وذلك على التخفيف من ردء والردء الوزير املعني وشد العضد استعارة ىف 

  املعونة والسلطان احلجة 
متعلق بقوله الغالبون اي تغلبون بأياتنا وهى املعجزات مث ان فرعون استمر ىف الطريق خمرقته على قومه وقوله بأياتنا 

وامر هامان بان يطبخ له االجر وان يبىن له صرحا اي سطحا ىف اعلى اهلواء مومها جلهلة قومه ان يطلع بزعمه ىف 
  له مرسل السماء مث قال واىن ألظنه من الكاذبني يعىن موسى ىف انه ارس

  ونبذناهم معناه طرحناهم واليم حبر القلزم ىف قول اكثر الناس وهو االشهر 
وقوله تعاىل وجعلناهم ائمة يدعون اىل النار االية عبارة عن حاهلم وافعاهلم وخامتتهم اي هم بذلك كالداعني اىل 

يوم القيامة واملقبوحني الذين  النار وهم فيه ائمة من حيث اشتهروا وبقى حديثهم فهم قدوة لكل كافر وعات اىل
يقبح كل امرهم قوال هلم وفعال هبم قال ابن عباس هم الذين قبحوا بسواد الوجوه وزرقة العيون ويوم ظرف مقدم 

ولقد آتينا موسى الكتاب يعىن التوراة والقصد هبذا االخبار التمثيل لقريش مبا تقدم ىف غريها من األمم وبصائر 
  ق هادية نصب على احلال اي طرائ

وقوله تعاىل وما كنت جبانب الغرىب آالية اي ما كنت يا حممد حاضرا هلذه الغيوب الىت ختربهم هبا ولكنها صارت 
اليك بوحينا اي فكان الواجب ان يسارعوا اىل االميان بك قال السهيلي وجانب الغرىب هو جانب الطور االمين 

انب الطور األمين وحني نفى عن حممد عليه السالم ان يكون فحني ذكر سبحانه نداءه ملوسى قال وناديناه من ج
بذلك اجلانب قال وما كنت جبانب الغرىب والغرىب هو األمين وبني اللفظني ىف ذكر املقامني ما ال خيفى ىف حسن 

جلانب العبارة وبديع الفصاحة والبالغة فإن حممد عليه السالم ال يقال له وما كنت باجلانب األمين فإنه مل يزل با
  األمين مذ كان ىف ظهر ءادم عليه السالم انتهى 

وقوله سبحانه فتطاول عليهم العمر الثعلىب اي فنسوا عهد اهللا انتهى وقضينا معناها انفذنا واألمر يعىن التوراة 
لكنا وقالت فرقة يعىن به ما اعلمه من امر حممد عليه السالم قال ع وهذا تأويل حسن يلتئم معه ما بعده من قوله و

انشأنا قرونا ت قال ابو بكر بن العرىب قوله تعاىل اذ قضينا اىل موسى االمر معناه اعلمناه وهو احد ما يرد حتت 
  لفظ القضاء مرادا انتهى من كتاب تفسري األفعال الواقعة ىف القرءان والثاوى املقيم 

  وقوله تعاىل وما كنت جبانب الطور يريد وقت انزال التوراة اىل موسى 



قوله اذ نادينا روى عن اىب هريرة انه نودى يومئذ من السماء يا امة حممد استجبت لكم قبل ان تدعوىن وغفرت و
لكم قبل ان تسئلوىن فحينئذ قال موسى عليه السالم اللهم اجعلىن من امة حممد فاملعىن اذ نادينا بأمرك واخربنا 

  لذين يتقون ويؤتون الزكاة االية بنبوتك وقال الطربى معىن قوله اذ نادينا بأن سأكتبها ل
وقوله سبحانه ولوال ان تصيبهم مصيبة االية املصيبة عذاب ىف الدنيا على كفرهم وجواب لوال حمذوف يقتضيه 

  الكالم تقديره لعاجلناهم مبا يستحقونه وقال الزجاج تقديره ملا ارسلنا الرسل 
السالم واملقالة الىت قالتها قريش لوال اوتى مثل ما اوتى  وقوله سبحانه فلما جاءهم احلق يريد القرءان وحممد عليه

موسى كانت من تعليم اليهود هلم قالوا هلم مل اليأتى بأية باهرة كالعصا واليد وغري ذلك فعكس اهللا عليهم قوهلم 
وقرأ ووقفهم على اهنم قد وقع منهم ىف تلك آاليات ما وقع من هؤالء ىف هذه فالضمري ىف قوله يكفروا لليهود 

اجلمهور ساحران واملراد موسى وهارون قال ع وحيتمل ان يريد مبا اوتى موسى من امر حممد واإلخبار به الذى هو 
  ىف التوراة 

وقوله وقالوا انا بكل كافرون يؤيد هذا التأويل وقرأ محزة والكساءى وعاصم سحران واملراد هبما التوراة والقرءان 
  ونا قاله ابن عباس وتظاهرا معناه تعا

وقوله أهدى منهما قال الثعلىب يعىن اهدى من كتاب حممد وكتاب موسى انتهى ت وحيتمل ان الضمري ىف يكفروا 
لقريش كما اشار اليه الثعلىب وكذا ىف قالوا لقريش عنده وساحران يريدون موسى وحممدا عليهما السالم وهو 

وسى ىف عصر نبينا حممد عليه السالم ويبني هذا كله ظاهر قوهلم انا بكل كافرون ألن اليهود ال يقولون ذلك ىف م
  قوله تعاىل فان مل يستجيبوا لك االية فإن ظاهر آالية ان املراد قريش وعلى هذا كله مر الثعلىب انتهى 

  وقوله تعاىل ولقد وصلنا هلم القول االية الذين وصل هلم القول هم قريش قاله جماهد وغريه قال اجلمهور 

هلم ىف القرءان وتابعناه موصوال بعضه ببعض ىف املواعظ والزواجر والدعاء اىل االسالم وذهبت فرقة  واملعىن واصلنا
اىل ان اإلشارة بتوصيل القول امنا هى اىل االلفاظ فاملعىن ولقد وصلنا هلم قوال معجزا داال على نبوتك قال ع 

ها اهتدى مث ذكر تعاىل القوم الذين ءامنوا مبحمد واملعىن األول تقديره ولقد وصلنا هلم قوال يتضمن معاين من تدبر
اىل النجاشى وقيل اىل سلمان وابن ٢من اهل الكتاب مباهيا هبم قريشا واختلف ىف تعيينهم فقال الزهرى االشارة 

سالم واسند الطربى اىل رفاعة القرظى قال نزلت هذه االية ىف اليهود ىف عشرة انا احدهم اسلمنا فأوذينا فنزلت 
هذه آالية والضمري ىف قبله يعود على القرءان واجرهم مرتني معناه على ملتني وهذا املعىن هو الذى قال فيه  فينا

صلى اهللا عليه و سلم ثالثة يؤتون اجرهم مرتني رجل من اهل الكتاب ءامن بنبيه وءامن ىب احلديث ويدرءون معناه 
م سوءا الينوه وقابلوه من القول احلسن مبا يدفعه يدفعون وهذا وصف ملكارم األخالق اي يتغابون ومن قال هل

واللغو سقط القول والقول يسقط لوجوه يعز حصرها واملراد منه ىف آالية ما كان سبا واذى وحنوه فأدب االسالم 
اإلعراض عنه وسالم ىف هذا املوضع قصد به املتاركة ال التحية قال الزجاج وهذا قبل األمر بالقتال وال نبتغى 

ني معناه ال نطلبهم للجدال واملراجعة واملشامتة ت قال ابن املبارك ىف رقائقه اخربنا حبيب بن حجر القيسى اجلاهل
قال كان يقال ما احسن االميان يزينه العلم وما احسن العلم يزينه العمل وما احسن العلم يزينه العمل وما احسن 

لم انتهى وامجع جل املفسرين على ان قوله تعاىل انك ال العمل يزينه الرفق وما اضفت شيأ اىل شىء مثل حلم اىل ع
هتدى من احببت امنا نزلت ىف شان اىب طالب فروى ابو هريرة وغريه ان النىب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليه وهو 

فمات جيود بنفسه فقال له اي عم قل ال اله اال اهللا كلمة اشهد لك هبا عند اهللا احلديث قد ذكرناه ىف سورة براءة 
  ابو طالب على 



كفره فنزلت هذه االية فيه قال ابو روق قوله تعاىل ولكن اهللا يهدى من يشاء اشارة اىل العباس والضمري ىف قوله 
وقالوا لقريش قال ابن عباس واملتكلم بذلك فيهم احلارث بن نوفل وحكى الثعلىب انه قال له انا لنعلم ان الذى 

  معناه جتمع وجتلب ! العرب وجتى  تقول حق ولكن ان اتبعناك ختطفتنا
وقوله كل شىء يريد مما به صالح حاهلم مث توعد قريشا بقوله وكم اهلكنا من قرية وبطرت معناه سفهت واشرت 

وطغت قاله ابن زيد وغريه ت قال اهلروى قوله تعاىل بطرت معيشتها اي ىف معيشتها والبطر الطغيان عند النعمة 
بار ىف خراب ديار االمم املهلكة كحجر مثود وغريه مث خاطب تعاىل قريشا حمقرا ملا كانوا انتهى مث احاهلم على االعت

يفتخرون به من مال وبنني وان ذلك متاع الدنيا الفاىن وان االخرة وما فيها من النعيم الذى اعده اهللا للمؤمنني خري 
الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضه ما سقى وابقى ت وىف احلديث عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال لو كانت 

كافرا منها شربة رواه الترمذى من طريق سهل بن سعد قال وىف الباب عن اىب هريرة قال ابو عيسى هذا حديث 
  صحيح انتهى وباقى آالية بني ملن ابصر واهتدى جعلنا اهللا منهم مبنه 

ها يعم مجيع العامل ومن احملضرين معناه ىف عذاب اهللا قاله وقوله سبحانه افمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه االية معنا
  جماهد وقتادة ولفظه حمضر مشرية اىل سوق جبرب 

  وقوله تعاىل ويوم يناديهم الضمري املتصل بينادى لعدة االوثان واالشارة اىل قريش وكفار العرب 
فر من الشياطني واألنس طمعوا ىف التربى وقوله قال الذين حق عليهم القول هؤالء اجمليبون هم كل مغوداع اىل الك

من متبعيهم فقالوا ربنا هؤالء امنا اضللناهم كما ضللنا حنن باجتهاد لنا وهلم واحبوا الكفر كما احببناه تربأنا اليك 
  ما كانوا ايانا يعبدون مث اخرب تعاىل انه يقال للكفرة العابدين لألصنام ادعوا شركاءكم كم يعىن 

  فلم يكن ىف اجلمادات ما جييب ورأى الكفار العذاب االصنام فدعوهم 
وقوله تعاىل لو اهنم كانوا يهتدون ذهب الزجاج وغريه اىل ان جواب لو حمذوف تقديره ملا ناهلم العذاب وقالت 

  فرقة لو متعلقة مبا قبلها تقديرة فودوا حني رأوا العذاب لو اهنم كانوا يهتدون 
ماذا اجبتم املرسلني هذا النداء ايضا للكفار وعميت عليهم االنباء معناه اظلمت  وقوله سبحانه ويوم يناديهم فيقول

  عليم جهاهتا 
وقوله فهم ال يتساءلون معناه ىف قول جماهد ال يتساءلون باألرحام وحيتمل ان يريد اهنم ال يتساءلون عن األنباء 

  ليقني مجيعهم انه الحجة هلم 
ني قال كثري من العلماء عسى من اهللا واجبه قال ع وهذا ظن حسن باهللا قوله سبحانه فعسى ان يكون من املفلح

تعاىل يشبه كرمه وفضله سبحانه والالزم من عسى اهنا ترجيه الواجبة وىف كتاب اهللا تعاىل عسى ربه ان طلقكن ت 
  ومعىن الوجوب هنا الوقوع 

وال نزل هذا القرءان على رجل من القريتني وقوله سبحانه وربك خيلق ما يشاء وخيتار االية قيل سببها قول قريش ل
عظيم وحنو ذلك من قوهلم فرد اهللا عليهم هبذه االية ومجاعة املفسرين ان ما نافية اي ليس هلم اخلرية وذهب الطربى 
اىل ان ما مفعولة بيختار اي وخيتار الذى هلم فيه اخلرية وعن سعد بن اىب وقاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم من سعادة ابن ءادم استخارته اهللا ومن شقاوته تركه رواه احلاكم ىف املستدرك وقال صحيح االسناد انتهى من س
السالح وباقى االية بني والسرمد من االشياء الدائم الذى ال ينقطع ت وقوله سبحانه ومن رمحته جعل لكم الليل 

 وينبغى للعاقل ان ال جيعل ليله كله نوما فيكون ضائع العمر والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله االية معناها بني
  كذلك ىف الدنيا تعيش البهائم ... هنارك بطال وليلك نائم ... جيفة بالليل بطاال بالنهار كما قيل 



فإن اردت ايها األخ ان تكون من األبرار فعليك بالقيام ىف األسحار وقد نقل صاحب الكوكب الدرى عن البزار 
ىب صلى اهللا عليه و سلم قال اتدرون ما قالت ام سليمان لسليمان عليه السالم يا بىن ال تكثر النوم بالليل فإن ان الن

  كثرة النوم بالليل يدع الرجل فقريا يوم القيامة انتهى وابتغاء الفضل هو باملشي والتصرف 
لى االمم خبريها وشرها فيحق العذاب وقوله تعاىل ونزعنا من كل امة شهيدا اي عدول االمم واخيارها فيشهدون ع

على من شهد عليه بالكفر وقيل له على جهة األعذار ىف احملاورة هاتوا برهانكم ومن هذه االية انتزع قول القاضى 
  عند ارادة احلكم ابقيت لك حجة 

وسى وحفظ وقوله تعاىل ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم االية كان قارون من قرابة موسى ممن آمن مب
التوراة وكان عند موسى من عباد املؤمنني مث ان اهللا اضله وبغى على قومه بأنواع البغى من ذلك كفره مبوسى وقال 
الثعلىب قال ابن املسيب كان قارون عامال لفرعون على بىن اسراءيل ممن يبغى عليهم ويظلمهم قال قتادة بغى عليهم 

املسيب هو الذى يصح ىف النظر ملتأمل االية ولوال االطالة لبينت وجه  بكثرة ماله وولده انتهى ت وما ذكره ابن
ذلك واملفاتح ظاهرها اهنا الىت يفتح هبا وحيتمل ان يريد هبا اخلزائن واألوعية الكبار قاله الضحاك ألن املفتح ىف كالم 

ان املراد ان العصبة تنوء  العرب اخلزانة واما قوله لتنوء فمعناه تنهض بتحامل واشتداد قال كثري من املفسرين
باملفاتح املثقلة هلا فقلب ت وقال عريب االندلسى ىف كتاب األنواء له نوء كذا معناه ميله ومنه لتنوء بالعصبة انتهى 
وهو حسن ان ساعده النقل وقال الداودى عن ابن عباس لتنوء بالعصبة اوىل القوة يقول تثقل وكذا قال الواحدي 

بة كم هم فقال ابن عباس ثالثة وقال قتادة هم من العشرة اىل األربعني قال البخارى يقال انتهى واختلف ىف العص
  الفرحني املرحني قال الغزاىل ىف األحياء الفرح بالدنيا والتنعم هبا سم قاتل يسري ىف العروق 

 فاولوا احلزم من فيخرج من القلب اخلوف واحلزن وذكر املوت واهوال القييامة وهذا هو موت القلب والعياذ باهللا
ارباب القلوب جربوا قلوهبم ىف حال الفرح مبواتاه الدنيا وعلموا ان النجاة ىف احلزن الدائم والتباعد من اسباب 

الفرح والبطر فقطعوا النفس عن مالذها وعودوها الصرب عن شهواهتا حالهلا وحرامها واعلموا ان حالهلا حساب 
فخلصوا انفسهم من عذاهبا وتوصلوا اىل احلرية وامللك ىف الدنيا وهو نوع عذاب ومن نوقش احلساب عذب 

واآلخرة باخلالص من اسر الشهوات ورقها واألنس بذكر اهللا تعاىل واالشتغال بطاعته انتهى قال ابن احلاج ىف 
حىت يريك املدخل قال مين بن رزق رمحه اهللا تعاىل وانا اوصيك بأن تطيل النظر ىف مرءاة الفكرة مع كثرة اخللوات 

شني املعصية وقبحها فيدعوك ذلك النظر اىل تركها مث قال مين بن رزق وال تفرحن بكثرة العمل مع قلة احلزن 
واغتنم قليل العمل مع احلزن فان قليل حزن االخرة الدائم ىف القلب ينفى كل سرور الفته من سرور الدنيا وقليل 

واحلزن ال يصل اىل القلب اال مع تيقظه وتيقظه حياته وسرور  سرور الدنيا ىف القلب ينفى عنك مجيع حزن االخرة
الدنيا لغري االخرة ال يصل اىل القلب اال مع غفلة القلب موته وعالمة ثبات اليقني ىف القلب استدامة احلزن فيه 

ثبات حزن وقال رمحه اهللا اعلم اىن مل اجد شيأ ابلغ ىف الزهد ىف الدنيا من ثبات حزن آآلخرة ىف القلب وعالمة 
االخرة ىف القلب انس العبد بالوحدة انتهى وقوهلم له وال تنس نصيبك من الدنيا قال ابن عباس واجلمهور معناه ال 

تضيع عمرك ىف ان ال تعمل عمال صاحلا ىف دنياك اذ االخرة امنا يعمل هلا ىف الدنيا فنصيب االنسان عمره وعمله 
علىب انه قيل ارادوا بنصيبه الكفن قال ع وهذا كله وعظ متصل وحنو الصاحل فيها فينبغى ان ال يهمله وحكى الث

  رداءان تلوى فيهما وحنوط ... نصيبك مما جتمع الدهر كله ... هذا قول الشاعر 



وقال ابن العرىب ىف احكامه وىف معىن النصيب ثالثة اقوال االول ال تنس حظك من الدنيا اي ال تغفل ان تعمل ىف 
ىن امسك ما يبلغك فذلك حظ الدنيا وانفق الفضل فذلك حظ اآلخرة الثالث ال تغفل عن شكر الدنيا لآلخرة الثا

ما انعم اهللا به عليك انتهى وقوهلم واحسن كما احسن اهللا اليك امر بصلة املساكني وذوي احلاجات ص كما 
مهور ادعى ان عنده علما احسن الكاف للتشبيه او للتعليل انتهى وقول قارون امنا اوتيته على علم عندى قال اجل

استوجب به ان يكون صاحب ذلك املال مث اختلفوا ىف ذلك العلم فقال ابن املسيب اراد علم الكيمياء وقال ابو 
  سليمان الداراىن اراد العلم بالتجارة ووجوه تثمري املال وقيل غري هذا 

تصل مبعىن ما قبله والضمري ىف ذنوهبم وقوله تعاىل وال يسئل عن ذنوهبم اجملرمون قال حممد بن كعب هو كالم م
عائد على من اهلك من القرون اي اهلكوا ومل يسئل غريهم بعدهم عن ذنوهبم اي كل احد امنا يكلم ويعاتب 
حبسب ما خيصه وقالت فرقة هو اخبار مستأنف عن حال يوم القيامة وجاءت ءايات اخر تقتضى السؤال فقال 

قيل غري هذا ويوم القيامة هو مواطن مث اخرب تعاىل عن خروج قارون على قومه الناس ىف هذا اهنا مواطن وطرائف و
ىف زينته من املالبس واملراكب وزينة الدنيا واكثر الناس ىف حتديد زينة قارون وتعيينها مبا ال صحة له فتركته وباقى 

  آالية بني ىف اغترار اجلهلة واإلغمار من الناس 
العلم ويلكم االية اخرب تعاىل عن الذين اوتو العلم واملعرفة باهللا وحبق طاعته اهنم وقوله سبحانه وقال الذين اوتو 

زجروا اإلغمار الذين متنوا حال قارون ومحلوهم على الطريقة املثلى من ان النظر والتمىن امنا ينبغى ان يكون ىف 
ل كل ذى دنيا مث اخرب تعاىل عن هذه امور آالخرة وان حالة املؤمن العامل الذى ينتظر ثواب اهللا تعاىل خري من حا

  النزعة وهذه القوة ىف اخلري والدين اهنا ال يلقاها اي ال ميكن فيها وخيوهلا اال الطابر على طاعة 

اهللا وعن شهوات نفسه وهذا هو مجاع اخلري كله وقال الطربى الضمري عائد على الكلمة وهى قوله ثواب اهللا خري 
قن هذه الكلمة اال الصابرون وعنهم تصدر وروى ىف اخلسف بقارون وداره ان ملن آمن وعمل صاحلا اي ال يل

موسى عليه السالم ملا امضه فعل قارون به وتعديه عليه استجار باهللا تعاىل وطلب النصرة فأوحى اهللا اليه اىن قد 
اثوا يا موسى يا امرت االرض ان تطيعك ىف قارون واتباعه فقال موسى يا ارض خذيهم فأخذهتم اىل الركب فاستغ

موسى فقال خذيهم فاخذهتم شيأ فشيأ اىل ان مت اخلسف هبم فأوحى اهللا اليه يا موسى لو ىب استغاثوا واىل تابوا 
لرمحتهم قال قتادة وغريه روى انه خيسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل اىل يوم القيامة ت وىف الترمذى عن معاذ بن 

عليه و سلم قال من ترك اللباس تواضعا هللا وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامة انس اجلهىن ان رسول اهللا صلى اهللا 
على رءوس اخلالئق حىت خيريه من اي حلل اإلميان شاء يلبسها وروى الترمذى عن عائشة قالت كان لنا قرام ستر 

الدنيا احلديث وروى الترمذى فيه متاثيل على باىب فرءاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال انزعيه فانه يذكرين 
عن كعب ابن عياض قال مسعت النىب صلى اهللا عليه و سلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امىت املال قال ابو عيسى 

هذا حديث حسن صحيح وفيه عن عثمان بن عفان ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس البن ءادم حق ىف 
ى عورته وجلف اخلبز واملاء قال النضر بن مشيل جلف اخلبز يعىن ليس سوى هذه اخلصال بيت يسكنه وثوب يوار

  معه ادام انتهى فهذه األحاديث واشباهها تزهد ىف زينة الدنيا وغضارة عيشها الفاىن 
وقوله ويكأن مذهب اخلليل وسيبويه ان وى حرف تنبيه منفصلة من كأن لكن اضيفت لكثرة االستعمال وقال ابو 

  ى ويلك حذفت الالم منها لكثرة االستعمال وقالت فرقة ويكأن جبملتها كلمة حامت ومجاعة ويك ه
  وقوله تعاىل تلك الدار االخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا 



ىف االرض وال فسادا االية هذا اخبار مستأنف من اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم يراد به مجيع العامل ويتضمن احلض 
ليه آالية ويتضمن االحنناء على حال قارون ونظرائه واملعىن ان االخرة ليست ىف شىء على السعى حسب ما دلت ع

من امر قارون واشباهه وامنا هى ملن صفته كذا وكذا والعلو املذموم هو بالظلم والتجرب قال النىب صلى اهللا عليه و 
  وه الشر سلم وذلك ان تريد ان يكون شراك نعلك افضل من شراك نعل اخيك والفساد يعم وج
  وقوله تعاىل ان الذى فرض عليك القرءان قالت فرقة معناه فرض عليك احكام القرءان 

وقوله تعاىل لرادك اىل معاد اجلمهور معناه لرادك اىل االخرة اي باعثك بعد املوت وقال ابن عباس وغريه املعاد اجلنة 
ن عباس لرادك اىل معاد اىل مكة انتهى وهذه وقال ابن عباس ايضا وجماهد املعاد مكة وىف البخارى بسنده عن اب

  آالية نزلت باجلحفة كما تقدم واملعاد املوضع الذى يعاد اليه 
  وقوله تعاىل وما كنت ترجوا ان يلقى اليك الكتاب اال رمحة من ربك هو تعديد نعم والظهري املعني 

  اىل ربك وءايات املوادعة كلها منسوخة وال يصدنك عن ءايات اهللا بأقواهلم وال تلتفت حنوهم وامض لشأنك وادع 
وقوله تعاىل كل شىء هالك اال وجهه قالت فرقة املعىن كل شىء هالك اال هو سبحانه قاله الطربى ومجاعة منهم ابو 

  املعاىل رمحه اهللا وقال الزجاج اال اياه 
 شأن من كان من املسلمني تفسري سورة العنكبوت وهى مكية اال الصدر منها العشر اآليات فإهنا مدنية نزلت ىف

  مبكة هذا اصح ما قيل هنا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل أمل تقدم الكالم على هذه احلروف 
وقوله تعاىل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا ءامنا وهم ال يفتنون نزلت هذهاآالية ىف قوم من املؤمنني مبكة وكان 

السالم فكانت صدورهم تضيق لذلك ورمبا استنكر بعضهم ان ميكن اهللا كفار قريش يؤذوهنم ويعذبوهنم على ا
الكفرة من املومنني قال جماهد وغريه فنزلت هذه االية مسلية ومعلمة ان هذه هى سرية اهللا ىف عباده اختبارا 

  للمؤمنني ليعلم الصادق من الكاذب وحسب مبعىن ظن 
  ىف سالف الدهر والذين من قبلهم يريد هبم املؤمنني مع االنبياء 

وقوله تعاىل ام حسب الذين يعملون السيئات ام معادلة للهمزة ىف قوله احسب وكأنه تعاىل قرر الفريقني قرر 
املؤمنني على ظنهم اهنم ال يفتنون وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات ىف تعذيب املومنني وغري ذلك على ظنهم 

ة بعد تعم كل عاص وعامل سيئة من املسلمني وغريهم وىف آالية وعيد اهنم يسبقون عقاب اهللا ويعجزونه مث االي
شديد للكفرة الفاتنني وىف قوله تعاىل من كان يرجوا لقاء اهللا تثبيت للمؤمنني وباقى االية بني واهللا املوفق وقال ص 

قدره ببل قول ع ام معادلة لأللف ىف قوله احسب يقتضى اهنا هنا متصلة وليس كذلك بل ام هنا منقطعة م
  لالضراب مبعىن االنتقال ال مبعىن اإلبطال ومهزة االستفهام للتقرير والتوبيخ فال تقتضى جوابا انتهى 

وقوله تعاىل والذين ءامنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن عنهم سيئاهتم اخبار عن املؤمنني املهاجرين الذين هم ىف اعلى 
  ل وحباهلم ليقيم نفوس املتخلفني عن اهلجرة وهم الذين فتنهم الكفار رتبة من البدار اىل اهللا تعاىل نوه هبم عز و ج

  ولنجزينهم احسن اي ثواب احسن الذى كانوا يعملون 
  وقوله تعاىل ووصينا االنسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك ىب ما ليس لك به 

ك انه هاجر فحلفت امه ان ال علم فال تطعهما روى عن قتادة وغريه اهنا نزلت ىف شأن سعد بن اىب وقاص وذل
تستظل بظل حىت يرجع اليها ويكفر مبحمد فلج هو ىف هجرته ونزلت اآلية وقيل بل نزلت ىف عياش بن اىب ربيعة 



وكانت قصته كهذه مث خدعه ابو جهل ورده اىل امه احلديث ىف كتب السرية وباقى االية بني مث كرر تعاىل التمثيل 
رك النفوس اىل نيل مراتبهم قال الثعلىب قوله تعاىل لندخلنهم ىف الصاحلني اي ىف زمرهتم حبالة املؤمنني العاملني ليح

  وقال حممد بن جرير ىف مدخل الصاحلني وهو اجلنة وقيل ىف مبعىن مع والصاحلون هو األنبياء واألولياء انتهى 
تخلفني عن اهلجرة املتقدم ذكرهم قاله ابن وقوله تعاىل ومن الناس من يقول ءامنا باهللا اىل قوله املنافقني نزلت ىف امل

عباس مث قررهم تعاىل على علمه مبا ىف صدورهم اي لو كان يقينهم تاما واسالمهم خالصا ملا توقفوا ساعة ولركبوا 
  كل هول اىل هجرهتم ودار نبيهم 

  سورة وقوله تعاىل وليعلمن اهللا الذين ءامنوا وليعلمن املنافقني هنا انتهى املدىن من هذه ال
وقوله تعاىل وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا االية روى ان قائل هذه املقالة هو الوليد بن املغرية وقيل 

  بل كانت شائعة من كفار قريش التباع النىب صلى اهللا عليه و سلم 
  رح به احلديث املشهور وقوله تعاىل وليحملن اثقاهلم االية النه يلحق كل داع اىل ضالله كفل منها حسبما ص

وقوله تعاىل ولقد ارسلنا نوحا اىل قومه فلبث فيهم االية العطف بالفاء يقتضى ظاهرة انه لبث هذه املدة رسوال يدعو 
  اىل عبادة اهللا تعاىل والطوفان العظيم الطامى ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء او نار او موت 

  مث ذكر تعاىل قصة ابراهيم وقومه وذلك ايضا متثيل لقريش  وقوله وهم ظاملون يريد بالشرك
  وختلقون افكا قال ابن عباس هو حنت االصنام وقال جماهد هو اختالق الكذب ىف امر األوثان وغري ذلك 

  وقوله تعاىل او مل يروا كيف يبدئى اهللا اخللق مث يعيده آالية هذه احلالة هى 

رض والنبات واعادته وحنو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور مث امر على ما يظهر مع االحيان من احياء اال
تعاىل نبيه حممد عليه السالم وحيتمل ان يكون ابراهيم بان يأمرهم على جهة االحتجاج بالسري ىف االرض والنظر ىف 

  اقطارها والنشأة االخرة نشأة القيام من القبور 
وال ىف السماء آالية قال ابن زيد ال يعجزه اهل االرض ىف االرض وال اهل  وقوله تعاىل وما انتم مبعجزين ىف االرض

السماء ىف السماء ان عصوه وقيل معناه وال ىف السماء لو كنتم فيها وقيل املعىن ليس للبشر حيلة اىل صعود او 
ال ع وما تقدم من قوله اولئك يئسوا من رمحىت االية ق ٦نزول يفلتون هبا قال قتادة ذم اهللا قوما هانوا عليه فقال 

اومل يروا كيف اىل هذه االية املستأنفة حيتمل ان يكون خطابا حملمد صلى اهللا عليه و سلم ويكون اعتراضا ىف قصة 
  ابراهيم عليه السالم وحيتمل ان يكون خطابا البراهيم وحماورة لقومه وعند ءاخر ذلك ذكر جواب قومه 

بان جعلها بردا وسالما قال كعب االحبار ومل حترق النار اال احلبل الذى اوثقوه وقوله تعاىل فأجناه اهللا من النار اي 
به وجعل سبحانه ذلك ءاية وعربه ودليال على توحيده ملن شرح صدره ويسره لالميان مث ذكر تعاىل ان ابراهيم عليه 

م الدنيوية واهنم يوم القيامة السالم قررهم على ان اختاذهم االوثان امنا كان اتباعا من بعضهم لبعض وحظا ملودهت
  جيحد بعضهم بعضا ويتالعنون ألن توادهم كان على غري تقوى واالخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال املتقني 

وقوله تعاىل فئامن له لوط معناه صدق وآمن يتعدى بالالم والباء والقائل اىن مهاجر هو ابراهيم عليه السالم قاله 
  هو لوط عليه السالم  قتادة والنخعى وقالت فرقة

وقوله تعاىل ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا ىف ذريته النبوءة والكتاب وءاتيناه اجره ىف الدنيا االية األجر الذى 
ءاتاه اهللا ىف الدنيا العافية من النار ومن امللك اجلائر والعمل الصاحل او الثنا احلسن قاله جماهد ويدخل ىف عموم 

  انه اللفظ غري ما ذكر و



ىف االخرة ملن الصاحلني اي ىف عداد الصاحلني الذين نالوا رضا اهللا عز و جل وقول لوط ائنكم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل قالت فرقة كان قطع الطريق بالسلب فاشيا فيهم وقيل غري هذا والنادى اجمللس الذى جيتمع الناس 

فقالت فرقة كانوا خيذفون الناس باحلصباء ويستخفون بالغريب فيه واختلف ىف هذا املنكر الذى يأتونه ىف ناديهم 
واخلاطر عليهم وروته ام هاىنء عن النىب صلى اهللا عليه و سلم وكانت خلقهم مهملة ال يربطهم دين وال مروءة 

وقال جماهد كانوا يأتون الرجال ىف جمالسهم وبعضهم يرى بعضا وقال ابن عباس كانوا يتضارطون ويتصافعون ىف 
  السهم وقيل غري هذا وقد تقدم قصص االية مكررا والرجز العذاب جم

وقوله تعاىل ولقد تركنا منها اي من خربها وما بقى من آثارها وآالية موضع العربة وعالمة القدرة ومزدجر النفوس 
  عن الوقوع ىف سخط اهللا تعاىل 

وا اليوم االخر االية الرجاء ىف آالية على بابه وقوله تعاىل واىل مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا اهللا وارج
وذهب ابو عبيدة اىل ان املعىن وخافوا وتعثوا معناه تفسدوا والسبيل هى طريق االميان ومنهج النجاة من النار وما 

  كانوا سابقني اي مفلتني اخذنا وعقابنا وقيل معناه وما كانوا سابقني األمم اىل الكفر وباقى االية بني 
تعاىل ان اهللا يعلم ما تدعون من دونه من شىيء قيل معناه ان اهللا يعلم الذين تدعون من دونه من مجيع االشياء وقوله 

وقيل ما نافية وفيه نظر وقيل ما استفهامية قال جابر قال النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف قوله تعاىل وما يعقلها اال 
  اعته وانتهى عن معصيته العاملون العامل من عقل عن اهللا تعاىل فعمل بط

وخلق اهللا السموات واالرض باحلق اي ال للعبث واللعب بل ليدل على سلطانه وتثبيت شرائعه ويضع الداللة 
الهلها ويعم باملنافع اىل غري ذلك مما ال حيصى عدا مث امر تعاىل نبيه عليه السالم بالنفوذ ألمره وتالوة القرءان الذى 

  اي ادامتها والقيام حبدودها مث اخرب اوحى اليه واقامة الصالة 

سبحانه حكما منه ان الصالة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء واملنكر قال ع وذلك عندى بان املصلى اذا كان 
على الواجب من اخلشوع واالخبات وتذكر اهللا وتوهم الوقوف بني يديه وان قلبه واخالصه مطلع عليه مرقوب 

خامرها ارتقاب اهللا تعاىل فاطرد ذلك ىف اقواله وافعاله وانتهى عن الفحشاء واملنكر صلحت لذلك نفسه وتذللت و
ومل يكد يفتر من ذلك حىت تظله صالة اخرى يرجع هبا اىل افضل حاله فهذا معىن هذا االخبار ألن صالة املؤمن 

ونه فكلم ىف ذلك فقال هكذا ينبغى ان تكون وقد روى عن بعض السلف انه كان اذا اقام الصالة ارتعد واصفر ل
اىن اقف بني يدى اهللا تعاىل قال ع فهذه صالة تنهى وال بد عن الفحشاء واملنكر واما من كانت صالته دائرة حول 

  األجزاء بال تذكر وال خشوع وال فضائل فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان 
وابن مسعود وابو قرة معناه ولذكر اهللا اياكم اكرب  وقوله تعاىل ولذكر اهللا اكرب قال ابن عباس وابو الدرداء وسلمان

من ذكركم اياه وقيل معناه ولذكر اهللا اكرب مع املداومة من الصالة ىف النهى عن الفحشاء واملنكر وقال ابن زيد 
وغريه معناه ولذكر اهللا اكرب من كل شىيء وقيل لسليمان اي االعمال افضل فقال اما تقرأ ولذكر اهللا اكرب 

اديث ىف فضل الذكر كثرية ال تنحصر وقال ابن العرىب ىف إحكامه قوله ولذكر اهللا اكرب فيه اربعة اقوال االول واالح
ذكر اهللا لكم افضل من ذكركم له اضاف املصدر اىل الفاعل الثاىن ذكره اهللا افضل من كل شىيء الثالث ذكر اهللا 

الرابع ذكر اهللا ىف الصالة اكرب من الصالة وهذه الثالثة ىف الصالة افضل من ذكره ىف غريها يعىن ألهنما عبادتان 
األخرية من اضافة املصدر اىل املفعول وهذه كلها صحيحة وان للصالة بركة عظيمة انتهى قال ع وعندى ان املعىن 

  ولذكر اهللا اكرب على االطالق اي هو الذى ينهى عن 



كذلك يفعل ىف غري الصالة الن االنتهاء ال يكون اال من الفحشاء واملنكر فاجلزء الذى منه ىف الصالة يفعل ذلك و
ذاكر هللا تعاىل مراقب له وثواب ذلك الذكر ان يذكره اهللا تعاىل كما ىف احلديث الصحيح ومن ذكرين ىف مأل ذكرته 

تفرغه اال ىف مأل خري منهم واحلركات الىت ىف الصالة ال تأثري هلا ىف هنى والذكر النافع هو مع العلم واقبال القلب و
من اهللا واما ما ال يتجاوز اللسان ففى رتبة اخرى وذكر اهللا تعاىل للعبد هو افاضة اهلدى ونور العلم عليه وذلك 

مثرة ذكر العبد ربه قال اهللا عز و جل فاذكروىن اذكركم وعبارة الشيخ ابن اىب مجرة ولذكر اهللا اكرب معناه ذكره 
كرب من ذكرك انت آآلن له انتهى قال القشريى ىف رسالته الذكر ركن لك ىف األزل ان جعلك من الذاكرين له ا

قوى ىف طريق احلق سبحانه وهو العمدة ىف هذا الطريق وال يصل احد اىل اهللا سبحانه اال بدوام الذكر مث الذكر 
كر القلب على ضربني ذكر باللسان وذكر بالقلب فذكر اللسان به يصل العبد اىل استدامة ذكر القلب والتأثري لذ

فاذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل ىف وصفه مسعت ابا على الدقاق يقول الذكر منشور الوالية فمن 
وفق للذكر فقد وفق للمنشور ومن سلب الذكر فقد عزل والذكر بالقلب مستدام ىف عموم احلاالت واسند 

ىف موضع فتذاكرنا شيأ من العلم فقال اخلراط القشريى عن املظفر اجلصاص قال كنت انا ونصر اخلراط ليلة 
الذاكر هللا تعاىل فائدته ىف اول ذكره ان يعلم ان اهللا ذكره فبذكر اهللا له ذكره قال فخالفته فقال لو كان اخلضر ها 

هنا لشهد لصحته قال فاذا حنن بشيخ جيىء بني السماء واالرض حىت بلغ الينا وقال صدق الذاكر هللا بفضل اهللا 
له ذكره فعلمنا انه اخلضر عليه السالم انتهى وباقى االية ضرب من التوعد وحث على املراقبة قال الباجى  وذكره

ىف سنن الصاحلني قال بعض العلماء ان اهللا عز و جل يقول اميا عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك 
  بذكرى توليت سياسته 

  وكنت جليسه وحمادثه وانيسه انتهى 
له تعاىل وال جتادلوا اهل الكتاب اال بالىت هى احسن هذه االية مكية ومل يكن يومئذ قتال وكانت اليهود يومئذ وقو

مبكة وفيما جاورها فرمبا وقع بينهم وبني بعض املؤمنني جدال واحتجاج ىف امر الدين وتكذيب فأمر اهللا املؤمنني 
ومالينة مث استثىن من ظلم منهم املؤمنني وحصلت منه اذية فإن  االجيادلوهم اال بالىت هى احسن دعاء اىل اهللا تعاىل

هذه الصنيفة استثىن ألهل االسالم معارضتها بالتغيري عليها واخلروج معها عن الىت هى احسن مث نسخ هذا بعد بأية 
لقواعد  القتال وهذا قول قتادة وهو احسن ما قيل ىف تأويل االية ت قال عز الدين بن عبد السالم ىف اختصاره

األحكام فائدة ال جيوز اجلدال واملناظرة اال الظهار احلق ونصرته ليعرف ويعمل به فمن جادل لذلك فقد اطاع ومن 
جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب وال خري فيمن يتحيل لنصره مذهبه مع ضعفه وبعد ادلته من الصواب انتهى 

قال احلياء والعى شعبتان من االميان والبذاء والبيان شعبتان تنبيه روى الترمذى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه 
من النفاق وروى ابو داود والترمذى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان اهللا يبغض البليغ من الرجال الذى 

اىب يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلساهنا حديث غريب انتهى ومها ىف مصابيج البغوى وروى ابو داود عن 
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم صرف الكالم ليسيب به قلوب الرجال او الناس مل يقبل 

  اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال انتهى 
وقوله تعاىل وقولوا ءامنا االية قال ابو هريرة كان اهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية 

لمني فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم ال تصدقوا اهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا ءامنا بالذى انزل الينا للمس
وانزل اليكم واهلنا واهلكم واحد وحنن له مسلمون وروى ابن مسعود ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسئلوا 

  اهل الكتاب عن شىء فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا 



  ذبوا حبق اما ان تصدقوا بباطل اما ان تك
وقوله تعاىل فالذين ءاتيناهم الكتاب يريد التوراة واالجنيل كانوا ىف وقت نزول الكتاب عليهم يؤمنون بالقرءان مث 

اخرب عن معاصرى نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ان منهم ايضا من يومن به ومل يكونوا ءامنوا بعد ففى هذا اخبار 
  جود بعد ذلك بغيب بينه الو

وما جيحد بأياتنا اال الكافرون يشبه ان يراد هبذا اال غناء كفار قريش مث بني تعاىل احلجة واوضح الربهان مما يقوى 
ان نزول هذا القرءان من عند اهللا ان حممد عليه السالم جاء به ىف غاية االعجاز والطول والتضمن للغيوب وغري 

يتلو كتابا وال خيط حروفا وال سبيل له اىل التعلم ولو كان ممن يقرأ او خيط  ذلك وهو امى ال يقرأ وال يكتب وال
الرتاب املبطلون وكان هلم ىف ارتياهبم معلق واما ارتياهبم مع وضوح هذه احلجة فظاهر فساده بل هو ءايات بينات 

ن يعم لفظهما كل مكذب يعىن القرءان وحيتمل ان يعود على امر حممد صلى اهللا عليه و سلم والظاملون واملبطلو
  للنىب صلى اهللا عليه و سلم ولكن عظم االشارة هبما اىل قريش ألهنم األهم قاله جماهد 

وقالوا لوال انزل عليه ءايات من ربه الضمري ىف قالوا لقريش ولبعض اليهود ألهنم كانوا يعلمون قريشا مثل هذه 
راحهم ءاية بامر القرءان الذى هو اعظم اآليات ومعجز احلجة على ما مر ىف غري ما موضع مث احتج عليهم ىف اقت

  للجن واالنس فقال سبحانه او مل يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب االية 
  وقوله ءامنوا بالباطل يريد االصنام وما ىف معناها 

فضله وبغتة فجأة وقوله تعاىل ويستعجلونك بالعذاب يريد كفار قريش وباقى االية بني مما تقدم مكررا واهللا املوفق ب
وهذا هو عذاب الدنيا كيوم بدر وحنوه مث توعدهم سبحانه بعذاب االخرة ىف قوله يستعجلونك بالعذاب وان جهنم 

  االية 
  وقوله تعاىل يا عبادى الذين ءامنوا ان ارضى واسعة فاياي فاعبدون االيات هذه 

ابن جبري وعطاء وجماهد ان االرض الىت فيها الظلم االيات نزلت ىف حتريض املؤمنني الكائنني مبكة على اهلجرة قال 
  واملنكر تترتب فيها هذه االية وتلزم اهلجرة عنها اىل بلد حق وقاله مالك 

كل نفس ذائقة املوت مث الينا ترجعون حتقري ألمر الدنيا وخماوفها كان بعض املؤمنني نظر ىف عاقبة  ٦وقوله سبحانه 
او جيوع وحنو هذا فحقر اهللا سبحانه شأن الدنيا اي وانتم ال حمالة ميتون تلحقه ىف خروجه من وطنه انه ميوت 

وحمشرون الينا فالبدار اىل طاعة اهللا واهلجرة اليه اوىل ميتثل ذكر هشام بن عبد اهللا القرطىب ىف تارخيه املسمى ببهجة 
 يديه فذعر املنصور منه ذعرا النفس قال بينما املنصور جالس ىف منزله ىف اعلى قصره اذ جاءه سهم عائد فسقط بني

وحتسب ان مالك ... اتطمع ىف احلياة اىل التنادى ... شديدا مث اخذه فجعل يقلبه فاذا مكتوب عليه بني الريشتني 
  ... وتسئل بعد ذاك عن العباد ... وستسئل عن ذنوبك واخلطايا ... من معاد 

وساعدتك اللياىل ...  ختف سوء ما ياتى به القدر ومل... احسنت ظنك بااليام اذ حسنت ... ومن اجلانب اآلخر 
فاصرب فليس هلا ... هى املقادير جترى ىف اعنتها ... وىف االخر ... وعند صفو اللياىل حيدث الكدر ... فاغتررت هبا 

  ... اىل السماء ويوما ختفض العاىل ... يوما تريك خسيس القوم ترفعه ... صرب على حال 
لكل ... يوما فللدهر احالء وامرار ... من يصحب الدهر اليامن تصرفه ... خر من السهم مث قرأ على اجلانب اال

  ... اذا انتهى مدة ال بد اقصار ... شىء وان طالت سالمته 
  انتهى وقرأ محزة لنثوينهم من اجلنة غرفا من اثوى يثوى مبعىن اقام وقوله تعاىل 



املؤمنني فكر ىف الفقر واجلوع الذى يلحقه ىف اهلجرة وقالوا  وكأين من دابة االية حتريض على اهلجرة الن بعض
غربة ىف بلد الدار لنا فيه وال عقار وال من يطعم فمثل هلم بأكثر الدواب الىت ال تتقوت وال تدخر مث قال تعاىل اهللا 

اهد وغريه قال ع يرزقها وإياكم فقوله ال حتمل جيوز ان يريد من احلمل اي ال تنتقل وال تنظر ىف ادخاره قاله جم
واالدخار ليس من خلق املوقنني وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البن عمر كيف بك اذا بقيت ىف حثالة 
من الناس خيبئون رزق سنة بضعف اليقني وجيوز ان يريد من احلمالة اي ال تتكفل لنفسها قال الداودى وعن على 

لغد انتهى وىف الترمذى عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى بن األقمر ال حتمل رزقها اي ال تدخر شيأ 
اهللا عليه و سلم لو انكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا قال ابو 

ن عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى مث خاطب تعاىل ىف امر الكفار واقامة احلجة عليهم بأهنم ان سئلوا ع
  األمور العظام الىت هى دالئل القدرة مل يكن هلم اال التسليم بأهنا هللا تعاىل ويوفكون معناه يصرفون 

وقوله تعاىل وما هذه احليوة الدنيا اال هلو ولعب وصف اهللا تعاىل الدنيا ىف هذه االية بأهنا هلو ولعب اي ما كان منها 
من االخرة واما امور الدنيا الىت هى زائدة على الضرورى الذى به لغري وجه اهللا تعاىل واما ما كان هللا تعاىل فهو 

قوام العيش والقوة على الطاعات فإمنا هى هلو ولعب وتأمل ذلك ىف املالبس واملطاعم واألقوال واملكتسبات وغري 
عورة وتوقي ذلك وانظر ان حالة الغىن والفقري من االمور الضرورية واحدة كالتنفس ىف اهلواء وسد اجلوع وستر ال

احلر والربد هذه عظم امر العيش واحليوان واحلياة مبعىن واملعىن ال موت فيها قاله جماهد وهو حسن ويقال اصله 
  حييان فأبدلت احدامها واوا الجتماع املثلني مث وقفهم تعاىل على حاهلم ىف البحر عند اخلوف العظيم 

ه ىف غري هذا املوضع املوضع وليكفروا نصب بالم كي مث عدد ونسياهنم عند ذلك لالصنام وغريها على ما تقدم بيان
تعاىل على كفرة قريش نعمته عليهم ىف احلرم واملثوى موضع االقامة والفاظ هذه االية ىف غاية االقتضاب واالجياز 

  ومجع املعاىن مث ذكر تعاىل حال اوليائه واجملاهدين فيه 
ال السدى وغريه نزلت هذه االية قبل فرض القتال قال ع فهى قبل وقوله فينا معناه ىف مرضاتنا وبغيه ثوابنا ق

اجلهاد العرىف وامنا هو جهاد عام ىف دين اهللا وطلب مرضاته قال احلسن بن اىب احلسن آالية ىف العباد وقال ابراهيم 
ال العدو وفقط بل ابن ادهم هى ىف الذين يعلمون مبا علموا وقال ابو سليمان الداراىن ليس اجلهاد ىف هذه االية قت

هو نصر الدين والرد على املبطلني وقمع الظاملني واعظمه األمر باملعروف والنهى عن املنكر ومنه جماهدة النفوس ىف 
طاعة اهللا عز و جل وهو اجلهاد األكرب قاله احلسن وغريه وفيه حديث عن النىب صلى اهللا عليه و سلم رجعتم من 

والسبل هنا حيتمل ان تكون طرق اجلنة ومسالكها وحيتمل ان تكون سبل االعمال  اجلهاد األصغر اىل اجلهاد االكرب
املؤدية اىل اجلنة قال يوسف بن اسباط هى اصالح النية ىف االعمال وحب التزيد والتفهم وهو ان جيازى العبد على 

احملذوف وجوابه وهو حسنة بازدياد حسنة وبعلم ينقدح من علم متقدم قال ص والذين جاهدوا مبتدأ خربه القسم 
لنهدينهم انتهى وقال الثعلىب قال سهل بن عبد اهللا والذين جاهدوا ىف اقامة السنة لنهدينهم سبل اجلنة انتهى والالم 

  ىف قوله ملع الم تاكيد 
  تفسري سورة الروم وهى مكية اتفاقا 

لغني وقالوا معىن االية انه بلغ اهل مكة بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل امل غلبت الروم قرأ اجلمهور غلبت بضم ا
ان امللك كسرى هزم جيش الروم بأذرعات وهى ادىن االرض اىل مكة قاله عكرمة فسر بذلك كفار مكة فبشر اهللا 

تعاىل املؤمنني بأن الروم سيغلبون ىف بضع سنني فخرج ابو بكر رضى اهللا عنه اىل املسجد احلرام فقال للكفار 



م فإن نبينا اخربنا عن اهللا تعاىل اهنم سيغلبون ىف بضع سنني فقال له اىب بن خلف واخوه امية اسركم ان غلبت الرو
بن خلف يا ابا بكر تعال فلنتناحب اي نتراهن ىف ذلك فراهنهم ابو بكر على مخس قالئص واألجل ثالث سنني 

البضع اىل التسع ولكن زدهم ىف وذلك قبل ان حيرم القمار فأخرب النىب صلى اهللا عليه و سلم بذلك فقال له ان 
الرهن واستزدهم ىف االجل ففعل ابو بكر فجعلوا القالئص مائة واألجل تسعة اعوام فغلبت الروم فارس ىف اثناء 

األجل يوم بدر وروى ان ذلك كان يوم احلديبية يوم بيعه الرضوان وىف كال اليومني كان نصر من اهللا تعاىل 
ؤمنني بغلبة الروم من اجل اهنم اهل كتاب وفرحت قريش بغلبة الفرس من اجل اهنم للمومنني وذكر الناس سرور امل

  اهل اوثان وحنوه من عبادة النار 
وقوله تعاىل هللا االمر من قبل ومن بعد اي له انفاذ األحكام من قبل ومن بعد هذه الغلبة الىت بني هؤالء مث اخرب تعاىل 

بنصر اهللا ولكن اكثر الناس ال يعلمون يريد كفار قريش والعرب اي ال ان يوم غلبه الروم للفرس يفرح املؤمنني 
يعلمون ان األمور من عند اهللا وان وعده ال خيلف وان ما يورده نبيه حق قال ع وهذا الذى ذكرناه عمدة ما قيل 

لدنيا وهم عن مث وصف تعاىل الكفرة الذين ال يعلمون امر اهللا وصدق وعده بأهنم امنا يعلمون ظاهرا من احلياة ا
  االخرة هم غافلون قال صاحب الكلم الفارقية الدنيا طبق 

  مسموم 
  ال يعرف ضرره اال ارباب الفهوم 

  قوة الرغبة ىف الدنيا عالمة ضعفها ىف االخرة 
  حبسب انصراف الرغبة اىل الشىء جيد الراغب ىف طلبه وتتوفر دواعيه على حتصيله 

  املطلوبات تظهر وتبني اقدار طالهبا 
  فمن شرفت مهته شرفت رغبته وعزت طلبته 

  يا غافل سكر حبك لدنياك 
  وطول متابعتك نغاوي هواك 

  انساك عظمه موالك 
  وثناك عن ذكره واهلاك 

  وصرف وجه رغبتك عن آخرتك اىل دنياك 
  ان كنت من اهل االستبصار 

  فالق ناظر رغبتك عن زخارف هذه الدار 
  فإهنا جممع األكدار 

  ومنبع املضار 
  وسجن االبرار 

  وجملس سرور االشرار 
  الدنيا كاحلية جتمع ىف انياهبا 

  مسوم نوائبها 
وتفرغه ىف صميم قلوب ابنائها انتهى قال عياض ىف الشفا قال ابو العباس املربد رمحه اهللا قسم كسرى ايامه فقال 

للحوائج قال ابن خالويه ما كان  يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد ويوم املطر للشرب واللهو ويوم الشمس



اعرفهم بسياسة دنياهم يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن االخرة هم غافلون لكن نبينا حممد صلى اهللا عليه و 
سلم جزأها ثالثة اجزاء جزءا هللا تعاىل وجزءا ألهله وجزءا لنفسه مث جزأ جزءه بينه وبني الناس فكان يستعني 

ويقول ابلغوا حاجة من ال يستطيع ابالغي فإنه من ابلغ حاجة من ال يستطيع امنه اهللا يوم الفزع  باخلاصة على العامة
االكرب انتهى واملومن املنهمك ىف امور الدنيا الىت هى اكربمهه ياخذ من هذه آالية حبظ نور اهللا قلوبنا هبداه ت قد 

رة سراج القلب فإذا ذهبت فال اضاءة له وقال ما نفع تقدم ما جاء ىف الفكرة ىف ءال عمران قال ابن عطاء اهللا الفك
  القلب شىء مثل عزله يدخل هبا ميدان فكرة انتهى وباقى االية بني 

وقوله عز و جل أو مل يسريوا ىف االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا 
  واحلروب وسائر احلوادث الىت احدثوها  االرض االية يريد اثاروا االرض باملباىن واحلرث

هي كلها إثارة لألرض بعضها حقيقة وبعضها بتجوز والضمري يف عمروها األول للماضني ويف الثاين للحاضرين 
املعاصرين وقوله تعايل مث كان عاقبة الذين اساءوا السوأى ان كذبوا بئايات اهللا قرأ نافع وغريه عاقبة بالرفع على اهنا 

اخلرب جيوز ان يكون السوأى وجيوز ان يكون ان كذبوا وتكون السوأى على هذا مفعوال باساءوا واذا اسم كان و
كان السوأى خربا فان كذبوا مفعول من اجله وقرأ محزة والكساءى وغريمها عاقبة بالنصب على اهنا خرب مقدم 

اس اساءوا هنا مبعىن كفروا واسم كان احد ما تقدم والسوأى مصدر كالرجعى والشورى والفتيا قال ابن عب
والسوأى هى النار وعبارة البخارى وقال جماهد السوأى اي اإلساءة جزاء املسيئني انتهى واإلبالس الكون ىف شر 

  مع اليأس من اخلري ص وقال الزجاج املبلس الساكت املنقطع ىف حجته اليأس من ان يهتدى اليها انتهى 
مئذ يتفرقون معناه ىف املنازل واألحكام واجلزاء قال قتادة فرقة واهللا ال وقوله جلت عظمته ويوم تقوم الساعة يو

اجتماع بعدها وحيربون معناه ينعمون قاله جماهد واحلربة واحلبور السرور وقال حيي بن اىب كثري حيربون معناه 
 حلربته لك يسمعون األغاىن وهذا نوع من احلربة ت وىف الصحيح من قول اىب موسى لو شعرت بك يا رسول اهللا

حتبريا او كما قال وقال ص حيربون قال الزجاج التحبري التحسني واحلرب العامل امنا هو من هذا املعىن ألنه متخلق 
بأحسن اخالق املؤمنني واحلرب املداد امنا مسى به ألنه حيسن به انتهى قال األصمعى وال يقال روضة حىت يكون فيها 

  ضرون اي جمموعون له ال يغيب احد عنه ماء يشرب منه ومعىن ىف العذاب حم
وقوله تعاىل فسبحان اهللا االية خطاب للمؤمنني باألمر بالعبادة واحلض على الصالة ىف هذه االوقات كأنه يقول 
سبحانه اذا كان امر هذه الفرق هكذا من النعمة والعذاب فجد ايها املؤمن ىف طريق الفوز برمحة اهللا وروى ابن 

  ى اهللا عليه و سلم انه قال عباس عن النىب صل

من قال حني يصبح فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون اىل قوله وكذلك خترجون ادرك ما فاته ىف يومه ذلك 
ومن قاهلن حني ميسى ادرك ما فاته ىف ليلته رواه ابو داود انتهى من السالح قال ابن عباس وغريه ىف هذه االية تنبيه 

الصبح والظهر والعصر قالوا والعشاء األخرية هى ىف ءاية اخرى ىف زلف الليل وقد على اربع صلوات املغرب و
  تقدم بيان هذه مستوىف ىف حماله 

وقوله تعاىل خيرج احلى من امليت االية تقدم بياهنا مث بعد هذه األمثلة القاضية بتجويز بعث االجساد عقال ساق اخلرب 
ن معناه تتصرفون وتتفرقون واملودة والرمحة مها على باهبما املشهور سبحانه بان كذلك خروجنا من قبورنا وتنتشرو

من التواد والتراحم هذا هو البليغ وقيل غري هذا وقرأ اجلمهور للعاملني بفتح الالم يعين مجيع العامل وقرأ حفص عن 
ىف حماله جتده ان شاء اهللا  عاصم بكسرها على معىن ان اهل االنتفاع بالنظر فيها امنا هم اهل العلم وباقى االية اطلبه



مبينا وهذا شأننا االحالة ىف هذا املختصر على ما تقدم بيانه فاعلمه راشدا ت وهذه االيات والعرب امنا يعظم موقعها 
ىف قلوب العارفني باهللا سبحانه ومن اكثر التفكر ىف عجائب صنع اهللا تعاىل حصلت له املعرفة باهللا سبحانه قال 

ء وحبر املعرفة الساحل له واالحاطة بكنة جالل اهللا حمال وكلما كثرت املعرفة باهللا تعاىل وصفاته الغزايل ىف االحيا
وافعاله واسرار مملكته وقويت كثر النيعم ىف االخرة وعظم كما انه كلما كثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن 

اجلنة حبسب سعة معرفته باهللا  وقال ايضا ىف كتاب شرح عجائب القلب من االحياء وتكون سعة ملك العبد ىف
  وحبسب ما يتجلى له من عظمه اهللا سبحانه وصفاته وافعاله انتهى 

وقوله تعاىل ان تقوم السماء واالرض معناه تثبت كقوله تعاىل واذا اظلم عليهم قاموا وهذا كثري والدعوة من 
  ىف هذه االية يكون االرض هى البعث ليوم القيامة قال مكى واالحسن عند اهل النظر ان الوقف 

ىف ءاخرها خترجون ألن مذهب سيبويه واخلليل ىف اذا الثانية اهنا جواب األوىل كأنه قال مث اذا دعاكم خرجتم وهذا 
اسد االقوال وقال ص اذا انتم اذا للمفاجأة وهل هى ظرف مكان او ظرف زمان خالف ومن االرض علقه احلوىف 

قرأ محزة والكساءى خترجون بفتح التاء والباقون بضمها والقنوت هنا مبعىن بدعا واجاز ع ان يتعلق بدعوة انتهى و
  اخلضوع واإلنقياد ىف طاعته سبحانه واعادة اخللق هو بعثهم من القبور 

وقوله تعاىل وهو اهون عليه قال ابن عباس وغريه املعىن وهو هني عليه وىف مصحف ابن مسعود وهو هني عليه وىف 
عليه وقال ابن عباس ايضا وغريه املعىن وهو ايسر عليه قال ولكن هذا التفضيل امنا هو بعض املصاحف وكل هني 

حبسب معتقد البشر وما يعطيهم النظر ىف الشاهد من ان اإلعادة ىف كثري من االشياء اهون علينا من البدءة وملا جاء 
جعل له املثل األعلى الذى ال يلحقه  بلفظ فيه استعارة وتشبيه مبا يعهده الناس من انفسهم خلص جانب العظمة بأن

تكييف وال متاثل مع شىء مث بني تعاىل امر االصنام وفساد معتقد من يشركها باهللا بضربه هذا املثل وهو قوله ضرب 
لكم مثال من انفسكم االية ومعناه انكم ايها الناس اذا كان لكم عبيد متلكوهنم فانكم ال تشركوهنم ىف اموالكم 

ال ىف شىء على جهة استواء املنزلة وليس من شأنكم ان ختافوهم ىف ان يرثوا اموالكم او يقامسوكم ومهم اموركم و
اياها ىف حياتكم كما يفعل بعضكم ببعض فاذا كان هذا فيكم فكيف تقولون ان من عبيده وملكه شركاء ىف سلطانه 

  والوهيته هذا تفسري ابن عباس واجلماعة 
حنيفا االية اقامه الوجه هى تقومي املقصد والقوة على اجلد ىف اعمال الدين وخص وقوله تعاىل فأقم وجهك للدين 

الوجه ألنه جامع حواس االنسان ولشرفه وفطره اهللا نصب على املصدر وقيل بفعل مضمر تقديره اتبع او التزم 
  فطرة اهللا واختلف ىف الفطرة ها هنا والذى يعتمد عليه ىف تفسري هذه 

واهليئة الىت ىف نفس الطفل الىت هى معدة مهيئة ألن مييز هبا مصنوعات اهللا ويستدل هبا على ربه  اللفظة اهنا اخللقة
ويعرف شرائعه ويؤمن به فكانه تعاىل قال اقم وجهك للدين الذى هو احلنيف وهو فطرة اهللا الذي على اإلعداد له 

حلديث الصحيح كل مولود يولد على فطر البشر لكن تعرضهم العوارض ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ىف ا
الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه احلديث مث يقول فطرة اهللا االية اىل القيم فذكر األبوين امنا مها مثال للعوارض الىت 

  هى كثرية وقال البخارى فطرة اهللا هى االسالم انتهى 
حيتمل ان يريد هبا االحناء على الكفرة اعترض به اثناء وقوله تعاىل ال تبديل خللق اهللا حيتمل ان يريد هبا هذه الفطرة و

الكالم كأنه يقول اقم وجهك للدين الذى من صفته كذا وكذا فإن هؤالء الكفرة قد خلق اهللا هلم الكفر وال تبديل 
لق خللق اهللا اي اهنم ال يفلحون وقيل غري هذا وقال البخارى ال تبديل خللق اهللا اي لدين اهللا اي لدين اهللا وخ



االولني دينهم انتهى والقيم بناء مبالغة من القيام الذى هو مبعىن االستقامة ومنيبني حيتمل ان يكون حاال من قوله 
فطر الناس ال سيما على رأى من رأى ان ذلك خصوص ىف املؤمنني وحيتمل ان يكون حاال من قوله اقم وجهك 

ه و سلم والمته نظريها قوله تعاىل يا ايها النىب اذا طلقتم ومجعه الن اخلطاب باقامة الوجه هو للنىب صلى اهللا علي
  النساء واملشركون املشار اليهم ىف هذه االية هم اليهود والنصارى قاله قتادة وقيل غري هذا 

وقوله تعاىل واذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني اليه االية ابتداء احناء على عبدة االصنام قال ع ويلحق من هذه 
ظ شىء للمؤمنني اذا جاءهم فرج بعد شدة فعلقوا ذلك مبخلوقني او حبذق آرائهم وغري ذلك الن فيه قلة االلفا

  شكر هللا تعاىل ويسمى تشريكا جمازا والسلطان هنا الربهان من رسول او كتاب وحنوه 
  اذقنا الناس  وقوله تعاىل فهو يتكلم معناه فهو يظهر حجتهم ويغلب مذهبهم وينطق بشركهم مث قال تعاىل واذا

رمحة فرحوا هبا االية وكل احد يأخذ من هذه اخللق بقسط فاملقل واملكثر اال من ربطت الشريعة جاشه وهنجت 
السنة سبيله وتأدب بآداب اهللا فصرب عند الضراء وشكر عند السراء ومل يبطر عند النعمة وال قنط عند االبتالء 

ى من اعتربه مل ييأس من روح اهللا وهو انه سبحانه خيص من يشاء من والقنط اليأس الصريح مث ذكر تعاىل األمر الذ
عباده ببسط الرزق ويقدر على من يشاء منهم فينبغى لكل عبد ان يكون راجيا ما عند ربه مث امر تعاىل نبيه عليه 

القول قال  السالم امرا تدخل فيه امته على جهة الندب بإيتاء ذى القرىب حقه من صلة املال وحسن العاشرة ولني
احلسن حقه املواساة ىف اليسر وقول ميسور ىف العسر قال ع ومعظم ما قصد امر املعونة باملال وقرأ اجلمهور وما 

ءاتيتم مبعىن اعطيتم وقرأ ابن كثري بغري مد مبعىن وما فعلتم وامجعوا على املد ىف قوله وما ءاتيتم من زكاة والربا 
ية نزلت ىف هبات الثواب قال ع وما جرى جمراها مما يضعه االنسان ليجازى الزيادة قال ابن عباس وغريه هذه اال

عليه كالسلم وغريه فهو وان كان ال امث فيه فال اجر فيه وال زيادة عند اهللا تعاىل وما اعطى االنسان تنمية ملاله 
اهللا له وقرأ مجهور السبعة وتطهريا يريد بذلك وجه اهللا تعاىل فذلك هو الذى جيازى به اضعافا مضاعفة على ما شاء 

لريبوا باسناد الفعل اىل الربا وقرأ نافع وحده لتربوا وباقى االية بني مث ذكر تعاىل على جهة العربة ما ظهر من الفساد 
بسبب املعاصى قال جماهد الرب البالد البعيدة من البحر والبحر السواحل واملدن الىت على ضفة البحر وظهور 

رتفاع الربكات ووقوع الرزايا وحدوث الفنت وتغلب العدو وهذه الثالثة توجد ىف الرب والبحر الفساد فيهما هو با
قال ابن عباس الفساد ىف البحر انقطاع صيده بذنوب بىن ءادم وقلما توجد امة فاضلة مطيعة مستقيمة االعمال اال 

هم عاقبة بعض ما عملوا ويعفوا عن كثري يدفع اهللا عنها هذه االمور واالمر بالعكس ىف املعاصى وبطر النعمة ليذيق
  ولعلهم يرجعون اي يتوبون 

ويراجعون بصائرهم ىف طاعة رهبم مث حذر تعاىل من يوم القيامة حتذيرا يعم العامل واياهم املقصد بقوله فاقم وجهك 
ل وحيتمل ان يريد ال للدين القيم من قبل ان ياتى يوم ال مرد له من اهللا االية وال مرد له معناه ليس فيه رجوع لعم

يرده راد وهذا ظاهر حبسب اللفظ ويصدعون معناه يتفرقون بعد مجعهم اىل اجلنة واىل النار مث ذكر تعاىل من آياته 
اشياء وهى ما ىف الريح من املنافع وذلك اهنا بشرى باملطر وبلقح هبا الشجر وغري ذلك وجترى هبا السفن ىف البحر 

سالم بقوله ولقد ارسلنا من قبلك رسال اىل قومهم فجاءوهم بالبينات االية مث وعد تعاىل مث انس سبحانه نبيه عليه ال
  حممد وامته النصر بقوله وكان حقا علينا نصر املؤمنني وحقا خرب كان قدمه اهتماما 

السماء هو وقوله تعاىل اهللا الذى يرسل الرياح فتثري سحابا االية اإلثارة حتريكها من سكوهنا وتسيريها وبسطه ىف 
  نشره ىف اآلفاق والكسف القطع 



وقوله من قبله تأكيد افاد األعالم بسرعة تقلب قلوب البشر من االبالس اىل االستبشار واالبالس الكون ىف حال 
  سوء مع اليأس من زواهلا 

ظهر مث اخرب تعاىل وقوله تعاىل كيف حيىي الضمري ىف حيىي حيتمل ان يكون لألثر وحيتمل ان يعود على اهللا تعاىل وهو ا
عن حال تقلب بىن ءادم ىف انه بعد االستبشار باملطر ان بعث اهللا رحيا فاصفر هبا النبات ظلوا يكفرون قلقا منهم 

  وقلة تسليم هللا تعاىل والضمري ىف رأوه للنبات والالم ىف لئن موذنة مبجىء القسم وىف لظلوا الم القسم 
  ية استعارة للكفار وقد تقدم بيان ذلك ىف سورة النمل إنك ال تسمع املوتى اال ٦وقوله تعاىل 

وقوله تعاىل اهللا الذى خلقكم من ضعف قال كثري من اللغويني ضم الضاد ىف البدن وفتحها ىف العقل وهذه االية امنا 
 يراد هبا حال اجلسم والضعف االول هو كون االنسان من ماء مهني والقوة بعد ذلك الشبيبة وشدة األسر والضعف

  الثاىن هو اهلرم والشيخوخة هذا قول قتادة وغريه وروى ابو داود ىف 

سنته بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنتفوا 
له هبا  الشيب ما من مسلم يشيب شيبة ىف االسالم اال كانت له نورا يوم القيامة وىف رواية اال كتب اهللا عز و جل

حسنة وحط عنه خطيئة انتهى مث اخرب عز و جل عن يوم القيامة فقال ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا اي 
حتت التراب غري ساعة وقيل املعىن ما لبثوا ىف الدنيا كأهنم استقلوها كذلك كانوا ىف الدنيا يؤفكون اي يصرفون 

عىن ولو حكى قوهلم لكان ما لبثنا انتهى مث اخرب تعاىل ان الكفرة ال عن احلق قال ص ما لبثوا جواب القسم على امل
  ينفعهم يومئذ اعتذار وال يعطون عتىب وهى الرضى وباقي االية بني وهللا احلمد 

  تفسري 

  سورة لقمان

 الرمحن وهى مكية غري ءايتني قال قتادة اوهلما ولو ان ما ىف االرض اىل ءاخر االيتني وقال ابن عباس ثالث بسم اهللا
الرحيم قوله عز و جل آمل تلك ءايات الكتاب احلكيم هدى ورمحة للمحسنني خصه للمحسنني من حيث هلم نفعة 

  واال فهو هدى ىف نفسه 
وقوله تعاىل ومن الناس من يشترى هلو احلديث روى ان االية نزلت ىف شأن رجل من قريش اشترى جارية مغنية 

يه و سلم وقيل انه ابن خطل وقيل نزلت ىف النضر بن احلارث وقيل غري هذا لتغىن له هبجاء النىب صلى اهللا عل
  والذى يترجح ان آالية 

نزلت ىف هلو حديث منضاف اىل كفر فلذلك اشتدت الفاظ االية وهلو احلديث كل ما يلهى من غناء وخناء وحنوه 
وال ليتخذوا ءايات اهللا هزؤا وال عليهم هذا وآالية باقية املعىن ىف األمة غابر الدهر لكن ليس ليضلوا عن سبيل اهللا 

الوعيد بل ليعطلوا عبادة ويقطعوا زمنا مبكروه قال ابن العرىب ىف احكامه وروى ابن وهب عن مالك عن حممد بن 
املنكدر ان اهللا تعاىل يقول يوم القيامة اين الذين كانوا ينزهون انفسهم وامساعهم عن اللهو ومزامري الشيطان 

ارض املسك مث يقول اهللا تعاىل للمالئكة امسعوهم ثناءى ومحدى واخربوهم ان ال خوف عليهم وال هم  ادخلوهم ىف
  حيزنون انتهى 

وقوله عز و جل واذا تتلى عليه ءاياتنا وىل مستكربا كان مل يسمعها كان ىف اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم الوقر ىف 
لرواسى هى اجلبال وامليد التحرك مينه وبسره وما قرب من ذلك االذن الثقل الذى يعسر معه ادراك املسموعات وا



والزوج النوع والصنف وكرمي مدحه بكرم جوهره وحسن منظره وغري ذلك مث وقف تعاىل الكفرة على جهة 
  التوبيخ فقال هذا خلق اهللا فأروىن ماذا خلق الذين من دونه 
ل هو نىب او رجل صاحل فقط وقال ابن عمر مسعت النىب وقوله تعاىل ولقد آتينا لقمان احلكمة اختلف ىف لقمان ه

صلى اهللا عليه و سلم يقول مل يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثري التفكر حسن اليقني احب اهللا فاحبه فمن عليه 
باحلكمة وخريه ىف ان جيعله خليفة حيكم باحلق فقال رب ان خريتىن قبلت العافية وتركت البالء وان عزمت على 

عا وطاعة فانك ستعصمىن وكان قاضيا ىف بىن اسراءيل نوبيا اسود مشقق الرجلني ذا مشافر قاله سعيد بن فسم
املسيب وابن عباس ومجاعة وقال له رجل كان قد رعى معه الغنم ما بلغ بك يا لقمان ما ارى قال صدق احلديث 

  العرىب ىف احكامه وروى  واداء األمانة وتركى ما ال يعنيىن وحكم لقمان كثرية مأثورة قال ابن

علماؤنا عن مالك قال قال لقمان البنه يا بىن ان الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهو اىل االخرة سراعا يذهبون 
وانك قد استدبرت الدنيا مذ كنت واستقبلت االخرة مع انفاسك وان دارا ستسري اليها اقرب اليك من دار خترج 

  منها انتهى 
وز ان تكون ان ىف موضع نصب على اسقاط حرف اجلر اي بأن اشكر هللا وجيوز ان تكون وقوله ان اشكر جي

مفسرة اي كانت حكمته دئراة على الشكر هللا ومجيع العبادات داخلة ىف الشكر هللا عز و جل ومحيد مبعىن حممود 
  اي هو مستحق ذلك بذاته وصفاته 

لى وهن هاتان آآليتان اعتراض اثناء وصية لقمان ووهنا على وقوله تعاىل ووصينا االنسان بوالديه محلته امه وهنا ع
وهن معناه ضعفا على ضعف كأنه قال محلته امه والضعف يتزيد بعد الضعف اىل ان ينقضى امده وقال ص وهنا 
على وهن حال من امه اي شدة بعد شدة او جهدا على جهد وقيل وهنا نطفة مث علقة فيكون حاال من الضمري 

  لته انتهى املنصوب ىف مح
وقوله تعاىل ان اشكر ىل ولوالديك قال سفيان بن عيينه من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر اهللا تعاىل ومن دعا 

  لوالديه ىف ادبار الصلوات فقد شكرمها 
وقوله سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك يب االية روى ان هاتني االيتني نزلتا ىف شأن سعد بن اىب وقاص وامه محنة 

اىب سفيان على ما تقدم بيانه ومجلة هذا الباب ان طاعة األبوين ال تراعى ىف ركوب كبرية وال ىف ترك فريضة  بنت
  على األعيان وتلزم طاعتهما ىف املباحات وتستحسن ىف ترك الطاعات الندب 

  وقوله سبحانه واتبع سبيل من أناب اىل وصية جلميع العامل وهذه سبيل األنبياء والصاحلني 
له تعاىل حاكيا عن لقمان يابىن اهنا ان تك مثقال حبة آآلية ذكر كثري من املفسرين انه اراد مثقال حبة من وقو

  اعمال املعاصى والطاعات وهبذا املعىن يتحصل ىف املوعظة ترجيه وختويف منضاف اىل تبيني قدرة اهللا تعاىل 

  ل ضرر فهو اشعار بان املغري يوذى احيانا وقوله واصرب على ما اصابك يقتضى حضا على تغري املنكر وان نا
وقوله ان ذلك من عزم االمور حيتمل ان يريد مما عزمه اهللا وامر به قاله ابن جريج وحيتمل ان يريد ان ذلك من 

مكارم األخالق وعزائم اهل احلزم السالكني طريق النجاة قاله مجاعة والصعر امليل فمعىن االية وال متل خدك للناس 
هم واعجابا واحتقارا هلم قاله ابن عباس ومجاعة وعبارة البخارى وال تصاعر اي ال تعرض والتصاعر كربا علي

اإلعراض بالوجه انتهى واملرح النشاط واملشى مرحا هو ىف غري شغل ولغري حاجة واهل هذه اخللق مالزمون للفخر 
ك وعيد شديد يطول بنا سرده قال واخليالء فاملرح خمتال ىف مشيه وقد ورد من صحيح األحاديث ىف مجيع ذل



  عياض كان ابو اسحاق اجلبنياىن قل ما يترك ثالث كلمات وفيهن اخلري كله اتبع وال تبتدع 
  اتضع وال ترفع 

  من ورع ال يتسع 
انتهى وغض الصوت اوقر للمتكلم وابسط لنفس السامع وفهمه مث عارض ممثال بصوت احلمري على جهة التشبيه 

دت عن الغض فهى انكر االصوات فكذلك ما بعد عن الغض من اصوات البشر فهو ىف طريق اي تلك هى الىت بع
تلك وىف احلديث اذا مسعتم هنيق احلمري فتعوذوا باهللا من الشيطان فاهنا رأت شيطانا وقال سفيان الثورى صياح كل 

اهللا عليه و سلم اذا مسعتم شىيء تسبيح االصياح احلمري ت ولفظ احلديث عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 
صياح الديكة فسألوا اهللا من فضله فإهنا رأت ملكا واذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنه رأى 

شيطانا رواه اجلماعة اال ابن ماجة وىف لفظ النساءى اذا مسعتم الديكة تصيح بالليل وعن جابر قال قال رسول اهللا 
  ذا مسعتم نباح الكالب وهنيق احلمري من الليل فتعوذوا باهللا من الشيطان صلى اهللا عليه و سلم ا

الرجيم فإهنا ترى ما ال ترون واقلوا اخلروج اذا جدت فان اهللا يبث ىف ليله من خلقه ما يشاء رواه ابو داود 
  والنساءى واحلاكم ىف املستدرك واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم انتهى من السالح 

عاىل واسبغ عليكم نعمة ظاهره وباطنه قال احملاسىب رمحه اهللا الظاهرة نعم الدنيا والباطنةنعم العقىب والظاهر وقوله ت
عندى التعميم مث وقف تعاىل الكفرة على اتباعهم دين ءابائهم ايكون وهم حبال من يصري اىل عذاب السعري فكأن 

اىل السعري فدخلت الف التوقيف على حرف العطف كما القائل منهم يقول يتبعون دين ءابائهم ولو كان مصريهم 
  كان اتساق الكالم فيه فتأمله 

وقوله تعاىل ومن يسلم وجهه اىل اهللا معناه خيلص ويوجه ويستسلم به والوجه هنا اجلارحة استعري للمقصد الن 
عمل وهو الذى شرحه القاصد اىل شىيء فهو مستقبله بوجهه فاستعري ذلك للمعاىن واحملسن الذى مجع القول وال

  صلى اهللا عليه و سلم حني سأله جربيل عن االحسان واملتاع القليل هنا هو العمر ىف الدنيا 
  وقوله قل احلمد هللا اي على ظهور احلجة 

وقوله تعاىل ولو ان ما ىف االرض من شجرة اقالم االية روى عن ابن عباس ان سبب تروهلا ان اليهود قالت يا حممد 
ذا القول وما اوتيتم من العلم اال قليال وحنن قد اوتينا التوراة تبيانا لكل شىء فنزلت االية وقيل غري كيف عنينا هب

  هذا قال ع وهذه آالية حبر نظر وفكرة نور اهللا قلوبنا هبداه 
  وقوله تعاىل ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة اي ألنه كله بكن فيكون قاله جماهد 

  اىل اجل مسمى يريد القيامة  وقوله تعاىل كل جيرى
وقوله بنعمة اهللا حيتمل ان يريد ما حتمله السفن من الطعام واألرزاق والتجارات فالباء لاللزاق وحيتمل ان يريد 

بالريح وتسخري اهللا البحر وحنو هذا فالباء باء السبب وذكر تعاىل من صفات املومن الصبار والشكور ألهنما عظم 
  اخالقه 

طاعات وعلى النوائب وعن الشهوات والشكر على الضراء والسراء وقال الشعىب الصرب نصف الصرب على ال
  االميان والشكر نصفه اآلخر واليقني االميان كله وغشى غطى او قارب والظلل السحاب 

منن وقوله تعاىل فمنهم مقتصد قال احلسن منهم مؤمن يعرف حق اهللا ىف هذه النعم واخليار القبيح الغدر وذلك ان 
اهللا على العباد كاهنا عهود ومنن يلزم عنها اداء شكرها والعبادة ملسديها فمن كفر ذلك وجحد به فكأنه ختر 



  وخان قال احلسن اخلتار هو الغدار وكفور بناء مبالغة 
 ينفعه وقوله تعاىل يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزى والد عن ولده االية جيزى معناه يقضى واملعىن ال

بشىيء وقرأ اجلمهور الغرور بفتح الغني وهو الشيطان قاله جماهد وغريه واعلم ايها األخ ان من فهم كالم ربه 
ورزق التوفيق مل ينخدع بغرور الدنيا وزخرفها الفاىن بل يصرف مهته بالكلية اىل التزود آلخرته ساعيا ىف مرضاة ربه 

ه كما قاله اإلمام العارف باهللا ابن عطاء اهللا وانه ال بد لبناء هذا الوجود وان من ايقن ان اهللا يطلبه صدق الطلب الي
ان تنهدم دعائمه وان تسلب كرائمه فالعاقل من كان مبا هو ابقى افرح منه مبا هو يفىن قد اشرق نوره وظهرت 

ض اهلمة فيها اىل تباشريه فصدف عن هذه الدار مغضيا واعرض عنها موليا فلم يتخذها وطنا والجعلها سكنا بل اهن
اهللا وصار فيها مستعينا به ىف القدوم عليه فما زالت مطية عزمه ال يقر قرارها دائما تسيارها اىل ان اناخت حبضرة 
القدس وبساط األنس انتهى وروينا ىف جامع الترمذى عن اىب امامة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اغبط 

ذو حظ من الصالة احسن عبادة ربه واطاعه ىف السر وكان غامضا ىف الناس ال اولياءى عندى ملؤمن خفيف احلاذ 
يشار اليه باألصابع وكان رزقه كفافا فصرب على ذلك مث نفض بيده فقال عجلت منيته قلت نوائحه قل تراثه قال 

ذهبا قلت ال يا ابو عيسى وهبذا االسناد عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال عرض على رىب ليجعل ىل بطحاء مكة 
  رب ولكن 

اشبع يوما واجوع يوما او قال ثالثا او حنو هذا فاذا جعت تضرعت اليك واذا شبعت شكرتك ومحدتك قال ابو 
عيسى هذا حديث حسن وىف الباب عن فضالة بن عبيد انتهى والغرور التطميع مبا ال حيصل وقال ابن حبري معىن 

ىف احلديث الصحيح عنه صلى اهللا علليه وسلم قا مخس من الغيب ال يعلمهن االية ان تعمل املعصية وتتمىن املغفرة و
اال اهللا تعاىل وتال االية ان اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث اىل ءاخرها قال ابو حيان بأي ارض الباء ظرفية 

  واجلملة ىف موضع نصب بتدرى انتهى 
  تفسري 

  سورة السجدة

باملدينة وهى قوله تعاىل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا اىل متام ثالث ءايات غري ثالث ءايات نزلت  -وهى مكية 
بسم اهللا الرمحن الرحيم قال جابر ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام حىت يقرأ آمل السجدة وتبارك الذى 

خرب مبتدإ حمذوف اي ذلك بيده امللك وتنزيل يصح ان يرتفع باالبتداء واخلرب ال ريب ويصح ان يرتفع على انه 
  تنزيل والريب الشك وكذلك هو ىف كل القرءان اال قوله ريب املنون 

  وقوله ام يقولون اضراب كأنه قال بل ايقولون مث رد على مقالتهم واخرب انه احلق من عند اهللا 
  وقوله سبحانه ما ءاتاهم اي مل يباشرهم وال رأوه هم وال ءاباؤهم العرب 

  من امة اال خال فيها نذير يعم من بوشر من النذر ومن مسع به فالعرب من االمم  وقوله تعاىل وان

الىت خلت فيها النذر على هذا الوجه ألهنا علمت بابراهيم ونبيه وبدعوهتم ومل يأهتم نذير مباشر هلم سوى حممد 
سى ونبينا حممد صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم وقال ابن عباس ومقاتل املعىن مل يأهتم نذير ىف الفترة بني عي

  سلم 
وقوله تعاىل يدبر االمر من السماء اىل االرض االية االمر اسم جنس جلميع االمور واملعىن ينفذ سبحانه قضاءه جبميع 



ما يشاءه مث يعرج اليه خرب ذلك ىف يوم من ايام الدنيا مقداره ان لو سري فيه السري املعروف من البشر الف سنة اي 
وعروجا الن ما بني السماء واالرض مخس مائة سنة هذا قول ابن عباس وجماهد وغريمها وقيل املعىن يدبر  نزوال

االمر من السماء اىل االرض ىف مدة الدنيا مث يعرج اليه يوم القيامة ويوم القيامة مقداره الف سنة من عدنا وهو على 
لذى احسن كل شىيء خلقه بفتح الالم على انه فعل الكفار قدر مخسني الف سنة وقيل غري هذا وقرأ اجلمهور ا

ماض ومعىن احسن اتقن واحكم فهو حسن من جهة ما هو ملقاصده الىت اريد هلا وقرأ ابن كثري وابو عمرو وابن 
عامر خلقه بسكون الالم وذهب بعض الناس على هذه القرءاة اىل ان احسن هنا معناه اهلم وان هذه االية مبعىن 

طى كل شىيء خلقه مث هدى اي اهلم واالنسان هنا ءادم واملهني الضعيف ونفخ عبارة عن افاضة الروح قوله تعاىل اع
ىف جسد ءادم والضمري ىف روحه هللا تعاىل وهى اضافة ملك اىل مالك وخلق اىل خالق وحيتمل ان يكون االنسان ىف 

  هذه االية اسم جنس وقليال صفة ملصدر حمذوف 
ضللنا ىف االرض اي تلفنا وتقطعت اوصالنا فذهبنا ىف التراب حىت مل نوجد انا لفى خلق  وقوله تعاىل وقالوا ائذا

جديد اي اخنلق بعد ذلك خلقا جديدا انكارا منهم للبعث واستبعادا له ويتوفا كم معناه يستوفيكم روى عن جماهد 
  ان الدنيا بني يدي ملك املوت كالطست بني يدي االنسان ياخذ من حيث امر 

  تعاىل ولو ترى اذ اجملرمون ناكسوا رءوسهم االية تعجيب  وقوله

حملمد عليه السالم وامته من حال الكفرة وما حل هبم وجواب لو حمذوف ألن حذفه اهول ىف النفوس وتنكيس 
 رءوسهم هو من الذل واليأس واهلم حبلول العذاب وقوهلم ابصرنا ومسعنا اي ما كنا خنرببه ىف الدنيا مث طلبوا الرجعة

حني ال ينفع ذلك مث اخرب تعاىل عن نفسه انه لو شاء هلدى الناس امجعني بأن يلطف هبم لطفا يومنون به وخيترع 
  االميان ىف نفوسهم هذا مذهب اهل السنة واجلنة الشياطني ونسيتم معناه تركتم قاله ابن عباس وغريه 

القوم الذين يؤمنون بئاياته ووصفهم بالصفة وقوله انا نسيناكم مسى العقوبة باسم الذنب مث اثىن سبحانه على 
  احلسىن من سجودهم عند التذكري وتسبيحهم وعدم استكبارهم 

وقوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع االية جتاىف اجلنب عن موضعه اذا تركه قال الزجاج وغريه التجاىف التنحي 
االضطجاع للنوم ت وقال اهلروى تتجاىف  اىل فوق قال ع وهذا قول حسن واجلنوب مجع جنب واملضاجع حوضع

جنوهبم عن املضاجع اي ترتفع وتتباعد واجلفاء بني الناس هو التباعد انتهى وروى البخارى بسنده عن اىب هريرة ان 
... اذا انشق معروف من الفجر ساطع ... وفينا رسول اهللا يتلو كتابه ... عبد اهللا بن رواحة رضى اهللا عنه قال 

اذا استثقلت ... يبيت جياىف جنبه عن فراشه ... به موقنات ان ما قال واقع ... بعد العمى فقلوبنا  ارانا اهلدى
  ... بالكافرين املضاجع 

انتهى ومجهور املفسرين على ان املراد هبذا التجاىف صالة النوافل بالليل قال ع وعلى هذا التأويل اكثر الناس وهو 
ىب صلى اهللا عليه و سلم يذكر عليه السالم قيام الليل مث يستشهد باالية ففى الذى فيه املدح وفيه احاديث عن الن

حديث معاذ اال ادلك على ابواب اخلري الصوم جنة والصدقة تطفئى اخلطيئة كما يطفئى املاء النار وصالة الرجل من 
  جوف الليل مث قرأ تتجاىف جنوهبم عن املضاجع 

حسن صحيح ورجح الزجاج ما قاله اجلمهور بأهنم جوزوا باخفاء  حىت بلغ يعملون رواه الترمذى وقال حديث
فدل ذلك على ان العمل اخفاء ايضا وهو قيام الليل يدعون رهبم خوفا اي من عذابه وطمعا اي ىف ثوابه قال ص 

تتجاىف اعربه ابو البقاء حاال ويدعون حال او مستانف وخوفا وطمعا مفعوالن من اجله او مصدران ىف موضع 



ل انتهى وىف الترمذى عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسور اهللا اخربىن بعمل يدخلىن اجلنة ويباعدىن عن النار قال احلا
لقد سألت عن عظيم وانه ليسري على من يسره اهللا تعاىل عليه تعبد اهللا ال تشرك به شيأ وتقيم الصالة وتوتى الزكاة 

اب اخلري الصوم جنة والصدقة تطفئى اخلطيئة كما يطفئى املاء وتصوم رمضان وحتج البيت مث قال اال ادلك على ابو
النار وصالة الرجل ىف جوف الليل مث تال تتجاىف جنوهبم عن املضاجع حىت بلغ يعملون مث قال اال اخربك برأس 
د مث االمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول اهللا قال راس االمر االسالم وعموره الصالة وذروة سنامه اجلها

قال اال اخربك مبالك ذلك كله قلت بلى يا رسول اهللا فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول اهللا وانا 
ملواخذون مبا نتكلم به فقال ثكلتك امك وهل يكب الناس ىف النار على وجوههم اال حصائد السنتهم قال الترمذى 

ء كانه قال اخفى انا وقرأ اجلمهور اخفى بفتح الياء حديث حسن صحيح انتهى وقرأ محزة وحده اخفى بسكون اليا
وىف معىن االية قال صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عو وجل اعددت لعبادى الصاحلني ما ال عني رأت وال اذن مسعت 

وال خطر على قلب بشر ذخرا بله ما اطلعتم عليه واقرءوا ان شئتم فال تعلم نفس ما اخفى هلم من قرة اعني االية 
انتهى قال القرطىب ىف تذكرته وبله معناه غري وقيل هو اسم فعل مبعىن دع وهذا احلديث خرجه البخارى وغريه ت 

  وىف رواية للبخارى قال ابو هريرة واقرءوا ان شئتم فال تعلم نفس االية انتهى وقال ابن مسعود ىف التوراة 

رأت وال اذن مسعت وال خطر على قلب بشر مكتوب على اهللا للذين تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ماال عني 
وباقىآالية بني والضمري ىف قوله تعاىل ولنذيقنهم لكفار قريش وال خالف ان العذاب االكرب هو عذاب االخرة 
واختلف ىف تعيني العذاب االدىن فقيل هو السنون الىت اجاعهم اهللا فيها وقيل هو مصائب الدنيا من االمراض 

  بالسيف كبدر وغريها وحنوها وقيل هو القتل 
وقوله سبحانه انا من اجملرمني منتقمون ظاهر اإلجرام هنا انه الكفر وروى معاذ بن جبل عن النىب صلى اهللا عليه و 

  سلم انه قال ثالث من فعلهن فقد اجرم من عقد لواء ىف غري حق ومن عق والديه ومن نصر ظاملا 
 مرية من لقائه اختلف ىف الضمري الذى ىف لقائه على من يعود وقوله تعاىل ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن ىف

فقال قتادة وغريه يعود على موسى واملعىن فال تكن يا حممد ىف شك من انك تلقى موسى اي ىف ليلة االسراء وهذا 
قول مجاعة من السلف وقالت فرقة الضمري عائد على الكتاب اي فال تكن ىف شك من لقاء موسى للكتاب ص 

يعود على الكتاب على تقدير مضمر اي من لقاء مثله اي ءاتيناك مثل ما ءاتينا موسى والتأويل االول هو  وقيل
  الظاهر انتهى واملرية الشك والضمري ىف جعلناه حيتمل أن يعود على الكتاب او على موسى قاله قتادة 

  م اىل ختصيص الضمري وذلك ضعيف وقوله تعاىل ان ربك هو يفصل بينهم االية حكم يعم مجيع اخللق وذهب بعضه
وقوله تعاىل او مل يهد معناه يبني قاله ابن عباس والفاعل بيهدى هو اهللا ىف قول فرقة والرسول ىف قول فرقة وقرأ ابو 

عبد الرمحن هند بالنون وهى قراءة احلسن وقتادة فالفاعل اهللا تعاىل والضمري ىف ميشون حيتمل ان يكون للمخاطبني 
واجلرز االرض العاطشة الىت قد اكلت نباهتا من العطش والقيظ ومنه قيل لالكول جروز وقال ابن  او للمهلكني

  عباس وغريه االرض اجلرز ارض ابني من اليمن وهى ارض تشرب بسيول ال مبطر 

ة اهنم وىف البخارى وقال ابن عباس اجلرز الىت مل متطر اال مطرا ال يغىن عنها شيأ انتهى مث حكى سبحانه عن الكفر
يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بينهم وبني الرسل على معىن اهلزء والتكذيب والفتح احلكم هذا قول مجاعة 

من املفسرين وهو اقوى االقوال قال جماهد والفتح هنا هو حكم االية االخرة مث امر تعاىل نبيه عليه السالم 
  ة السيف باالعراض عن الكفرة وانتظار الفرج وهذا مما نسخته ءاي



  وقوله اهنم منتظرون اي العذاب مبعىن هذا حكمهم وان كانوا ال يشعرون 
  تفسري سورة االحزاب وهى مدنية 

  بامجاع فيما علمت 
بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل يا ايها النىب ءاتق اهللا آالية قوله اتق معناه دم على التقوى ومىت امر احد بشىيء 

ناه الدوام ىف املستقبل على مثل احلالة املاضية وحذره تعاىل من طاعة الكافرين واملنافقني تنبيها وهو به متلبس فامنا مع
على عداوهتم وان ال يطمئن اىل ما يبدونه من نصائحهم والباء ىف قوله وكفى باهللا زائدة على مذهب سيبويه وكأنه 

ىن اكتف باهللا واختلف ىف السبب ىف قوله تعاىل ما قال وكفى اهللا وغريه يراها غري زائدة متعلقة بكفى على انه مبع
جعل اهللا لرجل من قلبني ىف جوفه فقال ابن عباس سببها ان بعض املنافقني قال ان حممدا له قلبان وقيل غري هذا قال 

  ع ويظهر من 

العرب كانت  االية حيملتها اهنا نفى الشياء كانت العرب تعتقدها ىف ذلك الوقت واعالم حبقيقة االمر فمنها ان
تقول ان االنسان له قلب يأمره وقلب ينهاه وكان تضادا اخلواطر حيملها على ذلك وكذلك كانت العرب تعتقد 

  الزوجة اذا ظاهر منها مبنزلة االم وتراه طالقا وكانت تعتقد الدعى املتبىن ابنا فنفى اهللا ما اعتقدوه من ذلك 
ا امر زبد بن حارثة كانوا يدعونه زيد بن حممد والسبيل هنا سبيل وقوله سبحانه وما جعل ادعياءكم أبناءكم سببه

الشرع واالميان مث امر تعاىل ىف هذه االية بدعاء االدعياء آلبائهم اي اىل ءابائهم للصلب فمن جهل ذلك فيه كان 
  دل موىل واخا ىف الدين فقال الناس زيد بن حارثة وسامل موىل اىب حذيفة اىل غري ذلك واقسط معناه اع

وقوله عز و جل وليس عليكم جناح االية رفع احلرج عمن وهم ونسى واخطأ فجرى على العادة من نسبة زيد اىل 
حممد وغري ذلك مما يشبهه وابقى اجلناح ىف املتعمد واخلطأ مرفوع عن هذه االمة عقابه قال صلى اهللا عليه و سلم 

ال عليه السالم ما اخشى عليكم اخلطأ وامنا اخشى وضع عن امىت اخلطأ مرفوع والنسيان وما اكرهوا عليه وق
العمد قال السهيلى وملا نزلت االية وامتثلها زيد فقال انا زيد بن حارثة جرب اهللا وحشته وشرفه بان مساه بامسه ىف 
القرءان فقال فلما قضى زيد منها وطرا ومن ذكره سبحانه بامسه ىف الذكر احلكيم حىت صار امسه قرءانا يتلى ىف 

احملاريب فقد نوه به غاية التنويه فكان ىف هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم له 
اال ترى اىل قول اىب بن كعب حني قال له النىب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعاىل امرىن ان اقرأ عليك سورة كذا 

الفرح حني اخرب ان اهللا تعاىل ذكره فكيف مبن صار امسه قرءانا فبكى اىب وقال او ذكرت هنالك وكان بكاؤه من 
  يتلى خملدا ال يبيد يتلوه اهل الدنيا اذا قرءوا القرءان 

واهل اجلنة كذلك ىف اجلنان مث زاده يف االية غاية االحسان ان قال واذ تقول للذى انعم اهللا عليه يعىن باالميان فدل 
  هذه فضيلة اخرى هى غاية منتهى امنية االنسان انتهى على انه عند اهللا من اهل اجلنان و

وقوله تعاىل النىب اوىل باملومنني من انفسهم ازال اهللا هبذه االية احكاما كانت ىف صدر االسالم منها ان النىب صلى 
ا ان اهللا عليه و سلم كان ال يصلى على ميت عليه دين فدكر اهللا تعاىل انه اوىل باملؤمنني من انفسهم فجمع هذ

املومن يلزم ان حيب النىب صلى اهللا عليه و سلم اكثر من نفسه حسب حديث عمر بن اخلطاب ويلزم ان ميتثل 
اوامره احبت نفسه ذلك او كرهت وقال النىب صلى اهللا عليه و سلم حني نزلت هذه االية انا اوىل باملؤمنني من 

على انا وليه اقرءوا ان شئتم النىب اوىل باملؤمنني من انفسهم من ترك ماال فلورثته ومن ترك دينا اوضياعا فاىل و
انفسهم ت ولفظ البخارى من رواية اىب هريرة ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مؤمن اال وانا اوىل به ىف 



نوا فان ترك الدنيا وآالخرة اقرءوا ان شئتم النىب اوىل باملؤمنني من انفسهم فأميا مؤمن ترك ماال فلريثه عصبته من كا
دينا اوضياعا فلياتىن فأنا مواله قال ابن العرىب ىف احكامه فهذا احلديث هو تفسري الوالية ىف هذه االية انتهى قال ع 

وقال بعض العارفني هو صلى اهللا عليه و سلم اوىل باملؤمنني من انفسهم ألن انفسهم تدعوهم اىل اهلالك وهو 
قوله صلى اهللا عليه و سلم فانا ءاخذ حبجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها يدعوهم اىل النجاة قال ع ويؤيد هذا 

تقحم الفراش قال عياض ىف الشفا قال اهل التفسري ىف قوله تعاىل النىب ءاوىل باملؤمنني من انفسهم اي ما انفذه فيهم 
رأى النفس انتهى  من امر فهو ماض عليهم كما ميضى حكم السيد على عبده وقيل اتباع امره اوىل من اتباع

  وشرف تعاىل ازواج نبيه بأن جعلهن امهات 

املؤمنني ىف املربة وحرمة النكاح وىف مصحف اىب بن كعب وازواجه امهاهتم وهو اب هلم وقرأ ابن عباس من 
انفسهم وهو اب هلم ووافقه اىب على ذلك مث حكم تعاىل بأن اوىل االرحام بعضهم اوىل ببعض ىف التوارث مما كانت 

  لشريعة وقررته من التوارث باخوة االسالم وىف كتاب اهللا حيتمل ان يريد القرءان او اللوح احملفوظ ا
  وقوله من املؤمنني متعلق بأوىل الثانية 

وقوله تعاىل اال ان تفعلوا اىل اوليائكم معروفا يريد االحسان ىف احلياة والصلة والوصية عند املوت والكتاب 
  اللذين ذكرنا املسطور حيتمل الوجهني 

املعىن واذكر اذ اخذنا من النبيني وهذا امليثاق قال الزجاج وغريه انه  ٦وقوله سبحانه وإذ اخذنا من النبيني ميثاقهم 
الذى اخذ عليهم وقت استخراج البشر من صلب ءادم كالذر بالتبليغ وجبميع ما تضمنته النبوءة وروى حنوه عن 

اخذ امليثاق عليهم وقت بعثهم والقاء الرسالة اليهم وذكر تعاىل النبيني مجلة مث  اىب بن كعب وقالت فرقة بل اشار اىل
  خصص اوىل العزم منهم تشريفا هلم والالم ىف قوله ليسأل حيتمل ان تكون الم كى او الم الصريورة 

اىل يا ايها النىب قل وقوله تعاىل يا ايها الذين ءامنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم اذ جاءتكم جنود اآليات اىل قوله تع
الزواجك نزلت ىف شأن غزوة اخلندق وما اتصل هبا من امر بىن قريظة وذلك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اجلى بىن النضري من موضعهم عند املدينة اىل خيرب فاجتمعت مجاعة منهم ومن غريهم من اليهود وخرجوا اىل مكة 

لى اهللا عليه و سلم وجسروهم على ذلك وازمعت قريش السري اىل املدينة مستنهضني قريشا اىل حرب رسول اهللا ص
وهنض اليهود اىل غطفان وبىن اسد ومن امكنهم من اهل جند وهتامة فاستنفروهم اىل ذلك وحتزبوا وساروا اىل املدينة 

  واتصل خربهم بالنىب صلى اهللا عليه و سلم فحفر اخلندق حول املدينة وحصنها فوردت 

وحصروا املدينة وذلك ىف شوال سنة مخس وقيل اربع من اهلجرة وكانت قريظة قد عاهدوا النىب صلى اهللا االحزاب 
عليه و سلم وعاقدوه اال يلحقه منهم ضرر فلما متكن ذلك احلصار وداخلهم بنو النضري غدروا رسول اهللا صلى اهللا 

ساءت ظنون قوم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم ونقضوا عهده وضاق احلال على املومنني وجنم النفاق و
سلم مع ذلك يبشر ويعد النصر فالقى اهللا عز و جل الرعب ىف قلوب الكافرين وختاذلوا ويئسوا من الظفر وارسل 
اهللا عليهم رحيا وهى الصبا ومالئكة تسدد الريح وتفعل حنو فعلها وتلقى الرعب ىف قلوب الكفرة وهى اجلنود الىت 

  ل الكفرة وانقلبوا خائبني مل تر فارحت
وقوله تعاىل اذ جاءوكم من فوقكم يريد اهل جند مع عيينه بن حصن ومن اسفل منكم يريد اهل مكة وسائر هتامة 

قاله جماهد وزاغت االبصار معناه مالت عن مواضعها وذلك فعل الواله الفزع املختبل وبلغت القلوب احلناجر عبارة 
ه وتفرقها وجيد كان حشوته وقلبه يصعد علوا وروى ابو سعيد ان املؤمنني قالوا يوم عما جيده اهللع من ثوران نفس



اخلندق يا نىب اهللا بلغت القلوب احلناجر فهل من شىء نقوله قال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا 
  فقالوها فضرب اهللا وجوه الكفار بالريح فهزمهم 

ا االية عبارة عن خواطر خطرت للمومنني ال ميكن البشر دفعها واما املنافقون وقوله سبحانه وتظنون باهللا الظنون
فنطقوا وجنم نفاقهم وابتلى املؤمنون معناه اختربوا وزلزلوا معناه حركوا بعنف مث ذكر تعاىل قول املنافقني واملرضى 

ان معتب بن قشري قال يعدنا  القلوب على جهة الذم هلم ما وعدنا اهللا ورسوله االغرورا فروى عن يزيد بن رومان
حممد ان نفتتح كنوز كسرى وقيصر ومكة وحنن آالن ال يقدر احدنا ان يذهب اىل الغائط ما يعدنا اال غرورا وقال 

  غريه من املنافقني حنو هذا 
  وقوله سبحانه واذ قالت طائفة منهم اي من املنافقني 

ازلكم وبيوتكم وكان هذا على جهة التخذيل عن رسول اهللا ال مقام لكم اي ال موضع قيام وممانعة فارجعوا اىل من
صلى اهللا عليه و سلم والفريق املستأذن هو اوس بن قيظي استأذن ىف ذلك على اتفاق من اصحابه املنافقني فقال ان 

 بيوتنا عورة اي منكشفة للعدو فاكذهبم اهللا تعاىل ولو دخلت املدينة من اقطارها اي من نواحيها واشتد اخلوف
احلقيقى مث سئلوا الفتنة واحلرب حملمد واصحابه لبادروا اليها واتوها حمبني فيها ومل يتلبثوا ىف بيوهتم حلفظها االيسريا 
قيل قدر ما ياخذون سالحهم مث اخرب تعاىل عنهم اهنم قد كانوا عاهدوا اهللا اثر احد ال يولون االدبار وىف قوله تعاىل 

ى االية بني مث وخبهم بقوله قد يعلم اهللا املعوقني منكم وهم الذين يعوقون الناس وكان عهد اهللا مسئوال توعد وباق
عن نصره الرسول ومينعوهنم باالقوال واالفعال من ذلك ويسعون على الدين واما القائلون الخواهنم هلم الينا فقال 

ي اىل املنازل واالكل والشرب ابن زيد وغريه اراد من كان من املنافقني يقول الخوانه ىف النسب وقرابته هلم ا
واترك القتال وروى ان مجاعة منهم فعلت ذلك واصل هلم ها املم وهذا مثل تعليل رد من اردد والبأس القتال واال 

  قليال معناه اال اتيانا قليال واشحة مجع شحيح والصواب تعميم الشح ان يكون بكل ما فيه للمومنني منفعة 
ناه فإذا قوى اخلوف رأيت هؤالء املنافقني ينظرون اليك نظر اهللع املختلط الذى وقوله فإذا جاء اخلوف قيل مع

يغشى عليه فاذا ذهب ذلك اخلوف العظيم وتنفس املختنق سلقوكم اي خاطبوكم بليغة يقال خطيب سالق 
يف  ومسالق ومسلق ولسان ايضا كذلك اذا كان فصيحا مقتدرا ووصف األلسنة باحلدة لقطعها املعاىن ونفوذها

  االقوال قالت فرقة وهذا السلق هو ىف خمادعة املؤمنني مبا يرضيهم من القول على جهة املصانعة واملخاتلة 
  وقوله اشحة حال من الضمري ىف سلقوكم 

  وقوله على اخلري يدل على عموم الشح ىف قوله اوال 

م مث اخرب تعاىل عنهم اهنم مل يؤمنوا ومجهور اشحة عليكم وقيل املراد باخلري املال اي اشحة على مال الغنائم واهللا اعل
املفسرين على ان هذه االشارة اىل منافقني مل يكن هلم قط اميان ويكون قوله فأحبط اهللا اعماهلم اي اهنا مل تقبل قط 
واالشارة بذلك ىف قوله وكان ذلك اىل حبط اعمال هؤالء املنافقني والضمري ىف قوله حيسبون االحزاب للمنافقني 

ملعىن اهنم من الفزع واجلزع حبيث رحل االحزاب وهزمهم اهللا تعاىل وهؤالء يظنون اهنا من اخلدع واهنم مل يذهبوا وا
وان يأت االحزاب اي يرجعوا اليهم كرة ثانية يودوا من اخلوف واجلنب لو اهنم بادون اي خارجون اىل البادية ىف 

اي من ورد عليهم مث سلى سبحانه عنهم وحقر شأهنم بأن االعراب وهم أهل العمود ليسلموا من القتال يسئلون 
اخرب اهنم لو حضروا ملا اغنوا وملا قاتلوا اال قتاال قليال ال نفع له مث قال تعاىل على جهة املوعظة لقد كان لكم ىف 

آالخر مثرة رسول اهللا اسوة حسنة حني صرب وجاد بنفسه واسوة معناه قدوة ورجاء اهللا تابع للمعرفة به ورجاء اليوم 



العمل الصاحل وذكر اهللا كثريا من خري االعمال فنبه عليه ت وعن اىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ان 
اهللا عز و جل يقول انا مع عبدى اذا هو ذكرىن وحتركت ىب شفتاه رواه ابن ماجة واللفظ له وابن حبان ىف صحيحه 

الدرداء وروى جابر بن عبد اهللا قال خرج علينا النىب صلى اهللا عليه و ورواه احلاكم ىف املستدرك من حديث اىب 
سلم فقال يا ايها الناس ان اهللا سرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر ىف االرض فارتعوا ىف رياض اجلنة 

نفسكم من كان حيب قالوا واين رياض اجلنة يا رسول اهللا قال جمالس الذكر فاغدوا وروحوا ىف ذكر اهللا وذكروه ا
ان يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيف منزلة اهللا عنده فإن اهللا ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه رواه احلاكم ىف 

  املستدرك وقال صحيح اإلسناد وعن معاذ بن جبل قال سألت النىب صلى اهللا عليه و سلم اي 

من ذكر اهللا رواه ابن حبان ىف صحيحه انتهى من السالح  االعمال احب اىل اهللا تعاىل قال ان متوت ولسانك رطب
ولوال خشية االطالة ألتيت ىف هذا الباب باحاديث كثرية وروى ابن املبارك ىف رقائقه قال اخربنا سفيان ابن عيينة 

اعدا عن ابن اىب جنيح عن جماهد قال ال يكون الرجل من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات حىت يذكر اهللا قائما وق
ومضطجعا انتهى وىف مصحف ابن مسعود حيسبون االحزاب قد ذهبوا فاذا وجدوهم مل يذهبوا ودوا اهنم بادون ىف 

  االعراب 
وقوله تعاىل وملا رأى املؤمنون االحزاب االية قالت فرقة ملا امر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفر اخلندق 

ذلك واعلمهم باهنم سينصرون بعد ذلك فلما رأوا االحزاب قالوا اعلمهم بأهنم سيحصرون وامرهم باالستعداد ل
هذا ما وعدنا اهللا ورسوله آالية وقالت فرقة ارادوا بوعد اهللا ما نزل ىف سورة البقرة من قوله تعاىل ام حسبتم ان 

ذلك مث اثىن  تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اىل قوله قريب قال ع وحيتمل اهنم ارادوا مجيع
سبحانه على رجال عاهدوا اهللا على االستقامة فوفوا وقضوا حنبهم اي نذرهم وعهدهم والنحب ىف كالم العرب 

النذر والشيء الذى يلتزمه االنسان وقد يسمى املوت حنبا وبه فسر ابن عباس وغريه هذه آالية ويقال للذى جاهد 
ى فالن حنبه فممن مسى املفسرون انه اشري اليه هبذه االية انس بن ىف امر حىت مات قضى فيه حنبه ويقال ملن مات قض

النضر عم انس بن مالك وذلك انه غاب عن بدر فساءه ذلك وقال لئن شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 سلم مشهدا لريين اهللا ما اصنع فلما كان احد ابلى بالء حسنا حىت قتل ووجد فيه نيف على مثانني جرحا فكانوا

  يرون ان هذه االية ىف انس بن النضر ونظرائه وقالت فرقة املوصوفون بقضاء النحب هم مجاعة من اصحاب 

النىب صلى اهللا عليه و سلم وفوا بعهود االسالم على التمام فالشهداء منهم والعشرة الذين شهد هلم رسول اهللا 
ن مل ينص عليه ويصحح هذه املقالة ايضا ما روى صلى اهللا عليه و سلم باجلنة منهم اىل من حصل ىف هذه املرتبة مم

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان على املنرب فقال له اعراىب يا رسول اهللا من الذى قضى حنبه فسكت عنه 
النىب صلى اهللا عليه و سلم ساعة مث دخل طلحة بن عبيد اهللا على باب املسجد وعليه ثوبان اخضران فقال رسول 

اهللا عليه و سلم اين السائل فقال ها انا ذا يا رسول اهللا قال هذا ممن قضى حنبه قال ع فهذا ادل دليل اهللا صلى 
على ان النحب ليس من شرطه املوت وقال معاوية بن اىب سفيان اىن مسعت النىب صلى اهللا عليه و سلم يقول طلحة 

  ممن قضى حنبه وروت عائشة حنوه 
يد ومنهم من ينتظر احلصول ىف اعلى مراتب االميان والصالح وهم بسبيل ذلك وما وقوله تعاىل ومنهم من ينتظر ير

بدلوا والغريوا والالم ىف ليجزي حيتمل ان تكون الم الصريورة او الم كىي وتعذيب املنافقني مثرة ادامتهم اإلقامة 
فهما درجتان إدامة على نفاق  على النفاق اىل موهتم والتوبة موازية لتلك اإلدامة ومثرة التوبة تركهم دون عذاب



اوتوبة منه وعنهما مثرتان تعذيب او رمحة مث عدد سبحانه نعمة على املؤمنني ىف هزم االحزاب فقال ورد اهللا الذين 
  كفروا بغيظهم االية 

هم وقوله تعاىل وانزل الذين ظاهروهم يريد بىن قريظة وذلك اهنم ملا غدروا وظاهروا االحزاب اراد اهللا النقمة من
فلما ذهب االحزاب جاء جربيل اىل النىب صلى اهللا عليه و سلم وقت الظهر فقال يا حممد ان اهللا يامرك باخلروج اىل 
بىن قريظة فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف الناس وقال هلم ال يصلني احد العصر اال ىف بىن قريظة فخرج 

لم مخسا وعشرين ليلة مث نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم الناس اليهم وحصرهم النىب صلى اهللا عليه و س
  سعد 

بان تقتل املقاتلة وتسىب الذرية والعيال واالموال وان تكون االرض والثمار للمهجرين دون االنصار فقالت له 
و سلم لقد االنصار ىف ذلك فقال اردت ان يكون للمهاجرين اموال كما لكم اموال فقال له النىب صلى اهللا عليه 

حكمت فيهم حبكم امللك من فوق سبعة ارقعة فامر صلى اهللا عليه و سلم برجاهلم فضربت اعناقهم وفيهم حيي بن 
اخطب النضريي وهو الذى كان ادخلهم ىف الغدر وظاهر معناه عاونوهم والصياصي احلصون واحدها صيصة وهى 

  املقتول الرجال والفريق املاسور العيال والذرية كل ما يتمنع به ومنه يقال لقرون البقر الصياصى والفريق 
وقوله سبحانه وارضا مل تطئوها يريد هبا البالد الىت فتحت على املسلمني بعد كالعراق والشام واليمن وغريها فوعد 

  اهللا تعاىل هبا عند فتح حصون بىن قريظة واخرب انه قد قضى بذلك قاله عكرمة 
زواجك ان كننت تردن احليوة الدنيا وزينتها االية ذكر جل املفسرين ان ازواج النىب وقوله تعاىل يا ايها النىب قل ال

صلى اهللا عليه و سلم سألنه شيأ من عرض الدنيا وآذينة بزيادة النفقة والغرية فهجرهن وءاىل ان ال يقرهبن شهرا 
عجلى حىت تستأمرى ابويك مث تال فنزلت هذه االية فبدأ بعائشة وقال يا عائشة اين ذاكرلك امرا وال عليك ان ال ت

عليها آالية فقالت له وىف اي هذا استمر أبوي فاىن اريد اهللا ورسوله والدار االخرة قالت وقد علم ان ابوى ال 
يامراىن بفراقه مث تتابع ازواج النىب صلى اهللا عليه و سلم على مثل قول عائشة فاخترن اهللا ورسوله رضى اهللا عنهن 

فاحشته مبينة يعم مجيع املعاصى ولزمهن رضى اهللا عنهن حبسب مكانتهن اكثر مما يلزم غريهن قالت فرقة قوله ب
  فضوعف هلن االجر والعذاب 

وقوله ضعفني معناه يكون العذاب عذابني اي يضاف اىل عذاب سائر الناس عذاب آخر مثله ويقنت معناه يطيع 
  وخيضع بالعبودية قاله الشعىب وقتادة والرزق الكرمي 

جلنة مث خاطبهن اهللا سبحانه بأهنن لسن كأحد من نساء عصرهن فما بعد بل هن افضل بشرط التقوى وامنا خصصنا ا
النساء الن فيمن تقدم ءاسية ومرمي فتأمله وقد اشار اىل هذا قتادة مث هناهن سبحانه عما كانت احلال عليه ىف نساء 

ال تلن قال ابن زيد خضع القول ما يدخل ىف القلوب  العرب من مكاملة الرجال برخيم القول وال ختضعن معناه
الغزل واملرض ىف هذه آالية قال قتادة هو النفاق وقال عكرمة الفسق والغزل والقول املعروف هو الصواب الذى 
ال تنكره الشريعة وال النفوس وقرأ اجلمهور وقرن بكسر القاف وقرأ نافع وعاصم وقرن بالفتح فأما األوىل فيصح 

ن من الوقار ويصح ان تكون من القرار واما قرءاة الفتح فعلى لغة العرب قررت بكسر الراء اقر بفتح ان تكو
القاف ىف املكان وهى لغة ذكرها ابو عبيد ىف الغريب املصنف وذكرها الزجاج وغريه فامر اهللا تعاىل ىف هذه 

ينة والتصنع هبا ومنه الربوج لظهورها وانكشافها آاليةنساء النىب مبالزمة بيوهتن وهناهن عن التربج والتربج اظهار الز
للعيون واختلف الناس ىف اجلاهلية االوىل فقال الشعىب ما بني عيسى وحممد عليهما السالم وقيل غري هذا قال ع 



والذى يظهر عندى انه اشار اىل اجلاهلية الىت حلقنها فأمرن بالنقلة عن سريهتن فيها وهى ما كان قبل الشرع من 
الكفرة وجعلها اوىل باالضافة اىل حاله االسالم وليس املعىن ان مث جاهلية آخرة والرجس اسم يقع على االمث سربه 

وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائص فاذهب اهللا مجيع ذلك عن اهل البيت قالت ام سلمة نزلت هذه االية ىف 
وحسينا فدخل معهم حتت كساء خيربىي وقال  بيىت فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا وفاطمة وحسنا

هؤالء اهل بيىت وقرأ االية وقال اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا قالت ام سلمة فقلت وانا يا رسول اهللا 
  فقال انت من ازواج النىب صلى اهللا عليه و سلم 

صة واجلمهور على ما تقدم قال ع وانت اىل خري واجلمهور على هذا وقال ابن عباس وغريه اهل البيت ازواجه خا
والذى يظهر ىل ان اهل البيت ازواجه وبنته وبنوها وزوجها اعىن عليا ولفظ االية يقتضى ان الزوجات من اهل 
البيت الن االية فيهن واملخاطبة هلن قال ص واهل البيت منصوب على النداء او على املدح او على االختصاص 

  ... منشى على النمارق ... حنن بنات طارق ... يكون ىف املتكلم كقوله وهو قليل ىف املخاطب واكثر ما 
  انتهى ت واستصوب ابن هشام نصبه على النداء قاله ىف املغين 

وقوله تعاىل واذكرن يعطى ان اهل البيت نساؤه وعلى قول اجلمهور هى ابتداء خماطبة واحلكمة السنة فقوله 
دمها ان يريد تذكرنه واقدرنه قدرة وفكرن ىف ان من هذه حالة ينبغى واذكرن حيتمل مقصدين كال مها موعظة اح

ان حتسن افعاله والثاىن ان يريد اذكرن مبعىن احفظن واقرأن والزمنه السنتكن ت وحيتمل ان يراد باذكرن افشاؤه 
خيربن مبا ينزل من ونشره للناس واهللا اعلم وهذا هو الذى فهمه ابن العرىب من االية فانه امر اهللا ازواج رسوله ان 

القرءان ىف بيوهتن ومبا يرين من افعال النىب صلى اهللا عليه و سلم واقواله حىت يبلغ ذلك اىل الناس فيعملوا مبا فيه 
ويقتدوا به انتهى وهو حسن وهو ظاهر آالية وقد تقدم له حنو هذا يف قوله تعاىل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا 

  احكام القرءان او اعراضا االية ذكره ىف 
وقوله تعاىل ان املسلمني واملسلمات االية روى ىف سببها ان ام سلمة قالت يا رسول اهللا يذكر اهللا تعاىل الرجال ىف 

  كتابة ىف كل شىيء وال يذكرنا فنزلت آالية ىف ذلك والفاظ االية ىف غاية البيان 
ديث الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم قال سبق وقوله سبحانه والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات االية وىف احل

  املفردون قالوا وما املفردون يا رسول 

اهللا قال الذاكرون اهللا كثريا والذاكرات رواه مسلم واللفظ له والترمذى وعنده قالوا يا رسول اهللا وما املفردون 
فافا قال عياض واملفردون ضبطناه على قال املستهترون ىف ذكر اهللا يضع الذكر عنهم اثقاهلم فيأتون يوم القيامة خ

متقىن شيوخنا بفتح الفاء وكسر الراء وقال ابن األعراىب فرد الرجل اذا تفقه واعتزل الناس وخال ملراعاة االمر 
والنهى وقال االزهرى هم املتخلون من الناس بذكر اهللا تعاىل وقوله املستهترون ىف ذكر اهللا هو بفتح التاءين املثناتني 

  الذين اولعوا بذكر اهللا يقال استهتر فالن بكذا اي اولع به انتهى من سالح املومن يعىن 
وقوله سبحانه وما كان ملؤمن وال مؤمنة اذا قضى اهللا ورسوله أمرا ان تكون هلم اخلرية االية قوله وما كان لفظه 

اآلية بسبب ان ام كلثوم بنت عقبة النفى ومعناه احلظر واملنع واخلرية مصدر مبعىن التحيز قال ابن زيد نزلت هذه 
بن اىب معيط وهبت نفسها للنىب فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هى واخوها فنزلت االية بسبب ذلك 

فأجابا اىل تزويج زيد وقيل غري هذا والعصيان هنا يعم الكفر فما دون وىف حديث الترمذى عن النىب صلى اهللا عليه 
  ءادم رضاه مبا قضاه اهللا ومن شقاوة ابن ءادم  و سلم انه قال من سعادة ابن



  سخطه مبا قضاه اهللا له انتهى 
وفقوله تعاىل واذ تقول للذى انعم اهللا عليه وانعمت عليه االية ذهب مجاعة من املتأولني اىل ان االية ال كبري عتب 

عليه و سلم كان قد اوحى اليه  فيها على النىب صلى اهللا عليه و سلم فروى عن علي بن احلسني ان النىب صلى اهللا
ان زيدا يطلق زينب وانه يتزوجها بتزويج اهللا اياها له فلما تشكى زيد للنىب صلى اهللا علليه وسلم خلق زينب واهنا 

ال تطيعه واعلمه بأنه يريد طالقها قال له النىب صلى اهللا عليه و سلم على جهة األدب والوصية اتق اهللا اي ىف قولك 
وجك وهو يعلم انه سيفارقها وهذا هو الذى اخفى صلى اهللا عليه و سلم ىف نفسه ومل يرد ان وامسك عليك ز

يأمره بالطالق ملا علم من انه سيتزوجها وخشى صلى اهللا عليه و سلم ان يلحقه قول من الناس ىف ان يتزوج زينب 
الناس ىف شىء قد اباحه اهللا تعاىل له بعد زيد وهو مواله وقد امره بطالقها فعاتبه اهللا على هذا القدر من ان خشي 

  قال عياض وتأويل علي بن احلسني احسن التأويالت واصحها وهو قول ابن عطاء وصححه واستحسنه انتهى 
وقوله أنعم اهللا عليه يعىن باالسالم وغري ذلك وانعمت عليه يعىن بالعتق وهو زيد بن حارثة وزينب هى بنت جحش 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث اعلم تعاىل نبيه انه زوجها منه ملا قضى زيد بنت اميمة بنت عبد املطلب عم
  وطره منها لتكون سنة للمسلمني ىف ازواج ادعيائهم وليبني اهنا ليست كحرمة البنوة والوطر احلاجة والبغية 

امر اهللا واال فاالمر قدمي وقوله تعاىل وكان امر اهللا مفعوال فيه حذف مضاف تقديره وكان حكم امر اهللا او مضمن 
ال يوصف بأنه مفعول وحيتمل ان يكون األمر واحد األمور الىت شأهنا ان تفعل وعبارة الواحدي وكان امر اهللا 

  مفعوال اي كائنا ال حمالة وكان قد قضى ىف زينب ان يتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتهى 
  يما فرض اهللا له االية هذه خماطبة من اهللا تعاىل جلميع األمة وقوله تعاىل ما كان على النىب من حرج ف

اعلمهم انه ال حرج على نبيه ىف نيل ما فرض اهللا له واباحه من تزوجيه لزينب بعد زيد مث اعلم ان هذا وحنوه هو 
ج فيما فرض اهللا له السنن األقدم ىف األنبياء من ان ينالوا ما احله اهللا هلم وعبارة الواحدي ما كان على النىب من حر

اي احل اهللا له من النساء سنة اهللا ىف الذين خلوا من قبل يقول هذه سنة قد مضت لغريك يعىن كثرة ازواج داود 
وسليمان عليهما السالم وكان امر اهللا قدرا مقدورا قضاء مقضيا الذين يبلغون رساالت اهللا من نعت قوله ىف الذين 

  خلو من قبل انتهى 
ما كان حممد ابا احد من رجالكم اىل قوله كرميا اذهب اهللا هبذه االية ما وقع ىف نفوس املنافقني وغريهم وقوله تعاىل 

الهنم استعظموا ان تزوج زوجة ابنه فنفى القرءان تلك البنوة وقوله ابا احد من رجالكم يعىن املعاصرين له وباقى 
جعل تعاىل ذلك دون حد وال تقرير لسهولته على العبد االية بني مث امر سبحانه عباده بان يذكروه ذكرا كثريا و

ولعظم االجر فيه قال ابن عباس مل يعذر احد ىف ترك ذكر اهللا عز و جل اال من غلب على عقله وقال الذكر الكثري 
ان ال تنساه ابدا وروى ابو سعيد عن النىب صلى اهللا عليه و سلم اكثروا ذكر اهللا حىت يقولوا جمنون ت وهذا 

  يث خرجه ابن حبان ىف صحيحه احلد
وقوله وسبحوه بكرة واصيال اراد ىف كل األوقات فحدد الزمن بطر ىف هناره وليله واالصيل من العصر اىل الليل 

وعن ابن اىب اوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقمر 
  ىف املستدرك انتهى من السالح  واألظلة لذكر اهللا رواه احلاكم

وقوله سبحانه هو الذى يصلى عليكم ومالئكته االية صالة اهللا على العبد هى رمحته له وصالة املالئكة هى دعاؤهم 
  للمؤمنني مث اخرب تعاىل برمحته باملؤمنني تانيسا هلم 



ني بالسالم ومعناه السالمة من كل مكروه وقوله تعاىل حتيتهم يوم يلقونه سالم قيل يوم القيامة حتي املالئكة املؤمن
  وقال قتادة يوم دخوهلم اجلنة 

  حيي بعضهم بعضا بالسالم واالجر الكرمي جنة اخللد ىف جوار اهللا تبارك وتعاىل 
وقوله تعاىل يا ايها النىب انا ارسلناك شاهدا ومبشرا االية هذه آالية فيها تانيس للنىب صلى اهللا عليه و سلم 

  تكرمي جلميعهم وللمومنني و
  وقوله وداعيا اىل اهللا باذنه اي بأمره وسراجا منريا استعارة للنور الذى تضمنه شرعه 

وقوله تعاىل وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا قال ع قال لنا اىب رمحه اهللا هذه االية من ارجى ءاية عندى ىف 
بو نعيم احلافظ مث ذكر سنده اىل ابن عباس قال قال النىب كتاب اهللا عز و جل قال ابو بكر بن اخلطيب اخربنا ا

صلى اهللا عليه و سلم انزلت على ءاية يا ايها النىب انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال شاهدا على امتك 
تهى من تاريخ ومبشرا باجلنة ونذيرا من النار وداعيا اىل شهادة ان ال اله اال اهللا باذنه بأمره وسراجا منريا بالقرءان ان

  بغداد له من ترمجة حممد بن نصر 
وقوله تعاىل ودع اذاهم حيتمل ان يريد ان يأمره تعاىل بترك ان يؤذيهم هو ويعاقبهم فاملصدر على هذا مضاف اىل 

املفعول وحيتمل ان يريد اعرض عن اقواهلم وما يوذونك به فاملصدر على هذا التأويل مضاف اىل الفاعل وهذا تاويل 
  وباقي االية بني  جماهد

وقوله تعاىل يا ايها النىب انا احللنا لك ازواجك االية ذهب ابن زيد والضحاك ىف تفسري هذه االية اىل ان اهللا تعاىل 
احل لنبيه ان يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها واباح له كل النساء هبذا الوجه وامنا خصص هؤالء بالذكر تشريفا هلن 

فيها اباحة مطلقة ىف مجيع النساء حاشى ذوات احملارم املذكور حكمهن ىف غري هذه االية مث فاالية على هذا التأويل 
قال بعد هذا تزجى من تشاء منهن اي من هذه األصناف كلها مث جترى الضمائر بعد ذلك على العموم اىل قوله 

سع فقط على اخلالف ىف ذلك تعاىل وال ان نبدل هبن فيجىء هذا الضمري مقطوعا من االول عائدا على ازواجه الت
  وتأول غري ابن زيد ىف قوله احللنا لك ازواجك من ىف عصمته ممن تزوجها 

مبهروان ملك اليمني بعد حالل له وان اهللا اباح له مع املذكورات بنات عمه وعماته وخاله وخاالته ممن هاجر معه 
يه السالم ويؤيد هذا التاويل ما قاله ابن عباس والواهبات خاصة فيجىء االمر على هذا التأويل اضيق على النىب عل

كان النىب صلى اهللا عليه و سلم يتزوج ىف اي النساء شاء وكان ذلك يشق على نسائه فلما نزلت هذه االية وحرم 
  عليه هبا النساء اال من مسى سر نساؤه بذلك 

البخارى عن عائشة اهنا قالت كانت وقوله سبحانه وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنىب االية قال السهيلى ذكر 
  خولة بنت حكيم من الالتى وهنب انفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدل على اهنن كن غري واحدة انتهى 

وقوله خالصة لك اي هبة النساء انفسهن خاصة بك دون امتك قال ع ويظهر من لفظ اىب بن كعب ان معىن قوله 
  باحة ألن املؤمنني مل يبح هلم الزيادة على اربع خالصة لك يراد به مجيع هذه اإل

وقوله تعاىل قد علمنا فرضنا عليهم ىف ازواجهم يريد هو كون النكاح بالوىل والشاهدين واملهر واالقتصار على اربع 
  قاله قتادة وجماهد 

  وقوله لكي ال اي بينا هذا البيان لكى ال يكون عليك حرج ويظن بك انك قد امثت عند ربك 
قوله تعاىل ترجي من تشاء منهن االية ترجى معناه تؤخر وتئوى معناه تضم وتقرب ومعىن هذه االية ان اهللا تعاىل و



فسح لنبيه فيما يفعله ىف جهة النساء والضمري ىف منهن عائد على من تقدم ذكره من االصناف حسب اخلالف 
ملعىن ىف القسم اي تقرب من شئت ىف القسمة هلا من املذكور ىف ذلك وهذا االرجاء واإليواء حيتمل معاىن منها ان ا

نفسك وتؤخر عنك من شئت وتكثر ملن شئت وتقل ملن شئت ال حرج عليك ىف ذلك فاذا علمن هن ان هذا هو 
حكم اهللا لك رضني وقرت اعينهن وهذا تأويل جماهد وقتادة والضحاك قال ع الن سبب هذه آالية تغاير وقع بني 

  زوجات النىب 

 عليه و سلم تأذى به وقال ابن عباس املعىن ىف طالق من شاء وامساك من شاء وقال احلسن بن ايب احلسن صلى اهللا
املعىن ىف تزوج من شاء وترك من شاء قال ع وعلى كل معىن فاآلية معناها التوسعة على النىب صلى اهللا عليه و سلم 

وله ترجى من تشاء اآلية ناسخ لقوله ال حيل لك النساء واالباحة له وذهب هبة اهللا ىف الناسخ املنسوخ له اىل ان ق
  من بعد االية 

وقوله تعاىل ومن ابتغيت ممن عزلت حيتمل معاىن احدها ان تكون من للتبعيض اي من اردت وطلبته نفسك ممن 
ا كنت قد عزلته واخرته فال جناح عليك ىف رده اىل نفسك وإيواءه اليك ووجه ثان وهو ان يكون مقويا وموكد
لقوله ترجى من تشاء وتئوى من تشاء فيقول بعد ومن ابتغيت ومن عزلت فذلك سواء الجناح عليك ىف رده 

  نفسك وايوائه اليك 
وقوله ويرضني مبا ءاتيتهن اي من نفسك ومالك واتفقت الروايات على انه عليه السالم مع ما جعل اهللا له من ذلك 

اخذا بالفضل وما خصه اهللا من اخللق العظيم صلى اهللا عليه و سلم كان يسوى بينهن ىف القسم تطييبا لنفوسهن و
  وعلى ءاله غريه ان سودة وهبت يومها لعائشة تقمنا ملسرة رسول اهللا عليه وسلم 

وقوله تعاىل ال حيل لك النساء من بعد قيل كما قدمنا اهنا حظرت عليه النساء اال التسع وما عطف عليهن على ما 
ه قال ابن عباس وقتادة وجازاهن اهللا بذلك ملا اخترن اهللا ورسوله ومن قال بأن اإلباحة كانت تقدم البن عباس وغري

له مطلقة قال هنا ال حيل لك النساء معناه ال حيل لك اليهوديات وال النصرانيات وال ينبغى ان يكن امهات املؤمنني 
باملسلمات وهو قول اىب رزين وابن جبري  وروى هذا عن جماهد وكذلك قدر وال ان تبدل اليهوديات والنصرانيات

  وفيه بعد 
وقوله تعاىل يا ايها الذين ءامنوا ال تدخلوا بيوت النىب اال ان يؤذن لكم اىل طعام غري ناظرين اناه هذه آالية تضمنت 

  قصتني احدامها األدب ىف امر الطعام واجللوس والثانية امر 

 عليه و سلم ملا تزوج زينب بنت جحش اومل عليها ودعا الناس فلما احلجاب قال اجلمهور سببها ان النىب صلى اهللا
طعموا قعد نفر ىف طائفة من البيت يتحدثون فثقل على النىب صلى اهللا عليه و سلم مكاهنم فخرج ليخرجوا خبروجه 

ند ومر على حجر نسائه مث عاد فوجدهم ىف مكاهنم وزينب ىف البيت معهم فلما دخل ورءاهم انصرف فخرجوا ع
ذلك قال انس بن مالك فاعلم او اعلمته بانصرافهم فجاء فلما وصل احلجرة ارخى الستر بيىن وبينه ودخل ونزلت 

ءاية احلجاب بسبب ذلك قال امساعيل بن اىب حكيم هذا ادب ادب اهللا به الثقالء وقالت عائشة ومجاعة سبب 
ب نساءه وناظرين معناه منتظرين واناه مصدراىن احلجاب كالم عمر للنىب صلى اهللا عليه و سلم مرارا ىف ان حيج

  الشىء يأىن اىن اذا فرغ وحان ولفظ البخارى يقال اناه ادراكه اىن يأىن اناءه انتهى 
وقوله تعاىل واهللا ال يستحى من احلق معناه ال يقع منه ترك احلق وملا كان ذلك يقع من البشر لعلة االستحياء نفى 

لك ىف البشر وعن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال حيل ألحد ان عنه تعاىل العلة املوجبة لذ



يفعلهن ال يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دوهنم فان فعل فقد خاهنم وال ينظر ىف قعر بيت قبل ان يستاذن فإن 
والترمذى وقال الترمذى  فعل فقد خان وال يصلى وهو حاقن حىت يتخفف رواه ابو داود واللفظ له وابن ماجة

  حديث حسن ورواهابو داود ايضا من حديث اىب هريرة انتهى من السالح 
وقوله تعاىل واذا سألتموهن متاعا االية هى ءاية احلجاب واملتاع عام ىف مجيع ما ميكن ان يطلب من املواعني وسائر 

  ىن عن اعادته املرافق وباقى االية بني وقد تقدم يف سورة النور طرف من بيانه فأغ
وقوله تعاىل ان اهللا ومالئكته يصلون على النىب االية تضمنت شرف النىب صلى اهللا عليه و سلم وعظيم منزلته عند 

  اهللا تعاىل قالت فرقة تقدير االية ان اهللا يصلى ومالئكته يصلون فالضمري ىف قوله يصلون للمالئكة فقط 

كة وهذا قول من اهللا تعاىل شرف به مالئكته فال يرد عليه االعتراض وقالت فرقة بل الضمري ىف يصلون هللا واملالئ
الذى جاء ىف قول اخلطيب من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم 

ؤمنني بئس اخلطيب انت وهذا القدر كاف هنا وصالة اهللا تعاىل رمحة منه وبركة وصالة املالئكة دعاء وصالة امل
دعاء وتعظيم والصالة على النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف كل حني من الواجبات وجوب السنن املؤكدة الىت ال 
يسع تركها وال يغفلها اال من ال خري فيه وىف حديث ابن عباس انه ملا نزلت هذه االية قال قوم من الصحابة هذا 

يك احلديث ت ولفظ البخارى عن كعب بن عجرة قال قيل السالم عليك يا رسول اهللا قد عرفناه فكيف نصلى عل
يا رسول اهللا اما السالم عليك فقد عرفناه فكيف الصالة قال قولوا اللهم صلى على حممد وعلى آل حممد كما 

صليت على ابراهيم انك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى ءال حممد كما باركت على ابراهيم انك محيد جميد 
ه طرق يزيد فيها بعض الرواة على بعض وىف احلديث عنه صلى اهللا عليه و سلم ان من افضل ايامكم يوم انتهى وفي

اجلمعة فأكثروا على من الصالة فيه فان صالتكم على احلديث رواه ابو داود والنساءى وابن ماجة واللفظ ألىب 
يح اإلسناد وعن اىب هريرة قال قال داود ورواه احلاكم ىف املستدرك من حديث اىب مسعود األنصارى وقال صح

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من احد يسلم على اال رد اهللا على روحى حىت ارد عليه السالم وعنه قال قال 
النىب صلى اهللا عليه و سلم صلوا على فإن صالتكم تبلغىن حيث كنتم روامها ابو داود وعن ابن مسعود ان النىب 

قال اوىل الناس يب يوم القيامة اكثرهم على صالة رواه الترمذى وابن حبان ىف صحيحه  صلى اهللا عليه و سلم
  ولفظهما سواء وقال الترمذى حسن غريب انتهى من السالح 

  وقوله سبحانه يدنني عليهن من جالبيبهن اجللباب ثوب اكرب من 

فقال ابن عباس وغريه ذلك ان تلويه  اخلمار وروي عن ابن عباس وابن مسعود انه اخلمار واختلف ىف صورة ادنائه
املرأة حىت ال يظهر منها اال عني واحدة تبصر هبا وقال ابن عباس ايضا وقتادة ذلك ان تلويه على اجلبني وتشده مث 

  تعطفه على األنف وان ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه 
رفن مل يقابلن بأذى من املعارضة مراقبة لرتبة احلرائر وقوله ذلك ادىن ان يعرفن اي حىت ال خيتلطن باإلماء فاذا ع

وليس املعىن ان تعرف املرأة حىت يعلم من هى وكان عمر اذا رأى امة قد تقنعت قنعها بالدرة حمافظة على زى 
  احلرائر 

نك هى الم القسم وقوله تعاىل لئن مل ينته املنافقون االية الالم ىف قوله لئن هى املؤذنة مبجىء القسم والالم ىف لنغري
ت وروى الترمذى عن ابن عمر قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر 
من قد اسلم بلسانه ومل يفض االميان اىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تعريوهم وال تتبعوا عوراهتم فانه من يتبع عورة 



ن يتبع اهللا عورته يفضحه ولو ىف جوف رحله احلديث اه ورواه ابو داود ىف سننه من اخيه املسلم يتبع اهللا عورته وم
  طريق اىب برزة األسلمى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم وتوعد اهللا سبحانه هذه االصناف ىف هذه اآلية 

 املدينة هم قوم وقوله سبحانه والذين ىف قلوهبم مرض املرض هنا هو الغزل وحب الزنا قاله عكرمة واملرجفون ىف
كانوا يتحدثون بغزو العرب املدينة وحنو هذا مما يرجفون به نفوس املؤمنني فيحتمل ان تكون هذه الفرق داخلة يف 
مجلة املنافقني وحيتمل ان تكون متباينة ونغرينك معناه حنضك عليهم بعد تعيينهم لك وىف البخارى وقال ابن عباس 

  لنغرينك لنسلطنك انتهى 
  اىل مث ال جياورونك اي بعد االغراء ألنك تنفيهم باالخافة والقتل وقوله تع

وقوله اال قليال حيتمل ان يريد اال جوارا قليال او وقتا قليال او عددا قليال كأنه قال اال اقالء وثقفوا معناه حصروا 
  وقدر عليهم واخذوا معناه اسروا واال خيذ اال سري والذين 

ى االية متضح املعىن والسبيال مفعول ثان ألن اضل متعد باهلمزة وهى سبيل االميان خلوا هم منافقوا األمم وباق
واهلدى والذين ءاذوا موسى هم قوم من بىن اسراءيل ابن عباس وابو هريرة ومجاعة االشارة اىل ما تضمنه حديث 

تريا حييا ال يكاد يرى من النىب صلى اهللا عليه و سلم من ان بىن اسراءيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى رجال س
جسده شىء فقالوا واهللا ما مينع موسى ان يغتسل معنا اال انه ءادر اوبه برص فذهب يغتسل فوضع ثوبه على حجر 
ففر احلجر بثوبه فلج موسى ىف اثره يقول ثوىب حجر ثوىب حجر فمر هبم فنظرواإليه فقالوا واهللا ما مبوسى من بأس 

قيل ىف اذايتهم غري هذا فربأه اهللا مما قالوا والوجيه املكرم الوجه والقول السديد احلديث خرجه البخارى وغريه و
  يعم مجيع اخلريات وقال عكرمة اراد ال اله اال اهللا وباقى االية بني 

وقوله سبحانه انا عرضنا األمانة على السموات واالرض اآلية ذهب اجلمهور اىل ان األمانة كل شىء يؤمتن االنسان 
امر وهنى وشأن دين ودنيا فالشرع كله امانة ومعىن آآلية انا عرضنا على هذه املخلوقات العظام ان حتمل  عليه من

األوامر والنواهي وهلا الثواب ان احسنت والعقاب ان اساءت فابت هذه املخلوقات واشفقت فيحتمل ان يكون 
من املالئكة ومحل االنسان األمانة اى التزم هذا بإدراك خيلقه اهللا هلا وحيتمل ان يكون هذا العرض على من فيها 

القيام حبقها وهو ىف ذلك ظلوم لنفسه جهول بقدر ما دخل فيه وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبري قال ابن عباس 
واصحابه واالنسان ءادم حتمل األمانة فما مت له يوم حىت وقع ىف امر الشجرة وقال بعضهم االنسان النوع كله فعلى 

جلمهور يكون قوهلما ىف آلية األخرى اتينا طائعني اجابة المر امرت به وتكون هذه االية إباية واشفاقا من امر تأويل ا
  عرض عليها وخريت فيه 

  وقوله تعاىل ليعذب الالم الم العاقبة وكذا قال ابو حيان الالم ىف ليعذب للصريورة النه مل حيمل االمانة 

و البقاء الالم تتعلق حبملها وقرأ األعمش ويتوب بالرفع على االستيناف واهللا ليعذب ولكن ءال امره اىل ذلك ص اب
  اعلم انتهى وباقى االية بني 

  تفسري سورة سبإ وهى مكية 
واختلف ىف قوله تعاىل ويرى الذين اوتوا العلم أالية فقيل ذلك مكى وقيل مدىن بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل 

السموات وما ىف االرض االلف والالم ىف احلمد الستغراق جنس احملامد اي احلمد على  احلمد هللا الذى له ما ىف
  تنوعه هو هللا تعاىل من مجيع جهات الفكرة ويلج معناه يدخل ويعرج معناه يصعد 

 وقوله تعاىل وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة روى ان قائل هذه املقالة هو ابو سفيان ابن حرب والالم من قوله



ليجزى يصح ان تكون متعلقة بقوله لتأتينكم والذين معطوف على الذين األوىل اي وليجزى الذين سعوا ومعاجزين 
معناه حماولني تعجيز قدرة اهللا فيهم مث اخرب تعاىل بان الذين اوتوا العلم يرون الوحى املنزل على حممد عليه السالم 

لكتاب وقال قتادة هم امة حممد املؤمنون به مث حكى اهللا تعاىل عن حقا والذين اوتو العلم قيل هم من اسلم من اهل ا
الكفار مقالتهم الىت قالوها على جهة التعجب واهلزء واستبعاد البعث هل ندلكم على رجل يعنون حممدا صلى اهللا 

  قوهلم افترى عليه و سلم ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق بالبلى وتقطع االوصال ىف القبور وغريها وجديد مبعىن جمدد و

على اهللا كذبا هو ايضا من قول بعضهم لبعض مث اضرب عن قوهلم فقال بل الذين ال يؤمنون باآلخرة ىف العذاب 
يريد عذاب االخرة ألهنم صائرون اليه وحيتمل ان يريد عذاب الدنيا ايضا والضمري ىف قوله افلم يروا هلؤالء الذين 

وخوفهم من احاطتها هبم واملعىن اليس يرون امامهم ووراءهم مساءى  ال يؤمنون باالخرة وقفهم اهللا على قدرته
وارضى وباقى االية بني مث ذكر اهللا تعاىل نعمته على داود وسليمان احتجاجا على ما منح حممدا واوىب معناه رجعى 

لذكر وقال معه قال ابن عباس وغريه معنها يا جبال سبحى معه اي يسبح هو وترجع هى معه التسبيح اي تردده با
مؤرج اوىب سبحى بلغة احلبشة وقرأ عاصم والطري بالرفع عطفا على لفظ قوله يا جبال وقرأ نافع وابن كثري والطري 

بالنصب قال سيبويه عطف على موضع قوله يا جبال ألن موضع املنادى املفرد نصب وقيل نصبها باضمار فعل 
لينا وروى قتادة وغريه ان احلديد كان له كالشمع ال حيتاج ىف  تقديره وسخرنا الطري والنا له احلديد معناه جعلناه

  عمله اىل نار والسابغات الدروع الكاسيات ذوات الفضول 
وقوله تعاىل وقدر ىف السرد قال ابن زيد الذى امر به هو ىف قدر احللقة اي ال تعملها صغرية فتضعف فال يقوى 

ها من خالهلا وقال ابن عباس التقدير الذى امر به هو ىف املسمار الدرع على الدفاع وال تعملها كبرية فينال البس
وذكر البخارى ىف صحيحه ذلك فقال املعىن ال تدق املسمار فيتسلل وال تغلظه فينقصم بالقاف وبالفاء ايضا رواية 

ن يسرد ت قال اهلروى قوله تعاىل وقدر ىف السرد السرد متابعة حلق الدرع شيأ بعد شىء حىت يتناسق يقال فال
  احلديث سردا اي يتابعه انتهى 

وقوله تعاىل ولسليمان الريح املعىن ولسليمان سخرنا الريح وغدوها شهر ورواحها شهر قال قتادة معناه اهنا كانت 
  تقطع به ىف الغدو اىل قرب الزوال مسرية شهر ونقطع ىف الرواح من بعد الزوال 

  وما مل يشعروا حىت يظلهم ىف جو السماء اىل الغروب مسرية شهر وكان سليمان اذا اراد ق
وقوله تعاىل واسلنا له عني القطر قال ابن عباس وغريه كانت تسيل له باليمن عني جارية من حناس يصنع له منها 

مجيع ما احب والقطر النحاس ويزغ معناه ميل اي ينحرف عاصيا وقال عن امرنا ومل يقل عن ارادتنا النه ال يقع ىف 
  الف ارادته سبحانه ويقع ما خيالف االمر العامل شىء خي

وقوله من عذاب السعري قيل عذاب االخرة وقيل بل كان قد وكل هبم ملك بيده سوط من نار السعري فمن عصى 
ضربه فاحرقه واحملاريب االبنية العالية الشريفة قال قتادة القصور واملساجد والتماثيل قيل كانت من زجاج وحناس 

ت حبيوان واجلوايب مجع جابية وهى الربكة الىت جيىب اليها املاء وراسيات معناه ثابتات لكربها ليست متاثيل اشياء ليس
مما ينقل او حيمل وال يستطيع على عمله اال جلن مث امروا مع هذه النعم بان يعملوا بالطاعات وشكرا حيتمل نصبه 

لعبادات كلها هى نفس الشكر وىف احلديث ان على احلال او على جهة املفعول اي اعملوا عمال هو الشكر كأن ا
النىب صلى اهللا عليه و سلم صعد املنرب فتال هذه االية مث قال ثالث من اوتيهن فقد اوتى العمل شكرا العدل ىف 
الرضا والغضب والقصد ىف الفقر والغىن وخشية اهللا ىف السر والعالنية وهكذا نقل ابن العرىب هذا احلديث ىف 



الداودى وعن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قرأ على املنرب اعملوا ءال داود شكرا وقال ثالث من  احكامه وعبارة
اوتيهن فقد اوتى مثل ما اوتى ءال داود العدل ىف الغضب والرضا والقصد ىف الفقر والغىن وذكر اهللا ىف السر 

بت روى ان داود كان قد جزأ ساعات الليل والعالنية قال القرطىب الشكر تقوى اهللا والعمل بطاعته انتهى قال ثا
والنهار على اهله فلم تكن تاتى ساعة من ساعات الليل والنهار اال وانسان من آل داود قائم يصلى يتناوبون دائما 

  وكان سليمان عليه 

ىف  السالم فيما روى يأكل الشعري ويطعم اهله اخلشكار ويطعم املساكني الدرمك وروى انه ما شبع قط فقيل له
  ذلك فقال اخاف ان شبعت ان انسى اجلياع 

وقوله تعاىل وقليل من عبادى الشكور حيتمل ان تكون خماطبة آلل داود وحيتمل ان تكون خماطبة لنبينا حممد عليه 
السالم وعلى كل وجه ففيها حتريض وتنبيه قال ابن عطاء اهللا ىف احلكم من مل يشكر النعم فقد تعرض لزواهلا ومن 

د قيدها بعقاهلا وقال صاحب الكلم الفارقية ال تغفل عن شكر الصنائع وسرعة استرجاع الودائع وقال شكرها فق
ايضا ياميتا نشر من قرب العدم حبكم اجلود والكرم ال تنس سوالف العهود والذمم اذكر عهد االجياد وذمة االحسان 

ال رمحة اهللا يا دائم الغفلة عن عظمة ربه اين النظر ىف واإلرفاد وحال اإلصدار واإليراد وفاحتة املبدأ وخامتة املعاد وق
عجائب صنعه والتفكر ىف غرائب حكمته اين شكر ما افاض عليك من مالبس احسانه ونعمه ياذا الفطنة اغتنم 

  نعمة املهلة وفرصة املكنة وخلسة السالمة قبل حلول احلسرة والندامة انتهى 
ة روى عن ابن عباس وابن مسعود ىف قصص هذه االية كالم طويل حاصلة ان قوله تعاىل فلما قضينا عليه املوت االي

سليمان عليه السالم ملا احس بقرب اجله اجتهد عليه السالم وجد ىف العبادة وجاءه ملك املوت واخربه انه امر 
حىت يعلم االنس بقبض روحه وانه مل يبق له االمدة يسرية قال الثعلىب وقال سليمان عند ذلك اللهم علي اجلن موتى 

ان اجلن ال يعلمون الغيب وكانت اجلن خترب االنس اهنم يعلمون من الغيب اشياء واهنم يعلمون ما ىف غد وملا اعلمه 
ملك املوت بقرب االجل امر حينئذ اجلن فصنعت له قبة من زجاج تشف ودخل فيها يتعبد ومل جيعل هلا بابا وتوكأ 

ت مث توىف عليه السالم على تلك احلالة فلما مضى ملوته سنة خر عن على عصاه على وضع يتماسك معه وان ما
  عصاه والعصا 

قد اكلتها االرضة وهى الدودة الىت تاكل العود فرأت اجلن اخنراره فتومهت موته واملنساة العصا وقرأ اجلمهور 
ويل وحيتمل ان يكون قوله تبينت اجلن بإسناد الفعل اليها اي بان امرها كأنه قال افتضحت اجلن اي لالنس هذا تأ

تبينت اجلن مبعىن علمت اجلن وحتققت ويريد باجلن مجهورهم واخلدمة منهم ويريد بالضمري ىف كانوا رؤساءهم 
وكبارهم الهنم هم الذمي يدعون علم الغيب التباعهم من اجلن واالنس وقرأ يعقوب تبينت اجلن على بناء الفعل 

هني ما هم فيه من اخلدمة والتسخري وغري ذلك واملعىن ان اجلن لو كانت تعلم للمفعول اي تبينها الناس والعذاب امل
الغيب ملا خفى عليها موت سليمان وقد ظهر انه خفي عليها بدوامها ىف اخلدمة الصعبة وهو ميت فاملهني املذل من 

طعام والشراب ولكنا اهلوان وحكى الثعلىب ان الشياطني قالت لألرضة لو كنت تأكلني الطعام ألتيناك بأطيب ال
  سننقل اليك املاء والطني فهم ينقلون اليها ذلك حيث كانت شكرا هلا انتهى 

وقوله تعاىل لقد كان لسبإ ىف مساكنهم ءاية االية هذا مثل لقريش بقوم انعم اهللا عليهم فلم يشكروا فانتقم منهم اي 
ى القبيل بذلك فقالت فرقة هو اسم امرأة وقيل اسم فأنتم ايها القوم مثلهم وسبأ هنا يراد به القبيل واختلف مل مس

موضع مسسي به القبيل وقال اجلمهور هو اسم رجل هو ابو القبيل كله وفيه حديث فروة بن مسيك املتقدم ىف 



سورة النمل خرجه الترمذى وءاية معناه عربة وعالمة على فضل اهللا وقدرته وجنتان مبتدأ وخربه عن ميني ومشال او 
حمذوف تقديره هى جنتان وقيل جنتان بدل من آية وضعف وروي ىف قصصهم انه كان ىف ناحية اليمن  خرب مبتدإ

واد عظيم بني جبلني وكانت جنبتا الوادي فواكه وزروعا وكان قد بىن ىف رأس الوادى عند اول اجلبلني جسر 
املاء من جنبتيها فمشى مرتفعا عظيم من حجارة من اجلبل اىل اجلبل فاحتبس املاء فيه وصار حبرية عظيمة واخذ 

  يسقي 

جنات كثرية جنبيت الوادى قيل بنته بلقيس وقيل بناه محري ابو القبائل اليمانية كلها وكانوا هبذه احلال ىف ارغد عيش 
وكانت هلم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن اىل الشام وكانوا ارباب تلك البالد ىف ذلك الزمان ت وقول ع 

ىف رأس الوادى عند اول اجلبلني صوابه وكان قد بىن ىف اسفل الوادى عند ءاخر اجلبلني وكلوا فيه  وكان قد بىن
حذف معناه قيل هلم كلوا وطيبة معناه كرمية التربة حسنة اهلواء وروى ان هذه املقالة من االمر باألكل والشكر 

نبياء هلم وبعث اليهم فيما روى ثالثة عشر والتوقيف على طيب البلدة وغفران الرب مع االميان به هى من قول اال
نبيا فكفروا هبم واعرضوا فبعث اهللا على ذلك السد جرذا اعمى توالد فيه وخرقة شيأ بعد شىء فاخنرق السد 

وفاض املاء على امواهلم وجناهتم فغرقها واهلك كثريا من الناس ممن مل ميكنه الفرار واختلف ىف العرم فقال املغرية بن 
بو ميسرة هو كل ما بىن او سنم ليمسك املاء وقال ابن عباس وغريه العرم اسم وادى ذلك املاء بعينه حكيم وا

الذى كان السد بىن له وقال ابن عباس ايضا العرم الشديد قال ع فكانه صفة للسيل من العرامة واإلضافة اىل 
  الذى كان عنه ذلك السيل الصفة مبالغة وهى كثرية ىف كالم العرب وقيل العرم صفة للمطر الشديد 

وقوله تعاىل وبدلناهم جبنتيهم جنتني فيه جتوز واستعارة وذلك ان البدل من اخلمط واالثل مل يكن جنات لكن هذا 
كما تقول ملن جرد ثوبا جيدا وضرب ظهره هذا الضرب ثوب صاحل لك وحنو هذا واخلمط شجر األراك قاله ابن 

ك ومثرته كريهة الطعم مبرارة او محوضة او حنوه ومنه ختمط اللنب اذا تغري عباس وغريه وقيل اخلمط كل شجر له شو
طعمه واالثل ضرب من الطرفاء هذا هو الصحيح والسدر معروف وهو له نبق العناب لكنه دونه ىف الطعم بكثري 

هلمزة وسكون وللخمط مثرغث هو الربير ولألثل مثر قليل الغناء غري حسن الطعم وقرأ نافع وابن كثري اكل بضم ا
  الكاف والباقون بضمهما 

  ومها مبعىن اجلىن والثمرة ومنه تؤتى اكلها كل حني اي جناها وقرأ ابو عمرو اكل مخط باضافة اكل اىل مخط 
  وقوله تعاىل ذلك اشارة اىل ما اجارة عليهم 

ل وتضعيف ثواب واما وقوله وهل جيازى اي يناقش ويقارض مبثل فعله قدرا بقدر ألن جزاء املؤمن امنا هو بتفض
  الذى ال يزاد وال ينقص فهو الكافر وقرأ محزة والكساءى وهل جنازى بالنون وكسر الزاى الكفور بالنصب 

وقوله تعاىل وجعلنا بينهم وبني القرى االية هذه االية وما بعدها وصف حاهلم قبل جمىء السيل وهى ان اهللا تعاىل مع 
اصة هبم كان قد اصلح هلم البالد املتصلة وعمرها وجعلهم ارباهبا وقدر السري ما كان منحهم من اجلنتني والنعمة اخل

بان قرب القرى بعضها من بعض حىت كان املسافر من مأرب اىل الشام يبيت ىف قرية ويقيل ىف قرية فال حيتاج اىل 
لظاهرة هى الىت بني الشام محل زاد والقرى املدن والقرى الىت بورك فيها هى بالد الشام بإمجاع املفسرين والقرى ا

ومأرب وهى اسم بلدهم قال ابن عباس وغريه هى قرى عربية بني املدينة والشام واختلف ىف معىن ظاهرة فقالت 
فرقة معناه مستعلية مرتفعه ىف األكام وهى اشرف القرى وقالت فرقة معناه يظهر بعضها من بعض فهى ابدا ىف قبضة 

ء منها قال ع والذى يظهر ىل ان معىن ظاهرة خارجة عن املدن فهى عبارة عن عني املسافر ال خيلو عن رؤية شى



القرى الصغار الىت هى ىف ظواهر املدن واهللا اعلم وءامنني اي من اخلوف واجلوع والعطش وآفات السفر مث حكى 
مة ىف القرب سبحانه عنهم مقاله قالوها على جهة البطر واالشر وهى طلب البعد بني االسفار كأهنم ملوا النع

وطلبوا استبدال الذى هو ادىن بالذى هو خري وظلموا انفسهم ففرق اهللا مشلهم وخرب بالدهم وجعلهم احاديث 
ومنه املثل السائر تفرقوا أيادي سبأ وأيدي سبأ يقال املثل بالوجهني وهذا هو متزيقهم كل ممزق فتيامن منهم ستة 

  قبائل وتشاءمت منهم اربعة حسبما ىف 

مث اخرب تعاىل حممد عليه السالم وامته على جهة التنبيه بأن هذا القصص فيه ءايات وعرب لكل مؤمن متصف احلديث 
  بالصرب والشكر 

وقوله تعاىل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه االية قرأ نافع وابو عمرو وابن عامر ولقد صدق بتخفيف الدال وقرأ 
ءة مفعول بصدق ومعىن االية ان ابليس ظن فيهم ظنا حيث محزة والكساءى صدق بتشديدها فالظن على هذه القرا

قال وال جتد اكثرهم شاكرين وغري ذلك فصدق ظنه فيهم واخرب تعاىل اهنم اتبعوه وهو اتباع ىف كفر ألنه ىف قصة 
  قوم كفار 

  وقوله ممن هو منها يف شك يدل على ذلك ومن ىف قوله من املؤمنني لبيان اجلنس ال للتبعيض 
كان له عليهم من سلطان اي من حجة قال احلسن واهللا ما كان له سيف وال سوط ولكنه استماهلم  وقوله وما

  فمالوا بتزيينه 
وقوله تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا يريد االصنام واملالئكة وذلك ان منهم من كان يعبد املالئكة وهذه 

جلوع الذى اصاب قريشا مث جاء بصفة هؤالء الذين يدعوهنم ءاية تعجيز واقامة حجة ويروى ان االية نزلت عند ا
ءاهلة أهنم ال ميلكون ملك اختراع مثقال ذرة ىف السموات وال ىف االرض واهنم ال شرك هلم فيهما وهذان نوعا 
مث  امللك اما استبداد واما مشاركة فنفى عنهم مجيع ذلك ونفي ان يكون منهم هللا تعاىل معني ىف شىء والظهري املعني

قرر ىف االية بعد ان الذين يظنون اهنم يشفعون هلم عند اهللا ال تصح منهم شفاعة هلم اذ هؤالء كفرة وال يأذن اهللا ىف 
  الشفاعة ىف كافر وقرأ محزة والكساءى وابو عمرو اذن بضم اهلمزة 

دعوهم ءاهلة قال ع وتظاهرت وقوله تعاىل حىت اذا فزع عن قلوهبم االية الضمري ىف قلوهبم عائد على املالئكة الذين 
االحاديث عن رسول اهللا صلى الللهعليه وسلم ان هذه آالية اعىن قوله حىت اذا فزع عن قلوهبم امنا هى ىف املالئكة 

  اذا مسعت الوحى اىل جربيل او األمر يأمر اهللا به مسعت كجر سلسلة احلديد على الصفوان فتفزع عند ذلك 

 وقيل خوفا ان تقوم الساعة فاذا فرغ ذلك فزع عن قلوهبم اي اطري الفزع عنها تعظيما وهيبة هللا تبارك وتعاىل
وكشف فيقول بعضهم لبعض وجلربيل ماذا قال ربكم فيقول املسئولون قال احلق وهو العلى الكبري ت ولفظ 

املالئكة  احلديث من طريق اىب هريرة ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا قضى اهللا امرا ىف السماء ضربت
باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلى 
الكبري انتهى وقرأ اجلمهور فزع بضم الفاء ومعناه اطري الفزع عنهم وقوهلم وهو العلى الكبري متجيد وحتميد مث امر 

ة االحتجاج واقامة الدليل على الرازق هلم من السموات واالرض من هو مث اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم على جه
امره ان يقتضب االحتجاج بأن يأتى جبواب السؤال اذ هم ىف هبتة وومجة من السؤال واذ ال جواب هلم اال ان 

اىل حجة  يقولوا هو اهللا وهذه السبيل ىف كل سؤال جوابه ىف غاية الوضوح الن احملتج يريد ان يقتضب ويتجاوز
  اخرى يوردها ونظائرها ىف القرءان كثري 



وقوله وانا او اياكم تلطف ىف الدعوة واحملاورة واملعىن كما تقول ملن خالفك ىف مسئلة احدنا خمطىء اي تثبت وتنبه 
واملفهوم من كالمك ان خمالفك هو املخطئى فكذلك هذا معناه وانا لعلى هدى او ىف ضالل مبني وانكم لعلى هدى 

  ىف ضالل مبني فتنبهوا واملقصد ان الضالل ىف حيزهم وحذف احد اخلربين لداللة الباقي عليه  او
  وقوله قل ال تسئلون االية مهادنة ومتاركة منسوخة 

وقوله تعاىل قل جيمع بيننا ربنا اخبار بالعبث ويفتح معناه حيكم والفتاح القاضي وهو مشهور ىف لغة اليمن واروىن 
  هو الصحيح اي اروىن باحلجة والدليل  هى رؤية قلب وهذا

  وقوله كال رد ملا تقرر من مذهبهم ىف االشراك 
وقوله تعاىل وما ارسلناك اال كافة للناس االية اعالم من اهللا تعاىل بأنه بعث حممدا عليه السالم اىل مجيع العامل وهى 

  احدى خصائصه الىت خص هبا من 

ل ابو عبيدة الوعد والوعيد وامليعاد مبعىن وخولف ىف هذا والذى عليه الناس ان بني سائر االنبياء وباقى االية بني قا
  الوعد اذا اطلق ففى اخلري والوعيد ىف املكروه وامليعاد يقع هلذا وهلذا 

وقوله تعاىل وقال الذين كفروا لن نومن هبذا القرءان وال بالذى بني يديه هذه املقالة قاهلا بعض قريش وهى اهنم ال 
ن بالقرءان وال بالذى بني يديه من التوراة واالجنيل والزبور فكأهنم كذبوا جبميع كتب اهللا عز و جل وامنا يؤمنو

فعلوا هذا ملا وقع االحتجاج عليهم مبا ىف التوراة من امر حممد عليه السالم قال الواحدي قوله تعاىل يرجع بعضهم 
وقوهلم بل مكر الليل والنهار املعىن بل كفرنا مبكركم بنا ىف اىل بعض القول اي ىف التالوم انتهى وباقى اآلية بني 

الليل والنهار واضاف املكر اىل الليل والنهار من حيث هو فيهما ولتدل هذه االضافة على الدءوب والدوام 
  والضمري ىف اسروا عام جلميعهم من املستضعفني واملستكربين 

ل مترفوها انا مبا ارسلتم به كافرون هذه آلية تسلية للنىب صلى اهللا وقوله تعاىل وما ارسلنا ىف قرية من نذير اال قا
عليه و سلم عن فعل قريش وقوهلا اي هذه يا حممد سرية االمم فال يهمنك امر قومك والقرية املدينة واملترف الغىن 

  املنعم القليل تعب النفس والبدن فعادهتم املبادرة بالتكذيب 
آلية حيتمل ان يعود الضمري ىف قالوا على املترفني وحيتمل ان يكون لقريش ويكون  وقوله وقولوا حنن اكثر امواال

كالم املترفني قد مت قبله وىف صحيح مسلم عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان اهللا ال ينظر اىل صوركم 
اجة قل ان يسلم صاحبه من واموالكم ولكن ينظر اىل قلوبكم واعمالكم انتهى واعلم ان املال الزائد على قدر احل

اآلفات اال من عصمه اهللا ولو بسط اهللا الرزق لعبادة لبغوا ىف االرض وقد جاء ىف صحيح البخارى وغريه من رواية 
اىب ذر عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال االكثرون ماال هم االقلون يوم القيامة اال من قال باملال هكذا وهكذا 

  يديه وعن ميينه وعن مشاله وقليل ما هم اه  واشار ابن شهاب بني

وروى ابن املبارك ىف رقائقه قال اخربنا حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن اىب سلمة بن عبد الرمحن 
بن عوف عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الشيطان قال لن ينجو مىن الغىن من احدى ثالث 

له ىف عينيه فيمنعه من حقه واما ان اسهل له سبيله فينفقه ىف غري حقه واما ان احببه فيكسبه بغري حقه اما ان ازين ما
  انتهى والزلفى مصدر مبعىن القرب 

وقوله اال من آمن استثناء منقطع وقرأ اجلمهور جزاء الضعف باالضافة والضعف هنا اسم جنس اي بالتضعيف اذ 
  ثر صاعدا اىل سبع مائة حبسب االعمال ومشيئة اهللا فيها بعضهم جيازى اىل عشرة وبعضهم اك



وقوله تعاىل والذين يسعون ىف ءاياتنا معاجزين تقدم تفسريه وحمضرون من اإلحضار واإلعداد مث كرر القول ببسط 
وعد الرزق ال على املعىن االول بل هذا هنا على جهة الوعظ والتزهيد ىف الدنيا واحلض على النفقة ىف الطاعات مث 

باخللف ىف ذلك اما ىف الدنيا واما ىف االخرة وىف البخارى ان ملكا ينادى كل يوم اللهم اعط منفقا خلفا ويقول 
ملك ءاخر اللهم اعط ممسكا تلفا وروى الترمذى عن اىب كبشة االنصارى انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما نقص مال عبد من صدقة وال ظلم عبد مظلمة صرب يقول ثالث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه قال 
عليها اال زاده اهللا عزا وال فتح عبد باب مسئلة اال فتح اهللا عليه باب فقر او كلمة حنوها احلديث قال ابو عيسى 

هذا حديث حسن صحيح انتهى وقوله تعاىل ويوم حنشرهم االية تقدم تفسري نظريها مكررا وىف القرءان ءايات 
ان اجلن عبدت ىف سورة االنعام وغريها مث قال تعاىل فاليوم اي يقال ملن عبد ومن عبد اليوم ال ميلك  يظهر منها

  بعضكم لبعض نفعا وال ضرا 
  وقوله تعاىل وما ءاتيناهم من كتب يدرسوهنا االية املعىن ان هؤالء الكفرة 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

يقولون بئارئهم ىف كتاب اهللا فيقول بعضهم سحر وبعضهم افتراء وذلك منهم تسور ال يستندون فيه اىل اثارة علم 
ويشافههم فيمكنهم ان يسندوا  فانا ما ءاتيناهم من كتب يدرسوهنا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير يباشرهم

  دعواهم اليه 
وقوله تعاىل وما بلغوا معشار ما ءاتيناهم الضمري ىف بلغوا يعود على قريش وىف ءاتيناهم على االمم الذين من قبلهم 

ال ىف واملعىن من القوة والنعم والظهور ىف الدنيا قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد واملعشار العشر ومل يأت هذا البناء ا
العشرة واألربعة فقالوا مرباع ومعشار والنكري مصدر كاالنكار ىف املعىن وكالعذير ىف الوزن وكيف تعظيم لألمر 

وليست استفهاما جمردا وىف هذا هتديد لقريش اي اهنم متعرضون لنكري مثله مث امر تعاىل نبية عليه السالم ان 
وته هو ويعظهم بأمر مقرب لالفهام فقوله بواحدة معناه بقضية يدعوهم اىل عبادة اهللا تعاىل والنظر ىف حقيقة نب

واحدة اجيازا لكم وتقريبا عليكم وهو ان تقوموا هللا اي الجل اهللا او لوجه اهللا مثىن اي اثنني اثنني متناظرين وفرادى 
يجيء ما اي واحدا واحدا مث تتفكروا هل بصاحبكم جنة او هو بريء من ذلك والوقف عند اىب حامت تتفكروا ف

بصاحبكم نفيا مستانفا وهو عند سيبويه جواب ما تنزل منزلة القسم وقيل ىف اآلية غري هذا مما هو بعيد من الفاظها 
  فتعني تركه 

  وقوله تعاىل قل ما سألتكم من اجر فهو لكم معىن اآلية بني واضح ال يفتقر اىل بيان 
  له القذف من حيث كان الكفار يرمون بئاياته وحكمه  وقوله يقذف باحلق يريد بالوحي وءايات القرءان واستعار

وقوله سبحانه قل جاء احلق يريد الشرع جبملته وما يبدىء الباطل وما يعيد قالت فرقة الباطل غري احلق من الكذب 
  والكفر وحنوه استعار له اإلبداء واإلعادة ونفامها عنه كأنه قال وما يصنع الباطل شيأ 

  ان تكون ما مبعىن الذى اومصدرية وقوله  وقوله فبما يوحى حيتمل

تعاىل ولو ترى اذ فزعوا آالية قال احلسن بن اىب احلسن ذلك ىف الكفار عند خروجهم من القبور ىف القيامة قال ع 
وهو ارجح االقوال هنا واما معىن االية فهو التعجيب من حاهلم اذا فزعوا من اخذ اهللا اياهم ومل يتمكن هلم ان 

احد واخذوا من مكان قريب اي ان اآلخذ جييئهم من قرب ىف طمأنينتهم وبعقبها بينما الكافر يؤمل يفوت منهم 
ويترجى اذ غشيه االخذ ومن غشيه اخذ من قريب فال حيلة له وال روية وقالوا ءامنا به الضمري ىف به عائد على اهللا 

ناوش دون مهز ومعناه التناول من قوهلم ناش تعاىل وقيل على حممد وشرعه والقرءان وقرأ نافع وعامة القراء الت
ينوش اذا تناول وعبارة الواحدى واىن هلم التناوش اي كيف يتناولون التوبة وقد بعدت عنهم انتهى وقرأ ابو عمرو 

ومحزة والكساءى التناوش باهلمز فيحتمل ان يكون تفسريه كالقراءة االوىل وحيتمل ان يكون من الطلب تقول 
ذا طلبته من بعد ت وقال البخارى التناوش الرد من االخرة اىل الدنيا انتهى ويقذفون بالغيب اي انتأشت اخلري ا

يرمجون بظنوهنم ويرمون هبا الرسول وكتاب اهللا وذلك غيب عنهم ىف قوهلم سحر وافتراء وغري ذلك قاله جماهد 
  وقال قتادة قذفهم بالغيب هو قوهلم ال بعث وال جنة وال نار 

ه وحيل بينهم وبني ما يشتهون قال احلسن معناه من االميان والتوبة والرجوع اىل االنابة والعمل الصاحل وقوله سبحان
وذلك اهنم اشتهوه ىف وقت ال تنفع فيه التوبة وقاله ايضا قتادة وقال جماهد وحيل بينهم وبني نعيم الدنيا وقيل معناه 



قبل واالشياع الفرق املتشاهبة فأشياع هؤالءهم الكفرة من حيل بينهم وبني اجلنة ونعيمها كما فعل بأشياعهم من 
كل امة ص قال ابو حيان ومريب اسم فاعل من آراب اي اتى بريبة وأربته اوقعته ىف ريبة ونسبة األرابة اىل الشك 

  جماز قال ع والشك املريب اقوى ما يكون من الشك واشده اظالما انتهى 

  تفسري 

  سورة فاطر

  وهى مكية 
 الرمحن الرحيم احلمد هللا فاطر السموات واالرض جاعل املالئكة رسال أويل اجنحة اآلية رسال معناه بسم اهللا

بالوحى وغري ذلك من اوامره سبحانه كجربيل وميكاءيل وعزراءيل رسل واملالئكة املتعاقبون رسل وغري ذلك 
ربعة عدلت ىف حالة التنكري فتعرفت بالعدل ومثىن وثالث ورباع الفاظ معدولة عن اثنني اثنني وثالثة ثالثة واربعة ا

فهى ال تنصرف للعدل والتعريف وقيل للعدل والصفة وفائدة العدل الداللة على التكرار ألن مثىن مبنزلة قولك 
اثنني اثنني قال قتادة ان انواع املالئكة هم هكذا منها ماله جناحان ومنها ماله ثالثة ومنها ماله اربعة ويشذ منها ماله 

  ثر من ذلك وروى ان جلربيل عليه السالم ست مائة جناح منها اثنان يبلغان من املشرق اىل املغرب اك
وقوله تعاىل يزيد ىف اخللق ما يشاء تقرير ملا يقع ىف النفوس من التعجب عند اخلرب باملالئكة اوىل االجنحة اي ليس 

ى عن احلسن وابن شهاب اهنما قاال املزيد هو حسن هذا ببدع ىف قدرة اهللا تعاىل فانه يزيد ىف اخللق ما يشاء ورو
الصوت قال اهليثم الفارسى رأيت النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف النوم فقال ىل انت اهليثم الذى تزين القرءان 

  بصوتك جزاك اهللا خريا وقيل من األقوال ىف الزيادة غري هذا وذلك على جهة املثال ال ان املقصد هى فقط 
  ما يفتح اهللا ما شرط ويفتح جمزوم بالشرط  وقوله تعاىل

  وقوله من رمحة عام ىف كل خري يعطيه اهللا تعاىل لعباده 
  وقوله من بعده فيه حذف مضاف اي من بعد امساكه ومن هذه آالية 

  مست الصوفية ما تعطاه من االموال واملطاعم وغري ذلك الفتوحات 
  وجه لكل كافر وقوله تعاىل يا ايها الناس خطاب لقريش وهو مت

وقوله سبحانه فال تغرنكم احليوة الدنيا ت هذه االية معناها بني قال ابن عطاء اهللا ينبغى للعبد ان يقلل الدخول ىف 
اسباب الدنيا فقد قال النىب صلى اهللا عليه و سلم ان قليل الدنيا يلهى عن كثري اآلخرة وقال صلى اهللا عليه و سلم 

لكان يناديان يا ايها الناس هلموا اىل ربكم فإن ما قل وكفى خري مما كثر واهلى انتهى ما طلعت مشس اال وجبنبيها م
  من لطائف املنن وقرأ مجهور الناس الغرور بفتح الغني وهو الشيطان قاله ابن عباس 

باتباع  وقوله ان الشيطان لكم عدو االية يقوى قراءة اجلمهور فاختذوه عدوا اي باملباينة واملقاطعة واملخالفة له
  الشرع 

وقوله تعاىل افمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا توقيف وجوابه حمذوف ميكن ان يقدر كمن اهتدى وحنو هذا من 
التقدير واحسن التقدير ما دل اللفظ بعد عليه وقرأ اجلمهور فال تذهب بفتح التاء واهلاء نفسك بالرفع وقرأ قتادة 

بالنصب ورويت عن نافع واحلسرة هم النفس على فوات امر وهذه وغريه تذهب بضم التاء وكسر اهلاء نفسك 
االية تسلية للنىب صلى اهللا عليه وسللم عن كفر قومه ووجب التسليم هللا عز و جل ىف اضالل من شاء وهداية من 



  شاء 
 انكارهم وقوله سبحانه واهللا الذى ارسل الرياح فتثري سحابا فسقناه اىل بلد ميت هذه ءاية احتجاج عل الكفرة ىف

  البعث من القبور 
وقوله تعاىل من كان يريد العزة حيتمل ان يريد من كان يريد العزة مبغالبة فلله العزة اي ليست لغريه وال تتم اال به 
وحنا اليه جماهد وقال من كان يريد العزة بعبادة االوثان قال ع وهذا متسك بقوله تعاىل واختذوا من دون اهللا ءاهلة 

عزا وحيتمل ان يريد من كان يريد العزة وطريقها القومي وكحب نيلها على وجهها فلله العزة اي به  ليكونوا هلم
  وعن اوامره ال تنال عزته اال بطاعته وحنا اليه قتادة 

  وقوله تعاىل اليه يصعد 

  الكلم الطيب اي التوحيد والتحميد وذكر اهللا وحنوه 
ه اهللا وهذا ارجح االقوال وقال ابن عباس وغريه ان العمل الصاحل هو وقوله والعمل الصاحل يرفعه قيل املعىن يرفع

الرافع للكلم وهذا التأويل امنا يستقيم بأن يتأول على معىن انه يزيد ىف رفعة وحسن موقعه ت وعن ابن مسعود قال 
حلمد هللا واهللا اكرب اذا حدثناكم حبديث اتيناكم بتصديق ذلك ىف كتاب اهللا سبحانه ان العبد اذا قال سبحان اهللا وا

وتبارك اهللا قبض عليهن ملك فضمهن حتت جناحه وصعدهبن المير هبن على مجع من املالئكة اال استغفروا لقائلهن 
حىت جياء هبن وجه الرمحن سبحانه مث تال عبد اهللا بن مسعود اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه رواه 

سناد انتهى من السالح وميكرون السيئات اي املكرات السيئات ويبور معناه احلاكم ىف املستدرك وقال صحيح اال
  يفسد ويبقى ال نفع فيه 

وقوله تعاىل واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث جعلكم ازواجا وما حتمل من انثى وال تضع اال بعلمه وما يعمر من 
يل اراد تزويج الرجال النساء والضمري ىف عمره معمر وال ينقص من عمره اآلية قيل معىن االزواج هنا االنواع وق

قال ابن عباس وغريه ما مقتضاه انه عائد على معمر الذى هو اسم جنس واملراد غري الذى يعمر وقال ابن جبري 
وغريه بل املراد شخص واحد وعليه يعود الضمري اي ما يعمر انسان وال ينقص من عمره بأن حيصى ما مضى منه 

ا مضى منه فاذا مر حول آخر كتب ذلك مث حول مث حول فهذا هو النقص قال ابن جبري فما اذا مر حول كتب م
  مضى من عمره فهو النقص وما يستقبل فهو الذى يعمره 

وقوله تعاىل وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون حلما طريا 
  يه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تقدم تفسري نظري هذه اآلية وتستخرجون حلية تلبسوهنا وترى الفلك ف

  وقوله تعاىل وسخر الشمس والقمر كل الجل مسمى االية االجل املسمى هو قيام 

الساعة وقيل ءاماد الليل وءاما النهار والقطمري القشرة الرقيقة الىت على نوى التمرة وقال الضحاك وغريه القطمري 
 رأس التمرة واالول اشهر واصوب مث بني تعاىل بطالن االصنام بثالثة اشياء اوهلا اهنا ال تسمع ان القمع الذى ىف

دعيت والثاىن اهنا ال جتيب ان لو مسعت وامنا جاء هبذه الن القائل متعسف ان يقول عساها تسمع والثالث اهنا تتربأ 
  يوم القيامة من الكفرة 

ل املفسرون اخلبري هنا هو اهللا سبحانه فهو اخلبري الصادق اخلرب ونبأ هبذا فال شك وقوله تعاىل وال ينبئك مثل خبري قا
  ىف وقوعه 

وقوله تعاىل يا ايها الناس انتم الفقراء اىل اهللا االية ءاية وعظ وتذكري واالنسان فقري اىل اهللا تعاىل ىف دقائق األمور 



  د واهللا هو الغىن احلميد اي احملمود باالطالق وجالئلها ال يستغىن عنه طرفة عني وهو به مستغن عن كل اح
وقوله بعزيز اي مبتنع وتزر معناه حتمل وهذه االية ىف الذنوب وانثت وازرة النه ذهب هبا مذهب النفس وعلى ذلك 

اجريت مثقلة واسم كان مضمر تقديره ولوكان الداعى مث اخرب تعاىل نبيه انه امنا ينذر اهل اخلشية مث حض على 
بأن رجى عليه غاية الترجية مث توعد بعد ذلك بقوله واىل اهللا املصري قال ع وكل عبارة فهى مقصرة عن التزكى 

  تفسري هذه االية وكذلك كتاب اهللا كله ولكن يظهر األمر لنا حنن ىف مواضع اكثر منه ىف مواضع حبسب تقصرينا 
طعن على الكفرة ومتثيلهم بالعمى والظلمات وقوله سبحانه وما يستوى االعمى والبصري االية مضمن هذه آالية ال

ومتثيل املؤمنني بإزائهم بالبصراء واالنوار واحلرور شدة احلر قال الفراء وغريه ان السموم خيتص بالنهار واحلرور 
يقال ىف حر الليل وحر النهار وتأول قوم الظل ىف هذه االية اجلنة واحلرور جهنم وشبه املؤمنني باألحياء والكفرة 

  موات من حيث ال يفهمون الذكر وال يقبلون عليه باأل
  وقوله سبحانه وما انت مبسمع من ىف القبور متثيل مبا حيسه البشر ويعهده مجيعا من ان امليت الشخص 

الذى ىف القرب ال يسمع واما االرواح فال نقول اهنا ىف القرب بل تتضمن االحاديث ان ارواح املؤمنني ىف شجر عند 
اديل وغري ذلك وان ارواح الكفرة ىف سجني وجيوز ىف بعض االحيان ان تكون االرواح عند القبور العرش وىف قن

فرمبا مسعت وكذلك اهل قليب بدر امنا مسعت ارواحهم فال تعارض بني اآلية وحديث القليب وقوله تعاىل وإن من 
كان فيهم من مل تباشره النذارة فهو ممن أمة إال خال فيها نذير معناه أن دعوة اهللا تعاىل قد عمت مجيع اخللق وإن 

بلغته ألن آدم بعث إىل بنيه مث مل تنقطع النذارة إىل زمن حممد صلى اهللا عليه و سلم والبينات والزبر والكتاب املنري 
شيء واحد لكنه أكد أوصاف بعضها ببعض وقوله تعاىل ومن اجلبال جدد اآلية مجع جدة وهي الطريقة تكون من 

ل كالقطعة العظيمة املتصلة طوال وحكى أبو عبيدة يف بعض كتبه أنه يقال جدد يف مجع جديد وال معىن األرض واجلب
  ملدخل اجلديد يف هذه اآلية وقال الثعليب وقيل اجلدد القطع جددت الشيء إذا قطعته انتهى 

ىف املعىن لكن كالم وقوله وغرابيب سود لفظان ملعىن واحد وقدم الوصف االبلغ وكان حقه ان يتأخر وكذلك هو 
العرب الفصيح يأتى كثريا على هذا النحو واملعىن ومنها اي من اجلبال سود غرابيب وروى عن النىب صلى اهللا عليه 

و سلم انه قال ان اهللا يبغض الشيخ الغربيب يعىن الذى خيضب بالسواد ومن الناس والدواب واالنعام اي خلق 
  خمتلف الوانه 

ل ان يكون من كالم االول فيجىء الوقف عليه حسنا واىل هذا ذهب كثري من املفسرين وقوله تعاىل كذلك حيتم
وحيتمل ان يكون من الكالم الثاىن خرج خمرج السبب كأنه قال كما جاءت القدرة ىف هذا كله كذلك امنا خيشى 

اهللا عليه و سلم اعلمكم  اهللا من عبادة العلماء اي احملصلون هلذه العرب الناظرون فيها وىف احلديث عن النىب صلى
  باهللا اشدكم له خشية وقال صلى اهللا عليه و سلم رأس 

احلكمة خمافة اهللا وقال الربيع بن انس من مل خيش اهللا فليس بعامل وقال ابن عباس ىف تفسري هذه االية كفى بالزهد 
 علما وباالغترار به جهال وقال علما ويقال ان فاحتة الزبور رأس احلكمة خشية اهللا وقال ابن مسعود كفى خبشية اهللا

جماهد والشعىب امنا العامل من خيشى اهللا وامنا ىف هذه االية حتضيض للعمالء ال للحصر قال ابن عطاء اهللا ىف احلكم 
العلم النافع هو الذى ينبسط ىف الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه خري العلم ما كانت اخلشية معه والعلم 

ية فلك واال فعليك وقال ىف التنوير اعلم ان العلم حيث ما تكرر ىف الكتاب العزيز او ىف السنة فامنا ان قارنته اخلش
املراد به العلم النافع الذى تقارنه اخلشية وتكتنفه املخافة قال تعاىل امنا خيشى اهللا من عباده العلماء فبني سبحانه ان 



هم اهل اخلشية انتهى قال ابن عباد ىف شرح احلكم واعلم ان  اخلشية تالزم العلم وفهم من هذا ان العلماء امنا
العلم النافع املتفق عليه فيما سلف وخلف امنا هو العلم الذى يؤدى صاحبه اىل اخلوف واخلشية ومالزمة التواضع 

وم االدب والذلة والتخلق باخالق االميان اىل ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها وايثار االخرة عليها ولز
بني يدى اهللا تعاىل اىل غري ذلك من الصفات العلية واملناحى السنية انتهى وهذه املعاىن كلها حمصلة ىف كتب الغزاىل 
وغريه رضى اهللا عن مجيعهم ونفعنا بربكاهتم قال صاحب الكلم الفارقية واحلكم احلقيقية العلم النافع ما زهدك ىف 

وتقواك وبعثك على طاعة موالك وصفاك من كدر هواك وقال رمحة اهللا  دنياك ورغبك ىف اخراك وزاد ىف خوفك
  العلوم النافعة ما كانت للهمم رافعة ولالهواء قامعة وللشكوك صارفة دافعة انتهى 

وقوله تعاىل ان الذين يتلون كتاب اهللا واقاموا الصالة وانفقوا مما رزقناهم االية قال مطرف بن عبد اهللا بن الشخري 
القراء قال ع وهذا على ان يتلون مبعىن يقرءون وان جعلناه مبعىن يتبعون صح معىن االية وكانت ىف القراء  هذه ءاية
  وغريهم 

ممن اتصف بأوصاف االية وكتاب اهللا هو القرءان واقامة الصالة اي جبميع شروطها والنفقة هى ىف الصدقات 
ت فرقة هو تضعيف احلسنات وقالت فرقة هو اما ووجوه الرب ولن تبور معناه لن تكسد ويزيدهم من فضله قال

النظر اىل وجه اهللا عز و جل واما ان جيعلهم شافعني ىف غريهم ما قال للذين احسنوا احلسىن وزيادة ت وقد خرج 
ابو نعيم بإسناده عن الثورى عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليوفيهم اجورهم 

ضله قال اجورهم يدخلهم اجلنة ويزيدهم من فضله الشفاعة ملن وجبت له النار ممن صنع اليه ويزيدهم من ف
املعروف ىف الدنيا وخرج ابن ماجة ىف سننه عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصف 

اجلنة فيقول يا فالن اما تذكر  الناس صفوفا وقال ابن منري اهل اجلنة فيمر الرجل من اهل النار على الرجل من اهل
يوم استسقيتىن فسقيتك شربة قال فيشفع له ومير الرجل على الرجل فيقول اما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع له 

قال ابن منري ويقول يا فالن اما تذكر يوم بعثتىن حلاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له وخرجه الطحاوى وابن 
  رة وضاح مبعناه انتهى من التذك

وقوله تعاىل مث اورثنا الكتاب الذين اصطفينا االية اورثنا معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرقة والكتاب هنا يريد به 
معاىن الكتاب وعلمه واحكامه وعقائده فكأن اهللا تعاىل ملا اعطى امة حممد القرءان وهو قد تضمن معاىن الكتب 

كان ىف األمم قبلها قال ابن عطاء اهللا ىف التنوير قال الشيخ ابو  املنزلة قبله فكأنه ورث امة حممد الكتاب الذى
احلسن الشاذىل رمحه اهللا تعاىل اكرم املؤمنني وان كانوا عصاه فاسقني وامرهم باملعروف واهنهم عن املنكر واهجرهم 

ملؤمن املطيع رمحه هبم ال تعززا عليهم فلو كشف عن نور املؤمن العاصى لطبق السماء واالرض فما ظنك بنور ا
  ويكفيك ىف تعظيم املؤمنني وان كانوا عن اهللا غافلني قول رب العاملني مث اورثنا الكتاب 

الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات باذن اهللا فانظر كيف اثبت هلم 
هم نصيب احللم ظهور الرمحة واملغفرة ووقوع االصطفاء مع وجود ظلمهم واعلم انه ال بد ىف مملكته من عباد 

الشفاعة انتهى والذين اصطفينا يريد هبم امة حممد صلى اهللا عليه و سلم قاله ابن عباس وغريه واصطفينا معناه 
اخترنا وفضلنا والعباد عام ىف مجيع العامل واختلف ىف عود الضمري من قوله فمنهم فقال ابن عباس وغريه ما مقتضاه 

ري عائد على الذين اصطفينا وان االصناف الثالثة هى كلها ىف امة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فالظامل ان الضم
لنفسه العاصى املسرف واملقتصد متقى الكبائر وهم مجهور االمة والسابق املتقى على االطالق وقالت هذه الفرقة 



ىف يدخلوهنا عائد على االصناف الثالثة قالت عائشة  االصناف الثالثة ىف اجلنة وقاله ابو سعيد اخلدرى والضمري
وكعب دخلوها كلهم ورب الكعبة وقال ابو اسحاق السبيعي اما الذى مسعت منذ ستني سنة فكلهم ناج وقال ابن 
مسعود هذه األمة يوم القيامة اثالث ثلث يدخلون اجلنة بغري حساب وثلث حياسبون حسابا يسريا مث يدخلون اجلنة 

ئون بذنوب عظام فيقول اهللا عز و جل ما هؤالء وهو اعلم هبم فتقول املالئكة هم مذنبون اال اهنم مل وثلث جيي
يشركوا فيقول عز و جل ادخلوهم ىف سعة رمحىت وروى اسامة بن زيد ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قرأ هذه االية 

لى اهللا عليه و سلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وقال كلهم ىف اجلنة وقرأ عمر هذه االية مث قال قال رسول اهللا ص
وظاملنا مغفور له وقال عكرمة واحلسن وقتادة ما مقتضاه ان الضمري ىف منهم عائد على العباد فالظامل لنفسه الكافر 

ة واملقتصد املؤمن العاصى والسابق التقى على االطالق وقالوا هذه االية نظري قوله تعاىل وكنتم ازواجا ثالثة االي
والضمري ىف يدخلوهنا على هذا التأويل خاص باملقتصد والسابق وباقي االية بني واحلزن ىف هذه االية عام ىف مجيع 

  انواع االحزان 

وقوهلم ان ربنا لغفور شكور وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوب وجيازى على القليل من االعمال بالكثري من الثواب 
قامة اجلنة واملقامة االقامة والنصب تعب البدن واللغوب تعب النفس الالزم عن وهذا هو شكره الرب سواه ودار امل

  تعب البدن 
وقوله سبحانه والذين كفروا هلم نار جهنم هذه االية تؤيد التأويل االول من ان الثالثة االصناف هى كلها ىف اجلنة 

  ألن ذكر الكافرين افرد هاهنا 
   وقوله ال يقضى عليهم اي ال جيهز عليهم

وقوهلم ربنا اخرجنا اي يقولون هذه املقالة فيقال هلم على جهة التوبيخ او مل نعمركم االية واختلف ىف املدة الىت هى 
حد للتذكر فقال احلسن بن ايب احلسن البلوغ يريد انه اول حال التذكر وقال ابن عباس اربعون سنة وهذا قول 

عني سنة ومل يتب مسح الشيطان على وجهة وقال بأىب وجه ال حسن ورويت فيه ءاثار وروى ان العبد اذا بلغ ارب
يفلح وقيل الستني وفيه حديث ت وىف البخارى من بلغ ستني سنة فقد اعذر اهللا اليه لقوله او مل نعمركم ما يتذكر 

 امرءا فيه من تذكر وجاءكم النذير يعىن الشيب مث اسند عن اىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال اعذر اهللا
اخراجله حىت بلغ ستني سنة انتهى والنذير ىف قول اجلمهور االنبياء قال الطربى وقيل النذير الشيب وهذا ايضا قول 

  حسن 
وقوله فعليه كفره اي وبال كفره واملقت احتقارك االنسان من اجل معصيته واخلسار مصدر خسر خيسر وارأيتم 

حتتاج اىل مفعولني والرؤية ىف قوله اروىن رؤية بصر ت قال ابن هشام  تتنزل عند سيبويه منزلة اخربوىن ولذلك ال
قوله من االرض من مرادفه ىف مث قال والظاهر اهنا لبيان اجلنس مثلها ما ننسخ من آية انتهى مث اضرب سبحانه 

  عنهم بقوله بل ان يعد اي بل امنا يعدون انفسهم غرورا 
وال هنا التنقل من مكاهنا والسقوط من علوها وعن ابن مسعود ان السماء وقوله ان تزوال اي ليال تزوال ومعىن الز

  ال تدور وامنا جترى فيها الكواكب 
  وقوله تعاىل ولئن زالتا 

  قيل اراد يوم القيامة 
وقوله تعاىل ان امسكهما من احد من بعده اي من بعد تركه االمساك قال ص ان امسكهما ان نافيه مبعىن ما 



م املقدر قبل الالم املوطئة ىف لئن وهو مبعىن ميسك لدخول ان الشرطية كقوله تعاىل ولئن اتيت وامسك جواب القس
الذين اوتو الكتاب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك اي ما يتبعون وكقوله ولئن ارسلنا رحيا االية اىل قوله لظلوا من بعده 

   اي ليظلون وحذف جواب ان ىف هذه املواضع لداللة جواب القسم عليه
  وقوله من احد من زائدة لتأكيد االستغراق انتهى 

وقوله تعاىل واقسموا باهللا يعىن قريشا لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى األمم االية وذلك انه روى ان كفار 
قريش كانت قبل االسالم تنكر على اليهود والنصارى وتأخذ عليهم ىف تكذيب بعضهم بعضا وتقول لو جاءنا حنن 

لكنا اهدى من هؤالء واحدى األمم يريدون اليهود والنصارى فلما جاءهم نذير وهو حممد صلى اهللا عليه و رسول 
سلم ما زادهم اال نفورا وقرأ ابن مسعود ومكرا سيئا وحييق معناه حييط وحيل وينزل وال يستعمل اال ىف املكروه 

  وينظرون معنه ينتظرون والسنة الطريقة والعادة 
  لسنة اهللا تبديال اي لتعذيبة الكفرة املكذبني وىف هذا وعيد بني  وقوله فلن جتد

وقوله تعاىل او مل يسريوا ىف االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان اهللا 
لى رؤيتهم ملا ليعجزه من شىء ىف السموات وال ىف االرض ملا توعدهم سبحانه بسنة األولني وقفهم ىف هذه آالية ع

  رأوا من ذلك ىف طريق الشام وغريه كديار مثود وحنوها ويعجزه معناه يفوته ويفلته 
وقوله تعاىل ولو يواخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة االية قوله من دابة مبالغة واملراد بنو ءادم 

مادب من احليوان واكثره امنا هو ملنفعة ابن ءادم وبسببه ألهنم اجملازون وقيل املراد االنس واجلن وقيل املراد كل 
  والضمري ىف ظهرها عائد على االرض واألجل املسمى القيامة 

وقوله تعاىل فإن اهللا كان بعباده بصريا وعيد وفيه للمتقني وعد وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى ءاله وصحبه 
  الثالث من اجلواهر احلسان  وسلم تسليما واحلمد هللا على ما انعم انتهى اجلزء

  ىف تفسري القرءان 

  تفسري 

  سورة يس

وهي مكية بامجاع إال ان فرقة قالت ان قوله تعاىل ونكتب ما قدموا وءاثارهم نزلت يف بين سلمة حني أرادوا أن 
النيب ينتقلوا إىل جوار مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وورد يف فضل يس آثار عديدة فعن معقل بن يسار أن 

صلى اهللا عليه و سلم قال قلب القرآن يس ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر له أقرؤوها على 
موتاكم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ النسائي وهو عند الباقني خمتصر انتهى 

  من السالح 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ل يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني قد تقدم الكالم يف احلروف املقطعة وخيتص هذا املوضع قوله عز و ج
  بأقوال منها أن ابن جبري قال يس اسم 



من أمساء حممد عليه السالم وقال ابن عباس معناه يا إنسان باحلبشية وقال أيضا هو بلغة طيء وقال قتادة يس قسم 
ى طريق هدى ومهيع رشاد واختلف املفسرون يف قوله تعاىل ما أنذر آباؤهم فقال والصراط الطريق واملعىن إنك عل

عكرمة ما مبعىن الذي والتقدير الشيء الذي أنذر ءاباؤهم من النار والعذاب وحيتمل أن تكون ما مصدرية على هذا 
خلت الفاء لقطع اجلملة من القول ويكون اآلباء هم األقدمون على مر الدهر قوله فهم مع هذا التأويل مبعىن فإهنم د

اجلملة وقال قتادة ما نافية فاآلباء على هذا هم األقربون منهم وهذه اآلية كقوله تعاىل وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير وهذه النذارة املنفية هي نذارة املباشرة كما قدمنا وحق القول معناه وجب العذاب وسبق القضاء به وهذا 

من قتل ببدر وغريهم وقوله تعاىل إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال اآلية قال مكي قيل هي فيمن مل يؤمن من قريش ك
حقيقة يف اآلخرة إذا دخلوا النار وقال ابن عباس وغريه اآلية استعارة حلال الكفرة الذين أرادوا النيب صلى اهللا عليه 

ته حني بيتوه وقالت فرقة اآلية مستعارة و سلم بسوء فجعل اهللا هذه مثال هلم يف كفه إياهم عنه ومنعهم من أذاي
املعاين من منع اهللا تعاىل إياهم من اإلميان وحوله بينهم وبينه وهذا أرجح األقوال والغل ما أحاط بالعنق على معىن 
التثقيف والتضييق والتعذيب وقوله فهي حيتمل أن تعود على األغالل أي هي عريضة تبلغ حبرفها األذقان والذقن 

لحيني فتضطر املغلول إىل رفع وجهه حنو السماء وذلك هو األقماح وهو حنو اإلقناع يف اهليئة قال قتادة جمتمع ال
املقمح الرافع رأسه وحيتمل وهو قول الطربي أن تعود هي على األيدي وذلك أن الغل إمنا يكون يف العنق مع 

بعضها يف أيديهم وأرى الناس علي بن أيب  اليدين وروي أن يف مصحف ابن مسعود وأيب إنا جعلنا يف أمياهنم ويف
  طالب األقماح فجعل يديه حتت حلييه وألصقهما ورفع رأسه وقرأ اجلمهور 

سدا بضم السني يف املوضعني وقرأ محزة والكسائي وغريمها سدا بفتح السني فقيل مها مبعىن أي حائال يسد طريقهم 
كان خلقة فهو بالفتح ومعىن اآلية إن طريق اهلدى سد دوهنم وقال عكرمة ما كان مما يفعله البشر فهو بالضم وما 

وقوله تعاىل إمنا تنذر من اتبع الذكر اآلية إمنا ليست للحصر هنا بل هي على جهة ختصيص من ينفعه اإلنذار وإتباع 
ند مغيب الذكر هو العمل مبا يف كتاب اهللا واإلقتداء به قال قتادة الذكر القرءان وقوله بالغيب أي باخللوات ع

اإلنسان عن أعني البشر مث أخرب تعاىل بأحيائه املوتى ردا على الكفرة مث توعدهم بذكر كتب اآلثار واحصاء كل 
شيء وكل ما يصنعه اإلنسان فيدخل فيما قدم ويدخل يف آثاره لكنه سبحانه ذكر األمر من اجلهتني ولينبه على 

قال جابر بن عبداهللا وأبو سعيد أن هذه اآلية نزلت يف بين سلمة اآلثار اليت تبقى وتذكر بعد اإلنسان من خري وشر و
على ما تقدم وقول النيب عليه السالم هلم دياركم تكتب آثاركم واإلمام املبني قال قتادة وابن زيد هو اللوح احملفوظ 

زهري وقالت فرقة أراد صحف األعمال وقوله واضرب هلم مثال أصحاب القرية اآلية روي عن ابن عباس وال
وعكرمة أن القرية هنا هي أنطاكية واختلف يف هؤالء املرسلني فقال قتادة وغريه كانوا من احلواريني الذين بعثهم 

عيسى حني رفع وصلب الذي ألقي عليه شبهه فتفرق احلواريني يف اآلفاق فقص اهللا تعاىل هنا قصة الذين هنضوا إىل 
هللا عز و جل قال ع وهذا يرجحه قول الكفرة ما أنتم إال بشر مثلنا أنطاكية وقالت فرقة بل هؤالء أنبياء من قبل ا

فإهنا حماورة إمنا تقال ملن ادعى الرسالة من اهللا تعاىل واآلخر حمتمل وذكر املفسرون يف قصص اآلية أشياء يطول 
  يا أهل ذكرها والصحة فيها غري متيقنة فاختصرته والالزم من اآلية أن اهللا تعاىل بعث إليها رسولني فدع

القرية إىل عبادة اهللا وتوحيده فكذبومها فشدد اهللا أمرمها بثالث وقامت احلجة على أهل القرية وآمن منهم الرجل 
الذي جاء يسعى وقتلوه يف آخر أمره وكفروا وأصابتهم صيحة من السماء فخمدوا وقرأ اجلمهور فعززنا بشد 

ه وهذه األمة أنكرت النبوءات بقوهلا وما أنزل الرمحن من الزاي على معىن قوينا وشددنا وهبذا فسره جماهد وغري



شيء قال بعض املتأولني ملا كذب أهل القرية املرسلني أسرع فيهم اجلذام وقال مقاتل احتبس عنهم املطر فلذلك 
هم قالوا إنا تطرينا بكم أي تشاءمنا بكم واألظهر أن تطري هؤالء إمنا كان بسبب ما دخل قريتهم من اختالف كلمت

وافتتان الناس وقوله أئن ذكرمت جوابه حمذوف أي تطريمت قاله أبو حيان وغريه انتهى وقوهلم عليهم السالم طائركم 
معكم معناه حظكم وما صار لكم من خري وشر معكم أي من أفعالكم ومن تكسباتكم ليس هو من أجلنا وقرأ محزة 

وقرأ نافع وغريه بتسهيل الثانية وردها ياء أين ذكرمت  والكسائي وابن عامر أإن ذكرمت هبمزتني الثانية مكسورة
وأخرب تعاىل عن حال رجل جاء من أقصى املدينة يسعى مسع املرسلني وفهم عن اهللا تعاىل فدعا عند ذلك قومه إىل 

اتباعهم واإلميان هبم إذ هو احلق فروي عن ابن عباس وغريه أن اسم هذا الرجل حبيب وكان جنارا وكان فيما قال 
وهب بن منبه قد جتذم وقيل كان يف غار يعبد ربه فقال يا قوم اتبعوا املرسلني اآلية وذكر الناس يف أمساء الرسل 
صادق وصدوق وشلوم وغري هذا واهللا أعلم بصحته واختلف املفسرون يف قوله فامسعون فقال ابن عباس وغريه 

الرسل على جهة اإلستشهاد هبم واإلستحفاظ لألمر  خاطب هبا قومه أي على جهة املبالغة والتنبيه وقيل خاطب هبا
عندهم قال ع وهنا حمذوف تواترت به األحاديث والروايات وهو أهنم قتلوه فقيل له عند موته ادخل اجلنة فلما أقر 

  اهللا عينه مبا رأى من الكرامة قال يا ليت قومي يعلمون اآلية 

ك آلمنوا باهللا تعاىل وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على قيل أراد بذلك اإلشفاق والنصح هلم أي لو علموا ذل
فعلهم به وخيزيهم ذلك وهذا موجود يف جبلة البشر إذا نال الشخص عزا وخريا يف أرض غربة ودان يعلم ذلك 

  وأحبه ما نيل يف الوطن ... العز مطلوب وملتمس ... جريانه وأترابه الذين نشأ فيهم كما قيل 
ألول أشبه هبذا العبد الصاحل ويف ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم نصح قومه حيا وميتا وقال قال ع والتأويل ا

قتادة نصحهم على حالة الغضب والرضا وكذلك ال جتد املؤمن إال ناصحا للناس وقوله تعاىل وما أنزلنا على قومه 
لقريش وحتذير أن ينزل هبم من العذاب ما نزل من بعده من جند اآلية خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم فيها توعد 

بقوم حبيب النجار قال جماهد مل ينزل اهللا عليهم من جند أراد أنه مل يرسل إليهم رسوال وال استعتبهم قال قتادة واهللا 
 ما عاتب اهللا قومه بعد قتله حىت أهلكهم وقال ابن مسعود أراد مل حيتج يف تعذيبهم إىل جند بل كانت صيحة واحدة
ألهنم كانوا أيسر وأهون من ذلك واختلف يف قوله تعاىل وما كنا منزلني فقالت فرقة ما نافية وقالت فرقة ما عطف 

على جند أي من جند ومن الذي كنا منزلني على األمم مثلهم قبل ذلك وخامدون أي ساكنون موتى وقوله تعاىل يا 
ع حاهلم وعذاهبم على الكفر وتضييعهم أمر اهللا أن حسرة احلسرة التلهف وذلك أن طباع كل بشر توجب عند مسا

يشفق ويتحسر على العباد وقال الثعليب قال الضحاك إهنا حسرة املالئكة على العباد يف تكذيبهم الرسل وقال ابن 
عباس حلوا حمل من يتحسر عليه انتهى وقرأ األعرج وأبو الزناد ومسلم بن جندب يا حسرة بالوقف على اهلاء وهو 

يف معىن التحسر والتشفيق وهز النفس وقوله تعاىل ما يأتيهم من رسول اآلية متثيل لفعل قريش وإياهم عين أبلغ 
  بقوله أمل يروا كم أهلكنا 

وقرأ مجهور الناس ملا مجيع بتخفيف امليم وذلك على زيادة ما للتأكيد واملعىن جلميع وقرأ عاصم واحلسن وابن جبري 
لة إال وحمضرون قال قتادة حمشرون يوم القيامة وقوله تعاىل وآية هلم األرض امليتة أحييناها ملا بشد امليم قالوا هي مبنز

اآلية وآية معناه وعالمة على احلشر وبعث األجساد والضمري يف هلم لكفار قريش والضمري يف مثرة قيل هو عائد 
كأنه قال من مثر ما ذكرنا وما يف قوله على املاء الذي تضمنه ذكر العيون وقيل هو عائد على مجيع ما تقدم جممال 

وما عملته أيديهم قال الطربي هي اسم معطوف على الثمر أي يقع األكل من الثمر ومما عملته األيدي بالغرس 



والزراعة وحنوه وقالت فرقة هي مصدرية وقيل هي نافية والتقدير أهنم يأكلون من مثره وهو شيء مل تعمله أيديهم بل 
تعاىل عليهم واألزواج األنواع من مجيع األشياء وقوله ومما ال يعلمون نظري قوله تعاىل وخيلق ما ال  هي نعمة من اهللا

تعلمون وقوله تعاىل وآية هلم الليل نسلخ منه النهار هذه اآليات جعلها اهللا عز و جل أدلة على قدرته ووجوب 
قوله تعاىل وآية هلم الليل نسلخ منه النهار أي األلوهية له ونسلخ معناه نكشط ونقشر فهي استعارة ت قال اهلروي 

خنرجه منه إخراجا ال يبقى من ضوء النهار معه شيء انتهى ومظلمون داخلون يف الظالم ومستقر يف الشمس على 
ما يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من طريق أيب ذر بني يدي العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروهبا وهو 

ويف حديث آخر أهنا تسجد يف عني محئة ومنازل منصوبة على الظرف وهي املنازل املعروفة عند العرب  يف البخاري
وهي مثانية وعشرون منزلة يقطع القمر منها كل ليلة منزلة وعودته هي استهالله رقيقا وحينئذ يشبه العرجون وهو 

وجييء أشبه شيء باهلالل قاله احلسن والوجود  الغصن من النخلة الذي فيه مشاريخ التمر فإنه ينحين ويصفر إذا قدم
  يشهد له والقدمي معناه العتيق الذي قد مر عليه 

زمن طويل وينبغي هنا مستعملة فيما ال ميكن خالفه ألهنا ال قدرة هلا على غري ذلك والفلك فيما روي عن ابن 
ويعومون وقوله تعاىل وآية هلم أنا  عباس متحرك مستدير كفلكة املغزل فيه مجيع الكواكب ويسبحون معناه جيرون

محلنا ذرياهتم يف الفلك اآلية ذكر الذرية لضعفهم عن السفر فالنعمة فيهم أمكن والضمري املتصل بالذريات هو 
ضمري اجلنس كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم هذا أصح ما يتجه يف هذا وأما معىن اآلية فقال ابن عباس ومجاعة 

لني أصحاب نوح يف السفينة ويريد بقوله من مثله السفن املوجودة يف جنس بين آدم إىل يوم يريد بالذريات احملمو
القيامة وإياها أراد بقوله وإن نشأ نغرقهم وقال جماهد وغريه املراد بقوله إنا محلنا ذرياهتم يف الفلك املشحون السفن 

مثله ما يركبون اإلبل وسائر ما يركب فتكون  املوجودة يف بين آدم إىل يوم القيامة ويريد بقوله وخلقنا هلم من
املماثلة يف أنه مركوب مبلغ األقطار فقط ويعود قوله وإن نشأ نغرقهم على السفن املوجودة يف الناس والصريخ هنا 
مبعىن املصرخ املغيث وقوله تعاىل إال رمحة منا قال الكسائي نصب رمحة على اإلستثناء كأنه قال إال أن نرمحهم وقوله 

إىل حني يريد إىل آجاهلم املضروبة هلم مث ابتدأ األخبار عن عتو قريش بقوله وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم قال 
قتادة ومقاتل ما بني أيديهم هو عذاب األمم الذي قد سبقهم يف الزمن وهذا هو النظر اجليد وقال احلسن خوفوا مبا 

و األول يف املعىن وقوله تعاىل وإذا قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اهللا اآلية مضى من ذنوهبم ومبا يأيت منها قال ع وهذا حن
الضمري يف قوله هلم لقريش وسبب اآلية أن الكفار ملا أسلم حواشيهم من املوايل وغريهم واملستضعفني قطعوا عنهم 

دب أولئك املؤمنون نفقاهتم وصالهتم وكان األمر مبكة أوال فيه بعض اإلتصال يف وقت نزول آيات املوادعة فن
  قراباهتم من الكفار إىل أن يصلوهم وينفقوا عليهم مما رزقهم 

اهللا فقالوا عند ذلك أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه وقالت فرقة سبب اآلية إن قريشا شحت بسبب أزمة على 
ني وقوهلم حيتمل معنني املساكني مجيعا مؤمن وغري مؤمن فندهبم النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل النفقة على املساك

أحدمها خيرج على اختيار جلهال العرب فقد روي أن أعربيا كان يرعى إبله فيجعل السمان يف اخلصب واملهازيل يف 
املكان اجلدب فقيل له يف ذلك فقال أكرم ما أكرم اهللا وأهني ما أهان اهللا فيخرج قول قريش على هذا املعىن ومن 

ر والتأويل الثاين أن يكون كالمهم مبعىن اإلستهزاء بقول حممد عليه السالم إن مث إهلا أمثاهلم كن مع اهللا على املدب
هو الرزاق فكأهنم قالوا مل ال يرزقهم إهلك الذي تزعم أي حنن ال نطعم من لو يشاء هذا اإلله الذي زعمت ألطعمه 

نني أي يف أمركم لنا بالنفقة ويف غري وقوله تعاىل إن أنتم إال يف ضالل مبني حيتمل أن يكون من قول الكفرة للمؤم



ذلك من دينكم وحيتمل أن يكون من قول اهللا تعاىل للكفرة وقوهلم مىت هذا الوعد أي مىت يوم القيامة وقيل أرادوا 
مىت هذا العذاب الذي تتهددنا به وما ينظرون أي ينتظرون وما نافية وهذه الصيحة هي صيحة القيامة وهي النفخة 

يث أيب هريرة أن بعدها نفخة الصعق مث نفخة احلشر وهي اليت تدوم فماهلا من فواق واصل خيصمون األوىل ويف حد
خيتصمون واملعىن وهم يتحاورون ويتراجعون األقوال بينهم ويف مصحف أيب بن كعب خيتصمون وال إىل أهلهم 

يف الصور فإذا هم من  يرجعون إلعجال األمر بل تفيض أنفسهم حيث ما أخذهتم الصيحة وقوله سبحانه ونفخ
األجداث إىل رهبم ينسلون هذه نفخة البعث واألجداث القبور وينسلون أي ميشون مسرعني ويف قراءة ابن مسعود 
من أهبنا من مرقدنا وروي عن أيب بن كعب وغريه أن مجيع البشر ينامون نومة قبل احلشر قال ع وهذا غري صحيح 

  نا إهنا استعارة كما تقول يف اإلسناد وإمنا الوجه يف قوهلم من مرقد

قتيل هذا مرقده إىل يوم القيامة وقوله هذا ما وعد الرمحن جوز الزجاج أن يكون هذا إشارة إىل املرقد مث استأنف ما 
وعد الرمحن ويضمر اخلرب حق أو حنوه وقال اجلمهور ابتداء الكالم هذا ما وعد الرمحن واختلف يف هذه املقالة من 

زيد هي من قول الكفرة وقال قتادة وجماهد هي من قول املؤمنني للكفار وقال الفراء هي من قول قاهلا فقال ابن 
املالئكة وقالت فرقة هي من قول اهللا تعاىل على جهة التوبيخ وباقي اآلية بني وقوله تعاىل إن أصحاب اجلنة اليوم يف 

هو مساع األوتار وقال جماهد معناه نعيم قد شغل قال ابن عباس وغريه هو افتضاض األبكار وقال ابن عباس أيضا 
شغلهم قال ع وهذا هو القول الصحيح وتعيني شيء دون شيء ال قياس له وقوله سبحانه هم وأزواجهم يف ظالل 

جاء يف صحيح البخاري وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام 
يف عبادة ربه ورجل قلبه متعلق باملسجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل عادل وشاب نشأ 

طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 
ديث هو يف احملشر قال الشيخ ابن أيب ورجل ذكر اهللا تعاىل خاليا ففاضت عيناه انتهى وهذا الظل املذكور يف احل

مجرة رضي اهللا عنه وظالل اآلخرة ما فيها مباح بل كلها قد متلكت باألعمال اليت عملها العاملون الذين هداهم اهللا 
تعاىل فليس هناك لصعلوك األعمال ظل انتهى وهو كما قال فشمر عن ساق اجلد إن أردت الفوز أيها األخ 

رر املفروشة قيل ومن شرطها أن تكون عليها حجلة وإال فليست بأريكة وبذلك قيدها ابن والسالم واألرائك الس
عباس وغريه وقوله ما يدعون مبنزلة ما يتمنون قال أبو عبيدة العرب تقول ادع علي ما شئت مبعىن متن علي وقوله 

  سالم قيل هي صفة أي مسلم هلم وخالص وقيل هو مبتدأ وقيل هو خرب 

عاىل وامتازوا اليوم فيه حذف تقديره ونقول للكفرة وامتازوا معناه انفصلوا واحنجزوا ألن العامل يف مبتدإ وقوله ت
املوقف إمنا هم خمتلطون ت وهذا حيتاج إىل سند صحيح ويف الكالم إمجال ويوم القيامة هو مواطن مث خاطبهم تعاىل 

دة الشيطان هي طاعته واإلنقياد إلغوائه وقوله هذا ملا متيزوا توبيخا وتوقيفا على عهده إليهم وخمالفتهم له وعبا
صراط مستقيم إشارة إىل الشرائع إذ بعث اهللا آدم إىل ذريته مث مل ختل األرض من شريعة إىل ختم الرسالة بسيدنا 

ه اليوم حممد خامت النبيني واجلبل األمة العظيمة مث أخرب سبحانه نبيه حممدا عليه السالم أخبارا تشاركه فيه أمته بقول
خنتم على أفواههم وذلك أن الكفار جيحدون ويطلبون شهيدا عليهم من أنفسهم حسبما ورد يف احلديث الصحيح 

فعند ذلك خيتم اهللا تعاىل على أفواههم ويأمر جوارحهم بالشهادة فتشهد وقوله سبحانه ولو نشاء لطمسنا على 
أهنم يف قبضة القدرة ومبدرج العذاب قال احلسن وقتادة أعينهم الضمري يف أعينهم لكفار قريش ومعىن اآلية تبيني 

أراد األعني حقيقة واملعىن ألعميناهم فال يرون كيف ميشون ويؤيد هذا جمانسة املسخ للعمي احلقيقي وقوله فاستبقوا 



الصراط معناه على الفرض والتقدير كأنه قال ولو شئنا ألعميناهم فاحسب أو قدر أهنم يستبقون الصراط وهو 
لطريق فإين هلم باألبصار وقد أعميناهم وعبارة الثعليب وقال احلسن والسدي ولو نشاء لتركناهم عميا يترددون ا

فكيف يبصرون الطريق حينئذ انتهى وقال ابن عباس أراد أعني البصائر واملعىن لو شئنا حلتمنا عليهم بالكفر فلم 
ن ذلك مما ال يقدر عليه إال هو سبحانه وتنكيسه حتول خلقه يهتد منهم أحدا أبدا وبني تعاىل يف تنكيسه املعمرين وإ

من القوة إىل الضعف ومن الفهم إىل البله وحنو ذلك مث أخرب تعاىل عن حال نبيه حممد عليه السالم رادا على من قال 
  من الكفرة أنه شاعر وأن القرآن شعر بقوله وما علمناه الشعر اآلية 

ي حي القلب والبصرية ومل يكن ميتا لكفره وهذه استعارة قال الضحاك من كان وقوله تعاىل لتنذر من كان حيا أ
حيا معناه عاقال وحيق القول معناه حيتم العذاب وجيب اخللود وقوله تعاىل أومل يروا أنا خلقنا اآلية خماطبة لقريش 

هلا مالكون تنبيه على النعمة وقوله أيضا وقوله أيدينا عبارة عن القدرة واهللا تعاىل منزه عن اجلارحة وقوله تعاىل فهم 
وهم هلم جند حمضرون أي حيضرون هلم يف اآلخرة على معىن التوبيخ والنقمة ومسى األصنام جندا إذ هم عدة للنقمة 
من الكفرة مث أنس اهللا نبيه عليه السالم بقوله فال حيزنك قوهلم وتوعد الكفرة بقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 

 أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة اآلية والصحيح يف سبب نزول اآلية هو ما رواه ابن وهب عن مالك وقوله تعاىل
وقاله ابن إسحاق وغريه أن أيب بن خلف جاء بعظم رميم ففته يف وجه النيب صلى اهللا عليه و سلم وحياله وقال من 

امات ومقاالت إىل أن قتله النيب صلى اهللا عليه و سلم حيي هذا يا حممد وأليب هذا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مق
بيده يوم أحد طعنه حبربة يف عنقه وقوله ونسي خلقه حيتمل أن يكون نسيان الذهول وحيتمل أن يكون نسيان الترك 

إجياد  والرميم البايل املتفتت وهو الرفاث مث دهلم سبحانه على اإلعتبار بالنشأة األوىل مث عقب تعاىل بدليل ثالث يف
النار يف العود األخضر املرتوي ماء وهذا هو زناد العرب والنار موجودة يف كل عود غري أهنا يف املتخلخل املفتوح 
املسام أوجد وكذلك هو املرخ والعفار ومجع الضمري مجع من يعقل يف قوله مثلهم من حيث أن السموات واألرض 

  مجاعة وقيل مثلهم عائد على الناس وباقي اآلية بني  متضمنة من يعقل من املالئكة والثقلني هذا تأويل

  تفسري 

  سورة الصافات

  وهي مكية بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله عز و جل والصافات صفا اآلية أقسم اهللا تعاىل يف هذه اآلية بأشياء من خملوقاته قال ابن مسعود وغريه 

جل وقالت فرقة املراد صفوف بين آدم يف القتال يف الصافات هي املالئكة تصف يف السماء يف عبادة اهللا عز و 
سبيل اهللا قال ع واللفظ حيتمل أن يعم هذه املذكورات كلها قال جماهد والزاجرات هي املالئكة تزجر السحاب 

وغري ذلك من خملوقات اهللا تعاىل وقال قتادة الزاجرات هي آيات القرآن والتاليات ذكرا معناه القارئات قال جماهد 
املالئكة اليت تتلو ذكره وقال قتادة أراد بين آدم الذين يتلون كتبه املنزلة وتسبيحه وتكبريه وحنو ذلك واملقسم  أراد

عليه قوله إن إهلكم لواحد وقوله ما رد قال العراقي ما رد سخط عليه وهكذا مريد انتهى وهذا لفظه واملأل األعلى 
على باإلضافة إىل مإل األرض الذي هو أسفل والضمري يف يسعون أهل السماء الدنيا فما فوقها ومسي الكل منهم أ

للشياطني وقرأ محزة وعاصم يف رواية حفص ال يسمعون بشد السني وامليم مبعىن ال يتسمعون فينتفي على قراءة 
اجلمهور مساعهم وإن كانوا يستمعون وهو املعىن الصحيح ويعضده قوله تعاىل إهنم عن السمع ملعزولون ويقذفون 



معناه يرمجون والدحور اإلصفار واإلهانة ألن الدحر هو الدفع بعنف وقال البخاري ويقذفون يرمون ودحورا 
مطردين وقال ابن عباس مدحورا مطرودا انتهى والواصب الدائم قاله جماهد وغريه وقال أبو صاحل الواصب املوجع 

  ومنه الوصب واملعىن هذه احلال هي 

إال من شذ فخطف خربا أو نبأ فاتبعه شهاب فأحرقه والثاقب النافذ بضوءه وشعاعه املنري الغالبة على مجيع الشياطني 
قاله قتادة وغريه وقوله تعاىل فاستفتهم أهم أشد خلقا أي فال ميكنهم أن يقولوا إال أن خلق من سواهم من األمم 

الء املخاطبني وبان الضمري يف واملالئكة واجلن والسموات واألرض واملشارق واملغارب وغري ذلك هو أشد من هؤ
خلقنا يراد به ما تقدم ذكره قال جماهد وقتادة وغريمها ويؤيده ما يف مصحف ابن مسعود أم من عددنا وكذلك قرأ 

األعمش وقوله تعاىل إنا خلقناهم من طني أي خلق أصلهم وهو آدم عليه السالم والالزب واالزم يلزم ما جاوره 
جبت يا حممد من أعراضهم عن احلق وقرأ محزة والكسائي بل عجبت بضم التاء ويلصق به وهو الصلصال بل ع

وذلك على أن يكون تعاىل هو املتعجب ومعىن ذلك من اهللا تعاىل أنه صفة فعل وحنوه قوله صلى اهللا عليه و سلم 
من التعظيم  يعجب اهللا من الشاب ليست له صبوة فإمنا هي عبارة عما يظهره اهللا تعاىل يف جانب املتعجب منه

أوالتحقري حىت يصري الناس متعجبني منه قال الثعليب قال احلسني ابن الفضل التعجب من اهللا إنكار الشيء وتعظيمه 
وهو لغة العرب انتهى وقوله ويسخرون أي وهم يسخرون من نبوتك وقوله وإذا رأوا آية يستسخرون يريد باآلية 

وهو رجل من املشركني من أهل مكة لقيه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العالمة والداللة وروي أهنا نزلت يف ركانة 
جبل خال وهو يرعى غنما له وكان أقوى أهل زمانه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يا ركانة أرأيت أن 
باهلا صرعتك أتؤمن يب قال نعم فصرعه النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا مث عرض عليه آيات من دعاء شجرة وإق

وحنو ذلك مما اختلفت فيه ألفاظ احلديث فلما فرغ ذلك مل يؤمن وجاء إىل مكة فقال يا بين هاشم ساحروا 
  بصاحبكم أهل األرض فنزلت هذه اآلية فيه ويف نظرائه ويستسخرون قال جماهد وقتادة 

يدهم يف اجلواب إهنم مع معناه يسخرون مث أمر تعاىل نبيه أن جييب تقريرهم واستفهامهم عن البعث بنعم وأن يز
البعث يف صغار وذلة واستكانة والداخر الصاغر الذليل وقد تقدم بيانه غري ما مرة والزجرة الواحدة هي نفخة 

البعث قال العراقي الزجرة الصيحة بانتهار انتهى والدين اجلزاء وأمجع املفسرون على أن قوله تعاىل هذا يوم الفصل 
من قول الكفرة وإمنا املعىن يقال هلم وقوله وأزواجهم معناه أنواعهم وضرباؤهم قاله  الذي كنتم به تكذبون ليس هو

عمر وابن عباس وقتادة ومعهم ما كانوا يعبدون من دون اهللا من آدمي رضي بذلك ومن صنم ووثن توبيخا هلم 
عاىل فاهدوهم معناه وإظهار لسوء حاهلم وقال احلسن أزواجهم نساؤهم املشركات وقاله ابن عباس أيضا وقوله ت

قدموهم وامحلوهم على طريق اجلحيم مث يأمر اهللا تعاىل بوقوفهم على جهة التوبيخ هلم والسؤال قال مجهور املفسرين 
يسئلون عن أعماهلم ويوقفون على قبحها وقد تقدم قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تزول قدما عبد احلديث قال ع 

حنو ما فسره تعاىل بقوله ما لكم ال تناصرون أي أهنم مسئولون عن امتناعهم عن وحيتمل عندي أن يكون املعىن على 
التناصر وهذا على جهة التوبيخ وقرأ خالد ال تتناصرون ت قال عياض يف املدارك كان أبو إسحاق اجلبنياين ظاهر 

سنة مل يتجاوزها وهي قوله  احلزم كثري الدمعة يسرد الصيام قال ولده أبو الطاهر قال يل أيب إن إنسانا بقي يف آية
تعاىل وقفوهم إهنم مسئولون فقلت له أنت هو فسكت فعلمت أنه هو وكان إذا دخل يف الصالة لو سقط البيت 
الذي هو فيه ما التفت إقباال على صالته واشتغاال مبناجاة ربه وكان رمحه اهللا من أشد الناس تضييقا على نفسه مث 



ي واجلراد إذا وجده ويطحن قوته بيده شعريا مث جيعله بنخالته دقيقا يف قدر مع ما على أهله وكان يأكل البقل الرب
  وجد من بقل بري وغريه حىت أنه رمبا رمى بشيء منه لكلب أو هر فال يأكله 

وكان لباسه جيمعه من خرق املزابل ويرقعه وكان يتوطأ الرمل ويف الشتاء يأخذ قفاف املعاصر امللقاة على املزابل 
ما يل تالد وال ... ا حتته قال ولده أبو الطاهر وكنا إذا بقينا بال شيء نقتاته كنت أمسعه يف الليل يقول جيعله

  ... من التعرض للمنانة النكد ... إن القنوع حبمد اهللا مينعين ... وما أأمل غري اهللا من أحد ... استطرفت من نشب 
ذه اجلماعة اليت يقبل بعضها على بعض هي جن وإنس قاله انتهى وقوله تعاىل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ه

قتادة وتساؤهلم هو على معىن التقريع واللوم والتسخط والقائلون إنكم كنتم تأتوننا إما أن يكون اإلنس يقولوهنا 
يف للشياطني وهذا قول جماهد وابن زيد وإما أن يكون ضعفة اإلنس يقولوهنا للكرباء والقادة واضطراب املتأولون 

معىن قوهلم عن اليمني فعرب ابن زيد وغريه عنه بطريق اجلنة وحنو هذا من العبارات اليت هي تفسري باملعىن وال خيتص 
بنفس اللفظة والذي خيصها معان منها أن يريد باليمني القوة أي حتملوننا على طريق الضاللة بقوة ومنها أن يريد 

العمل الذي يتيمن به ومن املعاين اليت حتتملها اآلية أن يريدوا إنكم كنتم باليمني اليمن أي تأتوننا من جهة النصائح و
جتيئوننا من جهة الشهوات وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطني وقيل املعىن حتلفون لنا فاليمني على هذا 

خلفهم وعن أمياهنم وعن  القسم وقد ذهب بعض العلماء يف ذكر إبليس جهات بين آدم يف قوله من بني أيديهم ومن
مشائلهم إىل ما ذكرناه من جهة الشهوات مث أخرب تعاىل عن قول اجلن اجمليبني هلؤالء بقوهلم بل مل تكونوا مؤمنني أي 

ليس األمر كما ذكرمت بل كان لكم اكتساب الكفر وما كان لنا عليكم حجة وبنحو هذا فسر قتادة وغريه أنه قول 
عاىل بأهنم مجيعا يف العذاب مشتركون وأن هذا فعله بأهل اجلرم والكفر وقوله سبحانه إهنم اجلن إىل غاوين مث أخرب ت

  كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا 

اآلية ت جاء يف فضل ال إله إال اهللا أحاديث كثرية فمنها ما رواه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يأ أذكرك به وأدعوك به قال قل يا موسى ال إله إال اهللا قال يا رب كل عبادك أنه قال قال موسى يا رب علمين ش

يقول هذا قال قل ال إله إال اهللا قال إمنا أريد شيأ ختصين به قال يا موسى لو أن السموات السبع واألرضني السبع 
يف صحيحه واللفظ البن حبان وعنه  يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة مالت هبن ال إله إال اهللا رواه النسائي وابن حبان

صلى اهللا عليه و سلم قال وقول ال إله إال اهللا ال تترك ذنبا وال يشبهها عمل رواه احلاكم يف املستدرك على 
الصحيحني وقال صحيح اإلسناد انتهى من السالح والطائفة اليت قالت أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون هي قريش 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فرد اهللا عليهم بقوله بل جاء باحلق وصدق املرسلني الذين تقدموه وإشارهتم بالشاعر إىل 
مث أخرب تعاىل خماطبا هلم بقوله إنكم لذائقوا العذاب األليم اآلية وقوله تعاىل إال عباد اهللا املخلصني استثناء منقطع 

ل أن يعود على الكاس وحيتمل أن يعود على اخلمر وهؤالء املؤمنون وقوله معلوم معناه عندهم وقوله بيضاء حيتم
وهو أظهر قال احلسن مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب ويف قراءة ابن مسعود صفراء فهذا وصف اخلمر وحدها 

والغول اسم عام يف األذى وقال ابن عباس وغريه الغول وجع يف البطن وقال قتادة هو صداع يف الرأس وينزفون 
إذا سكر وبإذهاب العقل فسره ابن عباس وقرأ محزة والكسائي ينزفون بكسر الزاي من  من قولك نزف الرجل

أترف وله معنيان أحدمها سكر والثاين نفد شرابه وهذا كله منفي عن أهل اجلنة وقاصرات الطرف قال ابن عباس 
 يف مجال وقوله تعاىل وغريه معناه على أزواجهن أي ال ينظرون إىل غريهم وعني مجع عيناء وهي الكبرية العينني

  كأهنن بيض مكنون قال ابن جبري والسدي شبه ألواهنن بلون قشر البيضة 



الداخلي وهو املكنون أي املصون ورجحه الطربي وقال اجلمهور شبه ألواهنن بلون قشر البيضة من النعام وهو 
البيض املكنون أراد به  بياض قد خالطته صفرة حسنة ومكنون أي بالريش وقال ابن عباس فيما حكى الطربي

اجلوهر املصون قال ع وهذا يرده لفظ اآلية فال يصح عن ابن عباس وقوله تعاىل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
قال قائل منهم اآلية هذا التساؤل الذي بني أهل اجلنة هو تساؤل راحة وتنعم يتذاكرون أمورهم يف اجلنة وأمر الدنيا 

ا مث أخرب تعاىل عن قول قائل منهم يف قصته وهو مثال لكل من له قرين سوء فيعطي هذا وحال الطاعة واإلميان فيه
املثال التحفظ من قرناء السوء قال الثعليب قوله إين كان يل قرين قال جماهد كان شيطانا انتهى وقال ابن عباس 

أهنما كانا شريكني بثمانية  وغريه كان هذان من البشر مؤمن وكافر وقال فرات بن ثعلبة البهراين يف قصص هذين
آالف دينار فكان أحدمها مشغوال بعبادة اهللا وكان اآلخر كافرا مقبال على ماله فحل الشركة مع املؤمن وبقي 
وحده لتقصري املؤمن يف التجارة وجعل الكافر كلما اشترى شيأ من دار أو جارية أو بستان وحنوه عرضه على 

د ذلك ويتصدق بنحو ذلك ليشتري به من اهللا تعاىل يف اجلنة فكان من أمرمها املؤمن وفخر عليه فيمضي املؤمن عن
يف اآلخرة ما تضمنته هذه اآلية وحكى السهيلي أن هذين الرجلني مها املذكوران يف قوله تعاىل واضرب هلم مثال 

عباس وغريه وقوله  رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب اآلية انتهى ومدينون معناه جمازون حماسبون قاله ابن
تعاىل قال هل أنتم مطلعون اآلية يف الكالم حذف تقديره فقال هلذا الرجل حاضروه من املالئكة أن قرينك هذا يف 
جهنم يعذب فقال عند ذلك هل أنتم مطلعون خياطب بأنتم املالئكة أو رفقاءه يف اجلنة أو خدمته وكل هذا حكي 

  مطلعون بسكون الطاء وفتح املهدوي وقرأ أبو عمرو يف رواية حسني 

النون وقريء شاذا مطلعون بسكون الطاء وكسر النون قال ابن عباس وغريه سواء اجلحيم وسطه فقال له املؤمن 
عند ذلك تاهللا إن كدت لترديين أي هتلكين بإغوائك والردى اهلالك وقول املؤمن أفما حنن مبيتني إىل قوله مبعذبني 

ه يف اجلنة ملا رأى ما نزل بقرينه ونظر إىل حاله يف اجلنة وحال رفقائه قدر النعمة قدرها حيتمل أن تكون خماطبة لرفقائ
فقال هلم على جهة التوقيف على النعمة أفما حنن مبيتني وال معذبني وجييء على هذا التأويل قوله إن هذا هلو الفوز 

أفما حنن مبيتني أن تكون خماطبة لقرينه على جهة العظيم إىل قوله العاملون متصال بكالمه خطابا لرفقائه وحيتمل قوله 
التوبيخ كأنه يقول أين الذي كنت تقول من أنا منوت وليس بعد املوت عقاب وال عذاب ويكون قوله تعاىل إن هذا 
هلو الفوز العظيم إىل قوله العاملون حيتمل أن يكون من خطاب املؤمن لقرينه وإليه ذهب قتادة وحيتمل أن يكون من 

اهللا تعاىل حملمد عليه السالم وأمته ويقوى هذا قوله ملثل هذا فليعمل العاملون وهو حض على العمل واآلخرة  خطاب
ليست بدار عمل وقوله تعاىل أذلك خري نزال أم شجرة الزقوم املراد باآلية تقرير قريش والكفار قال ع ويف بعض 

 إن مس جسم أحد تورم ومات منه يف أغلب األمر البالد اجلدبة اجملاورة للصحارى شجرة مرة مسمومة هلا لنب
تسمى شجرة الزقوم والتزقم يف كالم العرب البلع على شدة وجهد وقوله تعاىل إنا جعلناها فتنة للظاملني قال قتادة 

وجماهد والسدي يريد أبا جهل ونظرءاه وقد تقدم بيان ذلك وقوله تعاىل كأنه رؤس الشياطني اختلف يف معناه 
قة شبه طلعها بثمر شجرة معروفة يقال هلا رؤس الشياطني وهي بناحية اليمن يقال هلا األسنت وقالت فرقة فقالت فر

شبه برؤوس صنف من احليات يقال هلا الشياطني وهي ذوات أعراف وقالت فرقة شبه مبا استقر يف النفوس من 
  كراهة رؤوس الشياطني وقبحها وإن كانت ال ترى 

أيقتلين واملشريف مضاجعي ... يأ بغاية القبح قالوا كأنه شيطان وحنو هذا قول امريء القيس ألن الناس إذا وصفوا ش
  ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال ... 



فإمنا شبه مبا استقر يف النفوس من هيئتها والشوب املزاج واخللط قاله ابن عباس وقتادة واحلميم السخن جدا من 
الذي هو طينة اخلبال صديدهم وما ينماع منهم هذا قول مجاعة من املفسرين املاء وحنوه فرييد به هاهنا شراهبم 

وقوله تعاىل مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم كقوله تعاىل يطوفون بينهما وبني محيم آن وقوله سبحانه إهنم ألفوا آباءهم 
عليه وقوله تعاىل فانظر اآلية متثيل لقريش ويهرعون معناه يسرعون قاله قتادة وغريه وهذا تكسبهم للكفر وحرصهم 

كيف كان عاقبة املنذرين يقتضي اإلخبار بأنه عذهبم ولذلك حسن اإلستثناء يف قوله إال عباد اهللا املخلصني ونداء 
نوح تضمن أشياء كطلب النصرة والدعاء على قومه وغري ذلك قال أبو حيان فلنعم اجمليبون جواب قسم كقوله 

وص باملدح حمذوف أي فلنعم اجمليبون حنن انتهى وقوله تعاىل وجعلنا ذريته هم ميينا لنعم السيدان وجدمتا واملخص
الباقني قال ابن عباس وقتادة أهل األرض كلهم من ذرية نوح وقالت فرقة إن اهللا تعاىل أبقى ذرية نوح ومد نسله 

ر عن علماء األمة وقالوا وليس األمر بأن أهل الدنيا احنصروا إىل نسله بل يف األمم من ال يرجع إليه واألول أشه
نوح هو آدم األصغر قال السهيلي ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف قوله عز و جل وجعلنا 

ذريته هم الباقني إهنم سام وحام ويافث انتهى وقوله تعاىل وتركنا عليه يف اآلخرين معناه ثناء حسنا مجيال باقيا آخر 
ه وسالم رفع باإلبتداء مستأنف سلم اهللا به عليه ليقتدي بذلك البشر ت قال أبو عمر يف الدهر قاله ابن عباس وغري

  التمهيد قال سعيد يعين ابن 

عبد الرمحن اجلمحي بلغين أنه من قال حني ميسى سالم على نوح يف العاملني مل تلدغه عقرب ذكر هذا عند قول 
أما لو أنك قلت حني امسيت اعوذ بكلمات اهللا التامات  النيب صلى اهللا عليه و سلم لألسلمي الذي لدغته عقرب

من شر ما خلق مل تضركك ان شاء اهللا قال ابو عمر وروي ابن وهب هذا احلديث عن مالك يعين حديث اعوذ 
بكلمات اهللا التامات بإسناده مثل ما يف املوطإ إال انه قال يف ءاخره مل يضرك شيء انتهى وقوله تعاىل مث اغرقنا 

ن قال مجاعة من العلماء ان الغرق عم مجيع الناس واسندوا يف ذلك احاديث قالوا ومل يكن الناس حينئذ هبذه اآلخري
الكثرة الن عهد ءادم كان قريبا وكانت دعوة نوح ونبوته قد بلغت مجيعهم لطول املدة واللبث فيهم فتمادوا على 

رق اهللا مجيعهم وقوله تعاىل وإن من شيعته قال ابن كفرهم ومل يقبلوا ما دعاهم اليه من عبادة الرمحن فلذلك اغ
عباس وغريه الضمري عائد على نوح واملعىن يف الدين والتوحيد وقال الطربي وغريه عن الفراء الضمري عائد على 
وبيخ حممد واالشارة اليه وقوله أئفكا استفهام مبعىن التقرير اي اكذبا وحماال ءاهلة دون اهللا تريدون وقوله فما ظنكم ت

وحتذير وتوعد وقوله تعاىل فنظر يف النجوم روي ان قومه كان هلم عيد خيرجون اليه فدعوا ابراهيم عليه السالم إىل 
اخلروج معهم فنظر حينئذ واعتذر بالسقم واراد البقاء ليخالفهم إىل االصنام وروي ان علم النجوم كان عندهم 

لت فرقة وقوله اين سقيم من املعاريض اجلائزة وقوله تعاىل فراغ منظورا فيه مستعمال فاومههم هو من تلك اجلهة قا
إىل ءاهلتهم راغ معناه مال وقوله أال تأكلون هو على جهة االستهزاء بعبدة تلك االصنام مث مال عند ذلك إىل 
قيل ضرب تلك االصنام بفاس حىت جعلها جذاذا واختلف يف معىن قوله باليمني فقال ابن عباس اراد ميىن يديه و

  اراد بقوته النه كان جيمع يديه معا بالفاس وقيل اراد باليمني القسم يف قوله وتاهللا الكيدن اصنامكم 

والضمري يف اقبلوا لكفار قومه ويزفون معناه يسرعون واختلف املتأولون يف قوله وما تعملون فمذهب مجاعة من 
ه اآلية عندهم قاعدة يف خلق اهللا تعاىل افعال العباد املفسرين ان ما مصدرية واملعىن ان اهللا خلقكم واعمالكم وهذ

وهو مذهب اهل السنة وقالت فرقة ما مبعىن الذي والبنيان قيل كان يف موضع ايقاد النار وقيل بل كان للمنجنيق 
ر الذي رمي عنه واهللا اعلم وقوله اين ذاهب اىل ريب اآلية قالت فرقة كان قوله هذا بعد خروجه من النار وانه اشا



بذهابه اىل هجرته من ارض بابل حيث كانت مملكة منرود فخرج اىل الشام وقالت فرقة قال هذه املقالة قبل ان 
يطرح يف النار وامنا اراد لقاء اهللا ألنه ظن ان النار سيموت فيها وقال سيهدين اي اىل اجلنة حنا إىل هذا املعىن قتادة 

 الصفاء وهو حممل حسن يف اين ذاهب وحده والتأويل األول قال ع وللعارفني هبذا الذهاب متسك واحتجاج يف
أظهر يف منط اآلية مبا يأيت بعد ألن اهلداية معه تترتب والدعاء يف الولد كذلك وال يصح مع ذهاب املوت وباقي 
اآلية تقدم قصصها وان الراجح ان الذبيح هو امساعيل وذكر الطربي ان ابن عباس قال الذبيح امساعيل وتزعم 

ليهود انه اسحاق وكذبت اليهود وذكر ايضا ان عمر بن عبدالعزيز سأل عن ذلك رجال يهوديا كان اسلم وحسن ا
اسالمه فقال الذبيح هو امساعيل وان اليهود لتعلم ذلك ولكنهم حيسدونكم معشر العرب ان تكون هذه اآليات 

نة قاله ابن عباس وغريه وقال قتادة السعي على والفضل واهللا يف ابيكم والسعي يف هذه اآلية العمل والعبادة واملعو
القدم يريد سعيا متمكنا وهذا يف املعىن حنو األول وقوله إين أرى يف املنام اآلية حيتمل أن يكون رأى ذلك بعينه 

ورؤيا األنبياء وحي وعني له وقت اإلمتثال وحيتمل أنه أمر يف نومه بذحبه فعرب عن ذلك بقوله إين أرى أي أرى ما 
  وجب أن أذحبك قال ابن العريب يف أحكامه ي

واعلم ان رؤيا األنبياء وحي فما القى إليهم ونفث به امللك يف روعهم وضرب املثل له عليهم فهو حق ولذلك قالت 
رؤيا يربئىن اهللا هبا وقد بينا  -عائشة وما كنت اظن أنه ينزل يف قرءان يتلى ولكىن رجوت أن يرى رسول اهللا ص 

ا وأن البارى تعاىل يضرهبا مثال للناس فمنها أمساء وكىن فمنها رؤيا خترج بصفتها ومنها رؤيا خترج حقيقة الرؤي
بتأويل وهو كنيتها وملا استسلم إبراهيم وولده إمساعيل عليهما السالم لقضاء اهللا أعطي إبراهيم ذبيحا فداء وقيل له 

فيه وهو كناية ال اسم وجعله مصدقا للرؤيا مببادرة هذا فداء ولدك فامتثل فيه ما رأيت فإنه حقيقة ما خطبناك 
االمتثال انتهى وقوله تعاىل فلما اسلما أي اسلما أنفسهما واستسلما هللا عز و جل وقرأ ابن عباس ومجاعة سلما 
واملعىن فوضا إليه يف قضائه وقدره سبحانه فأسلم إبراهيم ابنه واسلم االبن نفسه قال بعض البصريني جواب ملا 

ف تقديره فلما اسلما وتله للجبني اجزل اجرمها وحنو هذا مما يقتضيه املعىن وتله معناه وضعه بقوة ومنه حمذو
يف يده أي وضعه بقوة وللجبني معناه لتلك اجلهة وعليها كما يقولون يف  -احلديث يف القدح فتله رسول اهللا ص 

بينان ما اكتنف اجلبهة من هاهنا ومن هاهنا وأن املثل وخر ضريعا لليدين وللفم وكما تقول سقط لشقه األيسر واجل
من قوله أن يا إبراهيم مفسرة ال موضع هلا من اإلعراب وصدقت الرؤيا حيتمل أن يريد بقلبك أو بعملك والرؤيا 

اسم ملا يرى من قبل اهللا تعاىل واملنام واحللم اسم ملا يرى من قبل الشيطان ومنه احلديث الصحيح الرؤيا من اهللا 
لم اسم ملا يرى من قبل اهللا تعاىل واملنام واحللم اسم ملا يرى من قبل الشيطان ومنه احلديث الصحيح الرؤيا من واحل

اهللا واحللم من الشيطان والبالء االختبار والذبح العظيم يف قول اجلمهور كبش أبيض أعني وجده وراءه مربوطا 
لى الفعل خالفا للمعتزلة قال أمحد بن نصر الداودي وأن بسمرة وأهل السنة على أن هذه القصة نسخ فيها العزم ع

  نسخ اهللا آية قبل العمل هبا فإمنا قبل العمل هبا فإمنا ينسخها بعد اعتقاد قبوهلا وهو عمل انتهى 

من تفسريه عند قوله تعاىل ما ننسخ من آية قال ع وال خالف أن إبراهيم أمر الشفرة على حلق ابنه فلم تقطع 
أمر الذبح كان مبىن وقال الشعيب رأيت قرين كبش إبراهيم معلقتني يف الكعبة وروى عمران بن حصني واجلمهور أن 
قال يا فاطمة قومى ألضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه  -أن النيب ص 

ت وأنا من املسلمني قال عمران قلت قويل إن صاليت ونسكى وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمر
يا رسول اهللا هذا لك وألهل بيتك خاصة أم للمسلمني عامة قال ال بل للمسلمني عامة رواه احلاكم يف املستدرك 



انتهى من السالح وقوله تعاىل وظامل لنفسه توعد ملن كفر من اليهود مبحمد عليه السالم والكتاب املستبني هو 
ن مسعود إلياس هو إدريس عليه السالم وقالت فرقة هو من ولد هارون وقرأ نافع وابن عامر التوراة قال قتادة واب

على ءال ياسني وقرأ الباقون على الياسني بألف مكسورة والم ساكنة فوجهت األوىل على أهنا مبعىن أهل وياسني 
ي وقرأ ابن مسعود واألعمش وأن اسم إللياس وقيل هو اسم حملمد عليه السالم ووجهت الثانية على أهنا مجع الياس

إدريس ملن املرسلني وسالم على إدريس قال السهيلي قال ابن جين العرب تتالعب باألمساء األعجمية تالعبا فياسني 
وإلياس والياسني شيء واحد انتهى ت وحكى الثعليب هنا حكاية عن عبدالعزيز بن أيب رواد عن رجل لقي إلياس يف 

خربه بعدد األبدال وعن اخلضر يف حكاية طويلة ال ينبغي إنكار مثلها فأولياء اهللا يكاشفون أيام مروان بن احلكم وأ
بعجائب فال حيرم األنسان التصديق هبا جعلنا اهللا من زمرة أوليائه انتهى وقوله اتدعون بعال معناه اتعبدون قال 

إسحاق عن فرقة إن بعال اسم امرأة احلسن والضحاك وابن زيد بعل اسم ضم كان هلم ويقال له بعلبك وذكر ابن 
  كانت اتتهم بضاللة وقرأ محزة والكساءي وعاصم اهللا ربكم 

ورب ءابائكم كل ذلك بالنصب بدال من قوله أحسن اخلالقني وقرأ الباقون كل ذلك بالرفع على القطع 
وقوله تعاىل وأنكم واإلستيناف والضمري يف كذبوه عائد على قوم إلياس وحمضرون معناه جمموعون لعذاب اهللا 

وهو  -لتمرون عليهم خماطبة لقريش مث وخبهم بقوله أفال تعقلون وقوله تعاىل وأن يونس اآلية هو يونس بن مىت ص 
من بىن إسرائيل وقوله تعاىل إذ ابق اآلية وذلك أنه ملا أخرب قومه بوقت جميء العذاب وغاب عنهم مث أن قومه ملا 

هللا فقبل توبتهم فلما مضى وقت العذاب ومل يصبهم قال يونس ال ارجع إليهم بوجه رأوا خمايل العذاب أنابوا إىل ا
كذاب وروي أنه كان يف سريهتم أن يقتلوا الكذاب فأبق إىل الفلك أي أراد اهلروب ودخل يف البحر وعرب عن 

وابعدت يف البحر  هروبه باإلباق من حيث أنه فر عن غري إذن مواله فروي عن ابن مسعود أنه ملا حصل يف السفينة
ركدت ومل جتر وغريها من السفن جيري ميينا ومشاال فقال أهلها أن فينا لصاحب ذنب وبه حيبسنا اهللا تعاىل فقالوا 
لنقترع فأخذوا لكل واحد سهما واقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثالث مرات فطرح حينئذ نفسه والتقمه 

ين مل اجعل يونس لك رزقا وإمنا جعلت بطنك له حرزا وسجنا فهذا احلوت وروي أن اهللا تعاىل أوحى إىل احلوت إ
معىن فساهم واملدحض املغلوب يف حماجةأو مسامهة وعبارة ابن العريب يف األحكام وأوحى اهللا تعاىل إىل احلوت أنا مل 

 عبدا جنعل يونس لك رزقا وإمنا جعلنا بطنك له مسجدا احلديث انتهى ولفظة مسجد احسن من السجن فرحم اهللا
لزم األدب ال سيما مع أنبيائه واصفيائه واملليم الذي أتى ما يالم عليه وبذلك فسر جماهد وابن زيد وقوله سبحانه 
فلوال أنه كان من املسبحني قيل املراد القائلني سبحان اهللا يف بطن احلوت قاله ابن جريج وقالت فرقة بل التسبيح 

  يف هنا الصالة قال ابن عباس وغريه صالته 

وقت الرخاء نفعته يف وقت الشدة وقال هذا مجاعة من العلماء وقال الضحاك بن قيس على منربه اذكروا اهللا عباد 
اهللا يف الرخاء يذكركم يف الشدة أن يونس كان عبداهللا ذاكرا له فلما أصابته الشدة نفعه ذلك قال اهللا عز و جل 

يبعثون وأن فرعون كان طاغيا باغيا فلما أدركه الغرق قال ءامنت  فلوال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم
فلم ينفعه ذلك فاذكروا اهللا يف الرخاء يذكركم يف الشدة وقال ابن جبري اإلشارة بقوله من املسبحني إىل قوله ال إله 

يحاء الىت ال شجر فيها إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني وقوله سبحانه فنبذناه بالعراء اآلية العراء األرض الف
وال معلم قال ابن عباس وغريه يف قوله وهو سقيم أنه كالطفل املنفوس بضعة حلم وقال بعضهم كاللحم الينء إال أنه 

مل ينقص من خلقه شيء فأنعشه اهللا يف ظل اليقطينة بلنب اروية كانت تغاديه وتراوحه وقيل بل كان يتغذى من 



م وأنواع شهواته قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن ميمون اليقطني القرع خاصة اليقطينة وجيد منها ألوان الطعا
وقيل كل ما ال يقوم على ساق كالبقول والقرع والبطيخ وحنوه مما ميوت من عامة ومشهور اللغة أن اليقظني هو 

وهو جيمع  القرع فنبت حلم يونس عليه السالم وصح وحسن لونه ألن ورق القرع انفع شيء ملن تسلخ جلده
خصاال محيدة برد الظل ولني امللمس وأن الذباب ال يقرهبا حكى النقاش أن ماء ورق القرع إذا رش به مكان مل 

يقربه ذباب وروي أنه كان يوما نائما فأيبس اهللا تلك اليقطينة وقيل بعث عليها األرضة فقطعت ورقها فانتبه يونس 
 إليه يا يونس جزعت ليبس اليقطينة ومل جتزع إلهالك مائة ألف أو حلر الشمس فعز عليه شأهنا وجزع له فأوحى اهللا

يزيدون تابوا فتبت عليهم وقوله تعاىل وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون قال اجلمهور أن هذه الرسالة هي رسالته 
  األوىل ذكرها اهللا يف ءاخر القصص وقال قتادة وغريه هذه رسالة أخرى 

إىل أهل نينوى من ناحية املوصل وقرأ اجلمهور أو يزيدون فقال ابن عباس أو مبعىن بل بعد أن نبذ بالعراء وهي 
وروي عنه أنه قرأ بل يزيدون وقالت فرقة أو هنا مبعىن الواو وقرأ جعفر بن حممد ويزيدون وقال املربد وكثري من 

لف أو يزيدون وروى أيب بن البصريني قوله أو يزيدون املعىن على نظر البشر وحرزهم أي من رآهم قال مائة أ
أهنم كانوا مائة وعشرين ألفا ت وعباره أمحد بن نصر الداودي وعن أيب بن كعب قال سألت  -كعب عن النيب ص 

عن الزيادتني احلسىن وزيادة وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون قال يزيدون عشرين ألفا واحسبه قال  -النيب ص 
وجه اهللا عز و جل انتهى ويف قوله فآمنوا فمتعناهم إىل حني مثال لقريش أن آمنوا  احلسىن اجلنة والزيادة النظر إىل

ومن هنا حسن انتقال القول واحملاورة إليهم بقوله فاستفتهم فإمنا يعود على ضمريهم على ما يف املعين من ذكرهم 
اهللا عن قوهلم مث أخرب اهللا تعاىل عن واالستفتاء السؤال وهو هنا مبعىن التقريع والتوبيخ يف جعلهم البنات هللا تعاىل 

فرقة منهم بلغ هبا االفك والكذب إىل أن قالت ولد اهللا املالئكة ألنه نكح يف سروات اجلن تعاىل اهللا عن قوهلم وهذه 
فرقة من بىن مدجل فيما روي وقرأ اجلمهور اصطفى البنات هبمزة االستفهام على جهة التقريع والتوبيخ وقوله تعاىل 

بينه وبني اجلنة نسبا اجلنة هنا قيل هم املالئكة ألهنا مستجنة أي مستترة وقيل اجلنة هم الشياطني والضمري  وجعلوا
يف جعلوا لفرقة من كفار قريش والعرب ولقد علمت اجلنة أهنم حملضرون أي ستحضر أمر اهللا وثوابه وعقابه مث نزه 

خلصني ألهنم يصفونه بصفاته العلى وقالت فرقة استثناهم من تعاىل نفسه عما يصفه الكفرة ومن هذا استثىن عباده امل
قوله حملضرون وعبارة الثعليب ولقد علمت اجلنة أي املالئكة أن قائلي هذه املقالة من الكفرة حملضرون يف النار وقيل 

  للحساب واألول أوىل ألن األحضار مىت 

إهنم ناجون من النار انتهى يف البخاري حملضرون أي جاء يف هذه الصورة عين به العذاب اال عباد اهللا املخلصني ف
سيحضرون للحساب انتهى وقوله تعاىل فإنكم وما تعبدون مبعىن قل هلم يا حممد إنكم وأصنامكم ما أنتم مبضلني 
أحدا بسببها وعليها إال من قد سبق عليه القضاء فإنه يصلى اجلحيم يف اآلخرة وليس لكم اضالل من هدى اهللا 

لت فرقة عليه مبعىن به والفاتن املضل يف هذا املوضع وكذلك فسره ابن عباس وغريه وحذفت الياء من تعاىل وقا
صال لإلضافة مث حكى سبحانه قول املالئكة وما منا إال له مقام معلوم وهذا يؤيد أن اجلنة أراد هبا املالئكة وتقدير 

فيها موضع قدم إال وفيه ملك ساجد أو واقف أن السماء ما  -الكالم وما منا ملك وروت عائشة عن النيب ص 
يصلي وعن ابن مسعود وغريه حنوه والصافون معناه الواقفون صفوفا واملسبحون حيتمل أن يريد به الصالة وحيتمل 
أن يريد قول سبحان اهللا قال الزهراوي قيل أن املسلمني إمنا اصطفوا يف الصالة مذ نزلت هذه اآلية وال يصصف 

 -لل غري املسلمني مث ذكر تعاىل مقالة بعض الكفار قال قتادة وغريه فإهنم قبل نبوة نبينا حممد ص أحد من أهل امل



قالوا لو كان لنا كتاب أو جاءنا رسول لكنا عباد اهللا املخلصني فلما جاءهم حممد كفروا به فسوف يعلمون وهذا 
قد حقت بأن رسله سبحانه هم املنصورن على وعيد حمض مث أنس تعاىل نبيه وأولياءه بأن القضاء قد سبق والكلمة 

من ناواهم وجند اهللا هم الغزاة وقوله تعاىل فتول عنهم أمر لنبيه باملوادعة ووعد مجيل وحىت حني قيل هو يوم بدر 
ووعيد هلم مث وجنهم على استعجال  -وقيل يوم القيامة وقوله تعاىل وابصرهم فسوف يبصرون وعد للنيب ص 

ي العذاب بساحتهم فساء صباح املنذرين والساحة الفناء وسوء الصباح أيضا مستعمل يف ورود العذاب فإذا نزل أ
  ملا أشرف على خيرب  -الغارات ت ومنه قول النيب ص 

اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين انتهى وقرأ ابن مسعود صباح والعزة يف قوله 
ائنة لألنبياء واملؤمنني وكذلك قال الفقهاء من أجل أهنا مربوبة قال حممد بن سحنون وغريه رب العزة املخلوقة الك

من حلف بعزة فإن كان أراد صفته الذاتية فهي ميني وإن كان أراد عزته الىت خلق بني عباد وهي الىت يف قوله رب 
 -املرسلني فإمنا أنا أحدهم ص  أنه قال إذا سلمتم علي فسلموا على -العزة فليست بيمني وروي عن النيب ص 

  وعلى ءاله وعلى مجيع النبيني وسلم 
  تفسري 

  سورة ص

  وهي مكية بإمجاع 
بسم اهللا الرمحن الرحيم قرأ أيب بن كعب واحلسن وابن أيب إسحاق صاد بكسر الدال واملعىن ماثل القرءان بعملك 

مهور أنه حرف معجم يدخله ما يدخل أوائل وقاربه بطاعتك وكذا فسره احلسن أي انظر أين عملك منه وقال اجل
السور من األقوال وخيتص هذا بأن قال بعض الناس معناه صدق حممد وقال الضحاك معناه صدق اهللا وقال حممد بن 
كعب القرظي هو مفتاح أمساء اهللا صمد صادق وحنوه وقوله والقرءان ذى الذكر قسم قال ابن عباس وغريه معناه 

خلد وقال قتادة ذى التذكرة للناس واهلداية هلم قالت فرقة ذى الذكر لألمم والقصص ذى الشرف الباقى امل
والغيوب ت وال مانع من أن يراد اجلميع قال ع وأما جواب القسم فاختلف فيه فقالت فرقة اجلواب يف قوله ص إذ 

  هو مبعىن صدق اهللا أو صدق حممد وقال الكوفيون والزجاج اجلواب يف قوله أن 

ختاصم أهل النار وقال بعض البصريني ومنهم األخفش اجلواب قي قوله أن كل األكذب الرسل قال ع  ذلك حلق
وهذان القوالن بعيدان وقال قتادة والطربي اجلواب مقدر قبل بل وهذا هو الصحيح تقديره والقرآن ما األمر كما 

رسلني وهو ما أثبت جوابا للقرآن حني يزعمون وحنو هذا من التقدير فتدبره وقال أبو حيان اجلواب انك ملن امل
أقسم به انتهى وهو حسن قال أبو حيان وقوله يف عزة هي قراءة اجلمهور وعن الكسائي بالغني املعجمة والراءاي 
يف غفلة انتهى والعزة هنا املعازة واملغالبة والشقاق وحنوه أي هم يف شق واحلق يف شق وكم للتكثري وهي خرب فيه 

يف موضع نصب بأهلكنا وقوله فنادوا معناه مستغيثني واملعىن أهنم فعلوا ذلك بعد املعاينة فلم مثال ووعيد وهي 
ينفعهم ذلك ومل يكن يف وقت نفع والت مبعىن ليس وامسها مقدر عند سيبويه تقديره والت احلني حني مناص 

رار ضبط القوم والضمري يف عجبوا واملناص املفرناص ينوص اذا فروفات قال ابن عباس املعىن ليس حبني نزوال وال ف
الكفار قريش قوله تعاىل وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم اآلية روى يف قصص هذه اآلية أن 

اشراف قريش اجتمعوا عند مرض أيب طالب وقالوا أن من القبيح علينا أن ميوت أبو طالب ونوذي حممدا بعده 



مات ءاذوه ولكن لنذهب اىل أيب طالب فينصفنا منه ويربط بيننا وبينه ربطا  فتقول العرب تركوه مدة عمه فلما
فنهضوا اليه فقالوا يا أبا طالب أن حممدا يسب آهلتنا ويسفه آراءنا وحنن ال نقاره على ذلك ولكن افصل بيننا وبينه 

منا بشيء من هذا فبعث أبو يف حياتك بأن يقيم يف منزله يعبد ربه الذي يزعم ويدع آهلتنا وسبها وال يعرض ألحد 
طالب اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد إن قومك قد دعوك اىل النصفة وهي أن تدعهم وتعبد ربك 

  وحدك فقال أو غري ذلك يا عم قال وما هو قال يعطونين كلمة تدين هلم هبا العرب 

قال ال اله اال اهللا فنفروا عند ذلك وقالوا ما يرضيك منا  وتؤدي اليهم اجلزية هبا العجم قالوا وما هي فانا نبادر اليها
غري هذا قال واهللا لو أعطيتموين األرض ذهبا وماال ويف رواية لو جعلتم الشمس يف مييين والقمر يف مشايل ما أرضاين 

ذا منكم غريها فقاموا عند ذلك وبعضهم يقول لبعض اجعل اآلهلة اهلا واحدا أن هذا لشيء عجاب ويرددون ه
املعىن وعقبة بن ايب معيط يقول امشوا واصربوا على آهلتكم فقوله تعاىل وانطلق املأل عن خروجهم عن أيب طالب 
وانطالقهم من ذلك اجلمع هذا قول مجاعة من املفسرين وقوله أن امشوا نقل االمام الفخران أن مبعىن أي انتهى 

يراد منا االنقياد له وأن نكون له اتباعا ويريدون بامللة وقوهلم أن هذا لشيء يراد يريدون ظهور حممد وعلوه أي 
اآلخرة ملة عيسى قال ابن عباس وغريه وذلك أهنا ملة شهر فيها التثليث مث توعدهم سبحانه بقوله بل ملا يذوقوا 
 أم عذاب أي لو أذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق وقوله تعاىل أم عندهم خزائن رمحة ربك اآلية عبارة الثعليب

عندهم خزائن رمحة ربك يعين مفاتيح النبؤة حىت يعطوا من اختاروا نظريها أهم يقسمون رمحة ربك أم هلم ملك 
السموات واألرض وما بينهما يعين أن ذلك هللا تعاىل يصطفي من يشاء فلريتقوا يف األسباب فليصعدوا فيما يوصلهم 

هذا أمر توبيخ وتعجيز انتهى وحنوه كالم ع مث وعد اهللا نبيه اىل السماوات فليأتوا منها بالوحي اىل من خيتارون و
النصر فقال جند ما هنالك مهزوم أي مغلوب ممنوع من الصعود اىل السماء من األحزاب أي من مجلة االحزاب 
قال ع وهذا تأويل قوي وقالت فرقة االشارة هبنالك اىل محاية االصنام وعضدها أي هؤالء القوم جند مهزوم يف 

السبيل وقال جماهد االشارة هبنالك اىل يوم بدر وهي من األمور املغيبة أخرب هبا عليه السالم وما يف قوله جند ما  هذه
  زائدة موكدة وفيها ختصيص وباقي اآلية وقال أبو حيان جند خرب مبتدأ حمذوف أي هم جند وما زائدة أو صفة 

ن الصفة تستعمل على هذين املعنيني وهنالك ظرف مكان أريد هبا التعظيم على سبيل اهلزء هبم أو االستخفاف أل
يشار به اىل البعيد يف موضع صفة جلند أي كائن هنالك أو متعلق مبهزوم انتهى وقوله تعاىل وما ينظر هؤالء أي 
ينتظر االصيحة واحدة قال قتادة توعدهم سبحانه بصيحة القيامة والنفخ يف الصور قال الثعليب وقد روي هذا 

 مرفوعا وقالت طائفة توعدهم اهللا بصيحة يهلكون هبا يف الدنيا ما هلا من فواق قرأ اجلمهور بفتح الفاء وقرأ التفسري
محزة والكسائي فواق بضم الفاء قال ابن عباس مها مبعىن أي ما هلا من انقطاع وعودة بل هي متصلة حىت هتلكهم 

زيد وغريه املعىن خمتلف فالضم كما تقدم من معىن فواق  ومنه فواق احللب وهي املهلة اليت بني الشخبني وقال ابن
الناقة والفتح مبعىن االفاقة أي ال يفيقون فيها كما يفيق املريض واملغشي عليه والقط احلظ واملصيب والقط أيضا 
الصك والكتاب من السلطان بصلة وحنوه واختلف يف القط هنا ما أرادوا به فقال ابن جبري أرادوا به عجل لنا 
نصيبنا من اخلري والنعيم يف دنيانا وقال أبو العالية أرادوا عجل لنا صحفنا بأمياننا وذلك ملا مسعوا يف القرآن أن 

الصحف تعطي يوم القيامة باألميان والشمائل وقال ابن عباس وغريه أرادوا ضد هذا من العذاب وحنوه وهذا نظري 
ل تأويل فكالمهم خرج على جهة االستخفاف واهلزء واذكر قوهلم فامطر علينا حجارة من السماء قال ع وعلى ك

عبدنا داود ذا األيد أي فتأس به وال تلتفت اىل هؤالء واأليد القوة يف الدين والشرع والصدع به واألواب الرجاع 



اىل طاعة اهللا وقال جماهد وابن زيد وفسره السدي باملسبح وتسبيح اجلبال هنا حقيقة واالشراق ضياء الشمس 
رتفاعها ويف هذين الوقتني كانت صالة بين اسراءيل قال الثعليب وليس االشراق طلوع الشمس وإمنا هو صفاؤها وا

  وضوءها انتهى قال ابن العريب يف أحكامه قال ابن عباس ما كنت أعلم صالة الضحى يف القرآن 

لضحى فهي يف هذه اآلية نافلة حىت مسعت اهللا تعاىل يقول يسبحن بالعشي واالشراق قال ابن العريب أما صالة ا
مستحبة وال ينبغي أن تصلى حىت تتبني الشمس طالعة قد أشرق نورها ويف صالة الضحى أحاديث أصوهلا ثالثة 
األوىل حديث أيب ذر وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يصبح على كل سالمي من ابن آدم صدقة 

ف صدقة وهنيه عن املنكر صدقة وإماطته األذى عن الطريق صدقة وبضعه تسليمه على من لقي صدقة وأمره باملعرو
أهله صدقة وجيزئي من ذلك كله ركعتان من الضحى الثاين حديث سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه أن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم قال من قعد يف مصاله حني ينصرف من صالة الصبح حىت يسبح ركعيت الضحى ال يقول 
ألخري غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الثالث حديث أم هانئ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يوم ا

الفتح مثاين ركعات انتهى ت وروى أبو عيسى الترمذي وغريه عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة  من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس

تامة قال الترمذي حديث حسن انتهى قال الشيخ أبو احلسن ابن بطال يف شرحه للبخاري وعن زيد بن أسلم قال 
مسعت عبد اهللا بن عمر يقول أليب ذر أوصين يا عم قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين فقال 

مل يكتب من الغافلني ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا مل يلحقه ذلك من صلى الضحى ركعتني 
اليوم ذنب ومن صلى مثانيا كتب من القانتني ومن صلى اثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة انتهى والطري 

و عائد على اهللا عز و جل عطف على اجلبال أي وسخرنا الطري وحمشورة معناه جمموعة والضمري يف له قالت فرقة ه
  فكل على هذا يراد به داود واجلبال والطري وقالت فرقة هو عائد على داود فكل على 

هذا يراد به اجلبال والطري وقوله تعاىل وشددنا ملكه عبارة عامة جلميع ما وهبه اهللا تعاىل من قوة وجند ونعمة 
ناس باحلق واصابته وفهمه وقال الشعيب أراد قول أما وفصل اخلطاب قال ابن عباس وغريه هو فصل القضاء بني ال

بعد فإنه أول من قاهلا قال ع والذي يعطبه اللفظ أنه آتاه اهللا فصل اخلطاب مبعىن أنه اذا خاطب يف نازلة فصل املعىن 
ه و وأوضحه ال يأخذه يف ذلك حصر وال ضعف وقوله تعاىل وهل أتاك نبأ اخلصم اآلية خماطبة للنيب صلى اهللا علي

سلم واستفتحت باالستفهام تعجيبا من القصة وتفخيما هلا واخلصم يوصف به الواحد واالثنان واجلمع وتسوروا 
معناه علوا سوره وهو مجع سورة وهي القطعة من البناء وحتتمل هذه اآلية أن يكون املستور اثنان فقط فعرب عنهما 

اعة واحملراب املوضع األرفع من القصر أو املسجد وهو بلفظ اجلمع وحيتمل أن يكون مع كل واحد من اخلصمني مج
موضع التعبد وإمنا فزع منهم من حيث دخلوا من غري الباب ودون استيذان وال خالف بني أهل التأويل أن هذا 

 اخلصم إمنا كانوا مالئكة بعثهم اهللا ضرب مثل لداود فاختصموا اليه يف نازلة قد وقع هو يف حنوها فافتاهم بفتيا وهي
واقعة عليه يف نازلته وملا شعر وفهم املراد خر راكعا وأناب واستغفر وأما نازلته اليت وقع فيها ففيها للقصاص تطويل 

فلم نر سوق مجيع ذلك لعدم صحته وروي يف ذلك عن ابن عباس ما معناه أن داود كان يف حمرابه يتعبد إذ دخل 
طمعا له من موضع اىل موضع حىت اطلع على امرأة هلا منظر عليه طائر حسن اهليئة فمد يده اليه ليأخذه فزال م

ومجال فخطر يف نفسه أن لو كانت من نسائه وسأل عنها فأخرب أهنا امرأة أوريا وكان يف اجلهاد فبلغه فبلغه أنه 



استشهد فخطب املرأة وتزوجها فكانت أن سليمان فيما روي عن قتادة فبعث اهللا اخلصم ليفيت قالت فرقة من 
  ماء وإمنا وقعت املعاتبة على مهه ومل يقع منه شيء سوى اهلم وكان لداود فيما روي تسع وتسعون امرأة العل

ويف كتب بين اسرائيل يف هذه القصة صور ال تليق وقد قال علي بن أيب طالب من حديث مبا قال هؤالء القصاص 
خصمان تقديره حنن خصمان وبغى معناه  يف أمر داود جلدته حدين ملا ارتكب من حرمة من رفع اهللا قدره وقوله

اعتدى واستطال وال تشطط معناه وال تتعد يف حكمك وسواء الصراط معناه وسطه وقوله أن هذا أخي اعراب 
أخي عطف بيان وذلك أن ما جرى من هذه األشياء صفة كاخللق واخللق وسائر األوصاف فانه نعت حمض والعامل 

منها مما ليس يوصف به بتة فهو بدل والعامل فيه مكرر أي تقديرا يقال جاءين  فيه هو العامل يف املوصوف وما كان
أخوك زيد فالتقدير جاءين أخوك جاءين زيد وما كان منها مما ال يوصف به واحتيج اىل أن يبني به وجيري جمرى 

على انثى بقر الوحش الصفة فهو عطف بيان والنعجة يف هذه اآلية عرب هبا عن املرأة والنعجة يف كالم العرب تقع 
وعلى انثى الضأن وتعرب العرب هبا عن املرأة وقوله اكفلنيها أي ردها يف كفاليت وقال ابن كيسان املعىن اجعلها 

كفلي أي نصييب وعزين معناه غلبين ومنه قول العرب من عزيز أي من غلب سلب ومعىن قوله يف اخلطاب أي كان 
من كالمي وقوته أعظم من قويت ويروى أنه ملا قال لقد ظلمك بسؤال أوجه مين فاذا خاطبته كان كالمه أقوى 

نعجتك تبسما عند ذلك وذهبا ومل يرمها حلينه فشعر حينئذ لألمر ويروى أهنما ذهبا حنو السماء مبرأى منه واخللطاء 
خالف  الشركاء يف االمالك واألمور وهذا القول من داود وعظ وبسط لقاعدة حق ليحذر اخلصم من الوقوع يف

احلث وقوله تعاىل اال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم قال أبو حيان وقليل خرب مقدم وما زائدة تفيد 
معىن التعظيم انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أشد األعمال ذكر 

  األخ يف املال انتهى اهللا على كل حال واألنصاف من نفسك ومواساة 

وقوله تعاىل وظن داود إمنا فتناه معناه شعر لألمر وعلمه وفتناه أي ابتليناه وامتحناه وقال البخاري قال ابن عباس 
فتناه أي اختربناه وأسند البخاري عن جماهد قال سألت ابن عباس عن سجدة ص أين تسجد فقال أو ما تقرأ ومن 

ولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به ذريته داود وسليمان اىل قوله أ
فسجدها داود فسجدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتهى فتأمله وما فيه من الفقه وقرأ أبو عمرو يف رواية 

ل ابو سعيد اخلدري على ابن نصر فتناه بتخفيف التاء والنون على اسناد الفعل للخصمني أي امتحناه عن أمرنا قا
رأيتين يف النوم اكتب سورة ص فلما بلغت قوله وخر راكعا وأناب سجد القلم ورأيتين يف منام آخر وشجرة تقرأ 
سورة ص فلما بلغت هذا سجدت وقالت اللهم اكتب يل هبا أجرا وحط عين هبا وزرا وارزقين هبا شكرا وتقبلها 

لى اهللا عليه و سلم وسجدت أنت يا أبا سعيد قلت ال قال أنت كنت مين كما تقبلتها من عبدك داود فقال النيب ص
أحق بالسجدة من الشجرة مث تال نيب اهللا اآليات حىت بلغ وأناب فسجد وقال كما قالت الشجرة وأنا معناه رجع 
ت وحديث سجود الشجرة رواه الترمذي وابن ماجة واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم وهو من 

الصحة انتهى من السالح والزلفى القربة واملكانة الرفيعة واملئاب املرجع يف اآلخرة من ءاب يئوب اذا رجع شرط 
وقوله تعاىل يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض تقدير الكالم وقلنا له يا داود وقال ع وال يقال خليفة اهللا اال 

يء يف الشعر من تسمية أحدهم خليفة اهللا فذلك جتوز وغلو لرسوله وأما اخللفاء فكل واحد خليفة الذي قبله وما جي
اال ترى أن الصحابة رضي اهللا عنهم حرزوا هذا املعىن فقالوا أليب بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهبذا 



قبل سيطول كان يدعي مدة خالفته فلنا ويل عمر وقالوا يا خليفة خليفة رسول اهللا فطال األمر ورأوا أنه يف املست
  أكثر 

فدعوه أمري املؤمنني وقصر هذا االسم على اخللفاء وقوله فيضلك قال أبو حيان منصوب يف جواب النهي ص أبو 
البقاء وقيل جمزوم عطفا على النهي وفتحت الالم اللتقاء الساكنني انتهى وقوله سبحانه إن الذين يضلون عن سبيل 

تراض فصيح بني الكالمني من أمر داود وسليمان وهو خطاب لنبينا حممد اهللا اىل قوله وليتذكر أولوا األلباب اع
صلى اهللا عليه و سلم وعظة ألمته ونسوا يف هذه اآلية معناه تركوا مث وقف تعاىل على الفرق عنده بني املؤمنني 

ان والتقوى العاملني بالصاحلات وبني املفسدين الكفرة وبني املتقني والفجار ويف هذا التوقيف حض على االمي
وترغيب يف عمل الصاحلات قال ابن العريب نفي اهللا تعاىل املساواة بني املؤمنني والكافرين وبني املتقني والفجار فال 

مساواة بينهم يف اآلخرة كما قاله املفسرون وال يف الدنيا أيضا ألن املؤمنني املتقني معصومون دما وماال وعرضا 
حو الدم واملال والعرض فال وجه لتخصيص املفسرين بذلك يف اآلخرة دون الدنيا واملفسدون يف األرض والفجار مبا

انتهى من األحكام وهذا كما قال وقوله تعاىل يف اآلية األخرى سواء حمياهم ومماهتم يشهد له وباقي اآلية بني وقوله 
لقرآن من أوله اىل آخره حتذير تعاىل كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته قال الغزايل يف االحياء اعلم أن ا

وختويف ال يتفكر فيه متفكر إال ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا مبا فيه وترى الناس يهذونه هذا وخيرجون 
احلروف من خمارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها ال يهمهم االلتفات اىل معانيها والعمل مبا فيها وهل يف 

هذا انتهى من كتاب ذم الغرور واختلف املتأولون يف قصص هذه اخليل املعروضة على  العلم غرور يزيد على
سليمان عليه السالم فقال اجلمهور أن سليمان عليه السالم عرضت عليه آالف من اخليل تركها أبوه فأجريت بني 

  ل يديه عشاء فتشاغل جبريها وحمبتها حىت فاته صالة العشي فأسف لذلك وقال ردوا علي اخلي

فطفق ميسح سوقها وأعناقها بالسيف قال الثعليب وغريه وجعل ينحرها تقربا اىل اهللا تعاىل حيث اشتغل هبا عن طاعته 
وكان ذلك مباحا هلم كما أبيح لنا هبيمة األنعام قال ع فروي أن اهللا تعاىل أبدله منها أسرع منها وهي الريح قال 

وكذلك قرأها ابن مسعود أين أحببت حب اخليل انتهى والصافن الذي ابن العريب يف أحكامه واخلري هنا هي اخليل 
... ألف الصفون فما يزال كأنه ... يرفع احدى يديه وقد يفعل ذلك برجله وهي عالمة الفراهية وانشد الزجاج 

  ... مما يقوم على الثالث كسريا 
 مصحف ابن مسعود حب اخليل بالالم قال بعض العلماء اخلري هنا اراد به اخليل والعرب تسمى اخليل اخلري ويف

والضمري يف توارت للشمس وإن كان مل يتقدم هلا ذكر ألن املعىن يقتضيها وأيضا فذكر العشي يتضمنها وقال بعض 
املفسرين حىت توارت باحلجاب أي اخليل دخلت اصطبالهتا وقال ابن عباس والزهري مسحه بالسوق واألعناق مل 

هلا ورجحه الطربي ويف البخاري فطفق مسحا ميسح أعراف اخليل وعراقيبها انتهى  يكن بالسيف بل بيده تكرميا
وعن بعض العلماء أن هذه القصة مل يكن فيها فوت صالة وقالوا عرض على سليمان اخليل وهو يف الصالة فأشار 

أحببت حب اخلري أي اليهم أي أين يف صالة فأزالوها عنه حىت أدخلوها يف االصطبالت فقال ملا فرغ من صالته أين 
الذي عند اهللا يف اآلخرة بسبب ذكر ريب كأنه يقول فشغلين ذلك عن رؤية اخليل حىت أدخلت اصطبالهتا ردوها 

علي فطفق ميسح أعرافها وسوقها تكرمة هلا أي ألهنا معدة للجهاد وهذا هو الراجح عند الفخر قال ولو كان معىن 
ه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قطعها ت وهذا ال يلزم للقرينة يف مسح السوق واألعناق قطعها لكان معىن قول



املوضعني اه قال ابن حيان وحب اخلري قال العزاء مفعول به وأحببت مضمن معىن آثرت وقيل منصوب على املصدر 
  التشبيهي أي حبا مثل حب 

دبره فإنه مطرد وقوله تعاىل اخلري انتهى وقوله عن ذكر ريب عن على كل تأويل هنا للمجاوزة من شيء اىل شيء وت
ولقد فتنا سليمان اآلية ت اعلم رمحك اهللا أن الناس قد أكثروا يف قصص هذه اآلية مبا ال يوقف على صحته وحكى 
الثعليب يف بعض الروايات أن سليمان عليه السالم ملا فنت سقط اخلامت من يده وكان فيه ملكه فأعاده اىل يده فسقط 

ف بن برخيا قال له يا نيب اهللا انك مفتون ولذلك ال يتماسك اخلامت يف يدك أربعة عشر يوما وأيقن بالفتنة وأن ءاص
ففر اىل اهللا تعاىل تائبا من ذنبك وأنا أقوم مقامك يف عاملك إن شاء اهللا تعاىل اىل أن يتوب اهللا تعاىل عليك ففر 

ده فثبت وقيل أن اجلسد الذي قال اهللا تعاىل سليمان هاربا اىل ربه منفردا لعبادته وأخذ ءاصف اخلامت فوضعه يف ي
وألقينا على كرسيه جسدا هو ءاصف كاتب سليمان وهو الذي عنده علم من الكتاب واقام ءاصف يف ملك 

سليمان وعياله يسري بسريته احلسنة ويعمل بعمله أربعة عشر يوما اىل أن رجع سليمان اىل منزله تائبا اىل اهللا تعاىل 
ليه ملكه فأقام ءاصف عن جملسه وجلس سليمان على كرسيه وأعاد اخلامت وقال سعيد بن املسيب ورد اهللا تعاىل ع

أن سليمان بن داود عليهما السالم احتجب عن الناس ثالثة أيام فأوحى اهللا اليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس 
خلامت كما تقدم انتهى وهذا الذي ثالثة أيام فلم تنظر يف أمور عبادي ومل تنصف مظلوما من ظامل وذكر حديث ا

نقلناه أشبه ما ذكر وأقرب اىل الصواب واهللا أعلم وقال عياض قوله تعاىل ولقد فتنا سليمان معناه ابتليناه وابتالؤه 
هو ما حكي يف الصحيح أنه قال ألطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يأتني بفارس جياهد يف سبيل اهللا ومل يقل ان 

حتمل منهن اال امرأة جاءت بشق رجل احلديث قال اصحاب املعاين والشق هو اجلسد الذي القى على  شاء اهللا فلم
  كرسيه حني عرض عليه وهي كانت عقوبته وحمنته وقيل بل مات والقي على كرسيه ميتا وأما عدم استثنائه فأحسن 

يصح ما نقله األخباريون من تشبه األجوبة عنه ما روي يف احلديث الصحيح أنه نسي أن يقول إن شاء اهللا وال 
الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه يف أمته ألن الشياطني ال يسلطون على مثل هذا وقد عصم األنبياء من مثله 
انتهى ت قال ابن العريب والقينا على كرسيه جسدا يعين جسده ال أجساد الشياطني كما يقوله الضعفاء انتهى من 

ابن العريب يف أحكامه وما ذكره بعض املفسرين من أن الشيطان أخذ خامته وجلس جملسه  كتاب تفسري األفعال قال
وحكم اخللق على لسانه قول باطل قطعا ألن الشياطني ال يتصورون بصور األنبياء وال ميكنون من ذلك حىت يظن 

والدين ملن قال هذا القول الناس أهنم مع نبيهم يف حق وهم مع الشياطني يف باطل ولو شاء ربك لوهب من املعرفة 
ما يزعه عن ذكره ومينعه من أن يسطره يف ديوان من بعده انتهى وقوله وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد اآلية قال ع 
من املقطوع به أن سليمان عليه السالم إمنا بذلك قصدا برا ألن لالنسان أن يرغب من فضل اهللا فيما ال يناله أحد 

نبوءة وقوله تعاىل فسخرنا له الريح اآلية كان لسليمان كرسي فيه جنوده وتأيت عليه الريح ال سيما حبسب املكانة وال
االعصار فتنقله من األرض حىت حيصل يف اهلواء مث تتواله الرخاء وهي اللينة القوية ال تأيت فيها دفع مفرطة فتحمله 

ال ع ويشبه أن اصاب معدي صاب غدوها شهرا ورواحها شهر وحيث أصاب معناه حيث أراد قاله وهب وغريه ق
يصوب أي حيث وجه جنوده وقال الزجاج معناه قصد ت وعليه اقتصر أبو حيان فانه قال اصاب أي قصد وأنشد 

  ... فاخطا اجلواب لدي املفصل ... أصاب الكالم فلم يستطع ... الثعليب 
هم ببعض واالصفاد القيود واالغالل قال انتهى وقوله كل بناء بدل من الشياطني ومقرنني معناه موثقني قد قرن بعض

  احلسن واالشارة بقوله هذا عطاؤنا اآلية اىل مجيع ما أعطاه اهللا سبحانه من امللك وأمره بأن مين على من 



يشاء وميسك عن من يشاء فكأنه وقفه على قدر النعمة مث أباح له التصرف فيه مبشيئته وهذا أصح األقوال وأمجعها 
مت قصة أيوب يف سورة األنبياء وقوله اىن مسين الشيطان بنصب اآلية النصب املشقة فيحتمل أن لتفسري اآلية وتقد

يشري اىل مسه حني سلطه اهللا على إهالك ماله وولده وجسمه حسبما روي يف ذلك وقيل أشار اىل مسه إياه يف 
شد من مرضه وهنا يف اآلية تعرضه ألهله وطلبه منها أن تشرك باهللا فكان أيوب تشكي هذا الفصل وكان عليه أ

حمذوف تقديره فاستجاب له وقال اركض برجلك فروي أن أيوب ركض األرض فنبعت له عني ماء صافية بادرة 
فشرب منها فذهب كل مرض يف داخل جسده مث اغتسل فذهب ما كان يف ظاهر بدنه وروي أن اهللا تعاىل وهب له 

من ماشيته وحاله مث بارك له يف مجيع ذلك وروي أن هذا كله  أهله وماله يف الدنيا ورد من مات منهم وما هلك
وعد به يف اآلخرة واألول أكثر يف قول املفسرين ت وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه و سلم ما قال عبد قط اذا أصابه هم أو حزن اللهم اين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك

ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب 

بغي لنا أن تعلم هذه الكلمات قال أجل ينبغي مهي اال اذهب اهللا غمه وابدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول اهللا ين
ملن مسعهن أن يتعلمهن قال صاحب السالح رواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه ت ورويناه من طريق 
النووي عن ابن السين بسنده عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه أنا عبدك ابن عبدك ابن 

  وفيه فقال رجل من القوم وأن املغبون ملن غنب هؤالء أمتك يف قبضتك 

الكلمات فقال أجل فقوهلن وعلموهن من قاهلن التماس ما فيهن اذهب اهللا تعاىل حزنه وأطال فرحه انتهى وقوله 
وذكرى معناه موعظة وتذكرة يعترب هبا أولوا العقول ويتأسون بصربه يف الشدائد وال يئسون من رمحة اهللا على حال 

وي أن أيوب عليه السالم كانت زوجته مدة مرضه ختتلف اليه فيتلقاها الشيطان يف صورة طبيب ومرة يف هيئة ور
ناصح وعلى غري ذلك فيقول هلا لو سجد هذا املريض للصنم الفالين لربئ لو ذبح عناقا للصنم الفالين لربئ 

يوب فيقول هلا لقيت عدو اهللا يف ويعرض عليها وجوها من الكفر فكانت هي رمبا عرضت شيا من ذلك على أ
طريقك فلما اغضبته هبذا وحنوه حلف عليها لئن برئ من مرضه ليضربنها مائة سوط فلما برئ أمره اهللا تعاىل أن 
يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب والضغث القبضة الكبرية من القضبان وحنوها من الشجر الرطب قاله الضحاك وأهل 

رب ميينه وهذا حكم قد ورد يف شرعنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله يف حد اللغة فيضرب به ضربة واحدة فت
الزنا لرجل زمن فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعذق خنلة فيه مشاريخ مائة أو حنوها فضرب ضربة ذكر 

هور العلماء على احلديث أبو داود وقال هبذا بعض فقهاء األمة وليس يرى ذلك مالك بن أنس وأصحابه وكذلك مج
ترك القول به وأن احلدود والرب يف األميان ال تقع اال بتمام عدد الضربات وقرأ اجلمهور أويل األيدي يعين أوىل 
القوة يف طاعة اهللا قاله ابن عباس وجماهد وقالت فرقة معناه أويل األيدي والنعم اليت أسدها اهللا اليهم من النبوءة 

البصائر أي يبصرون احلقائق وينظرون بنور اهللا تعاىل وقرأ نافع وحده خبالصة ذكرى  واملكانة واألبصار عبارة عن
الدار على االضافة وقرأ الباقون خبالصة على تنوين خالصة فذكرى على هذه القراءة بدل من خالصة فيحتمل ان 

ا وهذا قول قتادة وقيل املعىن يكون معىن اآلية انا اخلصناهم بان خلص هلم التذكري بالدار اآلخرة ودعاء الناس اليه
  انا اخلصناهم 



بأن خلص هلم ذكرهم للدار اآلخرة وخوفهم هلا والعمل حبسب ذلك وهذا قول جماهد وقال ابن زيد املعىن أنا 
وهبناهم أفضل ما يف الدار اآلخرة وأخلصناهم به وأعطيناهم اياه وحيتمل أن يريد بالدار دار الدنيا على معىن ذكر 

تعظيم من الناس وقوله تعاىل هذا ذكر حيتمل معنيني أحدمها أن يشري اىل مدح من ذكر وابقاء الشرف له الثناء وال
فيتأيد هبذا قول من قال أن الدار يراد هبا الدنيا والثاين أن يشري هبذا اىل القرآن أي ذكر للعامل وجنات بدل من 

وباقي اآلية بني وقوله سبحانه هذا وان للطاغني حسن مئاب ومفتحة نعت اجلنات واألبواب مفعول مل يسم فاعله 
لشر مآب اآلية التقدير األمر هذا وحيتمل أن يكون التقدير هذا واقع أو حنوه والطغيان هنا يف الكفر وقوله تعاىل 

هذا ليذوقوه محيم وغساق قرأ اجلمهور غساق بتخفيف السني وهو اسم مبعىن السائل قال قتادة الغساق ما يسيل 
د أهل النار قال ص الغساق السائل وعن أيب عبيدة أيضا البارد املننت بلغة الترك انتهى قال الفخر هذا من صدي

فليذوقوه محيم وغساق فيه وجهان األول على التقدمي والتأخري والتقدير هذا محيم وغساق أي منه محيم وغساق 
اضح وقرأ اجلمهور وآخر باالفراد أي وهلم عذاب انتهى ت والوجه الثاين أن اآلية ليس فيها تقدمي وال تأخري وهو و

آخر ومعىن من شكله أي من مثله وضربه وقرأ أبو عمرو وحده وأخر على اجلمع وأزواج معناه أنواع واملعىن هلم 
محيم وغساق وأغذية أخر من ضرب ما ذكر وقوله تعاىل هذا فوج هو مما يقال ألهل النار اذا سيق عامة الكفار 

ا ألن رؤساءهم يدخلون النار أوال واألظهر أن قائل ذلك هلم مالئكة العذاب وهو الذي حكاه الثعليب واالتباع اليه
وغريه حيتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض فيقول البعض اآلخر ال مرحبا هبم أي ال سعة مكان وال خري 

  قدمتموه  يلقونه وقوله بل انتم ال مرحبابكم حكاية لقول االتباع لرؤسائهم اي انتم

  ... جماوز ملا اقتحم بالشدة ... مقتحم أي داخل بشده ... لنا بأغوائكم وأسلفتم لنا ما أوجب هذا قال العراقي 
انتهى وقوله تعاىل قالوا ربنا من قدم لنا هذا اآلية هو حكاية لقول االتباع أيضا دعوا على رؤسائهم بأن يكون 

نرى رجاال كنا نعدهم من األشرار اآلية الضمري يف قالوا ألشراف الكفار  عذاهبم مضاعفا وقوله تعاىل وقالوا ما لنا
ورؤسائهم وهذا مطرد يف كل أمة وروي أن قائلي هذه املقالة أهل القليب كأيب جهل وأمية بن خلف وعتبة بن 
اهم ربيعة ومن جرى جمراهم وأن الرجال الذين يشريون اليهم هم كعمار بن ياسر وبالل وصهيب ومن جرى جمر

قاله جماهد وغريه واملعىن كنا يف الدنيا نعدهم أشرارا وقرأ محزة والكسائي وأبو عمرو اختذناهم بصلة األلف على أن 
يكون ذلك يف موضع الصفة لرجال وقرأ الباقون اختذناهم هبمزة االستفهام ومعناها تقرير أنفسهم على هذا على 

يكونوا كذلك وقرأ نافع ومحزة والكسائي سخريا بضم السني من  جهة التوبيخ هلا واالسف أي اختذناهم سخريا ومل
السخرة واالستخدام وقرأ الباقون سخريا بكسر السني ومعناها املشهور من السخر الذي هو مبعىن اهلزء وقوهلم أم 

هم أبصارنا زاغت معادلة ملا يف قوهلم ما لنا ال نرى والتقدير يف هذه اآلية أمفقودون هم أم هم معنا ولكن زاغت عن
فال نراهم والزيغ امليل مث أخرب تعاىل نبيه بقوله أن ذلك حلق ختاصم أهل النار واالشارة بقوله تعاىل قل هو نبأ عظيم 
اىل التوحيد واملعاد فهي اىل القرآن ومجيع ما تضمن وعظمه أن التصديق به جناة والتكذيب به هلكة ووخبهم بقوله 

سالم أن يقول حمتجا على صحة رسالته ما كان يل من علم باملأل اال على لوال أن أنتم عنه معرضون مث أمر عليه ال
اهللا أخربين بذلك واملأل األعلى أراد به املالئكة واختلف يف الشيء الذي هو اختصامهم فيه فقالت فرقة اختصامهم 

  يف شأن ءادم كقوهلم أجتعل فيها من 

الت فرقة بل اختصامهم يف الكفارات وغفر الذنوب وحنوه فان يفسد فيها ويدل على ذلك ما يأيت من اآليات وق
العبد اذا فعل حسنة اختلفت املالئكة يف قدر ثوابه يف ذلك حىت يقضي اهللا مبا شاء وروي يف هذا حديث فسره ابن 



ت ال فورك يتضمن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له ربه عز و جل يف نومه أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قل
قال اختصموا يف الكفارات والدرجات فأما الكفارات فأسباغ الوضوء يف الغدوات الباردة ونقل االقدام اىل 

اجلماعات وانتظار الصالة بعد الصالة وأما الدرجات فافشاء السالم واطعام الطعام والصالة بالليل والناس نيام 
يحا وفيه قال سل قال اللهم إين أسألك فعل اخلريات احلديث قال ابن العريب يف أحكامه وقد رواه الترمذي صح

وترك املنكرات وحب املساكني وأن تغفر يل وترمحين وإذا أردت فتنة يف قوم فتوفين غري مفتون وأسألك حبك 
وحب من حيبك وعمال يقرب اىل حبك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا حق فارمسوها مث تعلموها انتهى 

ى ايل إال امنا أنا نذير مبني قال العزاء ان شئت جعلت امنا يف موضع رفع كأنه قال ما يوحي ايل اال وقوله أن يوح
االنذار أو ما يوحي ايل اال أين نذير مبني انتهى وهكذا قال أبو حيان أن مبعىن ما وباقي اآلية بني مما تقدم يف البقرة 

وله استكربت املعىن أحدث لك االستكبار اآلن أم كنت قدميا وغريها وقوله تعاىل بيدي عبارة عن القدرة والقوة وق
ممن ال يليق أن تكلف مثل هذا لعلو مكانك وهو على جهة التوبيخ له وقوله تعاىل قال فاخرج منها فانك رجيم وان 

اآلية عليك لعنيت اىل يوم الدين قال رب فانظرين اىل يوم يبعثون قال فانك من املنظرين اىل يوم الوقت املعلوم 
الرجيم أي املرجوم بالقول السيء واللعنة االبعاد وقوله سبحانه فاحلق واحلق أقول قال جماهد املعىن فاحلق أنا وقرأ 

  اجلمهور فاحلق واحلق بنصب االثنني فأما الثاين فمنصوب بأقول وأما األول 

سم كأنه قال فواحلق مث فيحتمل أن ينتصب على االغراء وحيتمل ان ينتصب على القسم على اسقاط حرف الق
حذف احلرف كما تقول اهللا الفعلن تريد واهللا ويقوي ذلك قوله ألمألن وقد قال سيبويه قلت للخليل ما معىن 

ألفعلن اذا جاءت مبتدأة فقال هي بتقدير قسم منوي وقالت فرقة احلق األول منصوب بفعل مضمر وقرأ ابن عباس 
زة فاحلق بالرفع واحلق بالنصب وهي قراءة جماهد وغريه مث أمر اهللا تعاىل فاحلق واحلق برفع االثنني وقرأ عاصم ومح

نبيه أن خيربهم بأنه ليس بسائل منهم عليه أجرا وأنه ليس ممن يتكلف ما مل حيبل اليه وال حيتلى بغري ما هو فيه قال 
ون وال يتكلفون اال اين بريء من الزبري بن العوام نادى منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر للذين ال يدع

التكلف وصاحلو أميت وقوله أن هو يريد القرآن وذكر مبعىن تذكرة مث توعدهم بقوله ولتعلمن نبأه بعد حني وهذا 
على خالف تقديره لتعلمن صدق نبإه بعد حني قال ابن زيد اشار اىل يوم القيامة وقال قتادة واحلسن اشار اىل 

  واحد منهم يعرف احلقائق بعد موته تفسري اآلجال اليت هلم ألن كل 

  سورة الزمر

  وهي مكية بامجاع 
غري ثالث آيات نزلت يف شأن وحشي قاتل محزة بن عبد املطلب وهي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

  اآليات وقالت فرقة اىل آخر السورة هو مدين وقيل فيها مدين سبع آيات 
  تعاىل تنزيل الكتاب اآلية تنزيل رفع باالبتداء واخلرب قوله من اهللا وقالت بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله 

فرقة تنزيل خرب مبتدأ حمذوف تقديره هذا تنزيل واالشارة اىل القرآن قاله املفسرون ويظهر يل أنه اسم عام جلميع ما 
ها من اهللا تعاىل وجعل هذا االخبار تنزل من عند اهللا فكأنه أخرب اخبارا جمردا أن الكتب اهلادية الشارعة امنا تنزيل

تقدمة وتوطئة لقوله أنا أنزلنا اليك الكتاب وقوله باحلق معناه متضمنا احلق أي باحلق فيه ويف أحكامه واخباره 
والدين هنا يعم املعتقدات وأعمال اجلوارح قال قتادة والدين اخلالص ال اله اال اهللا وقوله تعاىل والذين اختذوا من 



اء اآلية أي يقولون ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زلفى ويف مصحف ابن مسعود قالوا ما نعبدهم وهي دونه أولي
قراءة ابن عباس وغريه وهذه املقالة شائعة يف العرب يف اجلاهلية يقولون يف معبوداهتم من االصنام وغريها ما نعبدهم 

ليهود يف عزير وقوم من النصارى يف عيسى وزلفى مبعىن قربة اال ليقربونا اىل اهللا قال جماهد وقد قال ذلك قوم من ا
وتوصلة كأهنم قالوا ليقربونا اىل اهللا تقريبا وكان هذه الطوائف كلها حىت نفوسها أقل من أن تتصل هي باهللا فكانت 

يقربنا وقرأ ترى أن تتصل مبخلوقاته وزلفى عند سيبويه مصدر يف موضع احلال كأنه تنزل منزلة متزلفني والعامل فيه 
اجلحدري كذاب كفار باملبالغة فيهما وهذه املبالغة اشارة اىل التوغل يف الكفر وقوله تعاىل لو اراد اهللا أن يتخذ ولدا 

معناه اختاذ التشريف والتبين وعلى هذا يستقيم قوله تعاىل الصطفى مما خيلق وأما االختاذ املعهود يف الشاهد 
عاىل وال يستقيم عليه معىن قوله الصطفى مما خيلق وقوله تعاىل وما ينبغي للرمحن أن فمستحيل أن يتوهم يف جهة اهللا ت

يتخذ ولدا لفظ يعم اختذا النسل واختاذ االصطفاء فأما األول فمعقول وأما الثاين فمعروف خبرب الشرع ومما يدل 
ي من موجوداته وحمدثاته مث نزه على أن معىن قوله أن يتخذ امنا املقصود به اختاذ اصطفاء وتنب قوله مما خيلق أ

  سبحانه نفسه تنزيها مطلقا عن كل ما ال يليق به 

سبحانه وقوله تعاىل يكور الليل على النهار اآلية معناه يعيد من هذا على هذا ومنه كور العمامة اليت يلتوي بعضها 
كأن اآلخر الذي يقصر يلج يف على بعض فكان الذي يطول من النهار أو الليل يصري منه على اآلخر جزء فيستره و

الذي يطول فيستتر فيه وقوله تعاىل خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها قيل هنا لترتيب االخبار ال لترتيب 
الوجود وقيل قوله خلقكم من نفس واحدة هو أخذ الذرية من ظهر آدم وذلك شيء كان قبل خلق حواء ت وهذا 

يف ظلمات ثالث قالت فرقة األوىل هي ظهر األب مث رحم األم مث املشيمة يف حيتاج اىل سند قاطع وقوله سبحانه 
البطن وقال جماهد وغريه هي املشيمة والرحم والبطن وهذه اآليات كلها فيها عرب وتنبيه على توحيد اخلالق الذي ال 

آلية قال ابن عباس هذه يستحق العبادة غريه وتوهني ألمر االصنام وقوله سبحانه أن تكفروا فان اهللا غين عنكم ا
اآلية خماطبة للكفار قال ع وحتتمل أن تكون خماطبة جلميع الناس ألن اهللا سبحانه غين عن مجيع الناس وهم فقراء 

اليه واختلف املتأولون من أهل السنة يف تأويل قوله تعاىل وال يرضى لعباده الكفر فقالت فرقة الرضى مبعىن االرادة 
معناه اخلصوص فيمن قضى اهللا له باالميان وحتمه له فعباده على هذا مالئكته ومومنوا والكالم ظاهره العموم و

االنس واجلان وهذا يرتكب على قول ابن عباس وقالت فرقة الكالم عموم صحيح والكفر يقع ممن يقع بإرادة اهللا 
هم به خريا فالرضى على هذا هو تعاىل اال انه بعد وقوعه ال يرضاه دينا هلم ومعىن ال يرضاه ال يشكره هلم وال يثي

صفة فعل مبعىن القبول وحنوه وتأمل االرادة فامنا هي حقيقة فيما مل يقع بعد والرضى فامنا هو حقيقة فيما قد وقع 
واعترب هذا يف آيات القرآن أن جتده وإن كانت العرب قد تستعمل يف اشعارها على جهة التجوز هذا بدل هذا 

  رضه لكم عموم والشكر احلقيق يف ضمنه االميان قال النووي وروينا وقوله تعاىل وأن تشكروا ي

يف سنن أيب داود عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال رضيت باهللا ربا وباالسالم 
عا ربه اآلية دينا ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم رسوال وجبت له اجلنة انتهى وقوله تعاىل واذا مس االنسان ضر د

االنسان هنا الكافر وهذه اآلية بني تعاىل هبا على الكفار اهنم على كل حال يلجئون اليه يف حال الضرورات وخوله 
معناه ملكه وحكمه فيها ابتداء من اهللا ال جمازاة وال يقال يف اجلزاء خول وقوله تعاىل نسي ما كان يدعوا اليه قالت 

اءه اليه يف حال الضرورة ورجع اىل كفره وقالت فرقة ما مبعىن الذي واملراد هبا اهللا فرقة ما مصدرية واملعىن نسي دع
تعاىل أي نسي اهللا وعبارة الثعليب قوله نسي ما كان يدعوا اليه من قبل أي ترك عبادة اهللا تعاىل والتضرع اليه من 



امليم هي قراءة نافع وابن كثري ومحزة قبل يف حال الضر انتهى وباقي اآلية بني وقوله تعاىل أمن هو قانت بتخفيف 
واهلمزة للتقرير واالستفهام وكأنه يقول أهذا القانت خري أم هذا املذكور الذي يتمتع بكفره قليال وهو من أصحاب 

النار وقرأ الباقون أمن بتشديد امليم واملعىن أهذا الكافر خريا من هو قانت والقانت املطيع وهبذا فسره ابن عباس 
عنهما والقنوت يف الكالم يقع على القراءة وعلى طول القيام يف الصالة وهبذا فسره ابن عمر رضي اهللا  رضي اهللا

عنهما قال الفخر قيل أن املراد بقوله أمن هو قانت آناء الليل عثمان بن عفان ألنه كان حيي الليل والصحيح أهنا 
ل قيام الليل انتهى وروي عن ابن عباس أنه قال من عامة يف كل من اتصف هبذه الصفة ويف هذه اآلية تنبيه على فض

أحب أن يهون اهللا عليه الوقوف يوم القيامة فلريه اهللا يف سواد الليل ساجدا وقائما ت قال الشيخ عبد احلق يف 
نظرت ... العاقبة وعن قبيصة بن سفيان قال رأيت سفيان الثوري يف املنام بعد موته فقلت له ما فعل اهللا بك فقال 

  هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد ... ىل ريب عيانا فقال يل ا

وزرين فاين ... فدونك فاختر أي قصر تريده ... بعربة حمزون وقلب عميد ... لقد كنت قواما اذا الليل قد دجا 
وكان شعبة بن احلجاج ومسعر بن كدام رجلني فاضلني وكانا من ثقات احملدثني وحفاظهم وكان ... منك غري بعيد 

عبة أكرب فماتا قال أبو أمحد اليزيزدي فرأيتهما يف النوم وكنت اىل شعبة أميل مين اىل مسعر فقلت يا أبا بسطام ما ش
هلا ألف باب من جلني وجوهرا ... حباين اهلي يف اجلنان بقبة ... فعل اهللا بك فقال وفقك اهللا يا بين احفظ ما أقول 

وعن عبدي ... متتع بقريب انين عنك ذو رضى ... يف مجع العلوم وأكثرا  تبحر... وقال يل اجلبار يا شعبة الذي ... 
وهذا فعايل ... واكشف عن وجهي ويدنو لينظرا ... كفى مسعرا عزا بأن سيزورين ... القوام يف الليل مسعرا 

  ... ومل يألفوا يف سالف الدهر منكرا ... بالذين تنسكوا 
ويقال اين بكسر اهلمزة وسكون النون وانا على وزن قفا وقوله سبحانه انتهى واآلناء الساعات واحدها اين كمعي 

حيذر اآلخرة ويرجوا رمحة ربه قال اجلوزي يف املنتخب يقول اهللا تعاىل ال أمجع على عبدي خوفني وال أمنني من 
يا الدجى على مركب خافين يف الدنيا أمنته يف اآلخرة ومن أمنين يف الدنيا خوفته يف اآلخرة يا أخي امتطى القوم مطا

السهر فما حلوا وال حلوا رحاهلم حىت السحر درسوا القرآن فغرسوا بأيدي الفكر أزكى الشجر ومالوا اىل النفوس 
باللوم فال تسأل عما شجر رجعوا بنيل القبول من ذلك السفر ووقفوا على كنز النجاة وما عندك خرب فاذا جاء 

هذا الذى حضر حذوا عزمات طاحت االرض بينها فصار سراهم يف ظهور النهار قدموا طعام اجلوع وقالوا للنفس 
العزائم تراهم جنوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجر باالغصان 

  وهز 

خلوهتم باحلبيب اخلوف افنان القلوب فانتشرت االفنان فالقلب خيشع واللسان يضرع والعني تدمع والوقت بستان 
تشغلهم عن نعم ونعمان سرورهم اساورهم واخلشوع تيجان خضوعهم حالهم وماء دمعهم در ومرجان باعوا 

احلرص بالقناعة فما ملك انوشروان فاذا وردوا القيامة تلقاهم بشر لوالكم ما طاب اجلنان يبشرهم رهبم برمحة منه 
نهم أين الشجاع من اجلبان ما للمواعظ فيك جنح موضع ورضوان اين أنت منهم يا نائم كيقظان كم بينك وبي

القلب باللهو منك ملئان يا أخي قف على باب النجاح ولكن وقوف هلفان واركب سفن الصالح فهذا املوت 
طوفان اخواين امنا الليل والنهار مراحل ومركب العمر قد قارب الساحل فانتبه لنفسك وازدجر يا غافل يا هذا 

خ الراحلني وحيك اغتنم ايام القدرة قبل صيحة االنتزاع فما أقرب ما ينتظر وما أقل املكث فيما انت مقيم يف منا
يزول ويتغري انتهى وقوله تعاىل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم يروي أن هذه اآلية انزلت يف جعفر بن ايب طالب 



له للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة فقوله يف وأصحابه حني عزموا على اهلجرة اىل أرض احلبشة ووعد سبحانه بقو
هذه الدنيا متعلق بأحسنوا واملعىن ان الذين حيسنون يف الدنيا هلم حسنة يف اآلخرة وهي اجلنة والنعيم قاله مقاتل 
 وحيتمل أن يريد أن الذين حيسنون هلم حسنة يف الدنيا وهي العافية والظهور ووالية اهللا تعاىل قاله السدي واألول

أرجح أن احلسنة هي يف اآلخرة وقوله سبحانه وأرض اهللا واسعة حض على اهلجرة مث وعد تعاىل على الصرب على 
املكاره اخلروج من الوطن ونصرة الدين ومجيع الطاعات بتوفية االجور بغري حساب وهذا حيتمل معنيني أحدمها أن 

ون يف مجلة الذين يدخلون اجلنة بغري حساب والثاين الصابر يويت أجره وال حياسب على نعيم وال يتابع بذنوب ويك
  من املعنيني أن أجور 

الصابرين توىف بغري حصر وال عد بل جزافا وهذه استعارة للكثرة اليت ال حتصى واىل هذا التأويل ذهب مجهور 
ملن يشاء قال النيب املفسرين حىت قال قتادة ليس مث واهللا مكيال وال ميزان ويف احلديث أنه ملا نزلت واهللا يضاعف 

صلى اهللا عليه و سلم اللهم زد اميت فنزلت بعد ذلك من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية 
فقال اللهم زد أميت حىت نزلت امنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب قال رضيت يا رب وقوله تعاىل قل اين أخاف 

علوم أنه عليه السالم معصوم من العصيان وامنا اخلطاب باآلية ألمته يعمهم ان عصيت ريب عذاب يوم عظيم من امل
حكمه وحيفهم وعيده وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه هذه صيغة أمر على جهة التهديد وهذا يف القرآن كثري 

العامل وقوله  والظلة ما غشي وعم كالسحابة وسقف البيت وحنوه وقوله سبحانه ذلك خيوف اهللا به عباده يريد مجيع
تعاىل والذين اجتنبوا الطاغوت اآلية قال ابن زيد أن سبب نزوهلا زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي وابو ذر 
الغفاري واالشارة اليهم ت سلمان امنا اسلم باملدينة فيلزم على هذا التاويل أن تكون اآلية مدنية وقال ابن اسحاق 

وف وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد والزبري وذلك أنه ملا أسلم أبو بكر ومسعوا االشارة هبا اىل عبد الرمحن بن ع
ذلك فجاءوه فقالوا أسلمت قال نعم وذكرهم باهللا سبحانه فآمنوا بأمجعهم فنزلت فيهم هذه اآلية وهي على كل 

له سبحانه الذين حال عامة يف الناس اىل يوم القيامة يتناوهلم حكمها والطاغوت كل ما عبد من دون اهللا وقو
يستمعون القول فيتبعون أحسنه كالم عام يف مجيع األقوال واملقصد الثناء على هؤالء يف نفوذ بصائرهم وقوام 

نظرهم حىت اهنم اذا مسعوا قوال ميزوه واتبعوا أحسنه قال أبو حيان الذين يستمعون صفة لعباد وقيل الوقف على 
  انتهى وقوله تعاىل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف  عباد والذين مبتدأ خربه أوالئك وما بعده

النار قالت فرقة معىن اآلية أفمن حقت عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه لكنه زاد اهلمزة الثانية توكيدا وأظهر الضمري 
ة معادلة وحتضيض على تشهريا هلؤالء القوم واظهارا خلسة منازهلم وقوله تعاىل لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف اآلي

التقوى وعادلت غرف من فوقها غرف ما تقدم من الظلل فوقهم وحتتهم واالحاديث الصحيحة يف هذا الباب كثرية 
مث وقف تعاىل نبيه عليه السالم وامته على معترب من خملوقاته فقال أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء اآلية قال 

بع العيون منه وسلكه معناه أجراه وأدخله يف األرض ويهيج معناه ييبس وهاج الطربي االشارة اىل ماء املطر ون
الزرع والنبات اذا يبس واحلطام اليابس املتفتت ومعىن لذكرى أي للبعث من القبور وأحياء املوتى على قياس هذا 

ومحزة وأيب هلب وابنه  املثال املذكور وقوله تعاىل أفمن شرح صدره لالسالم اآلية روي أن هذه اآلية نزلت يف علي
ومها اللذان كانا من القاسية قلوهبم ويف الكالم حمذوف يدل عليه الظاهر تقديره افمن شرح صدره لالسالم 

كالقاسي القلب املعرض عن أمر اهللا وشرح الصدر استعارة لتحصيله للنظر اجليد واالميان باهللا والنور هداية اهللا 
ن مسعود قلنا يا رسول اهللا كيف انشراح الصدر قال اذا دخل النور القلب تعاىل وهي أشبه شيء بالضوء قال اب



انشرح وانفسخ قلنا يا رسول اهللا وما عالمة ذلك قال االنابة اىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور والتأهب 
البته وقلة للموت قبل نزول املوت والقسوة شدة القلب وهي مأخوذة من قسوة احلجر شبه قلب الكافر به يف ص

انفعاله للوعظ وروى الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تكثروا الكالم بغري ذكر 
اهللا فان كثرة الكالم بغري ذكر اهللا قسوة للقلب وان أبعد الناس من اهللا القلب القاسي قال الترمذي هذا حديث 

  عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه قال ابن هشام قوله تعاىل فويل  حسن غريب انتهى وقال مالك بن دينار ما ضرب

للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا من هنا مرادفة عن وقيل هي للتعليل أي من أجل ذكر اهللا ألنه اذا ذكر اهللا قسن قلوهبم 
داية وزيادة االطمئنان عياذا باهللا وقيل هي لالبتداء انتهى من املغىن الفخر اعلم أن ذكر اهللا سبب حلصول النور واهل

يف النفوس الطاهرة الروحانية وقد يوجب القسوة والبعد عن احلق يف النفوس اخلبيثة الشيطانية فاذا عرفت هذا 
فنقول أن رأس األدوية اليت تفيد الصحة الروحانية ورتبتها هو ذكر اهللا فاذا اتفق لبعض النفوس ان صار ذكر اهللا 

لك النفوس مرضا ال يرجى زواله وال يتوقع عالجه وكانت يف هناية الشر والرداءة سببا الزدياد مرضها كان مرض ت
فلهذا املعىن قال تعاىل فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا أولئك يف ضالل مبني وهذا كالم كامل حمقق انتهى وقوله 

من الصحابة قالوا يا رسول تعاىل نزل أحسن احلديث يريد القرآن وروي عن ابن عباس أن سبب هذه اآلية أن قوما 
اهللا حدثنا بأحاديث حسان وأخربنا بأخبار الدهر فنزلت اآلية وقوله متشاهبا معناه مستويا ال تناقض فيه وال تدافع 

بل يشبه بعضه بعضا يف رصف اللفظ ووثاقة الرباهني وشرف املعاين اذ هي اليقني يف العقائد يف اهللا وصفاته وأفعاله 
ه موضع تثنية للقصص واألقضية واملواعظ تثىن فيه وال متل مع ذلك وال يعرضها ما يعرض وشرعه ومثاين معنا

احلديث املعاد وقال ابن عباس ثىن فيه واألمر مرارا وال ينصرف مثاين ألنه مجع ال نظري له يف الواحد وقوله تعاىل 
خوف ولني قلب عند مساع موعظة  تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم عبارة عن قف شعر االنسان عند ما يداخله

أو زجر قرآن وحنوه وهذه عالمة وقوع املعىن املخشع يف قلب السامع ويف احلديث أن أيب بن كعب قرأ عند النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فرقت القلوب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتنموا الدعاء عند الرقة فاهنا رمحة وقال 

  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من اقشعر جلده من خشية اهللا تعاىل العباس ابن عبد املطلب 

حتاتت عنه ذنوبه كما تتحات عن الشجرة اليابسة ورقها وقالت أمساء بنت أيب بكر كان أصحاب النيب صلى اهللا 
خر أحدهم  عليه و سلم تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم عند مساع القرآن قيل هلا أن أقواما اليوم اذا مسعوا القرآن

مغشيا عليه فقالت أعوذ باهللا من الشيطان وعن ابن عمر حنوه وقال ابن سريين بيينا وبني هؤالء الذين يصرعون عند 
قراءة القرآن أن جيعل أحدهم على حائط مادا رجليه مث يقرأ عليه القرآن كله فان رمي بنفسه فهو صادق ت وهذا 

ف اعلمه بني أرباب القلوب وائمة التصوف أن املصنع عندهم هبذه كله تغليظ على املراءين واملتصنعني وال خال
األمور ممقوت وأما من غلبة احلال لضعفه وقوي الوارد عليه حىت أذهبه عن حسه فهو ان شاء اهللا من السادة 
ني االخيار واألولياء األبرار وقد وقع ذلك لكثري من االخيار يطول تعدادهم كابن وهب وامحد بن معتب املالكي

ذكرمها عياض يف مداركه واهنما ماتا من ذلك وكذلك مالك بن دينار مات من ذلك ذكره عبد احلق يف العاقبة 
وغريهم ممن ال حيصى كثرة ومن كالم عز الدين بن عبد السالم رمحه اهللا يف قواعده الصغرى قال وقد يصبح 

معذور ومن صاح لغري ذلك فمتصنع ليس من القوم بعضهم لغلبة احلال عليها واجلائها اياه اىل الصياح وهو يف ذلك 
يف شيء وكذلك من أظهر شيأ من األحوال رياء أو تسميعا فانه ملحق بالفجار دوت االبرار انتهى وقوله تعاىل 

ذلك هدى اهللا حيتمل أن يشري اىل القرآن وحيتمل أن يشري اىل اخلشية واقشعرار اجللود أي ذلك امارة هدى اهللا قال 



يف االحياء واملستحب من التايل للقرآن أن يتأثر قلبه بآثار خمتلفة حبسب اختالف اآليات فيكون له حبسب الغزايل 
كل فهم حال يتصف به قلبه من احلزن واخلوف والرجاء وغري ذلك ومهما متت معرفته كانت اخلشية أغلب 

  يب صلى اهللا عليه و سلم يف األحوال على قلبه انتهى قال الشيخ الويل عبد اهللا بن أيب مجرة وكان الن

قيامه يكسوه من كل آية يقرأها حال يناسب معىن تلك اآلية وكذلك ينبغي أن تكون تالوة القرآن وأن ال يكون 
تاليه كمثل احلمار حيمل اسفارا انتهى وقوله تعاىل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب اآلية تقرير مبعىن التعجيب واملعىن 

لعذاب كاملنعمني يف اجلنة قال جماهد يتقي بوجهه أي جير على وجهه يف النار وقالت فرقة أفمن يتقي بوجهه سوء ا
ذلك ملا روي أن الكافر يلقي يف النار مكتوفا مربوطة يداه اىل رجليه مع عنقه ويكب على وجهه فليس له شيء 

بكل جارحة منه حىت بوجهه الذي  يتقي به اال وجهه وقال فرقة املعىن يف ذلك صفة كثرة ما يناهلم من العذاب يتقيه
هو أشرف جوارحه وهذا املعىن أبني بالغة مث مثل لقريش باألمم الذين من قبلهم وما ناهلم من العذاب يف الدنيا 

املتصل بعذاب اآلخرة الذي هو أكرب ونفى اهللا سبحانه عن القرآن العوج ألنه ال اختالف فيه وال تناقض وال مغمز 
رب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون اآلية هذا مثل ضربه اهللا سبحانه يف التوحيد فمثل بوجه وقوله سبحانه ض

تعاىل الكافر العابد لألوثان والشياطني بعبد لرجال عدة يف أخالقهم شكاسة وعدم مساحمة فهم لذلك يعذبون ذلك 
منهم وعناء فكذلك عابد األوثان  العبد بتضايقهم يف أوقاهتم ويضايقون العبد يف كثرة العمل فهو ابدا يف نصب

الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندها هو معذب الفكر هبا وحبراسة حاله منها ومىت توهم أنه أرضى ضما بالذبح له يف 
زعمه تفكر فيما يصنع مع اآلخر فهو ابدا تعب يف ظالل وكذلك هو املصانع للناس املمتحن خبدمة امللوك ومثل 

بعبد لرجل واحد يكلفه شغله فهو يعمله على تؤدة وقد ساس مواله فاملوىل يغفر زلته تعاىل املؤمن باهللا وحده 
ويشكره على اجادة عمله ومثال مفعول بضرب ورجال نصب على البدل ومتشاكسون معناه ال مسح يف أخالقهم 

  ه هل يستويان مثال بل فيها جلاج وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ساملا أي ساملا من الشركة مث وقف تعاىل الكفار بقول

ونصب مثال على التمييز وهذا التوقيف ال جييب عنه أحدا اال بأهنما ال يستويان فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة 
على أهنم قد أجابوا فقال احلمد هللا أي على ظهور احلجة عليكم من أقوالكم وباقي اآلية بني واالختصام يف اآلية 

قال ع ومعىن اآلية عندي أن اهللا تعاىل توعدهم بأهنم سيتخاصمون يوم القيامة يف  قيل عام يف املؤمنني والكافرين
معىن ردهم يف وجه الشريعة وتكذيبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروى الترمذي من حديث عبد اهللا بن 

تكر علينا اخلصومة بعد الذي الزبري قال ملا نزلت مث انكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون قال الزبري يا رسول اهللا أ
كان بيننا يف الدنيا قال نعم قال أن األمر أذن لشديد انتهى وقوله تعاىل فمن اظلم ممن كذب على اهللا اآلية االشارة 
هبذا الكذب اىل قوهلم أن هللا صاحبة وولدا وقوهلم هذا حالل وهذا حرام افتراء على اهللا وحنو ذلك وكذبوا أيضا 

هم مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه و سلم مث توعدهم سبحانه توعدا فيه احتقارهم بقوله اليس بالصدق وذلك تكذيب
يف جهنم مثوى للكافرين وقرأ ابن مسعود والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به والصدق هنا القرآن والشرع جبملته 

عليه يرد ذلك بل الذى هاهنا  وقالت فرقة الذي يراد به الذين وحذفت النون قال ع وهذا غري جيد وتركيب جاء
هي للجنس واآلية معادلة لقوله فمن أظلم قال قتادة وغريه الذي جاء بالصدق هو حممد عليه السالم والذي صدق 
به هم املؤمنون وهذا اصوب األقوال وذهب قوم اىل أن الذي صدق به أبو بكر وقيل علي وتعميم اللفظ اصوب 

ال ابن عباس اتقوا الشرك وقوله تعاىل ليكفر حيتمل أن يتعلق بقوله احملسنني اي وقوله سبحانه أوالئك هم املتقون ق



الذين احسنوا لكي يكفر وقاله ابن زيد وحيتمل ان يتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله تقديره يسرهم اهللا لذلك 
  ليكفر ألن التكفري ال يكون اال بعد التيسري للخري وقوله تعاىل اليس اهللا 

وتقوية لنفس النيب صلى اهللا عليه و سلم وقرأ محزة والكسائي عباده يريد األنبياء وأنت يا حممد بكاف عبده 
أحدهم فيدخل يف ذلك املؤمنون املطيعون واملتولكون على اهللا سبحانه وقوله سبحانه وخيوفونك بالذين من دونه أي 

فمن اهتدى فلنفسه أي فلنفسه عمل وسعى ومن  بالذين يعبدون وباقي اآلية بني وقد تقدم تفسري نظريه وقوله تعاىل
ضل فعليها جىن مث نبه تعاىل على آية من آياته الكربى تدل الناظر على الوحدانية وأن ذلك ال شركة فيه لصنم 

وهي حالة التويف وذلك أن ما توفاه اهللا تعاىل على الكمال فهو الذي ميوت وما توفاه توفيا غري مكمل فهو الذي 
وم قال ابن زيد النوم وفاة واملوت وفاة وكثر الناس يف هذه اآلية ويف الفرق بني النفس والروح وفرق يكون يف الن

قوم بني نفس التميز ونفس التخيل اىل غري ذلك من األقوال اليت هي غلبة ظن وحقيقة األمر يف هذا هي مما استأثر 
أن يف هذه اآلية يتوىف األنفس ويف احلديث الصحيح اهللا به وغيبه عن عباده يف قوله قل الروح من أمر ريب ويكفيك 

أن اهللا قبض أرواحنا حني شاء وردها علينا حني شاء ويف حديث بالل يف الوادي فقد نطقت الشريعة بقبض الروح 
والنفس وقد قال تعاىل قل الروح من أمر ريب والظاهر أن اخلوض يف هذا كله عناء وإن كان قد تعرض للقول يف 

ائمة ذكر الثعليب عن ابن عباس أنه قال يف ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس هي هذا وحنوه 
اليت هبا العقل والتمييز والروح هي اليت هبا النفس والتحرك فاذا نام العبد قبض اهللا تعاىل نفسه ومل يقبض روحه 

 خيلي نفسه منها وقد روى جابر بن عبد اهللا وجاء يف آداب النوم وأذكار النائم أحايث صحيحة ينبغي للعبد أن ال
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اذا أوى الرجل اىل فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول امللك اختم خبري 

  ويقول الشيطان اختم بشر فان ذكر اهللا تعاىل مث نام بات امللك يكلؤه فان استيقظ قال 

ح بشر فان قال احلمد هللا الذي رد ايل نفسي ومل ميتها يف منامها احلمد هللا الذي امللك افتح خبري وقال الشيطان افت
ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا احلمد هللا الذي 

يره فمات دخل اجلنة رواه ميسك السماء أن تقع على األرض اال باذنه ان اهللا بالناس لرؤوف رحيم فان وقع من سر
النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وزاد آخره 
احلمد هللا الذي حيي املوتى وهو على كل شيء قدير انتهى من السالح وفيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 

اشه ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء سلم قال من قال حني يأوى اىل فر
قدير ال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله اال اهللا واهللا أكرب غفرت له ذنوبه أو 

وقوفا انتهى وروى خطاياه شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه النسائي م
الترمذي عن أيب امامة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من أوى اىل فراشه طاهرا يذكر اهللا حىت يدركه 
النعاس مل ينقلب ساعة من الليل يسئل اهللا شيئا من خري الدنيا واآلخرة اال أعطاه اياه انتهى واألجل املسمى يف هذه 

مائر يف قوله تعاىل أو لو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون لألصنام وقوله تعاىل واذا اآلية هو عمر كل انسان والض
ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة اآلية قال جماهد وغريه يف قراءة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ية والقي الشيطان يعين يف امساع الكفار سورة النجم عند الكعبة مبحضر من الكفار وقرأ أفرأيتم الالت والعزى اآل
تلك الغرانقة العلى على ما مر يف سورة احلج فاستبشروا وامشأزت نفوسهم معناه تقبضت كربا وانفة وكراهية 

  ونفورا وقوله تعاىل قل اللهم فاطر السموات اآلية أمر لنبيه عليه السالم بالدعاء 



من االجابة وقوله تعاىل وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون قال اليه ورد احلكم اىل عدله ومعىن هذا األمر تض
الثعليب قال السدي ظنوا أشياء أهنا حسنات فبدت سيئات قال ع قال سفيان الثوري ويل ألهل الرياء من هذه اآلية 

هلم من اهللا ما مل  وقال عكرمة بن عمار جزع حممد بن املنكدر عند املوت فقيل له ما هذا فقال أخاف هذه اآلية وبدا
يكونوا حيتسبون وقوله تعاىل مث اذا خولناه نعمة منا اآلية قال الزجاج التخويل العطاء عن غري جمازاة والنعمة هنا 

عامة يف املال وغريه وتقوى االشارة اىل املال بقوله امنا اوتيته على علم قال قتادة يريد امنا اوتيته على علم مين بوجه 
ات وحيتمل أن يريد على علم من اهللا يف واستحقاق حزته عند اهللا ففي هذا التأويل اغترار باهللا املكاسب والتجار

ويف األول اعجاب بالنفس مث قال اهللا تعاىل بل هي فتنة أي ليس األمر كما قال بل هذه الفعلة به فتنة له وابتالء مث 
رون وغريه فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون من أخرب تعاىل عمن سلف من الكفرة أهنم قد قالوا هذه املقالة كقا

األموال والذين ظلموا من هؤالء املعاصرين لك يا حممد سيصيبهم سيئات ما كسبوا قال أبو حيان فما أغىن حيتمل 
أن تكون ما نافية أو استفهامية فيها معىن النفي انتهى وقوله تعاىل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم التقنطوا 

رمحة اهللا اآلية هذه اآلية عامة يف مجيع الناس اىل يوم القيامة فتوبة الكافر متحو ذنبه وتوبة العاصي متحو ذنبه على  من
ما تقدم تفصيله واختلف يف سبب نزول هذه اآلية فقال عطاء بن يسار نزلت يف وحشي قاتل محزة وقال ابن 

نتهم فريش فافتتنوا مث ندموا وظنوا أهنم ال توبة هلم فنزلت اسحاق وغريه نزلت يف قوم مبكة آمنوا ومل يهاجروا وفت
اآلية فيهم منهم الوليد بن الوليد وهشام بن العاصي وهذا قول عمر بن اخلطاب وأنه كتبها بيده اىل هشام بن 

  العاصي احلديث وقالت فرقة نزلت يف قوم كفار من 

قتلنا النفس واتينا كل كبرية فنزلت اآلية فيهم وقال علي بن أهل اجلاهلية قالوا وما ينفعنا االسالم وحنن قد زنينا و
أيب طالب وابن مسعود وابن عمر هذه ارجى آية يف القرآن وروى ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما 

هور أحب أن يل الدنيا وما فيها هبذه اآلية يا عبادي وأسرفوا معناه افرطوا والقنط أعظم اليأس وقرأ نافع واجلم
تقنطوا بفتح النون قال أبو حامت فيلزمهم أن يقرءوا من بعد ما قنطوا بكسرها ومل يقرأ به أحد وقرأ أبو عمرو تقنطوا 
بالكسر وقوله أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا عموم مبعىن اخلصوص ألن الشرك ليس بداخل يف اآلية امجاعا وهي أيضا يف 

لى اهللا عليه و سلم قرأ أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا وال يبايل وقرأ ابن املعاصي مقيدة باملشيئة وروي أن النيب ص
مسعود أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا ملن يشاء وأنيبوا معناه ارجعوا وقوله سبحانه واتبعوا أحسن معناه أن القرآن 

على املعاصي العزيز تضمن عقائد نرية وأوامر ونواهي منجية وعدات على الطاعات والرب وتضمن أيضا حدودا 
ووعيدا على بعضها فاألحسن للمرء أن يسلك طريق الطاعة واالنتهاء عن املعصية والعفو يف األمور وحنو ذلك من 

أن يسلك طريق الغفلة واملعصية فيحد أو يقع حتت الوعيد فهذا املعىن هو املقصود بأحسن وليس املعىن أن بعض 
و بكر بن اخلطيب بسنده عن أيب سعيد اخلدري قال قال القرآن أحسن من بعض من حيث هو قرآن ت وروى أب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا عز و جل يا حسريت قال احلسرة أن يرى أهل النار منازهلم من اجلنة 
قال فهي احلسرة انتهى وقوله فرطت يف جنب اهللا أي يف جهة طاعته وتضييع شريعته واالميان به وقال جماهد يف 

اهللا أي يف أمر اهللا وقول الكافر وان كنت ملن الساخرين ندامة على استهزائه بأمر اهللا تعاىل وكرة مصدر من  جنب
كريكر وهذا الكون يف هذه اآلية داخل يف التمين وباقي اآلية أنواره الئحة وحججه واضحة مث خاطب تعاىل نبيه 

  خبرب ما 



اخلرب وعيد بني ملعاصريه عليه السالم فقال ويوم القيامة ترى الذين يراه يوم القيامة من حالة الكفار ويف ضمن هذا 
كذبوا على اهللا وجوههم مسودة ترى من رؤية العني وظاهر اآلية أن وجوههم تسود حقيقة وقوله سبحانه وينجي 

كافرين ويف ذلك اهللا الذين اتقوا مبفازهتم اآلية ذكر تعاىل حالة املتقني وجناهتم ليعادل بذلك ما تقدم من شقاوة ال
ترغيب يف حالة املتقني ألن األشياء تتبني بأضدادها ومفازهتم مصر من الفوز ويف الكالم حذف مضاف تقديره 

وينجي اهللا الذين اتقوا بأسباب مفازهتم واملقاليد املفاتيح وقاله ابن عباس واحدها مقالد كمفتاح وقال عثمان بن 
ن مقاليد السماوات واألرض فقال هي ال اله اال اهللا واهللا أكرب وسبحان عفان سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم ع

اهللا واحلمد هللا وال اله اال اهللا وال حول وال قوة اال باهللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن حيي ومييت وهو على 
أوحي اىل كل نيب لئن كل شيء قدير وقوله تعاىل ولقد اوحي اليك واىل الذين من قبلك قالت فرقة املعىن ولقد 

أشركت ليحبطن عملك ت قد تقدم غري ما مرة أن ما ورد من مثل هذا فهو حممول على ارادة االمة لعصمة النيب 
صلى اهللا عليه و سلم وامنا املراد من ميكن أن يقع ذلك منه وخوطب هو صلى اهللا عليه و سلم تعظيما لألمر قال 

م وجواب الشرط حمذوف لداللة جواب القسم عليه انتهى وقوله تعاىل صلى اهللا عليه و سلم ليحبطن جواب القس
وما قدروا اهللا حق قدره معناه وما عظموا اهللا حق عظمته وال وصفوه بصفاته وال نفوا عنه ماال يليق به قال ابن 

ة نزلت يف عباس نزلت هذه اآلية يف كفار قريش الذين كانت هذه اآليات كلها حماورة هلم وردا عليهم وقالت فرق
قوم من اليهود تكلموا يف صفات اهللا تعاىل فاحلدوا وجسموا واتوا بكل ختليط وقوله تعاىل واألرض مجيعا قبضته 

معناه يف قبضته واليمني هنا والقبضة عبارة عن القدرة والقوة وما اختلج يف الصدور من غري ذلك باطل وصعق يف 
  هذه اآلية معناه خر ميتا 

تصور هنا غري هذا ومن يقول الصور مجع صورة فامنا يتوجه قوله يف نفخة البعث وقد تقدم بيان والصور القرن وا ي
نظري هذه اآلية يف غري هذا املوضع وقوله تعاىل مث نفخ فيه أخرى هي نفخة البعث ويف احلديث أن بني النفختني 

أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا أربعني ال يدري أبو هريرة سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ت ولفظ مسلم عن 
عليه و سلم ما بني النفختني أربعون قالوا يا ابا هريرة اربعون سنة قال ابيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا 

أربعون يوما قال ابيت احلديث قال صاحب التذكرة فقيل معىن قوله أبيت أي امتنعت عن بيان ذلك اذ ليس هو مما 
على هذا كان عنده علم ذلك وقيل املعىن أبيت أن أسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك تدعو اليه حاجة و

وعلى هذا فال علم عنده واألول أظهر وقد جاء أن ما بني النفختني اربعني عاما انتهى وقد تقدم أن الصحيح يف 
م الصغرى لعبد احلق الذي تلقيناه من املستثىن يف اآلية أهنم الشهداء قال الشيخ أبو حممد بن بزيزة يف شرح األحكا

شيوخنا احملققني أن العوامل اليت ال تفىن سبعة العرش والكرسي واللوح والقلم واجلنة والنار واألرواح انتهى 
واشرقت األرض بنور رهبا معناه أضاءت وعظم نورها واألرض يف هذه اآلية األرض املبدلة من األرض املعروفة 

خملوق اىل خالق والكتاب كتاب حساب اخلالئق ووحده على اسم اجلنس ألن كل احد له  وقوله بنور رهبا اضافة
كتاب على حدة وجيء بالنبيني أي ليشهدوا على أممهم والشهداء قيل هو مجع شاهد وقيل هو مجع شهيد يف سبيل 

ية تدل عليهم وزمرا معناه اهللا واألول ابني يف معىن التوعد والضمري يف قوله بينهم عائد على العامل بامجعه اذ اآل
مجاعات متفرقة واحدهتا زمرة وقوله فتحت جواب اذا والكالم هنا يقتضي ان فتحها امنا يكون بعد جميئهم وقي 

  وقوفهم قبل فتحها مذلة هلم وهكذا هي حال السجون ومواضع الثقاف والعذاب خبالف قوله يف أهل 



ة كمنازل األفراح والسرور وقوله تعاىل وقال هلم خزنتها امل يأتكم اجلنة وفتحت فالواو موذنة بأهنم جيدوهنا مفتوح
رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم اآلية يف قوله منكم أعظم يف احلجة أي رسل من جنسكم ال يصعب عليكم 

اتقوا  مرامهم وال فهم أقواهلم وقوله تعاىل وسيق الذين اتقوا رهبم لفظ يعم كل من يدخل اجلنة من املؤمنني الذين
الشرك والواو يف قوله وفتحت مؤذنة بأهنا قد فتحت قبل وصوهلم اليها وقالت فرقة هي زائدة وقال قوم اشار اليهم 

ابن األنباري وضعف قوهلم هذه واو الثمانية وقد تقدم الكالم عليها وجواب اذا فتحت وعن املربد جواب اذا 
واو يف مصحف ابن مسعود وسالم عليكم حتية وطبتم حمذوف تقديره بعد قوله خالدين سعدوا وسقطت هذه ال

معناه أعماال ومعتقدا ومسقرا وجزاء وأورثنا األرض يريد أرض اجلنة ونتبوأ معناه نتخذ أمكنة ومساكن مث وصف 
تعاىل حالة املالئكة من العرش وحفوفهم به واحلفوف األحداق بالشيء وهذه اللفظة مأخوذة من احلفاف وهو 

املبارك يف رقائقه أخربنا معمر عن أيب اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه تال هذه اآلية وسيق  اجلانب قال ابن
الذين اتقوا رهبم اىل اجلنة زمرا حىت اذا جاءوها قال وجدوا عند باب اجلنة شجرة خيرج من ساقها عينان فعمدوا 

ابدا ومل تتغري جلودهم بعدها ابدا كأمنا دهنوا اىل احدامها كأمنا أمروا هبا فاغتسلوا هبا فلم تشعث رءؤسهم بعدها 
بالدهن مث عمدوا اىل األخرى فشربوا منها فطهرت اجواغهم وغسلت كل قذر فيها وتتلقاهم على كل باب من 
أبواب اجلنة مالئكة سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين مث تتلقاهم الولدان يطيفون هبم كما يطيف ولدان الدنيا 

ن الغيبة يقولون أبشر أعد اهللا لك كذا وكذا واعد اهللا لك كذا مث يذهب الغالم منهم اىل الزوجة باحلميم جييء م
  من أزواجه فيقول قد جاء فالن بامسه الذي كان يدعى به يف الدنيا فتقول له أنت رأيته فيستخفها الفرح حىت تقوم 

ؤلؤ أخضر وأصفر وأمحر من كل لون مث جيلس على أسكفة باهبا ترجع فيجيء فينظر اىل تأسيس بنيانه من جندل الل
فينظر فاذا زرايب مبثوثة وأكواب موضوعة مث يرفع راسه فلوال أن اهللا قدر ذلك ألذهب بصره امنا هو مثل الربق مث 
يقول احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا انتهى وقوله تعاىل يسبحون حبمد رهبم قالت فرقة 

ناه أن تسبيحهم يتأتى حبمد اهللا وفضله وقالت فرقة تسبيحهم هو بترديد محد اهللا وتكراره قال الثعليب متلذذين ال مع
متعبدين مكلفني وقوله تعاىل وقيل احلمد هللا رب العاملني ختم لألمر وقول جزم عند فصل القضاء أي أن هذا امللك 

ال قضائه بني عباده ومن هذه اآلية جعلت احلمد هللا رب احلاكم العادل ينبغي أن حيمد عند نفوذ حكمه واكم
العاملني خامتة اجملالس واجملتمعات يف العلم قال قتادة فتح اهللا أول اخللق باحلمد فقال احلمد هللا الذي خلق السماوات 

يه يبدأ كل أمر واألرض وختم القيامة باحلمد يف هذه اآلية قال ع وجعل سبحانه احلمد هللا رب العاملني فاحتة كتابه ف
وأول ... وآخر شيء أنت يف كل ضجعة ... وبه خيتم ومحد اهللا تعاىل وتقديسه ينبغي أن يكون من املؤمن كما قيل 

  ... شيء أنت عند هبوب 
  تفسري سورة غافر وهي مكية 

لت من األحكام روى أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال احلواميم ديباج القرآن ومعىن هذه العبارة اهنا خ
  وقصرت على املواعظ والزجر وطرق 

اآلخرة حمضا وعن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اراد أن يرتع يف رياض مونقة من اجلنة فليقرإ 
  احلواميم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ه الضحاك والكسائي أن حم هجاء قوله تعاىل حم تقدم القول يف احلروف املقطعة وخيتص هذا املوضع بقول آخر قال



حم بضم احلاء وتشديد امليم املفتوحة كأنه يقول حم األمر ووقع تنزيل الكتاب من اهللا وقال ابن عباس الروحم ون 
هي حروف الرمحن مقطعة يف سور وسأل اعرايب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حم ما هو فقال بدأ أمساء وفواتح 

التطول واملن بكل نعمة فال خري اال منه سبحانه فترتب يف هذه اآلية وعيد بني وعدين سور وذي الطول معناه ذي 
وهكذا رمحته سبحانه تغلب غضبه قال ع مسعت هذه النزعة من أيب رمحه اهللا وهو حنو من قول عمر رضي اهللا عنه 

لثعليب عن اهل لن يغلب عسر يسرين ت هو حديث والطول االنعام وعبارة البخاري الطول التفضل وحكى ا
االشارة انه تعاىل غافر الذنب فضال وقابل التوب وعدا شديد العقاب عدال ال اله اال هو اليه املصري فردا وقال ابن 
عباس الطول السعة والغىن وتقلب الذين كفروا يف البالد عبارة عن متتعهم باملساكن واملزارع واالسفار وغري ذلك 

ليهلكوه كما قال تعاىل فأخذهتم والعرب تقول للقتيل أخيذ ولألسري كذلك  ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه أي
قال قتادة ليأخذوه معناه ليقتلوه وليدحضوا معناه ليزلقوا ويذهبوا واملدحضة املزلة واملزلقة وقوله فكيف كان عقاب 

على الذين تعجيب وتعظيم وليس باستفهام عن كيفية وقوع األمر وقوله سبحانه وكذلك حقت كلمات ربك 
  كفروا اآلية يف مصحف ابن مسعود وكذلك سبقت كلمة ربك واملعىن وكما أخذت أولئك املذكورين 

فأهلكتهم فكذلك حقت كلمايت على مجيع الكفار من تقدم منهم ومن تأخر أهنم أصحاب النار وقوله تعاىل الذين 
هللا سبحانه خبرب يتضمن تشريف املؤمنني حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به اآلية أخرب ا

ويعظم الرجاء هلم وهو أن املالئكة احلاملني للعرش والذين حول العرش وهؤالء أفضل املالئكة يستغفرون للمؤمنني 
ويسئلون اهللا هلم الرمحة واجلنة وهذا معىن قوله تعاىل يف غري هذه اآلية كان على ربك وعدا مسئوال أي سألته 

ع وفسر يف هذه اآلية اجململ الذي يف قوله تعاىل ويستغفرون ملن يف األرض ألن املالئكة ال تستغفر املالئكة قال 
لكافر وقد جيوز أن يقال أن استغفارهم هلم مبعىن طلب هدايتهم وبلغين أن رجال قال لبعض الصاحلني ادع يل 

هذه اآلية وقال مطرف بن الشخري وجدنا  واستغفر يل فقال له تب واتبع سبيل اهللا يستغفر لك من هو خري مين وتال
أنصح العباد للعباد املالئكة واغش العباد للعباد الشياطني وتال هذه اآلية وروى جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال اذن يل أن أحدث عن ملك من محلة العرش ما بني شحمة اذنه وعاقته مسرية سبعمائة سنة قال الداودي وعن 
اب قال محلة العرش مثانية يتجاوبون بصوت حسن فأربعة يقولون سبحانك وحبمدك على حلمك بعد هارون بن ري

علمك وأربعة يقولون سبحانك وحبمدك على عفوك بعد قدرتك انتهى وروى أبو داود عن جابر بن عبد اهللا عن 
عرش أن ما بني شحمة اذنه النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا من محلة ال

اىل عاتقه مسرية سبعمائة عام انتهى وقد تقدم وقوله ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما معناه وسعت رمحتك 
وعلمك كل شيء وقوله ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياهتم روي عن سعيد بن جبري يف ذلك أن الرجل 

  ابين أين زوجي فيلحقون به  يدخل اجلنة قبل قرابته فيقول أين أيب أين أمي أين

لصالحهم ولتنبيه عليهم وطلبه اياهم وهذه دعوة املالئكة وقوهلم وقهم السيئات معناه اجعل هلم وقاية تقيهم 
السيئات واللفظ حيتمل أن يكون الدعاء يف أن يدفع اهللا عنهم انفس السيئات حىت ال يناهلم عذاب من أجلها 

عذاب الالحق من السيئات فيكون يف اللفظ عى هذا حذف مضاف كأنه قال وحيتمل أن يكون الدعاء يف دفع ال
وقهم جزاء السيئات قال الفخر وقوله تعاىل ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته يعين من تق السيئات يف الدنيا فقد 

ملقت اهللا أكرب من رمحته يف يوم القيامة انتهى وهذا راجع اىل التأويل األول وقوله تعاىل أن الذين كفروا ينادون 
مقتكم أنفسكم اآلية روى أن هذه احلال تكون للكفار عند دخوهلم النار فاهنم اذا دخلوا فيها مقتوا أنفسهم 



وتناديهم مالئكة العذاب على جهة التوبيخ ملقت اهللا اياكم يف الدنيا اذ كنتم تدعون اىل االميان فتكفرون أكرب من 
آلية وبه فسر جماهد وقتادة وابن زيد والالم يف قوله ملقت حيتمل أن تكون الم مقتكم أنفسكم اليوم هذا هو معىن ا

ابتداء وحيتمل أن تكون الم قسم وهو أصوب وأكرب خرب االبتداء واختلف يف معىن قوهلم امتنا اثنتني اآلية فقال ابن 
وت املعروف مث أحياءهم يوم القيامة عباس وغريه أرادوا موتة كوهنم يف االصالب مث ءاحياءهم يف الدنيا مث أماتتهم امل

وهي كاليت يف سورة البقرة كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا اآلية وقال السدي ارادوا أنه أحياهم يف الدنيا مث اماهتم 
مث أحياهم يف القرب وقت السؤال مث أماهتم فيه مث احياهم يف احلشر قال ع وهذا فيه االحياء ثالث مرار واألول أثبت 

اآلية متصلة املعىن باليت قبلها وبعد قوهلم فهل اىل خروج من سبيل حمذوف يدل عليه الظاهر تقديره ال  وهذه
اسعاف لطلبتكم أو حنو هذا من الرد وقوله تعاىل ذلكم حيتمل أن يكون اشارة اىل العذاب الذي هم فيه أوايل مقتهم 

  ه اذا ادعى أنفسهم أوايل املنع والزجر واالهانة وقوله تعاىل ذلكم بأن

اهللا وحده معناه حبالة توحيد ونفي ملا سواه كفرمت وأن يشرك به الالت والعزى وغريمها صدقتم فاحلكم اليوم 
بعذابكم وختليدكم يف النار هللا ال لتلك اليت كنتم تشركوهنا معه يف األلوهية وقوله سبحانه فادعوا اهللا خملصني له 

ينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وادعوا معناه اعبدوا وقوله تعاىل رفيع الدين اآلية خماطبة للمؤمنني أصحاب نب
الدرجات حيتمل أن يريد بالدرجات صفاته العلى وعرب مبا يقرب من افهام السامعني وحيتمل ان يريد رفيع الدرجات 

ظم الذي السموات اليت يعطيها للمؤمنني ويتفضل هبا على عباده املخلصني يف جنته والعرش هو اجلسم املخلوق األع
السبع والكرسي واألرضون فيه كالدنانري يف الفالة من األرض وقوله تعاىل يلقي الروح من أمره على من يشاء من 

عباده قال الضحاك الروح هنا هو الوحي القرآن وغريه مما مل يتل وقال قتادة والسدي الروح النبوءة ومكانتهما 
ا روحا ألنه حتي به األمم واألزمان كما حيي اجلسد بروحه وحيتمل أن كما قال تعاىل وروحا من أمرنا ومسي هذ

يكون القاء الروح عاما لكل ما ينعم اهللا له على عباده املهتدين يف تفهيمه األميان واملعقوالت الشريفة واملنذر بيوم 
تد حي وكل ضال كامليت التالق ففي هذا التأويل هو اهللا تعاىل قال الزجاج الروح كل ما فيه حياة الناس وكل مه

وقوله من أمره أن جعلته جنسا لألمور فمن لتبعيض أو البتداء الغاية وان جعلت األمر من معىن الكالم فمن أما 
البتداء الغاية وأما مبعىن الباء وال تكون للتبعيض بتة وقرأ اجلمهور لتنذر بالتاء على خماطبة النيب صلى اهللا عليه و 

مجاعة لينذر بالياء ويوم التالق معناه تالقي مجيع العامل بعضهم بعضا وذلك أمر مل يتفق قط سلم وقرأ أيب بن كعب و
قبل ذلك اليوم وقوله يوم هم بارزن معناه يف براز من األرض يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقوله تعاىل ملن امللك 

  فيجيب  اليوم روي ان اهللا تعاىل يقرر هذا التقرير ويسكت العامل هيبة وجزعا

سبحانه هو نفسه بقوله هللا الواحد القهار مث يعلم اهللا تعاىل أهل املوقف بأن اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت وباقي 
اآلية تكرر معناه فانظره يف موضعه مث أمر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم بانذار العامل وحتذيرهم من يوم القيامة وأهواله 

اذا قرب واآلزفة يف اآلية صفة حملذوف قد علم واستقر يف النفوس هوله والتقدير  واآلزفة القريبة من أزف الشيء
يوم الساعة واآلزفة أو الطامة اآلزفة وحنو هذا وقوله سبحانه اذ القلوب لدى احلناجر معناه عند احلناجر أي قد 

يطمعون يف رد ما  صعدت من شدة اهلول واجلزع والكاظم الذي يرد غيظه وجزعه يف صدره فمعىن اآلية أهنم
جيدونه يف احلناجر واحلال تغالبهم ويطاع يف موضع الصفة لشفيع ألن التقدير وال شفيع مطاع قال أبو حيان يطاع 

يف موضع صفة لشفيع فيحتمل أن يكون يف موضع خفض على اللفظ أو يف موضع رفع على املوضع مث حيتمل النفي 
يع ولكنه ال يطاع وحيتمل أن ينسحب على املوصوف وصفته أي أن يكون منسحبا على الوصف فقط فيكون مث شف



ال شفيع فيطاع انتهى وهذا االحتمال االخري هو الصواب قال ع وهذه اآلية كلها عندي اعتراض يف الكالم بليغ 
وقوله يعلم خائنة األعني متصل بقوله سريع احلساب وقالت فرقة يعلم متصل بقوله ال خيفي على اهللا منهم شيء 

ذا قول حسن يقويه تناسب املعنيني ويضعفه بعد اآلية من اآلية وكثرة احلائل واخلائنة مصدر كاخليانة وحيتمل أن وه
تكون خائنة اسم فاعل أي يعلم األعني اذا خانت يف نظرها قال ابو حيان والظاهر أن خائنة األعني من اضافة الصفة 

ام الناس فاسقينا أي الناس الكرام وجوزوا أن يكون خائنة اىل املوصوف أي األعني اخلائنة كقوله وان سقيت كر
مصدرا كالعافية أي يعلم خيانة األعني انتهى وهذه اآلية عبارة عن علم اهللا تعاىل جبميع اخلفيات فمن ذلك كسر 

  اجلفون والغمز بالعني أو النظرة اليت تفهم معىن 

ل ارتد مث جاء ليسلم هال قام اليه رجل منكم حني ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه يف شأن رج
تلكأت عنه فضرب عنقه فقالوا يا رسول اهللا اال أومأت الينا فقال صلى اهللا عليه و سلم ما ينبغي لنيب أن تكون له 
ن خائنة األعني ويف بعض الكتب املنزلة من قول اهللا عز و جل أنا مرصاد اهلمم انا العامل مبجال الفكر وكسر اجلفو

وقال جماهد خائنة األعني مسارقة النظر اىل ما ال جيوز مث قوى تعاىل هذا االخبار بقوله وما ختفي الصدور مبا مل يظهر 
على عني وال غريها واسند أبو بكر بن اخلطيب عن موىل أم معبد اخلزاعية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان 

الرياء ولساين من الكذب وعيين من اخليانة فانك تعلم خائنة األعني يدعو اللهم طهر قليب من النفاق وعملي من 
وما ختفي الصدور انتهى قال القشريي يف التحبري ومن علم اطالع احلق تعاىل عليه يكون مراقبا لربه وعالمته أن 

البصر فقال  يكون حماسبا لنفسه ومن مل تصح حماسبته مل تصح مراقبته وسئل بعضهم عما يستعني به العبد على حفظ
يستعني عليه بعلمه ان نظر اهللا اليه سابق على نظره اىل ما ينظر اليه انتهى وقوله سبحانه واهللا يقضي باحلق أي 

جيازي احلسنة بعشر والسيئة مبثلها وينصف املظلوم من الظامل اىل غري ذلك من أقضية احلق والعدل واألصنام ال 
يعبدون وقوله سبحانه أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة تقضي بشيء وال تنفذ أمرا ويدعون معناه 

الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا يف األرض فأخذهم اهللا بذنوهبم وما كان هلم من اهللا من واق 
كانت تكذيب الضمري يف يسريوا لكفار قريش واآلثار يف االرض هي املباين واملآثر والصيت الدنيوي وذنوهبم 

األنبياء والواقي الساتر املانع مأخوذ من الوقاية وباقي اآلية بني وخص تعاىل هامان وقارون بالذكر تنبيها على 
مكاهنما من الكفر ولكوهنما أشهر رجال فرعون وقيل أن قارون هذا ليس بقارون بين اسرائيل وقيل هو ذلك ولكنه 

  كان 

معه وقوله ساحر أي يف أمر العصا وكذاب يف قوله أين رسول اهللا مث أخرب تعاىل منقطعا اىل فرعون خادما له مستغنيا 
عنهم أهنم ملا جاءهم موسى بالنبوءة واحلق من عند اهللا قال هؤالء الثالثة وأمجع رأيهم على أن يقتل ابناء بين 

هذا رجوع منهم اىل حنو اسرائيل اتباع موسى وشباهنم وأهل القوة منهم وأن يستحي النساء للخدمة واالسترقاق و
القتل األول الذي كان قبل ميالد موسى ولكن هذا األخري مل تتم هلم فيه عزمة وال أعاهنم اهللا تعاىل على شيء منه 

قال قتادة هذا قتل غري األول الذي كان حذر املولود ومسوا من ذكرنا من بين اسرائيل أبناء كما تقول الجناد القبيلة 
هور فيها هؤالء أبناء فالنة وقوله تعاىل وما كيد الكافرين اال يف ضالل عبارة وجيزة تعطي قوهتا أو املدينة وأهل الظ

أن هؤالء الثالثة مل يقدرهم اهللا تعاىل على قتل احد من بين اسرائيل وال جنحت هلم فيهم سعاية وقوله تعاىل وقال 
هتم آيات موسى عليه السالم أهند ركنه واضطربت فرعون ذروين أقتل موسى اآلية الظاهر من أمر فرعون أنه ملا هبر

معتقدات أصحابه ومل يفقد منهم من جياذبه اخلالف يف أمره وذلك بني من غري ما موضع من قصتهما ويف هذه اآلية 



على ذلك دليالن أحدمها قوله ذروين فليست هذه من ألفاظ اجلبابرة املتمكنني من انفاذ أوامرهم والدليل الثاين 
ملؤمن وما صدع به وان مكاشفته لفرعون أكثر من مساترته وحكمه بنبوءة موسى أظهر من توريته يف أمره مقالة ا

وأما فرعون فامنا حنا اىل املخرقة والتمويه واالضطراب ومن ذلك قوله ذروين أقتل موسى وليدع ربه أي أين ال أبايل 
اين أخاف أن يبدل دينكم والدين السلطان ومنه  برب موسى مث رجع اىل قومه يريهم النصيحة واحلماية هلم فقال

  ... يف دين عمرو وحالت بيننا فدك ... لئن حللت حبي يف بين أسد ... قول زهري 
  وقرأ محزة والكسائي وعاصم أو أن يظهر وقرأ الباقون وأن يظهر فعلى القراءة 

وسى مقالة فرعون دعا وقال أين عذت األوىل خاف فرعون أحد أمرين وعلى الثانية خاف األمرين معا وملا مسع م
بريب وربكم اآلية مث حكى اهللا سبحانه مقالة رجل مؤمن ومن آل فرعون شرفه بالذكر وخلد ثناؤه يف األمم غابر 

الدهر قال ع مسعت أيب رمحه اهللا يقول مسعت ابا الفضل اهللا اجلوهري على املنرب يقول وقد سئل أن يتكلم يف شيء 
فكل قرين باملقارن مقتد ... عن املرء ال تسئل وسل عن قرينه ... أطرق مث رفع رأسه وأنشد من فضائل الصحابة ف

 ...  
ماذا تريد من قوم قرهنم اهللا بنبيه وخصهم مبشاهدة وحيه وقد أثىن اهللا تعاىل على رجل مؤمن ومن آل فرعون كتم 

له يف جملس من جمالس الكفر وأين هو من عمر إميانه وأسره فجعله تعاىل يف كتابه وأثبت ذكره يف املصاحف لكالم قا
بن اخلطاب رضي اهللا عنه اذ جرد سيفه مبكة وقال واهللا ال أعبد اهللا سرا بعد اليوم قال مقاتل كان هذا املؤمن ابن 
عم فرعون قال الفخر قيل انه كان ابن عم لفرعون وكان جاريا جمرى ويل العهد له وجمرى صاحب السر له وقيل 

من قومن فرعون وقيل انه كان من بين اسرائيل والقول األول أقرب ألن لفظ اآلل يقع على القرابة كان قبطيا 
والعشرية انتهى قال الثعليب قال ابن عباس وأكثر العلماء كان امسه حزقيل وقيل حزبقال وقيل غري هذا انتهى وقوله 

ل الزجاج هو الزام احلجة بأيسر ما يف األمر يصبكم بعض الذي يعدكم قال ابو عبيدة وغريه بعض هنا مبعىن كل وقا
وليس فيه نفي اصابة الكل قال ع ويظهر يل أن املعىن يصبكم القسم الواحد مما يعدبه ألنه عليه السالم وعدهم أن 
آمنوا بالنعيم وان كفروا بالعذاب األليم فإن كان صادقا فالعذاب بعض ما وعد به وقول املؤمن يا قوم لكم امللك 

ظاهرين يف األرض استنزال هلم ووعظ وقوله يف األرض يريد أرض مصر وهذه األقوال تقتضي زوال هيبة اليوم 
  فرعون 

ولذلك استكان هو وراجع بقوله ما أريكم اال ما أرى واختلف الناس من املراد بقوله تعاىل وقال الذي آمن فقال 
آليات وقالت فرقة بل كالم ذلك املؤمن قد مت وامنا أراد اجلمهور هو املؤمن املذكور قص اهللا تعاىل أقاويله اىل آخر ا

تعاىل بالذي آمن موسى عليه السالم حمتجني بقوة كالمه وذكر عذاب اآلخرة وغري ذلك ومل يكن كالم األول اال 
مبالينة هلم وقوله مثل يوم األحزاب أي مثل يوم من ايامهم ألن عذاهبم مل يكن يف عصر واحد واملراد باألحزاب 

ملتحزبون على األنبياء ومثل الثاين بدل من األول والدأب العادة ويوم التنادي معناه يوم ينادي قوم قوما ويناديهم ا
اآلخرون واختلف يف التنادي املشار اليه فقال قتادة هو نداء أهل اجلنة أهل النار فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا 

وا كل أناس بإمامهم قال ع وحيتمل أن يكون املراد التذكري بكل وقيل هو النداء الذي يتضمنه قوله تعاىل يوم ندع
نداء يف القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة وذلك كثري وقرأ ابن عباس والضحاك وابو صاحل يوم التناد بشد 
ه اآلية الدال وهذا معىن آخر ليس من النداء بل هو من ند البعري اذا هرب وهبذا املعىن فسر ابن عباس والسدي هذ

وروت هذه الفرقة يف هذا املعىن حديثا أن اهللا تعاىل اذا طوى السماوات نزلت مالئكة كل مساء فكانت صفا بعد 



صف مستديرة باألرض اليت عليها الناس للحساب فاذا رأى اخللق هول القيامة وأخرجت جهنم عنقا اىل أصحاهبا 
اىل احملشر ال عاصم هلم والعاصم املنجي وقوله ولقد جاءكم  فر الكفار وندوا مدبرين اىل كل جهة فتردهم املالئكة

يوسف اآلية قالت فرقة منهم الطربي يوسف املذكور هنا هو يوسف بن يعقوب عليهما السالم وروي عن وهب بن 
منبه أن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمر اىل زمن موسى وروى أشهب عن مالك أنه بلغه أن فرعون عمر 

  أربعني سنة وقالت فرقة بل هو فرعون أربعمائة سنة و

آخر وقوله كرب مقتا أي كرب مقتا جداهلم عند اهللا فاختصر ذكر اجلدال لداللة تقدم ذكره عليه وقرأ أبو عمرو 
وحده على كل قلب بالتنوين وقرأ الباقون بغري تنوين ويف مصحف ابن مسعود على قلب كل متكرب جبار مث ان 

مقاومة موسى حنا اىل املخرقة ونادى هامان وزيره أن يبين له صرحا فريوي أنه طبخ اآلجر  فرعون ملا أعيته احليل يف
هلذا الصرح ومل يطبخ قبله وبناه ارتفاع أربعمائة ذراع فبعث اهللا جربيل فمسحه جبناحه فكسره ثالث كسر تفرقت 

األبواب وقيل عىن لعله جيد مع قربه اثناتان ووقعت ثالثة يف البحر واألسباب الطرق قاله السدي وقال قتادة اراد 
من السماء سببا يتعلق به وقرأ محزة والكسائي وعاصم وصد عن السبيل بضم الصاد وفتح الدال عطفا على زين 

والباقون بفتح الصاد والتباب اخلسران ومنه تبت يدا أيب هلب وبه فسرها جماهد وقتادة مث وعظهم الذي آمن فدعا 
له اتبعون أهدكم يقوي أن املتكلم موسى وإن كان اآلخر حيتمل أن يقول ذلك أي اتبعوين يف اىل اتباع أمر اهللا وقو

اتباع موسى مث زهدهم يف الدنيا واهنا شيء يتمتع به قليال ورغب يف اآلخرة اذ هي دار االستقرار قال الغزايل يف 
الذكر والتفكر يف حسن املئاب ومن اراد االحياء من أراد أن يدخل اجلنة بغري حساب فليستغرق أوقاته يف التالوة و

أن ترجح كفة حسناته وتثقل موازين خرياته فليستوعب يف الطاعة أكثر أوقاته فان خلط عمال صاحلا وآخر سيئا 
فأمره يف خطر لكن الرجاء غري منقطع والعفو من كرم اهللا منتظر انتهى وقوله تعاىل ويا قوم مايل أدعوكم اىل النجاة 

م ذكر اخلالف هل هذه املقاالت ملوسى أو ملؤمن آل فرعون والدعاء اىل النجاة هو الدعاء اىل سببها اآلية قد تقد
وهو توحيد اهللا تعاىل وطاعته وباقي اآلية بني وقوله أن ما تدعونين املعىن وأن الذي تدعونين اليه من عبادة غري اهللا 

   ليس له دعوة أي قدر وحق جيب أن يدعي أحد اليه مث توعدهم

بأهنم سيذكرون قوله عند حلول العذاب هبم والضمري يف وقاه حيتمل أن يعود على موسى أو على مؤمن آل فرعون 
على ما تقدم من اخلالف وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون أن ذلك املؤمن جنا مع موسى عليه السالم يف البحر 

رعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اآلية قوله النار رفع وفر يف مجلة من فر معه من املتبعني وقوله تعاىل يف آل ف
على البدل من قوله سوء وقيل رفع باالبتداء وخربه يعرضون قالت فرقة هذا الغدو والعشي هو يف الدنيا أي يف كل 

زخ غدو وعشي من ايام الدنيا يعرض آل فرعون على النار قال القرطيب يف التذكرة وهذا هو عذاب القرب يف الرب
انتهى وكذا قال االمام الفخر وروي يف ذلك أن أرواحهم يف أجواف طري سود تروح هبم وتغدوا اىل النار وقاله 

األوزاعي عافانا اهللا من عذابه وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أن أحدكم 
ن من أهل النار فمن أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كا اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل

النار يقال له هذا مقدعك حىت يبعثك اهللا اليه يوم القيامة انتهى وقوله تعاىل ويوم تقوم الساعة أي ويوم القيامة يقال 
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وآل فرعون اتباعه وأهل دينه والضمري يف قوله يتحاجون جلميع كفار األمم وهذا 

ل فرعون والعامل يف اذ فعل مضمر تقديره اذكر مث قال مجيع من يف النار خلزنتها ادعوا ابتداء قصص ال خيتص بآ
ربكم خيفف عنا يوما من العذاب فراجعتهم اخلزنة على معىن التوبيخ والتقرير أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينات فاقر 



ا أنتم اذن وهذا على معىن اهلزء هبم الكفار عند ذلك وقالوا بلى أي قد كان ذلك فقال هلم اخلزنة عند ذلك ادعو
وقوله تعاىل وما دعاء الكافرين اال يف ضالل وقيل هو من قول اخلزنة وقيل هو من قول اهللا تعاىل اخبارا منه حملمد 

  عليه الصالة و السالم مث أخرب تعاىل أنه ينصر رسله واملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ونصر املؤمنني داخل 

ا فقد جعل اهللا للمؤمنني الفضالء ودا ووهبهم نصرا اذا ظلموا وحضت الشريعة على نصرهم يف نصر الرسل وأيض
ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم من رد عن أخيه يف عرضه كان حقا على اهللا أن يرد عنه نار جهنم وقوله عليه 

عاىل ويوم يقوم األشهاد يريد يوم السالم من محى مؤمنا من منافق يغتابه بعث اهللا ملكا حيميه يوم القيامة وقوله ت
القيامة قال الزجاج واالشهاد مجع شاهد وقال الطربي مجع شهيد كشريف واشراف ويوم ال ينفع بدل من األول 

واملعذرة مصدر كالعذر مث اخرب تعاىل بقصة موسى وما أتاه من النبوءة تأنيسا حملمد وضرب أسوة وتذكريا مبا كانت 
ى فبني ذلك أن حممدا ليس ببدع من الرسل واهلدى والنبوءة واحلكمة والتوراة تعم مجيع العرب تعرفه من أمر موس

ذلك وقوله تعاىل واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك بالعشي واالبكار قال الطربي االبكار من طلوع الفجر اىل 
ر واالبكار يريد طلوع الشمس وقيل من طلوع الشمس اىل ارتفاع الضحى وقال احلسن بالعشي يريد صالة العص

صالة الصبح وقوله تعاىل أن يف صدورهم األكرب أي ليسوا على شيء بل يف صدورهم كرب وأنفة عليك مث نفي أن 
يكونوا يبلغون آماهلم حبسب ذلك الكبري مث أمره تعاىل باالستعاذة باهللا يف كل أمره من كل مستعاذ منه وقوله تعاىل 

لناس فيه توبيخ هلؤالء الكفرة املتكربين كأنه قال خملوقات اهللا أكرب وأجل خللق السماوات واألرض أكرب من خلق ا
قدرا من خلق البشر فما ألحد منهم يتكرب على خالقه وحيتمل أن يكون الكالم يف معىن البعث وأن الذي خلق 

نوا وعملوا السمالوات واألرض قادر على خلق الناس تارة أخرى واخللق هنا مصدر مضاف اىل املفعول والذين آم
الصاحلات يعادهلم قوله وال املسيء وهو اسم جنس يعم املسيئني وقوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم آية 

  تفضل ونعمة ووعد المة حممد صلى اهللا عليه و سلم باالجابة عند الدعاء قال 

يه و سلم قال ما على األرض النووي وروينا يف كتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عل
مسلم يدعو اهللا تعاىل بدعوة اال أتاه اهللا اياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم فقال 

رجل من القوم اذن تكثر قال اهللا أكثر قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه احلاكم يف املستدرك من رواية أيب 
يدخر له من االجر مثلها انتهى قال ابن عطاء اهللا ال يكن تأخر أمد العطاء مع االحلاح يف سعيد اخلدري وزاد فيه أو 

الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك االجابة فيما خيتار لك ال فيما ختتار نفسك ويف الوقت الذي يريد ال يف الوقت 
قول اهللا عز و جل أنا عند ظن عبدي الذي تريد انتهى وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

يب وأنا معه اذا دعاين رواه اجلماعة اال ابا داود واللفظ ملسلم انتهى من السالح وقالت فرقة معىن ادعوين اعبدوين 
واستجب معناه بالنصر والثواب ويدل على هذا قوله ان الذين يستكربون عن عباديت اآلية ت وهذا التأويل غري 

لصواب ان شاء اهللا للحديث الصحيح فقد روى النعمان بن بشري رضي اهللا عنه عن النيب صلى صحيح واألول هو ا
اهللا عليه و سلم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوين أستجب لكم ان الذين يستكربون عن عباديت 

يان ويف صحيحيهما وقال سيدخلون جهنم داخرين رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحلاكم وابن ح
الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح وقال احلاكم صحيح االسناد انتهى من السالح والداخر الصاغر الذليل 
وقوله تعاىل اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه اآليات هذا تنبيه على آيات اهللا وعربة مىت املها العاقل أدته اىل 



ربوبيته وتؤفكون معناه تصرفون عن طريق النظر واهلدى كذلك يوفك أي على هذه توحيد اهللا سبحانه واالقرار ب
  اهليئة وهبذه الصفة صرف اهللا تعاىل الكفار اجلاحدين بآيات اهللا من األمم املتقدمة عن طريق اهلدى وقوله تعاىل 

لتكونوا شيوخا ومنكم من هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم مث 
يتوىف من قبل اآلية تنبيه على الوحدانية بالعربة يف ابن آدم وتدريج خلقه وقوله سبحانه ومنكم من يتوىف من قبل 

عبارة تردد يف االدراج املذكورة فمن الناس من ميوت قبل أن خيرج طفال وآخرون قبل األشد وآخرون قبل 
لغ كل واحد أجال مسمى ال يتعداه ولعلكم تعقلون احلقائق اذا نظرمت يف الشيخوخة ولتبلغوا أجال مسمى أي ليب

هذا وتدبرمت حكمة اهللا تعاىل وقوله تعاىل امل تر اىل الذين جيادلون يف آيات اهللا اآلية يف الكفار اجملادلني يف رسالة نبينا 
الشديد احلر من النار  حممد صلى اهللا عليه و سلم ويسحبون معناه جيرون والسحب اجلر واحلميم الذائب

ويسجرون قال جماهد معناه توقد النار هبم والعرب تقول سجرت التنور اذا مألته نارا وقال السدي يسجرون 
حيرقون مث أخرب تعاىل أهنم يقال هلم أين األصنام اليت كنتم تعبدون يف الدنيا فيقولون ضلوا أي تلفوا لنا وغابوا مث 

كذب فيقولون بل مل نكن ندعوا من قبل شيئا مث يقال هلؤالء الكفار املعذبني ذلكم تضطرب أقواهلم ويفزعون اىل ال
العذاب الذي أنتم فيه مبا كنتم تفرحون يف الدنيا باملعاصي والكفر ومترحون قال جماهد معناه األشر والبطر وقوله 

ا ألن هذه املخاطبة امنا هي بعد تعاىل ادخلوا أبواب جهنم معناه يقال هلم قبل هذه احملاورة يف أول األمر ادخلو
دخوهلم مث أنس تعاىل نبيه ووعده بقوله فاصرب ان وعد اهللا حق أي يف نصرك واظهار أمرك فان ذلك أمرا اما ان 
ترى بعضه يف حياتك فتقر عينك به واما أن متوت قبل ذلك فاىل أمرنا وتعذيبنا يصريون ويرجعون قال أبو حيان 

معىن الشرط انتهى وقوله تعاىل ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم وما يف أما زائدة لتأكيد 
  من مل نقصص عليك هذه اآلية رد على العرب الذين استبعدوا أن يبعث اهللا بشرا رسوال وقوله تعاىل 

م باآلخرة وحيتمل أن يريد فاذا جاء أمر اهللا قضي باحلق اآلية حيتمل أن يريد بأمر اهللا القيامة فتكون اآلية توعدا هل
بأمر اهللا ارسال رسول وبعثة نيب قضى ذلك وأنفذه باحلق وخسر كل مبطل ت واالول أبني وقوله تعاىل اهللا الذي 

جعل لكم األنعام لتركبوا منها اآلية هذه آيات فيها عرب وتعديد نعم واألنعام االزواج الثمانية ومنها األوىل للتبعيض 
اآلية االنعام تعم االبل والبقر والغنم واخليل والبغال واحلمري وغري ذلك مما ينتفع به من البهائم وقال الطربي يف هذه 

فمنها يف املوضعني على هذا للتبعيض وقوله تعاىل أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا يكسبون اآلية هذا احتجاج على قريش مبا كانوا اكثر منهم وأشد قوة وآثارا يف األرض فما أغىن عنهم ما 

أظهر سبحانه يف األمم السالفة من نقماته يف الكفار الذين كانوا أكثر منهم وأشد قوة قال أبو حيان فما أغىن ما 
 نافية أو استفهامية مبعىن النفي انتهى وقوله سبحانه فلما جاءهتم رسلهم بالبينات اآلية الضمري يف جاءهتم عائد على

األمم املذكورة واختلف املفسرون يف الضمري يف فرحوا على من يعود فقال جماهد وغريه هو عائد على األمم 
املذكورين أي فرحوا مبا عندهم من العلم يف ظنهم ومعتقدهم من اهنم ال يبعثون وال حياسبون قال ابن زيد واغتروا 

كقوله تعاىل يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وقالت فرقة بعلمهم بالدنيا واملعاش وظنوا انه ال آخرة ففرحوا وهذا 
الضمري يف فرحوا عائد على الرسل ويف هذا التأويل حذف وتقديره فلما جاءهتم رسلهم بالبينات كذبوهم ففرح 
الرسل مبا عندهم من العلم باهللا والثقة به وبأنه سينصرهم والضمري يف هبم عائد على الكفار بال خالف مث حكى 

انه حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب هبم فلم ينفعهم ذلك ويف ذكر هذا حض على املبادرة وسنة نصب سبح
  على املصدر ت وقيل املعىن احذروا سنة هللا كقوله ناقة اهللا قال الفخر وقوله هنالك اسم مكان 



  ى آله وصحبه وسلم تسليما مستعار للزمان أي وخسروا وقت رؤية البأس انتهى وصلى اهللا على سيدنا حممد وعل
  تفسري سورة حم السجدة وهي مكية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
روى أن عتبة بن ربيعة ذهب اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليحتج عليه ويبني له أمر خمالفته لقومه فلما فرغ عتبة 

ل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته من كالمه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بسم اهللا الرمحن الرحيم حم تنزي
اىل قوله فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود فأرعد الشيخ وقف شعره وأمسك على فم النيب 

صلى اهللا عليه و سلم وناشده بالرحم أن ميسك وقال حني فارقه واهللا لقد مسعت شيئا ما هو بالشعر وال هو 
د ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي والرمحن الرحيم صفتا رجاء ورمحة اهللا عز و بالكهانة وال هو بالسحر ولق

جل وفصلت معناه بينت آياته أي فسرت معانيه ففصل بني حالله وحرامه ووعده ووعيده وقيل فصلت يف التنزيل 
قافية وحنوها أي نزل جنوما ومل ينزل مرة واحدة وقيل فصلت باملواقف وأنواع اواخر اآلي ومل يكن يرجع اىل 

كالسجع والشعر وقوله تعاىل لقوم يعلمون قالت فرقة يعلمون األشياء ويعقلون الدالئل فكان القرآن فصلت آياته 
هلؤالء اذ هم أهل االنتفاع هبا فخصوا بالذكر تشريفا وقالت فرقة يعلمون متعلق يف املعىن بقوله عربيا أي لقوم 

  يء منها عن كالم يعلمون ألفاظه ويتحققون أهنا مل خيرج ش

العرب وكان اآلي على هذا التأويل رادة على من زعم أن يف كتاب اهللا ما ليس يف كالم العرب والتأويل األول 
أبني وأشرف معىن وبني أنه ليس يف القرآن اال ما هو من كالم العرب اما من أصل لغتها وأما مما عربته من لغة 

ل وقوله تعاىل فهم ال يسمعون نفي لسماعهم النافع الذي يعتد به مث غريها مث ذكر يف القرآن وهو معرب مستعم
حكى عنهم مقالتهم اليت باعدوا فيها كل املباعدة وأرادوا أن يأيسوه من قبوهلم ما جاء به وهي قلوبنا يف أكنة مما 

ركني الذين ال يؤتون تدعونا اليه وأكنة مجع كنان والوقر الثقل يف االذن الذي مينع السمع وقوله تعاىل وويل للمش
الزكاة اآلية قال احلسن املراد بالزكاة زكاة املال وقال ابن عباس واجلمهور الزكاة يف هذه اآلية ال اله اال اهللا 

التوحيد كما قال موسى لفرعون هل لك اىل أن تزكي ويرجح هذا التأويل أن اآلية مكية وزكاة املال امنا نزلت 
ب والبدن أي تطهريه من املعاصي وقاله جماهد والربيع وقال الضحاك ومقاتل معىن باملدينة وامنا هذه زكاة القل

الزكاة هنا النفقة يف الطاعة وغري ممنون قال ابن عباس معناه غري منقوص وقالت فرقة معناه غري مقطوع يقال مننت 
م املن واألذى من حيث هو احلبل اذا قطعته وقال جماهد مهناها غري حمسوب قال ع ويظهر يف اآلية أنه وصفه بعد

من جهة اهللا تعاىل فهو شريف ال من فيه وأعطيات البشر هي اليت يدخلها املن واألنداد األشباه واألمثال وهي اشارة 
اىل كل ما عبد من دون اهللا وقوله تعاىل وبارك فيها أي جعلها منبتة للطيبات واألطعمة وجعلها طهورا اىل غري ذلك 

قراءة ابن مسعود وقسم فيها أقواهتا واختلف يف معىن قوله أقواهتا فقال السدي هي أقوات من وجوه الربكة ويف 
البشر وارزاقهم وأضافها اىل األرض من حيث هي فيها وعنها وقال قتادة هي اقوات األرض من اجلبال واألهنار 

  واألشجار والصخور واملعادن واألشياء اليت هبا قوام األرض ومصاحلها وروى 

باس يف هذا حديثا مرفوعا فشبهها بالقوت الذي به قوام احليوان وقال جماهد اراد أقواهتا من املطر واملياه وقال ابن ع
الضحاك وغريه أراد بقوله أقواهتا خصائصها اليت قسمها يف البالد من امللبوس واملطعوم فجعل يف بلد ويف قطر ما 

يف هذه وهذا قريب من األول وقوله تعاىل يف أربعة أيام  ليس يف اآلخر ليحتاج بعضهم اىل بعض ويتقوت من هذه
يريد باليومني األولني وقرأ اجلمهور سواء بالنصب على احلال أي سواء هي وما انقضى فيها وقرأ أبو جعفر ابن 



القعقاع سواء بالرفع أي هي سواء وقرأ احلسن سواء باخلفض على نعت األيام واختلف يف معىن السائلني فقال 
ة معناه سواء ملن سأل واستفهم عن األمر وحقيقة وقوعه وأراد العربة فيه فانه جيده كما قال تعاىل وقال ابن زيد قتاد

ومجاعة معناه مستو مهيأ أمر هذه املخلوقات ونفعها للمحتاجني اليها من البشر فعرب عنهم بالسائلني مبعىن الطالبني 
يف حكم من سأل هذه أشيءا اذ هم أهل حاجة اليها ولفظة سواء ألنه من شأهنم وال بد طلب ما ينتفعون به فهم 

جتري جمرى عدل وزر يف أن ترد على املفرد واجلمع واملذكر والؤنث وقوله سبحانه مث استوى اىل السماء معناه 
ار بقدرته واختراعه اىل خلق السماء واجيادها وقوله تعاىل وهي دخان روي أهنا كانت جسما رخوا كالدخان أو البخ
وروي أنه مما أمره اهللا تعاىل أن يصعد من املاء وهنا حمذوف تقديره فأوجدها وأتقنها وأكمل أمرها وحينئذ قال هلا 

ولألرض أيتيا مبعىن ايتيا أمري وإراديت فيكما وقرأ ابن عباس آتيا مبعىن أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردته 
قدره اهللا من أعماهلما وقوله أو كرها فيه حمذوف تقديره ايتيا طوعا وإال منكما واالشارة هبذا كله اىل تسخريمها وما 

أتيتما كرها وقوله سبحانه قالتا أراد الفرقتني جعل السموات مساء واألرضني أرضا واختلف يف هذه املقالة من 
  السماوات واألرض هل هو نطق حقيقة أو هو جماز ملا ظهر عليها من التذلل واخلضوع واالنقياد 

الذي يتنزل منزلة النطق قال ع والقول األول أنه نطق حقيقة أحسن ألنه ال شيء يدفعه وأن العربة به أمت والقدرة 
... وعليهما مسرودتان قضامها ... فيه أظهر وقوله تعاىل فقضاهن معناه فصنعن وأوجدهن ومنه قول أيب ذؤيب 

  ... داود أو صنع السوابغ تبع 
مساء أمرها قال جماهد وقتادة أوحى اىل سكاهنا وعمرهتا من املالئكة واليها هي يف نفسها وقوله تعاىل وأوحى يف كل 

ما شاء اهللا تعاىل من االمور اليت هبا قوامها وصالحها وقوله ذلك اشارة اىل مجيع ما ذكر أي أوجده بقدرته وأحكمه 
ادة اهللا تعاىل عن هذه اآليات البينات فقل بعلمه وقوله تعاىل فإن أعرضوا يعين قريشا والعرب الذين دعوهتم اىل عب

أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود وقرأ النخعي وغريه صعقة فيهما وهذه قراءة بينة املعىن ألن الصعقة اهلالك 
الوحي وأما األوىل فهي تشبيه بالصاعقة وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعد فشبهت هنا وقعة العذاب هبا ألن 

اال بريح وامنا هذا تشبيه واستعارة وعبارة الثعليب صاعقة أي واقعة وعقوبة مثل صاعقة عاد ومثود  عادا مل تعذب
انتهى قال ع وخص عادا ومثودا بالذكر لوقوف قريش على بالدها يف اليمن ويف احلجر يف طريق الشام قال الثعليب 

 أن الرسالة والنذارة عمتهم خربا ومباشرة ومن بني ايديهم ومن خلفهم يعين قبلهم وبعدهم وقامت احلجة عليهم يف
وقال ع قوله ومن خلفهم أي جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تقدم وجودهم يف الزمن فلذلك قال ومن 

خلفهم وال يتوجه أي جيعل ومن خلفهم عبارة عما أتى بعدهم ألن ذلك ال يلحقهم منه تقصري ت وما تقدم للثعليب 
اآلية اتصال النذارة هبم ومبن قبلهم ومبن بعدهم اذ ما من أمة اال وفيها نذير وكما قال  وغريه أحسن ألن مقصد

تعاىل رسلنا تترا وأيضا فانه مجع يف اللفظ عادا ومثودا وبالضرورة أن الرسول الذي أرسل اىل مثود هو بعد عاد 
  فليس لرد ع وجه 

هؤالء وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثري حنسات بسكون فتأمله وقوله تعاىل فأرسلنا عليهم رحيا اآلية تقدم قصص 
احلاء وهي مجع حنس وقرأ الباقون حنسات بكسر احلاء مجع حنس على وزن حذر واملعىن يف هذه اللفظة مشائيم من 

النحس املعروف قاله جماهد وغريه وقال ابن عباس حنسات معناه متتابعات وقيل معناه شديدة أي شديدة الربد 
 فهديناهم معناه بينا هلم قاله ابن عباس وغريه وهذا كما هي اآلن شريعة االسالم مبينة لليهود والنصارى وقوله تعاىل

املختلطني بنا ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالضد فذلك استحباب العمى على اهلدى والعذاب اهلون هو الذي معه 



ذاب انتهى وأعداء اهللا هم الكفار املخالفون ألمر هوان واذالل قال أبو حيان اهلون مصدر مبعىن اهلوان وصف به الع
اهللا سبحانه ويوزعون معناه يكف أوهلم حبسا على آخرهم قاله قتادة والسدي وأهل اللغة وهذا وصف حال من 

أحوال الكفرة يف بعض أوقات القيامة وذلك عند وصوهلم اىل جهنم فانه سبحانه يستقرهم عند ذلك على أنفسهم 
بيخ عن كفرهم فيجحدون وحيسبون أن ال شاهد عليهم ويطلبون شهيدا عليهم من أنفسهم ويف ويسئلون سؤال تو

احلديث الصحيح أن العبد يعين الكافر يقول يا رب اليس وعدتين أن ال تظلمين قال فان ذلك لك قال فاين ال أقبل 
قول هلن بعدا لكن وسحقا فعنكن علي شاهدا اال من نفسي قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه مبا كان يعمل قال في

كنت أدافع احلديث قال أبو حيان حىت اذا ما جاءوها ما بعد اذا زائدة للتوكيد انتهى وقوله تعاىل وما كنتم 
تستترون حيتمل أن يكون من كالم اجللود وحيتمل أن يكون من كالم اهللا عز و جل ومجهور الناس على أن املراد 

ا معىن اآلية فيحتمل وجهني أحدمها أن يريد وما كنتم تتصاونون وحتجزون أنفسكم عن باجللود اجللود املعروفة وأم
  املعاصي والكفر خوف أن يشهد أو ألجل أن يشهد عليكم مسعكم اآلية وهذا هو منحى جماهد واملعىن 

ا هو منحي الثاين أن يريد وما ميكنكم وال يسعكم االختفاء عن أعضائكم واالستتار عنها بكفركم ومعاصيكم وهذ
السدي وعن ابن مسعوج قال اين ملستتر بأستار الكعبة اذ دخل ثالثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه 

قلوهبم كثري شحم بطوهنم فتحدثوا حبديث فقال أحدهم أترى اهللا يسمع ما قلنا فقال اآلخر يسمع اذا رفعنا وال 
ه شيئا فانه يسمعه كله فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع اذا أخفينا وقال اآلخر إن كان يسمع من

فأخربته بذلك فنزلت هذه اآلية وما كنتم تستترون وقرأ حىت بلغ وان يستعتبوا فما هم من املعتبني قال الشيخ أبو 
قيامة حممد بن ايب زيد يف آخر خمتصر املدونة له واعلم أن األجساد اليت أطاعت أو عصت هي اليت تبعث يوم ال

لتجازي واجللود اليت كانت يف الدنيا واأللسنة واأليدي واألرجل هي اليت تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد 
انتهى قال القرطيب يف تذكرته واعلم أن عند أهل السنة أن تلك األجساد الدنيوية تعاد بأعياهنا وأعراضها بال 

الردى اهلالك ويف صحيح البخاري ومسلم عن جابر قال خالف بينهم يف ذلك انتهى ومعىن أرادكم أهلككم و
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قبل وفاته ثالث ال ميوتن أحدكم اال وهو حيسن الظن باهللا عز و جل 

وذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب حسن الظن باهللا عز و جل وزاد فيه فان قوما قد أرداهم سوء ظنهم باهللا فقال هلم 
بارك وتعاىل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من اخلاسرين انتهى ونقله أيضا صاحب اهللا ت

التذكرة وقوله تعاىل فإن يصربوا خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم واملعىن فان يصربوا أوال يصربوا واقتصر لداللة 
العتىب وهي الرضا فما هم ممن يعطاها ويستوجبها  الظاهر على ما ترك وقوله تعاىل وان يستعتبوا معناه وان طلبوا

قال أبو حيان قراءة اجلمهور وأن يستعتبوا مبنيا للفاعل ومن املعتبني مبنيا للمفعول أي وأن يعتذروا فما هم من 
  املعذروين انتهى مث وصف تعاىل 

ي يسرنا هلم قرناء سوء من حاهلم يف الدنيا وما أصاهبم به حني أعرضوا فختم عليهم فقال وقيضنا هلم قرناء أ
الشياطني وغواة االنس وقوله فزينوا هلم ما بني أيديهم أي علموهم وقرروا هلم يف نفوسهم ومعتقدات سوء يف 

األمور اليت تقدمتهم من أمر الرسل والنبوءات ومدح عبادة األصنام واتباع فعل اآلباء اىل غري ذلك مما يقال أنه بني 
م يف الزمن واتصل اليهم أثره أو خربه وكذلك أعطوهم معتقدات سوء فيما خلفهم ايديهم وذلك كل ما تقدمه

وهو كل ما يأيت بعدهم من القيامة والبعث وحنو ذلك وحق عليهم القول أي سبق عليهم القضاء احلتم وأمر اهللا 
ع واملعىن يتأدى  بتعذيبهم يف مجلة أمم معذبني كفار من اجلن واالنس وقالت فرقة يف مبعىن مع أي مع أمم قال



باحلرفني وال حنتاج أن جنعل حرفا مبعىن حرف اذ قد أىب ذلك رؤساء البصريني وقوله تعاىل وقال الذين كفروا ال 
تسمعوا هلذا القرآن اآلية حكاية ملا فعله بعض كفار قريش كأيب جهل وغريه ملا خافوا استمالة القلوب بالقرآن قالوا 

والصياح وانشاد الشعر حىت خيفي صوته فهذا الفعل منهم هو اللغو وقال أبو العالية  مىت قرأ حممد فالغطوا بالصفري
ارادوا قعوا فيه وعيبوه وقوهلم لعلكم تغلبون أي تطمسون أمر حممد ومتيتون ذكره وتصرفون عنه القلوب فهذه 

يقن الذين كفروا عذابا شديدا اآلية الغاية اليت متنوها ويأىب اهللا اال أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقوله تعاىل فلنذ
قوله لنذيقن الفاء دخلت على الم القسم وهي آية وعيد لقريش والعذاب الشديد هو عذاب الدنيا يف بدر وغريها 
واجلزاء بأسوأ أعماهلم هو عذاب اآلخرة ت حدث ابو عمر يف كتاب التمهيد قال حدثنا امحد بن قاسم قال حدثنا 

نا ابراهيم بن موسى بن مجيل قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن ايب الدنيا قال حدثنا العتكي حممد بن معاوية قال حدث
  قال حدثنا خالد أبو يزيد الرقي عن حيىي املدين عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال خرجت مرة فمررت 

داوة من ماء فلما رءاين قال يا بقرب من قبور اجلاهلية فاذا رجل قد خرج من القرب يتأجج نارا يف عنقه سلسلة ومعي ا
عبد اهللا اسقين قال فقلت عرفين فدعاين بامسي أو كلمة تقوهلا العرب يا عبد اهللا اذ خرج على أثره رجل من القرب 
فقال يا عبد اهللا ال تسقه فانه كافر مث أخذ السلسلة فاجتذبه فادخله القرب قال مث أضافين الليل اىل بيت عجوز اىل 

معت من القرب صوتا يقول بول وما بول شن وما شن فقلت للعجوز ما هذا قالت كان زوجا ليس جانبها قرب فس
وكان اذا بال مل يتق البول وكنت أقول له وحيك إن اجلمل اذا بال تفاج وكان يأىب فهو ينادي من يوم مات بول 

س فيه شيء فخر الرجل وما بول قلت فما الشن قالت جاء رجل عطشان فقال اسقين فقال دونك الشن فاذا لي
ميتا فهو ينادي منذ مات شن وما شن فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربته فنهى أن يسافر 

الرجل وحده قال ابو عمر هذا احلديث ىف اسناده جمهولون ومل نورده لالحتجاج به ولكن لالعتبار وما مل يكن حكم 
ء انتهى من ترمجة عبد الرمحن بن حرملة وكالمه على قول النيب صلى اهللا فقد تسامح الناس يف روايته عن الضعفا

عليه و سلم الشيطان يهم بالواحد واالثنني فاذا كانوا ثالثة مل يهم هبم وقد ذكرنا احلكاية االوىل عن الوائلي ىف 
الة كفار يوم القيامة اذا سورة اقرأ باسم ربك بغري هذا السند وأن الرجل األول هو ابو جهل انتهى مث ذكر تعاىل مق

دخلوا النار فاهنم يرون عظيم ما حل هبم وسوء منقلبهم فتجول أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم ومبادي 
ضاللتهم فيعظم غيظهم وحنقهم عليه ويودون ان حيصل ىف اشد عذاب فحينئذ يقولون ربنا ارنا اللذين اضالنا 

امنا هو للجنس أي ارنا كل مغو من اجلن واالنس وهذا قول مجاعة  وظاهر اللفظ يقتضي أن الذي يف قوهلم اللذين
من املفسرين وقيل طلبوا ولد آدم الذي سن القتل واملعصية من البشر وابليس األبالسة من اجلن وهذا قول ال خيفي 

  ضعفه 

وقوله تعاىل ان الذين واألول هو القوي وقوهلم جنعلهما حتت اقدامنا يريدون يف أسفل طبقة يف النار وهي أشد عذابا 
قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا قال سفيان بن عبد اهللا الثقفي قلت يا رسول اهللا 
أخربين بأمر اعتصم به قال قل ريب اهللا مث استقم ت هذا احلديث خرجه مسلم يف صحيحه قال صاحب املفهم جوابه 

من جوامع الكلم وكأنه منتزع من قول اهللا تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا اآلية  صلى اهللا عليه و سلم
وتلخيصه اعتدلوا على طاعته قوال وفعال وعقدا انتهى من شرح األربعني حديثا البن الفاكهاين قال ع واختلف 

موا بالطاعات واحتناب املعاصي وتال الناس يف مقتضى قوله مث استقاموا فذهب احلسن ومجاعة اىل أن معناه استقا
عمر رضي اهللا عنه هذه اآلية على املنرب مث قال استقاموا واهللا بطاعته ومل يروغوا روغان الثعالب قال ع فذهب رمحه 



اهللا اىل محل الناس على االمت األفضل وإال فيلزم على هذا التأويل من دليل اخلطاب أن ال تتنزل املالئكة عند املوت 
ري مستقيم على الطاعة وذهب أبو بكر رضي اهللا عنه ومجاعة معه اىل أن املعىن مث استقاموا على قوهلم ربنا اهللا على غ

فلم خيتل توحيدهم وال اضطرب امياهنم قال ع ويف احلديث الصحيح من كان آخر كالمه ال اله اال اهللا دخل اجلنة 
حممد وغريها فرقتان فاما من غفر اهللا له وترك تعذيبه فال حمالة وهذا هو املعتقد ان شاء اهللا وذلك أن العصاة من أمة 

أنه ممن تتنزل عليهم املالئكة بالبشارة وهو امنا استقام على توحيده فقط وأما من قضى اهللا بتعذيبه مدة مث يأمر 
افر واليائس من بادخاله اجلنة فال حمالة أنه يلقي مجيع ذلك عند موته ويعلمه وليس يصح أن تكون حالة كحالة الك

رمحة اهللا واذا كان هذا فقد حصلت له بشارة بأن ال خياف اخللود وال حيزن منه ويدخل فيمن يقال هلم ابشروا 
  باجلنة اليت كنتم توعدون ومع هذا كله فال خيتلف يف أن املوحد املستقيم على الطاعة 

وباجلملة فكلما كان املرء أشد استعدادا كان أمت حاال وأكمل بشارة وهو مقصد أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه 
أسرع فوزا بفضل اهللا تعاىل قال الثعليب قوله تعاىل تتنزل عليهم املالئكة أي عند املوت أن ال ختافوا وال حتزنوا 

وأبشروا قال وكيع والبشرى يف ثالثة مواطن عند املوت ويف القرب وعند البعث ويف البخاري تتنزل عليهم املالئكة 
عند املوت انتهى قال ابن العريب يف أحكامه تتنزل عليهم املالئكة قال املفسرون عند املوت وأنا أقول كل يوم أي 

وأوكد األيام يوم املوت وحني القرب ويوم الفزع األكرب ويف ذلك أثار بيناها يف موضعها انتهى قال ع وقوله تعاىل أن 
ف وتسلية تامة عن كل فائت ماض وقال جماهد املعىن ال ختافون ما ال ختافوا وال حتزنوا آمنة عامة يف كل هم مستأن

تقدمون عليه وال حتزنوا على ما خلفتم من دنياكم ت وذكر أبو نعيم عن ثابت البناين أنه قرأ حم السجدة حىت بلغ 
ث يبعث من قربه إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة فوقف وقال بلغنا أن العبد املؤمن حي

يتلقاه امللكان اللذان كانا معه يف الدنيا فيقوالن له ال ختف وال حتزن وأبشر باجلنة اليت كنت توعد قال فآمن اهللا 
خوفه وأقر عينه احلديث انتهى قال ابن املبارك يف رقائقه مسعت سفيان يقول يف قوله تعاىل تتنزل عليهم املالئكة أي 

ا أمامكم وال حتزنوا على ما خلفتم من ضيعاتكم وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون قال عند املوت أن ال ختافوا م
يبشر بثالث بشارات عند املوت واذا خرج من القرب واذا فزع حنن أوليائكم يف احلياة الدنيا قالوا كانوا معهم قال 

 احلياة الدنيا قال قرناءهم يلقوهنم يوم ابن املبارك وأخربنا رجل عن منصور عن جماهد يف قوله تعاىل حنن أولياءكم يف
القيامة فيقولون ال نفارقكم حىت تدخلوا اجلنة اه وقوله تعاىل حنن أولياءكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة املتكلم بنحن 

  أولياءكم هم املالئكة القائلون ال ختافوا وال حتزنوا أي يقولون للمؤمنني عند املوت وعند مشاهدة احلق حنن 

نا أولياءكم يف الدنيا وحنن هم أولياءكم يف اآلخرة قال السدي املعىن حنن حفظتكم وأولياؤكم يف اآلخرة والضمري ك
يف قوله فيها عائد على اآلخرة وتدعون معناه تطلبون قال الفخر ومعىن كوهنم أولياء للمؤمنني اشارة اىل أن 

كاشفات اليقينية واملناجات اخلفية كما أن للشياطني تأثريات يف للمالئكة تأثريات يف األرواح البشرية باالهلامات وامل
األرواح بالقاء الوساوس وباجلملة فكون املالئكة أولياء لألرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثرية معلومة 

اآلخرة  ألرباب املكاشفات واملشاهدات فهم يقولون كما أن تلك الواليات احلاصلة يف الدنيا فهي تكون باقية يف
فإن تلك العالئق ذاتية الزمة غري مائلة اىل الزوال بل تصري بعد املوت أقوى وأبقى وذلك ألن جوهر النفس من 

جنس املالئكة وهي كالشعلة بالنسبة اىل الشمس والقطرة بالنسبة اىل البحر وامنا التعلقات اجلسدانية والتدبريات 
ا زالت تلك العالئق فقد زال الغطاء واتصل األثر باملؤثر والقطرة بالبحر البدنية هي احلائلة بينها وبني املالئكة فاذ

والشعلة بالشمس انتهى ت وقد نقل الثعليب من كالم أرباب املعاين هنا كالما كثريا حسنا جدا موقظا ألرباب اهلمم 



ل اذا فنيت أيام الدنيا عن فانظره ان شئت وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قا
هذا العبد املؤمن بعث اهللا اىل نفسه من يتوفاها قال فقال صاحباه اللذان حيفظان عليه عمله أن هذا قد كان لنا أخا 
وصاحبا وقد حان اليوم منه فراق فأذنوا لنا أو قال دعونا نثن على أخينا فيقال أثنيا عليه فيقوالن جزاك اهللا خريا 

لك وأدخلك اجلنة فنعم األخ كنت والصاحب ما كان أيسر مؤنتك وأحسن معونتك على ورضي عنك وغفر 
نفسك ما كانت خطاياك متنعنا أن نصعد اىل ربنا فنسبح حبمده ونقدس له ونسجد د له ويقول الذي يتوىف نفسه 

  أخرج أيها الروح الطيب اىل خري يوم مر عليك فنعم ما قدمت لنفسك أخرج اىل الروح 

وجنات النعيم ورب عليك غري غضبان واذا فنيت أيام الدنيا عن العبد الكافر بعث اهللا اىل نفسه من  والرحيان
يتوفاها فيقول صاحباه اللذان كانا حيفظان عليه عمله أن هذا قد كان لنا صاحبا وقد حان منه فراق فاذنوا لنا 

عليه وال غفر له وأدخله النار فبيس الصاحب ما  ودعونا نثن على صاحبنا فيقال أثينا عليه فيقوالن لعنة اهللا وغضبه
كان أشد مؤنته وما كان يعني على نفسه إن كانت خطاياه وذنوبه لتمنعنا اىل أن نصعد اىل ربنا فنسبح له ونقدس له 
ونسجد له ويقول الذي يتوىف نفسه اخرج أيها الروح اخلبيث اىل شر يوم مر عليك فبيس ما قدمت لنفسك اخرج 

م وتصلية اجلحيم ورب عليك غضبان انتهى وقوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن دعا اىل اهللا اآلية ابتداء اىل احلمي
توصية لنبيه عليه السالم وهو لفظ يعم كل من دعا قدميا وحديثا اىل اهللا عز و جل من األنبياء واملؤمنني واملعىن ال 

ل ومجاعة وقيل أن اآلية نزلت يف املؤذنني وهذا أحد أحسن قوال ممن هذه حاله واىل العموم ذهب احلسن ومقات
ضعيف ألن اآلية مكية واألذان شرع باملدينة قال أبو حيان وال السيئة ال زائدة للتوكيد انتهى وقوله تعاىل ادفع 

باليت هي أحسن آية مجعت مكارم االخالق وأنواع احللم واملعىن ادفع ما يعرض لك مع الناس يف خمالطتهم بالفعلة 
بالسرية اليت هي أحسن قال ابن عباس أمره اهللا تعاىل يف هذه اآلية بالصرب عند الغضب واحللم عند اجلهل والعفو أو 

عند االساءة فاذا فعل املؤمنون ذلك عصمهم اهللا من الشيطان وخضع هلم عدوهم كأنه ويل محيم البخاري ويل محيم 
ند اللقاء قال ع وال شك أن السالم هو مبدأ الدفع باليت أي قريب انتهى وفسر جماهد وعطاء هذه اآلية بالسالم ع

هي أحسن وهو جزء منه والضمري يف قوله يلقاها عائد على هذه اخللق اليت يقتضيها قوله ادفع باليت هي أحسن 
  ليغ وقالت فرقة املراد وما يلقي ال اله اال اهللا وهذا تفسري ال يقتضيه اللفظ وقوله سبحانه اال الذين صربوا مدح ب

للصابرين وذلك بني املتأمل ألن الصرب على الطاعات وعن الشهوات جامع خلصال اخلري كلها واحلظ العظيم حيتمل 
أن يريد من العقل والفضل فتكون اآلية مدحا للمتصف بذلك وحيتمل أن يريد ذو حظ عظيم من اجلنة وثواب 

تعاىل وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ باهللا أما شرط  اآلخرة فتكون اآلية وعدا وباجلنة فسر قتادة احلظ هنا وقوله
وجواب الشرط قوله فاستعذ والنزغ فعل الشيطان يف قلب أو يد من القاء غضب أو حقد أو بطش يف اليد فمن 

الغضب هذه اآلية ومن احلقد قوله نزغ الشيطان بيين وبني اخويت ومن البطش قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
كم على أخيه بالسالح ال ينزغ الشيطان يف يده فيلقيه يف حفرة من حفر النار ومن دعاء الشيخ الويل يشر أحد

العارف باهللا سبحانه حممد بن مسرة القرطيب اللهم ال جتعل صدري للشيطان مراغا وال تصري قليب له جماال وال 
منجيا ومن مصائده منقذا ومن غوايته مبعدا  جتعلين ممن استفزه بصوته واجلب عليه خبيله ورجله وكن يل من حبائله

اللهم أنه وسوس يف القلب وألقى يف النفس ماال يطيق اللسان ذكره وال تستطيع النفس نشره مما نزهك عنه علو 
عزك ومسو جمدك فازل يا سيدي ما سطر وامح ما زور بوابل من سحائب عظمتك وطوفان من حبار نصرتك واسلل 

ه بسهام أقصائك واحرقه بنار انتقامك واجعل خالصي منه زائدا يف حزنه وموكدا السفه عليه سيف أبعادك وارشق



مث قال رمحه اهللا اعلم أنه رمبا كان العبد يف خلوته مشتغال بتالوته وجيد يف نفسه من الوسوسة ما جيول بينه وبني ربه 
االجتهاد يف قراءته وعلة ذلك أن الذكر حىت ال جيد لطعم الذكر حالوة وجيد يف قلبه قساوة ورمبا اعتراه ذلك مع 

ذكران ذكر خوف ورهبة وذكر أمن وغفلة فاذا كان الذكر باخلوف والرهبة خنس الشيطان ومل حيتمل احلملة 
  وأذهب الوسوسة ألن الذكر اذا كان باجتماع القلب وصدق النية مل يكن للشيطان قوة عند ذلك 

الغفلة واذا كان الذكر باألمن والغفلة مل تفارقه الوسوسة وان استدام وانقطعت عالق حيله وامنا قوته ووسوسته مع 
العبد الذكر والقراءة ألن على قلب الغافل غشاوة وال جيد صاحبها لطعم الذكر حالوة فتحفظ على دينك من هذا 

عنك وثق باهللا فانه العدو وليس لك أن تزيله عن مرتبته وال أن تزحيه عن وطنه وإمنا أبيح لك جماهدته فاستعن باهللا ي
ال خيذلك قال تعاىل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اهللا ملع احملسنني انتهى من تصنيفه رمحه اهللا وندب 

سبحانه يف اآلية املتقدمة اىل األخذ مبكارم األخالق ووعد على ذلك وعلم سبحانه أن خلقة البشر تغلب أحيانا 
طان فدهلم يف هذه اآلية على ما يذهب ذلك وهي االستعاذة به عز و جل مث وتثور هبم سورة الغضب ونزغ الشي

عدد سبحانه آياته ليعترب فيها فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر مث قال تعاىل ال تسجدوا للشمس وال 
نبغي أن يسجد له والضمري للقمر وان كانت لكم فيهما منافع ألن النفع منهما امنا هو يتسخري اهللا ايامها فهو الذي ي

يف خلقهن قيل هو عائد على اآليات املتقدم ذكرها وقيل عائد على الشمس والقمر واالثنان مجع وايضا مجع ما ال 
يعقل يؤنث فلذلك قال خلقهن ومن حيث يقال مشوس وأقمار الختالفهما باأليام ساغ أن يعود الضمري جمموعا 

ت ومن كتاب املستغيثني باهللا أليب القاسم بن بشكوال حدث بسنده اىل أنس وقيل هو عائد على األربعة املذكورة 
بن مالك قال تقرأ حم السجدة وتسجد عند السجدة وتدعو فانه يستجاب لك قال الراوي وجربته فوجدته 

مستجابا انتهى مث خاطب جل وعال نبيه عليه السالم مبا يتضمن وعيدهم وحقارة أمرهم وأنه سبحانه غين عن 
ادهتم بقوله فان استكربوا اآلية وقوله فالذين يعين هبم املالئكة هم صافون يسبحون وعند هنا ليست بظرف مكان عب

  وامنا هي مبعىن املنزلة والقربة كما تقول زيد عند امللك جليل ويروى أن تسبيح املالئكة قد صار هلم كالنفس لبين 

منصوبة ليعترب هبا يف أمر البعث من القبور ويستدل مبا شوهد من آدم وال يسئمون معناه ال ميلون مث ذكر تعاىل آية 
هذه على ما مل يشاهد فقال ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة اآلية وخشوع األرض هو ما يظهر عليها من 

استكانة وشعث باجلدب فهي عابسة كما اخلاشع عابس يكاد يبكي واهتزاز األرض هو ختلخل أجزائها وتشققها 
ربوها هو انتفاخها باملاء وعلو سطحها به وعبارة البخاري اهتزت بالنبات وربت ارتفعت اه مث ذكر اهللا للنبات و

تعاىل باألمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه اآلية والعربة وذلك احياء املوتى فقال ان الذي أحياها حملي املوتى وهو 
ن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا اآلية آية وعيد على كل شيء قدير والشيء يف اللغة املوجود وقوله تعاىل أ

واالحلاد امليل وهو هنا ميل عن احلق ومنه حلد امليت ألنه يف جانب يقال حلد الرجل واحلد مبعىن واختلف يف 
ذهبوا  احلادهم هذا ما هو فقال قتادة وغريه هو احلاد بالتكذيب وقال جماهد وغريه هو باملكاء والصفري واللغو الذين

اليه وقال ابن عباس احلادهم وضعهم للكالم غري موضعه ولفظة االحلاد تعم هذا كله وباقي اآلية بني وقوله تعاىل 
اعملوا ما شئتم وعيد يف صيغة األمر بامجاع من أهل العلم وقوله تعاىل ان الذين كفروا بالذكر اآلية يريد الذين 

يف اخلرب عنهم أين هو فقالت فرقة هو يف قوله أولئك ينادون من كفروا قريشا والذكر القرآن بامجاع واختلف 
مكان بعيد ورد بكثرة احلائل وأن هنالك قوما قد ذكروا حيسن رد قوله أولئك ينادون عليهم وقالت فرقة اخلرب 
ضعيف  مضمر تقديره ان الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم هلكوا أو ضلوا وقيل اخلرب يف قوله وإنه لكتاب عزيز وهذا



ال يتجه وقال عمرة بن عبيد معناه يف التفسري ان الذين كفروا بالذكر ملا جائهم كفروا به وانه لكتاب عزيز قال ع 
والذي حيسن يف هذا هو اضمار اخلرب ولكنه عند قوم يف غري هذا املوضع الذي قدره هؤالء فيه وامنا هو بعد حكيم 

  محيد 

ألن قوله وانه لكتاب داخل يف صفة الذكر املكذب به فلم يتم ذكر املخرب  وهو أشد اظهارا ملذمة الكفار به وذلك
عنه اال بعد استيفاء وصفه ووصف اهللا تعاىل الكتاب بالعزة ألنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه واالزراء عليه وهو 

باطل قال قتادة والسدي يريد حمفوظ من اهللا تعاىل قال ابن عباس معناه كرمي على اهللا تعاىل وقوله تعاىل ال يأتيه ال
الشيطان وظاهر اللفظ يعم الشيطان وأن جييء أمر يبطل منه شيئا وقوله من بني يديه معناه ليس فيما تقدم من 

الكتب ما يبطل شيئا منه وقوله وال من خلفه أي ليس يأيت بعده من نظر ناظر وفكرة عاقل ما يبطل شيئا منه واملراد 
أتيه الباطل من جهة من اجلهات وقوله تنزيل خرب مبتدأ أي هو تنزيل وقوله تعاىل ما يقال باللفظة على اجلملة ال ي

لك اال ما قد قيل للرسل من قبلك حيتمل معنيني أحدمها أن يكون تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم عن مقاالت 
ي وختاطب به من جهة اهللا تعاىل اال ما قومه وما يلقاه من املكروه منهم والثاين أن يكون املعىن ما يقال لك من الوح

قد قيل للرسل من قبلك وقوله تعاىل ولو جعلناه قرآنا أعجميا اآلية األعجمي هو الذي ال يفصح عربيا كان أو غري 
عريب والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو غري فصيح واملعىن ولو جعلنا هذا القرآن أعجميا ال يبني 

ال بينت آياته وهذه اآلية نزلت بسبب ختليط اكن من قريش يف أقواهلم من أجل حروف وقعت لقالوا واعترضوا لو
يف القرآن وهي مما عرب من كالم العجم كسجني واستربق وحنوه وقرأ اجلمهور ءاعجمي وعريب على االستفهام 

ويقولون أأعجمي  ومهزة ممدودة قبل األلف وقرأ محزة والكسائي وحفص أأعجمي هبمزتني وكأهنم ينكرون ذلك
وعريب خمتلط هذا ال حيسن مث قال تعاىل قل هو يعين القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء واختلف الناس يف قوله وهو 

  عليهم عمى فقالت فرقة يريد هبو القرآن وقالت فرقة يريد هبو الوقر وهذه كلها استعارات 

انع من السمع وكذلك قوله تعاىل أولئك ينادون من واملعىن أهنم كاألعمى وصاحب الوقر وهو الثقل يف االذن امل
مكان بعيد حيتمل معنيني وكالمها مقول للمفسرين أحدمها أهنا استعارة لقلة فهمهم شبههم بالرجل ينادي على بعد 

يسمع منه الصوت وال يفهم تفاصيله وال معانيه وهذا تأويل جماهد واآلخران الكالم على احلقيقة وأن معناه أهنم يوم 
القيامة ينادون بكفرهم وقبيح أعماهلم من بعد حىت يسمع ذلك أهل املوقف ليفضحوا على رؤوس اخلالئق ويكون 

أعظم لتوبيخهم وهذا تأويل الضحاك قال أبو حيان عمى بفتح امليم مصدر عمي انتهى مث ضرب اهللا تعاىل امر 
حني جاءهم مثل ما جاء هؤالء والكلمة موسى مثال للنيب عليه السالم ولقريش أي فعل أولئك كأفعال هؤالء 

السابقة هي حتم اهللا تعاىل بتأخري عذاهبم اىل يوم القيامة والضمري يف قوله لفي شك منه حيتمل أن يعود على موسى 
أو على كتابه وقوله تعاىل من عمل صاحلا فلنفسه اآلية نصيحة بليغة للعامل وحتذير وترجية وقوله تعاىل اليه يرد علم 

اآلية املعىن أن علم الساعة ووقت جميئها يرده كل مؤمن متكلم فيه اىل اهللا عز و جل وقوله تعاىل ويوم  الساعة
يناديهم أين شركائي اآلية التقدير واذكر يوم يناديهم والضمري يف يناديهم األظهر واألسبق فيه للفهم أنه يريد 

 من انسان وغريه ويف هذا ضعف وأما الضمري يف الكفار عبدة األوثان وحيتمل أن يريد كل من عبد من دون اهللا
قوله وضل عنهم فال احتمال لعودته اال على الكفار وءاذناك قال ابن عباس وغريه معناه أعلمناك ما منا من يشهد 
وال من شهد بأن لك شريكا وضل عنهم أي نسوا ما كانوا يقولون يف الدنيا ويدعون من اآلهلة واألصنام وحيتمل 



ضل عنهم االصنام أي تلفت فلم جيدوا منها نصرا وتالشى هلم أمرها وقوله وظنوا حيتمل أن يكون متصال أن يريد و
  مبا قبله ويكون الوقف عليه ويكون قوله ما هلم من حميص استئناف نفي أن يكون هلم ملجأ أو موضع روغان تقول 

ر الوحش اىل األبواب ويكون الظن حاص الرجل اذا راغ لطلب النجاة من شيء ومنه احلديث فحاصوا حيصة مح
على هذا التأويل على بابه أي ظنوا أن هذه املقالة ما منا من شهيد منجاة هلم أو أمر ميوهون به وحيتمل أن يكون 
الوقف يف قوله من قبل ويكون وظنوا متصال بقوله ما له من حميص أي ظنوا ذلك ويكون الظن على هذا التأويل 

البحث يف اطالق الظن على اليقني ت وهذا التأويل هو الظاهر واألول بعيد جدا وقوله تعاىل  مبعىن اليقني وقد تقدم
ال يسأم االنسان من دعاء اخلري هذه آيات نزلت يف كفار قيل يف الوليد بن املغرية وقيل يف عتبة بن ربيعة وجل اآلية 

بعض املؤمنني ودعاء اخلري اضافته اضافة  يعطي أهنا نزلت يف كفار وإن كان أوهلا يتضمن خلقا رمبا شارك فيها
املصدر اىل املفعول ويف مصحف ابن مسعود من دعاء باخلري واخلري يف هذه اآلية املال والصحة وبذلك تليق اآلية 
بالكفار وقوله تعاىل ليقولون هذا يل أي بعملي ومبا سعيت وال يرى أن النعم امنا هي فضل من اهللا تعاىل قال صلى 

و سلم ليقولون قال أبو البقاء هو جواب الشرط والفاء حمذوفة وقيل هو جواب قسم حمذوف قال صلى  اهللا عليه
اهللا عليه و سلم قلت هذا هو احلق واألول غلط ألن القسم قد تقدم يف قوله ولئن فاجلواب له وألن حذف الفاء يف 

ا أظن الساعة قائمة قول بني فيه اجلحد اجلواب ال جيوز انتهى ويف تغليط الصفاقسي أليب البقاء نظر وقوله وم
والكفر مث يقول هذا الكافر ولئن رجعت اىل ريب كما تقولون أن يل عنده للحسىن أي حاال ترضيين من مال وبنني 
وغري ذلك قال ع واألماين على اهللا تعاىل وترك اجلد يف الطاعة مذموم لكل أحد فقد قال عليه السالم الكيس من 

ا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا وقوله تعاىل واذا أنعمنا على االنسان دان نفسه وعمل مل
أعرض ونئا عن جانبه اآلية ذكر سبحانه اخللق الذميمة من االنسان مجلة وهي يف الكافر بينة متمكنة وأما املؤمن 

  ففي األغلب يشكر على النعمة 

ه بعد ومل ميل اىل شكر وال طاعة وقوله فذو دعاء عريض أي وطويل أيضا وكثريا ما يصري عند الشدة ونئا معنا
وعبارة الثعليب عريض أي كثري والعرب تستعمل الطول والعرض كليهما يف الكثرة من الكالم انتهى مث أمر تعاىل 

 وخالفتموه نبيه أن يوقف قريشا على هذا االحتجاج وموضع تغريرهم بأنفسهم فقال قل أرايتم إن كان من عند اهللا
ألستم على هلكة فمن أضل ممن يبقي على مثل هذا الغرر مع اهللا وهذا هو الشقاق مث وعد تعاىل نبيه عليه السالم 

بأنه سريى الكفار آياته واختلف يف معىن قوله سبحانه يف اآلفاق ويف أنفسهم فقال املنهال والسدي ومجاعة هو وعد 
حول مكة ويف غري ذلك من األرض كخيرب وحنوها ويف أنفسهم اراد به فتح مبا يفتحه اهللا على رسوله من االقطار 

مكة قال ع وهذا تأويل حسن يتضمن االعالم بغيب ظهر بعد ذلك وقال قتادة والضحاك ستنريهم آياتنا يف اآلفاق 
اعلم والضمري يف هو ما أصاب األمم املكذبة يف أقطار األرض قدميا ويف أنفسهم يوم بدر والتأويل األول أرجح واهللا 

قوله تعاىل أنه احلق عائد على الشرع والقرآن فباظهار اهللا نبيه وفتح البالد عليه يتبني هلم أنه احلق وقوله بربك قال 
  ابو حيان الباء زائدة وهو فاعل يكف أي أو مل يكفهم ربك انتهى وباقي اآلية بني 

  تفسري سورة الشورى وهي مكية 
  ه تعاىل ذلك الذي يبشر اهللا عباده اىل الصدور وقال مقاتل فيها مدين قول



بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل حم عسق قال الثعليب قال ابن عباس أن حم عسق هذه احلروف بأعياهنا نزلت يف 
كل كتب اهللا املنزلة على كل نيب أنزل عليه كتاب ولذلك قال تعاىل كذلك يوحي اليك واىل الذين من قبلك وقرأ 

ر يوحي باسناد الفعل اىل اهللا تعاىل وقرأ ابن كثري وحده يوحي بفتح احلاء على بناء الفعل للمفعول والتقدير اجلمهو
يوحي اليك القرآن وقوله تعاىل واىل الذين من قبلك يريد من األنبياء الذين نزل عليهم الكتاب وقرأ نافع 

يتصدعن ويتشققن خضوعا وخشية من اهللا تعاىل  والكسائي يتفطرن وقرأ أبو عمرة وعاصم ينفطرن واملعىن فيهما
وتعظيما وطاعة وقوله من فوقهن أي من أعالهن وقال األخفش علي بن سليمان الضمري من فوقهن للكفار أي من 

فوق اجلماعات الكافرة والفرق امللحدة من أجل أقواهلا يكاد السماوات يتفطرن فهذه اآلية على هذا كاليت يف 
ات يتفطرن منه اآلية وقالت فرقة معناه من فوق األرضني اذ قد جرى ذكر األرض وقوله كهيعص يكاد السماو

تعاىل ويستغفرون ملن يف األرض قالت فرقة هذا منسوخ بقوله تعاىل ويستغفرون للذين آمنوا قال ع وهذا قول 
اها اخلصوص يف املؤمنني ضعيف ألن النسخ يف االخبار ال يتصور وقال السدي ما معناه أن ظاهر اآلية العموم ومعن

فكأنه قال ويستغفرون ملن يف األرض من املؤمنني وقالت فرقة بل هي على عمومها لكن استغفار املالئكة ليس 
بطلب غفران للكفرة مع بقائهم على كفرهم وامنا استغفارهم هلم مبعىن طلب اهلداية اليت تؤدي اىل الغفران هلم 

ذين اختذوا من دونه أولياء اهللا حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل هذه آية وتأويل السدي أرجح وقوله تعاىل وال
  تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم ووعيد للكافرين 

واملعىن ليس لك اال البالغ فقط فال هتتم بعدم اميان قريش وغريهم اهللا هو احلفيظ عليهم كفرهم احملصي ألعماهلم 
م وما يف هذه األلفاظ من موادعة فمنسوخ قال االمام الفخر يف شرحه ألمساء اجملازي عليها وأنت لست بوكيل عليه

اهللا احلسىن عند كالمه على امسه سبحانه احلفيظ قال بعضهم ما من عبد حفظ جوارحه اال حفظ اهللا عليه قلبه وما 
يك قرآنا عربيا املعىن من عبد حفظ اهللا عليه قلبه اال جعله حجة على عباده انتهى مث قال تعاىل وكذلك أوحينا ال

وكما قضينا أمرك هكذا وأمضيناه يف هذه السورة كذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا مبينا هلم ال حيتاجون اىل آخر 
سواه اذ فهمه متأت هلم ومل نكلفك اال انذار من ذكر وأم القرى هي مكة ويوم اجلمع هو يوم القيامة أي ختوفهم 

االبتداء املضمر كأنه قال هم فريق يف اجلنة وفريق يف السعري مث قوي تعاىل تسلية اياه وقوله فريق مرتفع على خرب 
نبيه بأن عرفه أن األمر موقوف على مشيئة اهللا من امياهنم أو كفرهم وأنه لو اراد كوهنم أمة واحدة على دين واحد 

الدنيا لعمل أهل السعادة وان جلمعهم عليه ولكنه سبحانه يدخل من سبقت له السعادة عنده يف رمحته وييسره يف 
الظاملني بالكفر امليسرين لعمل الشقاوة ما هلم من ويل وال نصري قال عبد احلق رمحه اهللا يف العاقبة وقد علمت رمحك 
اهللا أن الناس يوم القيامة صنفان صنق مقرب مصان وآخر مبعد مهان صنف نصبت هلم األسرة واحلجال واألرائك 

غائب واآلمال وآخرون أعدت هلم األراقم والصالل واملقامع واألغالل وضروب االهوال والكالل ومجعت هلم الر
ونزلت بالبيداء ... نزلوا مبكة يف قبائل نوفل ... واألنكال وأنت ال تعلم من ايهما أنت وال يف أي الفريقني كنت 

  وطرحت بالصحراء غري مظلل ... وتقلبوا فرحني حتت ظالهلا ... أبعد منزل 

  ... وسقيت دمعة واله متململ ... من الصايف املعتق ريهم  وسقوا
بكى سفيان الثوري رمحه اهللا ليلة اىل الصباح فقيل له بكاؤك هذا على الذنوب فأخذ نبتة من األرض وقال الذنوب 

ه أهون من هذا إمنا أبكي خوف اخلامتة وبكى غري سفيان وغري سفيان وأنه لألمر يبكي عليه ويصرف االهتمام كل
اليه وقد قيل ال تكف دمعك حىت ترى يف املعاد ربعك وقيل يا ابن آدم األقالم عليك جتري وأنت يف غفلة ال تدري 



يا ابن آدم دع التنافس يف هذه الدار حىت ترى ما فعلت يف أمرك األقدار مسع بعض الصاحلني منشدا ينشد أيا راهيب 
ذلك فقال قلت يف نفسي ما فعلت األقدار يف وماذا جرت به  جنران ما فعلت هند فبكى ليلة اىل الصباح فسئل عن

علي انتهى وقوله تعاىل أم اختذوا من دونه أولياء فاهللا هو الويل اآلية قوله ام اختذوا كالم مقطوع مما قبله وليست 
يني يف مبعادلة ولكن الكالم كانه اضرب عن حجة أم هلم أو مقالة مقررة فقال بل اختذوا هذا مشهور قول النحو

مثل هذا وذهب عضهم اىل أن أم هذه هي مبنزلة ألف االستفهام دون تقرير اضراب مث أثبت احلكم بأنه عز و جل 
هو الويل الذي تنفع واليته وقوله تعاىل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه اىل اهللا اآلية املعىن قل هلم يا حممد وما 

ان وكفر وغري ذلك فاحلكم فيه واجملازاة عنه ليست ايل وال بيدي اختلفتم فيه أيها الناس من تكذيب وتصديق وامي
وامنا ذلك اىل اهللا تعاىل الذي صفاته ما ذكر من احياء املوتى والقدرة على كل شيء وقوله تعاىل جعل لكم من 

ه ومن أنفسكم أزواجا يريد زوج االنسان األنثى وهبذه النعمة اتفق الذرء وليست األزواج هاهنا األنواع وقول
األنعام أزواجا الظاهر أيضا فيه واملتسق أنه يريد اناث الذكران وحيتمل أن يريد األنواع واألول أظهر وقوله 

  يذرؤكم أي خيلقكم نسال بعد نسل وقرنا بعد قرن قاله جماهد والناس فلفظة ذرأ تزيد على لفظة خلق 

يه الضمري عائد على اجلعل الذي يتضمنه قوله معىن آخر ليس يف خلق وهو توايل طبقات على مر الزمان وقوله ف
جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كالما أكرمته فيه وقال القتيب الضمري للتزويج ولفظة يف مشتركة على معان 

وان كان أصلها الوعاء واليه يردها النظر يف كل وجه وقوله تعاىل ليس كمثله شيء الكاف موكدة للتشبيه فنفي 
ما يكون وذلك أنك تقول زيد كعمرو وزيد مثل عمرو فاذا أرادت املبالغة التامة قلت زيد كمثل التشبيه أوكد 

عمرو وجرت اآلية يف هذا املوضع على عرف كالم العرب وعلى هذا املعىن شواهد كثرية وذهب الطربي وغريه 
قاليد املفاتيح قاله ابن عباس وغريه اىل أن املعىن ليس كهو شيء وقالو لفظة مثل يف اآلية توكيد وواقعة موقع هو وامل

وقال جماهد هذا أصلها بالفارسية وهي هاهنا استعارة لوقوع كل أمر حتت قدرته سبحانه وقال السدي املقاليد 
اخلزائن ويف اللفظ على هذا حذف مضاف قال قتادة من ملك مقاليد خزائن فاخلزائن يف ملكه وقوله سبحانه شرع 

نوحا اآلية املعىن شرع لكم وبني من املعتقدات والتوحيد ما وصى به نوحا قبل وقوله لكم من الدين ما وصى به 
والذي عطف على ما وكذلك ما ذكر بعد من اقامة الدين مشروع اتفقت النبوءات فيه وذلك يف املعتقدات وأما 

رعة ومنهاجا واقامة الدين األحكام بانفرادها فهي يف الشرائع خمتلفة وهي املراد يف قوله تعاىل لكل جعلنا منكم ش
هو توحيد اهللا ورفض سواه وقوله تعاىل وال تتفرقوا هني عن املهلك من تفرق االحناء واملذاهب واخلري كله يف األلفة 

واجتماع الكلمة مث قال تعاىل لنبيه عليه السالم كرب على املشركني ما تدعوهم اليه من توحيد اهللا ورفض األوثان 
م ال اله اال اهللا وأىب اهللا اال نصرها مث ساله تعاىل عنهم بقوله اهللا جيتيب اليه من يشاء اآلية أي قال قتادة كرب عليه

  خيتار ويصطفي قاله جماهد وغريه وينيب معناه يرجع عن الكفر وحيرص على 

أي بغى بعضهم  اخلري ويطلبه وما تفرقوا يعين اوائل اليهود والنصارى اال من بعد ما جاءهم العلم وقوله بغيا بينهم
على بعض واداهم ذلك اىل اختالف الراي وافتراق الكلمة والكلمة السابقة قال املفسرون هي حتمة تعاىل القضاء 

بان جمازاهتم امنا تقع يف اآلخرة ولوال ذلك لفصل بينهم يف الدنيا وغلب احلق على املبطل وقوله تعاىل وان الذين 
ا حممد عليه السالم من اليهود والنصارى وقيل هو اشارة اىل العرب اورثوا الكتاب اشارة اىل معاصري نبين

والكتاب على هذا هو القرآن والضمري يف قوله لفي شك منه حيتمل ان يعود على الكتاب او على حممد او على 
االجل املسمى أي يف شك من البعث على قول من راى ان االشارة اىل العرب ووصف الشك مبريب مبالغة فيه 



الم يف قوله تعاىل فلذلك فادع قالت فرقة هي مبنزلة اىل كأنه قال فاىل ما وصى به االنبياء من التوحيد فادع وال
وقالت فرقة بل هي مبعىن من اجل كانه قال من اجل ان االمر كذا وكذا ولكونه كذا فادع انت اىل ربك وبلغ ما 

من االختالفات الكثرية يف الدين فادع اىل  أرسلت به وقال الفخر يعين فألجل ذلك التفرق وألجل ما حدث
االتفاق على امللة احلنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة اليها كما أمرك اهللا وال تتبع أهواءهم الباطلة انتهى وخوطب 

عليه السالم باالستقامة وهو قد كان مستقيما مبعىن دم على استقامتك وهكذا الشأن يف كل مأمور بشيء هو 
منا معناه الدوام وهذه اآلية وحنوها كانت نصب عيين النيب عليه السالم وكانت شديدة املوقع من نفسه متلبس به ا

أعين قوله تعاىل واستقم كما امرت ألهنا مجلة حتتها مجيع الطاعات وتكاليف النبوءة ويف هذا املعىن قال عليه السالم 
ن فيها فاستقم كما أمرت وهذا اخلطاب له عليه السالم شيبتين هود وأخواهتا فقيل له مل ذلك يا نيب اهللا فقال أل

حبسب قوته يف أمر اهللا عز و جل وقال هو ألمته حبسب ضعفهم استقيموا ولن حتصوا وقوله تعاىل وال تتبع أهواءهم 
  يعين 

قريشا ت وفرض الفخر هذه القضية يف أهل الكتاب وذكر ما وقع من اليهود وحماجتهم يف دفع احلق وجحد 
الة وعلى هذا فالضمري يف اهوائهم عائد عليهم واهللا اعلم اه مث امره تعاىل أن يقول آمنت مبا أنزل اهللا من الرس

كتاب وهو أمر يعم سائر أمته وقوله وأمرت ال عدل بينكم قالت فرقة الالم يف العدل مبعىن أن أعدل بينكم وقالت 
أعدل بينكم وقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم اىل آخر اآلية فرقة املعىن وأمرت مبا أمرت به من التبليغ والشرع لكي 

ما فيه من موادعة منسوخ بآية السيف وقوله ال حجة بيننا وبينكم أي ال جدال وال مناظرة قد وضح احلق وأنتم 
د نزلت يف تعاندون ويف قوله اهللا جيمع بيننا وعيد بني وقوله تعاىل والذين حياجون يف اهللا اآلية قال ابن عباس وجماه

طائفة من بين اسرائيل مهت برد الناس عن االسالم واضالهلم وقيل نزلت يف قريش ألهنا كانت أبدا حتاول هذا املعىن 
وحياجون يف اهللا معناه يف دين اهللا أو توحيد اهللا أي حياجون فيه باالبطال واالحلاد وما أشبهه والضمري يف له حيتمل أن 

وحيتمل أن يعود على الدين والشرع وحيتمل أن يعود على النيب عليه السالم وداحضة يعود على اهللا تبارك وتعاىل 
معناه زاهقة والدحض الزهق وباقي اآلية بني وقوله سبحان اهللا الذي أنزل الكتاب باحلق معناه مضمنا احلق أي 

والناس وحكى الثعليب عن  باحلق يف أحكامه وأوامره ونواهيه وأخباره وامليزان هنا العدل قاله ابن عباس وجماهد
جماهد أنه قال هو هنا امليزان الذي بأيدي الناس قال ع وال شك أنه داخل يف العدل وجزء منه وقوله تعاىل وما 

يدريك لعل الساعة قريب وعيد للمشركني وجاء لفظ قريب مذكرا من حيث تأنيث الساعة غري حقيقي واذ هي 
اله بدنياه ... يتدبر هذه اآلية ونظائرها ويقدر يف نفسه أنه املقصود هبا مبعىن الوقت ت ينبغي للمؤمن العاقل أن 

  والقرب غايته واللحد مأواه ... واأليام تنعاه 

  ... اذن ألحزنه ما كان اهلاه ... يلهو فلو كان يدري ما أعدله 
حلرام اذ أتوي حبجر منقوش قال الغزايل يف األحياء قال أبو زكريا التيمي بينما سليمان بن عبد امللك يف املسجد ا

فطلب من يقرأه فأويت بوهب بن منبه فاذا فيه ابن آدم انك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت يف طول أملك 
ولرغبت يف الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وامنا يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك 

لوالد والنسيب فال أنت اىل دنياك عائد وال يف وأسلمك أهلك وحشمك ففارقك الولد والقريب ورفضك ا
حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة قبل احلسرة والندامة فبكى سليمان بكاء شديدا انتهى وباقي اآلية بني مث رجى 

تبارك وتعاىل عبادع بقوله اهللا لطيف بعباده ولطيف هنا مبعىن رفيق متحف والعباد هنا املؤمنون وقوله تعاىل من كان 



ريد حرث اآلخرة معناه ارادة مستعد عامل ال ارادة متمن مسوف واحلرث يف هذه اآلية عبارة عن السعي ي
والتكسب واالعداد وقوله تعاىل نزد له يف حرثه وعد متنجز قال الفخر ويف تفسري قوله نزد له يف حرثه قوالن 

وقال مقاتل نزد له يف حرثه بتضعيف الثواب  األول نزد له يف توفيقه واعانته وتسهيل سبيل اخلريات والطاعات عليه
قال تعاىل ليوفيهمم أجورهم ويزيدهم من فضله انتهى وقوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها معناه ما شئنا 
منها وملن شئنا فرب ممتحن مضيق عليه حريص على حرث الدنيا مريد له ال حيس بغريه نعوذ باهللا من ذلك وهذا 

ري الدنيا هو الذي نفى أن يكون له نصيب يف اآلخرة وقوله تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الذي ال يعقل غ
الدين ما مل يأذن به اهللا أم هذه منقطعة ال معادلة وهي بتقدير بل وألف االستفهاك والشركاء يف هذه اآلية حيتمل أن 

هلم للكفار املعاصرين حملمد عليه السالم يكون املراد هبم الشياطني واملغوين من أسالفهم ويكون الضمري يف 
  فاالشتراك هاهنا هو 

يف الكفر والغواية وليس بشركة االشراك باهللا وحيتمل أن يكون املراد بالشركاء األصنام واألوثان على معىن أم هلم 
م والضمري يف هلم أصنام جعلوها شركاء هللا يف ألوهيته ويكون الضمري يف شرعوا هلؤالء املعاصرين من الكفار وآلبائه

لالصنام الشركاء وشرعوا معناه أثبتوا وهنجوا ورمسوا والدين هنا العوائد واألحكام والسرية ويدخل يف ذلك أيضا 
املعتقدات السوء ألهنم يف مجيع ذلك وضعوا أوضاعا فاسدة وكلمة الفصل هي ما سبق من قضاء اهللا تعاىل بأنه يؤخر 

هم هو عذاهبم يف الدنيا وجمازاهتم وقوله تعاىل ترى الظاملني هي رؤية بصر ومشفقني عقاهبم للدار اآلخرة والقضاء بين
حال وليس هلم يف هذا االشفاق مدح ألهنم امنا شفقوا حني نزل هبم وليسوا كاملؤمنني الذين هم يف الدنيا مشفقون 

ى ما كسبوا حبذف مضاف أي من أمر الساعة كما تقدم وهو واقع هبم أبو حيان ضمري هو عائد على العذاب أو عل
وبال ما كسبوا انتهى والروضات املواضع املونقة النضرة وقوله تعاىل ذلك الذي يبشر اهللا عباده اشارة اىل قوله 

تعاىل يف اآلية األخرى وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا وقوله تعاىل قل ال أسأللكم عليه أجرا اال املودة يف 
ناس يف معناه فقال ابن عباس وغريه هي آية مكية نزلت يف صدر االسالم ومعناها استكفاف شر القرىب اختلف ال

الكفار ودفع أذاهم أي ما أسالكم على القرآن اال أن تودوين لقرابة بيين وبينكم فتكفوا عين أذاكم قال ابن عباس 
م فيه نسب أو صهر فاآلية على هذا فيها وابن اسحاق وقتادة ومل يكن يف قريش بطن اال وللنيب صلى اهللا عليه و سل

استعطاف ما ودفع اذى وطلب سالمة منهم وذلك كله منسوخ بآية السيف وحيتمل هذا التأويل أن يكون معىن 
الكالم استدعاء نصرهم أي ال اسالكم غرامة وال شيئا إال أن تودوين لقرابيت منكم وأن تكونوا أوىل يب من غريكم 

  قرىب وان كانت تتفاضل وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال ع وقريش كلها عندي

أنه قال من مات على حب آل حممد مات شهيدا ومن مات على بغضهم مل يشم رائحة اجلنة وقال ابن عباس أيضا 
ونزلت ما يقتضي أن اآلية مدنية وأن األنصار مجعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماال وساقته اليه فرده عليهم 

اآلية يف ذلك وقيل غري هذا وعلى كل قول فاالستثناء منقطع واال مبعىن لكن ويقترف معناه يكتسب ورجل قرفة 
اذا كان حمتاال كسوبا وغفور معناه ساتر عيوب عباده وشكور معناه جماز على الدقيقة من اخلري ال يضيع عنده 

أم هذه مقطوعة مضمنة اضرابا عن كالم متقدم وتقريرا  لعامل عمل وقوله تعاىل أن يقولون افترى على اهللا كذبا
على هذه املقالة منهم وقوله تعاىل فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك معناه يف قول قتادة وفرقة من املفسرين ينسيك 
 القرآن واملراد الرد على مقالة الكفار وبيان ابطاهلا كأنه يقول وكيف يصح أن تكون مفتريا وأنت من اهللا مبرأى
ومسمع وهو قادر لو شاء أن خيتم على قلبك فال تعقل وال تنطق وال يستمر افتراءك فمقصد اللفظ هذا املعىن 



وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصارا واقتصارا وقال جماهد املعىن فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك بالصرب ألذى الكفار 
هم قال أبو حيان وذكر القشريي أن اخلطاب للكفار أي ويربط عليك باجللد فهذا تاويل ال يتضمن الرد على مقالت

خيتم على قلبك أيها القائل فيكون انتقاال من الغيبة للخطاب وميح استئناف اخبار ال داخل يف اجلواب وتسقط 
الواو من اللفظ اللتقاء الساكنني ومن املصحف محال على اللفظ انتهى وقوله تعاىل وميح فعل مستقبل خرب من اهللا 

ىل أنه ميحو الباطل وال بد أما يف الدنيا وأما يف اآلخرة وهذا حبسب نازلة نازلة وكتب ميح يف املصحف حباء تعا
مرسلة كما كتبوا ويدع االنسان اىل غري ذلك مما ذهبوا فيه اىل احلذف واالختصار وقوله بكلماته معناه مبا سبق يف 

  القائمة القدمية اليت ال تبديل هلا مث ذكر تعاىل النعمة يف تفضله  قدمي علمه وارادته من كون األشياء فالكلمات املعاين

بقبول التوبة من عباده وقبول التوبة فيما يستأنف العبد من زمانه وأعماله مقطوع به هبذه اآلية وأما ما سلف من 
ك وأما التوبة من املعاصي أعماله فينقسم فأما التوية من الكفر فماحية كل ما تقدمها من مظامل العباد الفائتة وغري ذل

فألهل السنة فيها قوالن هل تذهب املعاصي السالفة للعبد بينه وبني خالقه فقالت فرقة هي مذهبة هلا وقالت فرقة 
هي يف مشيئة اهللا تعاىل وأمجعوا أهنا ال تذهب مظامل العباد وحقيقة التوبة االقالع عن املعاصي واالقبال والرجوع اىل 

الندم على ما فات والعزم على مالزمة اخلريات وقال سري السقطي التوبة العزم على ترك الطاعات ويلزمها 
الذنوب واالقبال بالقلب على عالم الغيوب وقال حيىي بن معاذ التائب من كسر شبابه على رأسه وكسر الدنيا على 

ه وكأنه قال التوبة الصادرة عن راس الشيطان ولزم الفطام حىت أتاه احلمام وقوله تعاىل عن عباده مبعىن من عباد
عباده وقرأ اجلمهور يفعلون بالياء على الغيبة وقرأ محزة والكسائي تفعلون بالتاء على املخاطبة ويف اآلية توعد وقوله 

تعاىل ويستجيب قال الزجاج وغريه معناه جييب والعرب تقول اجاب واستجاب مبعىن والذين على هذا التأويل 
ذا املعىن عن معاذ بن جبل وحنوه عن ابن عباس وقالت فرقة املعىن ويستدعي الذين آمنوا مفعول يستجيب وروي ه

االجابة من رهبم باألعمال الصاحلات ودل قوله ويزيدهم من فضله على أن املعىن فيجيبهم والذين على هذا القول 
ن دعوة شرعه ورسالته والزيادة من فاعل يستجيب وقالت فرقة املعىن وجييب املؤمنون رهبم فالذين فاعل مبعىن جييبو

فضله هي تضعيف احلسنات وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال هي قبول الشفاعات يف املذنبني 
والرضوان وقوله تعاىل ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء أنه بعباده خبري بصري 

  هنا نزلت ألن قوما من أهل الصفة طلبوا من رسول اهللا قال عمرو ابن حريث وغريه أ

صلى اهللا عليه و سلم أن يغنيهم اهللا ويبسط هلم األموال واألرزاق فعلمهم اهللا تعاىل أنه لو جاء الرزق على اختيار 
 البشر واقتراحهم لكان سبب بغيهم وافسادهم ولكنه عز و جل أعلم باملصلحة يف كل أحد أنه بعباده خبري بصري

مبصاحلهم فهو ينزل هلم من الرزق القدر الذي به صالحهم فرب انسان ال يصلح وتنكف عاديته اال بالفقر ت وقد 
ذكرنا يف هذا املختصر أحاديث كثرية خمتارة يف فضل الفقراء الصابرين ما فيه كفاية ملن وفق وقد روى ابن املبارك 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أخربين يا رسول اهللا جبلساء  يف رقائقه عن سعيد بن املسيب قال جاء رجل اىل رسول
اهللا يوم القيامة قال هم اخلائفون اخلاضعون املتواضعون الذاكرون اهللا كثريا قال يا رسول اهللا فهم أول الناس 

م منها يدخلون اجلنة قال ال قال فمن أول الناس يدخل اجلنة قال الفقراء يسبقون الناس اىل اجلنة فتخرج اليه
حلساب فيقولون على ما حناسب واهللا ما أفيضت علينا األموال يف الدنيا فنقبض فيها  مالئكة فيقولون ارجعوا الىا
ونبسط وما كنا أمراء نعدل وجنور ولكنا جاءنا أمر اهللا فعبدناه حىت أتانا اليقني انتهى وقوله عز و جل وهو الذي 

عم اهللا الدالة على وحدانيته وانه املوىل الذي يستحق أن يعبد دون ما ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اآلية تعديد ن



سواه من األنداد وقرأ اجلمهور قنطوا بفتح النون وقرأ األعمش قنطوا بكسرها ومها لغتان وروي أن عمر رضي اهللا 
ينشر رمحته قيل عنه قيل له أجدبت األرض وقنط الناس فقال مطروا اذن مبعىن أن الفرج عند الشدة وقوله تعاىل و

اراد بالرمحة املطر وقيل اراد بالرمحة هنا الشمس فذلك تعديد نعمة غري األوىل وذلك أن املطر اذا امل بعد القنط 
حسن موقعه فاذا دام سئم فتجيء الشمس بعده عظيمة املوقع وقوله تعاىل وهو الويل احلميد أي من هذه أفعاله هو 

  نعمه قال القشريي امسه تعاىل الويل هو املتويل ألحوال عباده وقيل هو من الوايل الذي ينفع اذا واىل وحتمد أفعاله و

وهو الناصر فأولياء اهللا أنصار دينه وأشياع طاعته والوايل يف صفة العبد من يواظب على طاعة ربه ومن عالمات من 
ه أن يتعلق مبخلوق يف دفع شر أو يكون احلق سبحانه وليه أن يصونه ويكفيه يف مجيع األحوال ويؤمنه فيغار على قلب

جلب نفع بل يكون سبحانه هو القائم على قلبه يف كل نفس فيحقق آماله عند اشاراته ويعجل مآربه عند خطراته 
ومن أمارات واليته لعبده أن يدمي توفيقه حىت لو أراد سوءا أو قصد حمظورا عصمه عن ارتكابه أولوا جنح اىل 

قا وتأييدا وهذا من أمارت السعادة وعكس هذا من إمارت الشقاوة ومن أمارات واليته تقصري يف طاعة أىب اال توفي
أيضا أن يرزقه مودة يف قلوب أوليائه انتهى من التحبري مث ذكر تعاىل اآلية الكربى الدالة على الصانع وذلك خلق 

يد أحدمها وهو ما بث يف السماوات واألرض وقوله تعاىل وما بث فيهما من دابة يتخرج على وجوه منها أن ير
األرض دون السموات ومنها أن يكون تعاىل قد خلق يف السماوات وبث دواب ال نعلمها حنن ومنها أن يريد 

احليوانات اليت توجد يف السحاب وقد تقع أحيانا كالضفادع وحنوها فان السحاب داخل يف اسم السماء وقوله 
حلشر من القبور وقوله تعاىل وما اصابكم من مصيبة قرأ مجهور القراء تعاىل وهو على مجعهم يريد يوم القيامة عند ا

فبما بفاء وكذلك هي يف جل املصاحف وقرأ نافع وابن عامر مبا دون فاء قال أبو علي الفارسي أصاب من قوله وما 
حذفها  أصابكم حيتمل أن يكون يف موضع جزم وتكون ما شرطية وعلى هذا ال جيوز حذف الفاء عند سيبويه وجوز

ابو احلسن األخفش وبعض البغداديني على أهنا مرادة يف املعىن وحيتمل أن يكون أصاب صلة ملا وتكون ما مبعىن 
الذي وعلى هذا يتجه حذف الفاء وثبوهتا لكن معىن الكالم مع ثبوهتا التالزم أي لوال كسبكم ما أصابتكم مصيبة 

  ذفها جيوز أن يكون التالزم وجيوز أن يعرى منه قال ع وأما واملصيبة امنا هي بكسب األيدي ومعىن الكالم مع ح

يف هذه اآلية فالتالزم مطرد مع الثبوت واحلذف وأما معىن اآلية فاختلف الناس فيه فقالت فرقة هو اخبار من اهللا 
 تعاىل يعفو عن تعاىل بأن الرزايا واملصائب يف الدنيا امنا هي جمازات من اهللا تعاىل على ذنوب املرء وخطاياه وأن اهللا

كثري فال يعاقب عليه مبصيبة وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم وال 
اختالج عرق اال بذنب وما يعفو عنه أكثر وقال مرة اهلمداين رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقلت ما هذا فقال 

يب سليمان الداراين ما بال الفضالء ال يلومون من أساء اليهم فقال هذا مبا كسبت يدي ويعفو اهللا عن كثري وقيل أل
ألهنم يعلمون أن اهللا تعاىل هو الذي ابتالهم بذنوهبم وروى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

م من أن يثىن عليكم و سلم أنه قال ما اصابكم من مرض أو عقوبة أو بالء يف الدنيا فبما كسبت أيديكم واهللا أكر
العقوبة يف اآلخرة وما عفا اهللا عنه يف الدنيا فاهللا أحلم من أن يعود فيه بعد عفوه وقال احلسن معىن اآلية يف احلدود 

أي ما أصابكم من حد من حدود اهللا فبما كسبت أيديكم ويعفو اهللا عن كثري فيستره على العبد حىت ال حيد عليه مث 
ن آدم وضعفه وأنه يف قبضة القدرة ال يعجز طلب ربه وال ميكنه الفرار منه واجلواري مجع أخرب تعاىل عن قصور اب

جارية وهي السفينة واالعالم اجلبال وباقي اآلية بني فيه املوعظة وتشريف الصبار الشكور وقوله تعاىل أو يوبقهن مبا 
ومبا كسبوا أي بذنوب ركاهبا وقرأ نافع  كسبوا أوبقت الرجل اذا أنشبته يف أمر يهلك فيه وهو يف السفن تغريقها



وابن عامر ويعلم بالرفع على القطع واالستئناف وقرأ الباقون واجلمهور ويعلم بالنصب على تقدير أن واحمليص 
املنجي وموضع الروغان مث وعظ سبحانه عباده وحقر عندهم أمر الدنيا وشأهنا ورغبهم فيما عنده من النعيم واملنزلة 

وعظم قدر ذلك يف قوله فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري وأبقى للذين  الرفيعة لديه
  آمنوا 

وعلى رهبم يتوكلون وقرأ اجلمهور كبائر على اجلمع قال احلسن هي كل ما توعد فيه بالنار وقد تقدم ما ذكره 
لسدي الزنا وقال مقاتل موجبات احلدود وقوله تعاىل الناس يف الكبائر يف سورة النساء وغريها والفواحش قال ا

واذا ما غضبوا هم يغفرون حض على كسر الغضب والتدرب يف أطفائه اذ هو مجرة من جهنم وباب من أبواهبا 
وقال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم أوصين قال ال تغضب قال زدين قال ال تغضب قال زدين قال ال تغضب ومن 

من نفسه حىت غلبه فقد كفي مها عظيما يف دنياه وآخرته ت وروى مالك يف املوطأ إن رجال أتى  جاهد هذا العارض
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا علمين كلمات أعيش هبن وال تكثر علي فأنسى فقال رسول اهللا صلى 

 بكلمات قليلة ليال أنسى إن أكثرت علي اهللا عليه و سلم ال تغضب قال أبو عمر بن عبد الرب اراد علمين ما ينفعين
مث اسند أبو عمر من طرق عن األحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أنه قال يا رسول اهللا قل يل قوال ينفعين 

اهللا به واقلل يل لعلي أعقله قال ال تغضب فأعاد عليه مرارا كلها يرجع اليه رسول اهللا ال تغضب انتهى من التمهيد 
عمر يف التمهيد أيضا عن عبد اهللا بن ايب اهلذيل قال ملا رأى حيىي أن عيسى مفارقه قال له أوصين قال ال واسند أبو 

تغضب قال ال أستطيع قال ال تقنت ماال قال عسى انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه 
ثرته يوم القيامة ومن كف غضبه عنهم وقاه اهللا عذابه و سلم قال من كف لسانه عن اعراض املسلمني أقاله اهللا ع

يوم القيامة قال ابن املبارك وأخربنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال ان اهللا تبارك وتعاىل يقول من ذكرين يف 
نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ومن ذكرين حني يغضب ذكرته حني أغضب فلم 

  قه فيمن أحمق انتهى وقوله تعاىل والذين استجابوا مدح لكل أحم

من آمن باهللا وقبل شرعه ومدح اهللا تعاىل القوم الذين أمرهم شورى بينهم ألن يف ذلك اجتماع الكلمة والتحاب 
مما واتصال االيدي والتعاضد على اخلري ويف احلديث ما تشاور قوم قط اال هدوا ألحسن ما حبضرهتم وقوله تعاىل و

رزقناهم يتفقون معناه يف سبيل اهللا وبرسم الشرع وقال ابن زيد قوله تعاىل والذين استجابوا لرهبم اآلية نزلت يف 
األنصار والظاهر أن اهللا تعاىل مدح كل من انصف هبذه الصفة كائنا من كان وهل حصل االنصار يف هذه الصفة اال 

نه وقوله عز و جل والذين اذا أصاهبم البغي هم ينتصرون مدح بعد سبق املهاجرين اليها رضي اهللا عن مجيعهم مب
سبحانه يف هذه اآلية قوما باالنتصار ممن بغى عليهم ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا االنتصار بالواجب تغيري 

قوله سبحانه منكر قال الثعليب قال ابراهيم النخعي يف هذه اآلية كانوا يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا انتهى و
وجزاء سيئة سيئة مثلها قيل مسى اجلزاء باسم االبتداء وان مل يكن سيئة لتشاهبهما يف الصورة قال ع وإن أخذنا 

السيئة هنا مبعىن املصيبة يف حق البشر أي يسوء هذا هذا ويسوءه اآلخر فلسنا حنتاج اىل أن نقول مسة العقوبة باسم 
ال الفخر اعلم أنه تعاىل ملا قال والذين اذا أصاهبم البغي هم ينتصرون أردفه الذنب بل الفعل األول واآلخر سيئة ق

مبا يدل على أن ذلك االنتصار جيب أن يكون مقيدا باملثل فان النقصان حيث والزيادة ظلم واملساواة هو العدل 
تم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم فلهذا السبب قال تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها انتهى ويدل على ذلك قوله تعاىل وإن عاقب

به وحنوه من اآلي والالم يف قوله وملن انتصر بعد ظلمه الم التقاء القسم وقوله من سبيل يريد من سبيل حرج وال 



سبيل حكم وهذا ابالغ يف اباحة االنتصار واخلالف فيه هل هو بني املؤمن واملشرك أو بني املؤمنني وقوله تعاىل امنا 
  ظلمون الناس اآلية املعىن امنا السبيل احلكم واالمث على الذين السبيل على الذين ي

يظلمون الناس روى الترمذي عن كعب بن عجرة قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم أعيذك باهللا يا كعب من 
أمراء يكونون فمن غشي ابواهبم فصدقهم يف كذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه وال يرد علي 

وض يا كعب الصالة برهان والصرب جنة حصينة والصدقة تطفيء اخلطيئة كما يطفئ املاء النار يا كعب أنه ال احل
يربو حلم نبت من سحت اال كانت النار أوىل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن وخرجه ايضا يف كتاب الفنت 

مني مث عاد يف قوله وملن صرب اىل الكالم وصححه انتهى وقوله تعاىل امنا السبيل اىل قوله اليم اعتراض بني الكال
األول كأنه قال وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وملن صرب وغفر اآلية والالم يف قوله وملن صرب 

يصح أن تكون الم قسم ويصح أن تكون الم االبتداء وعزم األمور حمكمها ومتقنها واحلميد العاقبة منها فمن رأىي 
ية هي فيما بني املؤمنني واملشركني وأن الصرب للمشركني كان أفضل قال أن اآلية نسخت بآية السيف أن هذه اآل

ومن رأى أن اآلية بني املؤمنني قال هي حمكمة والصرب والغفران أفضل امجاعا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فيقوم عنق من الناس كبري فيقال ما أجركم فيقولون اذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على اهللا أجر فليقم 

حنن الذين عفونا عمن ظلمنا يف الدنيا وقوله تعاىل ومن يضلل اهللا فما له من ويل من بعده حتقري ألمر الكفرة أي فال 
د رؤيتهم يبايل هبم أحد من املؤمنني ألهنم صائرون اىل ما ال فالح هلم معه مث وصف تعاىل لنبيه حاهلم يف القيامة عن

العذاب وقوهلم هل اىل مرد من سبيل ومرادهم الرد الىالدنيا والرؤية هنا رؤية عني والضمري يف قوله عليها عائد 
على النار وان مل يتقدم هلا ذكر من حيث دل عليها قوله رأوا العذاب وقوله من الذل يتعلق خباشعني وقوله تعاىل 

  ىن يسارقون النظر ملا كانوا فيه هنا ينظرون من طرف خفي قال قتادة والسدي املع

من اهلم وسوء احلال ال يستطيعون النظر جبميع العني وامنا ينظرون ببعضها قال الثعليب قال يونس من مبعىن الباء أي 
ينظرون بطرف خفي أي ضعيف من أجل الذل واخلوف وحنوه عن األخفش انتهى ويف البخاري من طرف خفي أي 

الذين آمنوا أن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القامة اآلية وقول الذين آمنوا  ذليل وقوله تعاىل وقال
هو يف يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار وسوء منقلبهم وقوله تعاىل اال ان الظاملني يف عذاب مقيم حيتمل أن 

ا من قول اهللا عز و جل واخباره لنبيه حممد يكون من قول املؤمنني يومئذ حكاه اهللا عنهم وحيتمل أن يكون استئناف
عليه السالم وقوله تعاىل وما كان هلم من أولياء ينصروهنم من دون اهللا اآلية احناء على األصنام واألوثان اليت أظهر 

م الكفار واليتها واعتقدت ذلك دينا مث أمر تعاىل نبيه أن يأمرهم باالستجابة لدعوة اهللا وشريعته من قبل اتيان يو
القيامة الذي ال يرد أحد بعده اىل عمل قال ع يف اآلية األخرى يف سورة أمل غلبت الروم وحيتمل أن يريد ال يرده 

راد حىت ال يقع وهذا ظاهر حبسب اللفظ والنكري مصدر مبعىن االنكار قال الثعليب مالكم من ملجأ أي معقل 
يغري ما بكم انتهى وقوله تعاىل فإن أعرضوا اآلية  ومالكم من نكري أي من انكار على ما ينزل بكم من العذاب

تسلية للنيب صلى اهللا عليه و سلم واالنسان هنا اسم جنس ومجع الضمري يف قوله تصبهم وهو عائد على لفظ 
االنسان من حيث هو اسم جنس وقوله تعاىل هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء اآلية هذه آية اعتبار دال 

امللك احمليط باجلميع وأن مشيئته تعاىل نافذة يف مجيع خلقه ويف كل أمرهم وهذا ال مدخل لصنم فيه على القدرة و
فان الذي خيلق ما يشاء هو اهللا تبار وتعاىل وهو الذي يقسم اخللق فيهب ملن يشاء اناثا ويهب ملن يشاء األوالد 

  ة يريد بقوله تعاىل أو يزوجهم التوأم الذكور أو يزوجهم أي ينوعهم ذكرانا واناثا وقال حممد بن احلنفي



أي جيعل يف بطن زوجا من الذرية ذكرا وانثى والعقيم الذي ال يولد له وهذا كله مدبر بالعلم والقدرة وبدأ يف هذه 
اآلية بذكر االناث تانيسا هبن ليتهم بصوهنن واالحسان اليهن وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ابتلى من هذه 

يء فأحسن اليهن كن له حجابا من النار وقال واثلة بن األسقع من مين املرأة تبكريها باالنثى قبل الذكر البنات بش
ألن اهللا تعاىل بدأ بذكر االناث حكاه عنه الثعليب قال وقال اسحاق بن بشر نزلت هذه اآلية يف االنبياء مث عمت 

الذكور يعين ابراهيم عليه السالم أو يزوجهم ذكرانا  فيهب ملن يشاء اناثا يعين لوطا عليه السالم ويهب ملن يشاء
واناثا يعين نبينا حممدا عليه السالم وجيعل من يشاء عقيما يعين حيىي بن زكريا عليهما السالم وقوله تعاىل وما كان 
لبشر أن يكلمه اهللا اال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال اآلية نزلت بسبب خوض كان للكفار يف معىن 

تكليم اهللا موسى وحنو ذلك ذهب قريش واليهود يف ذلك اىل جتسيم وحنوه فنزلت اآلية مبينة صورة تكليم اهللا 
عباده كيف هو فبني اهللا تعاىل أنه ال يكون ألحد من األنبياء وال ينبغي له وال ميكن فيه أن يكلمه اهللا اال بأن يوحي 

نفث يف القلب أو وحي يف منام قال النخعي وكان من األنبياء من اليه أحد وجوه الوحي من االهلام قال جماهد أو ال
خيط له يف األرض وحنو هذا أو بأن يسمعه كالمه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة وال حيزا كموسى عليه السالم 
وهذا معىن من وراء حجاب أي من خفاء عن املكلم ال حيده وال يتسور بذهنه عليه وليس كاحلجاب يف الشاهد أو 
بأن يرسل اليه ملكا يشافهه بوحي اهللا عز و جل قال الفخر قوله فيوحي باذنه ما يشاء أي فيوحي ذلك امللك باذن 
اهللا ما يشاء اهللا انتهى وقرأ مجهور القراء والناس أو يرسل بالنصب فيوحي بالنصب أيضا وقرأ نافع وابن عامر وابن 

لياء وقوله أو من وراء حجاب من متعلقة بفعل يدل ظاهر عباس واهل املدينة أو يرسل بالرفع فيوحي بسكون ا
  الكالم 

عليه تقديره أو يكلمه من وراء حجاب ويف هذه اآلية دليل على أن الرسالة من أنواع التكليم وأن من حلف ال 
املعىن  يكلم فالنا وهو مل ينو املشافهة مث أرسل رسوال حنث وقوله تعاىل وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا اآلية

وهبذه الطرق ومن هذا اجلنس أوحينا اليك أي بالرسول والروح يف هذه اآلية القرآن وهدي الشريعة مساه روحا من 
حيث حيي به البشر والعامل كما حيي اجلسد بالروح فهذا على جهة التشبيه وقوله تعاىل من أمرنا أي واحد من أمورنا 

بتداء الغاية وقوله تعاىل ما كنت تدري ما الكتاب وال االميان توقيف وحيتمل أن يكون األمر مبعىن الكالم ومن ال
على مقدار النعمة والضمري يف جعلناه عائد على الكتاب وهندي مبعىن نرشد وقرأ مجهور الناس وانك لتهدي بفتح 

وقوله  التاء وكسر الدال وقرأ حوشب لتهدي بضم التاء وفتح الدال وقرأ عاصم لتهدي بضم التاء وكسر الدال
صراط اهللا يعين صراط شرع اهللا مث استفتح سبحانه القول يف االخبار بصريورة األمور اليه سبحانه مبالغة وحتقيقا 

وتثبيتا فقال اال اىل اهللا تصري األمور قال الشيخ العارف باهللا أبو احلسن الشاذيل رمحه اهللا إن اردت أن تغلب الشر 
وإن عمل فقل يا من له اخلري كله أسألك اخلري كله واعوذ بك من الشر  كله وتلحق اخلري كله وال يسبقك سابق

كله فانك أنت اهللا الغين الغفور الرحيم أسألك باهلادي حممد صلى اهللا عليه و سلم اىل صراط مستقيم صراط اهللا 
ا وزرى وترفع هبا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض اال اىل اهللا تصري األمور مغفرة تشرح هبا صدري وتضع هب

ذكرى وتيسر هبا أمري وتنزه هبا فكري وتقدس هبا سري وتكشف هبا ضري وترفع هبا قدري انك على كل شيء 
قدير اه ت قوله تعاىل ما كنت تدري ما الكتاب هذا بني وقوله وال االميان فيه تأويالت قيل معناه وال شرائع االميان 

  ىل االميان وقال احلسني ومعامله قال ابو العالية يعين الدعوة ا



ابن الفضل يعين أهل االميان من يؤمن ومن ال يؤمن وقال ابن خزمية االميان هنا الصالة دليله وما كان اهللا ليضيع 
اميانكم قال ابن ايب اجلعد وغريه احترق مصحف فلم يبق منه اال اال اىل اهللا تصري األمور وغرق مصحف فامتحى 

  تصري األمور نقله الثعليب وغريه انتهى  كله اال قوله اال اىل اهللا
قال العبد الفقري اىل اهللا تعاىل عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب لطف اهللا به يف الدارين قد يسر اهللا عز و جل 

يف حترير هذا املختصر وقد أودعته حبمد اهللا جزيال من الدرر قد استوعبت فيه حبمد اهللا مهمات ابن عطية وزدته 
ائد جليلة من غريه وليس اخلرب كالعيان توخيت فيه حبمد اهللا الصواب وجعلته ذخرية عند اهللا ليوم املآب ال فو

  يستغين عنه املنتهي وفيه كفاية للمبتدي يستغين به عن املطوالت اذ قد حصل منها لباهبا وكشف عن احلقائق حجاهبا 
  التعريف برحلة املؤلف 

لقرن الثامن ودخلت جباية يف أوائل القرن التاسع فلقيت هبا األئمة املقتدى هبم رحلت يف طلب العلم يف أواخر ا
اصحاب سيدي عبدالرمحن الوغليسي متوافرين فحضرت جمالسهم وكانت عمدة قراءيت هبا على سيدي علي بن 

 واأليب والربزيل عثمان املاجناليت رمحه اهللا مبسجد عني الرببر ثن ارحتلت اىل تونس فلقيت هبا سيدي عيسى الغربيين
وغريهم وأخذت عنهم مث ارحتلت اىل املشرق فلقيت مبصر الشيخ ويل الدين العراقي فأخذت عنه علوما مجة 

معظمها علم احلديث وفتح اهللا يل فيه فتحا عظيما وكتب يل وأجازين مجيع ما حضرته عليه وأطلق يف غريه مث لقيت 
  رية واىل تونس وشاركت من هبا ولقيت مبكة بعض احملدثني مث رجعت اىل الديار املص

هبا شيخنا أبا عبد اهللا حممد بن مرزوق قادما الرادة احلج فأخذت عنه كثريا وأجازين التدريس يف أنواع الفنون 
االسالمية وحرضين على امتام تقييد وضعته على ابن احلاجب الفرعي ت وملا فرغت من حترير هذا املختصر وافق 

اهللا حممد بن مرزوق علينا يف سفرة سافرها من تلمسان متوجها اىل تونس ليصلح بني سلطاهنا قدوم شيخنا أيب عبد 
وبني صاحب تلمسان فأوقفته على هذا الكتاب فنظر فيه وأمعن النظر فسر به سرورا كثريا ودعا لنا خبري واهللا 

  املوفق بفضله 
  تفسري 

  سورة الزخرف

  وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

لكتاب املبني والكتاب خفض بواو القسم والضمري يف جعلناه عائد على الكتاب وأنه عطف على جعلناه حم وا
وهذا االخبار الثاين واقع أيضا حتت القسم وأم الكتاب اللوح احملفوظ وهذا فيه تشريف للقرآن وترفيع واختلف 

نسوخ ومنه كان جربيل ينزل وهنالك هو علي املتأولن كيف هو يف أم الكتاب فقال قتادة وغريه القرآن بأمجعه فيه م
حكيم وقال مجهور الناس امنا يف اللوح احملفوظ ذكره ودرجته ومكانته من العلو واحلكمة وقوله سبحانه أفنضرب 
مبعىن أفنترك تقول العرب أضربت عن كذا وضربت اذا أعرضت عنه وتركته والذكر هو الدعاء اىل اهللا والتذكري 

ن عقابه وقال ابو صاحل الذكر هنا أراد به العذاب نفسه وقال الضحاك وجماهد الذكر القرآن بعذابه والتخويف م
  وقوله 



صفحا حيتمل أن يكون مبعىن العفو والغفر للذنوب فكأنه يقول أفنترك تذكريكم وختويفكم عفوا عنكم وغفرا 
وجماهد وحيتمل قوله صفحا أن الجرامكم من أجل إن كنتم قوما مسرفني أي هذا ال يصلح وهذا قول ابن عباس 

يكون مبعىن مغفوال عنه أي نتركه مير ال تؤخذون بقبوله وال بتدبره فكان املعىن أفنترككم سدى وهذا هو منحى 
قتادى وغريه وقرأ نافع ومحزة والكسائي ان كنتم بكسر اهلمزة وهو جزاء دل ما تقدمه على جوابه وقرأ الباقون 

سراف يف اآلية هو كفرهم وكم أرسلنا من نيب يف األولني أي يف األمم املاضية كقوم بفتحها مبعىن من أجل أن واال
نوح وعاد ومثود وغريهم وما يأتيهم من نيب اال كانوا به يستهزئون أي كما يستهزئ قومك بك وهذه اآلية تسلية 

ضى مثل األولني أي للنيب صلى اهللا عليه و سلم وهتديد بأن يصيب قريشا ما أصاب من هو أشد بطشا منهم وم
يا ويح ... سلف أمرهم وسنتهم وصاروا عربة غابر الدهر أنشد صاحب عنوان الدراية لشيخه أيب عبد اهللا التميمي 

وال تقل ليتين منه على ... هو احلمام فال تبعد زيارته ... مل خيلص الصفو اال شيب بالكدر ... من غره دهر فسر به 
وشيدوا ... أين األىل جنبوا خيال مسومة ... وعربة ألويل األلباب والعرب ... عجبا  انظر ملن باد تنظر آية... حذر 

بادوا فعادوا حديثا ان ... ومل تفد أرم للحادث النكر ... مل تغنهم خيلهم يوما وإن كثرت ... أرما خوفا من القدر 
أن املقام هبا كاللمح ... علموا تنافس الناس يف الدنيا وقد ... ما أوضح الرشد لوال سيء النظر ... ذا عجب 

انتهى وقوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم اآلية ابتداء ... بالبصر 
احتجاج على قريش يوجب عليهم التناقض من حيث اقروا باخلالق وعبدوا غريه وجاءت العبارة عن اهللا بالعزيز 

  العليم ليكون ذلك 

ة ملا عدد سبحانه من أوصافه اليت ابتدأ األخبار هبا وقطعها من الكالم الذي حكى معناه عن قريش وقوله تعاىل توطئ
الذي جعل لكم األرض مهادا وجعل لكم فيها سبال لعلكم هتتدون اآلية هذه أوصاف فعل وهي نعم من اهللا سبحانه 

م ليس هو من قول املسؤولني بل هو ابتداء اخبار على البشر تقوم هبا احلجة على كل مشرك وقوله الذي جعل لك
من اهللا تعاىل وقوله سبحانه والذين نزل من السماء ماء بقدر قيل معناه بقدر يف الكفاية للصالح ال اكثار فيفسد وال 

تلف قلة فيقصر بل غيثا مغيثا وقيل بقدر أي بقضاء وحتم وقالت فرقة معناه بتقدير وحترير أي قدر ماء معلوما مث اخ
قائلوا هذه املقالة فقال بعضهم ينزل يف كل عام ماء قدرا واحدا ال يفضل عام عاما لكن يكثر مرة هاهنا ومرة هاهنا 

وقال بعضهم بل ينزل تقديرا ما يف عام وينزل يف آخر تقديرا وما ينزل يف آخر تقديرا آخر حبسب ما سبق به 
من جهة الرأي بل ال بد هلا من سند وأنشرنا معناه أحيينا يقال قضاؤه ال اله اال هو ت وبعض هذه األقوال ال تقال 

نشر امليت وأنشره اهللا واألزواج هنا األنواع من كل شيء ومن يف قوله من الفلك واالنعام للتبعيض والضمري يف 
 ظهوره عائد على النوع املركوب الذي وقعت عليه ما وقد بينت آية اخرى ما يقال عند ركوب الفلك وهو بسم

اهللا جمراها ومرساها ان ريب لغفور رحيم وامنا هذه خاصة فيما يركب من احليوان وان قدرنا أن ذكر النعمة هو 
بالقلب والتذكر بدأ الراكب بسبحان الذي سخر لنا هذا وهو يرى نعمة اهللا يف ذلك ويف سواه ومقرنني أي مطيقني 

تهى وهو مبعىن األول وانا اىل ربنا ملنقلبون أمر باإلقرار وقال أبو حيان مقرنني خرب كان ومعناه غالبني ضابطني ان
بالبعث ت وعن محزة بن عمرو واألسلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ظهر كل بعري شيطان فاذا 

  ركبتموها فسموا اهللا رواه ابن حبان يف صحيحه انتهى من السالح وينبغي ملن ملكه اهللا 

أن يرفق به وحيسن اليه لينال بذلك رضا اهللا تعاىل قال القشريي يف التحبري وينبغي للعبد أن  شيئا من هذا احليوان
يكون معظما لربه نفاعا خللقه خريا يف قومه مشفقا على عباده فان رأس املعرفة تعظيم أمر اهللا سبحانه والشفقة على 



لم أنه قال بينما رجل ميشي بطريق اذا اشتد عليه خلق اهللا انتهى وروى مالك يف املوطأ عن النيب صلى اهللا عليه و س
العطش فوجد بريا فنزل فيها فشرب فخرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي بلغ مين فنزل البري فمأل خفه مث أمسكه بفيه حىت رقي فسقي الكلب فشكر اهللا له 

سول اهللا وان لنا يف البهائم أجرا فقال يف كل كبد رطبة أجر قال أبو عمر يف التمهيد وكذا يف فغفر له فقالوا يا ر
االساءة اىل احليوان امث وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت امرأة النار 

مث أسند أبو عمر أن النيب صلى اهللا عليه و  يف هرة ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أطلقتها تأكل من خشاش األرض
سلم دخل حائطا من حيطان األنصار فاذا مجل قد أتى فجرجر وذرفت عيناه فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم سراته وذفراه فسكن فقال من صاحب اجلمل فجاء فىت من األنصار فقال هو يل يا رسول اهللا فقال أما تتقي 
اليت ملكك اهللا أنه شكا ايل أنك جتيعه وتدئبه ومعىن ذرفت عيناه أي قطرت دموعهما قطرا  اهللا يف هذه البهيمة

ضعيفا والسراة الظهر والذفرى ما وراء االذنني عن ميني النقرة ومشاهلا انتهى وقوله سبحانه وجعلوا له من عباده 
ملالئكة بنات اهللا هذا قول كثري جزاء أي جعلت كفار قريش والعرب هللا جزاء أي نصيبا وحظا وهو قول العرب ا

من املتأولني وقال قتادة املراد باجلزء االصنام وغريها فجزءا معناه ندا ت وباقي اآلية يرجح تأويل األكثر وقوله أم 
  اختذوا اضراب وتقرير وتوبيخ اذ احملمود احملبوب من االوالد قد خوله اهللا بين آدم فكيف يتخذ هو لنفسه 

قي اآلية بني ما ذكر يف سورة النحل وغريها مث زاد سبحانه يف توبيخهم وافساد رأيهم بقوله أو النصيب االدىن وبا
من ينشأ يف احللية التقدير أو من ينشأ يف احللية هو الذي خيتصم به اهللا عز و جل واحللية من الذهب والفضة 

ل ما جتد امرأة اال تفسد الكالم وختلط املعاين واالحجار وينشأ معناه ينبت ويكرب واخلصام احملاجة وجماذبة احملاورة وق
ويف مصحف ابن مسعود وهو يف الكالم غري مبني والتقدير غري مبني غرضا أو منزعا وحنو هذا وقال ابن زيد املراد 

مبن ينشأ يف احللبة االصنام واألوثان ألهنم كانوا جيعلون احللي على كثري منها ويتخذون كثريا منها من الذهب 
ة وقرأ أكثر السبعة وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن اناثا وقرأ احلرميان وابن عامر عند الرمحن اناثا والفض

وهذه القراءة أدل على رفع املنزلة وقوله تعاىل أأشهدوا خلقهم معناه أأحضروا خلقهم ويف قوله تعاىل ستكتب 
ابن راشد أنه بلغه أن امرا ال يشهد شهادة يف الدنيا  شهادهتم ويسئلون وعيد مفصح واسند ابن املبارك عن سليمان

اال شهد هبا يوم القيامة على رؤوس االشهاد وال ميتدح عبدا يف الدنيا اال امتدحه يوم القيامة على رؤوس االشهاد 
قال القرطيب يف تذكرته وهذا صحيح يدل على صحته قوله تعاىل ستكتب شهادهتم ويسئلون وقوله ما يلفظ من 

اال لديه رقيب عتيد انتهى وقوله سبحانه وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم اآلية أي ما عبدنا األصنام ت وقال قول 
قتادة وغريه يعين ما عبدنا املالئكة وجعل الكفار أمهال اهللا هلم دليال على رضاه عنهم وان ذلك كاألمر به مث نفى 

لك وامنا هم يظنون وحيدسون وخيمنون وهذا هو اخلرص سبحانه علمهم هبذا وليس عندهم كتاب منزل يقتضي ذ
والتخرص واالمة هنا مبعىن امللة والديانة واآلية على هذا تعيب عليهم التقليد وذكر الطربي عن قوم أن األمة 
  الطريقة مث ضرب اهللا املثل لنبيه حممد عليه السالم وجعل له األسوة فيمن مضى من النذر والرسل وذلك أن 

من قومهم وهم أهل التنعم واملال قد قابلوهم مبثل هذه املقالة ويف قوله عز و جل فانتقمنا منهم اآلية وعيد  املترفني
لقريش وضرب مثل هلم مبن سلف من األمم املعذبة املكذبة ألنبيائها وقوله سبحانه واذ قال ابراهيم املعىن واذكر اذ 

فافعل أنت فعله وجتلد جلده وبراء صفة جتري على الواحد  قال ابراهيم ألبيه وقومه أنين براء مما تعبدون أي
واالثنني واجلمع كعدل وزور وقرأ ابن مسعود بريء وقوله اال الذي فطرين قالت فرقة االستثناء متصل وكانوا 



اهللا  يعرفون اهللا ويعظمونه اال اهنم كانوا يشركون معه اصنامهم فكان ابراهيم قال هلم انا ال أوافقكم اال على عبادة
الذي فطرين وقالت فرقة االستثناء منقطع واملعىن لكن الذي فطرين هو معبودي اهلادي املنجي من العذاب ويف هذا 
استدعاء هلم وترغيب يف طاعة اهللا وتطميع يف رمحته والضمري يف قوله وجعلها كلمة اآلية قالت فرقة هو عائد على 

وغريه املراد بالكلمة ال اله اال اهللا وعاد عليها الضمري وان كان مل جير  كلمته بالتوحيد يف قوله انين براء وقال جماهد
هلا ذكران اللفظ يتضمنها والعقب الذرية وولد الولد ما امتد فرعهم وقوله بل متعت هؤالء يعين قريشا حىت جاءهم 

هلم االحكام واملعىن احلق ورسول وذلك هو شرع االسالم والرسول هو حممد صلى اهللا عليه و سلم ومبني أي يبني 
يف اآلية بل أمهلت هؤالء ومتعتهم بالنعمة وملا جاءهم احلق يعين القرآن قالوا هذا سحر وقالوا يعين قريشا لوال نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتني يعين من إحدى القريتني ومها مكة والطائف ورجل مكة هو الوليد بن املغرية يف 

جماهد هو عتبة بن ربيعة وقيل غري هذا ورجل الطائف قال قتادة هو عروة بن مسعود قول ابن عباس وغريه وقال 
وقيل غري هذا قال ع وامنا قصدوا اىل من عظم ذكره بالسن واال فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أعظم من 

  ة اسم هؤالء اذ كان املسمى عندهم األمني مث وخبهم سبحانه بقوله أهم يقسمون رمحة ربك والرمح

عام يشمل النبوة وغريها ويف قوله تعاىل حنن قسمنا بينهم معيشتهم تزهيد السعايات وعون على التوكل على اهللا عز 
حنن ... ملا مسعنا قوله سبحانه ... وعامل يسكن بيتا بالكرا ... كم جاهل ميلك دورا وقرى ... و جل وهللا در القائل 
  ... قسمنا بينهم زال املرا 

املبارك يف رقائقه بسنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اذا أراد اهللا بعبد خريا ارضاه مبا قسم له  وروى ابن
وبارك له فيه واذا مل يرد به خريا مل يرضه مبا قسم له ومل يبارك له فيه انتهى وسخريا مبعىن التسخري وال مدخل ملعىن 

ري مما جيمعون قال قتادة والسدي يعين اجلنة قال ع وال شك أن اجلنة اهلزء يف هذه اآلية وقوله تعاىل ورمحة ربك خ
هي الغاية ورمحة اهللا يف الدنيا باهلداية واالميان خري من كل مال ويف هذا اللفظ حتقري للدنيا وتزهيد فيها مث استمر 

ية أن اهللا سبحانه ابقى على القول يف حتقريها بقوله سبحانه ولوال أن يكون الناس أمة واحدة اآلية وذلك أن معىن اآل
عباده وأنعم عليهم مبراعاة بقاء اخلري واالميان وشاء حفظه على طائفة منهم بقية الدهر ولوال كراهية أن يكون 

الناس كفارا كلهم وأهل حب يف الدنيا وجترد هلا لوسع اهللا على الكفار وغاية التوسعة ومكنهم من الدنيا وذلك 
هنا ال قدر هلا وال وزن لفنائها وذهاب رسومها فقوله أمة واحدة معناه يف الكفر قاله ابن حلقارهتا عنده سبحانه وا

عباس وغريه ومن هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه و سلم لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا 
ال اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و منها شربة ماء وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن علقمة عن عبد اهللا ق

سلم على حصري فاثر احلصري يف جنبه فلما استيقظ جعلت امسح عنه وأقول يا رسول اهللا اال آذيتين قبل أن تنام 
على هذا احلصري فابسط لك عليه شيئا يقيك منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مايل وللدنيا وما للدنيا اال 

  كراكب استظل 

 يفء أو ظل شجرة مث راح وتركها انتهى وقد خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وسقفا مجع سقف يف
واملعارج األدراج اليت يطلع عليها قاله ابن عباس وغريه ويظهرون معناه يعلون ومنه حديث عائشة رضي اهللا عنها 

قتادة والسدي هو الذهب وقالت والشمس يف حجرهتا مل تظهر بعد والسرر مجع سرير قال ابن عباس واحلسن و
فرقة الزخرف التزاويق والنقش وحنوه وشاهده حىت اذا أخذت األرض زخرفها وقرأ اجلمهور وأن كل ذلك ملا 

بتخفيف امليم من ملا فان املخففة من الثقيلة والالم يف ملا داخلة لتفصل بني النفي واالجياب وقرأ عاصم ومحزة وهشام 



من ملا فان نافية مبعىن ما وملا مبعىن اال أي وما كل ذلك اال متاع احلياة الدنيا ويف قوله خبالف عنه بتشديد امليم 
سبحانه واآلخرة عند ربك للمتقفني وعد كرمي وحتريض على لزوم التقوى اذ يف اآلخرة هو التباين احلقيقي يف 

هي باقية دائمة وهي عند اهللا ويف حكمه املنازل قال الفخر بني تعاىل أن كل ذلك متاع احلياة الدنيا وأما اآلخرة ف
للمتقني املعرضني عن حب الدنيا املقبلني على حب املوىل انتهى وقوله عز و جل ومن يعش عن ذكر الرمحن اآلية 

وعشا يعشو معناه قل االبصار منه ويقال أيضا عشي الرجل يعشى اذا فسد بصره فلم ير أو مل ير اال قليال فاملعىن يف 
قل بصره يف شرع اهللا ويغمض جفونه عن النظر يف ذكر الرمحن أي فيما ذكر به عباده أي فيما أنزله من اآلية ومن ي

كتابه وأوحاه اىل نبيه وقوله نقيض له شيطانا أي نيسر له ونعد وهذا هو العقاب على الكفر باحلتم وعدم الفالح 
عاصي وجيازي على احلسنة بالتزيد من احلسنات وقد وهذا كما يقال ان اهللا تعاىل يعاقب على املعصية بالتزيد يف امل

ومن يعش اجلمهور بضم الشني أي يتعام ويتجاهل فمن شرطية ويعش جمزوم هبا  -روى هذا املعىن مرفوعا قال ص 
ونقيض جواب من انتهى والضمري يف قوله واهنم عائد على الشياطني وفيما بعده عائد على الكفار وقرأ نافع وغريه 

  اءنا على حىت اذا ج

التثنية يريد العاشي والقرين قاله قتادة وغريه وقرأ أبو عمرو وغريه جاءنا يريد العاشي وحده وفاعل قال هو العاشي 
قال الفخر وروى أن الكافر اذا بعث يوم القيامة من قربه أخذ الشيطان بيده فلم يفارقه حىت يصريمها اهللا اىل النار 

ك بعد املشرقني انتهى وقوله بعد املشرقني حيتمل معانيا أحدها أن يريد بعد فذلك حيث يقول يا ليت بيين وبين
املشرق من املغرب فسمامها مشرقني كما يقال القمران والعمران والثاين أن يريد مشرق الشمس يف أطول يوم 

بعد الفخر التأويل ومشرقها يف أقصر يوم والثالث أن يريد بعد املشرقني من املغربني فاكتفى بذكر املشرقني ت واست
الثاين قال ألن املقصود من قوله يا ليت بني وبينك بعد املشرقني املبالغة يف حصول البعد وهذا املبالغة امنا حنصل عند 
ذكر بعد ال ميكن وجود بعد أزيد منه والبعد بني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ليس كذلك فيبعد محل اللفظ عليه 

ألول انتهى وقوله تعاىل ولن ينفعكم اليوم اآلية حكاية عن مقالة تقال هلم يوم القيامة قال واالكثرون على التأويل ا
وهي مقالة موحشة فيها زيادة تعذيب هلم ويأس من كل خري وفاعل ينفعكم االشتراك وجيوز أن يكون فاعل ينفعكم 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم التربي الذي يدل عليه قوله يا ليت وقوله سبحانه أفأنت تسمع الصم اآلية خطاب ل
وباقي اآلية تكرر معناه غري ما مرة وقوله تعاىل فاستمسك بالذي أوحى اليك أي مبا جاءك من عند اهللا من الوحي 

املتلو وغريه وقوله وانه لذكر لك حيتمل أن يريد وانه لشرف ىف الدنيا لك ولقومك يعىن قريشا قاله ابن عباس 
وموعظة فالقوم على هذا امته بأمجعها وهذا قول احلسن بن أيب احلسن وقوله وسوف  وغريه وحيتمل ان يريد لتذكرة

تسئلون قال ابن عباس وغريه معناه عن أوامر القرآن ونواهييه وقال احلسن معناه عن شكر النعمة فيه واللفظ 
  والزهري  حيتمل هذا كله ويعمه وقوله تعاىل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اآلية قال ابن زيد

أما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسأل الرسل ليلة االسراء عن هذا ألنه كان أثبت يقينا من ذلك ومل يكن يف 
شك وقال ابن عباس وغريه أراد واسأل اتباع من أرسلنا ومحلة شرائعهم ويف قراءة ابن مسعود وأيب واسأل الذين 

من أرسلنا من قبلك اآلية اخلطاب مواجهة للنيب صلى اهللا عليه و  أرسلنا اليهم ت قال عياض قوله تعاىل واسأل
سلم واملراد املشركون قاله القتيب مث قال عياض واملراد هبذا االعالم بأن اهللا عز و جل مل يأذن يف عبادة غريه ألحد 

سبحانه ولقد أرسلنا ردا على مشركي العرب وغريهم يف قوهلم ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زلفى انتهى وقوله 
موسى بآياتنا اآلية ضرب مثل وأسوة للنيب صلى اهللا عليه و سلم مبوسى عليه السالم ولكفار قريش بقوم فرعون 



وقوله وأخذناهم بالعذاب أي كالطوفان واجلراد والقمل والضفادع وغري ذلك لعلهم يرجعون أي يتوبون ويرجعون 
ى يا ايه الساحر أي العامل وامنا قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقري ألن عن كفرهم وقالوا ملا عاينوا العذاب ملوس

علم السحر عندهم كان علما عظيما وقيل امنا قالوا ذلك على جهة االستهزاء واألول أرجح وقوهلم ادع لنا ربك 
السكندرية اىل مبا عهد عندك اننا ملهتدون أي ان نفعتنا دعوتك وقوله أليس يل ملك مصر اآلية مصر من حبر ا

أسوان بطول النيل واألهنار اليت أشار اليها هي اخللجان الكبار اخلارجة من النيل وقوله أم أنا خري قال سيبويه أم 
هذه املعادلة واملعىن أفأنتم ال تبصرون أم تبصرون وقالت فرقة أم مبعىن بل وقرأ بعض الناس اما أنا خري حكاه الفراء 

نا خري أم هذا ومهني معناه ضعيف وال يكاد يبني اشارة اىل ما بقي يف لسان موسى ويف مصحف أيب بن كعب أم أ
من أثر اجلمرة وكانت أحدثت يف لسانه عقدة فلما دعا يف أن حتل ليفقه قوله أجيبت دعوته لكنه بقي أثر كان 

  البيان يقع معه فعريه فرعون به وقوله وال يكاد يبني يقتضي 

ألقي عليه يريد من السماء على معىن التكرمة وقرأ اجلمهور أساورة وقرأ حفص عن انه كان يبني وقوله فلوال 
عاصم أسورة وهو ما جيعل يف الذراع من احللي وكانت عادة الرجال يومئذ لبس ذلك والتزين به ت وذكر بعض 

ته فقال املفسرين عن جماهد أهنم كانوا اذا سودوا رجال سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب عالمة لسياد
فرعون هال القي رب موسى على موسى أساورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني متتابعني يقارن بعضهم بعضا 

ميشون معه شاهدين له انتهى وقال ع قوله مقترنني أي حيمونه ويشهدون له ويقيمون حجته ت وما تقدم لغريه 
ا مل يبق معه شك يف أن اهللا قد منعه منه وقوله سبحانه أحسن وال يشك أن فرعون شاهد من محاية اهللا ملوسى أمور

ءاسفونا معناه اغضبونا بال خالف وقوله فجعلناهم سلفا السلف الفارط املتقدم أي جعلناهم متقدمني يف اهلالك 
ليتعظ هبم من بعدهم اىل يوم القيامة وقال البخاري قال قتادة مثال لآلخرين عظة انتهى وقوله سبحانه وملا ضرب 

ابن مرمي مثال اآلية روى عن ابن عياش وغريه يف تفسريها أنه ملا نزلت أن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم اآلية 
وكون عيسى من غري فحل قالت قريش ما يريد حممد من ذكر عيسى إال أن نعبده حنن كما عبدت النصارى عيسى 

تداء معىن ثان وذلك أنه ملا نزل انكم وما تعبدون فهذا كان صدودهم وقوله تعاىل وقالوا أآهلتنا خري ام هو هذا اب
من دون اهللا حصب جهنم اآلية قال ابن الزبعري ونظراؤه يا حممد أآهلتنا خري أم عيسى فنحن نرضى أن تكون آهلتنا 
مع عيسى اذ هو خري منها واذ قد عبد فهو من احلصب اذن فقال اهللا تعاىل ما ضربوه لك األجدال ومغالطة ونسوا 

يسى مل يعبد برضى منه وقالت فرقة املراد هبو حممد صلى اهللا عليه و سلم وهو قول قتادة ويف مصحف أيب خري أن ع
  أم هذه فاالشارة اىل نبينا حممد عليه السالم وقال ابن زيد وغريه املراد هبو عيسى وهذا هو 

األعبد أنعمنا عليه أي بالنبوءة  الراجح مث أخرب تعاىل عنهم أهنم أهل خصام ولدد وأخرب عن عيسى بقوله أن هو
واملنزلة العالية ت وروينا يف جامع الترمذي عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ضل قوم بعد 

هدي كانوا عليه اال أتوا اجلدل مث تال هذه اآلية ما ضربوه لك األجدال بل هم قوم خصمون قال أبو عيسى هذا 
هى وقوله وجعلناه مثال أي عربة وآية لبين اسرائيل واملعىن ال تستغربوا أن خيلق عيسى من حديث حسن صحيح انت

غري فحل فان القدرة تقتضي ذلك وأكثر منه وقوله ولو نشاء جلعلنا منكم معناه جلعلنا بدال منكم أي لو شاء اهللا 
بن عباس وجماهد خيلف بعضهم بعضا جلعل بدال من بين آدم مالئكة يسكنون األرض وخيلفون بين آدم فيها وقال ا

والضمري يف قوله وانه لعلم قال ابن عباس وغريه االشارة به اىل عيسى وقالت فرقة اىل حممد وقال قتادة وغريه اىل 
القرآن ت وكذا نقل أبو حيان هذه األقوال الثالثة ولو قيل أنه ضمري األمر والشأن استعظاما واستهوال األمر 



و املتبادر اىل الذهن يدل عليه فال متترن هبا واهللا اعلم وقرأ ابن عباس ومجاعة لعلم بفتح العني اآلخرة ما بعد بل ه
والالم أي امارة وقرأ عكرمة للعلم بال مني األوىل مفتوحة وقرأ أيب لذكر للساعة فمن قال ان االشارة اىل عيسى 

عين خروجه يف آخر الزمان وكذلك من قال حسن مع تأويله علم وعلم أي هو اشعار بالساعة وشرط من أشراطها ي
االشارة اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي هو آخر األنبياء وقد قال بعثت أنا والساعة كهاتني يعين السبابة 

والوسطى ومن قال االشارة اىل القرآن حسن قوله مع قراءة اجلمهور أي يعلمكم هبا وبأهواهلا وقوله هذا صراط 
الشرع وقوله تعاىل وملا جاء عيسى بالبينات يعني احياء املوتى وابراء األكمه واألبرص وغري ذلك مستقيم اشارة اىل 

وباقي اآلية تكرر معناه وقوله هذا صراط مستقيم حكاية عن عيسى عليه السالم اذ أشار اىل شرعه وقوله سبحانه 
  هل ينظرون يعين 

انه بعض حال القيامة فقال اإلخالء يومئذ بعضهم لبعض قريشا واملعىن ينتظرون وبغتة معناه فجأة مث وصف سبح
عدو وذلك هلول مطلعها واخلوف املطيف بالناس فيها يتعادى ويتباغض كل خليل كان يف الدنيا على غري تقي ألنه 
يرى أن الضرر دخل عليه من قبل خليله وأما املتقون فريون أن النفع دخل من بعضهم على بعض هذا معىن كالم 

اهللا عنه وخرج البزار عن ابن عباس قال قيل يا رسول اهللا أي جلسائنا خري قال من ذكركم باهللا رؤيته  علي رضي
وزادكم يف علمكم منطقه وذكركم باهللا عمله اه فمن مثل هؤالء تصلح األخوة احلقيقية واهللا املستعان ومن كالم 

ل انقطاعك صحبتك للمنقطعني وقال ابن الشيخ أيب مدين رضي اهللا عنه دليل ختليطك صحبتك للمخلطني ودلي
عطاء اهللا يف التنوير قل ما تصفو لك الطاعات أو تسلم من املخالفات مع الدخول يف األسباب الستلزامها ملعاشرة 
األضداد وخمالطة أهل الغفلة والبعاد وأكثر ما يعينك على الطاعات رؤية املطيعني وأكثر ما يدخلك يف الذنب رؤية 

قال عليه السالم املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل والنفس من شاهنا التشبه واحملاكاة  املذنبني كما
بصفات من قارهنا فصحبة الغافلني معينة هلا على وجود الغفلة انتهى ويف احلكم الفارقية من ناسب شيئا اجنذب إليه 

 تتعلم من فجوره قال ابن رشد ال ينبغي أن وظهر وصفه عليه ويف مساع العتبية قال مالك ال تصحب فاجرا ليال
  يصحب اال من يقتدى به يف دينه وخريه ألن قرين السوء يردى قال احلكيم 

  ... وال تصحب األردى فتردى مع الردى ... إذا كنت يف قوم فصاحب خيارهم ... 
  ... فكل قرين باملقارن يقتدى ... عن املرء ال تسئل وسل عن قرينه ... 

حديث املرء على دين خليله أخرجه أبو داود وأبو بكر بن اخلطيب وغريمها ويف املوطأ من حديث معاذ انتهى ت و
  بن جبل قال مسعت رسول اهللا 

يقول قال اهللا تبارك وتعاىل وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتجالسني يف واملتباذلني يف واملتزاورين يف قال أبو  -ص 
خلوالين عن معاذ وقد رواه مجاعة عن معاذ مث اسند أبو عمر من طريق ايب عمر اسناده صحيح عن أيب ادريس ا

يقول املتحابون يف اهللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال  -مسلم اخلوالين عن معاذ قال مسعت رسول اهللا ص 
رسول اهللا  ظل إال ظله قال أبو مسلم فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ فقال وانا مسعت

حيكي عن ربه قال حقت حمبيت على املتحابني يف وحقت حمبيت على املتزاورين يف وحقت حمبيت على املتباذلني  -ص 
يف واملتحابون يف اهللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله انتهى من التمهيد وقوله تعاىل يا عبادي 

ي عن املعتمر عن ابيه انه قال مسعت ان الناس حني يبعثون ليس منهم احد املعين يقال هلم أي للمتقني وذكر الطرب
إله فزع فينادي مناد يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال انتم حتزنون فريجوها الناس كلهم فيتبعها الذين آمنوا 



معناه تنعمون وتسرون  بآياتنا وكانوا مسلمني قال فييأس منها مجيع الكفار وقوله الذين امنوا نعت للعباد وحتربون
واحلربة السرور واالكواب ضرب من االواين كاالباريق اال اهنا ال آذان هلا وال مقابض وقوله تعاىل ان اجملرمني يعين 
الكفار واملبلس املبعد اليائس من اخلري قاله قتادة وغريه وقوهلم ليقض علينا ربك أي ليمتنا ربك فنستريح فالقضاء 

كما يف قوله تعاىل فوكزه موسى فقضى عليه وروي يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس أن مالكا يف هذه اآلية املوت 
يقيم بعد سؤاهلم الف سنة مث حينئذ يقول هلم انكم ماكثون وقوله سبحانه لقد جئناكم حيتمل أن يكون من متام قول 

مبعىن انظروا كيف يكون حالكم  مالك هلم وحيتمل ان يكون من قول اهللا تعاىل لقريش فيكون فيه ختويف فصيح
  وقوله تعاىل ام ابرموا امرا أي احكموا 

فانا مربمون أي حمكمون امرا يف نصره وجمازاهتم واملراد بالرسل هنا احلفظة من املالئكة  -امرا يف املكر بالنيب ص 
ولد فانا اول العابدين فقال  يكتبون اعمال العباد وتعد للجزاء يوم القيامة واختلف يف قوله تعاىل قل ان كان للرمحن

جماهد املعنىان كان هللا ولد يف قولكم فانا اول من عبد اهللا ووحده وكذبكم وقال ابن زيد وغريه ان نافية مبعىن ما 
فكأنه قال قل ما كان للرمحن ولد وهنا هو الوقف على هذا التأويل مث يبتدىء قوله فانا اول العابدين قال ابو حامت 

بدون ىف اآلية من عبد الرجل اذا انف وانكر واملعىن ان كان للرمحن ولد ىف قولكم فانا اول اآلنفني قالت فرقة العا
املنكرين لذلك وقرأ ابو عبد الرمحن فانا اول العبدين قال حامت العبد بكسر الباء الشديد الغضب وقال ابو عبيدة 

ية تنزيه هللا سبحانه ووعيد للكافرين ويومهم معناه اول اجلاحدين والعرب تقول عبدين حقي أي جحدين وباقي اآل
الذي يوعدون هو يوم القيامة هذا قول اجلمهور وقال عكرمة وغريه هو يوم بدر وقوله جلت عظمته وهو الذي يف 
السماء اله اآلية اية تعظيم واخبار بألوهيته سبحانه أي هو النافذ امره يف كل شيء وقرأ عمر بن اخلطاب وايب وابن 

غريهم وهو الذي يف السماء اهللا ويف األرض اهللا وباقي اآلية بني مث اعلم سبحانه ان من عبد من دون اهللا مسعود و
ال ميلك شفاعة يوم القيامة اال من شهد باحلق وهم املالئكة وعيسى وعزير فاهنم ميلكون الشفاعة بان ميلكها اهللا 

هذا التاويل متصل وهو تأويل قتادة وقال جماهد وغريه اياهم اذ هم ممن شهد باحلق وهم يعلمونه فاالستثناء على 
االستثناء يف املشفوع فيهم فكانه قال ال يشفع هؤالء املالئكة وعيسى وعزير اال فيمن شهد باحلق أي بالتوحيد 

فأمن على علم وبصرية فاالستثناء على هذا التأويل منفصل كانه قال لكن من شهد باحلق فيشفع فيهم هؤالء 
  االول اصوب وقرأ اجلمهور وقيله بالنصب وهو مصدر كالقول والضمري فيه لنبينا حممد  والتاويل

واختلف يف الناصب له فقالت فرقة هو معطوف على قوله سرهم وجنواهم ولفظ البخاري وقيله يا رب  -ص 
ون ونزل قوله تعاىل تفسريه احيسبون انا ال نسمع سرهم وجنواهم وال نسمع قيله يا رب انتهى وقيل العامل فيه يكتب

وقيله يا رب مبنزلة شكوى حممد عليه السالم واستغاثته من كفرهم وعتوهم وقرأ محزة وعاصم وقيله باخلفض عطفا 
  على الساعة وقوله سبحانه فاصفح عنهم موادعة منسوخة وقل سالم تقديره امرى سالم أي مساملة فسوف تعلمون 

  تفسري 

  سورة الدخان

  وهي مكية 
  الرمحن الرحيم بسم اهللا 

حم والكتاب املبني انا انزلناه يف ليلة مباركة اآلية قوله والكتاب املبني قسم اقسم اهللا تعاىل به وقوله انا انزلناه حيتمل 



ان يقع القسم عليه وحيتمل ان يكون وصفا للكتاب ويكون الذي وقع القسم عليه انا كنا منذرين واختلف يف 
قتادة واحلسن وابن زيد هي ليلة القدر ومعىن هذا النزول ان ابتداء نزوله كان يف ليلة تعينن الليلة املباركة فقال 

القدر وهذا قول اجلمهور وقال عكرمة الليلة املباركة هي ليلة النصف من شعبان قال القرطيب والصحيح ان الليلة 
نتهى من التذكرة وحنوه البن العريب اليت يفرق فيها كل امر حكيم ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة املباركة ا

وقوله تعاىل فيها يفرق كل امر حكيم معناه يفصل من غريه ويتخلص فعن عكرمة ان اهللا تعاىل يفصل ذلك للمالئكة 
  يف ليلة النصف من شعبان ويف بعض األحاديث عن النيب ص 

د له ولقد خرج امسه يف املوتى وقال انه قال تقطع اآلجال من شعبان إىل شعبان حىت ان الرجل لينكح الولد ويول
قتادة واحلسن وجماهد يفصل يف ليلة القدر كل ما يف العام املقبل من األقدار واالرزاق واآلجال وغري ذلك وامرا 

نصب على املصدر وقوله انا كنا مرسلني حيتمل ان يريد الرسل واالشياء وحيتمل ان يريد الرمحة اليت ذكر بعد 
دخان الذي امر اهللا تعاىل بارتقابه فقالت فرقة منها علي وابن عباس وابن عمر واحلسن بن ايب واختلف الناس يف ال

احلسن وابو سعيد اخلدري هو دخان جييء قبل يوم القيامة يصيب املؤمن منه مثل الزكام وينضح رءوس املنافقني 
خان قد رأته قريش حني دعا عليهم والكافرين حىت تكون كأهنا مصلية حينئذ وقال فرقة منها ابن مسعود هذا الد

بسبع كسبع يوسف فكان الرجل يرى من اجلوع دخانا بينه وبني السماء وما يأيت من اآليات يؤيد هذا  -النيب ص 
التأويل وقوهلم انا مؤمنون كان ذلك منهم من غري حقيقة مث قال تعاىل اىن هلم لذكرى أي من اين هلم التذكر 

فتولوا عنه أي اعرضوا وقالوا معلم جمنون  -وقد جاءهم رسول مبني يعين حممدا ص واالتعاظ بعد حلول العذاب 
وقوله انكم عائدون أي اىل الكفر واختلف يف يوم البطشة الكربى فقالت فرقة هو يوم القيامة وقال ابن مسعود 

وين من بين اسرائيل وغريه هو يوم بدر وقوله ان ادوا ماخوذ من األدء كانه يقول ان ادفعوا ايل واعطوين ومكن
واياهم اراد بقوله عباد اهللا وقال ابن عباس املعىن اتبعوين اىل ما ادعوكم اليه من احلق فعباد اهللا على هذا منادى 

مضاف واملؤدى هي الطاعة والظاهر من شرع موسى عليه السالم انه بعث إىل دعاء فرعون إىل االميان وان يرسل 
ثبتت املكافحة يف ان يرسل بين اسرائيل وقوله بعد وان مل تومنوا يل فاعتزلون كالنص بين اسراءيل فلما اىب ان يؤمن 

  يف انه أخر االمر امنا يطلب ارسال بين اسرائيل فقط وقوله وان ال تعلوا 

 على اهللا اآلية املعىن كانت رسالته وقوله ان ادوا وان ال تعلوا على اهللا أي على شرع اهللا وعرب بالعلو عن الطغيان
والعتو وان ترمجون معناه الرجم باحلجارة املؤدى اىل القتل قاله قتادة وغريه وقيل اراد الرجم بالقول واالول اظهر 

من استعاذ باهللا فاعيذوه ومن سألكم  -ألنه الذي عاد منه ومل يعذ من اآلخر ت وعن ابن عمر قال قال النيب ص 
اليكم مبعروف فكافئوه فان مل تقدروا فادعوا له حىت تعلموا ان قد باهللا فاعطوه ومن استجار باهللا فأجريوه ومن اتى 

كافأمتوه رواه ابو داود والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ للنسائي وقال احلاكم صحيح على 
لي شرط الشيخني يعىن البخاري ومسلما أه من السالح وقوله فاعتزلون متاركة صرحية قال قتادة اراد خلوا سبي

وقوله فدعا ربه قبله حمذوف تقديره فما اجابوه ملا طلب منهم وقوله فاسر قبله حمذوف أي قال اهللا له فاسر بعبادي 
قال ابن العريب يف احكامه السرى سري الليل واالدالج سري السحر والتأويب سري النهار ويقال سرى واسرى انتهى 

ا ملوسى فقالت فرقة هو كالم متصل مبا قبله وقال قتادة وغريه واختلف يف قوله تعاىل واترك البحر رهوا مىت قاهل
خوطب به بعد ما جاز البحر وذلك انه هم ان يضرب البحر ليلتئم خشية ان يدخل فرعون وجنوده وراءه ورهوا 

  معناه ساكنا كما جزته قاله ابن عباس وهذا القول هو الذي تؤيده اللغة ومنه قول القطامي 



  وال الصدور على االعجاز تتكل ...  االعجاز خاذلة ميشني رهوا فال... 
  ... وامة خرجت رهوا اىل عيد ... ومنه 

أي اخرجوا يف سكون ومتهل فقيل ملوسى عليه السالم اترك البحر ساكنا على حاله من االنفراق ليقضي اهللا امرا 
ن كثرة اجلنات والعيون فروي ان كان مفعوال وقوله تعاىل كم تركوا كم للتكثري أي كم ترك هؤالء املغترون م

اجلنات كانت متصلة ضفيت النيل مجيعا من رشيد اىل اسوان واما العيون فيحتمل انه اراد اخللجان فشبهها بالعيون 
  وحيتمل اهنا 

كانت ونضبت ذكر الطرطوشي يف سراج امللوك له قال قال ابو عبد اهللا بن محدون كنت مع املتوكل ملا خرج اىل 
يوما اىل رصافة هشام بن عبد امللك فنظر اىل قصورها مث خرج فنظر اىل دير هناك قدمي حسن البناء دمشق فركب 

بني مزارع واشجار فدخله فبينما هو يطوف به اذ برقعة قد الصقت يف صدره فامر بقلعها فاذا فيها مكتوب هذه 
ومل ... كانك مل يسكنك بيض او انس . ..تالعب فيه مشأل ودبور ... ايا منزال بالدير اصبح خاليا ... االبيات 

  وابناء امالك غواشم سادة ... تتبختر يف قبابك حور 
على اهنم يوم اللقاء ... وان لبسوا تيجاهنم فبدور ... اذا لبسوا ادراعهم فعوابس ... صغريهم و عند االنام كبري 

اذ العيش ... وفيك ابنه يا دير وهو امري ... ليايل هشام بالرصافة قاطن ... واهنمو يوم النوال حبور ... ضراغم 
وعيش بين مروان فيك ... ورضك مرتاد ونورك مزهر ... وانت طروب والزمان غرير ... غض واخلالفة لذة 

... تذكرت قومي فيكما فبكيتهم ... عليك هلا بعد الرواح بكور ... بلى فسقاك الغيث صوب سحائب ... نضري 
لعل زمانا جر يوما عليهم ... فعزيت نفسي وهي إذا جرى هلا ذكر قومي انة وزفري ... بشجو ومثلي بالبكاء جدير 

رويدك ان ... ويطلق من ضيق الوثاق اسري ... فيفرح حمزون وينعم بائس ... هلم بالذي هتوى النفوس يدور ... 
  ... وان صروف الدائرات تدور ... الدهر يتبعه غد 

ب الدير فسأله عمن كتبها فقال ال علم يل به وانصرف انتهى ويف هذا وشبهه فلما قرأها املتوكل ارتاع مث دعا صاح
  عربة الوىل البصائر املستيقظني اللهم أال جتعلنا ممن اغتر بزخاف هذه الدار 

  ... وما خري عيش ال يكون بدائم ... اال امنا الدنيا كأحالم نائم 
ه اراد املنابر وعلى قراءة ضم امليم قال قتادة اراد املواضع وقرأ مجهور الناس ومقام بفتح امليم قال ابن عباس وغري

احلسان من املساكن وغريها والقول باملنابر بعيد جدا والنعمة بفتح النون غضارة العيش ولذاذة احلياة والنعمة 
فاكهني  بكسر النون اعم من هذا كله وقد تكون االمراض واملصائب نعما وال يقال فيها نعمة بالفتح وقرأ اجلمهور

ومعناه فرحني مسرورين كذلك واورثناها قوما آخرين أي بعد القبط وقال قتادة هم بنو اسرائيل وفيه ضعف وقد 
ذكر الثعلب عن احلسن ان بين اسرائيل رجعوا اىل مصر بعد هالك فرعون واختلف املتأولون يف معىن قوله تعاىل فما 

ذلك ان الرجل املؤمن اذا مات بكى عليه من االرض موضع بكت عليهم السماء واالرض فقال ابن عباس وغريه و
عبادته اربعني صباحا وبكى عليه من السماء موضع صعود عمله قالوا ومل يكن يف قوم فرعون من هذه حاله فتبكى 

عليهم السماء واالرض قال ع واملعىن اجليد يف اآلية اهنا استعارة فصيحة تتضمن حتقري امرهم وانه مل يتغري الجل 
انه قال ما مات مومن يف غربة  -ال ينتطح فيها عنزان ويف احلديث عن النيب ص  -هالكهم شيء ومثله قوله ص 

غابت عنه فيها بواكيه اال بكت عليه السماء واالرض مث قرأ هذه اآلية وقال اهنما ال يبكيان على كافر قال 
ال ايف هذا عجب وما لالرض ال تبكي على الداودي وعن جماهد ما مات مؤمن اال بكت عليه السماء واالرض وق



عبد كان يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبريه فيها دوي كدوي النحل 
انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه قال اخربنا االوزاعي قال حدثين عطاء اخلراساين قال ما من عبد يسجد هللا سجدة 

االرض اال شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم ميوت انتهى وروى ابن املبارك ايضا عن ايب  يف بقعة من بقاع
  عبيد صاحب سليما ان 

العبد املؤمن اذا مات تنادت بقاع االرض عبد اهللا املؤمن مات فتبكى عليه السماء واالرض فيقول الرمحن تبارك 
على ناحية منا قط اال وهو يذكرك اه ومنظرين أي مؤخرين  وتعاىل ما يبكيكما على عبدي فيقوالن يا ربنا مل ميش

والعذاب املهني هو ذبح االبناء والتسخري وغري ذلك وقوله على علم أي على شيء قد سبق عندنا فيهم وثبت يف 
مد علمنا انه سينفذ وحيتمل ان يكون معناه على علم هلم وفضائل فيهم على العاملني أي عاملي زماهنم بدليل ان امة حم

خري امة اخرجت للناس وءاتيناهم من االيات لفظ جامع ملا اجرى اهللا من اآليات على يدي موسى وملا انعم به على 
بين اسرائيل والبالء يف هذا املوضع االختبار واالمتحان كما قال تعاىل ونبلوكم بالشر واخلري فتنة اآلية ومبني مبعىن 

لقوهلم وانكارهم للبعث فقال ان هؤالء ليقولون ان هي أي ما هي اال  بني مث ذكر تعاىل قريشا على جهة االنكار
طلبوا منه ان حيي اهللا هلم  -موتتنا االوىل وما حنن مبنشرين أي مببعوثني وقول قريش فآتوا بآياتنا خماطبة للنيب ص 

ام قوم تبع اآلية اية  بعض ءابائهم ومسوا له قصيا وغريه كي يسئلوهم عما رأووا يف أخرهتم وقوله سبحانه اهم خري
تقرير ووعيد وتبع ملك محريي وكان يقال لكل ملك منهم تبع اال ان املشار اليه يف هذه اآلية رجل صاحل روي عن 

من طريق سهل بن سعد ان تبعا هذا اسلم وأمن باهللا وقد ذكره ابن اسحاق يف السرية قال السهيلي  -النيب ص 
ا اخرب بأهنا مهاجر نيب امسه امحد فانصرف عنها وقال فيه شعر واودعه عند اهلها وبعد ما غزا تبع املدينة واراد خراهب

فكانوايتوارثونه كابرا عن كابر اىل ان هاجر اليهم النيب عليه السالم فادوه اليه ويقال ان الكتاب والشعر كان عند 
فلو مد عمرى اىل عمره ... م رسول من اهللا بارى النس ... شهدت على امحد انه ... اىب ايوب االنصاري ومنه 

  لكنت وزيرا له وابن عم ... 

وذكر الزجاج وابن ايب الدنيا انه حفر قرب بصنعاء يف االسالم فوجد فيه امرأتان صحيحتان وعند رأسهما لوح من 
ال فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قرب حىب ومليس ويروى ومتاضر ابنيت تبع ماتتا ومها تشهدان ان ال اله اال اهللا و

تشركان به شيأ وعلى ذلك مات الصاحلون قبلهما انتهى ويوم الفصل هو يوم القيامة وهذا هو االخبار بالبعث 
واملوىل يف هذه اآلية يعم مجيع املواىل وقوله سبحانه ان شجرت الزقوم طعام االثيم روي عن ابن زيد ان االثيم املشار 

كل فاجر روي اهنا ملا نزلت مجع ابو جهل عجوة وزبدا وقال  اليه أبو جهل مث هي باملعىن تتناول كل اثيم وهو
الصحابه تزقموا فهذا هو الزقوم وهو طعامي الذي حدث به حممد قال ع وامنا قصد بذلك ضربا من املغالطة 

والتلبيس على اجلهلة وقوله سبحانه كاملهل قال ابن عباس وابن عمر املهل دردي الزيت وعكره وقال ابن مسعود 
املهل ما ذاب من ذهب او فضة واملعىن ان هذه الشجرة اذا طعمها الكافر يف جهنم صارت يف جوفه تفعل وغريه 

كما يفعل املمهل املذاب من االحراق واالفساد واحلميم املاء الساخن الذي يتطاير من غليانه وقوله خذوه اآلية أي 
بعنف واهانة ودفع قوي متصل كما يساق ابدا يقال يومئذ للمالئكة خذوه يعين االثيم فاعتلوه والعتل السوق 

مرتكب اجلرائم والسواء الوسط وقيل املعظم وذلك متالزم وقوله تعاىل ذق انك انت العزيز الكرمي خماطبة على 
معىن التقريع وقوله سبحانه ان هذا ما كنتم به متترون عبارة عن قول يقال للكفرة مث ذكر تعاىل حالة املتقني فقال ان 

 يف مقام امني أي مامون والسندس رقيق احلرير واالستربق خشنه وقوله متقابلني وصف جملالس اهل اجلنة الن املتقني



بعضهم ال يستدبر بعضا يف اجملالس وقرأ اجلمهور وزوجناهم حبور عني وقرا ابن مسعود بعيس عني وهو مجع عيساء 
  انه قال اخراج  - وهي البيضاء وكذلك هي من النوق وروى ابو قرصافة عن النيب ص

القمامة من املسجد مهور احلور العني قال الثعليب قال جماهد حيار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لوهنن يرى مخ 
سوقهن من وراء ثياهبن ويرى الناظر وجهه يف كعب احداهن كاملرآة من رقة اجللد وصفاء اللون انتهى وقوله 

دمة واملتصرفني قال ابو حيان اال املوتة استثناء منقطع أي لكن املوتة سبحانه يدعون فيها بكل فاكهة أي يدعون اخل
االوىل ذاقوها انتهى والضمري يف يسرناه عائد على القرآن بلسانك أي بلغة العرب قال الواحدي لعلهم يتذكرون 

  ووعيد للكافرين  -أي يتعظون انتهى ويف قوله تعاىل فارتقب اهنم مرتقبون وعد للنيب ص 
  تفسري 

  سورة اجلاثية

  وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله عز و جل حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم ان يف السموات واالرض اليات للمؤمنني قال ابو حيان 
اجاز الفخر الرازي يف العزيز احلكيم ان يكونا صفتني هللا وهو الراجح او للكتاب ورد بانه ال جيوز ان يكونا صفتني 

لكتاب من وجوه انتهى وذكر تبارك وتعاىل هنا اآليات اليت يف السموات واالرض جمملة غري مفصلة فكاهنا احالة ل
على غوامض تثريها الفكر وخيرب بكثري منها الشرع فلذلك جعلها للمؤمنني مث ذكر سبحانه خلق البشر واحليوان 

ني مث ذكر اختالف الليل والنهار والعربة باملطر والرياح وكأنه اغمض فجعله للموقنني الذين هلم نظر يؤديهم اىل اليق
  فجعل ذلك القوم يعقلون اذ كل عاقل حيصل هذه 

ويفهم قدرها قال ع وان كان هذا النظر ليس بالزم وال بد فان اللفظ يعطيه والرزق املنزل من السماء هو املاء 
هو وقوله نتلوها عليك باحلق أي بالصدق واالعالم حبقائق  ومساه اهللا سبحانه رزقا مبئاله الن مجيع ما يرتزق فعن املاء

االمور يف انفسها وقال جلت عظمته فبأي حديث بعد اهللا وأياته يومنون ءاية تقريع وتوبيخ وفيها قوة هتديد واالفاك 
جهل وقيل الكذاب الذي يقع منه االفك مرارا واالثيم بناء مبالغة اسم فاعل من امث يامث وروي ان سبب اآلية ابو 

النضر بن احلارث والصواب اهنا عامة فيهما ويف غريمها واهنا تعم كل من دخل حتت االوصاف املذكورة اىل يوم 
القيامة ويصر معناه يثبت على عقيدته من الكفر وقوله فبشره بعذاب اليم أي مؤمل وقوله تعاىل وإذا علم من آياتنا 

ال املعىن الذي تضمنه اخلرب ولو علم املعاين اليت تضمنها اخبار الشرع  شيأ أي اخرب بشيء من آياتنا فعلم نفس اخلرب
وعرف حقائقها لكان مومنا ت ويف هذا نظر ألنه ينحو اىل القول بان الكفر ال يتصور عنادا حمضا وقد تقدم اختياره 

بحانه هذا هدى اشارة اىل رمحه اهللا لذلك يف غري هذا احملل فقف عليه وخشية االطالة منعتين من تكراره هنا وقوله س
القرآن وقوله هلم عذاب مبنزلة قولك هلم حظ فمن هذه اجلهة ومن جهة تغاير اللفظني حسن قوله عذاب من رجز 

اذ الرجز هو العذاب وقوله لتجري الفلك فيه بأمره أقام القدرة واالذن مناب أن يأمر البحر والناس بذلك وقرأ 
اء وقرأ ايضا مجيعا منه بفتح امليم وشد النون واهلاء وقرأ ابن عباس منة بالنصب مسلمة بن حمارب مجيعا منة بضم الت

على املصدر وقوله تعاىل ان يف ذلك آليات لقوم يتفكرون قال الغزايل يف االحياء الفكر والذكر اعلى مقامات 



لقاء اهللا عز و جل وانه ال سبيل الصاحلني وقال رمحه اهللا اعلم ان الناظرين بأنوار البصرية علموا ان ال جناة اال يف 
  اىل اللقاء اال بان ميوت العبد حمبا هللا تعاىل وعارفا به وان احملبة واالنس ال يتحصالن 

اال بدوام ذكر احملبوب وان املعرفة ال حتصل اال بدوام الفكر ولن يتيسر دوام الذكر والفكر اال بوداع الدنيا 
الضرورة مث قال والقرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان وشهواهتا واالجتزاء منها بقدر البلغة و

بتدبر انتهى وقوله تعاىل قل للذين أمنوا يغفروا اآلية قال اكثر الناس هذه اآلية منسوخة بآية القتال وقال فرقة بل 
فر جماهرة وحنو ذلك هي حمكمة قال ع اآلىي تتضمن الغفران عموما فينبغي ان يقال ان االمور العظام كالقتل والك

قد نسخت غفرانه آية السيف واجلزية وما احكمه الشرع ال حمالة وان االمور احلقرية كاجلفاء يف القول وحنو ذلك 
حتتمل ان تبقى حمكمة وان يكون العفو عنها اقرب اىل التقوى وقوله ايام اهللا قالت فرقة معناه ايام انعامه ونصره 

ال جماهد ايام اهللا ايام نقمه وعذابه وباقي اآلية بني وقوله سبحانه فما اختلفوا االمن وتنعيمه يف اجلنة وغري ذلك وق
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اآلية قد تقدم بيان نظريها يف سورة يونس وغريها وقوله سبحانه مث جعلناك على 

لناس يردون الدين ابتغاء رمحة اهللا شريعة من االمر اآلية الشريعة لغة مورد املياه وهي يف الدين من ذلك الن ا
والتقرب منه واالمر واحد األمور وحيتمل ان يكون واحد االوامر والذين ال يعلمون هم الكفار ويف قوله تعاىل وان 

 -الظاملني بعضهم اولياء بعض واهللا ويل املتقني حتقري للكفرة من حيث خروجهم عن والية اهللا تعاىل ت وقد قال ص 
وهم فقولوا اهللا موالنا وال موىل لكم وذلك ان قريشا قالوا للصحابة لنا العزى وال عزى لكم وقوله يوم احد اجيب

عز و جل هذا بصائر للناس يريد القرءان وهو مجع بصرية وهو املعتقد الوثيق يف الشيء كأنه من ابصار القلب قال 
ذين اجترحوا السيئات قيل ان اآلية نزلت ابو حيان وقرىء هذه أي هذه اآليات انتهى وقوله سبحانه ام حسب ال

بسبب افتخار كان للكفار على املؤمنني قالوا لئن كانت آخرة كما تزعمون لتفضلن عليكم فيها كما فضلنا يف 
  الدنيا 

واجترحوا معناه اكتسبوا وهذه اآلية متناولة بلفظها حال العصاة من حال اهل التقوى وهي موقف للعارفني يبكون 
عن الربيع بن خيثم انه كان يرددها ليلة حىت اصبح وكذلك عن الفضيل بن عياض وكان يقول لنفسه عنده وروي 

ليت شعري من أي الفريقني انت وقال الثعليب كانت هذه اآلية تسمى مبكاة العابدين قال ع واما لفظها فيعطى انه 
جتراح وعمل الصاحلات ويكون االميان يف اجتراح الكفر بدليل معادلته باالميان وحيتمل ان تكون املعادلة بني اال

الفريقني وهلذا بكى اخلائفون رضي اهللا عنهم ت وروى ابن املبارك يف رقائقه بسنده ان متيما الداري رضي اهللا عنه 
بات ليلة اىل الصباح يركع ويسجد ويردد هذه اآلية ام حسب الذين اجترحوا السيئات اآلية ويبكي رضي اهللا عنه 

ساء ما حيكمون ما مصدرية والتقدير ساء احلكم حكمهم وقوله سبحانه افرأيت من اختذ اهله هواه اآلية  انتهى وقوله
أي ال هتتم بأمر الكفرة من اجل اعراضهم عن االميان وقوله اهله هواه اشارة إىل االصنام اذ كانوا  -تسلية للنيب ص 

يأ اال ركبه ال خياف اهللا فهذا كما يقال اهلوى اله معبود يعبدون ما يهوون من احلجارة وقال قتادة املعىن ال يهوى ش
والعاجز مع اتبع  -وهذه اآلية وان كانت نزلت يف هوى الكفر فهي متناولة مجيع هوى النفس االمارة قال النيب ص 

نفسه هواها ومتىن على اهللا وقال سهل التستري هواك داؤك فان خالفته فدواؤك وقال وهب اذا عرض لك امران 
اذا انت مل تعص اهلوى قادك ... شككت يف خريمها فانظر ابعدمها من هواك فاته ومن احلكمة يف هذا قول القائل و

  ... اىل كل ما فيه عليك مقال ... اهلوى 



فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه شيئا يعم مجيع االشياء مدركة كانت او غري  -قال الشيخ ابن ايب مجرة قوله ص 
  كالشمس  مدركة فاملدرك

والقمر وغري املدرك مثل املالئكة واهلوى لقوله عز و جل أفرأيت من اختذ اهله هواه وما اشبه ذلك انتهى قال 
القشريي يف رسالته وحكي عن ايب عمران الواسطي قال انكسرت بنا السفينة فبقيت انا وامرأيت على لوح وقد 

ش فقلت هو ذا يرى حالنا فرفعت رأسي فاذا رجل يف ولدت يف تلك احلال صبية فصاحت يب وقالت يقتلين العط
اهلواء جالس يف يده سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت امحر فقال هاك اشربا فاخذت الكوز فشربنا منه فاذا 

هو اطيب من املسك وابرد من الثلج واحلى من العسل فقلت من انت رمحك اهللا فقال عبد ملوالك فقلت له مب 
ال تركت هواي ملرضاته فاجلسين يف اهلواء مث غاب عين ومل اره انتهى وقوله تعاىل على علم قال وصلت إىل هذا فق

ابن عباس املعىن على علم من اهللا تعاىل سابق وقالت فرقة أي على علم من هذا الضال بتركه للحق واعراضه عنه 
استيقنتها أنفسهم وقوله تعاىل وختم على فتكون اآلية على هذا التأويل من آيات العناد من حنو قوله وجحدوا هبا و

مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة استعارات كلها وقوله من بعد اهللا فيه حذف مضاف تقديره من بعد اضالل 
اهللا اياه واختلف يف معىن قوهلم منوت وحنىي فقالت فرقة املعىن ميوت اآلباء وحيىي األبناء وقالت فرقة املعىن حنىي 

اللفظ تقدمي وتاخري وقوهلم وما يهلكنا اال الدهر أي طول الزمان وقوله سبحانه واذا تتلى عليهم  ومنوت فوقع يف
أياتنا بينات يعين قريشا ما كان حجتهم اال ان قالوا ايتوا بأبائنا أي يا حممد احي لنا قصيا حىت نسأله إىل غري ذلك 

يف قولكم انا نبعث بعد املوت مث امر اهللا تعاىل نبيه  من هذا النحو فنزلت اآلية يف ذلك ومعىن ان كنتم صادقني أي
ان خيربهم باحلال السابقة يف علم اهللا اليت ال تبدل بانه حييي اخللق مث مييتهم اىل آخر اآلية وباقي اآلية بني واملبطلون 

  الداخلون يف الباطل وقوله سبحانه وترى كل امة جاثية هذا وصف حال 

ماعة العظيمة من الناس وقال جماهد االمة الواحد من الناس قال ع وهذا قلق يف اللغة وان القيامة وهوهلا واالمة اجل
قيل يف ابراهيم امة ويف قس بن ساعدة فذلك جتوز على جهة التشريف والتشبيه وجاثية معناه على الركب قاله 

خير اجلميع فيها جثاة على جماهد وغريه وهي هيئة املذنب اخلائف وقال سلمان يف القيامة ساعة قدر عشر سنني 
الركب وقوله كل امة تدعى اىل كتاهبا قالت فرقة معناه اىل كتاهبا املنزل عليها فتحاكم اليه هل وافقته او خالفته 

وقالت فرقة اراد اىل كتاهبا الذي كتبته احلفظة على كل واحد من االمة وقوله سبحانه هذا كتابنا حيتمل ان تكون 
نزلة أو اىل اللوح احملفوظ او اىل كتب احلفظة وقال ابن قتيبة اىل القرآن وقوله سبحانه انا كنا االشارة اىل الكتب امل

نستنسخ ما كنتم تعملون قال احلسن وهو كتب احلفظة على بين أدم وروى ابن عباس وغريه حديثا ان اهللا يأمر 
كل ما هو معد ان يكون عليه ثواب  بعرض اعمال العباد كل يوم مخيس فينقل من الصحف اليت كانت ترفع احلفظة

او عقاب ويلغى الباقي فهذا هو النسخ من أصل وقوله عز و جل فاما الذين أمنوا وعملوا الصاحلات فيدخلهم رهبم 
يف رمحته أي يف جنته واما الذين كفروا أفلم تكن أي فيقال هلم افلم تكن آيايت تتلى عليكم وقرأ محزه وحده 

ى قوله وعد اهللا وقرأ ابن مسعود وان الساعة ال ريب فيها وباقي اآلية بني وقوله سبحانه والساعة بالنصب عطفا عل
وبدا هلم سيئات ما عملوا اآلية حكاية حال يوم القيامة وحاق معناه نزل واحاط وهي مستعملة يف املكروه ويف قوله 

ل اليوم ننساكم معناه نترككم كما ما كانوا حذف مضاف تقديره جزاء ما كانوا به يستهزءون وقوله عز و جل وقي
تركتم لقاء يومكم هذا وأيات اهللا هنا لفظ جامع آليات القرآن ولألدلة اليت نصبها اهللا تعاىل للنظر وال هم 



يسيتعتبون أي ال يطلب منهم مراجعة إىل عمل صاحل وقوله سبحانه فلله احلمد رب السموات ورب االرض اىل 
  آخر 

ل وحتقيق اللوهيته ويف ذلك كسر المر االصنام وسائر ما تعبده الكفرة والكربياء بناء السورة حتميد هللا عز و ج
  مبالغة 
  تفسري 

  سورة األحقاف

  وهي مكية 
إال ءايتني ومها قوله تعاىل قل ارأيتم ان كان من عند اهللا وكفرمت به اآلية وقوله سبحانه فاصرب كما صرب اولوا العزم 

  اآلية 
  يم بسم اهللا الرمحن الرح

قوله سبحانه حم تنزيل الكتاب يعين القرآن وقوله سبحانه ما خلقنا السموات واالرض وما بينهما اال باحلق واجل 
مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون هذه اآلية موعظة وزجر املعىن فانتبهوا ايها الناس وانظروا ما يراد بكم 

قل ارأيتم ما تدعون معناه ما تعبدون مث وقفهم على السموات هل ومل خلقتم واالجل املسمى هو يوم القيامة وقوله 
هلم فيها شرك مث استدعى منهم كتابا منزال قبل القرآن يتضمن عبادة األصنام قال ابن العريب يف احكامه هذه اآلية 

تم ما تدعون من اشرف آية يف القرآن فاهنا استوفت الداللة على الشرائع عقليها ومسعيها لقوله عز و جل قل أرأي
من دون اهللا اروين ماذا خلقوا من األرض ام هلم شرك يف السموات فهذا بيان ألدلة العقل املتعلقة بالتوحيد 

وحدوث العامل وانفراد الباري تعاىل بالقدرة والعلم والوجود واخللق مث قال ايتوين بكتاب من قبل هذا على ما 
امنا يكون بدليل العقل او بدليل الشرع حسبما بيناه من مراتب  تقولون وهذا بيان ألدلة السمع فان مدرك احلق

  األدلة يف كتب 

االصول مث قال او اثارة من علم يعين او علم يؤثر أي يروى وينقل وان مل يكن مكتوبا انتهى وقوله او اثارة معناه 
ء وقال احلسن املعىن من علم او بقية قدمية من علم احد العلماء تقتضي عبادة األصنام واالثارة البقية من الشي

تستخرجونه فتثريونه وقال جماهد املعىن هل من احد يأثر علما يف ذلك وقال القرطيب هو االسناد ومنه قول االعشى 
  ... بني للسامع واآلثر ... ان الذي فيه متاريتما ... 

رب تفعله والضمري يف قوله أي وللمسند عن غريه وقال ابن عباس االثارة اخلط يف التراب وذلك شيء كانت الع
وهم عن دعائهم غافلون هو لالصنام يف قول مجاعة وحيتمل ان يكون لعبدهتا وقوله سبحانه واذا حشر الناس كانوا 

هلم اعداء وصف ما يكون يوم القيامة بني الكفار واصناهم من التربى واملناكرة وقد بني ذلك يف غري هذه اآلية واذا 
يات القرآن قال الذين كفروا للحق يعين القرآن هذا سحر مبني أي يفرق بني املرء وبنيه تتلى عليهم آياتنا أي آ

وقوله سبحانه قل ان افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا املعىن ان افتريته فاهللا حسيب يف ذلك وهو كان يعاقبين وال 
نتظار ما يقتضيه علمه مبا يفيضون فيه من ميهلين مث رجع القول اىل االستسالم اىل اهللا واالستنصار به عليهم وا

الباطل ومراده احلق وذلك يقتضي معاقبتهم ففي اللفظ هتديد والضمري يف به عائد على اهللا عز و جل وقوله سبحانه 
وهو الغفور الرحيم ترجية واستدعاء اىل التوبة مث امره عز و جل ان حيتج عليهم بانه مل يكن بدعاء من الرسل 



ع من األشياء ما مل ير مثله املعىن قد جاء قبلي غريي قاله ابن عباس وغريه ت ولفظ البخاري وقال ابن والبدع البدي
عباس بدعا من الرسل أي لست بأول الرسل واختلف الناس يف قوله وما ادرى ما يفعل يب وال بكم فقال ابن عباس 

  نه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبان ومجاعة كان هذا يف صدر االسالم مث بعد ذلك عرفه اهللا عز و جل با

املؤمنني هلم من اهللا فضل كبري وهو اجلنة وبأن الكافرين يف نار جهنم واحلديث الصحيح الذي وقع يف جنازة عثمان 
بن مظعون يؤيد هذا وقالت فرقة معىن اآلية وما ادري ما يفعل يب وال بكم من األوامر والنواهي وقيل غري هذا 

ان اتبع اال ما يوحى ايل معناه االستسالم والتربي من علم املغيبات والوقوف مع النذارة من عذاب اهللا عز و وقوله 
جل وقوله عز و جل قل أرأيتم ان كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين اسرائيل اآلية جواب هذا 

تعاىل ان اهللا ال يهدي القوم الظاملني قال جماهد التوقيف حمذوف تقديره اليس قد ظلمتم ودل على هذا املقدر قوله 
وغريه هذه اآلية مدنية والشاهد عبد اهللا بن سالم وقد قال عبد اهللا بن سالم يف نزلت وقال مسروق بن األجدع 
واجلمهور الشاهد موسى بن عمران عليه السالم واآلية مكية ورجحه الطربي وقوله على مثله يريد باملثل التوراة 

 عائد يف هذا التأويل على القرآن أي جاء شاهد من بين اسرائيل مبثله انه من عند اهللا سبحانه وقوله فأمن والضمري
وقوله سبحانه ومن قبله أي من قبل القرآن  -على هذا التأويل يعين به تصديق موسى وتبشريه بنبينا حممد ص 

اليت تضمنت خربه ويف مصحف ابن مسعود كتاب موسى يعين التوراة وهذا كتاب يعين القرآن مصدق للتوراة 
مصدق ملا بني يديه والذين ظلموا هم الكفار وعرب عن املؤمنني باحملسنني ليناسب لفظ االحسان يف مقابلة الظلم مث 

اخرب تعاىل عن حسن حال املستقيمني وذهب كثري من الناس اىل ان املعىن مث استقاموا بالطاعات واألعمال 
كر الصديق رضي اهللا عنه املعىن مث استقاموا بالدوام على االميان قال ع وهذا عم رجاء واوسع الصاحلات وقال ابو ب

وان كان يف اجلملة املؤمنة من يعذب وينفذ عليه الوعيد فهو ممن خيلد يف اجلنة وينتفي عنه اخلوف واحلزن احلال 
  مال امارات على ما بالكفرة وقوله تعاىل جزاء مبا كانوا يعملون قد جعل اهللا سبحانه االع

سيصري اليه العبد ال اهنا توجب على اهللا شيأ وقوله سبحانه ووصينا االنسان يريد النوع أي هكذا مضت شرائعي 
كل شيء بينه وبني  -وكتيب فهي وصية من اهللا يف عباده وبر الوالدين واجب وعقوقهما كبرية وقد قال النيب ص 

 ودعوة الوالدين قال ع ولن يدعوا يف الغالب اال اذا ظلمهما الولد فهذا اهللا حجاب اال شهادة ان ال اله اال اهللا
يدخل يف عموم قوله عليه السالم اتقوا دعوة املظلوم فانه ليس بينها وبني اهللا حجاب مث عدد سبحانه على االبناء 

مشقة قال ابو حيان ومحله منن االمهات وقوله تعاىل محلته امه كرها قال جماهد واحلسن وقتاده محلته مشقة ووضعته 
على حذف مضاف أي مدة محله انتهى وقوله ثالثون شهرا يقتضي ان مدة احلمل والرضاع هي هذه املدة ويف 

البقرة والوالدات يرضعن اوالدهن حولني كاملني فيترتب من هذا ان اقل مدة احلمل ستة اشهر واقل ما يرضع 
اراد ان يتم الرضاعة وهذا يف امد احلمل هو مذهب مالك ومجاعة  الطفل عام وتسعة اشهر واكمال احلولني هو ملن

من الصحابة واقوى االقوال يف بلوغ االشد ستة وثالثون سنة قال ع وامنا ذكر تعاىل االربعني الهنا حد لالنسان يف 
وجه ال يفلح فالحه وجنابته ويف احلديث ان الشيطان جير يده على وجه من زاد على األربعني ومل يتب فيقول باىب 

اذا بلغ العبد  -ت وحدث ابو بكر بن اخلطيب يف تاريخ بغداد بسنده املتصل عن انس قال قال رسول اهللا ص 
اربعني سنة امنه اهللا من الباليا الثالث اجلنون واجلذام والربص فاذا بلغ مخسني سنة خفف اهللا عنه احلساب فاذا بلغ 

بلغ سبعني سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع يف اهل بيته وناداه  ستني سنة رزقه اهللا االنابة ملا حيب فاذا



مناد من السماء هذا اسري اهللا يف ارضه انتهى وهذا واهللا اعلم يف العبد املقبل على آخرته املشتغل بطاعة ربه وقوله 
  رب اوزعين معناه ادفع عين املوانع واجرين من 

ل ان يكون اوزعين مبعىن اجعل حظي ونصييب وهذا من التوزيع ت وقال القواطع الجل ان اشكر نعمتك وحيتم
الثعليب وغريه اوزعين معناه اهلمين وعبارة الفخر قال ابن عباس اوزعين معناه اهلمين قال صاحب الصحاح 

استوزعت اهللا فاوزعين أي استلهمته فاهلمين انتهى قال ابن عباس نعمتك يف التوحيد وصاحلا ترضاه الصلوات 
واالصالح يف الذرية كوهنم اهل طاعة وخري وهذه اآلية معناها ان هكذا ينبغي لالنسان ان يكون فهي وصية اهللا 
تعاىل لالنسان يف كل الشرائع وقول من قال اهنا يف ايب بكر وابويه ضعيف ألن هذه اآلية نزلت مبكة بال خالف 

يتقبل عنهم اآلية دليل على ان هذه االشارة بقوله ووصينا وابو قحافة اسلم عام الفتح ويف قوله تعاىل اوالئك الذين 
االنسان امنا اراد به اجلنس وقوله يف اصحاب اجلنة يريد الذين سبقت هلم رمحة اهللا قال ابو حيان يف اصحاب اجلنة 

انتهى وقوله قيل يف على باهبا أي يف مجلتهم كما تقول اكرمين االمري يف ناس أي يف مجلة من اكرم وقيل يف مبعىن مع 
تعاىل والذي قال لوالديه قال الثعليب معناه اذ دعواه اىل االميان اف لكما اآلية انتهى والذي يعين به اجلنس على حد 
العموم يف اليت قبلها يف قوله ووصينا االنسان هذا قول احلسن ومجاعة ويشبه ان هلا سببا من رجل قال ذلك ألبويه 

كر هذا العاق وقد انكرت عائشة ان تكون اآلية نزلت يف عبد الرمحن بن ايب بكر فلما فرغ من ذكر املوفق عقب بذ
وقالت ما نزل يف آل ايب بكر من القرآن غري براءيت ت وال يعترض عليها بقوله تعاىل ثاين اثنني وال بقوله وال ياتل 

 اهل هذه الصفات والدليل اولو الفضل كما بينا ذلك يف غري هذه اآلية قال ع واألصوب ان تكون اآلية عامة يف
القاطع على ذلك قوله تعاىل اوالئك الذين حق عليهم القول يف امم وكان عبد الرمحن بن ايب بكر رضي اهللا عنه من 

  افاضل الصحابة ومن ابطال املسلمني وممن له يف االسالم غناء يوم اليمامة وغريه واف بالتنوين قراءة 

تنكري كما تستطعم رجال حديثا غري معني فتقول ايه منونة وان كان حديثا  نافع وغريه والتنوين يف ذلك عالمة
مشارا اليه قلت ايه بغري تنوين وقوله اتعدانين ان اخرج املعىن ان اخرج من القرب اىل احلشر وهذا منه استفهام مبعىن 

يستغيثان اهللا يعين  اهلزء واالستبعاد وقد خلت القرون من قبلي معناه هلكت ومضت ومل خيرج منهم احد ومها
الوالدين يقوالن له ويلك امن وقوله ما هذا اال اساطري االولني أي ما هذا القول الذي يتضمن البعث من القبور اال 
شيء سطره االولون يف كتبهم يعين الشرائع وظاهر الفاظ هذه اآلية اهنا نزلت يف مشار اليه قال وقيل له فنعى اهللا 

الوقوع يف مثلها وقوله اوالئك ظاهره اهنا اشارة اىل جنس وحق عليهم القول أي قول اهللا انه الينا اقواله حتذيرا من 
يعذهبم قال ابو حيان يف امم أي يف مجلة امم ففي على باهبا وقيل يف مبعىن مع وقد تقدم ذلك انتهى وقوله قد خلت 

ة وقد جاء حديث يقتضي ذلك وقوله من قبلهم من اجلن واالنس يقتضي ان اجلن ميوتون وهكذا فهم اآلية قتاد
سبحانه ولكل درجات يعين احملسنني واملسيئني قال ابن زيد ودرجات احملسنني تذهب علوا ودرجات املسيئني تذهب 

سفال وباقي اآلية بني يف ان كل امرئى جيتين مثرة عمله من خري او شر وال يظلم يف جمازاته وقوله عز و جل ويوم 
النار اآلية املعىن واذكر يوم يعرض وهذا العرض هو باملباشرة اذهبتم أي يقال هلم اذهبتم  يعرض الذين كفروا على

طيباتكم يف حياتكم الدنيا والطيبات هنا املالذ وهذه اآلية وان كانت يف الكفار فهي رادعة ألوىل النهي من املؤمنني 
ن انا ال نعرف طيب الطعام ذلك لباب عن الشهوات واستعمال الطيبات ومن ذلك قول عمر رضي اهللا عنه اتظنو

الرب بصغار املعزى ولكين رأيت اهللا تعاىل نعى على قوم اهنم ذهبوا طيباهتم يف حياهتم الدنيا ذكر هذا يف كالمه مع 
  الربيع بن زياد وقال ايضا حنو هذا خلالد بن الوليد حني دخل الشام فقدم اليه 



سلمني الذين ماتوا ومل يشبعوا من خبز الشعري فقال خالد هلم اجلنة فبكى طعام طيب فقال عمر هذا لنا فما لفقراء امل
عمر وقال لئن كان حظنا يف احلطام وذهبوا باجلنة فقد بانوا بونا بعيدا وقال جابر بن عبد اهللا اشتريت حلما بدرهم 

اآلية وتال اذهبتم فرءاين عمر فقال او كلما اشتهى احدكم شيأ اشتراه فاكله اما ختشى ان تكون من اهل هذه 
طيباتكم ت واآلثار يف هذا املعىن كثرية جدا فمنها ما رواه ابو داود يف سننه عن عبد اهللا بن بريدة ان رجال من 

رحل إىل فضالة بن عبيد وهو مبصر فقد عليه فقال اما اىن مل أتك زائرا ولكن مسعت انا وانت  -اصحاب النيب ص 
كون عندك منه علم قال ما هو قال كذا وكذا قال فمايل اراك شعثا وانت رجوت ان ي -حديثا من رسول اهللا ص 

كان ينهى عن كثري من االرفاه قال فما يل ال ارى عليك حذاء قال كان  -امري االرض قال ان رسول اهللا ص 
ده يوما عن -يامرنا ان حنتفي احيانا وروى ابو داود عن ايب امامة قال ذكر اصحاب النيب ص  -رسول اهللا ص 

اال تسمعون ان البذاذة من االميان ان البذاذة من االميان ان البذاذة من االميان قال ابو  -الدنيا فقال رسول اهللا ص 
داود يعين التقحل وفسر ابو عمر بن عبد الرب البذاذة برث اهليئة ذكر ذلك يف التمهيد وكذلك فسرها غريه انتهى 

انه خرج يف اصحابه اىل بقيع الغرقد فقال السالم  -ن عن النيب ص وروى ابن املبارك يف رقائقه من طريق احلس
عليكم يا اهل القبور لو تعلمون ما جناكم اهللا منه مما هو كائن بعدكم مث اقبل على اصحابه فقال هؤالء خري منكم 

لى اجاهلم قالوا يا رسول اهللا اخواننا اسلمنا كما اسلموا وهاجرنا كما هاجروا وجاهدنا كما جاهدوا واتوا ع
فمضوا فيها وبقينا يف أجالنا فما جيعلهم خريا منا قال هؤالء خرجوا من الدنيا مل ياكلوا من اجورهم شيأ وخرجوا 

  وانا الشهيد عليهم وانكم قد اكلتم من اجوركم وال ادرى ما 

من الدنيا وانه ملنتقص به من  حتدثون من بعدي قال فلما مسعها القوم عقلوها وانتفعوا هبا وقالوا انا حملاسبون مبا اصبنا
اذا سافر كان آخر عهده  -اجورنا انتهى ومنها حديث ثوبان يف سنن ايب داود قال ثوبان كان رسول اهللا ص 

بانسان من اهله فاطمة واول من يدخل عليها فاطمة فقدم من غزاة وقد علقت مسحا او سترا على باهبا وحلت 
فظنت امنا منعه ان يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبني عن  احلسن واحلسني قلبني من فضة فلم يدخل

يبكيان فاخذمها منهما وقال يا ثوبان اذهب هبما اىل آل  -الصلبيني وقطعتهما عنهما فانطلقا اىل رسول اهللا ص 
وارين من فالن ان هؤالء اهلي اكره ان ياكلوا طيباهتم يف حياهتم الدنيا يا ثوبان اشتر لفاطمة قالدة من عصب وس

عاج انتهى ص قرأ اجلمهور اذهبتم على اخلرب أي فيقال هلم اذهبتم طيباتكم وابن كثري هبمزة بعدها مدة مطولة وابن 
عامر هبمزتني حققهما ابن ذكوان ولني الثانية هشام وابن كثري يف رواية واالستفهام هنا على معىن التوبيخ والتقرير 

ء يف قوله فاليوم ولو كان استفهاما حمضا ملا دخلت الفاء انتهى وعذاب اهلون فهو خرب يف املعىن وهلذا حسنت الفا
هو الذي اقترن به هوان فاهلون واهلوان مبعىن مث امر تعاىل نبيه بذكر هود وقومه عاد على جهة املثال لقريش وقد 

كانت باليمن وهلم تقدم قصص عاد مستوىف يف سورة األعراف فلينظر هناك والصحيح من األقوال ان بالد عاد 
كانت ارم ذات العماد واألحقاف مجع حقف وهو اجلبل املستطيل املعوج من الرمل وقوله سبحانه وقد خلت النذر 
من بني يديه ومن خلفه اال تعبدوا اال اهللا اين اخاف عليكم عذاب يوم عظيم خلت معناه مضت اىل األرض اخلالء 

صرفناوقوهلم فاتنا مبا تعدنا تصميم منهم على التكذيب وتعجيز له يف زعمهم والنذر مجع نذير وقوهلم لتافكنا معناه لت
  وقوله سبحانه قال امنا العلم عند اهللا اآلية املعىن قال هلم هود ان هذا الوعيد ليس من قبلي 

لعذاب وحيتمل وامنا االمر فيه اىل اهللا وعلم وقته عنده وامنا علي ان ابلغ فقط والضمري يف رأوه حيتمل ان يعود على ا
ان يعود على الشيء املرءي الطالع عليهم وهو الذي فسره قوله عارضا والعارض هو ما يعرض يف اجلو من 



السحاب املمطر قال ابن العريب يف احكامه عند تفسريه قوله تعاىل وال جتعلوا اهللا عرضة الميانكم كل شيء عرض 
نه منع من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب انتهى فقد منع ويقال ملا عرض يف السماء من السحاب عارض أل

وروي يف معىن قوله مستقبل اوديتهم ان هؤالء القوم كانوا قد قحطوا مدة فطلع هذ العارض من جهة كانوا 
ميطرون هبا ابدا جاءهم من قبل واد هلم يسمونه املغيث قال ابن عباس ففرحوا به وقالوا هذا عارض ممطرنا وقد 

اوعد به فقال هلم هود عليه السالم ليس األمر كما رأيتم بل هو ما استعجلتم به يف قولكم فاتنا مبا  كذب هود فيما
تعدنا مث قال ريح فيها عذاب اليم ويف قراءة ابن مسعود ممطرنا قال هود بل هو ريح بإظهار املقدر وتدمر معناه 

يف كل ما امرت بتدمريه وروي ان هذه الريح  هتلك والدمار اهلالك وقوله كل شيء ظاهره العموم ومعناه اخلصوص
رمتهم امجعني يف البحر مث خاطب جل وعال قريشا على جهة املوعظة بقوله ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه فما 

مبعىن الذي وان نافية وقعت مكان ما ملختلف اللفظ ومعىن اآلية ولقد اعطيناهم من القوة والغىن والبسط يف 
م ما مل نعطكم وناهلم بسبب كفرهم هذا العذاب فانتم احرى بذلك اذا متاديتم يف كفركم وقالت األموال واألجسا

فرقة ان شرطية واجلواب حمذوف تقديره يف الذي ان مكناكم فيه طغيتم وهذا تنطع يف التاويل وما نافية يف قوله فما 
هام على جهة التقرير ومن شيء على اغىن عنهم ويقوى ذلك دخول من يف قوله من شيء وقالت فرقة بل هي استف

هذا تاكيد وهذا على غري مذهب سيبويه يف دخول من يف اجلواب وقوله عز و جل ولقد اهلكنا ما حولكم من 
  القرى اآلية خماطبة 

لقريش على جهة التمثيل وصرفنا اآليات يعين هلذه القرى وقوله سبحانه فلوال نصرهم اآلية يعين فهال نصرهتم 
ضلوا عنهم أي انتلفوا عنهم وقت احلاجة وذلك افكهم اشارة إىل قوهلم يف األصنام اهنا آهلة وقوله وما  اصنامهم بل

كانوا يفترون حيتمل ان تكون ما مصدرية فال حتتاج اىل عائد وحيتمل ان تكون مبعىن الذي فهناك عائد حمذوف 
 -ابتداء وصف قصة اجلن ووفادهتم على النيب ص تقديره يفترونه وقوله تعاىل واذ صرفنا اليك نفرا من اجلن اآلية 

وقد اختلفت الرواة هنا هل هذا اجلن هم الوفد او املتجسسون واختلفت الروايات ايضا عن ابن مسعود وغريه يف 
جاءه نفر من اجلن دون ان يشعر هبم وهم املتجسسون املتفرقون من  -هذا الباب والتحرير يف هذا ان النيب ص 

الذي حل هبم وهؤالء هم املراد بقوله تعاىل قل اوحي ايل اآلية مث بعد ذلك وفد عليه وفدهم اجل رجم الشهب 
حسبما ورد يف ذلك من اآلثار وقوله نفرا يقتضي ان املصروفني كانوا رجاال ال انثى فيهم والنفر والرهط هم القوم 

العلم وتعليم كيف يتعلم فلما قضي أي  الذين ال انثى فيهم وقوله تعاىل فلما حضروه قالوا انصتوا فيه تأدب مع
ملا قرأ عليهم سورة الرمحن فكان  -فرغ من تالوة القرآن واستماع اجلن قال جابر بن عبد اهللا وغريه ان النيب ص 

اذا قال فبأي آالء ربكما تكذبان قالوا ال بشيء من آالئك نكذب ربنا لك احلمد وملا ولت هذه اجلملة تفرقت 
للجن وقوهلم انا مسعنا كتابا يعنون القرآن ت وقوهلم من بعد موسى حيتمل اهنم مل يعلموا بعيسى على البالد منذرة 

قاله ابن عباس او اهنم على دين اليهود قاله عطاء نقل هذا الثعليب وحيتمل ما تقدم ذكره يف غري هذا واهنم ذكروا 
وأمنوا به أي باهللا يغفر لكم  -عي اهللا هو حممد ص املتفق عليه انتهى مصدقا ملا بني يديه وهي التوراة واالجنيل ودا

  من ذنوبكم اآلية ت وذكر الثعليب خالفا يف 

ومين اجلن هل يثابون على الطاعة ويدخلون اجلنة او جيارون من النار فقط اهللا اعلم بذلك قال الفخر  - ٣
صية وهو قول مالك وابن ايب ليلى والصحيح اهنم يف حكم بين آدم يستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على املع

قال الضحاك يدخلون اجلنة ويأكلون ويشربون انتهى وقد تقدم ما نقلناه عن البخاري يف سورة األنعام اهنم يثابون 



وقوله سبحانه ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز اآلية حيتمل ان يكون من متام كالم املنذرين وحيتمل ان يكون من 
ل واملعجز الذاهب يف األرض الذي يعجز طالبه فال يقدر عليه وقوله سبحانه اومل يروا الضمري كالم اهللا عز و ج

لقريش وذلك اهنم انكروا البعث وعود االجساد وهم مع ذلك معترفون بان اهللا تعاىل خلق السموات واالرض 
وقوله تعاىل ويوم يعرض الذين  فاقيمت عليهم احلجة من اقواهلم قال ابو حيان والباء يف قوله بقادر زائدة انتهى

كفروا على النار املعىن واذكر يوم وهذا وعيد لكفار قريش وغريهم وهذا عرض مباشرة وقوله اليس هذا باحلق أي 
يقال هلم اليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا فصدقوا بذلك حيث ال ينفعهم التصديق فروي عن احلسن انه قال اهنم 

ن بذلك ألنفسهم يعترفون انه العدل واختلف يف تعينن اوىل العزم من الرسل وال حمالة ليعذبون يف النار وهم راضو
ان لكل نيب ورسول عزما وصربا وقوله وال تستعجل هلم معناه وال تستعجل هلم عذابا فاهنم اليه صائرون وال 

ساعة الحتقارهم ذلك الن  تستطل تعمريهم يف هذه النعمة فاهنم يوم يرون العذاب كاهنم مل يلبثوا يف الدنيا اال
املنقضي من الزمان يصري عدما ت واذا علمت ايها االخ ان الدنيا اضغاث احالم كان من احلزم اشتغالك اآلن 

بتحصيل الزاد للمعاد وحفظ احلواس ومراعاة االنفاس ومراقبة موالك فاختذه صاحبا وذر الناس جانبا قال ابو حامد 
  ك الذي ال تفارقه يف حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل يف الغزايل رمحه اهللا اعلم ان صاحب

حياتك وموتك هو ربك وموالك وسيدك وخالقك ومهما ذكرته فهو جليسك اذ قال تعاىل انا جليس من ذكرين 
ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصريك يف حق دينك فهو صاحبك ومالزمك اذ قال انا عند املنكسرة قلوهبم من 

اخي حق معرفته الختذته صاحبا وتركت الناس جانبا فان مل تقدر على ذلك يف مجيع اوقاتك  اجلي فلو عرفته يا
فاياك ان ختلي ليلك وهنارك عن وقت ختلو فيه مبوالك وتلذذ مبناجاته وعند ذلك فعليك بآداب الصحبة مع اهللا تعاىل 

ر واجتناب النهي وقلة االعتراض وآداهبا اطراق الطرف ومجع اهلم ودوام الصمت وسكون اجلوارح ومبادرة األم
على القدر ودوام الذكر باللسان ومالزمة الفكر وايثار احلق واليأس من اخللق واخلضوع حتت اهليبة واالنكسار 

حتت احلياء والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل اهللا معرفة حبسن اختياره وهذا كله ينبغي 
وهنارك فانه أداب الصحبة مع صاحب ال يفارقك واخللق كلهم يفارقونك يف بعض  ان يكون شعارك يف مجيع ليلك

اوقاتك انتهى من بداية اهلداية وقوله بالغ حيتمل معانيا احدها ان يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هذا انذار وتبليغ 
 هذا وقرأ ابو جملز وحيتمل ان يريد كان مل يلبثوا اال ساعة كانت بالغهم وهذا كما تقول متاع قليل وقيل غري

وغريه بلغ على االمر وقرأ احلسن بن ايب احلسن بالغ باخلفض نعتا لنهار وقوله سبحانه فهل يهلك اال القوم 
الفاسقون وقرئى شاذا فهل يهلك ببناء الفعل للفاعل ويف هذه اآلية وعيد حمض وانذار بني وذلك ان اهللا عز و جل 

ثلها وغفر الصغائر باجتناب الكبائر ووعد الغفران على التوبة فلن يهلك على جعل احلسنة بعشر امثاهلا والسيئة مب
قال الثعليب يقال ان قوله تعاىل فهل يهلك اال القوم الفاسقون ارجىء آية يف كتاب اهللا  -اهللا اال هالك كما قال ص 

  عز و جل للمؤمنني 

  تفسري سورة القتال وهي مدنية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ز و جل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا اضل اعماهلم الذين كفروا اشارة اىل اهل مكة الذين اخرجوا قوله ع
وقوله والذين آمنوا وعملوا الصاحلات اآلية اشارة اىل األنصار الذين أووا ونصروا ويف الطائفتني نزلت  -النيب ص 

الفاظها وقوله اضل اعماهلم أي اتلفها ومل جيعل هلا اآليتان قاله ابن عباس وجماهد مث هي بعد تعم كل من دخل حتت 



مل يتسم به احد قبله اال قوم قليلون رجاء ان تكون النبوءة  -نفعا ت وقد ذكرنا يف سورة الصف ان اسم حممد ص 
يف ابنائهم واهللا اعلم حيث جيعل رساالته قال ابن القطان وعن خليفة والدايب سويد قال سألت حممد بن عدي بن ايب 
ربيعة كيف مساك ابوك حممدا قال سألت ايب عما سألتين عنه فقال يل كنت رابع اربعة من بين غنم انا فيهم وسفيان 

بن جماشع بن جرير وامامة بن هند بن خندف ويزيد بن ربيعة فخرجنا يف سفرة نريد ابن جفنة ملك غسان فلما 
حدثنا فاستمع كالمنا فاشرف علينا فقال ان هذه شارفنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه شخص نائم فت

لغة ما هي لغة هذه البالد فقلنا حنن قوم من مضر فقال من أي املضريني قلنا من خندف قال انه يبعث فيكم خامت 
النبيني فسارعوا اليه وخذوا حبظكم منه ترشدوا قلنا ما امسه قال حممد فرجعنا فولد لكل واحد منال ابن مساه حممدا 

ره املدائين انتهى وقوله تعاىل يف املؤمنني واصلح باهلم قال قتادة معناه حاهلم وقال ابن عباس شأهنم وحترير وذك
  التفسري يف اللفظة اهنا مبعىن الفكر واملوضع 

الذي فيه نظر االنسان وهو القلب فاذا صلح ذلك منه فقد صلح حاله فكان اللفظة مشرية اىل صالح عقيدهتم 
حلال تابع فقولك خطر يف بايل كذا وقولك اصلح اهللا بالك املراد هبما واحد ذكره املربد والبال وغري ذلك من ا

مصدر كاحلال والشأن وال يستعمل منه فعل وكذلك عرفه ال يثىن وال جيمع وقد جاء جمموعا شاذا يف قوهلم باالت 
د عليه السالم وقوله كذلك يضرب اهللا والباطل هنا الشيطان وكل ما يامر به قاله جماهد واحلق هنا الشرع وحمم

االشارة اال االتباع املذكورين من الفريقني وقوله سبحانه فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اآلية قال اكثر 
العلماء ان هذه اآلية وآية السيف وهي قوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم حمكمتان فقوله هنا فضرب 

له هنالك فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وصرح هنا بذكر املن والفداء ومل يصرح به هنالك الرقاب مبثابة قو
فهذه مبينه لتلك وهذا هو القول القوي وقوله فضرب الرقاب مصدر مبعىن الفعل أي فاضربوا رقاهبم وعني من 

ال ال جيتمع كافر وقاتله يف ق -انواع القتل اشهره واملراد اقتلوهم باي وجه امكن ويف صحيح مسلم عن النيب ص 
قال ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار انتهى واالثخان يف  -النار ابدا ويف صحيح البخاري عنه ص 

القوم ان يكثر فيهم القتلى واجلرحى ومعىن فشدوا الوثاق أي مبن مل يقتل ومل يترتب فيه اال االسر ومنا وفداء 
رين وقوله حىت تضع احلرب اوزارها معناه حىت تذهب احلرب وتزول اثقاهلا مصدران منصوبان بفعلني مضم

  واالوزار االثقال ومنه قول عمرو بن معد يكرب 
  واعددت للحرب اوزارها رماحا طواال وخيال ذكورا ... 

ل النظر واختلف املتأولون يف الغاية اليت عندها تضع احلرب اوزارها فقال قتادة حىت يسلم اجلميع وقال حذاق اه
  حىت تغلبوهم وتقتلوهم وقال جماهد حىت 

ينزل عيسى بن مرمي قال ع وظاهر اللفظ انه استعارة يراد هبا التزام االمر ابدا وذلك ان احلرب بني املومنني 
والكافرين ال تضع اوزارها فجاء هذا كما تقول انا افعل كذا وكذا اىل يوم القيامة وامنا تريد انك تفعله دائما ولو 

اء اهللا النتصر منهم أي بعذاب من عنده ولكن اراد سبحانه اختبار املومنني وان يبلو بعض الناس ببعض وقرأ ش
اجلمهور قاتلوا وقرأ عاصم خبالف عنه قتلوا بفتح القاف والتاء وقرأ ابو عمرو وحفص قتلوا بضم القاف وكسر 

 وقوله سبحانه سيهديهم أي اىل طريق اجلنة ت ذكر التاء قال قتادة نزلت هذه اآلية فيمن قتل يوم احد من املومنني
الشيخ ابو نعيم احلافظ ان ميسرة اخلادم قال غزونا يف بعض الغزوات فاذا فىت اىل جانيب واذا هو مقنع باحلديد 

 احسن مبوالك سعيد... فحمل على امليمنة فثناها مث على امليسرة حىت ثناها ومحل على القلب حىت ثناه مث أنشأ يقول 



... لكن اىل سيدكن اشتقنا ... مالك قاتلنا وال قتلنا ... تنح يا حور اجلنان عنا ... هذا الذي كنت له متىن ... ظنا 
  ... قد علم السر وما اعلنا 

قال فحمل فقاتل فقتل منهم عددا مث رجع اىل مصافه فتكالب عليه العدو فاذا هو رضي اهللا تعاىل عنه قد محل على 
يا من مال تلك ... ان ال يضيع اليوم كدى والطلب ... قد كنت ارجو ورجاءي مل خيب ... ل الناس وانشأ يقو
  ... لوالك ما طابت وال طاب الطرب ... القصور باللعب 

مث محل رضي اهللا عنه فقاتل فقتل منهم عددا مث رجع اىل مصافة فتكالب عليه العدو فحمل رضي اهللا عنه يف املرة 
مث ارجعي اىل اجلنان واسرعي ... مالك قاتلنا فكفي وارجعي ... يا لعبة اخللد قفي مث امسعي .. .الثالثة وأنشأ يقول 

  ال تطمعي ال تطمعي ال تطمعي ... 
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لقرآن: كتاب  تفسري ا احلسان يف  هر    اجلوا
لثعاليب: املؤلف  ا بن خملوف  بن حممد  لرمحن  ا  عبد 

فقاتل رضي اهللا عنه حىت قتل انتهى من ابن عباد شارح احلكم وقوله تعاىل عرفها هلم قال ابو سعيد اخلدري وقتادة 
ألحدكم مبنزلة يف اجلنة  -عىن قول النيب ص وجماهد معناه بينها هلم أي جعلهم يعرفون منازهلم منها ويف حنو هذا امل

اعرف منه مبنزله يف الدنيا قال القرطيب يف التذكرة وعلى هذا القول اكثر املفسرين قال وقيل ان هذا التعريف اىل 
املنازل هو بالدليل وهو امللك املوكل بعمل العبد ميشي بني يديه انتهى وقالت فرقة معناه مساها هلم ورمسها كل منزل 
باسم صاحبه فهذا حنو من التعريف وقالت فرقة معناه شرفها هلم ورفعها وعالها وهذا من االعراف اليت هي اجلبال 

ومنه اعراف اخليل وقال مؤرج وغريه معناه طيبها ماخوذ من العرف ومنه طعام معرف أي مطيب وعرفت القدر 
وال يثىن وال جيمع انتهى وقوله سبحانه ان تنصروا اهللا  طيبتها بامللح والتابل قال ابو حيان واصلح باهلم البال الفكر

أي دين اهللا ينصركم خبلق القوة لكم وغري ذلك من املعاون ويثبت اقدامكم أي يف مواطن احلرب وقيل على 
الصراط يف القيامة وقوله فتعسا هلم معناه عثارا وهالكا هلم وهي لفظة تقال للعاثر اذا اريد به الشر قال ابن 

ت التعس ان خير على وجهه وقوله تعاىل كرهوا ما انزل اهللا يريد القرآن فاحبط اعماهلم قال ع وال خالف السكي
ان الكافر له حفظة يكتبون سيئاته واختلف الناس يف حسناهتم فقالت فرقة هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا فقط 

سلم فينضاف ذلك اىل حسناته يف االسالم وهذا وقالت فرقة هي حمصاة من اجل ثواب الدنيا ومن اجل انه قد ي
حلكيم بن حزام اسلمت على ما سلف لك من خري وقوله عز و جل افلم يسريوا يف  -احد التاويلني يف قوله ص 

االرض توقيف لقريش وتوبيخ والذين من قبلهم يريد مثود وقوم شعيب وغريهم والدمار االفساد وهدم البناء 
  يف قوله امثاهلا يصح ان يعود على العاقبة ويصح ان  واذهاب العمران والضمري

يعود على الفعلة اليت يتضمنها قوله دمر اهللا عليهم وقوله تعاىل ذلك بان اهللا موىل الذين أمنوا اآلية املوىل الناصر 
اهللا موالنا رده على ايب سفيان حني قال قولوا  -املوايل قال قتادة نزلت هذه اآلية يوم احد ومنها انتزع النيب ص 

وال موىل لكم وقوله سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام أي اكال جمردا عن الفكر والنظر 
وهذا كما تقول اجلاهل يعيش كما تعيش البهيمة واملعىن يعيش عدمي الفهم والنظر يف العواقب وقوله سبحانه وكأين 

ليت اخرجتك معناه وقت اهلجرة ويقال أن هذه االية نزلت اثر خروج من قرية هي أشد قوة من قريتك يعين مكة ا
من مكة وقيل غري هذا وقوله سبحانه افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله اآلية توقيف  -النيب ص 

قني وطريق وتقرير وهي معادلة بني هذين الفريقني واللفظ عام الهل هاتني الصفتني غابر الدهر وعلى بينة أي على ي
واضحة وعقيدة نرية بينة وقوله سبحانه مثل اجلنة اآلية قال النضر بن مشيل وغريه مثل معناه صفة كانه قال صفة 
اجلنة ما تسمعون فيها كذا وكذا وقوله فيها اهنار من ماء غري آسن معناه غري متغري قاله ابن عباس وقتادة وسواء 

عمه نفي جلميع وجوه الفساد فيه وقوله لذة للشاربني مجعت طيب الطعم اننت او يننت وقوله يف اللنب مل يتغري ط
وزوال اآلفات من الصداع وغريه وتصفية العسل مذهبة ملومه وضرره ت وروينا يف كتاب الترمذي عن حكيم بن 

الهنار بعد قال قال ان يف اجلنة حبر املاء وحبر العسل وحبر اللنب وحبر اخلمر مث تشقق ا -معاوية عن ابيه عن النيب ص 
ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى وقوله وهلم فيها من كل الثمرات أي من هذه األنواع لكنها بعيدة 



الشبه تلك ال عيب فيها وال تعب وقوله ومغفرة من رهبم معناه وتنعيم اعطته املغفرة وسببته واال فاملغفرة امنا هي 
  قبل دخول اجلنة وقوله 

يف النار اآلية قبله حمذوف تقديره اسكان هذه او تقديره اهؤالء املتقون كمن هو خالد يف سبحانه كمن هو خالد 
النار وقوله سبحانه ومنهم من يستمع يعين بذلك املنافقني حتىاذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا 

بتدئا كانه قال ما القول الذي ائتنفه قال أنفا على جهة االستخفاف ومنهم من يقوله جهالة ونسيانا وآنفا معناه م
اآلن قبل انفصالنا عنه واملفسرون يقولون أنفا معناه الساعة املاضية وهذا تفسري باملعىن ت وقال الثعليب أنفا أي اآلن 

واصله االبتداء قال ابو حيان أنفا باملد والقصر اسم فاعل واملستعمل من فعله ائتنفت ومعىن ءأنفا مبتدئا فهو 
على احلال واعربه الزخمشري ظرفا أي الساعة قال ابو حيان وال اعلم احدا من النحاة عده من الظروف  منصوب

انتهى وقال العراقي أنفا أي الساعة وقوله تعاىل والذين اهتدوا زادهم هدى أي زادهم اهللا هدى وحيتمل زادهم 
هدى قال ع الفاعل يف وءاتاهم يتصرف القول  -استهزاء املنافقني هدى قال الثعليب وقيل زادهم ما قال النيب ص 

فيه حبسب التاويالت املذكورة واقواها ان الفاعل اهللا تعاىل وءاتاهم معناه اعطاهم أي جعلهم متقني وقوله تعاىل فهل 
 ينظرون يريد املنافقني واملعىن فهل ينتظرون وبغتة معناه فجأة وقوله فقد جاء اشراطها أي فينبغي االستعداد واخلوف

ألنه آخر االنبياء وقال عليه السالم بعثت انا والساعة كهاتني  -منها والذي جاء من اشراط الساعة حممد ص 
واالحاديث كثرية يف هذا الباب وقوله تعاىل فاعلم انه ال اله اال اهللا اآلية اضراب عن امر هؤالء املنافقني وذكر 

ن يف كل من امر بشيء هو متلبس به وكل واحد من االمة االهم من االمر واملعىن دم على علمك وهذا هو القانو
ما قال عبد ال اله اال اهللا خملصا اال فتحت له  -داخل يف هذا اخلطاب وعن ايب هريرة قال قال رسول اهللا ص 

  ابواب اجلنة حىت تفضي اىل العرش ما اجتنبت الكبائر رواه الترمذي والنسائي 

يب انتهى من السالح وقوله تعاىل واستغفر لذنبك أي لتسنت امتك وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن غر
ها هنا هي خماطبة المته انتهى قال  -بسنتك ت هذا لفظ الثعليب وهو حسن وقال عياض قال مكي خماطبة النيب ص 

 انه قال من مل يكن عنده ما يتصدق به فليستغفر للمؤمنني واملؤمنات وبوب -ع وروى ابو هريرة عن النيب ص 
البخاري رمحه اهللا العلم قبل القول والعمل لقوله تعاىل فاعلم انه ال اله اال اهللا وقوله تعاىل واستغفر لذنبك اآلية 

وواجب على مومن ان يستغفر للمؤمنني واملؤمنات فاهنا صدقة وقال الطربي وغريه متقلبكم متصرفكم ىف يقظتكم 
 حياتكم الدنيا ومثواكم اقامتكم يف قبوركم ويف أخرتكم ومثواكم منامكم وقال ابن عباس متقلبكم تصرفكم يف

وقوله عز و جل ويقول الذين أمنوا لوال نزلت سورة اآلية هذا ابتداء وصف حال املؤمنني على جهة املدح له 
ووصف حال املنافقني على جهة الذم وذلك ان املؤمنني كان حرصهم على الدين يبعثهم على متىن ظهور االسالم 

تال العدو وكانوا يانسون بالوحي ويستوحشون اذا ابطأ وكان املنافقون على العكس من ذلك وقوله حمكمة ومتىن ق
معناه ال يقع فيها نسخ واما االحكام الذي هو االتقان فالقرآن كله سواء فيه واملرض الذي يف قلوب املنافقني هو 

خسسهم هذا الوصف والتشبيه وقوله تعاىل فاوىل فساد معتقدهم ونظر اخلائف املوله قريب من نظر املغشي عليه و
هلم طاعة اوىل وزهنا افعل من وليك الشيء يليك واملشهور من استعمال اوىل انك تقول هذا اوىل بك من هذا أي 

احق وقد تستعمل العرب اوىل لك فقط على جهة االختصار ملا معها من القول على جهة الزجروالتوعد فتقول اوىل 
ذه اآلية من هذا الباب ومنه قوله تعاىل اوىل لك فأوىل وقالت فرقة اوىل رفع باالبتداء وطاعة خربه لك يا فالن وه

  قال ع وهذا هو املشهور من استعمال اوىل وقيل غري هذا قال ابو حيان قال صاحب الصحاح 



اجلرجاين هو مأخوذ اوىل لك هتديد ووعيد قال ابو حيان واألكثر على انه اسم مشتق من الويل وهو القرب وقال 
من الويل فقلب فوزنه افلع انتهى فاذا عزم األمر ناقضوا وعصوا قال البخاري قال جماهد عزم االمر جد االمر 

انتهى وقوله سبحانه فهل عسيتم خماطبة هؤالء الذين يف قلوهبم مرض واملعىن فهل عسى ان تفعلوا ان توليتم غري ان 
معىن ان توليتم أي ان اعرضتم عن احلق وقيل املعىن ان توليتم امور الناس تفسدوا يف األرض وتقطعوا ارحامكم و

من الوالية وعلى هذا قيل اهنا نزلت يف بين هاشم وبين امية ذكره الثعليب ت وهو عندي بعيد لقوله اوالئك الذين 
قال ال يدخل اجلنة قاطع  -لعنهم اهللا فتعني التاويل االول واهللا اعلم ويف البخاري عن جبري بن مطعم عن البين ص 

قال من سره ان يبسط له يف رزقه وان ينسأ له يف اثره فليصل  -يعين قاطع رحم وفيه عن ايب هريرة عن النيب ص 
الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلين وصله اهللا  -رمحه اه ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول اهللا ص 

خل اجلنة قاطع ويف طريق من سره ان يبسط عليه رزقه وينسأ له يف أثره ومن قطعين قطعه اهللا ويف رواية ال يد
قال  -فليصل رمحه وخرجه البخاري من طريق ايب هريرة على ما تقدم وخرج البخاري عن ايب هريرة عن النيب ص 

ضني ان اصل ان اهللا خلق اخللق حىت اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم اما تر
فاقرءوا ان شئتم فهل عسيتم ان  -من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول اهللا ص 

توليتم ان تفسدوا يف األرض وتقطعوا ارحامكم ويف رواية قال اهللا من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته انتهى 
يقول قال اهللا عز و جل انا الرمحن  -ول اهللا ص وروى ابو داود يف سننه عن عبد الرمحن بن عوف قال مسعت رس

  وهي الرحم شققت 

هلا من امسي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته انتهى وقوله تعاىل اوالئك الذين لعهم اهللا اشارة اىل املرضى القلوب 
قرآن اآلية املذكورين وقوله فاصمهم واعمى ابصارهم استعارة لعدم فهمهم وقوله عز من قائل افال يتدبرون ال

توقيف وتوبيخ وتدبر القرآن زعيم بالتبيني واهلدى ملتأمله قال اهلروي قوله تعاىل افال يتدبرون والقرآن معناه افال 
يتفكرون فيعتربون يقال تدبرت األمر اذا نظرت يف ادباره وعواقبه انتهى وقوله تعاىل ام على قلوب اقفاهلا معناه بل 

وفيهم شاب فقرأ  -لذي منعهم من االميان وروي ان وفد اليمن وفد على النيب ص على قلوب اقفاهلا وهو الرين ا
هذه اآلية فقال الفىت عليها اقفاهلا حىت يفتحها اهللا تعاىل ويفرجها قال عمر فمعظم يف عيين فما زالت يف  -النيب ص 

ن ارتدوا على ادبارهم اآلية قال نفس عمر رضي اهللا عنه حىت ويل اخلالفة فاستعان بذلك الفىت وقوله تعاىل ان الذي
قتادة نزلت يف قوم من اليهود وقال ابن عباس وغريه نزلت يف منافقني كانوا اسلموا مث نافقت قلوهبم واآلية تعم كل 

من دخل يف ضمن لفظها غابر الدهر وسول معناه رجاهم سؤهلم وأمانيهم ونقل ابو الفتح عن بعضهم انه مبعىن 
وهو االسترخاء والتدىل وقال العراقي سول أي زين سوء الفعل وقوله تعاىل ذلك بأهنم دالهم مأخوذ من السول 

قالوا للذين كرهوا اآلية قيل اهنا نزلت يف بين اسرائيل الذين تقدم ذكرهم اآلن وروي ان قوما من قريظة والنضري 
قوهلم سنطيعكم يف بعض االمر  واخلالف عليه بنصر ومؤازرة فذلك -كانوا يعدون املنافقني يف امر رسول اهللا ص 

وقرا اجلمهور اسرارهم بفتح اهلمزة وقرأ محزة والكسائي وحفص اسرارهم بكسرها وقوله سبحانه فكيف اذا 
توفتهم املالئكة يعىن ملك املوت واعوانه والضمري يضربون للمالئكة ويف حنو هذا احاديث تقتضي صفة احلال وما 

  احلق والشرع املؤدى اىل الرضوان اسخط اهللا هو الكفر والرضوان هنا 

وقوله سبحانه ام حسب الذين يف قلوهبم مرض اآلية توبيخ للمنافقني وفضح لسرائرهم والضفن احلقد وقال 
البخاري قال ابن عباس اضغاهنم حسدهم انتهى وقوله سبحانه ولو نشاء الريناكهم اآلية مل يعينهم سبحانه باالمساء 



م وعلى قراباهتم وان كانوا قد عرفوا بلحن القول وكانوا يف االشتهار على مراتب كابن والتعريف التام ابقاء عليه
ايب وغريه والسيما العالمة وقال ابن عباس والضحاك ان اهللا تعاىل قد عرفه هبم يف سورة براءة بقوله وال تصل على 

قال ع وهذا يف احلقيقة ليس بتعريف احد منهم مات ابدا ويف قوله قل لن خترجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا 
تام مث اخرب تعاىل انه سيعرفهم يف حلن القول أي يف مذهب القول ومنحاه ومقصده واحتج هبذه اآلية من جعل احلد 

يف التعريض بالقذف ص قال ابو حيان ولتعرفنهم الالم جواب قسم حمذوف انتهى وقوله سبحانه واهللا يعلم اعمالكم 
ومن وكافر وقوله سبحانه ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين اآلية كان الفضيل خماطبة للجميع من م

بن عياض اذا قرأ هذه اآلية بكى وقال اللهم ال تبتلنا فانك ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا وقوله سبحانه ان 
بين اسرائيل وقالت فرقة نزلت يف قوم الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا الرسول اآلية قالت فرقة نزلت يف 

من املنافقني وهذا حنو ما تقدم وقال ابن عباس نزلت يف املطعمني يف سفرة بدر وقالت فرقة بل هي عامة يف كل 
كافر وقوله لن يضروا اهللا شيئا حتقري هلم وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا 

حنن آثرناك على  -وي ان هذه اآلية نزلت يف بين اسد من العرب وذلك اهنم اسلموا وقالوا للنيب ص اعمالكم ر
كل شيء وجئناك بانفسنا واهلينا كاهنم مينون بذلك فنزل فيهم مينون عليك ان اسلموا اآلية ونزلت فيهم هذه اآلية 

  اهللا مث ماتوا وهم كفار اآلية وظاهر اآلية العموم وقوله سبحانه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

 -روي اهنا نزلت بسبب ان عدي بن حامت قال يا رسول اهللا ان حامتا كانت له افعال بر فما حاله فقال النيب ص 
فقال له ايب وابوك وابو ابراهيم خليل الرمحن يف النار ونزلت هذه  -هو يف النار فبكى عدي ووىل فدعاه النيب ص 

ية العموم يف كل ما تناولته الصفة وقوله سبحانه فال هتنوا معناه ال تضعفوا وتدعوا اىل اآلية يف ذلك وظاهر اآل
السلم أي اىل املسألة وقال قتادة معىن اآلية ال تكونوا اوىل الطائفتني ضرعت لألخرى قال ع وهذا حسن ملتئم مع 

عىن فال هتنوا وانتم يف هذه احلال وحيتمل قوله تعاىل وان جنحوا للسلم فاجنح هلا وانتم األعلون يف موضع احلال امل
ان يكون اخبارا مبغيب ابرزه الوجود بعد ذلك واألعلون معناه الغالبون والظاهرون من العلو وقوله واهللا معكم 

معناه بنصره ومعونته ويتر معناه ينقص ويذهب واملعىن لن يتركم ثواب اعمالكم وقوله سبحانه امنا احلياة الدنيا لعب 
قري المر الدنيا وقوله وان تومنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم معناه هذا هو املطلوب منكم ال غريه ال تسئلون وهلو حت

اموالكم مث قال سبحانه منبها على خلق ابن آدم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا واالحفاء هو اشد السؤال وهو 
دكم ويلحف عليكم وقوله تبخلوا جزما الذي يستخرج ما عند املسئول كرها ت وقال الثعليب فيحفكم أي جيه

على جواب الشرط وخيرج اضغانكم أي خيرج اهللا اضغانكم وقرأ يعقوب وخنرج بالنون واالضغان معتقدات السوء 
وهو الذي كان خياف ان يعتري املسلمني مث وقف اهللا تعاىل عباده املؤمنني على جهة التوبيخ لبعضهم بقوله هأنتم 

تاكيدا وقوله تعاىل ومن يبخل فامنا يبخل عن نفسه أي بالثواب واهللا الغين أي عن صدقاتكم  هؤالء وكرر ها التنبيه
وانتم الفقراء اىل ثواهبا ت هذا لفظ الثعليب قال ع يقال خبلت عليك بكذا وخبلت عنك مبعىن امسكت عنك وروى 

  قريب من قال السخي قريب من اهللا قريب من اجلنة  -الترمذي عن ايب هريرة عن النيب ص 

الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من اهللا بعيد من اجلنة بعيد من الناس قريب من النار وجلاهل سخي أحب إىل اهللا 
من عابد خبيل قال أبو عيسى هذا حديث غريب انتهى وقوله سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم قالت فرقة 

 -حينئذ والقوم الغري هم فارس وروى أبو هريرة أن النيب ص  هذا اخلطاب جلميع املسلمني واملشركني والعرب
سئل عن هذا وكان سلمان إىل جنبه فوضع يده على فخذه وقال قوم هذا لو كان الدين يف الثريا لناله رجال من 



يب اهل فارس وقوله سبحانه مث ال يكونوا أمثالكم معناه يف اخلالف والتويل والبخل باألموال وحنو هذاوحكى الثعل
قوال أن القوم الغريهم املالئكة ت وليس ألحد مع احلديث إذا صح نظر ولوال احلديث الحتمل أن يكون الغري ما 

  يأيت من اخللف بعد ذهاب السلف على ما ذكر يف غري هذا املوضع 
  تفسري 

  سورة الفتح

  وهي مدنية 
كثرية عن أنس وابن مسعود وغريمها منصرفة من احلديبية ويف ذلك أحاديث  -هذه السورة نزلت على النيب ص 

لعمر لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إيل من الدينا وما فيها خرجه  -ويف تلك السفرة قال النيب ص 
  البخاري وغريه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قوله عز و جل إنا فتحنا لك فتحا مبينا اآلية قوم يريد فتح مكة وقال مجهور 

ذي تعضده قصة احلديبية أن قوله إنا فتحنا لك إمنا معناه هو ما يسر اهللا عز و جل لنبيه يف الناس وهو الصحيح ال
تلك اخلرجة من الفتح البني الذي استقبله ونزلت السورة مؤنسة للمؤمنني ألهنم كانوا استوحشوا من رد قريش هلم 

تلك السفرة إنه هادن عدوه ريثما يتقوى  يف -ومن تلك املهادنة اليت جعلها اهللا سببا للفتوحات واستقبل النيب ص 
هو وظهرت على يديه آية املاء يف بئر احلديبية حيث وضع فيه سهمه وثاب املاء حىت كفى اجليش واتفقت بيعة 

الرضوان وهي الفتح األعظم قاله جابر بن عبداهللا والرباء بن عازب وبلغ هديه حمله قاله الشعيب واستقبل فتح خيرب 
هو  -ملؤمنني وظهرت يف ذلك الوقت الروم على فارس فكانت من مجلة الفتح فسرهبا ص وامتألت أيدي ا

واملؤمنون لظهور أهل الكتاب على اجملوس وشرفه اهللا بأن أخربه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي وإن مل 
حذفت النون من فعله كسرت ونصب يكن ذنب ت قال الثعليب قوله ليغفر لك اهللا قال أبو حامت هذه الم القسم ملا 

فعلها تشبيها بالم كي انتهى قال عياض ومقصد اآلية إنك مغفور لك غري مؤاخذ بذنب أن لو كان انتهى قال أبو 
حيان ليغفر الالم للعلة وقال ع هي الم الصريورة وقيل هي الم القسم ورد بأن الم القسم ال تكسر وال ينصب هبا 

احلمل على الم كي وأما احلركة فليست نصبا بل هي الفتحة املوجودة مع النون بقيت وأجيب بأن الكسر قد علل ب
بعد حذفها دالة على احملذوف ورد بأنه مل حيفظ من كالمهم واهللا ليقوم وال باهللا ليخرج زيد انتهى ويف صحيح 

  البخاري عن أنس ابن مالك إنا فتحنا لك فتحا مبينا احلديبية انتهى 
تم نعمته عليه أي بإظهارك وتغليبك على عدوك والرضوان يف اآلخرة والسكينة فعيلة من السكون وقوله سبحانه وي

  وهو تسكني قلوهبم لتلك اهلدنة مع قريش حىت اطمأنت وعلموا أن وعد اهللا حق 
  وقوله سبحانه ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات 

زلت وما أدري ما يفعل يب وال بكم تكلم فيها أهل الكفر جتري من حتتها األهنار اآلية روي يف معىن هذه اآلية ملا ن
وقالوا كيف نتبع من ال يعرف ما يفعل به وبالناس فبني اهللا يف هذه السورة ما يفعل به بقوله ليغفر لك اهللا ما تقدم 

يفعل بنا  من ذنبك وما تأخر فلما مسعها املؤمنون قالوا هنيئا لك يا رسول اهللا لقد بني اهللا لك ما يفعل بك فما
فنزلت ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات إىل قوله مصريا فعرفه اهللا ما يفعل به وباملؤمنني وبالكافرين وذكر النقاش أن 

  هي يل وألميت كهاتني ومجع بني أصبعيه  -رجال من عك قال هذا الذي لرسول اهللا فما لنا فقال النيب ص 



ل يف السرد ال ترتيب وقوع معانيها ألن تكفري السيئات قبل إدخاهلم وقوله ويكفر عنهم سيئاهتم هو من ترتيب اجلم
اجلنة وقوله الظانني باهللا ظن السوء قيل معناهم من قوهلم لن ينقلب الرسول اآلية وقيل هو كوهنم يعتقدون اهللا بغري 

  صفاته العلى 
قال لألقدار واحلوادث اليت هي يف وقوله عليهم دائرة السوء أي دائرة السوء الذي أرادوه بكم يف ظنهم السوء وي

طي الزمان دائرة ألهنا تدور بدوران الزمان وقوله سبحانه إنا أرسلناك شاهدا اآلية من جعل الشاهد حمصل الشهادة 
من يوم حيصلها فقوله شاهدا حال واقعة ومن جعل الشاهد مؤدي الشهادة فهي حال مستقبلة وهي اليت يسميها 

شاهدا على الناس بأعماهلم وأقواهلم حني بلغت ومبشرا أهل الطاعة برمحة اهللا ونذيرا من النحاة املقدرة واملعىن 
عذاب اهللا أهل املعصية ومعىن تعزروه تعظموه وتكربوه قاله ابن عباس وقرأ ابن عباس وغريه تعززوه بزاءين من 

جل والبكرة الغدو واألصيل  ويف تسبحوه هللا عز و -العزة ثال اجلمهور الضمري يف تعزروه وتوقروه لللنيب ص 
  العشي 

األهبة لقتال  -وقوله سبحانه إن الذين يبايعونك يريد يف بيعة الرضوان وهي بيعةالشجرة حني أخذ رسول اهللا ص 
  قريش ملا بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله إليهم 

تناهي يف قتال العدو إىل على الصرب امل -وذلك قبل أن ينصرف من احلديبية وكان يف ألف وأربعمائة وبايعهم ص 
على املوت وقال عبد اهللا ابن عمر وجابر بن  -أقصى اجلهد حىت قال سلمة ابن األكوع وغريه بايعنا رسول اهللا ص 

على أن ال نفر واملبايعة يف هذه اآلية مفاعلة من البيع ألن اهللا تعالىاشترى منهم  -عبد اهللا بايعنا رسول اهللا ص 
هلم اجلنة ومعىن إمنا يبايعون اهللا إن صفقتهم إمنا ميضيها ومينح الثمن اهللا تعاىل ت وهذا تفسري أنفسهم وأمواهلم بأن 

  ال ميس اآلية وال بد وقال الثعليب إمنا يبايعون اهللا أي أخذك البيعة عليهم عقد اهللا عليهم انتهى وهذا تفسري حسن 
مة إذ نعمة اهللا يف نفس هذه املبايعة ملا يستقبل من حماسنها فوق وقوله تعاىل يد اهللا قال مجهور املتأولني اليد مبعىن النع

أيديهم اليت مدوها لبيعتك وقيل املعىن قوة اهللا فوق قواهم يف نصرك ت وقال الثعليب يد اهللا فوق أيديهم أي بالوفاء 
  ا حسن قريب من األول والعهد وقيل بالثواب وقيل يد اهللا يف املنة عليهم فوق أيديهم يف الطاعة عند املبايعة وهذ

وقوله تعاىل فمن نكث أي فمن نقض هذا العهد فإمنا جيين على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسنؤتيه أجرا 
عظيما وهو اجلنة وقوله سبحانه سيقول لك املخلفون من األعراب قال جماهد وغريه من جهينة ومزينة ومن كان 

حني أراد املسري إىل مكة عام احلديبية معتمرا استنفر من حول  - ص حول املدينة من األعراب وذلك أن النيب
املدينة من األعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش وأحرم بالعمرة وساق معه اهلدي ليعمل الناس أنه 

لقبائل اجملاورة ال يريد حربا فتثاقل عنه هؤالء املخلفني ورأوا أنه يستقبل عدوا عظيما من قريش وثقيف وكنانة وا
وختلفوا وقالوا لن يرجع حممد وال  -ملكة وهم األحابيش ومل يكن متكن إميان هؤالء املخلفني فقعدوا عن النيب ص 

  أصحابه من هذه السفرة ففضحهم اهللا يف هذه اآلية 

غلتنا أموالنا بقوهلم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم فكان كما أخرب اهللا سبحانه فقالوا ش -وأعلم نبيه حممدا ص 
وأهلونا عنك فاستغفر لنا وهذا منهم خبث وإبطال ألهنم قالوا ذلك مصانعة من غري توبة وال ندم فلذلك قال تعاىل 
يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم مث قال تعاىل لنبيه عليه السالم قل هلم فمن ميلك لكم من اهللا شيئاإن أراد بكم 

ليكم إن أراد بكم فيها سوءا ويف مصحف ابن مسعود إن أراد بكم سوءا مث رد ضرا أي من حيمي منه أموالكم وأه
عليهم بقوله بل كان اهللا مبا تعملون خبريا مث فسر هلم العلة اليت ختلفوا من أجلها بقوله بل ظننتم اآلية وبورا معناه 



ه وهللا ملك السموات واألرض هلكى فاسدين والبوار اهلالك والبور يف لغة أزد عمان الفاسد مث رجى سبحانه بقول
يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وكان اهللا غفورا رحيما مث إن اهللا سبحانه أمر نبيه على ما روي بغزو خيرب ووعده 

إىل يهود وهم عدو مستضعف طلبواالكون معه رغبة يف  -بفتحها وأعلمه أن املخلفني إذارأوا مسري رسول اهللا ص 
ذلك وقوله تعاىل يريدون ان يبدلوا كالم اهللا معناه ان يغريوا وعده ألهل احلديبية عرض الدنيا والغنيمة فكان ك

بغنيمة خيرب وقال ابن زيد كالم اهللا هو قوله تعاىل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا قال ع وهذا ضعيف 
احلديبية وأيضا فقد غزت وآية هذه السورة نزلت عام  -ألن هذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك يف آخر عمره ص 

يعين غزوة الفتح فتح مكة ت قال الثعليب وعلى التأويل األول  -جهينة ومزينة بعد هذه املدة مع رسول اهللا ص 
  عامة أهل التأويل وهو أصوب من تأويل ابن زيد 

عون إىل قوم أويل وقوله كذلكم قال اهللا من قبل يريد وعده قبل باختصاصهم هبا وباقي اآلية بني وقوله سبحانه ستد
بأس شديد قال قتادة وغريه هم هوازن ومن حارب النيب عليه السالم يوم حنني وقال الزهري وغريه هم أهل الردة 

  وبنو حنيفة باليمامة وحكى 

الثعليب عن رافع بن خديج أنه قال واهللا لقد كنا نقرأ هذه اآلية فيما مضى وال نعلم من هم حىت دعا أبو بكر إىل 
 حنيفة فعلمنا أهنم هم املراد وقيل هم فارس والروم وقرأ اجلمهور أو يسلمون على القطع أي أو هم قتال بين

يسلمون دون حرب قال ابن العريب والذين تعني قتاهلم حىت يسلموا من غري قبول جزية هم العرب يف أصح األقوال 
لوا اجلزية قبلت منهم وهذه اآلية أخبار مبغيب أو املرتدون فأما فارس والروم فال يقاتلون إىل أن يسلموا بل أن بذ

انتهى من األحكام وقوله فان تطيعوا اي فيما تدعون اليه وباقي اآلية بني مث ذكر  -فهي من معجزات النيب ص 
تعاىل اهل االعذار ورفع احلرج عنهم وهو حكم ثابت هلم اىل يوم القيامة ومع ارتفاع احلرج فجائز هلم الغزو 

ضاعف وقد غزا ابن ام مكتوم وكان ميسك الراية ىف بعض حروب القادسية وقد خرج النسائي هذا واجرهم فيه م
  املعىن وذكر ابن ام مكتوم رمحه اهللا 

وقوله عز و جل لقد رضي اهللا عن املؤمنني اآلية تشريف هلم رضي اهللا عنهم وقد تقدم القول يف املبايعة ومعناها 
أراد ال يريد حربا  -أراد أن يبعث إىل مكة رجال يبني هلم أن النيب ص  - ص وكان سبب هذه املبايعة أن رسول اهللا

على مجل له يقال له الثعلب فلما كلمهم عقروا  -وإمنا جاء معتمرا فبعث إليهم خداش بن أمية اخلزاعي ومحله ص 
فقال له عمر يا  فأراد بعث عمر بن اخلطاب -اجلمل وأرادوا قتل خداش فمنعته األحابيش وبلغ ذلك النيب ص 

رسول اهللا إين أخاف قريشا على نفسي وليس مبكة من بين عدي أحد حيميين ولكن ابعث عثمان فهو أعز مبكة مين 
فذهب فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن دابته فحمله عليها وأجاره حىت بلغ الرسالة  -فبعثه النيب ص 

  مث إن بين  -طف به فقال ما كنت ألطوف حىت يطوف به النيب ص فقالوا له إن شئت يا عثمان أن تطوف بالبيت ف

وكانت احلديبية من مكة على حنو عشرة  -سعيد بن العاصي حبسوا عثمان على جهة املربة فأبطأ على النيب ص 
واملؤمنون وقالوا ال نربح إن  -قتل عثمان فجثا رسول اللله ص  -أميال فصرخ صارخ من عسكر رسول اهللا ص 

ومل يتخلف عنها إال اجلد بن قيس املنافق وجعل  -ا حىت نناجز القوم مث دعا الناس إىل البيعة فبايعوه ص كان هذ
يده على يده وقال هذه يد عثمان وهي خري مث جاء عثمان ساملا والشجرة مسرة كانت هنالك ذهبت  -النيب ص 
  بعد سنني 

عيد معناه من اإلميان وصحته واحلب يف الدين واحلرص وقوله سبحانه فعلم ما يف قلوهبم قال الطربي ومنذر بن س



  فيه وقرأ الناس وأثاهبم قال هارون وقد قرئت وآتاهم بالتاء بنقطتني والفتح القريب خيرب واملغامن الكثرية فتح خيرب 
يوم القيامة قاله  وقوله تعاىل وعدكم اهللا اآلية خماطبة للمؤمنني ووعد جبميع املغامن اليت أخذها املسلمون ويأخدوهنا إىل

جماهد وغريه وقوله فعجل لكم هذه يريد خيرب وقال زيد بن اسلم وابنه املغامن الكثرية خيرب وهذه اشارة اىل البيعة 
  والتخلص من امر قريش وقاله ابن عباس 

الم وقوله سبحانه وكف أيدي الناس عنكم قال قتادة يريد كف أيديهم عن أهل املدينة ىف مغيب النيب عليه الس
واملؤمنني ولتكون ءاية اي عالمة على نصر املؤمنني وحكى الثعليب عن قتادة أن املعىن كف اهللا غطفان ومن معها 

  حني جاءوا لنصر خيرب وقيل أراد كف قريشا 
وقوله سبحانه وأخرى مل تقدروا عليها قال ابن عباس اإلشارة إىل بالد فارس والروم وقال قتادة واحلسن األشارة 

  ة وهذا قول يتسق معه املعىن ويتأيد إىل مك
وقوله قد أحاط اهللا هبا معناه بالقدرة والقهر ألهلها أي قد سبق يف علمه ذلك وظهر فيها أهنم مل يقدروا عليها ت 
قوله وظهر فيها إىل آخره كالم غري حمصل ولفظ الثعليب وأخرى مل تقدروا عليها أي وعدكم فتح بلدة أخرى مل 

  أحاط تقدروا عليها قد 

هبا لكم حىت يفتحها عليكم وقال ابن عباس علم اهللا أنه يفتحها لكم قال جماهد هو ما فتحوه حىت اليوم مث ذكر بقية 
  األقوال انتهى 

  وقوله سبحانه ولو قاتلكم الذين كفروا يعين كفار قريش يف تلك السنة لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا 
  اهللا إشارة إىل وقعة بدر وقيل إشارة إىل عادة اهللا من نصر األنبياء ونصب سنة على املصدر  وقوله سنة اهللا أي كسنة

وقوله تعاىل وهو الذي كف أيديهم عنكم اآلية روي يف سببها أن قريشا مجعت مجاعة من فتياهنا وجعلوهم مع 
هؤالء اختالفا متفاوتا  واختلف الناس يف عدد -عكرمة بن أيب جهل وخرجوا يطلبون غرة يف عسكر النيب ص 
يف أثرهم خالد بن الوليد ومساه يومئذ سيف اهللا يف  -فلذلك اختصرته فلما أحس هبم املسلمون بعث رسول اهللا ص 

فمن عليهم  -مجلة من الناس ففروا أمامهم حىت أدخلوهم بيوت مكة وأسروا منهم مجلة فسيقوا إىل النيب ص 
صلح بينهم انتهى وقوله سبحانه هم الذين كفروا يعين أهل مكة وأطلقهم قال الواحدي وكان ذلك سبب ال

خرج من املدينة إىل احلديبية يف ذي  -وصدوكم عن املسجد احلرام أي منعوكم من العمرة وذلك أن النيب ص 
القعدة سنة ست يريد العمرة وتعظيم البيت وخرج معه مبائة بدنة وقيل بسبعني فأمجعت قريش حلربه وغوروا املياه 

حىت نزل على بري احلديبية وحينئذ وضع سهمه يف املاء فجرى غمرا حىت كفى  -اليت تقرب من مكة فجاء ص 
إليهم عثمان كما تقدم وبعثوا هم رجاال آخرهم سهيل بن عمرو وبه انعقد الصلح على أن  -اجليش مث بعث ص 

معطوف على الضمري يف صدوكم  ويعتمر من قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب يف السري واهلدي -ينصرف ص 
أي وصدوا اهلدي ومعكوفا حال ومعناه حمبوسا تقول عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته وحبس اهلدي من قبل 

  املشركني هو 

بصدهم ومن قبل املسلمني لرؤيتهم ونظرهم يف أمرهم ألجل أن يبلغ اهلدي حمله وهو مكة والبيت وهذا هو حبس 
ة يف أن صرف املسلمني ومل ميكنهم من دخول مكة يف تلك الوجهة وهي أنه كان مبكة املسلمني وذكر تعاىل العل

مؤمنون من رجال ونساء خفي إمياهنم فلو استباح املسلمون بيضتها أهلكوا أوالئك املؤمنني قال قتادة فدفع اهللا عن 
هم اشدد وطأتك على مضر قال الل -املشركني بأوالئك املؤمنني والوطء هنا اإلهالك بالسيف وغريه ومنه قوله ص 



أبو حيان ولوال رجال جواهبا حمذوف لداللة الكالم عليه أي ما كف أيديكم عنهم انتهى واملعرة السوء واملكروه 
الالحق مأخوذ من العر والعرة وهو احلرب الصعب الالزم واختلف يف تعيني هذه املعرة فقال الطربي وحكاه الثعليب 

عرة أن يعيبهم الكفار ويقولوا قتلوا أهل دينهم وقال بعض املفسرين هي املالم والقول يف هي الكفارة وقال منذر امل
ذلك وتأمل النفس يف باقي الزمان وهذه أقوال حسان وجواب لوال حمذوف تقديره لوال هؤالء لدخلتم مكة لكن 

ناظر أن اهللا يدخل من يشاء يف شرفنا هؤالء املؤمنني بأن رمحناهم ودفعنا بسببهم عن مكة ليدخل اهللا أي ليبني لل
رمحته أي ليقع دخوهلم يف رمحة اهللا ودفعه عنهم ت وقال الثعليب قوله بغري علم حيتمل أن يريد بغري علم ممن تكلم 

  هبذا واملعرة املشقة ليدخل اهللا يف رمحته أي يف دين اإلسالم من يشاء من أهل مكة قبل أن تدخلوها انتهى 
أي لو ذهبوا عن مكة تقول زلت زيدا عن موضعه إزالة أي أذهبته وليس هذا الفعل من زال وقوله تعاىل لو تزيلوا 

يزول وقد قيل هو منه وقرأ أبو حيوة وقتادة تزايلوا بألف أي ذهب هؤالء عن هؤالء وقال النحاس وقد قيل إن 
ر وحكاه الثعليب والنقاش عن قوله ولوال رجال مؤمنون اآلية يريد من يف أصالب الكافرين ممن سيؤمن يف غابر الده

  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب ص 

مرفوعا واحلمية اليت جعلوها هي محية أهل مكة يف الصد قال الزهري وهي محية سهيل ومن شاهد منهم عقد الصلح 
تمرا معظما لبيت حماربا هلم وإنام جاء مع -وجعلها سبحانه محية جاهلية ألهنا كانت منهم بغري حجة إذ مل يأت ص 

والثقة بوعد اهللا والطاعة وزوال األنفة اليت حلقت عمر وغريه  -اهللا والسكينة هي الطمأنينة إىل أمر رسول اهللا ص 
ويف مصحف ابن مسعود وكانوا أهلها  -وكلمة التقوى قال اجلمهور هي ال إله إال اهللا وروي ذلك عن النيب ص 

أنه قال  -طالق يف علم اهللا وسابق قضائه هلم وروى أبو أمامة عن النيب ص وأحق هبا واملعىن كانوا أهلها على اإل
إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي فإذا كرب كرب 

على الفالح  وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي
مث يقول رب هذه الدعوة الصادقة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها 

واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا مث يسئل اهللا حاجته رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد انتهى من 
معىن كلمة التقوى على حنو ما فسر به اجلمهور والصحيح أنه يعوض عن يف هذا احلديث  -السالح فقد بني ص 

احليلة احلوقلة ففي صحيح مسلم مث قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على الفالح قال 
  ال حول وال قوة إال باهللا احلديث انتهى 

باملؤمنني الذين دفع عن كفار قريش بسببهم وإىل علمه بوجه  وقوله تعاىل وكان اهللا بكل شيء عليما إشارة إىل علمه
املصلحة يف صلح احلديبية فريوى أنه ملا انعقد الصلح أمن الناس يف تلك املدة احلرب والفتنة وامتزجوا وعلت دعوة 

ع  اإلسالم وانقاد إىل اإلسالم كل من له فهم وزاد عدد اإلسالم يف تلك املدة أضعاف ما كان قبل ذلك قال
  ويقتضي ذلك أن 

 -كان يف عام احلديبية يف أربع عشرة مائة مث سار إىل مكة بعد ذلك بعامني يف عشرة آالف فارس ص  -النيب ص 
  ت املعروف عشرة آالف وقوله فارس ما أظنه يصح فتأمله يف كتب السرية 

رأى يف منامه عند خروجه  - ص وقوله سبحانه لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق اآلية روي يف تفسريها أن النيب
إىل العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم حملقون وبعضهم مقصرون وقال جماهد رأى ذلك باحلديبية فأخرب 
الناس هبذه الرؤيا فوثق اجلميع بأن ذلك يكون يف وجهتهم تلك وقد كان سبق يف علم اهللا أن ذلك يكون لكن ليس 



ل مكة قال املنافقون وأين الرؤيا ووقع يف نفوس بعض املسلمني شيء من ذلك يف تلك الوجهة فلما صدهم أه
بأن قال وهل قلت لكم يكون ذلك يف عامنا هذا أو كما قال ونطق أبو بكر قبل ذلك بنحوه مث  -فأجاهبم النيب ص 

  أنزل اهللا عز و جل لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق اآليةوالالم يف لتدخلن الم القسم 
له إن شاء اهللا اختلف يف هذا االستثناء فقال بعض العلماء إمنا استثىن من حيث أن كل واحد من الناس مىت رد وقو

هذا الوعد إىل نفسه أمكن أن يتم الوعد فيه وإن ال يتم إذ قد ميوت اإلنسان أو ميرض حلينه فلذلك استثىن عز و 
ع ذلك حسبما ذكر يف السري وقال آخرون هو أخذ جل يف اجلملة إذ فيهم وال بد من ميوت أو ميرض ت وقد وق

من اهللا تعاىل على عباده بأدبه يف استعمال االستثناء يف كل فعل ت قال ثعلب استثىن اهللا تعاىل فيما يعلم ليستثين 
اخللق فيما ال يعلمون وقيل غري هذا وملا نزلت هذه اآلية علم املسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه من 

  يف العام املقبل واعتمر  -الزمان فكان كذلك فخرج ص 
  وقوله سبحانه فعلم ما مل تعلموا يريد ما قدره من ظهور اإلسالم يف تلك املدة ودخول الناس فيه 

  وقوله من دون ذلك أي من قبل ذلك وفيما 

ديبية وقال ابن زيد هو يدنو إليكم واختلف يف الفتح القريب فقال كثري من العلماء هو بيعة الرضوان وصلح احل
  فتح خيرب 

   -وقوله تعاىل حممد رسول اهللا قال مجهور الناس هو ابتداء وخرب استوىف فيه تعظيم منزلة النيب ص 
وقوله والذين معه ابتداء وخربه أشداء ورمحاء خرب ثان وهذا هو الراجح ألنه خرب مضاد لقول الكفار ال تكتب 

إىل مجيع الصحابة عند اجلمهور وحكى الثعليب عن ابن عباس أن اإلشارة إىل من  حممد رسول اهللا والذين معه إشارة
شهد احلديبية ت ووصف تعاىل الصحابة بأهنم رمحاء بينهم وقد جاءت أحاديث صحيحة يف تراحم املؤمنني حدثنا 

ون يرمحهم الرمحن قال الرامح -الشيخ ويل الدين العراقي بسنده عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا ص 
أنه قال ال  -ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء وأخرج الترمذي من طريق أيب هريرة عن رسول اهللا ص 

 Cمن ال يرحم الناس ال ي -تنزع الرمحة إال من قلب شقي وخرج عن جرير بن عبداهللا قال قال رسول اهللا ص 
رجه مسلم عن جرير وخرج مسلم أيضا من طريق أيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا احلديث خ

هريرة من ال يرحم ال يرحم انتهى وباجلملة فأسباب األلفة والتراحم بني املؤمنني كثرية ولو بأن تلقى أخاك بوجه 
طلق وكذلك بذل السالم وطيب الكالم فاملوفق ال حيتقر من املعروف شيأ وقد روى الترمذي احلكيم يف كتاب ختم 

يقول إذا التقى املسلمان كان  -ء له بسنده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا ص األوليا
أحبهما إىل اهللا سبحانه أحسنهما بشرا بصاحبه أو قال أكثرمها بشرا بصاحبه فإذا تصافحا أنزل اهللا عليهما مائة رمحة 

  تسعون منها للذي بدأ وعشرة للذي صوفح انتهى 
  ركعا سجدا أي ترى هاتني احلالتني كثريا فيهم ويبتغون معناه يطلبون وقوله تراهم 

  وقوله سبحانه سيماهم يف وجوههم 

قال مالك بن أنس كانت جباههم متربة من كثرة السجود يف التراب وقاله عكرمة وحنوه أليب العالية وقال ابن 
ىل جيعل هلم نورا من أثر السجود قال ع كما جيعل عباس وخالد احلنفي وعطية هو وعد حباهلم يوم القيامة من اهللا تعا

غرة من أثر الوضوء حسبما هو يف احلديث ويؤيد هذا التأويل اتصال القول بقوله فضال من اهللا وقال ابن عباس 
السمت احلسن هو السيما وهو خشوع يبدو على الوجه قال ع وهذه حالة مكثري الصالة ألهنا تنهاهم عن 



ل احلسن ابن أيب احلسن ومشر بن عطية السيما بياض وصفرة وتبهيج يعتري الوجوه من السهر الفحشاء واملنكر وقا
وقال عطاء بن أيب رباح والربيع بن أنس السيما حسن يعتري وجوه املصلني قال ع ومن هذا احلديث الذي يف 

وسى الزاهد مسع الشهاب من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار قال ع وهذا حديث غلط فيه ثابت بن م
شريك بن عبداهللا يقول حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر مث نزع شريك ملا رأى ثابتا الزاهد فقال يعنيه من 
كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت أن هذاالكالم حديث متركب على السند املذكور فحدث به 

عالمة على حسن عقىب الدار والكون يف اجلنة مع األبرار  عن شريك ت واعلم أن اهللا سبحانه جعل حسن الثناء
جاء بذلك صحيح اآلثار عن النيب املختار ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال مروا جبنازة فأثنوا عليها خريا 

وجبت مث مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر ما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه  -فقال النيب ص 
ا فوجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف األرض انتهى ونقل صاحب خري

أنه قال يوشك أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل النار فقالوا يا رسول  -الكوكب الدري من مسند البزار عن النيب ص 
  اب التشوف إىل رجال التصوف اهللا مب قال بالثناء احلسن والثناء السيء انتهى ونقله صاحب كت

وهو الشيخ الصاحل أبو يعقوب يوسف بن حيىي التاذيل عن ابن أيب شيبة ولفظه وخرج أبو بكر بن أيب شيبة أنه قال 
يف خطبته توشكوا أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل النار أو قال خياركم من شراركم قالوا مبا يا رسول اهللا قال  -ص 

السيئ أنتم شهداء اهللا بعضكم على بعض ومن كتاب التشوف قال وخرج البزار عن أنس  بالثناء احلسن وبالثناء
قال قيل يا رسول اهللا من أهل اجلنة قال من ال ميوت حىت متأل مسامعه مما حيبه قيل فمن أهل النار قال من ال ميوت 

اهللا دلين على عمل أدخل به اجلنة  حىت متأل مسامعه مما يكره قال وخرج البزار عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسول
قال ال تغضب وأتاه آخر فقال مىت أعلم أين حمسن قال إذا قال جريانك أنك حمسن فإنك حمسن وإذا قالوا أنك 
مسيء فإنك مسيء انتهى ونقل القرطيب يف تذكرته عن عبداهللا بن السائب قال مرت جنازة بابن مسعود فقال 

أم من أهل النار فقال الرجل ما يدريين أمن أهل اجلنة هو أم من أهل النار قال  لرجل قم فانظر أمن أهل اجلنة هو
  انظر ما ثناء الناس عليه فأنتم شهداء اهللا يف األرض انتهى وباهللا التوفيق وإياه نستعني 

يف التوراة وقوله سبحانه ذلك مثلهم يف التوراة اآلية قال جماهد ومجاعة من املتأولني املعىن ذلك الوصف هو مثلهم 
ومثلهم يف اإلجنيل ومت القول وكزرع ابتداء متثيل وقال الطربي وحكاه عن الضحاك املعىن ذلك الوصف هو مثلهم 

يف التوراة ومت القول مث ابتدأ ومثلهم يف اإلجنيل كزرع ت وقيل غري هذا وأبينها األول وما عداه يفتقر إىل سند 
  يقطع الشك 

هو مثل للنيب عليه السالم وأصحابه يف أن النيب عليه السالم بعث وحده فكن وقوله تعاىل كزرع على كل قول 
كالزرع حبة واحدة مث كثر املسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة اليت تنبت حول األصل يقال أشطأت 

  ص الشجرة إذا أخرجت غصوهنا وأشطأ الزرع إذا أخرج شطأه وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال الزرع النيب 

فآزره علي بن أيب طالب فاستغلظ بأيب بكر فاستوى على سوقه بعمر بن اخلطاب ت وهذا لني اإلسناد واملنت كما 
  ترى واهللا أعلم بصحته 

وقوله تعاىل فآزره له معنيان أحدمها ساواه طوال والثاين أن آزره ووازره مبعىن أعانه وقواه مأخوذ من األزر وفاعل 
  وحيتمل أن يكون الزرع  آزر حيتمل أن يكون الشطء

وقوله تعاىل ليغيظ هبم الكفار ابتداء كالم قبله حمذوف تقديره جعلهم اهللا هبذه الصفة ليغيظ هبم الكفار قال احلسن 



  من غيظ الكفار قول عمر مبكة ال يعبد اهللا سرا بعد اليوم 
  وقوله تعاىل منهم هي لبيان اجلنس وليست للتبعيض ألنه وعد مرج للجميع 

  ري تفس

  سورة احلجرات

  وهي مدنية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قوله 
عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله اآلية قال ابن زيد معىن ال تقدموا ال متشوا وقرأ ابن 

زيد واملعىن على ضم عباس والضحاك ويعقوب بفتح التاء والدال على معىن ال تتقدموا وعلى هذا جييء تأويل ابن 
التاء بني يدي قول اهللا ورسوله وروي أن سبب هذه اآلية أن وفد بين متيم ملا قدم قال أبو بكر الصديق رضي اهللا 

عنه يا رسول اهللا لو أمرت القعقاع بن معبد وقال عمر ال يا رسول اهللا بل أمر األقرع ابن حابس فقال له أبو بكر 
ا أردت خالفك وارتفعت أصواهتما فنزلت اآلية وذهب بعض قائلي هذه املقالة إىل ما أردت إال خاليف فقال عمر م

  أن قوله ال تقدموا أي والة 

فهو من تقدمي األمراء وعموم اللفظ أحسن أي اجعلوه مبدأ يف األقوال واألفعال وعبارة البخاري وقال جماهد ال 
  جل على لسانه انتهى  حىت يقضي اهللا عز و -تقدموا ال تفتاتوا على رسول اهللا ص 

وقوله سبحانه ال ترفعوا أصواتكم اآلية هي أيضا يف هذا الفن املتقدم فروي أن سببها ما تقدم عن أيب بكر وعمر 
رضي اهللا عنهما والصحيح أهنا نزلت بسب عادة األعراب من اجلفاء وعلو الصوت وكان ثابت بن قيس بن مشاس 

نزلت هذه اآلية اهتم وخاف على نفسه وجلس يف بيته مل خيرج وهو كئيب رضي اهللا عنه ممن يف صوته جهارة فلما 
خربه فبعث إليه فأنسه وقال له امش يف األرض بسطا فإنك من أهل اجلنة وقال له  -حزين حىت عرف النيب ص 

ن مرة أما ترضى أن تعيش محيدا ومتوت شهيدا فعاش كذلك مث قتل شهيدا باليمامة يوم مسيلمة ت وحديث ثابت ب
  قيس وتبشريه باجلنة خرجه البخاري وكذلك حديث أيب بكر وعمر وارتفاع أصواهتما خرجه البخاري ايضا انتهى 

وقوله كجهر بعضكم لبعض أي كحال أحدكم يف جفائه فال تنادوه بامسه يا حممد يا أمحد قاله ابن عباس وغريه 
 -لني وكره العلماء رفع الصوت عند قرب النيب ص فأمرهم اهللا بتوقريه وأن يدعوه بالنبوءة والرسالة والكالم ال

ميتا كحرمته حيا  -وحبضرة العامل ويف املساجد ويف هذه كلها آثار قال ابن العريب يف أحكامه وحرمة النيب ص 
وكالمه املأثور بعد موته يف الرفعة مثل كالمه املسموع من لفظه فإذا قرئ كالمه وجب على كل حاضر أن ال يرفع 

ه وال يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك يف جملسه عند تلفظه به وقد نبه اهللا تعاىل على دوام احلرمة صوته علي
هو من الوحي وله من  -املذكورة على مرور األزمنة بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وكالم النيب ص 

  احلرمة مثل ما للقرآن انتهى 
  ي خمافة أن حتبط وقوله تعاىل أن حتبط مفعول من أجله أ

مث مدح سبحانه الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا وغض الصوت خفضه وكسره وكذلك البصر وروي أن أبا 
كان حيتاج مع عمر بعد  -إال كأخي السرار وأن النيب ص  -بكر وعمر كانا بعد ذلك ال يكلمان رسول اهللا ص 



إياه وامتحن معناه اخترب وطهر كما ميتحن الذهب بالنار  ذلك إىل استعادة اللفظ ألنه كان ال يسمعه من إخفائه
فيسرها وهيأها للتقوى وقال عمر بن اخلطاب امتحنها للتقوى أذهب عنها الشهوات قال ع من غلب شهوته 

  وغضبه فذلك الذي امتحن اهللا قلبه للتقوى وبذلك تكون االستقامة وقال البخاري امتحن أخلص انتهى 
ن ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون نزلت يف وفد بين متيم وقوهلم يا حممد اخرج وقوله سبحانه إن الذي

  إلينا يا حممد اخرج إلينا ويف مصحف ابن مسعود أكثرهم بنو متيم ال يعقلون وباقي اآلية بني 
بعث  -ية أن النيب ص وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا وقرئ فتثبتوا روي يف سبب اآل

الوليد بن عقبة بن أيب معيط إىل بين املصطلق مصدقا فلما قرب منهم خرجوا إليه ففزع منهم وظن هبم شرا فرجع 
وهم بغزوهم فورد وفدهم منكرين  -قد منعوين الصدقة وطردوين وارتدوا فغضب النيب ص  -وقال للنيب ص 

قالوا ال نعطيه الصدقة وال نطيعه فقال ما ذكرناه فنزلت اآلية وإن لذلك وروي أنه ملا قرب منهم بلغه عنهم أهنم 
عندما نزلت هذه اآلية التثبت من اهللا والعجلة من  -تصيبوا معناه خمافة أن تصيبوا قال قتادة وقال النيب ص 

  الشيطان 
  ة والعنت املشقة وقوله سبحانه واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم توبيخ للكذب

وقوله تعاىل أوالئك هم الراشدون رجوع من اخلطاب إىل الغيبة كأنه قال ومن اتصف مبا تقدم من احملاسن أوالئك 
  هم 

  الراشدون 
وقوله سبحانه فضال من اهللا ونعمة أي كان هذا فضال من اهللا ونعمة وكان قتادة رمحه اهللا يقول قد قال اهللا تعاىل 

السالم واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم وأنتم واهللا أسخف رأيا ألصحاب حممد عليه 
  وأطيش أحالما فليتهم رجل نفسه ولينتصح كتاب اهللا تعاىل 

وقوله تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما سبب اآلية يف قول اجلمهور هو ما وقع بني املسلمني 
راكبا على محاره متوجها إىل زيارة سعد بن  -ني يف قضية عبداهللا بن أيب ابن سلول حني مر به النيب ص املتحزب

عبادة يف مرضه حسبما هو معلوم يف احلديث الطويل ومدافعة الفئة الباغية متوجهة يف كل حال وأما التهيئ لقتاهلم 
 جيهز على جرحيها وال يطلب هارهبا وال يقتل أسريها حكم اهللا يف الفئة الباغية أن ال -فمع الوالة وقال النيب ص 

وال يقسم فيئها وتفيء معناه ترجع وقرأ اجلمهور بني أخويكم وذلك رعاية حلال أقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر 
وقرأ ابن عامر بني إخوتكم وقرأ عاصم اجلحدري بني إخوانكم وهي قراءة حسنة ألن األكثر يف مجع األخ يف الدين 
  وحنوه من غري النسب إخوان واألكثر يف مجعه من النسب إخوة وآخاء قد تتداخل هذه اجلموع وكلها يف كتاب اهللا 

وقوله سبحانه يا أيهاالذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم اآلية هذه اآلية واليت بعدها نزلت يف خلق أهل اجلاهلية 
ر من اهللا وال هني فكان الرجل يسخر ويلمز وينبز وذلك أهنم كانوا جيرون مع شهوات نفوسهم مل يقومهم أم

باأللقاب ويظن الظنون ويتكلم هبا ويغتاب ويفتخر بنسبه إىل غري ذلك من أخالق النفوس البطالة فنزلت هذه اآلية 
املسلم أخو  -تأديبا هلذه األمة وروى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص 

  لم ال خيونه وال يكذبه وال خيذله كل املسلم على السملم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا املس

حبسب امرئ من الشر أن حيتقر أخاه املسلم انتهى ويسخر معناه يستهزئ وقد يكون ذلك املستهزأ به خريا من 
وما أدري وسوف ... قول زهري  الساخر والقوم يف كالم العرب واقع على الذكران وهو من أمساء اجلمع ومن هذا



  ... أقوم آل حصن أم نساء ... أخال أدري 
وهذه اآلية أيضا تقتضي اختصاص القوم بالذكران وقد يكون مع الذكران نساء فيقال هلم قوم على تغليب حال 

حنوه مما الذكور وتلمزوا معناه يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص وحنوه وقد يكون اللمز بالقول وباإلشارة و
يفهمه آخر واهلمز ال يكون إال باللسان وحكىالثعليب أن اللمز ما كان يف املشهد واهلمز ما كان يف املغيب وحكى 

  الزهراوي عكس ذلك 
وقوله تعاىل أنفسكم معناه بعضكم بعضا كما قال تعاىل أن اقتلوا أنفسكم كأن املؤمنني كنفس واحدة إذ هم ءاخوة 

احد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهر واحلمى وهم كما قال ايضا كالبنيان كاجلسد الو -كما قال ص 
يشد بعضه بعضا والتنابز التلقب والنبز واللقب واحد واللقب يعين املذكور يف اآلية هو ما يعرف به اإلنسان من 

وه مما تدعو الضرورة األمساء اليت يكره مساعها وليس من هذا قول احملدثني سليمان األعمش وواصل األحدب وحن
إليه وليس فيه قصد استخفاف واذى وقال ابن زيد معىن وال تنابزوا باأللقاب أي ال يقل أحد ألحد يا يهودي بعد 

  إسالمه وال يا فاسق بعد توبته وحنو هذا 
 وقوله سبحانه بيس االسم الفسوق بعد اإلميان حيتمل معنيني أحدمها بيس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم

باأللقاب فتكونون فساقا باملعصية بعد إميانكم والثاين بيس قول الرجل ألخيه يا فاسق بعد إميانه وعن حذيفة رضي 
ذرب لساين فقال أين أنت من االستغفار إين ألستغفر اهللا كل يوم مائة  -اهللا عنه قال شكوت إىل رسول اهللا ص 

  مرة رواه النسائي واللفظ له وابن 

املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ويف رواية للنسائي اين الستغفر اهللا يف اليوم واتوب اليه ماجه واحلاكم يف 
مائة مرة والذرب بفتح الذال والراء هو الفحش انتهى من السالح ومنه عن ابن عمر ان كنا لنعد لرسول اهللا ص 

رواه ابو داود وهذا لفظه والترمذي يف اجمللس الواحد مائة مرة رب اغفر يل وتب علي انك انت التواب الرحيم  -
والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح غريب انتهى مث امر تعاىل املومنني 

باجتناب كثري من الظن وان ال يعلموا وال يتكلموا حبسبه ملا يف ذلك ويف التجسس من التقاطع والتدابر وحكم على 
امث والظن املنهي عنه هو ان تظن شرا برجل ظاهره الصالح بل الواجب ان تزيل الظن بعضه انه امث اذ بعضه ليس ب

وحكمه وتتأول اخلري قال ع وما زال اولوا العزم حيترسون من سوء الظن وجيتنبون ذرائعه قال النووي واعلم ان 
ذلك وتسىء الظن به سوء الظن حرام مثل القول فكما حيرم ان حتدث غريك مبساوى انسام حيرم ان حتدث نفسك ب

اياكم والظن فانه اكذب احلديث واالحاديث مبعىن ما ذكرناه كثرية واملراد بذلك عقد  -ويف الصحيح عنه ص 
القلب وحكمه على غريه بالسوء فاما اخلواطر وحديث النفس اذا مل يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق 

ريق له اىل االنفكاك عنه انتهى قال ابو عمر يف التمهيد وقد ثبت عن النيب العلماء ألنه ال اختيار له يف وقوعه وال ط
انه قال حرم اهللا من املومن دمه وماله وعرضه وان ال يظن به اال اخلري انتهى ونقل يف موضع آخر بسنده ان  -ص 

فان قالوا انه عمر بن عبد العزيز كان اذا ذكر عنده رجل بفضل او صالح قال كيف هو اذا ذكر عنده اخوانه 
يتنقصهم وينال منهم قال عمر ليس هو كما تقولون وان قالوا انه يذكر منهم مجيال وخريا وحيسن الثناء عليهم قال 

  هو كما تقولون ان شاء اهللا انتهى من التمهيد وروى ابو داود يف سننه عن ايب 

وال جتسسوا أي ال تبحثوا عن خمبئات قال حسن الظن من حسن العبادة انتهى وقوله تعاىل  -هريرة عن النيب ص 
امور الناس وادفعوا باليت هي احسن واجتزءوا بالظواهر احلسنة وقرأ احلسن وغريه وال حتسسوا باحلاء املهملة قال 



بعض الناس والتجسس باجليم يف الشر وباحلاء يف اخلري قال ع وهكذا ورد القرآن ولكن قد يتداخالن يف 
ديث صحيحة يف هذا الباب لوال االطالة جللبناها وال يغتب معناه ال يذكر احدكم من االستعمال ت وقد وردت احا

اذا ذكرت ما يف اخيك فقد اغتبته وذا ذكرت ما ليس فيه فقد  -اخيه شيأ هو فيه ويكره مساعه وقد قال النيب ص 
اطال فذلك هو البهتان وحكى هبته ويف حديث آخر الغيبة ان تذكر املؤمن مبا يكره قيل وان كان حقا قال اذا قلت ب

انه قال الغيبة اشد من الزنا قيل وكيف قال الن الزاين يتوب فيتوب اهللا عليه  -الزهراوي عن جابر عن النيب ص 
والذي يغتاب ال يتاب عليه حىت يستحل قال ع وقد ميوت من اغتيب او ياىب وروى ابو داود يف سننه عن انس بن 

ا عرج يب مررت بقوم هلم اظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت مل -مالك قال قال رسول اهللا ص 
من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين ياكلون حلوم الناس ويقعون يف اعراضهم انتهى والغيبة مشتقة من غاب يغيب 

جتريح الشهود ويف  وهي القول يف الغائب واستعملت يف املكروه ومل يبح يف هذا املعىن اال ما تدعو الضرورة اليه من
اما معاوية فصعلوك ال مال له وما يقال يف الفسقة ايضا  -التعريف مبن استنصح يف اخلطاب وحنوهم لقول النيب ص 

ويف والة اجلور ويقصد به التحذير منهم ومنه قوله عليه السالم اعن الفاجر ترعون اذكروا الفاجر مبا فيه مىت يعرفه 
احلديث خرجه ايضا ابو بكر بن اخلطيب بسنده عن هبز عن ابيه عن جده عن النيب الناس اذا مل يذكروه ت وهذا 

  ص 

قال اترعون عن ذكر الفاجر اذكروه مبا فيه حيذره الناس ومل يذكر يف سنده مطعنا انتهى ومنه قوله عليه السالم 
التوبيخ بقوله احيب احدكم ان بيس ابن العشرية مث مثل تعاىل الغيبة باكل حلم ابن آدم امليت ووقف تعاىل على جهة 

يأكل حلم اخيه ميتا فكرهتموه أي فكذلك فاكرهوا الغيبة قال ابو حيان فكرهتموه قيل خرب مبعىن االمر أي 
انه قال ال  -فاكرهوه وقيل على بابه فقال الفراء فقد كرهتموه فال تفعلوه انتهى وقد روى البخاري عن النيب ص 

ميه بالكفر اال ارتدت عليه ان مل يكن صاحبه كذلك ويف رواية مسلم من دعا يرمي رجل رجال بالفسوق وال ير
أي رجل قال ألخيه كافر فقد  -رجال بالكفر او قال عدو اهللا وليس كذلك اال حار عليه ويف الصحيحني عنه ص 

ية املعىن يا أيها الناس باءهبا احدمها انتهى وباقي اآلية بني وقوله تعاىل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى اآل
انتم سواء من حيث انتم خملوقون وامنا جعلتم قبائل ألن تتعارفوا او الن تعرفوا احلقائق واما الشرف والكرم فهو 
بتقوى اهللا تعاىل وسالمة القلوب وقرأ ابن مسعود لتعارفوا بينكم وخريكم عند اهللا اتقاكم وقرأ ابن عباس لتعرفوا 

قال من سره ان يكون اكرم الناس  -سر العني وبفتح اهلمزة من ان وروي ان النيب ص ان على وزن تفعلوا بك
فليتق اهللا واما الشعوب فهو مجع شعب وهو اعظم ما يوجد من مجاعات الناس مرتبطا بنسب واحد كمضر وربيعة 

جل االدنون مث نبه سبحانه على ومحري ويتلوه القبيلة مث العمارة مث البطن مث الفخذ مث الفصيلة واألسرة ومها قرابة الر
انه  -احلذر بقوله ان اهللا عليم خبري أي باملتقى الذي يستحق رتبة الكرم وخرج مسلم يف صحيحه عن النيب ص 

قال ان اهللا اوحى ايل ان تواضعوا حىت ال يفخر احد على احد وال يبغى احد على أحد ورورى ابو داود والترمذي 
   اقوام يفتخرون بآبائهم امنا أنه قال لينتهني -عن النيب ص 

هم فحم من جهنم او ليكونن على اهللا اهون من اجلعل الذي يدهده اخلراء بانفه ان اهللا اذهب عنكم عبية اجلاهلية 
وفخرها امنا هو مؤمن تقي او فاجر شقي كلكم بنو آدم وآدم من تراب انتهى ونقله البغوي يف مصابيحه وقوله 

قال جماهد نزلت يف بين اسد وهي قبيلة كانت جتاور املدينة اظهروا االسالم ويف الباطن امنا تعاىل قالت األعراب آمنا 
يريدون املغامن وعرض الدنيا مث امر اهللا تعاىل نبيه ان يقول هلؤالء املدعني لالميان مل تؤمنوا أي مل تصدقوا بقلوبكم 



الذي يعم االميان واالعمال وهو الذي يف قوله تعاىل  ولكن قولوا اسلمنا أي استسلمنا واالسالم يقال مبعنيني احدمها
ان الدين عند اهللا االسالم والذي يف قوله عليه السالم بين االسالم على مخس واملعىن الثاين للفظ االسالم هو 

 االستسالم واالظهار الذي يستعصم به وحيقن الدم وهذا هو الذي يف اآلية مث صرح بان االميان مل يدخل يف قلوهبم
مث فتح باب التوبة بقوله وان تطيعوا اهللا اآلية وقرأ اجلمهور ال يلتكم من الت يليت اذا نقص يقال الت حقه اذا 

نقصه منه وقرأ ابو عمرو ال يالتكم من ألت يألت وهي مبعىن الت وقوله سبحانه امنا املؤمنون امنا هنا حاصرة وقوله 
نبيه عليه السالم بتوبيخهم بقوله اتعلمون اهللا بدينكم أي بقولكم آمنا وهو  مث مل يرتابوا أي مل يشكوا مث امر اهللا تعاىل

يعلم منكم خالف ذلك ألنه العليم بكل شيء وقوله سبحانه مينون عليك ان اسلموا نزلت يف بين اسد ايضا وقرأ 
  ابن مسعود مينون عليك اسالمهم وقرأ ابن كثري وعاصم يف رواية واهللا بصري مبا يعلمون 

   تفسري

  سورة ق

  وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله عز و جل ق والقرآن اجمليد قال جماهد والضحاك وابن زيد وعكرمة ق اسم اجلبل احمليط بالدنيا وهو فيما 
يزعمون انه من زمردة خضراء منها خضرة السماء وخضرة البحر وقيل يف تفسريه غري هذا واجمليد الكرمي يف 

ذي مجع كل معالة وق مقسم به وبالقرآن قال الزجاج وجواب القسم حمذوف تقديره ق والقرآن اجمليد اوصافه ال
لتبعثن قال ع وهذا قول حسن واحسن منه ان يكون اجلواب هو الذي يقع عنه االضراب ببل كانه قال والقرآن 

الزجاج وباقي اآلية بني مما تقدم يف ص اجمليد ما ردوا امرك حبجة وحنو هذا مما ال بد لك من تقديره بعد الذي قدره 
ويونس وغريمها مث اخرب تعاىل ردا على قوهلم بانه سبحانه يعلم ما تاكل األرض من ابن آدم وما تبقى منه وان ذلك 
يف كتاب واحلفيظ اجلامع الذي مل يفته شيء ويف احلديث الصحيح ان االرض تاكل ابن آدم االعجب الذنب وهو 

يركب ابن آدم قال ع وحفظ ما تنقص األرض امنا هو ليعود بعينه يوم القيامة وهذا هو احلق  عظم كاخلردلة فمنه
قال ابن عباس واجلمهور املعىن ما تنقص من حلومهم وابشارهم وعظامهم وقال السدي ما تنقص االرض أي ما 

بن زيد أي بعضهم يقول حيصل يف بطنها من موتاهم وهذا قول حسن مضمنه الوعد واملريج معناه املختلط قاله ا
ساحر وبعضهم يقول كاهن وبعضهم يقول شاعر اىل غري ذلك من ختليطهم قال ع واملريج املضطرب ايضا وهو 

  قريب من االول ومنه مرجت عهودهم ومن االول مرج 

فطور البحرين مث دل تعاىل على العربة بقوله افلم ينظروا اىل السماء اآلية وزيناها أي بالنجوم والفروج وال
والشقوق خالهلا واثناءها قاله جماهد وغريه ت وقال الثعليب باثر كالم للكساءي يقول كيف بنيناها بال عمد وزيناها 
بالنجوم وما فيها فتوق واالرض مددناها أي بسطناها على وجه املاء انتهى والرواسي اجلبال والزوج النوع والبهيج 

ب الراجع اىل احلق عن فكرة ونظر قال قتادة هو املقبل اىل اهللا تعاىل وخص احلسن املنظر قاله ابن عباس وغريه واملني
هذا الصنف بالذكر تشريفا هلم من حيث انتفاعهم بالتبصرة والذكرى وحب احلصيد الرب والشعري وحنوه مما هو 

حذف  نبات حمبب حيصد قال ابو حيان وحب احلصيد من اضافة املوصوف اىل صفته على قول الكوفيني او على
املوصوف واقامة الصفة مقامه أي حب الزرع احلصيد على قول البصريني وباسقات حال مقدرة الهنا حالة االنبات 



ليست طواال انتهى وباسقات معناه طويالت ذاهبات يف السماء والطلع اول ظهور التمر يف الكفرى قال البخاري 
يت على تقدير القطر والبلد مث بني سبحانه موضع ونضيد معناه منضود بعضه على بعض انتهى ووصف البلدة بامل

الشبه فقال كذلك خلروج يعين من القبور وهذه اآليات كلها امنا هي امثلة وادلة على البعث واصحاب الرس قوم 
كانت هلم بري عظيمة وهي الرس وكل ما مل يطو من بري او معدن او حنوه فهو رس وجاءهم نيبء يسمى حنظلة ابن 

روي فجعلوه يف الرس وردموا عليه فاهلكهم اهللا وقال الضحاك الرس بري قتل فيها صاحب يس وقيل سفيان فيما 
اهنم قوم عاد واهللا اعلم وقوله كل قال سيبويه التقدير كلهم والوعيد الذي حق هو ما سبق به القضاء من تعذيبهم 

ان من نطفة على التدريج املعلوم وقال احلسن وقوله سبحانه افعيينا توقيف للكفار وتوبيخ واخللق االول انشاء االنس
  اخللق األول آدم واللبس الشك والريب واختالط النظر واخللق اجلديد البعث من القبور وقوله سبحانه ولقد خلقنا 

االنسان اآلية االنسان اسم جنس وتوسوس معناه تتحدث يف فكرهتا والوسوسة امنا تستعمل يف غري اخلري وقوله 
اقرب اليه من حبل الوريد عبارة عن قدرة اهللا على العبد وكون العبد يف قبضة القدرة والعلم قد احيط تعاىل وحنن 

به فالقرب هو بالقدرة والسلطان اذ ال ينحجب عن علم اهللا ال باطن وال ظاهر والوريد عرق كبري يف العنق ويقال 
يان فقال املفسرون العامل يف اذ اقرب وحيتمل عندي ان اهنما وريدان عن ميني ومشال واما قوله تعاىل اذا يتلقى املتلق

يكون العامل فيه فعال مضمرا تقديره اذكر اذ يتلقى املتلقيان واملتلقيان امللكان املوكالن بكل انسان ملك اليمني 
قال  الذي يكتب احلسنات وملك الشمال الذي يكتب السيئات قال احلسن احلفظة اربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل
ع ويؤيد ذلك احلديث الصحيح يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار احلديث بكماله ويروى ان ملك 

اليمني امري على ملك الشمال وان العبد اذا اذنب يقول ملك اليمني لآلخر تثبت لعله يتوب رواه ابراهيم التيمي 
من قول اآلية قال احلسن بن ايب احلسن وقتادة يكتب  وسفيان الثوري وقعيد معناه قاعد وقوله سبحانه ما يلفظ

امللكان مجيع الكالم فيثبت اهللا من ذلك احلسنات والسيئات وميحو غري هذا وهذا هو ظاهر هذه اآلية قال ابو 
اجلوزاء وجماهد يكتبان عليه كل شيء حىت انينه يف مرضه وقال عكرمة يكتبان اخلري والشر فقط قال ع واألول 

انه قال كل شيء يتكلم به ابن ادم فانه مكتوب عليه اذا اخطأ  -روى ابو الدرداء عن النيب ص اصوب ت و
خطيئة فاحب ان يتوب اىل اهللا فليأت فليمد يديه اىل اهللا عز و جل مث يقول اللهم اين اتوب اليك منها ال ارجع اليها 

درك وقال صحيح على شرط الشيخني يعين ابدا فانه يغفر له ما مل يرجع يف عمله ذلك رواه احلاكم يف املست
  البخاري ومسلما انتهى من السالح قال النووي رمحه اهللا تعاىل ينبغي لكل مكلف ان حيفظ لسانه من مجيع الكالم 

اال كالما تظهر فيه مصلحته ومىت استوى الكالم وتركه باملصلحة فالسنة االمساك فانه قد ينجر الكالم املباح اىل 
فيما رواه البخاري ومسلم انه قال  -وهذا هو الغالب والسالمة ال يعدهلا شيء وقد صح عنه ص  حرام او مكروه

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا او ليصمت وهو نص صريح فيما قلناه قال وروينا يف كتاب الترمذي 
ل الترمذي حديث حسن وفيه عن عقبة انه قال من حسن اسالم املرء تركه ما ال يعنيه قا -وابن ماجه عن النيب ص 

بن عامر قلت يا رسول اهللا ما النجاة قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك قال الترمذي 
قال من وقاه اهللا شر ما بني حلييه وشر ما بني رجليه دخل اجلنة قال الترمذي حديث  -حديث حسن وفيه عنه ص 

تيد احلاضر وقوله جاءت عطف عندي على قوله اذ يتلقى فالتقدير واذ جتىء حسن انتهى والرقيب املراقب والع
  ... وسكرة املوت اختالط العقل ... سكرة املوت ت قال شيخنا زين الدين العراقي يف ارجوزته 

له ومعىن البيت انتهى وقوله باحلق معناه بلقاء اهللا وفقد احلياة الدنيا وفراق احلياة حق يعرفه االنسان وحييد منه بام



هذا احليد انه يقول اعيش كذا وكذا فمىت فكر حاد بذهنه وامله اىل مسافة بعيدة من الزمان وهذا شأن االنسان 
حىت يفاجئه االجل قال عبد احلق يف العاقبة وملا احتضر مالك بن انس ونزل به املوت قال ملن حضره ليعاينن الناس 

قلب بشر كشف له رضي اهللا عنه عن سعة رمحة اهللا وكثرة عفوه  غدا من عفو اهللا وسعة رمحته ما مل خيطر على
وعظيم جتاوزه ما اوجب ان قال هذا وقال ابو سليمان الداراين دخلنا على عابد نزوره وقد حضره املوت وهو 

  ترب ومايل ال أبكي ومويت قد اق... وحق ملثلي البكا عند موته ... يبكي فقلنا له ما يبكيك رمحك اهللا فأنشأ يقول 

  ... فان مل جيد بالعفو صرت اىل العطب ... ويل عمل يف اللوح احصاه خالقي 
انتهى يوم الوعيد هو يوم القيامة والسائق احلاث على السري واختلف الناس يف السائق والشهيد فقال عثمان بن 

ل ابو هريرة السائق عفان وغريه مها ملكان موكالن بكل انسان احدمها يسوقه واالخر من حفظته يشهد عليه وقا
ملك والشهيد العمل وقيل الشهيد اجلوارح وقال بعض النظار سائق اسم جنس وشهيد كذلك فالساقة للناس 

مالئكة موكلون بذلك والشهداء احلفظة يف الدنيا وكل من يشهد وقوله سبحانه كل نفس يعم الصاحلني وغريهم 
سم اجلنس فتشهد املالئكة والبقاع واجلوارح ويف الصحيح ال فامنا معىن اآلية شهيد خبريه وشره ويقوى يف شهيد ا

يسمع مدى صوت املؤذن انس وال جن وال شيء اال شهد له يوم القيامة وقوله سبحانه لقد كنت قال ابن عباس 
وغريه أي يقال للكافر لقد كنت يف غفلة من هذا فلما كشف الغطاء عنك اآلن احتد بصرك أي بصريتك وهذا 

ن حديد الذهن وحنوه وقال جماهد هو بصر العني أي احتد التفاته اىل ميزانه وغري ذلك من اهوال كما تقول فال
القيامة والوجه عندي يف هذه اآلية ما قاله احلسن وسامل بن عبد اهللا اهنا خماطبة لالنسان ذي النفس املذكورة من 

السامع كانه يقول ذلك ما كنت منه حتيد  مومن وكافر وهكذا قال الفخر قال واألقوى ان يقال هو خطاب عام مع
الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا وقوله تعاىل وقال  -ايها السامع انتهى وينظر اىل معىن كشف الغطاء قول النيب ص 

قرينه هذا ما لدي عتيد قال مجاعة من املفسرين يعين قرينه من زبانية جهنم أي قال هذا العذاب الذي لدي هلذا 
وقال قتادة وابن زيد بل قرينه املوكل بسوقه قال ع ولفظ القرين اسم جنس فسائقه قرين وصاحبه  الكافر حاضر

  من الزبانية قرين وكاتب سيئاته يف الدنيا قرين والكل حتتمله هذه اآلية أي هذا الذي احصيته عليه عتيد لدي وهو 

ال قرينه ربنا ما اطغيته اذ املقارنة تكون على موجب عذابه والقرين الذي يف هذه اآلية غري القرين الذي يف قوله ق
انواع وقوله سبحانه القيا يف جهنم كل كفار عنيد املعىن يقال القيا يف جهنم واختلف ملن يقال ذلك فقال مجاعة هو 
قول مللكني من مالئكة العذاب وقال عبد الرمحن بن زيد هو قول للسائق والشهيد وقال مجاعة من اهل العلم باللغة 

ذا جار على عادة كالم العرب الفصيح ان خياطب الواحد بلفظ االثنني وذلك ان العرب كان الغالب عندها ان ه
يترافق يف االسفار وحنوها ثالثة فكل واحد منهم خياطب اثنني فكثر ذلك يف اشعارها وكالمها حىت صار عرفا يف 

وصاحيب وقفا نبك وحنوه وقال بعض املتأولني املراد املخاطبة فاستعمل يف الواحد ومن هذا قوهلم يف االشعار خليلي 
القني فعوض من النون الف وقرأ احلسن بن ايب احلسن القيا بتنوين الياء وعنيد معناه عاند عن احلق أي منحرف عنه 

وقوله تعاىل مناع للخري لفظ عام للمال والكالم احلسن واملعاونة على األشياء ومعتد معناه بلسانه ويده وقوله 
سبحانه الذي جعل مع اهللا اآلية حيتمل ان يكون الذي بدال من كفار او صفة له ويقوى عندي ان يكون الذي ابتدأ 
ويتضمن القول حينئذ بين آدم والشياطني املغوين هلم يف الدنيا ولذلك حترك القرين الشيطان املغوى فرام ان يربئى 

اطغيته ليست حبجة ألنه كذب ان نفى االطغاء عن نفسه مجلة وهو نفسه وخيلصها بقوله ربنا ما اطغيته وقوله ربنا ما 
قد اطغاه بالوسوسة والتزيني واطغاه اهللا باخللق واالختراع حسب سابق قضائه الذي هو عدل منه سبحانه ال رب 



شيأ وقد  غريه وقوله سبحانه ال ختتصموا لدي معناه قال اهللا ال ختتصموا لدي هبذا النوع من املقاولة اليت ال تفيد
قدمت اليكم بالوعيد وهو ما جاءت به الرسل والكتب ومجع الضمري النه خماطبة جلميع القرناء اذ هو امر شائع ال 

  يقف على اثنني فقط وقوله سبحانه ما يبدل القول لدي أي ال 

بيد أي هذا عدل ينقض ما ابرمه كالمى من تعذيب الكفرة مث ازال سبحانه موضع االعتراض بقوله وما انا بظالم للع
فيهم الين انذرت وامهلت وانعمت وقرأ اجلمهور يوم نقول بالنون وقرأ نافع وعاصم يف رواية ايب بكر بالياء وهي 

قراءة اهل املدينة قال ع والذي يترجح يف قول جهنم هل من مزيد اهنا حقيقة واهنا قالت ذلك وهي غري مألى وهو 
يقول اهللا جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد  -حيح وهو قوله ص قول انس بن مالك ويبني ذلك احلديث الص

حىت يضع اجلبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها اىل بعض ولفظ البخاري عن ايب هريرة قال قال النيب ص 
ء الناس حتاجب اجلنة والنار فقالت النار اوثرت باملتكربين والتجربين وقالت اجلنة ما يل ال يدخلين اال ضعفا -

وسقطهم فقال اهللا للجنة انت رمحىت ارحم بك من اشاء من عبادي وقال للنار امنا انت عذايب اعذب بك من اشاء 
من عبادي ولك واحدة منهما ملؤها فاما النار فال متلئي حىت يضع اجلبار فيها قدمه فتقول قط قط فهناك متتلئي 

لقه احدا واما اجلنة فان اهللا ينشئى هلا خلقا انتهى قال ع ويزوي بعضها اىل بعض وال يظلم اهللا عز و جل من خ
ومعىن قدمه ما قدم هلا من خلقه وجعلهم يف علمه ساكنيها ومنه ان هلم قدم صدق عند رهبم ومالك النظر يف هذا 

احلديث ان اجلارحة والتشبيه وما جرى جمراه منتف كل ذلك عن اهللا سبحانه فلم يبق اال اخراج اللفظ على 
جوه السائغة يف كالم العرب وازلفت اجلنة معناه قربت وملا احتمل ان يكون معناه بالوعد واالخبار رفع الو

االحتمال بقوله غري بعيد قال ابو حيان غري بعيد أي مكانا غري بعيد فهو منصوب على الظرف وقيل منصوب على 
معناه يقال هلم يف اآلخرة عند ازالف اجلنة هذا احلال من اجلنة انتهى وقوله سبحانه هذا ما توعدون حيتمل ان يكون 

  الذي كنتم توعدون به يف الدنيا وحيتمل ان يكون خطابا لالمة أي 

هذا ما توعدون ايها الناس لكل اواب حفيظ واالواب الرجاع اىل الطاعة واىل مراشد نفسه وقال ابن عباس وعطاء 
سيب هو الراجع بقلبه اىل ربه وقال عبيد بن عمري كنا نتحدث االواب املسبح من قوله يا جبال اوىب معه وقال احملا

يفعل واحلفيظ معناه  -انه الذي اذا قام من جملسه استغفر اهللا مما جرى يف ذلك اجمللس وكذلك كان النيب ص 
املائل  الوامر اهللا فيمتثلها ولنواهيه يتركها وقال ابن عباس حفيظ لذنوبه حىت يرجع عنها واملنيب الراجع اىل اخلري

اليه قال الداودي وعن قتاة بقلب منيب قال مقبل على اهللا سبحانه انتهى وقوله سبحانه ادخلوها أي يقال هلم 
ادخلوها وقوله عز و جل هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد خرب باهنم يعطون آماهلم امجع مث اهبم تعاىل الزيادة اليت 

قوله تعاىل فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة اعني وقد فسر ذلك  عنده للمومنني املنعمني وكذلك هي مبهمة يف
احلديث الصحيح وهو قوله عليه السالم يقول اهللا تعاىل اعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت 

ولة وال خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه قال ع وقد ذكر الطربي وغريه يف تعيني هذا املزيد احاديث مط
واشياء ضعيفة الن اهللا تعاىل يقول فال تعلم نفس وهم يعينوهنا تكلفا وتعسفا وقوله سبحانه فنقبوا يف البالد أي 

وجلوا البالد من انقاهبا طمعا يف النجاة من اهلالك هل من حميص أي ال حميص هلم وقرأ ابن عباس وغريه فنقبوا على 
قبوا ضربوا وقال الداودي وعن ايب عبيدة فنقبوا يف البالد طافوا االمر هلؤالء احلاضرين ت وعبارة البخاري فن

وتباعدوا انتهى وقوله تعاىل ان يف ذلك يعين اهالك من مضى لذكرى أي تذكرة والقلب عبارة عن العقل اذ هو 



وقوله تعاىل حمله واملعىن ملن كان له قلب واع ينتفع به وقال الشبلي معناه قلب حاضر مع اهللا ال يغفل عنه طرفة عني 
  او القى السمع وهو شهيد معناه صرف مسعه اىل هذه االنباء الواعظة واثبته يف مساعها وهو 

شهيد قال بعض املتأولني معناه وهو مشاهد مقبل على األمر غري معرض وال مفكر يف غري ما يسمع ت ولفظ 
تهى قال احملاسيب يف رعايته وقد احببت البخاري او القى السمع أي ال حيدث نفسه بغريه شهيد أي شاهد بالقلب ان

ان احضك على حسن االستماع لتدرك به الفهم عن اهللا عز و جل يف كل ما دعاك اليه فانه تعاىل اخربنا يف كتابه 
ان من استمع كما حيب اهللا تعاىل ويرضى كان له فيما يستمع اليه ذكرى يعين اتعاظا واذا مسى اهللا عز و جل الحد 

هو له كما مسى وهو واصل اليه كما اخرب قال عز و جل ان يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب او من خلقه شيأ ف
القى السمع وهو شهيد قال جماهد شاهد القلب ال حيدث نفسه بشيء ليس بغائب القلب فمن استمع اىل كتاب اهللا 

ليه قد اشهد قبله ما استمع عز و جل أو اىل حكمة او اىل علم او اىل عظة ال حيدث نفسه بشيء غري ما يستمع ا
اليه يريد اهللا عز و جل به كان له فيه ذكرى ألن اهللا تعاىل قال ذلك فهو كما قال عز و جل انتهى كالم احملاسيب 
وهو در نفيس فحصله واعمل به ترشد وقد وجدناه كما قال وباهللا التوفيق وقوله سبحانه ولقد خلقنا السموات 

على اليهود الذين قالوا ان اهللا خلق األشياء كلها مث استراح يوم السبت فنزلت وما  واالرض اآلية خرب مضمنه الرد
مسنا من لغوب واللغوب االعياء والنصب وقوله تعاىل فاصرب على ما يقولون أي ما يقوله الكفرة من اهل الكتاب 

املتأولني ت ويف االمجاع وغريهم وعم بذلك مجيع األقوال الزائغة من قريش وغريهم وسبح معناه صل بامجاع من 
نظر وقد قال الثعليب وسبح حبمد ربك أي قل سبحان اهللا واحلمد هللا قاله عطاء اخلراساين انتهى ولكن املخرج يف 
الصحيح امنا هو امر الصالة وقال ابن العريب يف احكامه وقوله تعاىل ومن الليل فسبحه فيه اربعة اقوال احدها انه 

ضد هذا القول احلديث الصحيح من تعار من الليل فقال ال اله اال اهللا احلديث وقد ذكرناه تسبيح اهللا يف الليل ويع
  يف سورة املزمل 

والثاين صالة الليل والثالث اهنا ركعتا الفجر والرابع اهنا صالة العشاء اآلخرة انتهى وقوله حبمد ربك الباء لالقتران 
الصبح وقبل الغروب هي العصر قاله ابن زيد والناس أي سبح سبحة يكون معها محد وقبل طلوع الشمس هي 

وقال ابن عباس الظهر والعصر ومن الليل هي صالة العشائني وقال ابن زيد هي العشاء فقط وقال جماهد هي صالة 
الليل وقوله وادبار السجود قال عمر بن اخلطاب ومجاعة هي الركعتان بعد املغرب واسنده الطربي عن ابن عباس 

قال ع كانه روعي ادبار صالة النهار كما روعي ادبار النجوم يف صالة الليل وقال ابن عباس ايضا  -ص عن النيب 
وابن زيد وجماهد هي النوافل اثر الصلوات وهذا جار مع لفظ اآلية وقرأ نافع وابن كثري ومحزة وادبار بكسر اهلمزة 

يف ادبار السجود أي يف اعقابه وقوله سبحانه وهو مصدر وقرأ الباقون بفتحها وهو مجع دبر كطنب واطناب أي و
واستمع يوم يناد املنادي من مكان قريب واستمع مبنزلة وانتظر وامنا اآلية يف معىن الوعيد للكفار وهذا كما تقول 

ملن تعده بورود فتح استمع كذا وكذا أي كن منتظرا له مستمعا له فعلى هذا فنصب يوم امنا هو على املفعول 
أن  -له سبحانه من مكان قريب قيل وصفه بالقرب من حيث يسمع مجيع اخللق وروي عن النيب ص الصريح وقو

ملكا ينادي من السماء ايتها االجسام اهلامدة والعظام البالية والرمم الذاهبة هلمي اىل احلشر والوقوف بني يدي اهللا 
م القيامة ويوم اخلروج يف الدنيا هو يوم عز و جل والصيحة هي صيحة النادي واخلروج هو من القبور ويومه هو يو

العيد وقوله تعاىل ذلك حشر علينا يسري معادل لقول الكفرة ذلك رجع بعيد وقوله سبحانه حنن اعلم مبا يقولون 



وعيد حمض للكفرة وقوله سبحانه وما انت عليهم جببار قال الطربي وغريه معناه وما انت عليهم مبسلط جتربهم 
  قتادة هو هني من اهللا تعاىل عن التجرب واملعىن على االميان وقال 

وما انت عليهم مبتعظم من اجلربوت وروى ابن عباس ان املومنني قالوا يا رسول اهللا لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن 
  من خياف وعيدي 

  تفسري سورة والذاريات وهي مكية بامجاع املفسرين بسم اهللا الرمحن الرحيم 
يات ذروا اآلية اقسم اهللا عز و جل هبذه املخلوقات تنبيها عليها وتشريفا هلا وداللة على قوله عز و جل والذار

االعتبار فيها حىت يصري الناظر فيها اىل توحيد اهللا عز و جل فقوله والذاريات هي الرياح بامجاع وذروا نصب على 
ن املوقورة بالناس وامتعتهم وقال املصدر واحلامالت وقرأ قال علي هي السحاب وقال ابن عباس وغريه هي السف

مجاعة من العلماء هي ايضا مع هذا مجيع احليوان احلامل ويف مجيع ذلك معترب واجلاريات يسرا قال علي وغريه هي 
السفن يف البحر وقال آخرون هي السحاب وقال آخرون هي الكواكب قال ع واللفظ يقتضي مجيع هذا ويسرا 

احملذوفة تعود احواال ويسرا معناه بسهولة واملقسمات امرا املالئكة واالمر هنا  نعت ملصدر حمذوف وصفات املصادر
اسم جنس فكانه قال واجلماعات اليت تقسم امور امللكوت من األرزاق واآلجال واخللق يف األرحام وامر الرياح 

اعات وهذا القسم واقع واجلبال وغري ذلك الن كل هذا امنا هو مبالئكة ختدمه وانت املقسمات من حيث اراد اجلم
على قوله امنا توعدون لصادق اآلية وتوعدون حيتمل ان يكون من الوعد وحيتمل ان يكون من االيعاد وهو اظهر 

  والدين اجلزاء 

وقال جماهد احلساب مث اقسم تعاىل مبخلوق آخر فقال والسماء ذات احلبك واحلبك الطرائق اليت هي على نظام يف 
اه من الطرائق يف املاء والرمال اذا اصابته الريح حبك ويقال لتكسر الشعر حبك وكذلك يف األجرام ويقال ملا تر

املنسوجات من اآلكسية وغريها طرائق يف موضع تداخل اخليوط هي حبك وذلك جلودة خلقة السماء ولذلك 
في قول خمتلف فسرها ابن عباس وغريه بذات اخللق احلسن وقال احلسن حبكها كواكبها وقوله سبحانه انكم ل

حيتمل ان يكون خطابا جلميع الناس أي منكم مومن مبحمد ومنكم مكذب له وهو قول قتادة وحيتمل ان يكون 
خطابا للكفرة فقط لقول بعضهم شاعر وبعضهم كاهن وبعضهم ساحر اىل غري ذلك وهذا قول ابن زيد ويوفك 

عليه شقاوته وعرف االستعمال يف افك امنا  معناه يصرف أي يصرف من الكفار عن كتاب اهللا من صرف ممن غلبت
هو يف الصرف من خري اىل شر وقوله تعاىل قتل اخلراصون دعاء عليهم كما تقول قاتلك اهللا وقال بعض املفسرين 

معناه لعن اخلراصون وهذا تفسري ال يعطيه اللفظ ت والظاهر ما قاله هذا املفسر قال عياض يف الشفاء وقد يقع 
عن قال اهللا تعاىل قتل اخلراصون وقاتلهم اهللا اىن يوفكون أي لعنهم اهللا انتهى وقد تقدم للشيخ عند القتل مبعىن الل

قوله تعاىل عليهم دائرة السوء قال كل ما كان بلفظ دعاء من جهة اهللا عز و جل فامنا هو مبعىن اجياب الشيء الن 
ا هنا وسيبينه يف سورة الربوج واخلراص املخمن القائل اهللا تعاىل ال يدعو على خملوقاته انتهى بلفظه وظاهره خمالف مل

والغمرة ما يغشى االنسان ويغطيه كغمرة املاء وساهون معناه عن وجوه النظر  -بظنه واالشارة اىل مكذيب النيب ص 
فتنون وقوله تعاىل يسئلون ايان يوم الدين أي يوم اجلزاء وذلك منهم على جهة االستهزاء وقوله يوم هم على النار ي

قال الزجاج التقدير هو كائن يوم هم على النار يفتنون ويفتنون معناه حيرقون ويعذبون يف النار قاله ابن عباس 
  والناس 



وفتنت الذهب احرقته وذوقوا فتنتكم أي حرقكم وعذابكم قاله قتادة وغريه ان املتقني يف جنات وعيون اآلية روى 
د ان يكون من املتقني حىت يدع ما ال باس به حذرا ملا به الباس قال ابو قال ال يبلغ العب -الترمذي عن النيب ص 

عيسى هذا حديث حسن انتهى وقوله سبحانه يف املتقني آخذين ما آتاهم رهبم أي حمصلني ما اعطاهم رهبم سبحانه 
الصاحل ت وروى  من جناته ورضوانه وانواع كراماته اهنم كانوا قبل ذلك يريد يف الدنيا حمسنني بالطاعات والعمل

قال لو ان ما يقل ظفر مما يف اجلنة بدا لتزخرف له ما بني خوافق  -الترمذي عن سعد بن ايب وقاص عن النيب ص 
السموات واالرض ولو ان رجال من اهل اجلنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 

هجعون ان نومهم كان قليال الشتغاهلم بالصالة والعبادة النجوم انتهى ومعىن قوله كانوا قليال من الليل ما ي
واهلجوع النوم وقد قال احلسن يف تفسري هذه اآلية كابدوا قيام الليل ال ينامون منه اال قليال واما اعراب اآلية فقال 

ا يهجعون فما الضحاك يف كتاب الطربي ما يقتضي ان املعىن كانوا قليال يف عددهم ومت خرب كان مث ابتدأ من الليل م
نافية وقليال وقف حسن وقال مجهور النحويني ما مصدرية وقليال خرب كان واملعىن كانوا قليال من الليل هجوعهم 

وعلى هذا االعراب جييء قول احلسن وغريه وهو الظاهر عندي ان املراد كان هجوعهم من الليل قليال قيل لبعض 
ل ما يهجعون وحنن قليال من الليل ما نقوم فقال رحم اهللا امرأ رقد اذا التابعني مدح اهللا قوما كانوا قليال من اللي

نعس واطاع ربه اذا استيقظ وقوله تعاىل وباالسحار هم يستغفرون قال احلسن معناه يدعون يف طلب املغفرة ويروى 
االسحار مبعىن يف ان ابواب اجلنة تفتح سحر كل ليلة قال ابن زيد السحر السدس االخر من الليل والباء يف قوله ب

  قاله ابو البقاء انتهى ومن كالم اجلوزي يف املنتخب يا 

اخي عالمة احملبة طلب اخللوة باحلبيب وبيداء الليل فلوات اخللوات ملا ستروا قيام الليل يف ظالم الدجى غرية ان 
خلوات الدجى ونادى يطلع الغري عليهم سترهم سبحانه بستر فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة اعني ملا صفت 

اذان الوصال اقم فالنا وامن فالنا خرجت باالمساء اجلرائد وفاز األحباب بالفوائد وانت غافل راقد أه لو كنت معهم 
اسفا لك لو رأيتهم ألبصرت طالئع الصديقني يف اول القوم وشاهدت ساقه املستغفرين يف الركب ومسعت استغاثة 

ا غافل وقد دارت كؤس املناجات بني مزاهر التالوات فاسكرت قلب الواجد احملبني يف وسط الليل لو رأيتهم ي
ورقمت يف مصاحف الوجنات تعرفهم بسيماهم يا طويل النوم فاتتك مدحة تتجاىف وحرمت منحة واملستغفرين يا 

تغفار اىل هذا ان هللا تعاىل رحيا تسمى الصبيحة خمزونه حتت العرش هتب عند االسحار فتحمل الدعاء واالنني واالس
حضرة العزيز اجلبار انتهى ويف امواهلم حق اآلية الصحيح اهنا حمكمة وان هذا احلق هو على وجه الندب ومعلوم 

يراد به متعارف وكذلك قيام الليل الذي مدح به ليس من الفرائض واكثر ما تقع الفضيلة بفعل املندوبات واحملروم 
نه فيناله حرمان وفاقة وهو مع ذلك ال يسئل فهذا هو الذي له حق يف هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قرهبا م

اموال األغنياء كما للسائل حق وما وقع من ذكر اخلالف فيه فريجع اىل هذا وبعد هذا حمذوف تقديره فكونوا ايها 
لنظر يف الناس مثلهم وعلى طريقهم ويف األرض آيات ملن اعترب وايقن وقوله سبحانه ويف انفسكم احالة على ا

شخص االنسان وما فيه من العرب وامر النفس وحياهتا ونطقها واتصال هذا اجلزء منها بالعقل قال ابن زيد امنا 
القلب مضغة يف جوف ابن آدم جعل اهللا فيه العقل افيدري احد ما ذلك العقل وما صفته وكيف هو ت قال ابن 

  العريب يف رحلته اعلم ان معرفة 

ا عليه وآكده اذا ال يعرف ربه اال من عرف نفسه قال تعاىل ويف انفسكم افال تبصرون وغري العبد نفسه من اوىل م
ما آية يف ذلك مث قال وال ينكر عاقل وجود الروح من نفسه وان كان مل يدرك حقيقته كذلك ال يقدر ان ينكر 



نه ويف السماء رزقكم قال وجود الباري سبحانه الذي دلت افعاله عليه وان مل يدرك حقيقته انتهى وقوله سبحا
جماهد وغريه هو املطر وقال واصل االحدب اراد القضاء والقدر أي الرزق عند اهللا يايت به كيف شاء سبحانه ال 
رب غريه وتوعدون حيتمل ان يكون من الوعد وحيتمل ان يكون من الوعيد قال الضحاك املراد من اجلنة والنار 

ل ابن سريين املراد الساعة مث اقسم سبحانه بنفسه على صحة هذا القول واخلرب وقال جماهد املراد اخلري والشر وقا
وشبهه يف اليقني به بالنطق من االنسان وهو عنده يف غاية الوضوح وما زائدة تعطى تاكيدا والنطق يف هذه اآلية هو 

آلية فقال من احوج الكالم باحلروف واالصوات يف ترتيب املعاين وروي ان بعض االعراب الفصحاء مسع هذه ا
قال قاتل اهللا قوما  -الكرمي اىل ان حيلف واحلكاية بتمامها يف كتاب الثعليب وسبل اخلريات وروي ان النيب ص 

قال لو فر احدكم من رزقه لتبعه كما  -اقسم هلم رهبم بنفسه فلم يصدقوه وروى ابو سعيد اخلدري ان النيب ص 
تاب القصد اىل اهللا سبحانه للمحاسيب قال قلت لشيخنا من اين وقع يتبعه املوت واحاديث الرزق كثرية ومن ك

االضطراب يف القلوب وقد جاءها الضمان من اهللا عز و جل قال من وجهني احدمها قلة املعرفة حبسن الظن والقاء 
د التهم من اهللا عز و جل والوجه الثاين ان يعارضها خوف الفوت فتستجيب النفس للداعي ويضعف اليقني ويع

الصرب فيظهر اجلزع قلت شيء غري هذا قال نعم ان اهللا عز و جل وعد االرزاق وضمن وغيب االوقات ليخترب اهل 
  العقول ولوال ذلك لكان كل املومنني راضني صابرين متوكلني لكن اهللا عز و جل اعلمهم انه 

العام وتفاوت العباد يف رازقهم وحلف هلم على ذلك وغيب عنهم اوقات العطاء فمن ها هنا عرف اخلاص من 
الصرب والرضا واليقني والتوكل والسكون فمنهم كما علمت ساكن ومنهم متحرك ومنهم راض ومنهم ساخط 
ومنهم جزع فعلى قدر ما تفاوتوا يف املعرفة تفاوتوا يف اليقني وعلى قدر ما تفاوتوا يف اليقني تفاوتوا يف السكون 

ه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اآلية قد تقدم قصصها وعليم أي عامل والرضا والصرب والتوكل اه وقوله سبحان
 -وهو اسحاق عليه السالم ت ولنذكر هنا شيئا يف آداب الطعام قال النووي روى ابن السين بسنده عن النيب ص 

 صحيح مسلم انه كان يقول يف الطعام اذا قرب اليه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اهللا انتهى ويف
قال اذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا تعاىل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت  -عن جابر عن النيب ص 

لكم وال عشاء واذا دخل فلم يذكر اهللا تعاىل عند دخوله قال الشيطان ادركتم املبيت واذا مل يذكر اهللا تعاىل عند 
قال ان الشيطان يستحل الطعام ان ال يذكر  -حيح مسلم عن النيب ص طعامه قال ادركتم املبيت والعشاء ويف ص

اسم اهللا عليه احلديث انتهى والصرة الصيحة كذا فسره ابن عباس ومجاعة قال الطربي عن بعضهم قالت اوه 
بصياح وتعجب وقال النحاس يف صرة يف مجاعة نسوة وقوله فصكت وجهها معناه ضربت وجهها استهواال ملا 

ل سفيان وغريه ضربت بكفها جبهتها وهذا مستعمل يف الناس حىت االن وقوهلم كذلك قال ربك أي مسعت وقا
كقولنا الذي اخربناك وقوله تعاىل حجارة من طني بيان خيرج عن معتاد حجارة الربد اليت هي من ماء ويروى انه 

ىل انه اخرج بامره من كان يف طني طبخ يف نار جهنم حىت صار حجارة كاآلجر ومسومة نعت حلجارة مث اخرب تعا
  قرية لوط من املومنني منجيا هلم واعاد الضمري على القرية وان مل جير هلا قبل ذلك ذكر لشهرة 

امرها قال املفسرون ال فرق بني تقدم ذكر املؤمنني وتأخره وامنا مها وصفان ذكرهم اوال باحدمها مث أخرا بالثاين قيل 
االسالم قال ع ويظهر يل ان يف املعىن زيادة حتسن التقدمي لالميان وذلك انه ذكره مع  فاآلية دالة على ان االميان هو

االخراج من القرية كأنه يقول نفذ امرنا باخراج كل مؤمن وال يشترط فيه ان يكون عامال بالطاعات بل التصديق 
لة التصديق واالعمال والبيت من باهللا فقط مث ملا ذكر حال املوجودين ذكرهم بالصفة اليت كانوا عليها وهي الكام



املسلمني هو بيت لوط عليه السالم وكان هو وابنتاه ويف كتاب الثعليب وقيل لوط واهل بيته ثالثة عشر وهلكت 
امرأته فيمن هلك وهذه القصة ذكرت على جهة ضرب املثل لقريش وحتذيرا ان يصيبهم مثل ما اصاب هؤالء 

سدوم آية قال ابو حيان ويف موسى أي ويف قصه موسى انتهى وقوله سبحانه  وقوله وتركنا فيها أي يف القرية وهي
يف فرعون فتوىل بركته أي اعرض عن امر اهللا وركنه هو سلطانه وجنده وشدة امره وقول فرعون يف موسى ساحرا 

و وهذا او جمنون و تقسيم ظن ان موسى ال بد ان يكون احد هذين القسمني وقال ابو عبيدة او هنا مبعىن الوا
ضعيف ال داعية اليه يف هذا املوضع وقوله ما تذر من شيء اتت عليه أي ما تدع من شيء اتت عليه مما اذن هلا يف 
اهالكه اال جعلته كالرميم وهو الفاين املتقطع يبسا او قدما من األشجار والورق والعظام وروي يف حديث ان تلك 

فتنتزع من بني الناس وتذهب به وقوله سبحانه ويف مثود اذا قيل الريح كانت هتب على الناس فيهم العادي وغريه 
هلم متتعوا أي اذ قيل هلم يف أول بعث صاحل وهذا قول احلسن وحيتمل اذ قيل هلم بعد عقر الناقة متتعوا يف دركم 

وحيتمل ان ثالثة ايام وهو قول الفراء وقوله فاخذهتم الصاعقة وهم ينظرون أي يبصرون بعيوهنم وهذا قول الطربي 
  يريد وهم ينتظرون يف تلك االيام الثالثة وهذا قول جماهد فما استطاعوا من 

قيام أي من مصارعهم قاله بعض املفسرين وقال قتادة وغريه معناه من قيام باالمر النازل هبم وال دفعه عنهم وقم 
واما على الضمري يف قوله نوح بالنصب وهو عطف اما على الضمري يف قوله فاخذهتم اذ هو مبنزلة اهلكتهم 

فنبذناهم وقوله والسماء نصب باضمار فعل تقديره وبنينا السماء بنيناها وااليد القوة قاله ابن عباس وغريه وانا 
ملوسعون أي يف بناء السماء أي جعلناها واسعة قاله ابن زيد ابو البقاء فنعم املاهدون أي حنن فحذف املخصوص 

شيء خلقنا زوجني قال جماهد معناه ان هذه اشارة اىل املتضادات واملتقابالت من انتهى وقوله سبحانه ومن كل 
االشياء كالليل والنهار والشقاوة والسعادة واهلدى والضالل والسماء واالرض والسواد والبياض والصحة واملرض 

بن زيد وغريه هي اشارة واالميان والكفر وحنو هذا ورجحه الطربي بانه ادل على القدرة اليت توجد الضدين وقال ا
اىل االنثى والذكر من كل حيوان ت واالول احسن لشموله ملا ذكره ابن زيد وقوله سبحانه ففروا اىل اهللا اآلية امر 

بالدخول يف االميان وطاعة الرمحن ونبه بلفظ الفرار على ان وراء الناس عقابا وعذابا يفر منه فجمعت لفظه فروا 
واسند ابو بكر امحد بن احلسني البيهقي يف دالئل النبوءة تصنيفه عن كثري بن عبد اهللا  بني التحذير واالستدعاء ت

كان يف املسجد فسمع كالما من زاويته واذا هو بقائل يقول اللهم اعين على  -عن ابيه عن جده ان رسول اهللا ص 
قال الرجل اللهم ارزقين شوق حني مسع ذلك اال تضم اليها اختها ف -ما ينجيين مما خوفتين فقال رسول اهللا ص 

الصادقني اىل ما شوقتهم اليه وفيه فذهبوا ينظرون فاذا هو اخلضر عليه السالم انتهى خمتصرا وقوله تعاىل كذلك أي 
عزاه اهللا عز و جل مبا اخرب به عن االمم  -سرية االمم كذلك قال عياض فهذه اآلية ونظائرها تسلية للنيب ص 

  ها وانه ليس اول من السالفة ومقاهلا النبيائ

لقي ذلك انتهى من الشفا وقوله سبحانه اتواصوا به توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة يف تكذيب االنبياء 
على تفرق ازماهنم أي مل يتواصوا لكنهم فعلوا فعال كأنه فعل من تواصي والعلة يف ذلك ان مجيعهم طاغ والطاغي 

 فتول عنهم أي عن احلرص املفرط عليهم وذهاب النفس حسرات ولست املستعلي يف االرض املفسد وقوله تعاىل
مبلوم اذ قد بلغت وذكر فإن الذكرى نافعة للمؤمنني وملن قضي له ان يكون منهم وقوله سبحانه وما خلقت اجلن 

لعبودية واالنس اال ليعبدون قال ابن عباس وعلي املعىن ما خلقت اجلن واالنس اال آلمرهم بعباديت وليقروا يل با
وقال زيد بن اسلم وسفيان هذا خاص واملراد ما خلقت الطائعني من اجلن واالنس اال لعباديت ويؤيد هذا التأويل ان 



انه قرأ وما خلقت اجلن واالنس من املؤمنني اال ليعبدون وقال ابن عباس ايضا معىن  -ابن عباس روى عن النيب ص 
لك على قوانني شرع وعلى هذا التأويل فجميعهم من مؤمن وكافر ليعبدون ليتذللوا يل ولقدريت وان مل يكن ذ

متذلل هللا عز و جل اال تراهم عند القحوط واالمراض وغري ذلك كيف خيضعون هللا ويتذللون ت قال الفخر فإن 
عن مل خيل قيل ما العبادة اليت خلق اهللا اجلن واالنس هلا قلنا التعظيم المر اهللا والشفقة على خلق اهللا فان هذين النو

شرع منهما وأما خصوص العبادات فالشرائع خمتلفة فيها بلوضع واهليئة والقلة والكثرة والزمان واملكان والشرائط 
واالركان انتهى ونقل الثعليب وغريه عن جماهد اال ليعبدون أي ليعرفوين قال صاحب الكلم الفارقية املعرفة باهللا متأل 

عربة وحياء وخجلة والصدر خشوعا وحرمة واجلوارح استكانة وذلة وطاعة القلب مهابة وخمافة والعني عربة و
وخدمة واللسان ذكرا ومحدا والسمع اصغاء وتفهما واخلواطر يف مواقف املناجات مخودا والوساوس اضمحالال 

  انتهى وقوله سبحانه ما اريد منهم من رزق أي ان يرزقوا انفسهم وال غريهم 

وا خلقي قاله ابن عباس وحيتمل ان يريد ان ينفعوين واملتني الشديد ت وروينا يف وقوله ان يطعمون أي ان يطعم
قال ان اهللا عز و جل يقول يا بن آدم تفرغ لعباديت امأل صدرك غىن  -كتاب الترمذي عن ايب هريرة عن النيب ص 

فيه عن انس قال وأسد فقرك واال تفعل مألت يدك شغال ومل اسد فقرك قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروينا 
من كانت اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه ومجع له مشله واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت  -قال رسول اهللا ص 

الدنيا مهه جعل اهللا فقره بني عينيه وفرق عليه مشله ومل يأته من الدنيا اال ما قدر له انتهى وقوله سبحانه فان للذين 
ب احلظ والنصيب واصله من الدلو وذلك ان الذنوب هو ملء الدلو من املاء وكذا ظلموا يريد اهل مكة والذنو

  قال ابن حيان ذنوبا أي نصيبا انتهى واصحاهبم يراد هبم من تقدم من االمم املعذبة وباقي اآلية وعيد بني 
  تفسري سورة والطور وهي مكية بامجاع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
مسطور اآلية هذه خملوقات اقسم اهللا عز و جل هبا تنبيها على النظر واالعتبار هبا قوله عز و جل والطور وكتاب 

املؤدي اىل توحيد اهللا واملعرفة بواجب حقه سبحانه قال بعض اللغويني كل جبل طور فكانه سبحانه اقسم باجلبال 
سيناء وهو الذي اقسم  وقال آخرون الطور كل جبل اجرد ال ينبت شجرا وقال نوف البكايل املراد هنا جبل طور

  اهللا به لفضله على اجلبال والكتاب املسطور معناه بامجاع املكتوب 

اسطار واختلف الناس يف هذا الكتاب املقسم به فقال بعض املفسرين هو الكتاب املنتسخ من اللوح احملفوظ 
عاىل انه يتخلد يف رق منشور وقيل للمالئكة لتعرف منه مجيع ما تفعله وتصرفه يف العامل وقيل هو القرآن اذ قد علم ت

هو الكتب املنزلة وقيل هو الكتاب الذي فيه اعمال اخللق وهو الذي ال يغادر صغرية وال كبرية والرق الورق املعدة 
للكتب وهي مرققة فلذلك مسيت رقا وقد غلب االستعمال على هذا الذي هو من جلود احليوان واملنشور خالف 

هذا البيت املعمور يدخله كل يوم  -و الذي ذكر يف حديث االسراء قال جربيل للنيب ص املطوي والبيت املعمور ه
سبعون الف ملك ال يعودون اليه آخر ما عليهم وهبذا هي عمارته وهو يف السماء السابعة وقيل يف السادسة وقيل 

د يف كل مساء بيت معمور ويف انه مقابل للكعبة لو وقع حجر منه لوقع على ظهر الكعبة وقال جماهد وقتادة وابن زي
كل أرض كذالك وهي كلها على خط من الكعبة وقال علي بن ايب طالب قال السهيلي والبيت املعمور امسه عريبا 

قال وهب بن منبه من قال سبحان اهللا وحبمده كان له نور ميأل ما بني عريبا وحريبا وهي األرض السابعة انتهى 
ف الناس يف البحر املسجور فقال جماهد وغريه املوقد نارا وروي ان البحر هو والسقف املرفوع هو السماء واختل



جهنم وقال قتادة املسجور اململوء وهذا معروف من اللغة ورجحه الطربي وقال ابن عباس هو الذي ذهب ماؤه 
وقيل يوقد فاملسجور الفارغ وروي ان البحار يذهب ماؤها يوم القيامة وهذا معروف يف اللغة فهو من االضداد 

البحر نارا يوم القيامة فذلك سجره وقال ابن عباس ايضا املسجور احملبوس ومنه ساجور الكلب وهي القالدة من 
عود او حديد متسكه وكذلك لوال ان البحر ميسك لفاض على األرض واجلمهور على انه حبر الدنيا وقال منذر بن 

  يف الفرس وان وجدناه  -كما قال ص سعيد املقسم به جهنم ومساها حبرا لسعتها ومتوجها 

لبحرا والقسم واقع على قوله ان عذاب ربك لواقع يريد عذاب اآلخرة واقع للكافرين قاله قتادة قال الشيخ عبد 
احلق يف العاقبة ويروى ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مسع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسطور قال هذا قسم حق 

قوله عز و جل ان عذاب ربك لواقع ظن ان العذاب قد وقع به فغشي عليه انتهى ومتور معناه فلما بلغ القارىء اىل 
تذهب وجتيء بالرياح متقطعة متفتتة وسري اجلبال هو يف اول االمر مث تتفتت حىت تصري آخرا كالعهن املنفوش 

دع اليتيم ويف الكالم حمذوف ويدعون قال ابن عباس وغريه معناه يدفعون يف اعناقهم بشدة واهانة وتعتمة ومنه ي
تقديره يقال هلم هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون توبيخا وتقريعا هلم مث وقفهم سبحانه بقول افسحر هذة اآلية مث قيل 
هلم على جهة قطع رجائهم اصربوا او ال تصربوا سواء عليكم أي عذابكم حتم فسواء جزعكم وصربكم ال بد من 

نه ان املتقني يف جنات ونعيم اآلية حيتمل ان يكون من خطاب اهل النار فيكون اخبارهم جزاء اعمالكم وقوله سبحا
 -بذلك زيادة يف غمهم وسوء حاهلم نعوذ باهللا من سخطه وحيتمل وهو االظهر ان يكون اخبارا للنيب ص 

 الفرق ويقع ومعاصريه ملا فرغ من ذكر عذاب الكفار عقب بذكر نعيم املتقني جعلنا اهللا منهم بفضله ليبني
التحريض على االميان واملتقون هنا متقوا الشرك ألهنم ال بد من مصريهم اىل اجلنات وكلما زادت الدرجة يف 

التقوى قوي احلصول يف حكم اآلية حىت ان املتقني على اإلطالق هم يف هذه اآلية قطعا على اهللا تعاىل حبكم خربه 
حني مسرورين وقال ابو عبيدة هو من باب البن وتامر أي هلم فاكهة الصادق وقرأ مجهور الناس فاكهني ومعناه فر

قال ع واملعىن االول ابرع وقرأ خالد فيما روى ابو حامت فكهني والفكه والفاكه املسرور املتنعم وقوله تعاىل مبا 
املعاصي الذي أتاهم رهبم أي من انعامه ورضاه عنهم وقوله تعاىل ووقاهم رهبم عذاب اجلحيم هذا متمكن يف متقى 

  ال يدخل 

النار ووقاهم مشتق من الوقاية وهي احلائل بني الشيء وبني ما يضره وقوله كلوا واشربوا أي يقال هلم كلوا 
واشربوا وهنيئا نصب على املصدر وقوله مبا كنتم تعملون معناه ان رتب اجلنة ونعيمها حبسب االعمال واما نفس 

العباد الصاحلات ال توجب على اهللا تعاىل التنعيم اجيابا لكنه سبحانه قد جعلها  دخوهلا فهو برمحة اهللا وفضله واعمال
امارة على من سبق يف علمه تنعيمه وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الذي يف االعمال واحلور مجع حوراء وهي 

اهلا ويف قراءة ابن البيضاء القوية بياض بياض العني وسواد سوادها والعني مجع عيناء وهي كبرية العينني مع مج
مسعود والنخعي وزوجناهم بعيس عني قال ابو الفتح العيساء البيضاء وقوله سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
باميان احلقنا هبم ذرياهتم اختلف يف معىن اآلية فقال ابن عباس وابن جبري واجلمهور اخرب اهللا تعاىل ان املؤمنني الذين 

الميان يلحق االبناء يف اجلنة مبراتب اآلباء وان مل يكن االبناء يف التقوى واالعمال كاآلباء كرامة اتبعتهم ذريتهم يف ا
فجعلوا احلديث تفسري لآلية وكذلك وردت احاديث تقتضي  -لآلباء وقد ورد يف هذا املعىن حديث عن النيب ص 

ضا والضحاك معىن اآلية ان اهللا تعاىل يلحق االبناء ان اهللا تعاىل يرحم اآلباء رعيا لألبناء الصاحلني وقال ابن عباس اي
الصغار باحكام اآلباء املؤمنني يعين يف املوارثة والدفن يف مقابر املسلمني ويف احكام اآلخرة يف اجلنة وقال منذر بن 



فة سعيد هي يف الصغار ال يف الكبار قال ع وارجح األقوال يف هذه اآلية القول االول ألن اآليات كلها يف ص
احسان اهللا تعاىل اىل اهل اجلنة فذكر من مجلة احسانه سبحانه انه يرعى احملسن يف املسيء ولفظة احلقنا تقتضي ان 
للملحق بعض التقصري يف األعمال ت واظهر من هذا ما اشار اليه الثعليب يف بعض انقاله ان اهللا تعاىل جيمع لعبده 

  املؤمن ذريته يف اجلنة كما كانوا يف الدنيا 

انتهى ومل يتعرض لذكر الدرجات يف هذا التاويل وهو احسن ألنه قد تقرر ان رفع الدرجات هي بأعمال العاملني 
وااليات واالحاديث مصرحة بذلك وملا يلزم على التأويل االول ان يكون كل من دخل اجلنة مع آدم عليه السالم 

 هذا املعىن منعين من امتامه ما قصدته من يف درجة واحدة إذ هم كلهم ذريته وقد فتحت لك بابا للبحث يف
االختصار وباهللا التوفيق وقوله وما التناهم أي نقصناهم ومعىن اآلية ان اهللا سبحانه يلحق االبناء باآلباء وال ينقص 
اآلباء من اجورهم شيئا وهذا تأويل الدمجهور وحيتمل ان يريد من عمل اآلبناء من شيء من حسن او قبيح وهذا 

ابن زيد ويؤيده قوله سبحانه كل امرئى مبا كسب رهني والرهني املرهتن ويف هذه األلفاظ وعيد وامددت تأويل 
الشيء اذا سربت اليه شيأ آخر يكثره او يكثر لديه وقوله مما يشتهون اشارة اىل ما روي من ان املنعم اذا اشتهى 

ليس يكون يف اجلنة حلم حيتز وال يتكلف فيه الذبح حلما نزل ذلك احليوان بني يديه على اهليئة اليت اشتهاه فيها و
  والسلخ والطبخ وباجلملة ال كلفة يف اجلنة ويتنازعون معناه يتعاطون ومنه قول األخطل 

  ... صاح الدجاج وحانت وقعة الساري ... نازعته طيب الراح الشمول وقد ... 
م جتاذب مالعبة ال جتاذب منازعة وفيه نوع لذة قال الفخر وحيتمل ان يقال التنازع التجاذب وحينئذ يكون جتاذهب

وهو بيان ملا عليه حال الشراب يف الدنيا فإهنم يتفاخرون بكثرة الشرب وال يتفاخرون بكثرة االكل انتهى والكأس 
االناء فيه الشراب وال يقال يف فارغ كأس قاله الزجاج واللغو السقط من القول والتأثيم يلحق مخر الدنيا يف نفس 

هبا ويف األفعال اليت تكون من شاربيها وذلك كله منتف يف اآلخرة ت قال الثعليب وقال ابن عطاء أي لغو يكون شر
  يف جملس حمله جنة عدن والساقي فيه املالئكة وشرهبم على ذكر اهللا ورحياهنم حتية من عند اهللا والقوم 

يأمثون يف شرهبا انتهى واللؤلؤ املكنون امجل اللؤلؤ  اضياف اهللا وال تأثيم أي فعل يؤمثهم وهو تفعيل من االمث أي ال
اذا كان الغلماء  -ألن الصون والكن حيسنه قال ابن جبري اراد الذي يف الصدف مل تنله االيدي وقيل للنيب ص 

كاللؤلؤ املكنون فكيف املخدومون قال هم كالقمر ليلة البدر ت وهذا تقريب لالفهام واال فجمال اهل اجلنة اعظم 
هذا يدل على ذلك احاديث صحيحة ففي صحيح مسلم من حديث ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول  من

ان اول زمرة يدخلون اجلنة ويف رواية من اميت على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على اشد  -اهللا ص 
 -صحيح مسلم ايضا عن النيب ص كوكب دري يف السماء اضاءة ويف رواية مث هم بعد ذلك منازل احلديث ويف 

ان يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة فتهب ريح الشمال فتحثو يف وجوههم وثياهبم ويزدادون حسنا ومجاال فيقول هلم 
اهلوهم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال فيقولون وانتم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال انتهى وقد اشار 

طرف من هذا املعىن ملا تكلم على رؤية العارفني هللا سبحانه يف اآلخرة قال بعد كالم وال يبعد ان  الغزايل وغريه اىل
تكون الطاف الكشف والنظر يف اآلخرة متوالية اىل غري هناية فال يزال النعيم واللذة متزايدة ابد اآلباد وللشيخ ايب 

د من دون اهللا ولو كشف عن نور املؤمن العاصي احلسن الشاذيل هنا كالم حسن قال لو كشف عن نور املؤمن لعب
لطبق السماء واألرض فكيف بنور املؤمن املطيع نقل كالمه هذا ابن عطاء وابن عباد انظره مث وصف تعاىل عنهم 

اهنم يف مجلة تنعمهم يتساءلون أي عن احواهلم وما نال كل واحد منهم واهنم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم عذاب 



شفاق اشد اخلشية ورقة القلب والسموم احلار وندعوه حيتمل ان يريد الدعاء على بابه وحيتمل ان يريد االخرة واال
  نعبده وقرأ نافع والكساءي انه 

بفتح اهلمزة والباقون بكسرها والرب الذي يرب وحيسن وقوله سبحانه فذكر امر لنبيه عليه السالم بادامة الدعاء اىل 
له فما انت بانعام اهللا عليك ولطفه بك كاهن وال جمنون وقوله سبحانه ام يقولون أي اهللا عز و جل مث قال مونسا 

حىت قال قائل منهم  -بل يقولون شاعر اآلية روي ان قريشا اجتمعت يف دار الندوة فكثرت آراؤهم يف النيب ص 
بغة واالعشى وغريهم تربصوا به ريب املنون أي حوادث الدهر فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهري والنا

فافترقوا على هذه املقالة فنزلت اآلية يف ذلك والتربص االنتظار واملنون من امساء املوت وبه فسر ابن عباس وهو 
امنا فاطمة بضعة مين يريبين  -ايضا من امساء الدهر وبه فسر جماهد والريب هنا احلوادث واملصائب ومنه قوله ص 

وا وعيد يف صيغة امر وقوله سبحانه ام تأمرهم احالمهم هبذا االحالم العقول وقوله ما راهبا احلديث وقوله قل تربص
هبذا حيتمل ان يشري اىل هذه املقالة هو شاعر وحيتمل ان يشري اىل ما هم عليه من الكفر وعبادة االصنام وتقوله معناه 

أتوا حبديث مثله والضمري يف مثله قال عن الغري انه قال فهي عبارة عن كذب خمصوص مث عجزهم سبحانه بقوله فلي
عائد على القرآن وقوله ان كانوا صادقني ت أي يف ان حممدا تقوله قاله الثعليب وقوله سبحانه ام خلقوا من غري 

شيء قال الثعليب قال ابن عباس من غري اب وال ام فهم كاجلماد ال يعقلون وال تقوم هللا عليهم حجة اليسوا خلقوا 
ل ابن كيسان ام خلقوا عبثا وتركوا سدى من غري شيء أي لغري شيء ال يؤمرون وال ينهون ام من نطفة وعلقة وقا

هم اخلالقون النفسهم فال يامترون المر اهللا انتهى وعرب ع عن هذا بان قال وقال آخرون معناه ام خلقوا لغري علة 
كون املعىن ام خلقوا من غري شيء وال لغاية عقاب وثواب فهم لذلك ال يسمعون وال يتشرعون ت وقد حيتمل ان ي

  خلقهم أي من غري موجد اوجدهم ويدل عليه مقابلته بقوله ام هم 

اخلالقون وهكذا قال الغزايل يف االحياء قال وقوله عز و جل ام خلقوا من غري شيء أي من غري خالق انتهى بلفظه 
خيلق شيء اال من شيء انتهى وقال الفخر قوله من كتاب آداب التالوة قال الغزايل وال يتوهم ان اآلية تدل انه ال 

تعاىل من غري شيء فيه وجوه املنقول منها ام خلقوا من غري خالق وقيل ام خلقوا ال لغري شيء عبثا وقيل ام خلقوا 
من غري اب وام انتهى واحسنها االول كما قال الغزايل واهللا اعلم مبا اراد سبحانه ويف الصحيح عن جبري بن مطعم 

يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ هذه اآلية ام خلقوا من غري شيء ام هم اخلالقون اىل قوله  -عت النيب ص قال مس
املصيطرون كاد قليب ان يطري ويف رواية وذلك اول ما وقر االميان يف قليب انتهى واسند ابو بكر بن اخلطيب يف 

هل بدر فسمعته يقرأ يف املغرب بالطور فكأمنا تصدع يف فداء ا -تارخيه عن جبري بن مطعم قال اتيت رسول اهللا ص 
قليب حني مسعت القرآن انتهى وقوله سبحانه ام عندهم خزائن ربك مبنزلة قوله ام عندهم االستغناء يف مجيع االمور 

واملصيطر القاهر وبذلك فسر ابن عباس اآلية والسلم السبب الذي يصعد به كان ما كان من خشب او بناء او 
غري ذلك واملعىن اهلم سلم اىل السماء يستمعون فيه أي عليه او منه وهذه حروف يسد بعضها مسد بعض  حبال او

واملعىن يستمعون اخلرب بصحة ما يدعونه فليأتوا باحلجة املبينة يف ذلك وقوله سبحانه ام عندهم الغيب اآلية قال ابن 
ون به مث قال ام يريدون كيدا بك وبالشرع مث جزم عباس يعين ام عندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون ما فيه وخيرب

اخلرب بأهنم هم املكيدون أي هم املغلوبون فسمى غلبتهم كيدا اذ كانت عقوبة الكيد مث قال سبحانه ام هلم اله غري 
تهى اهللا يعصمهم ومينعهم من اهلالك قال الثعليب قال اخلليل ما يف سورة الطور كلها من ذكر ام كله استفهام هلم ان

  مث نزه تعاىل نفسه عما يشركون به وقوله وان يروا كسفا أي قطعة يقولون لشدة معاندهتم 



هذا سحاب مركوم بعضه على بعض وهذا جواب لقوهلم فاسقط علينا كسفا من السماء وقوهلم او تسقط السماء 
تعاىل فذرهم وما جرى جمراه  كما زعمت علينا كسفا يقول لو فعلنا هذا هبم ملا آمنوا ولقالوا سحاب مركوم وقوله

من املوادعة منسوخ بآية السيف واجلمهور ان يومهم الذي فيه يصعقون هو يوم القيامة وقيل هو موهتم واحدا 
واحدا وحيتمل ان يكون يوم بدر الهنم عذبوا فيه والصعق التعذيب يف اجلملة وان كان االستعمال قد كثر فيما 

وحنوه مث اخرب تعاىل بان هلم دون هذا اليوم أي قبله عذابا واختلف يف تعيينه يصيب االنسان من الصيحة املفرطة 
فقال ابن عباس وغريه هو بدر وحنوه وقال جماهد هو اجلوع الذي اصاهبم وقال الرباء بن عازب وابن عباس ايضا 

جلميع قال الفخر ان هو عذاب القرب وقال ابن زيد هي مصائب الدنيا اذ هي هلم عذاب ت وحيتمل ان يكون املراد ا
قلنا ان العذاب هو بدر فالدين ظلموا هم اهل مكة وان قلنا العذاب هو عذاب القرب فالذين ظلموا عام يف كل ظامل 

انتهى مث قال تعاىل لنبيه واصرب حلكم ربك فانك باعيننا أي مبرأي ومنظر نرى ونسمع ما تقول وانك يف حفظنا 
بعني وهذه اآلية ينبغي ان يقررها كل مومن يف نفسة فاهنا تفسح مضايق الدنيا  وحيطتنا كما تقول فالن يرعاه امللك

وقوله سبحانه وسبح حبمد ربك قال ابو االحوص هو التسبيح املعروف يقول يف كل قيام سبحان اهللا وحبمده وقال 
قال حق على كل عطاء املعىن حني تقوم من كل جملس ت ويف تفسري امحد بن نصر الداودي قال وعن ابن املسيب 

مسلم ان يقول حني يقوم اىل الصالة سبحان اهللا وحبمده لقول اهللا سبحانه لنبيه وسبح حبمد ربك حني تقوم انتهى 
وقال ابن زيد هي صالة النوافل وقال الضحاك هي الصلوات املفروضة ومن قال هي النوافل جعل ادبار النجوم 

  الصحابة والتابعني وقد روي مرفوعا ومن جعله التسبيح املعروف ركعيت الفجر وعلى هذا القول مجاعة كثرية من 

جعل قوله حني تقوم مثاال أي حني تقوم وحني تقعد ويف كل تصرفك وحكى منذر عن الضحاك ان املعىن حني تقوم 
  يف الصالة بعد تكبرية االحرام فقل سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك احلديث 

  بامجاع  تفسري سورة والنجم وهي مكية
وجهر بقراءهتا يف احلرم واملشركون يستمعون وفيها سجد وسجد معه  -وهي اول سورة اعلن هبا رسول اهللا ص 

املومنون واملشركون واجلن واالنس غري ايب هلب فانه رفع حفنة من تراب اىل جبهته وقال يكفيين هذا ت والذي 
وسجد من خلفه اال رجال رأيته اخذ كفا من  - خرجه البخاري يف صحيحه عن ابن مسعود فسجد رسول اهللا ص

تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو امية بن خلف انتهى وسبب نزوهلا ان املشركني قالوا ان حممدا 
  يتقول القرآن وخيتلق اقواله فنزلت السورة يف ذلك 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وما غوى وما ينطق عن اهلوى اآلية قال احلسن وغريه النجم قوله عز و جل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم 

املقسم به هنا اسم جنس اراد به النجوم مث اختلفوا يف معىن هوى فقال مجهور املفسرين هوى للغروب وهذا هو 
السابق اىل الفهم من كالم العرب وقال ابن عباس يف كتاب الثعليب هوى يف االنقضاض يف اثر العفريت عند 

السمع وقال جماهد وسفيان النجم يف قسم اآلية الثريا وسقوطها مع الفجر هو هويها والعرب ال تقول استراق 
  النجم مطلقا 

اال للثريا والقسم واقع على قوله ما ضل صاحبكم وما غوي ص اذا هوى ابو البقاء العامل يف الظرف فعل القسم 
تهى قال الفخر اكثر املفسرين مل يفرقوا بني الغي احملذوف أي اقسم بالنجم وقت هويه وجواب القسم ما ضل ان

انه ال  -والضالل وبينهما فرق فالغي يف مقابلة الرشد والضالل اعم منه انتهى وما ينطق عن اهلوى يريد حممدا ص 



يتكلم عن هواه أي هبواه وشهوته وقال بعض العلماء وما ينطق القرآن املنزل عن هوى ت وهذا تاويل بعيد من 
ية كما ترى وقوله ان هو اال وحي يوحى يراد به القرآن بامجاع ت وليس هذا االمجاع بصحيح ولفظ لفظ اآل

الثعليب ان هو اال وحي أي ما نطقه يف الدين اال بوحي انتهى وهو احسن ان شاء اهللا قال الفخر الوحي اسم ومعناه 
واالشارة فان قلنا هو ضمري القرآن فالوحي الكتاب او مصدر وله معان منها االرسال واالهلام والكتابة والكالم 

اسم معناه الكتاب وحيتمل ان يقال مصدر أي ما القرآن اال ارسال أي مرسل وان قلنا املراد من قوله ان هو اال 
وحي قول حممد وكالمه فالوحي حينئذ هو االهلام أي كالمه ملهم من اهللا او مرسل انتهى والضمري يف علمه لنبينا 

ملعلم هو جربيل عليه السالم قاله ابن عباس وغريه أي علم حممدا القرآن وذو مرة معناه ذو قوة قاله وا -حممد ص 
قتادة وغريه ومنه قوله عليه السالم ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي واصل املرة من مرائر احلبل وهي فتلة 

ربيل يف اجلو وهو اذ ذاك باالفق االعلى اذ رآه واحكام عمله وقوله فاستوى قال الربيع والزجاج املعىن فاستوى ج
حبراء قد سد االفق له ستمائة جناح وحينئذ دنا من حممد عليه السالم حىت كان قاب قوسني  -رسول اهللا ص 

وكذلك رآه نزلة اخرى يف صفته العظيمة له ستمائة جناح عند السدرة وقوله مث دنا فتدىل قال اجلمهور املعىن دنا 
  مد يف االرض عند حراء وهذا هو الصحيح ان مجيع جربيل اىل حم

ما يف هذه اآليات من األوصاف هو مع جربيل ودنا اعم من تدىل فبني تعاىل بقوله فتدىل هيئة الدنو كيف كانت 
وقاب معناه قدر قال قتادة وغريه معناه من طرف العود اىل طرفه اآلخر وقال احلسن وجماهد من الوتر اىل العود يف 

لقوس عند املقبض وقوله او ادىن معناه على مقتضى نظر البشر أي لو رآه احدكم لقال يف ذلك قوسان او وسط ا
ادىن من ذلك وقيل املراد بقوسني أي قدر الذراعني وعن ابن عباس ان القوس يف اآلية ذراع يقاس به وذكر الثعليب 

ال ابن عباس املعىن فاوحى اهللا اىل عبده حممد ما اهنا لغة بعض احلجازيني وقوله تعاىل فاوحى اىل عبده ما اوحى ق
اوحى ويف قوله ما اوحى اهبام على جهة التفخيم والتعظيم قال عياض وملا كان ما كاشفه عليه السالم من ذلك 
اجلربوت وشاهده من عجائب امللكوت ال حتيط به العبارات وال تستقل حبمل مساع ادناه العقول رمز عنه تعاىل 

لكناية الدالة على التعظيم فقال تعاىل فاوحى اىل عبده ما اوحى وهذا النوع من الكالم يسميه اهل النقد باالمياء وا
والبالغة بالوحي واالشارة وهو عندهم ابلغ ابواب االجياز انتهى وقوله سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى املعىن مل 

ل التأويل منهم ابن عباس وغريه رأى حممد اهللا يكذب قلب حممد الشيء الذي رأى بل صدقه وحتققه نظرا قال اه
جعل اهللا نور بصري يف فؤادي فنظرت اليه بفؤادي وقال آخرون من املتأولني املعىن ما  -بفؤاده وقال النيب ص 

راى بعينه مل يكذب ذلك قلبه بل صدقه وحتققه وقال ابن عباس فيما روي عنه ان حممدا رأى ربه بعيين راسه 
عن هذه اآليات فقال يل هو جربيل فيها كلها قال ع وهذا  -شة وقالت انا سألت رسول اهللا ص وانكرت ذلك عائ

قاطع بكل تاويل يف اللفظ الن قول غريها امنا هو منتزع من الفاظ  -قول اجلمهور وحديث عائشة عن النيب ص 
  القرآن وقوله سبحانه افتمارنه على ما يرى قرأ محزة والكساءي 

لتاء دون الف أي افتجحدونه ت قال الثعليب واختار هذه القراءة ابو عبيد قال اهنم ال ميارونه وامنا افتمرونه بفتح ا
جحدوه واختلف يف الضمري يف قوله ولقد رآه حسبما تقدم فقالت عائشة واجلمهور هو عائد على جربيل ونزله 

رتني مرة يف االرض حبراء ومرة عند سدرة معناه مرة اخرى فجمهور العلماء ان املرءي هو جربيل عليه السالم يف امل
املنتهى ليلة االسراء رآه على صورته اليت خلق عليها وسدرة املنتهى هي شجرة نيق يف السماء السابعة وقيل هلا 

سدرة املنتهى ألهنا اليها ينتهي علم كل عامل وال يعلم ما وراءها صعدا اال اهللا عز و جل وقيل مسيت بذلك ألهنا اليها 



قال ع وهم املومنون حقا من كل جيل وقوله سبحانه عندها جنة املأوى قال  -هي من مات على سنة النيب ص ينت
اجلمهور اراد سبحانه ان يعظم مكان السدرة ويشرفه بان جنة املأوى عندها قال احلسن هي اجلنة اليت وعد هبا 

اهللا ما غشيها فما يستطيع احد ان يصفها وقد املومنون وقوله سبحانه اذ يغشى السدرة ما يغشى أي غشيها من امر 
 -ذكر املفسرون يف وصفها اقواال هي تكلف يف اآلية ألن اهللا تعاىل اهبم ذلك وهم يريدون شرحه وقد قال ص 

فغشيها الوان ال ادرى ما هي وقوله تعاىل ما زاغ البصر قال ابن عباس معناه ما جال هكذا وال هكذا وقوله وما 
جتاوز املرءي وهذا حتقيق لالمر ونفي لوجوه الريب عنه وقوله لقد رأى من آيات ربه الكربى قال طغى معناه وال 

مجاعة معناه لقد رأى الكربى من آيات ربه أي مما ميكن ان يراها البشر وقال آخرون املضى لقد رأى بعضا من 
د االفق ت وزاد الثعليب وقيل آيات ربه الكربى وقال ابن عباس وابن مسعود رأى رفرفا أخضر من اجلنة قد س

املعراج وما رأى يف تلك الليلة يف مسراه يف عوده وبدءه دليله قوله تعاىل لنريه من آياتنا اآلية قال عياض وقوله 
  تعاىل لقد رأى من آيات ربه الكربى احنصرت االفهام عن تفصيل 

اآليات على اعالم اهللا بتزكية مجلته عليه  ما أوحى وتاهت االحالم يف تعيني تلك اآليات الكربى وقد اشتملت هذه
السالم وعصمتها من اآلفات يف هذا املسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه فقلبه بقوله تعاىل ما كذب الفؤاد ما 

رأى ولسانه عليه السالم بقوله تعاىل وما ينطق عن اهلوى وبصره بقوله تعاىل ما زاغ البصر وما طغى اه وملا فرغ من 
اهللا وقدرته قال على جهة التوقيف افرأيتم الالت والعزى اآلية أي ارأيتم هذه األوثان وحقارهتا وبعدها  ذكر عظمة

عن هذه القدرة والصفات العلية والالت صنم كانت العرب تعظمة والعزى صخرة بيضاء كانت العرب أيضا 
وكانت األوس واخلزرج هتل هلا ووقف  تعبدها واما مناة فكانت باملشلل من قديد وكانت اعظم هذه األوثان عندهم

تعاىل الكفار على هذه األوثان وعلى قوهلم فيها اهنا بنات اهللا فكأنه قال أرأيتم هذه األوثان وقولكم هي بنات اهللا 
الكم الذكر وله األنثى مث قال تعاىل على جهة االنكار تلك اذا قسمة ضيزى أي عوجاء قاله جماهد وقيل جائرة قال 

وقال سفيان معناه منقوصة وقال ابن زيد معناه خمالفة والعرب تقول ضزته حقه اضيزه مبعىن منعته ابن عباس 
وضيزى من هذا التصريف قال ابو حيان والثالثة االخرى صفتان ملناة للتاكيد قيل واكدت هبذين الوصفني لعظمها 

بان اخرى مؤنث آخر ومل يوضعا للذم عندهم وقال الزخمشري واالخرى ذم وهي املتأخرة الوضيعة املقدار وتعقب 
وال للمدح ت ويف هذا التعقب تعسف والظاهر ان الوصفني معا سيقا مساق الذم ألن هؤالء الكفار مل يكتفوا 

بضالهلم يف اعتقادهم ما ال جيوز يف الالت والعزى اىل ان اضافوا اىل ذلك مناة الثالثة األخرى احلقرية وكل 
تعاىل ان هي اال امساء يعين ان هذه األوصاف من اهنا اناث واهنا آهلة تعبد وحنو هذا اال  اصنامهم حقري انتهى مث قال

امساء أي تسميات اخترعتموها انتم وآباؤكم ما انزل اهللا هبا برهانا وال حجة وما هو اال اتباع الظن وما هتوى 
  االنفس وهوى 

 ترك األفضل آلهنا جمبولة بطبعها على حب امللذ وامنا االنفس هو ارادهتا امللذة هلا وامنا جتد هوى النفس ابدا يف
يردعها ويسوقها اىل حسن العاقبة العقل والشرع وقوله سبحانه ولقد جاءهم من رهبم اهلدى فيه توبيخ هلم اذ 

يفعلون هذه القبائح واهلدى حاضر وهو حممد وشرعه واالنسان يف قوله ام لالنسان اسم جنس كانه يقول ليست 
بالتمىن والشهوات وامنا االمر كله هللا واالعمال جارية على قانون امره وهنيه فليس لكم ايها الكفرة االشياء 

مرادكم يف قولكم هذه آهلتنا وهي تشفع لنا وتقربنا اىل اهللا زلفى وحنو هذا فلله اآلخرة واالوىل أي له كل امرمها 
ي يف كتاب عيوب النفس ومن عيوب النفس كثرة ملكا ومقدورا وحتت سلطانه قال الشيخ ابو عبد الرمحن السلم



التمين والتمىن هو االعتراض على اهللا عز و جل يف قضائه وقدره ومداواهتا ان يعلم انه ال يدري ما يعقبه التمين 
اجيره اىل خري او اىل شر فاذا تيقن اهبام عاقبة متنيه اسقط عن نفسه ذلك ورجع اىل الرضى والتسليم فيستريح انتهى 

له سبحانه وكم من ملك اآلية رد على قريش يف قوهلم األوثان شفعاؤنا وكم للتكثري وهي يف موضع رفع وقو
باالبتداء واخلرب ال تغىن والغىن جلب النفع ودفع الضر حبسب األمر الذي يكون فيه الغناء وقوله سبحانه ان الذين 

ن احلق شيئا أي يف املعتقدات واملواضع اليت يريد ال يؤمنون باالخرة يعين كفار العرب وقوله وان الظن ال يغين م
االنسان ان حيرر ما يعقل ويعتقد فاهنا مواضع حقائق ال تنفع الظنون فيها واما يف االحكام وظواهرها فيجتزى فيها 
له باملظنونات مث سلى سبحانه نبيه وامره باالعراض عن هؤالء الكفرة وقوله عن ذكرنا قال الثعليب يعين القرآن وقو

سبحانه ان ربك هو اعلم مبن ضل عن سبيله اآلية متصلة يف معىن التسلية ومتضمنة وعيدا للكافرين ووعدا 
للمؤمنني واحلسىن اجلنة وال حسىن دوهنا وقد تقدم نقل األقوال يف الكبائر يف سورة النساء وغريها وحترير القول يف 

  الكبائر اهنا كل 

وعد عليها بنار يف اآلخرة او لعنة وحنو هذا وقوله اال اللمم هو استثناء يصح ان معصية يوجد فيها حد يف الدنيا او ت
يكون متصال وان قدرته منقطعا ساغ ذلك وبكل قد قيل واختلف يف معىن اللمم فقال ابو هريرة وابن عباس 

ن مواقعة هذه والشعيب وغريهم اللمم صغار الذنوب اليت ال حد فيها وال وعيد عليها ألن الناس ال يتخلصون م
الصغائر وهلم مع ذلك احلسىن اذا اجتنبوا الكبائر وتظاهر العلماء يف هذا القول وكثر املائل اليه وحكي عن ابن 

املسيب ان اللمم ما خطر على القلب يعين بذلك ملة الشيطان وقال ابن عباس معناه اال ما املوا به من املعاصي الفلتة 
وعن احلسن بن ايب احلسن انه قال يف اللمة من الزنا والسرقة وشرب اخلمر مث ال  والسقطة دون دوام مث يتوبون منه

يعود قال ع وهذا التأويل يقتضي الرفق بالناس يف ادخاهلم يف الوعد باحلسىن اذ الغالب يف املؤمنني مواقعة املعاصي 
  ... عبد لك ال املا واي ... ان تغفر اللهم تغفر مجا ...  -وعلى هذا انشدوا وقد متثل به النيب ص 

وقوله سبحانه اذ أنشأكم من األرض يريد خلق ابيهم آدم وحيتمل ان يراد به انشاء الغذاء واجنة مجع جنني وقوله 
سبحانه فال تزكوا انفسكم ظاهره النهي عن تزكية االنسان نفسه وحيتمل ان يكون هنيا عن ان يزكي بعض الناس 

كية السمعة واملدح للدنيا اوالقطع بالتزكية واما تزكية االمام والقدوة احدا بعضا واذا كان هذا فامنا ينهي عن تز
ليؤمت به او ليتهمم الناس باخلري فجائز ويف الباب احاديث صحيحة وباقي اآلية بني ت قال صاحب الكلم الفارقية 

رفتها وخفايا آفاهتا وكوامن اعرف الناس بنفسه اشدهم ايقاعا للتهمة هبا يف كل ما يبدو ويظهر له منها واجهلهم مبع
مكرها من زكاها واحسن ظنه هبا الهنا مقبلة على عاجل حظوظها معرضة عن االستعداد آلخرهتا انتهى وقال ابن 

  عطاء اهللا اصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضى عن النفس واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك 

ل مجيع الصفات املذمومة وعدم الرضى عنها اصل الصفات عنها قال شارحة ابن عباد الرضى عن النفس اص
احملمودة وقد اتفق على هذا مجيع العارفني وارباب القلوب وذلك ألن الرضى عن النفس يوجب تغطية عيوهبا 

ولكن عني ... وعني الرضى عن كل عيب كليلة ... ومساويها وعدم الرضى عنها على عكس هذا كما قيل 
  .. .السخط تبدي املساويا 

انتهى وقوله تعاىل أفرأيت الذي توىل اآلية قال جماهد وابن زيد وغريمها نزلت يف الوليد بن املغرية املخزومي وذلك 
يف اسالمه مث انه عاتبه رجل من املشركني  -ووعظه فقرب من االسالم وطمع النيب ص  -انه مسع قراءة النيب ص 

عليه وانا احتمل لك بكل شيء ختافه يف اآلخرة لكن على ان وقال له اتترك ملة آبائك ارجع اىل دينك واثبت 



تعطيين كذا وكذا من املال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هم به من االسالم واعطى بعض ذلك املال لذلك 
الرجل مث امسك عنه وشح فنزلت اآلية فيه وقال السدي نزلت يف العاصي بن وائل قال ع فقوله واعطى قليال 

ى هذا هو يف املال وقال مقاتل يف كتاب الثعليب املعىن اعطى الوليد قليال من اخلري بلسانه مث اكدى أي واكدى عل
انقطع ما اعطى وهذا بني من اللغفظ واآلخر حيتاج اىل رواية وتوىل معناه ادبر واعرض عن امر اهللا واكدى معناه 

يف حفر بري وحنوه اىل كدية وهي ما صلب من األرض انقطع عطاؤه وهو مشبه بالذي حيفر يف األرض فانه اذا انتهى 
يئس من املاء وانقطع حفره وكذلك اجبل اذا انتهى يف احلفر اىل جبل مث قيل ملن انقطع عمله اكدى واجبل ت قال 
الثعليب واصله من الكدية وهو حجر يف البرييويس من املاء قال الكساءي تقول العرب اكدى احلافر واجبل اذا بلغ 

  فر اىل الكدية واجلبل انتهى وقوله عز و جل اعنده علم الغيب فهو يرى معناه اعلم من الغيب ان من حتمل يف احل

ذنوب آخر انتفع بذلك املتحمل عنه فهو هلذا الذي علمه يرى احلق وله فيه بصرية ام هو جاهل مل ينبأ مبا يف صحف 
أي ال حتمل حاملة محل اخرى ويف البخاري وابراهيم  موسى وابراهيم الذي وىف مبا ارسل به من انه ال تزر وازرة

الذي وىف وىف ما فرض عليه انتهى وقوله سبحانه وان ليس لالنسان اال ما سعى وما بعده كل ذلك معطوف على 
قوله اال تزر وازرة وزر اخرى واجلمهور ان قوله وان ليس لالنسان اال ما سعى حمكم ال نسخ فيه وهو لفظ عام 

وان سعيه سوف يرى أي يراه اهللا ومن شاهد تلك االمور ويف عرض االعمال على اجلميع تشريف خمصص وقوله 
من مسع باخيه فيما يكره مسع اهللا به سامع خلقه يوم القيامة ويف قوله  -للمحسنني وتوبيخ للمسيئني ومنه قوله ص 

ه وان اىل ربك املنتهى أي منتهى اخللق تعاىل مث جيزاه اجلزاء االوىف وعيد للكافرين ووعد للمومنني وقوله سبحان
ومصريهم اللهم اطلعنا على خريك بفضلك وال تفضحنا بني خلقك وجد علينا بسترك يف الدارين وحق لعبد يعلم 

انه اىل ربه منتهاه ان يرفض هواه ويزهد يف دنياه ويقبل بقلبه على مواله ويقتدي بنيب فضله اهللا على خلقه وارتضاه 
فقد قدمنا من  -يف دنياه واقباله على مواله قال عياض يف شفاه واما زهده ص  -زهده ص  ويتأمل كيف كان

االخبار اثناء هذه السرية ما يكفي وحسبك من تقلله منها واعراضه عنها وعن زهرهتا وقد سيقت اليه حبذافريها 
للهم اجعل رزق آل حممد ودرعة مرهونة عند يهودي وهو يدعو ويقول ا -وترادفت عليه فتوحاهتا انه تويف ص 

ثالثة أيام تباعا حىت مضى  -قوتا ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما شبع آل رسول اهللا ص 
  شبعا قط ومل يبث شكوى اىل  -لسبيله وعنها رضي اهللا عنها قالت مل ميتلئى جوف نيب اهللا ص 

يلتوى طول ليلته من اجلوع فال مينعه ذلك صيام يومه  احد وكانت الفاقة احب اليه من الغىن وان كان ليظل جائعا
ولو شاء سأل ربه مجيع كنوز األرض ومثارها ورغد عيشها ولقد كنت ابكي له رمحة مما ارى به وامسح بيدي على 
بطنه مما به من اجلوع واقول نفسي لك الفداء لو تلغت من الدنيا مبا يقوتك فيقول يا عائشة ما يل وللدنيا اخواين 

ن اوىل العزم من الرسل صربوا على ما هو اشد من هذا فمضوا على حاهلم فقدموا على رهبم فاكرم مئاهبم واجزل م
ثواهبم فاجدين استحيي ان ترفهت يف معيشيت ان يقصر يب غدا دوهنم وما من شيء هو احب ايل من اللحوق 

وسالمه عليه انتهى وباقي اآلية داللة على  باخواين واخالءي قالت فما اقام بعد اال اشهرا حىت تويف صلوات اهللا
التوحيد واضحة والنشأة األخرى هي اعادة االجسام اىل احلشر بعد البلى واقىن معناه اكسب ما يقتىن تقول قنيت 
املال أي كسبته وقال ابن عباس اقىن قنع قال ع والقناعة خري قنية والغىن عرض زائل فلله در ابن عباس والشعري 

ماء قال جماهد وابن زيد هو مرزم اجلوزاء ومها شعريان احدامها الفميصاء واالخرى العبور الهنا عربت جنم يف الس
اجملرة وكانت خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى العبور ومعىن اآلية وان اهللا سبحانه رب هذا املعبود الذي لكم وعادا 



باالضافة اىل االمم املتأخرة عنها وقال الطربي االوىل اختلف يف معىن وصفها باالوىل فقال اجلمهور مسيت اوىل 
وغريه مسيت اوىل الن مث عادا آخرة وهي قبيلة كانت مبكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن هزال واهللا اعلم وقرأ 

اجلمهور ومثوادا بالنصب عطفا على عاد وقوم نوح عطفا على مثود وقوله من قبل الهنم كانوا اول امة كذبت من 
واملوتفكة قرية قوم لوط اهوى أي طرحها من هواء عال اىل سفل وقوله سبحانه فبأي آالء ربك  اهل األرض

تتمارى خماطبة لالنسان الكافر كانه قيل له هذا هو اهللا الذي له هذه األفعال وهو خالقك املنعم عليك بكل النعم 
  ففي 

ر إىل قوله تتمارى هو يف صحف إبراهيم أيها تشك وتتمارى معناه تتشكك وقال مالك الغفاري إن قوله اال تز
  وموسى 

وهو قول قتادة وغريه وهذا هو األشبه وحيتمل أن  -وقوله سبحانه هذا نذير حيتمل أن يشري إىل نبينا حممد ص 
  يشري إىل القرآن وهو تأويل قوم ونذير حيتمل أن يكون بناء اسم فاعل وحيتمل أن يكون مصدر ونذر مجع نذير 

فت اآلزفة معناه قربت القريبة واآلزفة عبارة عن القيامة بإمجاع من املفسرين وأزف معناه قرب جدا وقوله تعاىل أز
  قال كعب بن زهري 

  ... وال أرى لشباب ذاهب خلفا ... بان الشباب وأها الشيب قد أزفا ... 
مبعىن كاشف قال  وكاشفة حيتمل أن تكون صفة ملؤنث التقدير حال كاشفة وحنو هذا التقدير وحيتمل أن تكون

الطربي والزجاج هو من كشف السر أي ليس من دون اهللا من يكشف وقتها ويعلمه وقال منذر بن سعيد هو من 
  كشف الضر ودفعه أي ليس من يكشف خطبها وهوهلا إال اهللا 

رآن قال إن هذا الق -وقوله سبحانه أفمن هذا احلديث تعجبون اآلية روى سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا ص 
أنه  -أنزل خبوف فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا ذكره الثعاليب وأخرج الترمذي والنسائي عن النيب ص 

قال ال يلج النار من بكى من خشية اهللا حىت يعود اللنب يف الضرع وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف 
 -جيتمع الشح واإلميان يف قلب أبدا قال الترمذي وقال النيب ص منخر أبدا قال النسائي ويروى يف جوف أبدا وال 

عينان ال متسهما النار عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس يف سبيل اهللا انتهى من مصابيح البغوي قال أبو 
هى أنه قال إياكم وكثرة الضحك فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه انت -عمر بن عبد الرب روي عن النيب ص 

  من هبجة اجملالس وروى الترمذي 

من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن فقال أبو  -عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص 
هريرة فقلت أنا يا رسول اهللا فأخذ بيدي فعد مخسا وقال اتق احملارم تكن أعبد الناس وارض مبا قسم اهللا لك تكن 

 جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة أغىن الناس وأحسن إىل
الضحك مييت القلب انتهى والسامد الالعب الالهي وهبذا فسر ابن عباس وغريه من املفسرين ومسد بلغة محري غين 

اهنا سجدة يف قول كثري وهو كله معىن قريب بعضه من بعض مث أمر تعاىل بالسجود له والعبادة ختويفا وحتذيرا وه
 -من العلماء ووردت هبا أحاديث صحاح ومل ير مالك بالسجود هنا وقال زيد بن ثابت أنه قرأ هبا عند النيب ص 

  فلم يسجد قال ابن العريب يف أحكامه وكان مالك يسجدها يف خاصة نفسه انتهى 
  تفسري سورة اقتربت الساعة وهي مكية بإمجاع 

  هزم اجلمع اآلية ففيها خالف واجلمهور أهنا أيضا مكية إال آية واحدة قوله سي



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر معناه قربت الساعة وهي القيامة وأمرها جمهول التحديد وكل ما يروى 

  يف عمر الدنيا من التحديد فضعيف 

آية فأراهم اهللا انشقاق القمر فرآه  -ألت رسول اهللا ص وقوله وانشق القمر إخبار عما وقع وذلك أن قريشا س
  اشهدوا  -ومجاعة من املسلمني والكفار فقال رسول اهللا ص  -النيب ص 

  وقوله وإن يروا جاء اللفظ مستقبال لينتظم ما مضى وما يأيت فهو إخبار بأن حاهلم هكذا 
ه معناه مار ذاهب عن قريب يزول مث قال سبحانه وقوله مستمر قال الزجاج قيل معناه دائم متماد وقال قتادة وغري

  على جهة جزم اخلرب وكل أمر مستقر كأنه يقول وكل شيء إىل غاية عنده سبحانه ومزدجر معناه موضع زجر 
وقوله فما تغن النذر حيتمل أن تكون ما نافية وحيتمل أن تكون استفهامية مث سلى سبحانه نبيه علىي السالم بقوله 

ال تذهب نفسك عليهم حسرات ومت القول يف قوله عنهم مث ابتدأ وعيدهم بقوله يوم والعامل يف يوم  فتول عنهم أي
قوله خيرجون وقال الرماين املعىن فتول عنهم واذكر يوم وقال احلسن املعىن فتول عنهم إىل يوم وقرأ اجلمهور نكر 

ص اإلبصار باخلشوع ألنه فيها أظهر منه يف بضم الكاف قال اخلليل النكر نعت لألمر الشديد والرجل الداهية وخ
سائر اجلوارح وكذلك سائر ما يف نفس اإلنسان من حياء أو صلف أو خوف وحنوه إمنا يظهر يف اإلبصار 

واألجداث مجع جدث وهو القرب وشبههم سبحانه باجلراد املنتشر وقد شبههم سبحانه يف آية أخرى بالفراش 
ب بعض املفسرين إىل أهنم أوال كالفراش حني ميوج بعضهم يف بعض مث يف رتبة املبثوث وفيهم من كل هذا شبه وذه

أخرى كاجلراد إذا توجهو حنو احملشر والداعي واملهطع املسرع يف مشيه حنو الشيء مع هز ورهق ومد بصر حنو 
  ى املقصد إما خلوف أو طمع وحنوه قال أبو حيان مهطعني أي مسرعني وقيل فاحتني أذاهنم للصوت انته

  ويقول الكافرون هذا يوم عسر ملا يرون من خمايل هوله وعالمات مشقته 
  وقوله سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح اآلية وعيد لقريش وضرب مثل هلم 

  وقوله 

  وازدجر إخبار من اهللا عز و جل أهنم زجروا نوحا عليه السالم بالسب والنجه والتخويف قاله ابن زيد 
  منهم بأن هتلكهم  وقوله فانتصر أي فانتصر يل

وقوله ففتحنا أبواب السماء قال اجلمهور هذا جماز وتشبيه ألن املطر كأنه من أبواب وهذا مبدأ االنتصار من الكفار 
  واملنهمر الشديد الوقوع الغزير وقرأ اجلمهور فالتقى املاء يعين ماء السماء وماء العيون 

زل وذات ألواح ودسر هي السفينة والدسر املسامري واحدها وقوله سبحانه على أمر قد قدر أي قضي وقدر يف األ
دسار وهذا هو قول اجلمهور وقال جماهد الدسر أضالع السفينة قال العراقي والدسار أيضا ما تشد به السفينة 

  انتهى 
نوح حىت وقوله تعاىل جتري بأعيننا معناه حبفظنا وحتت نظر منا قال البخاري قال قتادة أبقى اهللا عز و جل سفينة 

أدركها أوائل هذه األمة انتهى وقرأ مجهور الناس جزاء ملن كان كفر مبنيا للمفعول قال مكي قيل من يراد هبا نوح 
واملؤمنون ألهنم كفروا من حيث كفر هبم فجزاهم اهللا بالنجاة وقرئي شاذ كفر مبنيا للفاعل والضمري يف تركناها 

ال قتادة وغريه هو عائد على السفينة ومدكر أصله مذتكر أبدلوا من قال مكي هو عائد على هذه الفعلة والقصة وق
  بإسناد صحيح  -التاء داال مث أدغموا الدال يف الدال وهذه قراءة الناس قال أبو حامت ورويت عن النيب ص 



 وقوله تعاىل فكيف كان عذايب ونذرى توقيف لكفار قريش والنذر هنا مجع نذير وهو املصدر واملعىن كيف كان
عاقبة إنذاري ملن مل حيفل به كأنتم أيها القوم ويسرنا القرآن أي سهلناه وقربناه والذكر احلفظ عن ظهر قلب قال ع 

  يسر مبا فيه من حسن النظم وشرف املعاين فله حالوة يف القلوب وامتزاج بالعقول السليمة 
حاضرة يف النفس فلله در من قبل وقوله فهل من مدكر استدعاء وحض على ذكره وحفظه لتكون زواجره وعلومه 

  وهدي ت وقال الثعليب فهل من مدكر أي من متعظ 
  وقوله يف يوم حنس مستمر اآلية ورد 

  يف بعض األحاديث يف تفسري هذه اآلية يوم حنس مستمر يوم األربعاء ومستمر معناه متتابع 
هد أن الريح كانت تلقي الرجل على وقوله تنزع الناس معناه تقلعهم من مواضعهم قلما فتطرحهم وروي عن جما

رأسه فيتفتت رأسه وعنقه وما يلي ذلك من بده قال ع فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل وذلك ان املنقلع هو 
الذى ينقلع من قعره وقال قوم امنا شبههم باعجاز النخل ألهنم كانوا حيتفرون حفرا ليمتنعوا فيها من الريح فكأنه 

نزع حبفر أعجاز النخل والنخل تذكر وتؤنث وفائدة تكرار قوله فكيف كان عذايب ونذر شبه تلك احلفر بعد ال
األهل بلغت األهل بلغت األهل بلغت وحنوه  -التخويف وهز النفوس وهذا موجود يف تكرار الكالم كقوله ص 

ل هذا التفضيل ومل وقول مثود لصاحل ابشر منا واحدا نتبعه هو حسد منهم واستبعاد منهم أن يكون نوع البشر يفض
يعلموا أن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ويفيض نور اهلدى على من رضيه وقوهلم إنا إذا لفي ضالل أي يف ذهاب 
وائتالف عن الصواب وسعر معناه يف احتراق انفس واستعارها حنقا وقيل يف جنون يقال ناقة مسعورة إذا كانت 

طر وقرأ اجلمهور سيعلمون بالياء وقرأ محزة وحفص ستعلمون بالتاء من خفيفة الرأس هائمة على وجهها واألشر الب
فوق على معىن قل هلم يا صاحل مث أمر اهللا صاحلا بارتقاب الفرج والصرب ت وقال الثعليب فارتقبهم أي انتظرهم ما 

حمضور مشهود يصنعون ونبئهم أن املاء قسمة بينهم وبني الناقة هلا شرب وهلم شرب يوم ومعلوم وحمتضر معناه 
متواسى فيه وقال جماهد كل شرب أي من املاء يوما ومن لنب الناقة يوما حمتضر هلم فكأنه أنبأهم بنعمة اهللا سبحانه 

عليهم يف ذلك وصاحبهم هو قدار بن سالف وتعاطى مطاوع عاطي فكان هذه الفعلة تدافعها الناس وأعطاها 
ابن عباس وقد تقدم قصص القوم واهلشيم ما تفتت وهتشم من  بعضهم بعضا فتعاطاها هو وتناول العقربيده قاله

  األشياء واحملتظر معناه 

الذي يصنع حظرية قاله ابن زيد وغريه وهي مأخوذة من احلظر وهو املنع والعرب وأهل البوادي يصنعوهنا للمواشي 
 أول الصنعة وأما عند وللسكىن أيضا من األغصان والشجر املورق والقصب وحنوه وهذا كله هشيم يتفتت أما يف

  بلى احلظرية وتساقط أجزائها وقد تقدم قصص قوم لوط واحلاصب مأخوذ من احلصباء 
وقوله فتماروا معناه تشككوا وأهدى بعضهم الشك إىل بعض بتعاطيهم الشبه والضالل و النذر مجع نذير وهو 

  ع نذير الذي هو اسم فاعل املصدر وحيتمل أن يراد بالنذر هنا ويف قوله كذبت قوم لوط بالنذر مج
وقوله سبحانه فطمسنا أعينهم قال قتادة هي حقيقة جر جربيل شيئا من جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم 

قال أبو عبيدة مطموسة جبلدة كالوجه وقال ابن عباس والضحاك هذه استعارة وإمنا حجب إدراكهم فدخلوا املنزل 
  ومل يروا شيئا فجعل ذلك كالطمس 

  له بكرة قيل عند طلوع الفجر وقو
وقوله فذوقوا حيتمل أن يكون من قول اهللا تعاىل هلم وحيتمل أن يكون من قوال ملالئكة ونذري مجع املصدر أي 



وعاقبة إنذاري ومستقر أي دائم استقر فيهم حىت يفضي هبم إىل عذاب اآلخرة وآل فرعون قومه واتباعه وقوله 
ريد ءال فرعون وحيتمل أن يكون قوله ولقد جاء آل فرعون النذر كالما تاما مث كذبوا بئاياتنا كلها حيتمل ان ي

  يكون قوله كذبوا بآياتاننا كلها يعود على مجيع من ذكر من األمم 
  وقوله تعاىل أكفاركم خري من أوالئكم خطاب لقريش على جهة التوبيخ 

نزلة قاله ابن زيد وغريه مث قال تعاىل لنبينا حممد ص وقوله أم لكم براءة أي من العذاب يف الزبر أي يف كتب اهللا امل
أم يقولون حنن واثقون جبماعتنا منتصرون بقوتنا على جهة اإلعجاب سيهزمون فال ينفع مجعهم وهذه عدة من اهللا  -

تعاىل لرسوله أن مجع قريش سيهزم فكان كما وعد سبحانه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كنت أقول يف نفسي 
  مجع يهزم أي 

يثب يف الدرع وهو يقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر واجلمهور على أن  -فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا ص 
اآلية نزلت مبكة وقول من زعم أهنا نزلت يوم بدر ضعيف والصواب أن الوعد جنز يوم بدر قال أبو حيان ويولون 

لدبر هنا اسم جنس وحسن إفراده كونه فاصلة وقد جاء جمموعا اجلمهور بياء الغيبة وعن أيب عمرو بتاء اخلطاب وا
يف آية أخرى وهو األصل انتهى مث اضرب سبحانه هتمما بأمر الساعة اليت هي أشد عليهم من كل هزمية وقتل فقال 

 بل الساعة موعدهم وأدهى أفعل من الداهية وهي الرزية العظمى تنزل باملرء وأمر من املرارة ت وقال الثعاليب
الداهية األمر الشديد الذي ال يهتدى للخالص منه انتهى مث أخرب تعاىل عن اجملرمني أهنم يف الدنيا يف حرية وائتالف 

وفقد هدى ويف اآلخرة يف احتراق وتسعر وقال ابن عباس املعىن يف خسران وجنون والسعر اجلنون وأكثر املفسرين 
  ر على أن اجملرمني هنا يراد هبم الكفار والسحب اجل

وقوله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر قرأ مجهور الناس كل بالنصب وقالوا املعىن إنا خلقنا كل شيء بقدر سابق 
وليست خلقنا يف موضع الصفة لشيء وهذا مذهب أهل السنة وهذا املعىن يقتضي أن كل شيء خملوق إال ما قام 

اليب قال ابن عباس خلق اهللا اخللق كلهم بقدر وخلق عليه الدليل أنه ليس مبخلوق كالقرآن والصفات ت قال الثع
  اخلري والشر فخري اخلري السعادة وشر الشر الشقاوة 

وقوله سبحانه وما أمرنا إال واحدة قال ع أي إال قوله واحدة وهي كن ت قوله إال قوله فيه قلق ما وكانه فهم أن 
اه أن نقول له كن فيكون وعبارة الثعاليب أي وما أمر الساعة معىن اآلية راجع إىل قوله تعاىل إمنا أمرنا لشيء إذا أردن

إال واحدة أي إال رجفة واحدة قال أبو عبيد هي نعت للمعىن دون اللفظ جمازه وما أمرنا إال مرة واحدة كن فيكون 
  كلمح بالبصر أي كخطف بالبصر فقيل له إنه يعين الساعة فقال الساعة ومجيع ما يريد انتهى وكالم 

بيد عندي حسن واألشياع الفرق املتشاهبة يف مذهب أو دين وحنوه األول شيعة لآلخر واآلخر شيعة لألول أيب ع
وكل شيء فعلته األمم املهلكة يف الزبر أي مكتوب حمفوظ عليهم إىل يوم احلساب قاله ابن عباس وغريه ومستطر 

يريد به األهنار على أنه مبعىن وسعة يف األرزاق أي مسطر وقرأ اجلمهور وهنر بفتح النون واهلاء على أنه اسم اجلنس 
  واملنازل قال أبو حيان وقرأ األعمش وهنر بضم النون واهلاء مجع هنر كرهن ورهن انتهى 

وقوله تعاىل يف مقدع صدق حيتمل أن يريد به الصدق الذي هو ضد الكذب أي املقعد الذي صدقوا يف اخلرب به 
ي جيد ورجل صدق أي خري واملليك املقتدر اهللا تعاىل ت وقال الثعليب يف وحيتمل أن يكون من قولك عود صدق أ

مقعد صدق أي يف جملس حق ال لغو فيه وتأثيم وهو اجلنة عند مليك مقتدر وعند إشارة إىل القربة والرتبة انتهى ص 
جمالسهم واطمأنوا يف قال أبو البقاء يف مقعد صدق بدل من قوله يف جنات انتهى قال احملاسيب وإذا أخذ أهل اجلنة 



مقعد الصدق الذي وعده اهللا هلم منهم يف القرب من موالهم سبحانه على قدر منازهلم عنده انتهى من كتاب 
التوهم مث قال احملاسيب بإثر هذا الكالم فلو رأيتهم وقد مسعوا كالم رهبم وقد داخل قلوهبم السرور وقد بلغوا غاية 

ظنك بنظرهم إىل العزيز العظيم اجلليل الذي ال تقع عليه األوهام وال حتيط به  الكرامة ومنتهى الرضى والغبطة فما
األفهام وال حتده الفطن وال تكيفه الفكر األزيل القدمي الذي حارت العقول عن إدراكه وكلت األلسن عن كنه 

  صفاته انتهى 

  تفسري 

  سورة الرمحن

  عز و جل وهي مكية يف قول اجلمهور 
  رحيم بسم اهللا الرمحن ال

قوله عز و جل الرمحن علم القرآن الرمحن بناء مبالغة من الرمحة وقوله علم القرآن تعديد نعمه أي هو من به وعلمه 
خريكم من تعلم القرآن وعلمه ومن الدليل على أن القرآن  -الناس وخص حفاظه وفهمته بالفضل قال النيب ص 
ربعة ومخسني موضعا ما فيها موضع صرح فيه بلفظ اخللق وال غري خملوق أن اهللا تعاىل ذكر القرآن يف كتابه يف أ

أشار إليه وذكر اإلنسان على الثلث من ذلك يف مثانية عشر موضعا كلها نصت على خلقه وقد اقترن ذكرمها يف 
هذه السورة على هذا النحو واإلنسان هنا اسم جنس قاله الزهراوي وغريه قال الفخر الرمحن مبتدأ خربه اجلملة 

علية اليت هي علم القرآن انتهى والبيان النطق والفهم واإلبانة عن ذلك بقول قاله اجلمهور وبذلك فضل اإلنسان الف
من سائر احليوان وكل املعلومات داخلة يف البيان الذي علمه اإلنسان فمن ذلك البيان كون الشمس والقمر 

ب وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن والضحاك هو حبسبان وهذا ابتداء تعديد نعم قال قتادة حبسبان مصدر كاحلسا
مجع حساب واملعىن أن هذين هلما يف طلوعهما وغروهبما وقطعهما الربوج وغري ذلك حسابات شىت وهذا مذهب 

ابن عباس وغريه وقال قتادة احلسبان الفلك املستدير شبهه حبسبان الرحى وهو العود املستدير الذي باستدارته 
  تستدير املطحنة 

  قوله سبحانه والنجم والشجر يسجدان قال ابن عباس وغريه النجم النبات الذي ال ساق له و

قال ع ومسي جنما ألنه جنم أي ظهر وهو مناسب للشجر نسبة بينة وقال جماهد وغريه النجم اسم اجلنس من جنوم 
رمها ومسي الشجر من اشتجار السماء قال ع والنسبة اليت هلا من السماء هي اليت للشجر من األرض ألهنما يف ظاه

  غصونه وهو تداخلها قال جماهد وسجودمها عبارة عن التذلل واخلضوع 
  وقوله سبحانه ووضع امليزان يريد به العدل قاله أكثر الناس 

و وقوله أال تطغوا يف امليزان وقوله واقيموا الوزن بالقسط وقوله وال ختسروا امليزان يريد به امليزان املعروف وأن ال ه
بتقدير ليال أو مفعول من أجله ويف مصحف ابن مسعود ال تطغوا يف امليزان وقرأ بالل بن أيب بردة ختسروا بفتح 

التاء وكسر السني من خسر ويقال خسر وأخسر مبعىن نقص وأفسد كجرب وأجرب واألنام قال احلسن بن أيب احلسن 
الشعيب هم احليوان كله والنخل ذات األكمام وذلك هم الثقالن اإلنس واجلن وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد و

أن طلعها يف كم وفروعها أيضا يف أكمام من ليفها والكم من النبات كل ما التف على شيء وستره ومنه كمائم 
الزهر وبه شبه كم الثوب واحلب ذو العصف هو الرب والشعري وما جرى جمراه قال ابن عباس العصف التنب 



قال ابن عباس وغريه هو الرزق وقال احلسن هو رحيانكم هذا وقال ابن زيد وقتادة الرحيان هو واختلف يف الرحيان ف
كل مشموم طيب قال ع ويف هذا النوع نعمة عظيمة ففيه األزهار واملندل والعقاقري وغري ذلك وقرأ اجلمهور 

العصف فالرحيان على هذه  والرحيان بالرفع عطفا على فاكهة وقرأ محزة والكسائي والرحيان باخلفض عطفا على
القراءة الرزق وال يدخل فيه املشموم إال بتكلف ورحيان أصله روحان فهو من ذوات الواو واآلالء النعم والضمري 
يف قوله ربكما للجن واإلنس اللذين تضمنهما لفظ األنام وأيضا ساغ تقدمي ضمريمها عليهما لذكر اإلنسان واجلان 

  ذر بن سعيد خوطب من يعقل ألن املخاطبة بالقرآن كله هي لإلنس عقب ذلك وفيه اتساع وقال من

سورة الرمحن حىت ختمها مث قال ما يل أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن  -واجلن وعن جابر قال قرأ علينا النيب ص 
  كذب ردا منكم ما قرأت عليهم هذه اآلية من مرة فبأي آالء ربكما تكذبان إال قالوا ال بشيء من نعمك ربنا ن

وقوله سبحانه خلق اإلنسان من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من نار اآلية اختلف يف اشتقاق الصلصال 
فقيل هو من صل إذا أننت فهي إشارة إىل احلمأة وقال اجلمهور هو من صل إذا صوت وذلك يف الطني جلودته فهي 

 تعاىل خلقه من طني خمتلف فمرة ذكر يف خلقه هذا ومرة إشارة إىل ما كان يف تربة أدم من الطني احلر وذلك أن اهللا
هذا وكل ما يف القرآن صفات ترددت على التراب الذي خلق منه والفخار الطني الطيب إذا مسه املاء فخر أي 
ربا وعظم واجلان اسم جنس كاجلنة قال الفخر ويف اجلان وجه آخر أنه أبو اجلن كما أن اإلنسان هنا أبو اإلنس 

صلصال ومن بعده خلق من صلبه كذلك اجلان هنا أبو اجلن خلق من نار ومن بعده من ذريته انتهى  خلق من
واملارج اللهب املضطرب من النار قال ابن عباس وهو أحسن النار املختلط من ألوان شىت قال أبو حيان املارج 

ذبان تأكيدا وتنبيها للنفوس وحتريكا املختلط من أصفر وأخضر وأمحر انتهى وكرر سبحانه قوله فبأي آالء ربكما تك
ويف كالم العرب  -هلا وهذه طريقة من الفصاحة معروفة وهي من كتاب اهللا يف مواضع ويف حديث النيب ص 

وذهب قوم إىل أن هذا التكرار إمنا هو ملا اختلفت النعم املذكورة كرر التوقيف مع كل واحدة منها قال ع وهذا 
لتكرار لطرد الغفلة وللتأكيد وخص سبحانه ذكر املشرقني واملغربني بالتشريف يف حسن وقال احلسني بن الفضل ا

إضافة الرب إليهما لعظمهما يف املخلوقات ت وحتتمل اآلية أن يراد باملشرقني واملغربني وما بينهما كما هو يف سورة 
  ريد هبما الشعراء واختلف الناس يف البحرين قال ع والظاهر عندي أن قوله تعاىل البحرين ي

نوعي املاء العذب واألجاج أي خلطهما يف األرض وأرسلهما متداخلني يف وضعهما يف األرض قريب بعضهما من 
بعض وال بغي قال ع وذكر الثعاليب يف مرج البحرين ألغازا وأقواال باطنة جيب أن ال يلتفت إىل شيء منها ت وال 

فاطمة وعلي اللؤلؤ واملرجان احلسن واحلسني مث متادى يف شك يف اطراحها فمنها نقله عن الثوري مرج البحرين 
حنو هذا مما كان األوىل به تركه ومرج الشيء أي اختلط والربزخ احلاجز قال البخاري ال يبغيان ال خيتلطان انتهى 

  قال ابن مسعود واملرجان حجر أمحر وهذا هو الصواب قال عطاء اخلراساين وهو البسذ 
ما اللؤلؤ واملرجان قال مجهور من املتأولني إمنا خيرج ذلك من األجاج يف املواضع اليت تقع وقوله سبحانه خيرج منه

فيها األهنار واملياه العذبة فلذلك قال منهما ت وهذا بناء على أن الضمري يف منهما للعذب وللماحل وأما على قول 
شكال إذ كلها ماحلة وقد نقل األخفش عن من قال إن البحرين حبر فارس والروم أو حبر القلزم وحبر الشام فال إ

قوم أنه خيرج اللؤلؤ واملرجان من املاحل ومن العذب وليس ملن رده حجة قاطعة ومن أثبت أوىل ممن نفى قال أبو 
حيان والضمري يف منهما يعود على البحرين يعين العذب واملاحل والظاهر خروج اللؤلؤ واملرجان منهما وحكاه 

ى واجلواري مجع جارية وهي السفن وقرأ محزة وأبو بكر املنشئات بكسر الشني أي اللوايت األخفش عن قوم انته



أنشأ جريهن أي ابتدأنه وقرأ الباقون بفتح الشني أي أنشأها اهللا أو الناس وقال جماهد املنشآت ما رفع قلعه من 
أما ما ال يرفع قلعه فليس مبنشئات السفن كاألعالم أي اجلبال ت ولفظ البخاري املنشئات ما رفع قلعه من السفن ف

  انتهى 
وقوله سبحانه كل من عليها أي على األرض فان واإلشارة بالفناء إىل مجيع املوجودات على الرض من حيوان وغريه 

  والوجه عبارة عن الذات ألن اجلارحة منفية يف حقه سبحانه قال الداودي وعن ابن عباس ذو 

  انتهى اجلالل قال ذو العظمة والكربياء 
وقوله سبحانه يسأله من يف السماوات واألرض أي من ملك وأنس وجن وغريهم ال غىن ألحد منهم عنه سبحانه 

  كلهم يسئله حاجته إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله 
وقوله سبحانه كل يوم هو يف شأن أي يظهر شأنا من قدرته اليت قد سبقت يف األزل يف ميقاته من الزمان من إحياء 

إماتة ورفعة وخفض وغري ذلك من األمور اليت ال يعلم هنايتها إال هو سبحانه والشأن هو اسم جنس لألمور قال و
قرأ هذه اآلية فقيل له ما هذا  -احلسني بن الفضل معىن اآلية سوق املقادير إىل املواقيت ويف احلديث أن النيب ص 

قوما ويضع آخرين وذكر النقاش أن سبب هذه اآلية قول الشأن يا رسول اهللا قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع 
  اليهود استراح اهللا يوم السبت فال ينفذ فيه شيأ 

وقوله تعاىل سنفرغ لكم أيه الثقالن عبارة عن إتيان الوقت الذي قدر فيه وقضى أن ينظر يف أمور عباده وذلك يوم 
انه شان عن شان وإمنا هي إشارة وعيد وهتديد قال القيامة وليس املعىن أن مث شغال يتفرغ منه إذ ال يشغله سبح

البخاري وهو معروف يف كالم العرب يقال ألفرغن لك وما به شغل انتهى والثقالن اإلنس واجلن يقال لكل ما 
يعظم أمره ثقل وقال جعفر بن حممد الصادق مسي اإلنس واجلن ثقلني ألهنما ثقال بالذنوب قال ع وهذا بارع ينظر 

من طني ونار واختلف الناس يف معىن قوله تعاىل إن استطعتم أن تنفذوا اآلية فقال الطربي قال قوم املعىن إىل خلقهما 
يقال هلم يوم القيامة يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم اآلية قال الضحاك وذلك أنه يفر الناس يف أقطار األرض 

من املالئكة قد أحاطت قد أحاطت باألرض  واجلن كذلك ملا يرون من هول يوم القيامة فيجدون سبعة صفوف
فريجعون من حيث جاءوا فحينئذ يقال هلم يا معشر اجلن واإلنس وقال بعض املفسرين هي خماطبة يف الدنيا واملعىن 

  إن استطعتم الفرار من املوت بأن تنفذوا من 

  أقطار السماوات واألرض فانفذوا ت والصواب األول 
ناه التعجيز والشواظ هلب النار قاله ابن عباس وغريه قال أبو حيان الشواظ هو اللهب وقوله فانفذوا صيغة أمر ومع

اخلالص بغري دخان انتهى والنحاس هو املعروف قاله ابن عباس وغريه أي يذاب ويرسل عليهما وحنوه يف البخاري 
  غريه انتهى قال ص وقال اخلليل النحاس هنا هو الدخان الذي ال هلب له ونقله أيضا أبو البقاء و

وقوله سبحانه فإذا انشقت السماء جواب إذا حمذوف مقصود به اإلهبام كأنه يقول فإذا انشقت السماء فما أعظم 
اهلول قال قتادة السماء اليوم خضراء وهي يوم القيامة محراء فمعىن قوله وردة أي حممرة كالوردة وهي النوار 

  املعروف وهذا قول الزجاج وغريه 
ن قال جماهد وغريه هو مجع دهن وذلك أن السماء يعتريها يوم القيامة ذوب ومتيع من شدة اهلول وقوله كالدها

  وقال ابن جريج من حر جهنم نقله الثعليب وقيل غري هذا 
  وقوله فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان قال قتادة وغريه هي مواطن فال تعارض بني اآليات 



األقدام قال ابن عباس يؤخذ كل كافر بناصيته وقدميه ويطوى وجيمع كاحلطب وقوله سبحانه فيؤخذ بالنواصي و
  ويلقى كذلك يف النار وقيل املعىن أن بعض الكفرة يؤخذون بالنواصي وبعضهم يسحبون وجيرون باألقدام 

بان ال وقوله تعاىل هذه جهنم أي يقال هلم على جهة التوبيخ ويف مصحف ابن مسعود هذه جهنم اليت كنتما هبا تكذ
  متوتان فيها وال حتييان 

وقوله سبحانه يطوفون بينها وبني محيم آن املعىن أهنم يترددون بني نار جهنم ومجرها وبني محيم وهو ما غلي يف جهنم 
  من مائع عذاهبا وءان الشيء حضر وءان اللحم أو ما يطبخ أو يغلى نضج وتناهى حره وكونه من الثاين أبني 

مقام ربه أي موقفه بني يدي ربه قيل يف هذه اآلية إن كل خائف له جنتان ت قال الثعليب  وقوله تعاىل وملن خاف
  قال حممد بن علي الترمذي جنة خلوفه من ربه وجنة 

لتركه شهوته واألفنان حيتمل أن تكون مجع فنن وهو الغصن وهذا قول جماهد فكأنه مدحها بظالهلا وتكاثف أغصاهنا 
و قول ابن عباس فكأنه مدحها بكثرة فواكهها ونعيمها وزوجان معناه نوعات ت ونقل وحيتمل أن تكون مجع فن وه

الثعليب عن ابن عباس قال ما يف الدنيا شجرة حلوة وال مرة إال وهي يف اجلنة حىت احلنظل إال أنه حلو انتهى 
البطائن من استربق هذه  -ومتكئني حال وقرأ اجلمهور على فرش بضم الراء وروي يف احلديث أنه قيل للنيب ص 

فكيف الظواهر قال هي من نور يتألأل واالستربق ما خشن وحسن من الديباج والسندس ما رق منه وقد تقدم 
القول يف لفظ االستربق والضمري يف قوله فيهن للفرش وقيل للجنات إذ اجلنتان جنات يف املعىن واجلىن ما جيين من 

ه فيتناوله كيف شاء من قيام أو جلوس أو اضطجاع روي معناه يف الثمار ووصفه بالدنو ألنه يدنو إىل مشتهي
احلديث وقاصرات الطرف هن احلور قصرن احلاظهن على أزواجهن مل يطمثهن أي مل يفتضهن ألن الطمث دم 

  الفرج 
  وقوله والجان 

 هذه اآلية مجيع قال جماهد اجلن قد جتامع نساء البشر مع أزواجهن إذا مل يذكر الزوج اسم اهللا فنفى سبحانه يف
  اجملامعات 

وقوله تعاىل كأهنن الياقوت واملرجان اآلية الياقوت واملرجان هي من األشياء اليت قد برع حسنها واستشعرت 
النفوس جاللتها فوقع التشبيه هبا فيما يشبه وحيسن هبذه املشبهات فالياقوت يف امالسه وشفوفه ولو ادخلت فيه 

  املرأة من نساء اجلنة سلكا لرأيته من ورائه وكذلك 

  يرى مخ ساقها من وراء العظم واملرجان يف إمالسه ومجال منظره 
وقوله سبحانه هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان آية وعد وبسط لنفوس مجيع املؤمنني ألهنا عامة قال ابن املنكدر 

عة أن حيسن إليه بالتنعيم وحكى وابن زيد ومجاعة من أهل العلم هي للرب والفاجر واملعىن أن جزاء من أحسن بالطا
فسر هذه اآلية هل جزاء التوجيد إال اجلنة ت ولو صح هذا احلديث لوجب الوقوف عنده  -النقاش أن النيب ص 

ولكن الشان يف صحته قال الفخر قوله تعاىل هل جزاء االحسان إال االحسان فيه وجوه كثرية حىت قيل أن يف 
ا مائة قول إحداها قوله تعاىل فاذكروين اذكركم وثانيتها وإن عدمت عدنا القرآن ثالث آيات يف كل واحدة منه

وثالثتها هل جزاء االحسان إال االحسان ولنذكر األشهر منها واألقرب أما األشهر فوجوه أحدها هل جزاء التوحيد 
الدنيا إال االحسان يف إال اجلنة أي هل جزاء من قال ال إله إال اهللا إال دخول اجلنة ثانيها هل جزاء االحسان يف 

اآلخرة ثالثها هل جزاء من أحسن اليكم بالنعم يف الدنيا إال أن حتسنوا له العبادة والتقوى وأما األقرب فهو التعميم 



  أي ألن لفظ اآلية عام انتهى 
يان للمقربني وقوله سبحانه ومن دوهنما جنتان قال ابن زيد وغريه معناه أن هاتني دون تينك يف املنزلة والقرب فاألول

وهاتان ألصحاب اليمني وعن ابن عباس أن املعىن أهنما دوهنما يف القرب إىل املنعمني وأهنما أفضل من األولني قال 
ع وأكثر الناس على التأويل األول ت واختار الترمذي احلكيم التأويل الثاين وأطنب يف االحتجاج له يف نوادر 

قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما  -ص األصول له وخرج البخاري هنا عن النيب 
وما فيهما احلديث وفيه أن يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون 

  اآلخرين يطوف عليهم املؤمن انتهى ومد هامتان معناه قد عال 

البخاري مدهامتان سوداوان من الري انتهى والنضاخة الفوارة اليت  لوهنما دمهة وسواد يف النظرة واخلضرة قال
يهيج ماؤها وكرر النخل والرمان ومها من أفضل الفاكهة تشريفا هلما وقالت أم سلمة قلت يا رسول اهللا أخربين عن 

ة ت ويف قول اهللا تعاىل خريات حسان قال خريات األخالق حسان الوجوه وقرئى شاذا خريات بشد الياء املكسور
لروحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس  -صحيح البخاري من حديث أنس عن النيب ص 

أحدكم يف اجلنة أو موضع قيد سوطه خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض 
  يعين اخلمار خري من الدنيا وما فيها ألضاءت ما بينهما وملألته رحيا ولنصيفها على رأسها 

وقوله سبحانه مقصورات أي حمجوبات مصونات يف اخليام وخيام اجلنة بيوت اللؤلؤ قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
قال الداودي وعن ابن عباس واخليمة لؤلؤة جموفة فرسخ يف  -عنه هي در جموف ورواه ابن مسعود عن النيب ص 

اع انتهى والرفرف ما تدىل من األسرة من عايل الثياب والبسط وقاله ابن عباس وغريه فرسخ هلا أربعة آالف مصر
وما يتدىل حول اخلباء من اخلرقة اهلفافة يسمى رفرفا وكذلك يسميه الناس اليوم وقيل غري هذا وما ذكرناه أصوب 

يباج وحنوه قال ابن والعبقري بسط حسان فيها صور وغري ذلك تصنع بعبقر وهو موضع يعمل فيه الوشي والد
عباس العبقري الزرايب وقال ابن زيد هي الطنافس قال اخلليل واألصمعي العرب إذا استحسنت شيأ واستجادته 

  يف عمر فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه  -قالت عبقري قال ع ومنه قوله ص 
ه باالسم مسماه والدعاء هباتني الكلمتني وقوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام هذا املوضع مما أريد في

  الظوا بيا ذا اجلالل واإلكرام  -حسن مرجو اإلجابة وقد قال ص 

  تفسري 

  سورة الواقعة

  وهي مكية بإمجاع ممن يعتد بقوله 
أنه قال من دام على قراءة سورة الواقعة مل يفتقر أو قال مل تصبه فاقة أبدا قال ع ألن فيها  -روي عن النيب ص 

  ر القيامة وحظوظ الناس يف اآلخرة وفهم ذلك غىن ال فقر معه ومن فهمه شغل باالستعداد ذك
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله سبحانه إذا وقعت الواقعة اآلية الواقعة اسم من أمساء القيامة قاله ابن عباس وقال الضحاك الواقعة الصيحة 
فاملعىن ليس هلا تكذيب وال رد وال مثنوية وهذا قول جماهد  وهي النفخة يف الصور وكاذبة حيتمل أن يكون مصدرا

  واحلسن وحيتمل أن يكون صفة ملقدر كأنه قال ليس لوقعتها حال كاذبة 



وقوله سبحانه خافضة رافعة قال قتادة وغريه يعين القيامة ختفض أقواما إىل النار وترفع أقواما إىل اجلنة وقيل إن 
ال واهندام هذه البنية ترتفع طائفة من األجرام وتنخفض أخرى فكأهنا عبارة عن بانفطار السماوات واألرض واجلب

شدة هول القيامة ت واألول أبني وهو تفسري البخاري ومعىن رجت زلزلت وحركت بعنف قاله ابن عباس ومعىن 
واهلباء ما بست فتت كما تبس البسيسة وهي السويق قاله ابن عباس وغريه وقال بعض اللغويني بست معناه سريت 

يتطاير يف اهلواء من األجزاء الدقيقة وال يكاد يرى إال يف الشمس إذا دخلت من كوة قاله ابن عباس وغريه واملنبث 
  بالثاء املثلثة الشائع يف مجيع اهلواء 

  واخلطاب يف قوله وكنتم جلميع العامل واألزواج األنواع قال قتادة هذه منازل الناس يوم القيامة 
نه فأصحاب امليمنة ابتداء وما ابتداء ثان وأصحاب امليمنة خرب ما واجلملة خرب االبتداء األول ويف وقوله سبحا

الكالم معىن التعظيم كما تقول زيد ما زيد ونظري هذا يف القرآن كثري وامليمنة أظهر ما يف اشتقاقها أهنا من ناحية 
الشؤمي وإما أن تكون من الشؤم وقد فسرت اآلية اليمني وقيل من اليمن وكذلك املشأمة إما أن تكون من اليد 

  هبذين املعنيني 
وقوله تعاىل والسابقون ابتداء والسابقون الثاين قال سيبويه هو خرب األول وهذا على معىن تفخيم األمر وتعظيمه 

إىل اجلنة  وقال بعض النحاة السابقون الثاين نعت لألول ومعىن الصفة أن تقول والسابقون إىل اإلميان السابقون
  والرمحة أولئك ويتجه هذا املعىن على االبتداء واخلرب 

وقوله أولئك املقربون ابتداء وخرب وهو يف موضع اخلرب على قول من قال السابقون الثاين صفة واملقربون معناه من 
سبقا إىل أعمال  اهللا سبحانه يف جنة عدن فالسابقون معناه الذين قد سبقت هلم السعادة وكانت أعماهلم يف الدنيا

الرب وإىل ترك املعاصي فهذا عموم يف مجيع الناس وخصص املفسرون يف هذه أشياء تفتقر إىل سند قاطع وروي أن 
سئل عن السابقني فقال هم الذين إذا أعطوا احلق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس حبكمهم  -النيب ص 

ر يف اآلخرة قال مجاعة من أهل العلم هذه اآلية متضمنة أن العامل يوم ألنفسهم واملقربون عبارة عن أعلى منازل البش
  القيامة على ثالثة أصناف 

وقوله سبحانه ثلة من األولني وقليل من اآلخرين الثلثة اجلماعة قال احلسن بن أيب احلسن وغريه املراد السابقون من 
ابقي هذه األمة على هذا التأويل فنزلت اآلية ثلة األمم والسابقون من هذه األمة وروي أن الصحابة حزنوا لقلة س

من األولني وثلة من اآلخرين فرضوا وروي عن عائشة أهنا تأولت أن الفرقتني يف أمة كل نىبء هي يف الصدر ثلة 
  ويف آخر األمة قليل وقال النيب 

قيامة قليل قال السهيلي وأما فيما روي عنه الفرقتان يف أميت فسابق أول األمة ثلة وسابق سائرها إىل يوم ال -ص 
آخر من يدخل اجلنة وهو آخر أهل النار خروجا منها فرجل امسه جهينة فيقول أهل اجلنة تعالوا نسئله فعند جهينة 

اخلرب اليقني فيسلونه هل بقي يف النار أحد بعدك ممن يقول ال إله إال اهللا وهذا حديث ذكره الدارقطين من طريق 
  ذكره يف كتاب رواه مالك بن أنس رمحه اهللا انتهى  -ناد إىل النيب ص مالك بن أنس يرفعه بإس

وقوله تعاىل على على سرر موضونة أي منسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدرع ومنه وضني الناقة 
وهو حزامها قال ابن عباس موضونة مرمولة بالذهب وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت يطوف عليهم للخدمة 

ولدان وهو صغار اخلدمة ووصفهم سبحانه باخللد وإن كان مجيع ما يف اجلنة كذلك إشارة إىل أهنم يف حال الولدان 
عناه مقرطون خملدون ال تكرب هلم سن أي ال حيولون من حالة إىل حالة وقاله ابن كيسان وقال الفراء خملدون م



باخللدات وهي ضرب من األقراط واألول أصوب ألن العرب تقول للذي كرب ومل يشب أنه ملخلد واألكواب ما 
كان من أواين الشرب ال أذن له وال خرطوم قال قتادة ليست هلا عرى واإلبريق ما له خرطوم والكأس اآلنية املعدة 

  يها ماء أو لنب كأس للشرب بشريطة أن يكون فيها مخر وال يقال ألنية ف
  وقوله من معني قال ابن عباس معناه من مخر سائلة جارية معينة 

وقوله ال يصدعون عنها ذهب أكثر املفسرين إىل أن املعىن ال يلحق رءوسهم الصداع الذي يلحق من مخر الدنيا 
ق أهل مخر الدنيا بأنواع من وقال قوم معناه ال يفرقون عنها مبعىن ال تقطع عنهم لذهتم بسبب من األسباب كما يفر

التفريق وال ينزفون معناه ال تذهب عقوهلم سكرا قاله جماهد وغريه والنزيف السكران وباقي اآلية بني وخص 
  املكنون باللؤلؤ ألنه أصفى لونا وأبعد عن الغري وسألت أم سلمة رسول 

متسه األيدي وجزاء مبا كانوا يعملون  عن هذا التشبيه فقال صفاؤهن كصفاء الدر يف األصداف الذي ال -اهللا ص 
أي أن هذه الرتب والنعيم هي هلم حبسب أعماهلم ألنه روي أن املنازل والقسم يف اجلنة هي مقتسمة على قدر 

  األعمال ونفس دخول اجلنة هو برمحة اهللا وفضله ال بعمل عامل كما جاء يف الصحيح 
إال قيال سالما سالما الظاهر أن االستثناء منقطع ألنه ال يندرج يف وقوله تعاىل إال قيال سالما سالما قال أبو حيان 

اللغو والتأثيم وقيل متصل وهو بعيد انتهى قال الزجاج وسالما مصدر كأنه يذكر انه يقول بعضهم لبعض سالما 
يف أن سالما ت قال الثعليب والسدر شجر النبق وخمضود أي مقطوع الشوك قال ع وألهل حترير النظر هنا إشارة 

هذا اخلذد بإزاء أعماهلم اليت سلموا منها إذ أهل اليمني توابون هلم سالم وليسوا بسابقني قال الفخر وقد بان يل 
بالدليل أن املراد بأصحاب اليمني الناجون الذين أذنبوا وأسرفوا وعفا اهللا تعاىل عنهم بسبب أدىن حسنة ال الذين 

ضاة شجر عظيم كثري الشوك وصفه يف اجلنة على صفة مباينة حلال غلبت حسناهتم وكثرت انتهى والطلح من الع
الدنيا ومنضود معناه مركب مثره بعضه على بعض من أرضه إىل أعاله وقرأ علي رضي اهللا عنه وغريه وطلع فقيل 
ري لعلي إمنا هو وطلح فقال ما للطلح واجلنة قيل له أنصلحها يف املصحف فقال أن املصحف اليوم ال يهاج وال يغ

  وقال علي أيضا وابن عباس الطلح املوز والظل املمدود معناه الذي 

أن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر يف ظلها مائة سنة ال  -تنسخه مشس وتفسري ذلك يف قوله ص 
م عن يقطعها واقرءوا إن شئتم وظل ممدود إىل غري هذا من األحاديث يف هذا املعىن ت ويف صحيحي البخاري ومسل

أن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة ال يقطعها ولقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما  -النيب ص 
طلعت عليه الشمس أو تغرب انتهى وماء مسكوب أي جار يف غري أخدود ال مقطوعة وال ممنوعة أي ال مقطوعة 

متتنع هبا فاكهة الدنيا والفرش األسرة وعن أيب سعيد  باألزمان كحال فاكهة الدنيا وال ممنوعة بوجه من الوجوه اليت
اخلدري أن يف ارتفاع السرير منها مسرية مخس مائة سنة ت وهذا إن ثبت فال بعد فيه إذ أحوال اآلخرة كلها خرق 

شيئا  وعادة وقال أبو عبيدة وغريه أراد بالفرش النساء ومرفوعة معناه يف األقدار واملنازل وأنشأناهن معناه خلقناهن
يف تفسري هذه اآلية هن عجائزكن يف الدنيا عمشا رمصا جعلهن اهللا بعد الكرب أترابا  -بعد شيئ وقال النيب ص 

  وقال للعجوز أن اجلنة ال يدخلها العجوز فحزنت فقال إنك إذا دخلت اجلنة أنشئت خلقا آخر 
ء وجدها بكرا والعرب مجع عروب وهي وقوله سبحانه فجعلناهن أبكار قيل معناه دائمة البكارة مىت عاود الوط

املتحببة إىل زوجها بإظهار حمتبه قاله ابن عباس وعرب عنهن ابن عباس أيضا بالعواشق وقال زيد العروب احلسنة 
  الكالم ت قال البخاري والعروب يسميها أهل مكة العربة وأهل املدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة انتهى 



شكل والقد قال قتادة أترابا يعين سنا واحدة ويروى أن أهل اجلنة هم على قد ابن أربعة وقوله أترابا معناه يف ال
عشر عاما يف الشباب والنضرة وقيل على مثال أبناء ثالث وثالثني سنة مردا بيضا مكحلني زاد الثعليب على خلق 

  ءادم طوله ستون ذراعا يف سبعة أذرع 
  خرين قال احلسن بن أيب وقوله سبحانه ثلة من األولني وثلة من اآل

احلسن وغريه األولون سالف األمم منهم مجاعة عظيمة أصحاب ميني واألخرون هذه األمة منهم مجاعة عظيمة أهل 
ميني قال ع بل مجيعهم األمن كان من السابقني وقال قوم من املتأولني هاتان الفرقتان يف أمة حممد وروى ابن عباس 

أنه قال إن أمىت ثلثا أهل اجلنة  -من أميت وروى ابن املبارك يف رقائقه عن النيب ص  أنه قال الثلتان -عن النيب ص 
  والناس يومئذ عشرون ومائة صف وإن أميت من ذلك مثانون صفا انتهى 

وقوله سبحانه وأصحاب الشمال اآلية يف الكالم مبعىن االحناء عليهم وتعظيم مصائبهم والسموم أشد ما يكون من 
لذي ال بلل معه واحلميم السخن جدا من املاء الذي يف جهنم واليحموم هو الدخان األسود يظل اهل احلر اليابس ا

النار قاله ابن عباس واجلمهور وقيل هو سرادق النار احمليط باهلها فإنه يرتفع من كل ناحية حىت يظلهم وقيل هو 
  جبل يف النار أسود 

ليب وعن ابن املسيب وال كرمي أي وال حسن نظريه من كل زوج وقوله وال كرمي معناه ليس له صفة مدح قال الثع
كرمي وقال قتادة ال بارد النزل وال كرمي املنظر وهو الظل الذي ال يغين من اللهب انتهى واملترف املنعم يف سرف 

لى وختوض ويصرون معناه يعتقدون اعتقادا ال ينزعون عنه واحلنث اآلمث وقال الثعليب وكانوا يصرون يقيمون ع
احلنث العظيم أي الذنب انتهى وحنوه للبخاري وهو حسن حنو ما يف الرسالة قال قتادة وغريه واملراد هبذا اإلمث 

  العظيم الشرك وباقي اآلية يف استبعادهم للبعث وقد تقدم بيانه 
بيان اجلنس وقوله سبحانه مث إنكم أيها الضالون خماطبة لكفار قريش ومن كان يف حاهلم ومن يف قوله من زقوم ل

والضمري يف منها عائد على الشجر والضمري يف عليه عائد على املأكول واهليم قال ابن عباس وغريه مجع أهيم وهو 
  اجلمل الذي أصابه اهليام بضم اهلاء وهو داء معطش يشرب معه اجلمل حىت ميوت أو يسقم سقما شديدا وقال قوم 

مل إذا أصابه ذلك الداء هام على وجهه وذهب وقال ابن عباس أيضا هو مجع هائم وهو أيضا من هذا املعىن ألن اجل
  وسفيان الثوري اهليم الرمال اليت ال تروى من املاء والنزل أول ما يأكل الضيف والدين اجلزاء 

وقوله سبحانه أفرأيتم ما متنون اآلية وليس يوجد مفطور خيفي عليه أن املين الذي خيرج منه ليس له فيه عمل وال 
دة وال قدرة وقرأ اجلمهور قدرنا وقرأ ابن كثري وحده قدرنا بتخفيف الدال فيحتمل أن يكون املعىن فيهما قضينا إرا

  وأثبتنا وحيتمل أن يكون مبعىن سوينا قال الثعليب عن الضحاك أي سوينا بني أهل السماء وأهل األرض 
أوصاف ال يصلها علمكم وال حييط هبا فكركم وقوله وما حنن مبسبوقني أي على تبديلكم إن أردناه وإن ننشئكم ب

قال احلسن من كوهنم قردة وخنازير ألن اآلية تنحو إىل الوعيد والنشأة األوىل قال أكثر املفسرين إشارة إىل خلق 
آدم وقيل املراد نشأة اإلنسان يف طفولته وهذه اآلية نص يف استعمال القياس واحلض عليه وعبارة الثعليب ويقال 

ألوىل نطفة مث علقة مث مضغة ومل يكونوا شيا فلوال أي فهال تذكرون أين قادر على إعادتكم كما قدر على النشأة ا
  إبدائكم وفيه دليل على صحة القياس آلن علمهم سبحانه االستدالل بالنشأة األخرى انتهى 

ال ال تقل زرعت ولكن أنه ق -وقوله سبحانه أنتم تزرعونه أي زرعا يتم أم حنن وروي أبو هريرة عن النيب ص 
قلت حرثت مث تال أبو هريرة هذه اآلية واحلطام اليابس املتفتت من النبات الصائر إىل ذهاب وبه شبه حطام الدنيا 



وتفكهون قال ابن عباس وغريه معناه تعجبون أي مما نزل بكم وقال ابن زيد معناه تتفجعون قال ع وهذا كله 
ظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وقوهلم أنا ملغرمون قبله حمذوف تقديره تفسري ال خيص اللفظة والذي خيص اللف

يقولون وقرأ عاصم اجلحدري أإنا ملغرمون هبمزتني على االستفهام واملعىن حيتمل أن يكون انا ملغرمون من الغرام 
  وهو أشد العذاب وحيتمل أنا حململون 

 احملروم وأنه الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قرهبا منه الغرم أي غرمنا يف النفقة وذهب زرعنا وقد تقدم تفسري
وقال الثعليب احملروم ضد املرزوق انتهى واملزن هو السحاب واالجاج أشد املياه ملوحة وتورون معناه تقتدحون من 

 األزند تقول أوريت النار من الزناد والزناد قد يكون من حجر وحديدة ومن شجر ال سيما يف بالد العرب وال
سيما يف الشجر الرخو كاملرخ والعفار والكلخ وما اشبهه ولعادة العرب ىف ازنادهم من شجر قال تعاىل أأنتم أنشأمت 

شجرهتا أي اليت تقدح منها أم حنن املنشؤن حنن جعلناها يعين نار الدنيا تذكرة للنار الكربى نار جهنم قاله جماهد 
اآلية الكائنني يف األرض القواء وهي الفيايف ومن قال معناه للمسافرين  وغريه واملتاع ما ينتفع به واملقوين يف هذه

  فهو حنو ما قلناه وهي عبارة ابن عباس رضي اهللا عنه تقول أقوى الرجل إذا دخل أن األرض القواء 
واضع وقوله سبحانه فال أقسم مبواقع النجوم اآلية قال بعض النحاة ال زائدة واملعىن فاقسم وزيادهتا يف بعض امل

معروفة وقرأ احلسن وغريه فال قسم من غري ألف وقال بعضهم ال نافية كأنه قال فال صحة ملا يقوله الكفار مث ابتدأ 
اقسم مبواقع النجوم والنحوم هنا قال ابن عباس وغريه هي جنوم القرءان وذلك أنه روي أن القرءان نزل يف ليلة 

جنوما مقطعة مدة من  -ور مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك على النيب ص القدر إىل مساء الدنيا وقيل إىل البيت املعم
عشرين سنة قال ع ويؤيده عود الضمري على القرءان يف قوله إنه لقرءان كرمي وقال كثري من املفسرين بل النجوم 

ضها أثر هنا هي الكواكب املعروفة مث اختلف هؤالء يف مواقعها فقيل غروهبا وطلوعها وقيل مواقعها عند انقضا
  العفاريت 

  وقوله وإنه لقسم تأكيد 
  وقوله لو تعلمون اعتراض 

  وقوله إنه لقرءان كرمي هو الذي وقع القسم عليه 
  وقوله يف كتاب مكنون اآلية املكنون املصون قال ابن عباس وغريه أراد الكتاب الذي يف السماء قال الثعليب 

  ويقال هو اللوح احملفوظ 
طهرون يعين املالئكة وليس يف اآلية على هذا التأويل تعرض حلكم مس املصحف لسائر بين آدم وقوله ال ميسه إال امل

وقال بعض املتأولني أراد بالكتاب مصاحف املسلمني ومل تكن يومئذ فهو إخبار بغيب مضمنه النهي فال ميس 
حزم ال ميس القرءان إال  لعمرو بن -املصحف من بين آدم اال الطاهر من الكفر واحلدث ويف كتاب رسول اهللا ص 

  طاهر وبه أخذ مالك وقرأ سلمان إال املطهرون بكسر اهلاء 
وقوله تعاىل أفبهذا احلديث يعين القرءان املتضمن البعث ومدهنون معناه يالين بعضكم بعضا ويتبعه يف الكفر مأخوذ 

ملداراة هي املهاودة فيما حيل ونقل من الدهن للينه وإمالسه وقال ابن عباس املداهنة هي املهاودة فيما ال حيل وا
  الثعليب أن ادهن وداهن مبعىن واحد وأصله من الدهن انتهى 

وقوله سبحانه وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون أمجع املفسرون على أن اآلية توبيخ للقائلني يف املطر الذي ينزله اهللا 
اهليثم بن عدي أن من لغة ازد شنوءة ما رزق  تعاىل رزقا للعباد هذا بنوء كذا واملعىن وجتعلون شكر رزقكم وحكى



 -فالن مبعىن ما شكر وكان علي يقرأ وجتلون شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس ورويت عن النيب ص 
وقد أخرب اهللا سبحانه فقال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد والنخل باسقات هلا طلع 

فهذا معىن قوله أنكم تكذبون أي هبذا اخلرب قال ع واملنهي عنه هو أن يعتقد أن للنجوم تأثريا يف  نضيد رزقا للعباد
  املطر 

وقوله سبحانه فلوال إذابلغت احللقوم يعىن بلغت نفس االنسان واحللقوم جمرى الطعام وهذه احلال هي نزع املرء 
  للموت 

نزع تنظرون إليه وقال الثعليب وأنتم حينئذ تنظرون إىل أمري وقوله وأنتم إشارة إىل مجيع البشر حينئذ أي وقت ال
  وسلطاين يعين تصريفه سبحانه يف امليت انتهى واألول عندي أحسن وعزاه الثعليب البن عباس وحنن 

أقرب إليه منكم أي بالقدرة والعلم وال قدرة لكم على دفع شيء عنه وقيل املعىن ومالئكتنا أقرب إليه منكم ولكن 
روهنم على التأويل األول من البصر بالقلب فلوال إن كنتم غري مدينني أي مملوكني أذالء واملدين اململوك هذا ال تبص

أصح ما يقال يف هذه اللفظة هنا ومن عرب عنها مبجازي أو مبحاسب فذلك هنا قلق واململوك مقلب كيف شاء 
  ... تراه على مسحاته يتركل ... دينة رتب وربا يف حجرها ابن م... املالك ومن هذا امللك قول األخطل 

أراد ابن أمة مملوكة وهو عبد خيدم الكرم وقد قيل يف معىن البيت أنه أراد أكارا حضريا فنسبه إىل املدينة فمعىن اآلية 
  فهل ال ترجعون النفس البالغة احللقوم إن نتم غري مملوكني مقهورين 

  تقتضيها التحضيضات  وقوله ترجعوهنا سد مسد األجوبة والبيانات اليت
وقوله تعاىل فأما إن كان من القربني اآلية ذكر سبحانه يف هذه اآلية حال اآلزواج الثالثة املذكورين يف أول السورة 
وحال كل امرئي منهم فأما املرء من السابقني املقربني فيلقى عند موته روحا ورحيانا والروح الرمحة والسعة والفرح 

ح اهللا والرحيان الطيب وهو دليل النعيم وقال جماهد الرحيان الرزق وقال الضحاك الرحيان ومنه ال تيأسوا من رو
االستراحة قال ع الرحيان ما تنبسط إليه النفوس ونقل الثعليب عن أيب العالية قال ال يفارق أحد من املقربني الدنيا 

سن انتهى فإن أردت يا أخي اللحوق حىت يويت بغصن من رحيان اجلنة فيشمه مث يقبض روحه فيه وحنوه عن احل
باملقربني والكون يف زمرة السابقني فاطرح عنك دنياك واقبل على ذكر موالك واجعل اآلن املوت نصب عينيك قال 
الغزايل وإمنا عالمة التوفيق أن يكون املوت نصب عينيك ال تغفل عنه ساعة فليكن املوت على بالك يا مسكني فإن 

فل عن نفسك ولعلك قد قاربت املنزل وقطعت املسافة فال يكن اهتمامك إال مببادرة السري حاث بك وأنت غا
  العمل اغتناما لك نفس أمهلت فيه انتهى من األحياء قال ابن املبارك 

يف رقائقه أخربنا سفيان عن ليث عن جماهد قال ما من ميت ميوت األعرض عليه أهل جملسه إن كان من أهل الذكر 
  ن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو انتهى فمن أهل الذكر وإ

وقوله تعاىل فسالم لك من أصحاب اليمني عبارة تقتضي مجلة مدح وصفة ختلص وحصول عال من املراتب واملعىن 
ليس يف أمرهم إال السالم والنجاة من العذاب وهذا كما تقول يف مدح رجل أما فالن فناهيك به فهذا يقتضي مجلة 

وقد اضطربت عبارات املتأولني يف قوله تعاىل فسالم لك فقال قوم املعىن فيقال له سالم لك  غري مفصلة من مدحه
إنك من أصحاب اليمني وقال الطربي فسالم لك أنت من أصحاب اليمني وقيل املعىن فسالم لك يا حممد أي ال 

ه فمن زحزح عن النار ترى فيهم إال السالمة من العذات ت ومن حصلت له السالمة من العذاب فقد فاز دليل
وأدخل اجلنة فقد فاز قال ع فهذه الكاف يف لك إما أن تكون للنيب عليه السالم وهو األظهر مث لكل معترب فيها من 



أمته وأما أن تكون ملن خياطب من أصحاب اليمني وغري هذا مما قيل تكلف ونقل الثعليب عن الزجاج فسالم لك أي 
  وقد علمت ما أعد اهللا هلم من اجلزاء بقوله يف سدر خمضود اآليات  أنك ترى فيهم ما حتب من السالمة

واملكذبون الضالون هم الكفار أصحاب الشمال واملشئمة والنزول أول شيء يقدم للضيف والتصلية أن يباشر هبم 
  حقيقته النار واجلحيم معظم النار وحيث تراكمها إن هذا هلو حق اليقني املعىن أن هذا اخلرب هو نفس اليقني و

وقوله تعاىل فسبح باسم ربك العظيم عبارة تقتضي األمر باألعراض عن أقوال الكفار وسائر أمور الدنيا املختصة هبا 
من قال  -وباإلقبال على أمور اآلخرة وعبادة اهللا تعاىل والدعاء إليه ت وعن جابر بن عبد اهللا قال قال النيب ص 

يف اجلنة رواه الترمذي والنساءي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما  سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة
  وقال احلاكم صحيح 

أن مما تذكرون  -على شرط مسلم وعند النساءي شجرة بدل خنلة وعن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا ص 
بصاحبها أما حيب من جالل اهللا التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش هلن دوي كدوي النحل تذكر 

أحدكم أن يكون أال يزال له من يذكر به ورواه أيضا ابن املبارك يف رقائقه عن كعب وفيه ايضا عن كعب أنه قال 
مر به  -أن للكالم الطيب حول العرش دويا كدوي النحل يذكرن بصاحبهن انتهى وعن أيب هريرة أن النيب ص 

س قلت غراسا قال أال أدلك على غراس خري من هذا سبحان اهللا وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغر
واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة روى هذين احلديثني ابن ماجه واللفظ له 

ا نزلت واحلاكم يف املستدرك وقال يف األول صحيح على شرط مسلم انتهى من السالح وروى عقبة بن عامر قال مل
اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك األعلى قال اجعلوها يف  -فسبح باسم ربك العظيم قال النيب ص 

سجودكم فيحتمل أن يكو املعىن سبح اهللا بذكر أمسائه العال واالسم هنا مبعىن اجلنس أي بأمساء ربك والعظيم صفة 
صودا ويكون العظيم صفة له فكأنه أمره أن يسبحه بامسه للرب سبحانه وقد حيتمل أن يكون االسم هنا واحدا مق

األعظم وإن كان مل ينص عليه ويؤيد هذا ويشري إليه اتصال سورة احلديد وأوهلا فيها التسبيح ومجلة من أمساء اهللا 
تعاىل وقد قال ابن عباس اسم اهللا األعظم موجود يف ست آيات من أول سورة احلديد فتأمل هذا فإنه من دقيق 

  لنظر وهللا تعاىل يف كتابه العزيز غوامض ال تكاد األذهان تدركها ا

  تفسري 

  سورة احلديد

  وهي مدنية ويشبه صدرها أن يكون مكيا 
روي عن ابن عباس أن اسم اهللا األعظم هو يف ست آيات من أول سورة احلديد وروي أن الدعاء بعد قراءهتا 

  مستجاب 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

سبح هللا ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم قال أكثر املفسرين التسبيح هنا هو التنزيه  قوله عز و جل
املعروف يف قوهلم سبحان اهللا وهذا عندهم إخبار بصيغة املاضي مضمنه الدوام واالستمرار مث اختلفوا هل هذا 

لتسبيح قال الزجاج وغريه والقول باحلقيقة التسبيح حقيقة أو جماز على معىن أن أثر الصنعة فيها تنبه الراءي على ا
  أحسن وهذا كله يف اجلمادات وأما ما ميكن التسبيح منه فقول واحد أن تسبيحهم حقيقة 



وقوله تعاىل هو األول أي الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة واآلخر الدائم الذي ليس له هناية منقضية قال أبو بكر 
األبدية والظاهر معناه باألدلة ونظر العقول يف صنعته والباطن بلطفه وغوامض الوراق هو األول باألزلية واآلخر ب

  حكمته وباهر صفاته اليت ال تصل إىل معرفتها على ما هي عليه األوهام وباقي اآلية تقدم تفسري نظريه 
لتأويل فيها وباقي وقوله تعاىل وهو معكم أين ما كنتم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته وهذه آية مجعت األمة على هذا ا

  اآلية بني 
  وقوله سبحانه آمنوا باهللا ورسوله واآلية أمر للمؤمنني بالثبوت على اإلميان ويروى أن هذه اآلية نزلت 

يف غزوة العسرة قاله الضحاك وقال اإلشارة بقوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إىل عثمان بن عفان يريد ومن يف 
  ه معناه كعبد الرمحن بن عوف وغري

وقوله مما جعلكم مستخلفني فيه تزهيد وتنبيه على أن األموال إمنا تصري إىل اإلنسان من غريه ويتركها لغريه وليس 
له من ذلك اال ما أكل فأفىن أو تصدق فأمضى ويروى أن رجال مر بأعرايب له إبل فقال له يا أعرايب ملن هذه اإلبل 

  ه عمله قال هي هللا عندي فهذا موفق مصيب أن صحب قول
وقوله سبحانه وما لكم ال تؤمنون باهللا اآلية توطئة لدعائهم رضي اهللا عنهم ألهنم أهل هذه الرتب الرفيعة وإذا تقرر 

  ان الرسول يدعوهم وأهنم ممن أخذ اهللا ميثاقهم فيكف ميتنعون من اإلميان 
  ان وباقي اآلية وعد وتأنيس وقوله إن كنتم مؤمنني أي إن دمتم على إميانكم والظلمات الكفر والنور اإلمي

وقوله تعاىل ومالكم ال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السموات واألرض املعىن وما لكم أن ال تنفقوا يف سبيل اهللا 
وأنتم متوتون وتتركون أموالكم فناب مناب هذا القول قوله وهللا مرياث السموات واألرض وفيه زيادة تذكري باهللا 

  القول الذي قدرناه وعربة وعنه يلزم 
وقوله تعاىل ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح اآلية األشهر يف هذه اآلية أهنا نزلت بعد الفتح واختلف يف 

الفتح املشار إليه فقال أبو سعيد اخلدري والشعيب هو فتح احلديبية وقال قتادة وجماهد وزيد بن أسلم هو فتح مكة 
ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وحكم  -و املشهور الذي قال فيه النيب ص الذي أزال اهلجرة قال ع وهذا ه

اآلية باق غابر الدهر من أنفق يف وقت حاجة السبيل أعظم أجرا ممن أنفق مع استغناء السبيل واحلسىن اجلنة قاله 
جر الكرمي الذييقترن جماهد وقتادة والقرض السلف والتضعيف من اهللا تعاىل هو يف احلسنات وقد مر ذكر ذلك واأل

  به رضى وإقبال هذا معىن الدعاء بيا كرمي العفو أي إن مع عفوه رضى وتنعيما 
  وقوله 

سبحانه يوم ترى املؤمينن املؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم اآلية العامل يف يوم قوله وله أجر كرمي والرؤية هنا رؤية 
يف هذا عن ابن عباس وغريه أثار مضمنها أن كل مؤمن  عني واجلمهور أن النور هنا هو نور حقيقة وقد روي

ومظهر لإلميان يعطي يوم القيامة نوار فيطفأ نور كل منافق ويبقى نور املؤمنون حىت أن منهم من نوره يضيء كما 
ومنهم من نوره كالنخلة السحوق ومنهم من نوره يضيء ما قرب من  -بني مكة وصنعاء رفعه قتادة إىل النيب ص 

قاله ابن مسعود ومنهم من يهم باالنطفاء مرة ويبني مرة على قدر املنازل يف الطاعة واملعصية قال الفخر قال قدميه 
قتادة ما من عبد إال وينادي يوم القيامة يا فالن هذا نورك يا فالن ال نور لك نعوذ باهللا من ذلك واعلم أن العلم 

وإذا كان كذلك ظهر أن معرفة اهللا تعاىل هي النور يف القيامة  الذي هو نور البصرية أوىل بكونه نورا من نور البصر
فمقادير األنوار يوم القيامة على حسب مقادير املعارف يف الدنيا اننتهى وحنوه للغزايل وخص تعاىل بني األيدي 



ىن وعن إمياهنم بالذكر ألنه موضع حاجة اإلنسان إىل النور واختلف يف قوله تعاىل وبأمياهنم فقال بعض املتأولني املع
فكأنه خص ذكر جهة اليمني تشريفا وناب ذلك مناب أن يقول ويف مجيع جهاهتم وقال مجهور املفسرين املعىن يسعى 
نورهم بني أيديهم يريد الضوء املنبسط من أصل النور وبإمياهنم أصله والشيء الذي هو متقد فيه فتضمن هذا القول 

 أكرم األتري أن فضيلة عباد بن بشر وأسيد بن حضري غنما كانت بنور ال أهنم حيملون األنوار وكوهنم غري حاملني
حيمالنه هذا يف الدنيا فكيف باآلخرة ت وفيما قاله ع عندي نظر وأيضا فأحوال اآلخرة ال تقاس على احوال الدنيا 

هذه األمة وقوله تعاىل بشراكم أي يقال بشراكم جنات أي دخول جنات ت وقد جاءت حبمد اهللا أثار بتبشري 
  احملمدية وخرج ابن ماجه قال أخربنا جبارة بن املغلس قال حدثنا عبد األعلى عن أيب بردة 

يف السجود فسجدوا طويال مث  -إذا مجع اهللا اخلالئق يوم القيامة أذن ألمة حممد ص  -عن أبيه قال قال النيب ص 
ماجه وحدثنا جبارة بن املغلس حدثنا كثري بن يقال ارفعوا رءوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار قال ابن 

أن هذه األمة أمة مرحومة عذاهبا بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع  -سليمان عن أنس بن مالك قال قال النيب ص 
إىل كل رجل من املسلمني رجل من املشركني فيقال هذا فداؤك من النار ويف صحيح مسلم دفع اهللا لكل مسلم 

  نيا فيقول هذا فداؤك من النار انتهى من التذكرة يهوديا أو نصرا
وقوله تعاىل يوم يقول املنافقون قيل يوم هو بدل من األول وقيل العامل فيه اذكر قال ع ويظهر يل أن العامل فيه 
افقني قوله تعاىل ذلك هو الفوز العظيم وجييء معىن الفوز أفخم كأنه يقول إن املؤمنني يفوزون بالرمحة يوم يعتري املن

كذا وكذا ألن ظهور املرء يوم مخول عدوه ومضاده ابدع وأفخم وقول املنافقني هذه املقالة احملكية هو عند انطفاء 
أنوارهم كما ذكرنا قبل وقوهلم انظرونا معناه انتظرونا وقرأ محزة وحده انظرونا بقطع األلف وكسر الظاء ومعناه 

رونا أي أخروا مشيكم لنا حىت نلتحق فنقتبس من نوركم واقتبس أخرونا منه فنظرة إىل ميسرة ومعىن قوهلم أخ
الرجل أخذ من نور غريه قبسا قال الفخر القبس الشعلة من النار والسراج واملنافقون طمعوا يف شيء من أنوار 

ى يوم املؤمنني وهذا منهم جهل ألن تلك األنوار نتائج األعمال الصاحلة يف الدنيا وهم مل يقدموها قال احلسن يعط
القيامة كل أحد نورا على قدر عمله مث يؤخذ من حجر جهنم ومما فيها من الكالليب واحلسك ويلقى على الطريق 

مث متضي زمرة من املؤمنني وجوههم كالقمر ليلة البدر مث متضي زمرة أخرى كأضوأ كوكب يف السماء مث على ذلك 
  افقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انتهى مث تغشاهم ظلمة تطفىء نور املنافقني فهنالك يقول املن

وقوله تعاىل قيل ارجعوا وراءكم حيتمل أن يكون من قول املؤمنني هلم وحيتمل أن يكون من قول املالئكة والقول هلم 
 فالتمسوا نورا هو على معىن التوبيخ هلم أي أنكم ال جتدونه مث أعلم تعاىل أنه يضرب بينهم يف هذه احلال بسور

  حاجز فيبقى املنافقون يف ظلمة وعذاب 
وقوله تعاىل باطنه فيه الرمحة أي جهة املؤمنني وظاهره جهة املنافقني والظاهر هنا البادي ومنه قول الكتاب من ظاهر 
مدينة كذا وعبارة الثعليب فضرب بينهم بسور وهو حاجز بني اجلنة والنار قال أبو أمامة الباهلي فريجعون إىل املكان 

ذي قسم فيه النور فال جيدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور قال قتادة حائط بني اجلنة والنار له ال
باب باطنه فيه الرمحة يعين اجلنة وظاهره من قبله العذاب يعين النار انتهى قال ص قال أبو البقاء الباء يف بسور زائدة 

طنه عائد على الباب وهو األظهر ألنه األقرب وقيل على سور أبو وقيل ليست بزائدة قال أبو حيان والضمري يف با
  البقاء واجلملة صفة لباب أو لسور انتهى 

وقوله تعاىل ينادوهنم معناه ينادي املنافقون املؤمنني أمل نكن معكم يف الدنيا فريد املؤمنون عليهم بلى كنتم معنا ولكن 



يه قال جماهد فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم معناه هنا بأميانكم عرضتم أنفسكم للفتنة وهي حب العاجل والقتال عل
الدوائر وشككتم واالرتياب التشكك واألماين اليت  -فأبطأمت به حىت متم وقال قتادة معناه تربصتم بنا ومبحمد ص 

األمل  غرهتم وهي قوهلم سيهلك حممد هذا العام ستهزمه قريش ستأخذه األحزاب إىل غري ذلك من أمانيهم وطول
غرار لكل أحد وأمر اهللا الذي جاء هو الفتح وظهور اإلسالم وقيل هو موهتم على النفاق املوجب للعذاب والغرور 
الشيطان بإمجاع املتأولني وينبغي لكل مؤمن أن يعترب هه اآلية يف نفسه وتسويفه يف توبته واعلم أيها األخ أن الدنيا 

  والفوز بالنجاة فازهد فيها وأقبل على ما يعنيك من إصالح دينك غرارة للمقبلني عليها فإن أردت اخلالص 

والتزود آلخرتك وقد روى ابن املبارك يف رقائقه عن أيب الدرداء أنه قال يعين ألصحابه لئن حلفتم يل على رجل 
رك وتعاىل أنه قال يبعث اهللا تبا -منكم أنه أزهدكم ألحلفن لكم أنه خريكم وروى ابن املبارك بسنده عن النيب ص 

يوم القيامة عبدين من عباده كانا على سرية واحدة أحدمها مقتور عليه واآلخر موسع عليه فيقبل املقتور عليه إىل 
اجلنة وال ينثين عنها حىت ينتهي إىل أبواهبا فيقول حجبتها إليك إليك فيقول إذن ال أرجع قال وسيفه يف عنقه فيقول 

ه فلم أزل جماهدا به حىت قبضت وأنا على ذلك فريمي بسيفه إىل اخلزنة أعطيت هذا السيف يف الدنيا أجاهد ب
وينطلق ال يثنونه وال حيبسونه عن اجلنة فيدخلها فيمكث فيها دهرا مث مير به أخوه املوسع عليه فيقول له يا فالن ما 

ن إال مخسا وردن على حبسك فيقول ما خلي سبيلي إال اآلن ولقد حبست ما لو أن ثالمثائة بعري أكلت مخطا ال يرد
  عرقي لصدرن منه ريا انتهى 

  وقوله تعاىل فاليوم ال يؤخذ منكم فدية اآلية استمرار يف خماطبة املنافقني قال قتادة وغريه 
وقوله تعاىل هي موالكم قال املفسرون معناه هي أوىل بكم وهذا تفسري باملعىن وإمنا هي استعارة ألهنا من حيث 

  اليهم وتكون هلم مكان املوىل وهذا حنو قول الشاعر تضمهم وتباشرهم هي تو
  ... حتية بينهم ضرب وجيع ... 

وقوله تعاىل أمل يأن ابتداء معىن مستأنف ومعىن أمل يأن أمل حين يقال أىن الشيء يأىن إذا حان ويف اآلية معىن احلض 
بة الفضيل وابن املبارك واخلشوع والتقريع قال ابن عباس عوتب املؤمنون هبذه اآلية وهذه اآلية كانت سبب تو

اإلخبات والتطامن وهي هيئة تظهر يف اجلوارح مىت كان يف القلب ولذلك خص تعاىل القلب بالذكر وروى شداد 
  أنه قال أول ما يرفع من الناس اخلشوع  -بن أوس عن النيب ص 

  ياهم وقوله تعاىل لذكر اهللا أي ألجل ذكر اهللا تعاىل ووحيه أو ألجل تذكري اهللا إ

وأوامره فيهم واإلشارة يف قوله أوتوا الكتاب إىل بين إسرائيل املعاصرين ملوسى عليه السالم ولذلك قال من قبل 
  وإمنا شبه أهل عصيب نيب بأهل عصر نيب 

وقوله فطال عليهم األمد قيل معناه أمد احلياة وقيل أمد انتظار القيامة قال الفخر قال مقاتل ابن حيان األمد هنا 
  مل أي ملا طالت آماهلم ال جرم قست قلوهبم انتهى وباقي اآلية بني األ

وقوله تعاىل اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موهتا اآلية خماطبة هلؤالء املؤمنني الذين ندبوا إىل اخلشوع وهذا ضرب 
م إليه وتلبسكم به مثل واستدعاء إىل اخلري برفق وتقريب بليغ أي ال يبعد عندكم أيها التاركون للخشوع رجوعك

فإن اهللا حييي األرض بعد موهتا فكذلك يفعل بالقلوب يردها إىل اخلشوع بعد بعدها عنه وترجع هي إليه إذا وقعت 
اإلنابة والتكسب من العبد بعد نفورها منها كما حييي األرض بعد أن كانت ميتة وباقي اآلية بني واملصدقني يعين به 

وقد جاءت آثار صحيحة يف احلض على الصدقة قد ذكرنا منها مجلة يف هذا املختصر املتصدقني وباقي اآلية بني ت 



أنه قال يا نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرق يف  -وأسند مالك يف املوطأ عن النيب ص 
ديث احلض على الصدقة ردوا السائل ولو بظلف حمرق قال ابن عبد الرب يف التمهيد ففي هذا احل -املوطأ عنه ص 

بكل ما أمكن من قليل األشياء وكثريها ويف قول اهللا عز و جل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره أوضح الدالئل يف 
هذا الباب وتصدقت عائشة رضي اهللا عنها حببتني من عنب فنظر إليها بعض أهل بيتها فقالت ال تعجنب فكم فيها 

اتقوا النار ولو بشق مترة ولو بكلمة طيبة وإذا كان اهللا عز و جل يريب  -من مثقال ذرة ومن هذا الباب قوله ص 
الصدقات ويأخذ الصدقة بيمينه فريبيها كما يريب أحدنا فلوه أو فصيله فما بال من عرف هذا يغفل عنه وما التوفيق 

  إال باهللا انتهى من التمهيد وروى ابن املبارك يف رقائقه قال أخربنا حرملة بن عمران 

يقول كل  -نه مسع يزيد بن أيب حبيب حيدث أن أبا اخلري حدثه أنه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا ص أ
امرىء يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس قال يزيد فكان أبو اخلري ال خيطئه يوم إال تصدق فيه بشيء ولو كعكة 

  من التصديق على ما ذكر الزجاج أو بصلة أو كذا انتهى والصديقون بناء مبالغة من الصدق أو 
وقوله تعاىل والشهداء عند رهبم اختلف يف تأويله فقال ابن مسعود ومجاعة والشهداء معطوف على الصديقني 
والكالم متصل مث اختلفت هذه الفرقة يف معىن هذا االتصال فقال بعضهما وصف اهللا املؤمنني بأهنم صديقون 

قال مؤمنوا أميت شهداء وتال رسول  -روى الرباء بن عازب أن النيب ص وشهداء فكل مؤمن شهيد قاله جماهد و
ذكر الشهداء السبعة تشريفا هلم ألهنم يف أعلى رتب الشهادة أال ترى أن  -هذه اآلية وإمنا خص ص  -اهللا ص 

هد ال من املقتول يف سبيل اهللا خمصوص أيضا من السبعة بتشريف ينفرد به وقال بعضها الشهداء هنا من معىن الشا
معىن الشهيد فكأنه قال هم أهل الصدق والشهداء على األمم وقال ابن عباس ومسروق والضحاك الكالم تام يف 
قوله الصديقون وقوله والشهداء ابتداء مستأنف مث اختلفت هذه الفرقة يف معىن هذا االستيناف فقال بعضها معىن 

بالشهداء األنبياء عليهم السالم ت وهذا تأويل بعيد من  اآلية والشهداء بأهنم صديقون حاضرون عند رهبم وعىن
لفظ اآلية وقال بعضها قوله والشهداء ابتداء يريد به الشهداء يف سبيل اهللا واستأنف اخلرب عنهم بأهنم عند رهبم هلم 

أجرهم ونورهم فكأنه جعلهم صنفا مذكورا وحده ت وأبني هذه األقوال األول وهذا األخري وإن صح حديث 
  رباء مل يعدل عنه قال أبو حيان والظاهر أن الشهداء مبتدأ خربه ما بعده انتهى ال

  وقوله تعاىل ونورهم قال اجلمهور ههو حقيقة حسبما تقدم 
  وقوله سبحانه اعلموا إمنا احلياة 

عن األشغال  الدنيا لعب وهلو هذه اآلية وعظ وتبيني ألمر الدنيا وضعة منزلتها واحلياة الدنيا يف هذه اآلية عبارة
والتصرفات والفكر اليت هي خمتصة باحلياة الدنيا وأما ما كان من ذلك يف طاعة اهللا وما كان يف الضرورات اليت 

تقيم األود وتعني على الطاعات فال مدخل له يف هذه اآلية وتأمل حال امللوك بعد فقرهم ينب لك أن مجيع ترفههم 
عن ذات الشيء والتفاخر باألموال واألنساب وغري ذلك على عادة لعب وهلو والزينة التحسني الذي هو خارج 

اجلاهلية مث ضرب اهللا عز و جل مثل الدنيا فقال كمثل غيث اآلية وصورة هذا املثال أن اإلنسان ينشأ يف حجر 
مملكة فما دون ذلك فيشب يف النعمة ويقوى ويكسب املال والولد ويغشاه الناس مث يأخذ بعد ذلك يف احنطاط 

يشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب يف ماله وذريته وميوت ويضمحل أمره وتصري أمواله لغريه وتتغري رسومه و
فأمره مثل مطر أصاب أرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق مث هاج أي يبس واصفر مث حتطم مث تفرق 

  بالرياح واضمحل 



ه وقيل حيتمل أن يعين الكفار باهللا ألهنم أشد إعجابا وقوله أعجب الكفار أي الزراع فهو من كفر احلب أي ستر
بزينة الدنيا مث قال تعاىل ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة اآلية كأنه قال واحلقيقة ها هنا وذكر العذاب أوالهتما به 

قبل ما  من حيث احلذر يف اإلنسان ينبغي أن يكون أوال فإذا حترز من املخاوف مد حينئذ أمله فذكر تعاىل ما حيذر
يطمع فيه وهو املغفرة والرضوان وعبارة الثعليب مث يهيج أي جيف ويف اآلخرة عذاب شديد ألعداء اهللا ومغفرة 

ألوليائه وقال الفراء ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة أي إما عذاب شديد وإما مغفرة وما احلياة الدنيا إال متاع 
لعمل لآلخرة انتهى وهو حسن وعن طارق قال قال رسول اهللا ص الغرور هذا تزهيد يف العمل للدنيا وترغيب يف ا

  نعمت الدار الدنيا ملن تزول منها آلخرته وبيست الدار ملن صدته عن آخرته  -

وقصرت به عن رضا ربه فإذا قال العبد قبح اهللا الدنيا قالت الدنيا قبح اهللا أعصانا لربه رواية احلاكم يف املستدرك 
يشك عاقل أن حطام الدنيا مشغل عن التأهب لآلخرة قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب انتهى من السالح وال 

فضل العلم وقد روي مرفوعا لكل أمة فتنة وفتنة أميت املال قال أبو عمر مث نقول إن الزهد يف احلالل وترك الدنيا 
ماء املسلمني قدميا وحديثا واآلثار مع القدرة عليها أفضل من الرغبة فيها يف حالهلا وهذا ما ال خالف فيه بني عل

الواردة عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء املسلمني يف فضل الصرب والزهد فيها وفضل القناعة والرضا 
بالكفاف واالقتصار على ما يكفي دون التكاثرالذي يلهي ويطغى أكثر من أن حييط هبا كتاب أو يشمل عليها باب 

الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة وقد روينا عن عبد الرمحن  والذين زوى اهللا عنهم
بن عوف أنه ملا حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا وقال كان مصعب بن عمري خريا مين تويف ومل يترك ما يكفن فيه 

ا فتح اهللا علي من ذلك وبقيت بعده حىت أصبت من الدنيا وأصابت مين وال أحسبين إال سأحبس عن أصحايب مب
وجعل يبكي حىت فاضت نفسه وفارق الدنيا رمحة اهللا عليه فإن ظن ظان جاهل أن االستكثار من الدنيا ليس به بأس 

أو غلب عليه اجلهل فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها وشبه عليه بقول اهللا تعاىل ووجدك عائال فأغىن 
عمه عنده فإن ذلك ليس كما ظن بل ذلك غىن القلب دلت على ذلك من ن -فيما عدده سبحانه على نبيه ص 

  اآلثار الكثرية كقوله عليه السالم ليس الغىن عن كثرة العرض وإمنا الغىن غىن النفس انتهى 
وقوله سبحانه سابقوا إىل مغفرة من ربكم اآلية ملا ذكر تعاىل املغفرة ايت يف اآلخرة ندب يف هذه اآلية إىل املسارعة 

ها واملسابقة وهذه اآلية حجة عند مجيع العلماء يف الندب إىل الطاعات وقد استدل هبا بعضهم على أن أول إلي
  أوقات الصلوات أفضل ألنه 

يقتضي املسارعة واملسابقة وذكر سبحانه العرض من اجلنة إذ املعهود أنه أقل من الطول وقد ورد يف احلديث أن 
السموات السبع يف الكرسي كالدرهم يف الفالة وأن الكرسي يف العرش  سقف اجلنة العرش وورد يف احلديث أن

كالدرهم يف الفالة ت أيها األخ أمرك املوىل سبحانه باملسابقة واملسارعة رمحة منه وفضال فال تغفل عن امتثال أمره 
  وإجابة دعوته 

  ... حذر النفس حسرة املسبوق ... السباق السباق قوال وفعال ... 
عامل اإلميان وروضات الرضوان يف مناقب صلحاء القريوان قال ومنهم أبو خالد عبد اخلالق املتعبد ذكر صاحب م

كان كثري اخلوف واحلزن وباخلوف مات رأى يوما خيال يسابق هبا فتقدمها فرسان مث تقدم أحدمها على اآلخر مث 
لسابق فجعل يقبله ويقول بارك اهللا فيك جد التايل حىت سبق األول فتخقق عبد اخلالق الناس حىت وصل إىل الفرس ا

  صربت فظفرت مث سقط مغشيا عليه انتهى 



وقوله سبحانه ما أصاب من مصيبة يف األرض اآلية قال ابن زيد وغريه املعىن ما حدث من حادث خري وشر فهذا 
د عرف املصيبة على معىن لفظ أصاب ال على عرف املصيبة فإن عرفها يف الشر وقال ابن عباس ما معناه أنه أرا
  فقوله يف األرض يعين بالقحوط والزالزل وغري ذلك ويف أنفسكم باملوت واألمراض وغري ذلك 

وقوله إال يف كتاب معناه إال واملصيبة يف كتاب ونربأها معناه خنلقها يقال برأ اهللا اخللق أي خلقهم والضمري عائد 
عباس ومجاعة وذكر املهدوي جواز عود الضمري على  على املصيبة وقيل على األرض وقيل على األنفس قاله ابن

مجيع ما ذكر وهي كلها معان صحاح أن ذلك على اهللا يسري يريد حتصيل األشياء كلها يف كتاب وقال الثعليب وقيل 
  املعىن إن خلق ذلك وحفظ مجيعه على اهللا يسري انتهى 

  سبب تسليتكم وقلة اكتراثكم بأمور الدنيا فال وقوله لكيال تأسوا معناه فعل اهللا هذا كله وأعلمكم به ليكون 

حتزنوا على فائت وال ترفحوا الفرح املبطر ميا ءاتاكم منها قال ابن عباس ليس أحد إال حيزن أو يفرح ولكن من 
أصابته مصيبة فليجعلها صربا ومن أصابه خري فليجعله شكرا ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة أهنما مسعا 

يقول ما يصيب املسلم من وصب وال نصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال كفر به من  - ص رسول اهللا
يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال  -سيئاته ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا ص 

من يعمل سوءا جيز به بلغت كتبت له هبا درجة وحميت عنه هبا خطيئة ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال ملا نزلت 
سددوا وقاربوا ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حىت النكبة  -من املسلمني مبلغا شديدا فقال رسول اهللا ص 

ينكبها والشوكة يشاكها انتهى وقد تقدم كثري يف هذا املختصر من هذا املعىن فاهللا املسئول أن ينفع به كل من 
  حصله أو نظر فيه 

اهللا ال حيب كل خمتال فخور يدل على أن الفرح املنهي عنه إمنا هو ما أدى إىل االختيال والفخر وأما وقوله تعاىل و
  الفرح بنعم اهللا املقترن بالشكر والتواضع فإنه ال يستطيع أحد دفعه عن نفسه وال حرج فيه واهللا أعلم 

خلون وقال بعضهم هو يف موضع نصب وقوله الذين يبخلون قال بعضهم هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره هم الذين يب
صفة لكل وإن كان نكرة فهو خيصص نوعا ما فيسوغ لذلك وصفه باملعرفة وهذا مذهب األخفش والكتاب هنا 

  اسم جنس جلميع الكتب املنزلة وامليزان العدل يف تأويل األكثرين 
أنزل لكم من األنعام اآلية قال مجهور وقوله تعاىل وأنزلنا احلديد عرب سبحانه عن خلقه احلديد باإلنزال كما قال و

من املفسرين احلديد هنا أراد به جنسه من املعادن وغريها وقال حذاق من املفسرين أراد به السالح ويترتب معىن 
  اآلية بأن اهللا أخرب أنه أرسل وأنزل كتبا وعدال مشروعا وسالحا حيارب به 

  اآلية على هذا التأويل حض على القتال يف سبيل اهللا وترغيب فيه  من عاند ومل يقبل هدى اهللا إذ مل يقبل له عذر ويف
  وقوله وليعلم اهللا من ينصره يقوي هذا التأويل 

  وقوله بالغيب معناه مبا مسع من األوصاف الغائبة عنه فآمن هبا وباقي اآلية بني 
بالثاين يف قفا األول فيجيء األول وقوله سبحانه وقفينا معناه جئنا هبم بعد األولني وهو مأخوذ من القفا أي جيء 

بني يدي الثاين وقد تقدم بيانه وقوله سبحانه وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية اجلعل يف هذه اآلية 
  مبعىن اخللق 

وقوله ابتدعوها صفة لرهبانية وخصها بأنا ابتدعت ألن الرأفة والرمحة يف القلب ال تكسب لإلنسان فيها وأما 
الرهبانية فهي أفعال بدن مع شيء يف القلب ففيها موضع للتكسب وحنو هذا عن قتادة واملراد بالرأفة والرمحة حب 



بعضهم يف بعض وتوادهم واملراد بالرهبانية رفض النساء واختاذ الصوامع والديارات والتفرد للعبادات وهذا هو 
غاء رضوان اهللا هذا تأويل مجاعة وقرأ ابن مسعود ما ابتداعهم ومل يفرض اهللا ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابت

كتبناها عليهم لكن ابتدعوها وقال جماهد املعىن كتبناها عليهم ابتغاء رضوان اهللا فاالستثناء على هذا متصل 
ة واختلف يف الضمري الذي يف قوله فما رعوها من املراد به فقال ابن زيد وغريه هو عائد على الذين ابتدعوا الرهباني
ويف هذا التأويل لزوم اإلمتام لكل من بدأ بتطوع ونفل وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه وقال الضحاك وغريه الضمري 
لألخالف الذين جاءوا بعد املبتدعني هلا وروينا يف كتاب الترمذي عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن جده أن 

لم يا رسول اهللا قال اعلم يا بالل قال ما أعلم يا رسول اهللا قال قال لبالل بن احلارث اعلم قال ما أع -النيب ص 
أنه من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا 

  ومن ابتدع ضاللة ال يرضى اهللا ورسوله هبا كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص 

  س شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن انتهى ذلك من أوزار النا
وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله قالت فرقة اخلطاب هبذه اآلية ألهل الكتاب ويؤيده احلديث 

الصحيح ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب احلديث وقال آخرون اخلطاب 
ذه األمة ومعىن آمنوا برسوله أي اثبتوا على ذلك ودوموا عليه يؤتكم كفلني أي نصيبني باإلضافة إىل للمؤمنني من ه

ما كان األمم قبل يعطونه قال أبو موسى كفلني ضعفني بلسان احلبشة والنور هنا إما أن يكون وعدا بالنور الذي 
  شي به يف طاعة اهللا يسعى بني األيدي يوم القيامة وإما أن يكون استعارة للهدى الذي مي

وقوله تعاىل ليال يعلم أهل الكتاب اال يقدرون على شيء من فضل اهللا اآلية روي أنه ملا نزل هذا الوعد املتقدم 
للمؤمنني حسدهم أهل الكتاب على ذلك وكانت اليهود تعظم دينها وأنفسها وتزعم أهنم أحباء اهللا وأهل رضوان 

ل ذلك وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أهنم ليسوا كما يزعمون وال يف قوله ليال فنزلت هذه اآلية معلمة أن اهللا فع
زائدة وقرأ ابن عباس واجلحدري ليعلم أهل الكتاب وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس كي يعلم وروي عن 

  حطان الرقاشي أنه قرأ الن يعلم 
  ل حتت قدرهم وباقي اآلية بني وقوله تعاىل أال يقدرون معناه أهنم ال ميلكون فضل اهللا وال يدخ

  تفسري 

  سورة اجملادلة

  وهي مدنية 
  إال أن النقاش حكى أن قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة اآلية مكي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله عز و جل قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها اآلية اختلف الناس يف اسم هذه املرأة على أقوال واختصار 

رواه ابن عباس واجلمهور أن أوس بن الصامت األنصاري أخا عبادة بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت  ما
 -خويلد وكان القهار يف اجلاهلية يوجب عندهم فرقة مؤبدة فلما فعل ذلك أوس جاءت زوجته رسول اهللا ص 

 -لي ظاهر مين فقال رسول اهللا ص فقالت يا رسول اهللا إن أوسا أكل شبايب ونثرت له بطين فلما كربت ومات أه
مبثل  -ما أراك إال حرمت عليه فقالت يا رسول اهللا ال تفعل فإين وحيدة ليس يل أهل سواه فراجعها رسول اهللا ص 



مقالته فراجعته فهذا هو جداهلا وكانت يف خالل جداهلا تقول اللهم إليك أشكو حايل وانفرادي وفقري وروي أهنا 
 منه صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إيل جاعوا فهذا هو اشتكاؤها إىل كانت تقول اللهم إن يل

يف أوس وأمره بالتكفري فكفر باإلطعام وأمسك أهله قال ابن العريب يف أحكامه  -اهللا فنزلت اآلية فبعث النيب ص 
ذا اعتمد الفخر قال الفخر هذه واألشبه يف اسم هذه املرأة أهنا خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت وعلى ه

الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه من اخللق ومل يبق له يف مهمه أحد إال اخلالق كفاه اهللا ذلك املهم انتهى 
  واحملاورة مراجعة القول ومعاطاته 

مي كأهنا ويف مصحف ابن مسعود حتاورك يف زوجها والظهار قول الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي يريد يف التحر
إشارة إىل الركوب إذ عرفه يف ظهور احليوان وكان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك فرد اهللا هبذه اآلية على فعلهم وأخرب 
باحلقيقة من أن األم هي الوالدة وأما الزوجة فال يكون حكمها حكم األم وجعل اهللا سبحانه القول بالظهار منكرا 

قال فيه أهل العلم لكن حترميه حترمي املكروهات جدا وقد رجى اهللا تعاىل وزورا فهو حمرم لكنه إذا وقع لزم هكذا 
  بعده بأنه عفو غفور مع الكفارة 

وقوله سبحانه مث يعودون اآلية ت اختلف يف معىن العود والعود يف املوطأ العزم على الوطء واإلمساك معا ويف 
  املدونة العزم على الوطء خاصة 

سا قال اجلمهور وهذا عام يف نوع املسيس الوطء واملباشرة فال جيوز ملظاهر أن يطأ وال وقوله تعاىل من قبل أن يتما
  أن يقبل أو يلمس بيده أو يفعل شيئا من هذا النوع إال بعد الكفارة وهذا قول مالك رمحه اهللا 

  وقوله تعاىل ذلكم توعظون به إشارة إىل التحذير أي فعل ذلك عظة لكم لتنتهوا عن الظهار 
ه سبحانه فمن مل يستطع قال الفخر االستطاعة فوق الوسع والوسع فوق الطاعة فاالستطاعة هي أن يتمكن وقول

  اإلنسان من الفعل على سبيل السهولة انتهى وفروع الظهار مستوفاة يف كتب الفقه فال نطيل بذكرها 
النقل من التحرمي إىل الصوم واإلطعام  وقوله سبحانه ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله اآلية إشارة إىل الرخصة والتسهيل يف

  مث شدد سبحانه بقوله وتلك حدود اهللا أي فالتزموها مث توعد الكافرين بقوله وللكافرين عذاب أليم 
وقوله سبحانه إن الذين حيادون اهللا ورسوله كبتوا اآلية نزلت يف قوم من املنافقني واليهود كانوا يتربصون برسول 

لدوائر ويتمنون فيهم املكروه ويتناوجون بذلك وكبت الرجل إذا بقي خزيان يبصر ما يكره وباملؤمنني ا -اهللا ص 
  وال يقدر على دفعه وقال قوم منهم أبو عبيدة أصله كبدوا أي أصاهبم داء يف أكبادهم فأبدلت 

  الدال تاء وهذا غري قوي والذين من قبلهم منافقوا األمم املاضية ولفظ البخاري كبتوا أحزنوا 
قوله تعاىل وللكافرين عذاب مهني يوم يبعثهم اهللا العامل يف يوم قوله مهني وحيتمل أن يكون فعال مضمرا تقديره و

  اذكره 
وقوله تعاىل إال هو رابعهم أي بعلمه وإحاطته وقدرته وعبارة الثعليب إال هو رابعهم يعلم ويسمع جنواهم يدل على 

  ذلك افتتاح اآلية وخامتتها انتهى 
عاىل أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى مث يعودون اآلية قال ابن عباس نزلت يف اليهود واملنافقني وإذا جاؤوك وقوله ت

حيوك هو قوهلم السام عليكم يريدون املوت مث كشف اهللا تعاىل خبث طويتهم واحلجة اليت إليها يستروحون وذلك 
  ال اليت تسيئه وجهلوا أن أمرهم مؤخر إىل عذاب جهنم أهنم كانوا يقولون لو كان حممد نبيئا لعذبنا هبذه األقو

وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم اآلية وصية منه سبحانه للمؤمنني أن ال يتناجوا مبكروه وذلك عام يف 



  مجيع الناس إىل يوم القيامة 
م الياء وكسر الزاي والفعل مسند إىل وقوله إمنا النجوى أي باإلمث من الشيطان وقرأ نافع وأهل املدينة ليحزن بض

الشيطان وقرأ أبو عمرو وغريه ليحزن بفتح الياء وضم الزاي مث أخرب تعاىل أن الشيطان أو التناجي الذي هو منه 
  ليس بضار أحدا إال أن يكون ضر بإذن اهللا أي بأمره وقدره مث أمر بتوكيل املؤمنني عليه تبارك وتعاىل 

ذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجمللس اآلية وقرأ عاصم يف اجملالس قال زيد بن أسلم وقتادة وقوله تعاىل يا أيها ال
وذلك أهنم كانوا يتنافسون يف القرب منه ومساع كالمه  -هذه اآلية نزلت بسبب تضايق الناس يف جملس النيب ص 

د مكانا فنزلت بسبب ذلك وروى أبو هريرة والنظر إليه فيأيت الرجل الذي له احلق والسن والقدم يف اإلسالم فال جي
قال ال يقم أحد من جملسه مث جيلس فيه الرجل ولكن تفسحوا يفسح اهللا لكم قال مجهور العلماء  -أن النيب ص 

  سبب نزول اآلية جملس النيب ص 

الصالة وركبا  أحبكم إىل اهللا ألينكم مناكب يف -مث احلكم مطرد يف سائر اجملالس اليت هي للطاعات ومنه قوله ص 
يف اجملالس وهذا قول مالك رمحه اهللا وقال ما أرى احلكم إال يطرد يف جمالس العلم وحنوها غابر الدهر قال ع فالسنة 

حيث هنى أن يقوم الرجل فيجلسه اآلخر مكانه  -املندوب إليها هي التفسح والقيام منهي منه يف حديث النيب ص 
بن أيب احلسن قال جاءنا أبو بكرة يف شهادة فقام له رجل من جملسه فأىب  ت وقد روى أبو داود يف سننه عن سعيد

هنى عن ذلك وهنى أن ميسح الرجل يده بثوب من مل يكسه وروى أبو داود  -أن جيلس فيه وقال إن رسول اهللا ص 
 - فقام له رجل من جملسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول اهللا ص -عن ابن عمر قال جاء رجل إىل النيب ص 

انتهى قال ع فأما القيام إجالال فجائز باحلديث وهو قوله عليه السالم حني أقبل سعد بن معاذ قوموا إىل سيدكم 
وواجب على املعظم أن ال جيب ذلك ويأخذ الناس به لقوله عليه السالم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ 

ا احتفت هبا قرائن سوغت ذلك انظر السري وقد أطنب مقعده من النار ت ويف االحتجاج بقضية سعد نظر ألهن
  صاحب املدخل يف اإلحناء والرد على اجمليزين للقيام والسالمة عندي ترك القيام 

وقوله تعاىل يفسك اهللا لكم معناه يف رمحته وجنته ص يفسح جمزوم يف جواب األمر انتهى وإذا قيل انشزوا معناه 
رياض الصاحلني للنووي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك ومن 

قال الحيل للرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذهنما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ويف رواية أليب  -ص 
ط احللقة لعن من جلس وس -داود ال جيلس بني رجلني إال بإذهنما وعن حذيفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ص 

  رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أيب 

من  -أو لعن اهللا على لسان حممد ص  -جملز أن رجال قعد وسط احللقة فقال حذيفة ملعون على لسان حممد ص 
  جلس وسط احللقة قال الترمذي حديث حن صحيح انتهى 
عىن يرفع اهللا املؤمنني العلماء درجات فلذلك أمر وقوله سبحانه يرفع اهللا الذين آمنوا منكم اآلية قال مجاعة امل

بالتفسح من أجلهم وقال آخرون املعىن يرفع اهللا املؤمنني ولعلماء الصنفني مجيعا درجات لكنا نعلم تفاضلهم يف 
الدرجات من مواضع أخر فلذلك جاء األمر بالتفسح عاما للعلماء وغريهم وقال ابن مسعود وغريه يرفع اهللا الذين 

وا منكم وهنا مت الكالم مث ابتدأ بتخصيص العلماء بالدرجات ونصبهم بإضمار فعل فللمؤمنني رفع على هذا آمن
التأويل وللعلماء درجات وعلى هذا التأويل قال مطرف بن عبد اهللا بن الشخري فضل العلم أحب إيل من فضل 

قال مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى  -ص  العبادة وخري دينكم الورع وروى البخاري وغريه عن أيب موسى عن النيب



والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها 
أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك 

 فذلك مثل من فقه يف دين اهللا عز و جل ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك ماء وال تنبت كأل
  رأسا ومل يقبل هدى اهللا عز و جل الذي أرسلت به انتهى 

وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم ارسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة ذلك خري لكم وأطهر روي عن 
يف غري حاجة وكان ص  -تادة يف سببها أن قوما من شباب املؤمنني وإغفاهلم كثرت مناجاهتم للنيب ص ابن عباس وق

مسحا ال يرد أحدا فنزلت هذه اآلية مشددة عليهم وقال مقاتل نزلت يف األغنياء ألهنم غلبوا الفقراء على مناجاة  -
  وجمالسته قال مجاعة من  -النيب ص 

العمل هبا لكن استقر حكمها بالعزم عليه وصح عن علي أنه قال ما عمل هبا أحد الرواة نسخت هذه اآلية قبل 
أن هذه العبادة قد شقت على  -غريي وأنا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن املسلمني قال مث فهم رسول اهللا ص 

ت ال قال فكم الناس فقال يل يا علي كم ترى أن يكون جد هذه الصدقة أتراه دينارا قلت ال قال فنصف دينار قل
حبة من شعري قال إنك لزهيد فأنزل اهللا الرخصة يريد للواجدين وأما من مل جيد فالرخصة له ثابتة بقوله فإن مل جتدوا 

  قال الفخر قوله عليه السالم لعلي إنك لزهيد معناه إنك قليل املال فقدرت على حسب حالك انتهى 
  من العجر عن الشيء املتصدق به أو من ذهاب املال يف الصدقة وقوله سبحانه ءأشفقتم اآلية اإلشفاق هنا الفزع 

وقوله فأقيموا الصالة اآلية املعىن دوموا على هذه األعمال اليت هي قواعد شرعكم ومن قال إن هذه الصدقة 
  منسوخة بآية الزكاة فقوله ضعيف 

من اهليود وهم املغضوب عليهم قال الطربي  وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين تولوا نزلت يف قوم من املنافقني تولوا قوما
ما هم منكم يريد به املنافقني وال منهم أي وال من اليهود وهذا التأويل جيري مع قوله تعاىل مذبذبني بني ذلك ال إىل 

ود هؤالء وال إىل هؤالء كالشاة العائرة بني الغنمني وحتتمل اآلية تأويال آخر وهو أن يكون قوله ما هم يريد به اليه
وال منهم يريد به املنافقني وحيلفون يعين املنافقني وقرأ احلسن اختذوا إمياهنم بكسر اهلمزة واجلنة ما يتستر به مث أخرب 

تعاىل عن املنافقني يف هذه اآلية أنه ستكون هلم إميان يوم القيامة بني يدي اهللا تعاىل خييل إليهم جبهلهم أهنا تنفعهم 
  أهنم على شيء أي على شيء نافع هلم  وتقبل منهم وهذا هو حساهبم

وقوله تعاىل استحوذ عليهم الشيطان معناه متلكهم من كل جهة وغلب على نفوسهم وحكي أن عمر قرأ استحاذ 
  مث قضى تعاىل على حماده بالذل وباقي اآلية بني 

  وقوله سبحانه ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون 

ية نفت هذه اآلية أن يوجد من يومن باهللا حق اإلميان ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا من حاد اهللا ورسوله اآل
  ومنافقا وكتب يف قلوهبم اإلميان معناه أثبته وخلقه باإلجياد 

  وقوله أوالئك إشارة إىل املؤمنني الذين يقتضيهم معىن اآلية ألن املعىن لكنك جتدهم ال يوادون من حاد اهللا 
واحلزب  - بروح منه معناه هبدى منه ونور وتوفيق إال هي ينقدح هلم من القرءان وكالم النيب ص وقوله تعاىل

  الفريق وباقي اآلية بني 
  تفسري 



  سورة احلشر

  وهي مدنية 
  باتفاق 

وهم يرون أنه ال ترد له راية فلما كان شأن أحد وما  -وهي سورة بين النضري وذلك أهنم كانوا عاهدوا النيب ص 
من أحد حاصرهم حىت أجالهم عن  -اهللا به املسلمني ارتابوا وداخلوا قريشا وغدروا فلما رجع النيب ص  أكرم

  أرضهم فارحتلوا إىل بالد خمتلفة خيرب والشام وغري ذلك مث كان أمر بين قريظة مرجعه من األحزاب 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

هو العزيز احلكيم اآلية تقدم الكالم يف تسبيح اجلمادات والذين قوله تعاىل سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض و
  كفروا من اهل الكتاب هم بنو النضري 

وقوله ألول احلشر قال احلسن بن أيب احلسن وغريه يريد حشر القيامة أي هذا أوله والقيام من القبور آخره وقال 
  عكرمة وغريه املعىن ألول موضع 

  هم جاء إىل الشام وقد روي أن حشر القيامة هو إىل بالد الشام احلشر وهو الشام وذلك أن أكثر
  وقوله سبحانه ما ظننتم أن خيرجوا يريد ملنعتهم وكثرة عددهم 

وقوله تعاىل خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني أي كلما هدم املسلمون من حتصينهم يف القتال هدموا هم من 
خيربون بيوهتم حسا ومعىن اما حسا فواضح واما معىن فبسوء رأيهم البيوت ليجربوا احلصن ت واحلاصل أهنم 

وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء من الوطن لعذهبم يف الدنيا بالسيب والقتل 
  قال البخاري واجلالء اإلخراج من أرض إىل أرض انتهى 

قول اليهود ما هذا اإلفساد يا حممد وأنت تنهى عن الفساد فرد اهللا عليهم  وقوله تعاىل ما قطعتم من لينة اآلية سببها
هبذه اآلية قال ابن عباس ومجاعة من اللغويني اللينة من النخيل ما مل يكن عجوة وقيل غري هذا ص أصل لينة لونة 

كأهنا لون من النخل أي فقلبوا الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها ومجعه لني كتمرة ومتر قال األخفش واللينة 
  ضرب منه انتهى 

 -وقوله عز و جل وما أفاء اهللا على رسوله منهم اآلية إعالم بأن ما أخذ لبين النضري ومن فدك هو خاص بالنيب ص 
وليس على حكم الغنيمة اليت يوجف عليها ويقاتل فيها بل على حكم مخس الغنائم وذلك أن بين النضري مل يوجف 

قوت عياله وقسم سائرها يف املهاجرين وأدخل معهم أبا دجانة وسهل  -كبري قتال فأخذ منها ص عليها وال قوتلت 
بن حنيف من األنصار ألهنما شكيا فقرا واإلجياف سرعة السري والوجيف دون التقريب يقال وجف الفرس وأوجفه 

  الراكب 
هذه اآلية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي  وقوله تعاىل ما أفاء اهللا علىرسوله من أهل القرى اآلية أهل القرى يف

مجيع  -القرى وما هنالك من قرى العرب وذلك أهنا فتحت يف ذلك الوقت من غري إجياف وأعطى رسول اهللا ص 
  ذلك للمهاجرين ومل حيبس منها 

  لفيء منعوا الصدقة فعوضوا من ا -لنفسه شيئا ومل يعط األنصار شيئا لغناهم والقرىب يف اآلية قرابته ص 
وقوله سبحانه كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم خماطبة لألنصار ألنه مل يكن يف املهاجرين يف ذلك الوقت غين 



واملعىن كي ال يتداول ذلك املال األغنياء بتصرفاهتم ويبقى املساكني بال شيء وقد مضى القول يف الغنائم يف سورة 
 هذه القرى املفتتحة وقالوا لنا منها سهمنا فنزل قوله تعاىل وما أتاكم األنفال وروي أن قوما من األنصار تكلموا يف

ونواهيه حىت قال قوم أن اخلمر  -الرسول فخذوه اآلية فرفضوا بذلك مث اطرد بعد معىن اآلية يف أوامر النيب ص 
 حيصل التعميم لألشياء يف حمرمة يف كتاب اهللا هبذه اآلية وانتزع منها ابن مسعود لعنة الوامشة احلديث ت وهبذا املعىن

  قوله تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من شيء 
وقوله تعاىل للفقراء املهاجرين بيان لقوله واملساكني وابن السبيل وكرر الم اجلر ملا كانت اجلملة األوىل جمرورة 

ة عليهم وهي إخراجهم بالالم ليبني أن البدل إمنا هو منها مث وصفهم تعاىل بالصفة اليت تقتضي فقرهم وتوجب الشفق
من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا يريد به اآلخرة واجلنة أوالئك هم الصادقون أي يف األقوال 

واألفعال والنيات والذين تبوءوا الدار هم األنصار رضي اهللا عن مجيعهم والضمري يف من قبلهم للمهاجرين والدار 
ر مع اإلميان وهبذا االقتران يتضح معىن قوله من قبلهم فتأمله قال ص واإلميان منصوب هي املدينة واملعىن تبوءوا الدا

  بفعل مقدار أي واعتقدوا اإلميان فهو من عطف اجلمل كقوله 
علفتها تبنا وماء باردا انتهى وقيل غري هذا وأثىن اهللا تعاىل يف هذه اآلية على األنصار بأهنم حيبون املهاجرين وبأهنم 

املدينة أتاه  -لى أنفسهم وبأهنم قد وقوا شح أنفسهم ت وروى الترمذي عن أنس قال ملا قدم النيب ص يؤثرون ع
  املهاجرون فقالوا يا رسول اهللا ما رأينا قوما ابذل لكثري وال أحسن مواساة يف قليل من 

ال ما  -جر كله فقال النيب ص قوم نزلنا بني أظهرهم لقد كفونا املئونة وأشركونا املهنة حىت لقد خفنا أن يذهبوا باأل
دعومت اهللا هلم وأثنيتم عليهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى واحلاجة احلسد يف هذا املوضع قاله 

احلسن مث يعم بعد وجوها وقال الثعليب حاجة أي حزازة وقيل حسدا مما أوتوا أي مما أعطى املهاجرون من أموال بين 
  النضري والقرى انتهى 

وله تعاىل ويؤثرون على أنفسهم صفة لألنصار وجاء احلديث الصحيح من غري ما طريق أهنا نزلت بسبب رجل وق
إذ نوم صبيانه وقدم للضيف طعامه وأطفأت أهله السراج وأومها  -من األنصار وصنيعه مع ضيف رسول اهللا ص 

قال له لقد عجب اهللا من فعلكما  - ص الضيف أهنما يأكالن معه وباتا طاويني فلما غدا األنصاري على رسول اهللا
البارحة ونزلت اآلية يف ذلك قال صاحب سالح املؤمن الرجل األنصاري الذي أضاف هو أبو طلحة انتهى قال 

الترمذي احلكيم يف كتاب ختم األولياء له حدثنا أيب قال حدثنا عبد اهللا بن عاصم حدثنا اجلماين حدثنا صاحل املري 
أن بدالء أمىت مل يدخلوا اجلنة بكثرة صوم وال صالة إمنا دخلوها  -قال قال رسول اهللا ص  عن أيب سعيد اخلدري

بسالمة الصدور وسخاوة األنفس وحسن اخللق والرمحة جبميع املسلمني انتهى واإليثار على النفس أكرم خلق قال 
لت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا أبو يزيد البسطامي قدم علينا شاب من بلخ حاجا فقال يل ما حد الزهد عندكم فق

صربنا فقال هكذا عندنا كالب بلخ فقلت له فما هو عندكم فقال إذا فقدنا صربنا وإذا وجدنا آثرنا وروي أن 
ملا فتح هذه القرى قال لألنصار ان شئتم قسمتم للمهاجرين من اموالكم ودياركم  -سبب هذه اآلية أن النيب ص 

شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم هلم هذه الغنيمة فقالوا بل نقسم هلم من أموالنا  وشاركتموهم ىف هذه الغنيمة إن
  ونترك هلم هذه الغنيمة 

فنزلت اآلية واخلصاصة الفاقة واحلاجة وشح النفس هو كثرة طمعها وضبطها على املال والرغبة فيه وامتداد األمل 
من أدى الزكاة املفروضة وقرى الضيف  -ص  هذا مجاع شح النفس وهو داعية كل خلق سوء وقد قال رسول اهللا



وأعطى يف النائبة فقد برئى من الشج وإىل هذا الذي قلناه ذهب اجلمهور والعارفون بالكالم وقيل يف الشخ غري هذا 
قال ع وشح النفس فقر ال يذهبه غىن املال بل يزيده وينصب به ويوق من وقى يقي وقال الفخر اعلم أن الفرق بني 

ل هو أن البخل نفس املنع والشح هو احلالة النفسانية اليت تقتضي ذلك املنع وملا كان الشح من صفات الشح والبخ
النفس ال جرم قال اهللا تعاىل ومن يوق شح نفسه فأوالئك هم املفلحون أي الظافرون مبا أرادوا قال ابن زيد من مل 

  بإعطائه فقد وقى شح نفسه انتهى يأخذ شيئا هناه اهللا عن أخذه ومل مينع شيئا أمره اهللا تعاىل 
وقوله تعاىل والذين جاءوا من بعدهم اآلية قال مجهور العلماء أراد من جييء من التابعني وغريهم إىل يوم القيامة 

   -وقال الفراء أراد الفرقة الثالثة من الصحابة وهي من آمن يف آخر مدة النيب ص 
أنه  -ن جاءوا قائلني كذا وروت أم الدرداء وأبو الدرداء عن النيب ص وقوله يقولون حال فيها الفائدة واملعىن والذي

كان يقول دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه قال امللك املوكل به 
ابة رأي ءامني ولك مثله رواه مسلم انتهى قال ع وهلذه اآلية قال مالك وغريه أنه من كان له يف أحد من الصح

سوء أو بغض فال حظ له يف فيئي املسلمني وقال عبد اهللا بن يزيد قال احلسن أدركت ثالمثائة من أصحاب النيب ص 
قال من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة االسالم من عنقه  -منهم سبعون بدريا كلهم حيدثين أن النيب ص  -

  اهللا وال تكفروا أحدا من اهل التوحيد بذنب قال فاجلماعة أال تسبوا الصحابة وال متاروا يف دين 

مبثل حديث احلسن والغل احلقد  -عبد اهللا فلقيت أبا أمامة وأبا الدرداء ووائلة وأنسا فكلهم حيدثين عن النيب ص 
  واالعتقاد الردي 

ول ورفاعة بن التابوت وقوله تعاىل أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم اآلية نزلت يف عبد اهللا بن أيب ابن سل
وقوم من منافقي األنصار كانوا بعثوا إىل بين النضري وقالوا هلم اثبتوا يف معاقبكم فأنا معكم كيفما تقلبت حالكم 

فيتم مرادهم  -وكانوا يف ذلك كاذبني وإمنا أرادوا بذلك أن تقوى نفوسهم عسى أن يثبتوا حىت ال يقدر النيب ص 
 قوله ال خيرجون وال ينصروهنم ألهنا راجعة إىل حكم القسم ال إىل حكم الشرط وجاءت األفعال غري جمزومة يف

والضمري يف صدورهم يعود على اليهود واملنافقني والضمري يف قوله ال يقاتلونكم مجيعا لبين النضري ومجيع اليهود هذا 
رى واجلدران للرعب والرهب قول مجاعة املفسرين ومعىن اآلية ال يربزون حلربكم وإمنا يقاتلون متحصنني بالق

  الكائن يف قلوهبم 
وقوله تعاىل بأسهم بينهم شديد أي يف غائلتهم وأحنهم حتسبهم مجيعا أي جمتمعني وقلوهبم شىت أي متفرقة قال ع 
  وهذه حال اجلماعة املتخاذلة وهي املغلوبة أبدا يف كل ما حتاول واللفظة مأخوذة من الشتات وهو التفرق وحنوه 

أجالهم عن املدينة قبل بين النضري  -اىل كمثل الذين من قبلهم قال ابن عباس هم بنو قينقاع ألن النيب ص وقوله تع
  والوبال الشدة واملكروه وعاقبة السوء والعذاب األليم هو يف اآلخرة 

نسان وقوله سبحانه كمثل الشيطان معناه أن هاتني الفرقتني من املنافقني وبين النضري كمثل الشيطان مع اإل
فاملنافقون مثلهم الشيطان وبنو النضري مثلهم اإلنسان وذهب جماهد ومجهور من املتأولني إىل أن الشيطان واإلنسان 

يف هذه اآلية امسا جنس فكما أن الشيطان يغوي اإلنسان مث يفر عنه بعد أن يورطه كذلك أغوى املنافقون بين 
  نشب بنو النضري وكشفوا عن النضري وحرضوهم على الثبوت ووعدوهم النصر فلما 

وجوههم تركهم املنافقون يف أسوأ حال وذهب قوم من رواة القصص إىل أن هذا يف شيطان خمصوص مع عابد 
خمصوص امسه برصيصا استودع امرأة مجيلة وقيل سيقت إليه ليشفها بدعائه من اجلنون فسول له الشيطان الوقوع 



تلها ودفنها ففعل مث شهره فلما استخرجت املرأة ومحل العابد شر عليها فحملت منه فخشي الفضيحة فسول له فق
محل وصلب جاءه الشيطان فقال له اسجد يل سجدة وأنا أخلصك فسجد له فقال له الشيطان هذا الذي أردت 

منك إن كفرت بربك إين بريء منك فضرب اهللا تعاىل هذا املثل ليهود بين النضري واملنافقني وهذا حيتاج إىل صحة 
ند والتأويل األول هو وجه الكالم ت قال السهيلي وقد ذكر هذه القصة هكذا القاضي إمساعيل وغريه من طريق س

أن راهبا كان يف بين  -سفيان بن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النيب ص 
يذكر امسه القاضي إمساعيل انتهى قال ع إسرائيل فذكر القصة بكماهلا ويقال أن اسم هذا الراهب برصيصا ومل 

وقول الشيطان إين أخاف اهللا رياء من قوله وليست على ذلك عقيدته وال يعرف اهللا حق معرفته وال حيجزه خوفه 
عن سوء يوقع فيه ابن آدم من أول إىل آخر فكان عاقبتهما يعين الشيطان واإلنسان على ما تقدم من محلهما على 

  اجلنس واخلصوص 
له سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد اآلية هذه آية وعظ وتذكري وتقريب لآلخرة وقو

وحتذير ممن ال ختفي عليه خافية وقوله تعاىل لغد يريد يوم القيامة والذين نسوا اهللا هم الكفار واملعىن تركوا اهللا 
لهم ينسون أنفسهم وهذا هو اجلزاء على الذنب بالذنب قال وغفلوا عنه حىت كانوا كالناسني فعاقبهم بأن جع

سفيان املعىن حظ أنفسهم ويعطي لفظ اآلية أن من عرف نفسه ومل ينسها عرف ربه تعاىل وقد قال علي بن أيب 
  طالب رضي اهللا عنه أعرف نفسك تعرف ربك وروي عنه أيضا أنه قال من مل يعرف نفسه مل 

  يعرف ربه 
نزلنا هذا القرآن على جبل اآلية موعظة لإلنسان وذم ألخالقه وإعراضه وغفلته عن تدبر كالم وقوله سبحانه لو أ

خالقه وإذا كان اجلبل على عظمه وقوته لو أنزل عليه القرآن وفهم منه ما فهمه اإلنسان خلشع واستكان وتصدع 
املثل ليتفكر فيه العاقل وخيشع  خشية هللا تعاىل فاإلنسان على حقارته وضعفه أوىل بذلك وضرب اهللا سبحانه هذا

  ويلني قلبه 
وقوله سبحانه هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة اآلية ملا قال تعاىل من خشية اهللا جاء باألوصاف 

  العلية اليت توجب ملخلوقاته هذه اخلشية وقرأ اجلمهور القدوس بضم القاف من تقدس إذا تطهر وتنزه 
ذو السالم ألن اإلميان به وتوحيده وأفعاله هي ملن آمن سالم كلها واملؤمن اسم فاعل من آمن  وقوله السالم أي

مبعىن آمن من األمن وقيل معناه املصدق عباده املؤمنني واملهيمن معناه احلفيظ واألمني قاله ابن عباس واجلبار هو 
بار وجوه أحدها أنه فعال من جرب إذا أغىن الفقري الذي ال يدانيه شيء وال تلحق رتبته قال الفخر ويف امسه تعاىل اجل

وجرب الكسري والثاين أن يكون اجلبار من جربه إذا اكرهه قال األزهري وهي لغة متيم وكثري من احلجازيني يقولوهنا 
ملعىن بغري ألف يف اإلكراه وكان الشافعي رمحه اهللا يقول جربه السلطان على كذا بغري ألف وجعل الفراء اجلبار هبذا ا

من أجرب باألفل وهي اللغة املعروفة يف اإلكراه انتهى واملتكرب معناه الذي له التكرب حقا والباريء مبعىن اخلالق 
أنه قال من قال حني يصبح  -واملصور هو الذي يوجد الصور وباقي اآلية بني وروى معقل بن يسار عن النيب ص 

الرجيم وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به  ثالث مرات أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان
سبعني ألف ملك يصلون عليه حني ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك 

  املنزلة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب انتهى 

  تفسري 



  سورة املمتحنة

  وهي مدنية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء اآلية املراد بالعدو ها هنا كفار قريش وسبب 
أراد اخلروج إىل مكة عام احلديبية ت بل عام فتح مكة  -نزول هذه اآلية حاطب بن أيب بلتعة وذلك أن النيب ص 

ومل يكن ذلك منه ارتدادا فنزل الوحي خمربا مبا  -ص  فكتب حاطب إىل قوم من كفار مكة خيربهم بقصد رسول اهللا
عليا والزبري وثالثا قيل هو املقداد وقال انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة  -صنع حاطب فبعث النيب ص 

معها كتاب من حاطب إىل املشركني فخذوه منها وخلوا سبيلها فانطلقوا حىت وجدوا املرأة فقالوا هلا أخرجي 
وال كذب واهللا  -تاب فقالت ما معي كتاب ففتشوا رحلها فما وجدوا شيئا فقال علي ما كذب رسول اهللا ص الك

فقال حلاطب  -لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب فقالت أعرضوا عين فحلته من قرون رأسها فجاؤوا به النيب ص 
يا رسول اهللا ال تعجل علي فواهللا ما كفرت من كتب هذا فقال أنا يا رسول اهللا فقال ما محلك على ما صنعت فقال 

منذ أسلمت وما فعلت ذلك ارتدادا عن ديين وال رغبة عنه ولكن مل يكن أحد من املهاجرين األوله مبكة من مينع 
عشريته وكنت امرءا ملصقا فيهم وأهلي بني ظهرانيهم فخشيت عليهم فأردت أن أختذ عندهم يدا فصدقه النيب ص 

  يريد غزوكم  -حلاطب إال خريا وروي أن حاطبا كتب أن رسول اهللا ص وقال ال تقولوا  -

يف مثل الليل والسيل وأقسم باهللا لو غزاكم وحده لنصر عليكم فكيف وهو يف مجع كثري ص وتلقون مفعوله 
  حمذوف أي تلقون إليهم أخبار الرسول وأسراره وباملودة الباء للسبب انتهى 

  أجله أي أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم  وقوله تعاىل إن تؤمنوا مفعول من
وقوله تعاىل إن كنتم شرط جوابه متقدم يف معىن ما قبله وجاز ذلك ملا مل يظهر عمل الشرط والتقدير إن كنتم 

خرجتم جهادا يف سبيلي وابتغاء مرضايت فال تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وجهادا منصوب على املصدر وكذلك 
ذلك مفعوال من أجله واملرضاة مصدر كالرضى وتسرون حال من تلقون وجيوز أن يكون يف  ابتغاء وجيور أن يكون

  موضع خرب ابتداء كأنه قال أنتم تسرون ويصح أن يكون فعال ابتدئي به القول 
وقوله تعاىل أعلم حيتمل أن يكون افعل وحيتمل أن يكون فعال ألنك تقول علمت بكذا فتدخل الباء ص والظاهر أنه 

تفضيل ولذلك عدي بالباء انتهى وسواء جيوز أن يكون مفعوال بضل على تعدي ضل وجيوز أن يكون ظرفا افعل 
  على غري التعدي ألنه جييء بالوجهني واألول أحسن يف املعىن والسواء الوسط والسبيل هنا شرع اهللا وطريق دينه 

اراة هؤالء الكفرة غري نافعة يف الدنيا وأهنا وقوله سبحانه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء اآلية أخرب تعاىل أن مد
ضارة يف اآلخرة ليبني فساد رأي مصانعهم فقال إن يثقفوكم أي إن يتمكنوا منكم وحتصلوا يف ثقافهم ظهرت 

عداوهتم وانبسطت إليكم أيديهم بضرركم وقتلكم وانبسطت ألسنتهم بسبكم وأشد من هذا كله إمنا يقنعهم أن 
مث أخرب تعاىل أن هذه األرحام اليت رغبتم يف وصلها ليست بنافعة يوم القيامة فالعامل يف يوم تكفروا وهذا هو ودهم 

قوله تنفعكم وقيل العامل فيه يفصل وهو مما بعده ال مما قبله وعبارة الثعليب لن تنفعكم أرحامكم أي قرابتكم منهم 
  لهم يفصل بينكم فيدخل وال أوالدكم الذين عندهم مبكة يوم القيامة إذا عصيتم اهللا من أج



املؤمنون اجلنة والكافرون النار انتهى ت وهذه اآلية تنظر إىل قوله تعاىل وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم 
عندنا زلفى اآلية واعلم أن املال والسبب النافع يوم القيامة ما كان هللا وقصد به العون على طاعة اهللا وإال فهو على 

ساب قال ابن املبارك يف رقائقه أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهللا بن احلارث صاحبه وبال وطول ح
حيدث عن أيب كثري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي أنه مسعه يقول وجيمعون يعين ليوم القيامة فيقال أين فقراء هذه 

صربنا وأنت أعلم حسبه قال ووليت األموال األمة ومساكينها فيربزون فيقال ما عندكم فيقولون يا ربنا ابتلينا ف
والسلطان غرينا فيقال صدقتم فيدخلون اجلنة قبل سائر الناس بزمان وتبقى شدة احلساب على ذوي السلطان 

واألموال قال قلت فأين املؤمنون يومئذ قال توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم 
  ار انتهى ويف قوله تعاىل واهللا مبا تعملون بصري وعيد وحتذير أقصر عليهم من ساعة من هن

وقوله تعاىل قد كانت لكم أسوة أي قدوة يف إبراهيم اخلليل والذين معه قيل من آمن به من الناس وقال الطربي 
م أتباعا وغريه الذين معه هم األنبياء املعاصرون له أو قريبا من عصره قال ع وهذا أرجح ألنه مل يرو أن إلبراهي

مؤمنني يف وقت مكافحته منرودا ويف البخاري أنه قال لسارة حني رحل هبا إىل الشام مهاجرا من بلد النمرود ما 
على األرض من يعبد اهللا غريي وغريك وهذه األسوة مقيدة يف التربي من املشركني وإشراكهم وهو مطرد يف كل 

  يف العقائد ويف أحكام الشرع كلها  ملة ويف نبينا عليه السالم أسوة حسنة على اإلطالق
  وقوله كفرنا بكم أي كذبناكم يف عبادتكم األصنام 

وقوله إال قول إبراهيم ألبيه يعين تأسوا بإبراهيم إال يف استغفاره ألبيه فال تتأسوا به فتستغفروا للمشركني ألن 
  اخلراساين وغريهم استغفاره إمنا كان عن موعدة وعدها إياه وهذا تأويل قتادة وجماهد وعطاء 

  وقوله ربنا عليك توكلنا 

  إىل قوله إنك أنت العزيز احلكيم هو حكاية عن قول إبراهيم والذين معه وهذه األلفاظ بينة مما تقدم يف ءاي القرآن 
لز وقد وقوله ربنا ال جتعلنا فتنة قيل املعىن ال تغلبهم علينا فنكون هلم فتنة وسبب ضاللة حنا هذا املنحى قتادة وأبو جم

تقدم مستوىف يف سورة يونس وقال ابن عباس املعىن ال تسلطهم علينا فيفتنونا عن أدياننا فكأنه قال ال جتعلنا مفتونني 
فعرب عن ذلك باملصدر وهذا أرجح األقوال ألهنم إمنا دعوا ألنفسهم وعلى منحى قتادة إمنا دعوا للكفار أما إن 

  كفار الذي بسببه فنت الكفار فجاء يف املعىن حتليق بليغ مقصدهم إمنا هو أن يندفع عنهم ظهور ال
وقوله تعاىل لقد كان لكم فيهم أي يف إبراهيم والذين وباقي اآلية بني وروي أن هذه اآليات ملا نزلت وعزم املؤمنون 

بينهم على امتثاهلا وصرم حبال الكفرة حلقهم تأسف وهم من أجل قراباهتم إذ مل يؤمنوا ومل يهتدوا حىت يكون 
التوادد والتواصل فنزلت عيسى اآلية مونسة يف ذلك ومرجية أن يقع فوقع ذلك بإسالمهم يف الفتح وصار اجلميع 

  إخوانا وعسى من اهللا واجبة الوقوع ت قد تقدم حتقيق القول يف عسى يف سورة القصص فأغىن عن إعادته 
لف يف هؤالء الذين مل ينه عنهم أن يربوا فقيل أراد املؤمنني وقوله تعاىل ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم اآلية اخت

وحمبني لظهوره وقيل أراد النساء  -التاركني للهجرة وقيل خزاعة وقبائل من العرب كانوا مظاهرين للنيب ص 
ية والصبيان من الكفرة وقيل أراد من كفار قريش من مل يقاتل وال أخرج ومل يظهر سوءا وعلى أهنا يف الكفار فاآل

  منسوخة بالقتال والذين قاتلوا يف الدين وأخرجوهم هم مردة قريش 
وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات اآلية أثر صلح احلديبية وذلك أن ذلك الصلح تضمن 

النساء هبذه اآلية أن من أتى مسلما من أهل مكة رد إليهم سواء كان رجال أو امرأة فنقض اهللا تعاىل من ذلك أمر 
  وحكم بأن 



  املهاجرة املؤمنة ال ترد إىل دار الكفر وامتحنوهن معناه جربوهن واستخربوا حقيقة ما عندهن 
وقوله تعاىل اهللا أعلم بإمياهنن إشارة إىل االسترابة ببعضهن ت وقوله تعاىل فإن علمتموهن مؤمنات اآلية العلم هنا 

  يف أن ال يرد النساء إىل الكفار وهو امتناع الوطء وحرمته مبعىن الظن وذكر اهللا تعاىل العلة 
وقوله تعاىل وآتوهم ما أنفقوا اآلية أمر بأن يؤتى الكفار مهور نسائهم اليت هاجرن مؤمنات ورفع سبحانه اجلناح يف 

ابدات أن يتزوجن بصدقات هي أجورهن وأمر املسلمني بفراق الكافرات وأن ال يتمسكوا بعصمهن فقيل اآلية يف ع
األوثان ومن ال جيوز نكاحها ابتداء وقيل هي عامة نسخ منها نساء أهل الكتاب والعصم مجع عصمة وهي أسباب 
الصحبة والبقاء يف الزوجية وأمر تعاىل أن يسئل أيضا املؤمنون ما أنفقوا فروي عن ابن شهاب أن قريشا ملا بلغهم 

مه وال ندفع ألحد صداقا فنزلت بسبب ذلك هذه اآلية األخرى هذا احلكم قالوا حنن ال نرضى هبذا احلكم وال نلتز
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار اآلية فأمر اهللا تعاىل املؤمنني أن يدفعوا إىل من فرت زوجته ففاتت بنفسها 

ت اليت إىل الكفار صداقه الذي أنفق واختلف من أي مال يدفع إليه الصداق فقال ابن شهاب يدفع إليه من الصدقا
كانت تدفع إىل الكفار بسبب من هاجر من أزواجهم وأزال اهللا دفعها إليهم حني مل يرضوا حكمه قال ع وهذا قول 

صحيح يقتضيه قوله فعاقبتم وقال قتادة وغريه يدفع إليه من مغامن املغازي وقال هؤالء التعقيب هو الغزو واملغنم 
يء أمكن واملعاقبة يف هذه اآلية ليست مبعىن جمازاة السوء بسوء وقال ابن شهاب أيضا يدفع إليه من أي وجوه الف

قال الثعليب وقرأ جماهد فأعقبتم وقال املعىن صنعتم هبم كما صنعوا بكم انتهى قال ع أي وذلك بأن يفوت إليكم 
شيء من أزاجهم وهكذا هو التعاقب على اجلمل والدواب أن يركب هذا عقبة وهذا عقبة ويقاب عاقب الرجل 

  احبه يف كذا ص

  أي جاء فعل كل واحد منها بعقب فعل اآلخر وهذه اآلية كلها قد ارتفع حكمها 
وقوله عز و جل يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك اآلية هذه بيعة النساء يف ثاين يوم الفتح على الصفا وهي 

كان ميتحن من  -ن عائشة أن النيب ص كانت يف املعىن بيعة الرجال قبل فرض القتال ت وخرج البخاري بسنده ع
هاجر إليه من املؤمنات هبذه اآلية يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك اآلية وكذا روى البخاري من طريق ابن 
عباس أنه عليه السالم تال عليهن اآلية يوم الفطر عقب الصالة وحنوه عن أم عطية يف البخاري وقرأ عليهن اآلية 

 يوم فتح مكة وكالم ع يوهم أن اآلية نزلت يف بيعة النساء يوم الفتح وليس كذلك وإمنا يريد أنه أعاد أيضا يف ثاين
اآلية على من مل يبايعه من أهل مكة لقرب عهدهم باإلسالم واهللا أعلم واإلتيان بالبهتان قال أكثر املفسرين معناه أن 

  ا التخصيص تنسب إىل زوجها ولدا ليس منه قال ع واللفظ أعم من هذ
وقوله تعاىل وال يعصينك يف معروف يعمم مجيع أوامر الشريعة فرضها وندهبا ويف احلديث أن مجاعة نسوة قلن يا 

فيما استطعنت وأطقنت فقلنا اهللا ورسوله أرحم بنا منا  -رسول اهللا نبايعك على كذا وكذا اآلية فلما فرغن قال ص 
  ألنفسنا 

صفقة اإلميان بأن يعطني ذلك من أنفسهن ويعطني عليه اجلنة واختلف يف هيئة  وقوله تعاىل فبايعهن أي امض هلن
النساء بعد اإلمجاع على أنه مل متس يده يد امرأة أجنبية قط واملروي عن عائشة وغريها أنه بايع  -مبايعته ص 

  باللسان قوال وقال إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة 
اليهود يف قول ابن زيد وغريه ويأسهم من اآلخرة هو يأسهم من نعيمها مع التصديق هبا  وقوما غضب اهللا عليهم هم

  وقال ابن عباس قوما غضب اهللا عليهم يف هذه اآلية كفار قريش 
  وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور على هذا التأويل هو على ظاهره يف 



  هد به ال يبعث أبدا اعتقاد الكفرة إذا مات هلم محيم قالوا هذا آخر الع
  تفسري 

  سورة الصف

  وهي مدنية يف قول اجلمهور وقيل مكية 
  واألول أصح ألن معاين السورة تعضده ويشبه أن يكون فيها املكي واملدين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ذي نزلت قوله تعاىل سبح هللا ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم قد تقدم تفسريه واختلف يف السبب ال

فيه يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون فقال ابن عباس وغريه نزلت بسبب قوم قالوا لو علمنا أحب العمل 
إىل اهللا تعاىل لسارعنا إليه ففرض اهللا اجلهاد وأعلمهم بفضله وأنه حيب املقاتلني يف سبيله كالبنيان املرصوص فكرهه 

اهللا تعاىل هبذه اآلية وقال قتادة والضحاك نزلت بسبب مجاعة من شباب املسلمني  قوم منهم وفروا يوم الغزو فعاتبهم
كانوا يتحدثون عن أنفسهم يف الغزو مبا مل يفعلوا ع وحكم هذه اآلية باق غابر الدهر وكل من يقول ما ال يفعل 

من أجل ذنب أو ريبة أو  فهو ممقوت الكالم والقول األول يترجح مبا يأيت من أمر اجلهاد والقتال واملقت البغض
دناءة يصنعها املمقوت وقول املرء ما ال يفعل موجب مقت اهللا تعاىل ولذلك فر كثري من العلماء عن الوعظ 

والتذكري وآثروا السكوت ت وهذا حبسب فقه احلال إن وجد اإلنسان من يكفيه هذه املنونة يف وقته فقد يسعه 
  الصاحلني له قال األصمعي بلغين أن بعض  السكون وإال فال يسعه قال الباجي يف سنن

احلكماء كان يقول أين ألعظكم وإين لكثري الذنوب ولو أن أحدا ال يعظ أخاه حىت حيكم أمر نفسه لترك األمر 
باخلري واقتصر على الشر ولكن حمادثة اإلخوان حياة القلوب وجالء النفوس وتذكري من النسيان وقال أبو حازم اين 

أنا مبوضع للوعظ ولكن أريد به نفسي وقال احلسن ملطرف عظ أصحابك فقال إين أخاف أن أقول  ألعظ الناس وما
ما ال أفعل فقال رمحك اهللا واينا يفعل ما يقول ود الشيطان أنه لو ظفر منكم هبذه فلم يأمر أحد منكم مبعروف ومل 

  ينه عن منكر انتهى 
يقول من قاتل يف  -اآلية قال معاذ بن جبل مسعت رسول اهللا ص وقوله تعاىل إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله 

سبيل اهللا فواق ناقة فقد وجبت له اجلنة ومن سأل اهللا القتل من نفسه صادقا مث مات أو قتل فإن له أجر شهيد 
خمتصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ أليب داود وقال الترمذي هذا حديث صحيح انتهى 
من السالح مث ذكر تعاىل مقالة موسى وذلك ضرب مثل للمؤمنني ليحذروا ما وقع فيه هؤالء من العصيان وقول 

  الباطل 
وقوله مل تؤذونين أي بتعنيتكم وعصيانكم واقتراحاتكم واسند الزيغ إليهم لكونه فعل حطيطة وهذا خبالف قوله 

لكوهنا فعل رفعة وزاغ معناه مال وصار عرفها يف امليل عن  تعاىل مث تاب عليهم ليتوبوا فاسند التوبة إليه سبحانه
  احلق وأزاغ اهللا قلوهبم معناه طبع عليها وكثر ميلها عن احلق وهذه هي العقوبة على الذنب بالذنب 

وقوله ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد قال عياض يف الشفا مسى اهللا تعاىل نبيه يف كتابه حممدا وأمحد فأما 
ه أمحد فافعل مبالغة من صفة احلمد وحممد مفعل من كثرة احلمد ومسى أمته يف كتب أنبيائه باحلمادين مث يف هذين امس



االمسني من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع اياته أنه سبحانه محى أن يتسمى هبما أحد قبل زمانه أما أمحد الذي اتى 
  به أحد غريه حىت ال يدخل بذلك  يف الكتب وبشرت به األنبياء فمنع سبحانه أن يتسمى

 -ليس على ضعيف القلب وكذلك حممد أيضا مل يتسم به أحد من العرب وال غريهم إىل أن شاع قبيل وجوده ص 
وميالده أن نبيا يبعث امسه حممد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو وهم حممد بن 

نصاري وحممد بن براء البكري وحممد بن سفيان باليمن ويقولون بل حممد بن احيحة األوسي وحممد بن سلمة األ
اليحمد بن األزد وحممد بن سوادة منهم ال سابع هلم ومل يدع أحد من هؤالء النبوءة أو يظهر عليه سبب يشكك 

ه احلاكم يف أنه قال ال تسموا أوالدكم حممدا مث تلعنوهنم روا -الناس انتهى وروى أنس بن مالك عن النيب ص 
  املستدرك انتهى من السالح 

ألنه تقدم ذكره ت  -وقوله سبحانه فلما جاءهم بالبينات اآلية حيتمل أن يريد عيسى وحيتمل أن يريد حممد ص 
  واألول أظهر 

وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم اآلية ندب وحض على اجلهاد هبذه التجارة اليت 
ا سبحانه وهي أن يبذل املرء نفسه وماله ويأخذ مثنا جنة اخللد وقرأ ابن عامر وحده تنجيكم بفتح النون وشد بينه

  اجليم 
وقوله تؤمنون معناه األمر أي امنوا قال األخفش ولذلك جاء يغفر جمزوما ويف مصحف ابن مسعود امنوا باهللا 

وخري هنا حيتمل أن يكون للتفضيل فاملعىن من كل عمل  ورسوله وجاهدوا وقوله ذلكم إشارة إىل اجلهاد واإلميان
وحيتمل أن يكون إخبارا أن هذا خري يف ذاته ومساكن عطف على جنات وطيب املساكن سعتها ومجاهلا وقيل طيبها 

  املعرفة بدوام أمرها 
لق وقد رده وقوله سبحانه وأخرى حتبوهنا اآلية قال األخفش وأخرى هي يف موضع خفض عطفا على جتارة وهذا ق

الناس ألن هذه األخرى ليست مما دل عليه سبحانه إمنا هي مما أعطى مثنا وجزاء على اإلميان واجلهاد بالنفس واملال 
وقال الفراء وأخرى يف موضع رفع وقيل يف موضع نصب بإضمار فعل تقديره ويدخلكم جنات ومينحكم أخرى 

  وهي النصر والفتح القريب وقصة 

  يل قد تقدمت عيسى مع بين إسراء
وقوله تعاىل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم قيل ذلك قبل حممد عليه السالم وبعد فترة من رفع عيسى رد اهللا الكرة 

  ملن آمن به فغلبوا الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذي ألقى عليه الشبه وقيل املعىن فأصبحوا ظاهرين باحلجة 
  تفسري 

  سورة اجلمعة

  وهي مدنية 
   الرمحن الرحيم بسم اهللا

قوله تعاىل يسبح هللا ما يف السموات وما يف األرص تقدم القول يف مثل ألفاظ اآلية واملراد باألميني مجيع العرب 
من  -واختلف يف املعينني بقول تعاىل وآخرين منهم فقال أبو هريرة وغريه أراد فارس وقد سئل رسول اهللا ص 

الدين يف الثريا لناله رجال من هؤالء خرجه مسلم والبخاري وقال ابن زيد اآلخرون فأخذ بيد سلمان وقال لو كان 



وجماهد والضحاك وغريهم أراد مجيع طوائف الناس فقوله منهم على هذين القولني إمنا يريد يف البشرية واإلميان 
  وقال جماهد أيضا وغريه أراد التابعني من أبناء العرب فقوله منهم يريد يف النسب واإلميان 

  وقوله ملا يلحقوا نفي ملا قرب من احلال واملعىن أهنم مزمعون أن يلحقوا فهي مل زيدت عليها ما تأكيدا 
ومحلوا معناه كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها  -والذين محلوا التوراة هم بنو إسرائيل األحبار املعاصرون للنيب ص 

لوها أي مل يطيعوا أمرها ويقفوا عند حدودها حني كذبوا نبيه فهذا كما محل اإلنسان األمانة وذكر تعاىل أهنم مل حيم
  حممدا ص 

والتوراة تنطق بنبوته فكان كل حرب مل ينتفع مبا محل كمثل محار عليه أسفار ويف مصحف ابن مسعود كمثل محار بغري 
  تعريف والسفر الكتاب اجملمع األوراق منضدة 
قوم الذين كذبوا بآيات اهللا ص ورد بأن فيه حذف الفاعل وال جيوز وقول بيس مثل القوم التقدير بيس املثل مثل ال

والظاهر أن مثل القوم فاعل بيس والذين كذبوا هو املخصوص بالذم على حذف مضاف أي مثل الذين كذبوا 
  انتهى 

ول اهللا ص وقوله سبحانه قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم اآلية روي أهنا نزلت بسبب أن يهود املدينة ملا ظهر رس
خاطبوا يهود خيرب يف أمره وذكروا هلم نبوته وقالوا إن رأيتم أتباعه أطعناكم وإن رأيتم خالفه خالفناه معكم  -

فجاءهم جواب أهل خيرب يقولون حنن أبناء إبراهيم خليل الرمحن وأبناء عزير بن اهللا ومنا األنبياء ومىت كانت النبوة 
وال سبيل إىل اتباعه فنزلت اآلية مبعىن أنكم إذا كنتم من اهللا هبذه املنزلة فقربه يف العرب حنن أحق بالنبوة من حممد 

وفراق هذه احلياة اخلسيسة أحب إليكم فتمنوا املوت إن كنتم تعتقدون يف أنفسكم هذه املنزلة مث أخرب تعاىل أهنم ال 
ه جعل هذه اآلية معجزة حملمد نبيه يتمنونه أبدا لعلمهم بسوء حاهلم وروى كثري من املفسرين أن اهللا جلت قدرت

فيهم فهي آية بااهرة وأعلمه أنه إن متىن أحد منهم املوت يف أيام معدودات مات وفارق الدنيا فقال رسول اهللا ص 
   -متنوا املوت على جهة التعجيز وإظهار اآلية فما متناه أحد منهم خوفا من املوت وثقة بصدق نبينا حممد ص  -

يها الذين آمنوا إذا نودي للصالة اآلية النداء هو األذان وكان على اجلدار يف مسجد رسول اهللا وقوله سبحانه يا أ
وهو على املنرب أذان مث زاد عثمان النداء على الزوراء ليسمع  -ويف مصنف أيب داود كان بني يدي النيب ص  -ص 

  الناس ت ويف البخاري والترمذي وصححه عن السائب بن يزيد 

وأيب بكر وعمر فلما توىل عثمان  -داء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد النيب ص قال كان الن
وكثر الناس زاد األذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت األمر على ذلك قيل فقوله الثالث يقتضي أهنم كانوا 

 -نتهى وخرج مسلم عن أيب هريرة عن النيب ص ثالثة ويف طريق آخر الثاين بدل الثالث وهو يقتضي أهنما اثنان ا
أنه قال من اغتسل مث أتى اجلمعة فصلى ما قدر له مث أنصت لإلمام حىت يفرغ من خطبته مث يصلي معه غفر له ما 

  بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام انتهى وخرجه البخاري من طريق سلمان 
  دفة يف انتهى وقوله من يوم اجلمعة قال ابن هشام من مرا

وقوله تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا اآلية السعي يف اآلية ال يراد به اإلسراع يف املشي وإمنا هو مبعىن قوله وأن ليس 
لإلنسان إال ما سعى فالسعي هو بالنية واإلرادة والعمل من وضوء وغسل ومشي ولبس ثوب كل ذلك سعي وقد 

يف الصالة فال تأتوها  -ة ت وهو نص احلديث الصحيح وهو قوله ص قال مالك وغريه إمنا تؤتى الصالة بالسكين
وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة ت والظاهر أن املراد بالسعي هنا املضي إىل اجلمعة كما فسره الثعليب ويدل 



لي على ذلك إطالق العلماء لفظ الوجوب عليه فيقولون السعي إىل اجلمعة واجب ويدل على ذلك قراءة عمر وع
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبري ومجاعة من التابعني فامضوا إىل ذكر اهللا وقال ابن مسعود لو قرأت 
فاسعوا ألسرعت حىت يقع ردائي وقال العراقي فاسعوا معناه بادروا انتهى وقوله إىل ذكر اهللا هو وعظ اخلطبة قاله 

إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد يف احلديث الصحيح  -ابن املسيب ويؤيده قوله ص 
مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر احلديث خرجه البخاري 

  ومسلم واللفظ ملسلم واخلطبة عند 

عز و جل يبعث األيام قال إن اهللا  -اجلمهور شرح يف انعقاد اجلمعة وعن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا ص 
يوم القيامة على هيئتها ويبعث اجلمعة زهراء منرية أهلها حمفون هبا كالعروس هتدى إىل كرميها تضيء هلم ميشون يف 

ضوئها الواهنم كالثلج بياضا ورحيهم يسطع كاملسك خيوضون يف جبال الكافور ينظر إليهم الثقالن ما يطرفون تعجبا 
 املؤذنون احملتسبون خرجه القاضي الشريف أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم يدخلون اجلنة ال خيالطهم إال

  اهلامشي قال صاحب التذكرة وإسناده صحيح انتهى 
  وقوله سبحانه ذلكم إشارة إىل السعي وترك البيع 

أنه اإلباحة يف وقوله فانتشروا أمجع الناس على أن مقتضى هذا األمر اإلباحة وكذلك قوله وابتغوا من فضل اهللا 
أنه قال ذلك الفضل املبتغى  -طلب املعاش مثل قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا إال ما روي عن أنس عن النيب ص 

هو عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة قال ع ويف هذا ينبغي أن يكون املرء بقية يوم اجلمعة وحنوه عن 
  العلم فينبغي أن يطلب أثر اجلمعة جعفر بن حممد وقال مكحول الفضل املبتغى 

وقوله تعاىل واذكروا اهللا كثريا اآلية قال معاذ بن جبل ما شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا رواه الترمذي 
  واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد انتهى من السالح 

كان قائما على املنرب خيطب يوم اجلمعة  -لت بسبب أن رسول اهللا ص وقوله سبحانه وإذا رأوا جتارة أو هلوا اآلية نز
فأقبلت عري من الشام حتمل مرية وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكليب قال جماهد وكان من عرفهم أن تدخل 
اعه عرياملدينة بالطبل واملعازف والصياح سرورا هبا فدخلت العري مبثل ذلك فانفض أهل املسجد إىل رؤية ذلك ومس

  قائما على املنرب ومل يبق معه غري اثين عشر رجال قال جابر بن عبد اهللا أنا أحدهم قال  -وتركوا رسول اهللا ص 

ع ومل متر يب تسميتهم يف ديوان فيما أذكر اآلن إال أين مسعت أيب رمحه اهللا يقول هم العشرة املشهود هلم باجلنة 
ل ابن مسعود ت ويف تقييد أيب احلسن الصغري واالثنا عشر واختلف يف احلادي عشر فقيل عمار بن ياسر وقي

الباقون هم الصحابة العشرة واحلاي عشر بالل واختلف يف الثاين عشر فقيل عمار بن ياسر وقيل ابن مسعود انتهى 
قال السهيلي وجاءت تسمية االثين عشر يف حديث مرسل رواه أسد بن عمرو والد موسى بن أسد وفيه أن رسول 

مل يبق معه إال أبو بكر وعثمان حىت العشرة وقال وبالل وابن مسعود ويف رواية عمار بدل ابن مسعود  - اهللا ص
ويف مراسيل أيب داود ذكر السبب الذي من أجله ترخصوا فقال إن اخلطبة يوم اجلمعة كانت بعد الصالة فتأولوا 

الصالة فهذا احلديث وإن كان مرسال فالظن رضي اهللا عنهم أهنم قد قضوا ما عليهم فحولت اخلطبة بعد ذلك قبل 
قال لوال هؤالء لقد  -يوجب أن يكون صحيحا واهللا أعلم انتهى وروي أن النيب ص  -اجلميل بأصحاب النيب ص 

كانت احلجارة سومت على املنفضني من السماء ويف حديث آخر والذي نفس حممد بيده لو تتابعتم حىت ال يبقى 
ا قال البخاري انفضوا معناه تفرقوا انتهى وقرأ ابن مسعود ومن التجارة للذين اتقوا واهللا أحد لسال بكم الوادي نار



خري الرازقني وإمنا أعاد الضمري يف قوله إليها على التجارة وحدها ألهنا أهم وهي كانت سبب اللهو ص وقرئي 
  إليهما بالتثنية 

  تفسري سورة إذا جاءك املنافقون وهي مدنية بإمجاع 
يف غزوة بين املصطلق بسبب أن ابن أيب سلول كانت له يف تلك الغزوة أقوال منكرة وسيأيت بيان ذلك إن ونزلت 
  شاء اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله عز و جل إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا اآلية فضح اهللا سرائر املنافقني هبذه اآلية وذلك أهنم 

نشهد أنك لرسول اهللا وهم يف إخبارهم هذا كاذبون ألن حقيقة الكذب أن خيرب اإلنسان  -ص  كانوا يقولون للنيب
بضد ما يف قلبه وهذه كانت حاهلم وقرأ الناس أمياهنم مجع ميني وقرأ احلسن إمياهنم بكسر اهلمزة واجلنة ما يتستر به 

  يف اإلجرام واملعاين 
توبيخهم وحيتمل أن تكون اإلشارة إىل سوء ما عملوا فاملعىن ساء وقوله ذلك إشارة إىل فعل اهللا هبم يف فضحهم و

  عملهم بأن كفروا بعد إميان 
وقوله تعاىل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم هذا توبيخ هلم إذ كان منظرهم يروق مجاال 

ا بن أيب سلول من أهبى املنافقني وأطوهلم وقوهلم خيلب بيانا لكنهم كاخلشب املسندة إذ ال أفهام هلم نافعة وكان عبد
ويدل على ذلك أنه مل يوجد قميص يكسو العباس غري قميصه قال الثعليب تعجبك أجسامهم الستواء خلقها وطول 
قامتها وحسن صورهتا قال ابن عباس وكان عبد اهللا بن أيب جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان فإذا قال مسع النيب 

  ص 

 تعاىل بتمام الصورة وحسن اإلبانة مث شبههم باخلشب املسندة إىل احلائط ال يسمعون وال يعقلون قوله ووصفهم اهللا
  أشباح بال أرواح وأجسام بال أحالم انتهى 

وقوله تعاىل حيسبون كل صيحة عليهم هذا أيضا فضح ملا كانوا يسرونه من اخلوف وذلك بأنه كانوا يسرونه من 
عن اهللا بقتلهم قال مقاتل فكانوا مىت مسعوا نشد أن ضالة أو  -ن أن يأمر النيب ص اخلوف وذلك أهنم كانوا يتوقعو

صياحا بأي وجه أو أخربوا بنزول وحي طارت عقوهلم حىت يسكن ذلك ويكون يف غري شأهنم مث أخرب تعاىل بأهنم 
  هم العدو وحذر منهم 

  يؤفكون معناه كيف يصرفون  وقوله تعاىل قاتلهم اهللا دعاء يتضمن اإلقصاء واملنابذة هلم وأىن
غزا بين املصطلق فازدحم  -وقوله تعاىل وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا اآلية سبب نزوهلا أن النيب ص 

لعمر بن اخلطاب يقال له جهجاه مع سنان بن وبرة اجلهين حليف لألنصار على املاء فكسع جهجاه سنانا فتثاورا 
فقال ما بال دعوى اجلاهلية فلما أخرب  -ودعا سنان يا لألنصار فخرج رسول اهللا ص ودعا جهجاه يا للمهاجرين 

بالقصة قال دعوها فإهنا منتنة فقال عبد اهللا بن أيب أوقد فعلوها واهللا ما مثلنا ومثل جالبيب قريش إال كما قال 
قال ملن معه من املنافقني إمنا يقيم  األول مسن كلبك ياكلك وقال لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل مث

هؤالء املهاجرون مع حممد بسبب معونتكم هلم لو قطعتم ذلك عنهم لفروا فسمعها منه زيد بن أرقم فأخرب النيب ص 
بذلك فعاتب رسول اهللا عبد اهللا بن أيب عند رجال من األنصار فبلغه ذلك فجاء وحلف ما قال ذلك وحلف معه  -



فبقي زيد يف منزله ال يتصرف حيا من الناس فنزلت هذه السورة  -ذبوا زيدا فصدقهم النيب ص قوم من املنافقني وك
  إىل زيد وقال له لقد صدقك اهللا يا زيد فخري عند ذلك عبد اهللا بن أيب ومقته الناس  -عند ذلك فبعث النيب ص 

يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا  واعترف بذنبك -والمه املؤمنون من قومه وقال له بعضم امض إىل رسول اهللا ص 
هلذا الرأي وقال هلم لقد اشرمت علي باإلميان فآمنت وأشرمت علي بأن أعطي زكاة مايل ففعلت ومل يبق لكم إال أن 
تأمروين بالسجود حملمد فهذا قصص هذه السورة موجزا وقرأ نافع واملفضل عن عاصم لووا بتخفيف الواو وقرأ 

  الباقون بتشديدها 
ىل سواء عليهم استغفرت هلم اآلية روي أنه ملا نزلت أن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم قال وقوله تعا

ألزيدن على السبعني ويف حديث آخر لو علمت أين لو زدت على السبعني لغفر هلم لزدت ويف  -رسول اهللا ص 
لوا شدد اهللا عليهم يف هذه اآلية واعلم هذا احلديث دليل على رفض دليل اخلطاب فلما فعل ابن أيب وأصحابه ما فع

  أنه لن يغفر هلم دون حد يف االستغفار 
وقوله تعاىل هم الذين إشارة إىل أن ابن أيب ومن قال بقوله مث سفه تعاىل أحالمهم يف أن ظنوا أن إنفاقهم وهو سبب 

مث اعلم تعاىل أن العزة هللا ولرسوله رزق املهاجرين ونسوا أن جريان الرزق بيد اهللا تعاىل إذا انسد باب انفتح غريه 
وللمؤمنني ويف ذلك وعيد وروي أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب كان رجال صاحلا ملا مسع اآلية جاء إىل أبيه فقال له 

أنت واهللا يا أبت الذليل ورسول اهللا العزيز ووقف على باب السكة اليت يسلكها أبوه وجرد السيف ومنعه الدخول 
ال دخلت إىل منزلك إال أن يأذن يف ذلك رسول اهللا وعبد اهللا بن أيب يف أذل حال وبلغ ذلك رسول اهللا  وقال واهللا

  فبعث إليه أن خله ميضي إىل منزله فقال أما اآلن فنعم  -ص 
وة وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا اآلية االهلاء االشتغال مبلذ وشه

وذكر اهللا هنا عام يف الصلوات والتوحيد والدعاء وغري ذلك من مفروض ومندوب وكذلك قوله تعاىل وانفقوا من 
  ما رزقناكم عام يف املفروض واملندوب قاله مجاعة من املفسرين قال 

ين من أمور الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب عيوب النفس ومن عيوهبا تضييع أوقاهتا باالشتغال مبا ال يع
الدنيا واخلوض فيها مع أهلها ومداواهتا أن يعلم أن وقته أعز األشياء فيشغله بأعز األشياء وهو ذكر اهللا واملداومة 

أنه قال من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه  -على الطاعة ومطالبة اإلخالص من نفسه فإنه روي عن النيب ص 
   تشغلها شغلتك انتهى وقال احلسن بن منصور عليك بنفسك فإن مل

وقوله لوال أخرتين إىل أجل قريب طلب للكرة واإلمهال ومساه قريبا أنه بات وأيضا فإمنا يتمىن ذلك ليقضي فيه 
  العمل الصاحل فقط وليس بتسع األمل حينئذ لطلب العيش ونضرته 

أنه قال ما من رجل ال يؤدي  وقوله واكن من الصاحلني ظاهره العموم وقال ابن عباس هو احلج وروى الترمذي عنه
الزكاة وال حيج إال طلب الكرة عند موته قال الثعليب قال ابن عباس إىل أجل قريب يريد مثل آجالنا يف الدنيا انتهى 
وقرأ أبو عمرو وأكون ويف قوله تعاىل ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها حض على املبادرة ومسابقة األجل بالعمل 

  الصاحل 
  رة التغابن وهي مدنية وقال آخرون مكية تفسري سو

  إال قوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إىل آخر السورة فإنه مدين 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي يف أصل اخللقة وهذا 

ك يف بطن أمه وقيل اآلية تعديد نعم فقوله هو الذي خلقكم جيري مع قول امللك يا رب اشقي أم سعيد احلديث وذل
هذه نعمة إالجياد مث قال فمنكم كافر أي هبذه النعمة جلهله باهللا ومنكم مؤمن باهللا واإلميان به شكر لنعمته فاإلشارة 

  على هذا التأويل يف اإلميان والكفر هي إىل اكتساب العبد وهذا قول مجاعة وقيل غري هذا 
  اىل خلق السموات واألرض باحلق أي مل خيلقها عبثا وال لغري معىن وقوله تع

وقوله تعاىل فأحسن صوركم هو تعديد نعم واملراد الصورة الظاهرة وقيل املراد صورة اإلنسان املعنوية من حيث هو 
  إنسان مدرك عاقل واألول أجرى على لغة العرب 
 هذه اآلية لقريش ذكروا مبا حل بعاد ومثود وغريهم ممن مسعت وقوله تعاىل أمل يأتكم جزم أصله يأتيكم واخلطاب يف

  قريش بأخبارهم ووبال األمر مكروهه وما يسوء منه 
  وقوله تعاىل ذلك بأنه إشارة إىل ذوق الوبال وباقي اآلية بني 

م مستعملة يف وقوله تعاىل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يريد قريشا مث هي بعد تعم كل كافر بالبعث وال توجد زع
  فصيح الكالم إال عبارة عن الكذب أو قول انفرد به قائله 

وقوله سبحانه فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أننزلنا هذه اآلية دعاء من اهللا وتبليغ وحتذير من يوم القيامة والنور 
  لكافرين حنا هذا املنحى جماهد وغريه القرءان ومعانيه ويوم اجلمع هو يوم القيامة وهو يوم التغابن يغنب فيه املؤمنون ا

وقوله تعاىل مااصاب من مصيبة حيتمل أن يريد املصائب اليت هي رزايا وحيتمل أن يريد مجيع احلوادث من خري وشر 
  والكل بإذن اهللا واإلذن هنا عبارة عن العلم واإلرادة ومتكني الوقوع 

ون املعىن ومن آمن وعرف أن كل شيء بقضاء اهللا وقدره وقوله سبحانه ومن يؤمن باهللا يهد قلبه قال فيه املفسر
  وعلمه هانت عليه مصيبته وسلم ألمر اهللا تعاىل 

   -وقوله تعاىل فإن توليتم إىل آخر اآلية وعيد وتربئة للنيب ص 
  وقوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إىل آخر السورة 

اح أنه نزل يف عوف بن مالك األشجعي وذكل أنه أراد غزوا مع قرءان مدين واختلف يف سببه فقال عطاء بن أيب رب
فاجتمع أهله وأوالده وتشكوا إليه فراقه فرق هلم فثبطوه ومل يغز مث إنه ندم وهم مبعاقبتهم فنزلت اآلية  -النيب ص 

ل بعض بسببه حمذرة من األزواج واألوالد وفتنتهم مث صرف تعاىل عن معاقبتهم بقوله وإن تعفوا وتصفحوا وقا
املفسرين سبب اآلية إن قوما آمنوا وثبطهم أزواجهم وأوالدهم عن اهلجرة فلم يهاجروا إال بعد مدة فوجدوا غريهم 

قد تفقه يف الدين فندموا ومهوا مبعاقبة أزواجهم وأوالدهم مث أخرب تعاىل أن األموال واألوالد فتنة تشغل املرء عن 
الولد مبخلة جمينة وخرج أبو داود  -ما ال حيمده يف آخرته ومنه قوله ص مراشده وحتمله من الرغبة يف الدنيا على 

كان خيطب يوم اجلمعة على املنرب حىت جاء احلسن واحلسني عليهما قميصان  -حديثا يف مصنفه أن رسول اهللا ص 
ا أموالكم عن املنرب حىت أخذمها وصعد هبما مث قرأ إمن -أمحران جيراهنما يعثران ويقومان فنزل رسول اهللا ص 

وأوالدكم فتنة اآلية وقال أين رأيت هذين فلم أصرب مث أخذ يف خطبته قال ع وهذه وحنوها هي فتنة الفضالء فأما 
فتنة اجلهال الفسقة فمؤدية إىل كل فعل مهلك ويف صحيحي البخاري ومسلم عن أيب ذر قال انتهيت إىل النيب ص 

ون ورب الكعبة قلت ما شأين أيرى يف شيئا فجلست وهو وهو يقول هم األخسرون ورب الكعبة هم األخسر -



يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاين ما شاء اهللا فقلت من هم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قال هم األكثرون 
ماال إال من قال هكذا وهكذا وهكذا ويف رواية أن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال باملال هكذا وهكذا 

  شار ابن شهاب بني يديه وعن ميينه وعن مشاله وقليل ما هم انتهى واللفظ للبخاري وأ
  وقوله سبحانه فاتقوا اهللا ما استطعتم تقدم اخلالف هل هذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل 

هو  اتوقوا اهللا حق تقاته أو ليست بناسخة بل هي مبينة هلا وإن املعىن اتقوا اهللا حق تقاته فيما استطعتم وهذا
الصحيح قال الثعليب قال الربيع بن أنس ما استطعتم أي جهدكم وقيل معناه إذا أمكنكم اجلهاد واهلجرة فال 

  يفتننكم امليل إىل األموال واألوالد وامسعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به انتهى 
ب من طريق أيب هريرة وأيب سعيد وقوله سبحانه ومن يوق شح نفسه تقدم الكالم عليه وأسند أبو بكر بن اخلطي

قال السخاء شجرة يف اجلنة وأغصاهنا يف الدنيا فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه  -اخلدري عن النيب ص 
الغصن حىت يدخله اجلنة والشح شجرة يف النار وأغصاهنا يف األرض فمن كان شحيحا أخذ بغصن من اغصاهنا فلم 

  انتهى وباقي اآلية بني  يتركه الغصن حىت يدخله النار
  تفسري 

  سورة الطالق

  وهي مدنية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل يا أيها النيب إذا طلقتم النساء أي إذا أردمت طالقهن قاله الثعليب وغريه فطلقوهن لعدهتن وطالق النساء 
أي الستقبال عدهتن وعبارة  حل عصمتهن وصورة ذلك وتنويعه مما ال خيتص بالتفسري ومعىن فطلقوهن لعدهتن

الثعليب أي لطهرهن الذي حيصينه من عدهتن وهو طهر مل جيامعها فيه انتهى قال ع ومعىن اآلية أن ال يطلق أحد 
امرأته إال يف طهر مل ميسها فيه هذا على مذهب مالك ومن قاله بقوله القائلني بأن اإلقراء عندهم هي اإلطهار فيطلق 

  عندهم 

مل ميس فيه وتعتد به املرأة مث حتيض حيضتني تعتد بالطهر الذي بينهما مث تقيم يف الطهر الثالث معتدة املطلق يف طهر 
به فإذا رأت أول احليضة الثالثة حلت ومن قال بأن اإلقراء احليض وهم العراقيون قال لعدهتن معناه أن يطلق طاهرا 

واألصل يف منع طالق احلائض حديث ابن عمر مث فتسقبل بثالث حيض كوامل فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلت 
أمر تعاىل بإحصاء العدة ملا يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكن واملرياث وغري ذلك وعبارة الثعليب وأحصوا 

العدة أي احفظوا عدد قروءها الثالثة وحنوه تفسري ابن العريب قال قوله تعاىل وأحصوا العدة معناه احفظوا الوقت 
يه الطالق ملا يترتب على ذلك من األحكام انتهى من أحكامه مث أخرب تعاىل بأهنن أحق بسكىن بيوهتن الذي وقع ف

اليت طلقن فيها فنهى سبحانه عن إخراجهن وعن خروجهن وسنة ذلك أال تبيت عن بيتها وال تغيب عنه هنارا إال يف 
نساء واختلفت يف معىن قوله تعاىل إال ضرورة وما ال خطب له من جائز التصرف وذلك حلفظ النسب والتحرز بال

أن يأتني بفاحشة مبينة فقال احلسن وغريه ذلك الزنا فيخرجن للحد وقال ابن عباس ذلك البذاء على اإلمحاء 
فتخرج ويسقط حقها من املسكن وتلزم اإلقامة يف مسكن تتخذه حفظا للنسب ويف مصحف أيب إال أن يفحشن 

اس إال أن تبذو على أهلها فيحل هلم إخراجها انتهى وهو معىن ما تقدم وقرأ عليكم وعبارة الثعليب عن ابن عب



  اجلمهور مبينة بكسر الياء تقول بأن الشيء وبني مبعىن واحد إال أن التضعيف للمبالغة وقرأ عاصم مبينة بفتح الياء 
  وقوله سبحانه وتلك حدود اهللا إشارة إىل مجيع أوامره يف هذه اآلية 

تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا قال قتادة وغريه يريد به الرجعة أي احصوا العدة وامتثلوا ما  وقوله تعاىل ال
  أمرمت به جتدوا املخلص إن ندمتم فإنكم ال تدرون لعل الرجعة تكون بعد 

  وقوله تعاىل فإذا بلغن أجلهن يريد به أخر القروء فأمسكوهن مبعروف وهو حسن العشرة 

هو أداء مجيع احلقوق والوفاء بالشروط حسب نازلة نازلة وعبارة الثعليب فإذا بلغن أجلهن أو فارقوهن مبعروف و
  أي أشرفن على انقضاء عدهتن انتهى وهو حسن 

وقوله تعاىل وأشهدوا ذوي عدل منكم يريد على الرجعة وذلك شرط يف صحة الرجعة ومتنع املرأة الزوج من 
ة والطالق معا قال النخعي العدل من مل تظهر منه ريبة والعدل حقيقة نفسها حىت يشهد وقال ابن عباس على الرجع

  الذي ال خياف إال اهللا 
  وقوله سبحانه وأقيموا الشهادة هللا أمر للشهود 

  وقوله ذلكم يوعظ به إشارة إىل إقامة الشهادة وذلك أن فصول األحكام تدور على إقامة الشهادة 
رجا ويرزقه من حيث ال حيتسب قال بعض رواة اآلثار نزلت هذه اآلية يف وقوله سبحانه ومن يتق اهللا جيعل له خم

فأمره بالتقوى فلم يلبث أن تفلت  -عوف بن مالك األشجعي أسر ولده وقدر عليه رزقه فشكا ذلك إىل النيب ص 
عمر ابن أتطيب له تلك الغنم فقال نعم فقال أبو  -ولده وأخذ قطيع غنم للقوم الذين أسروه فسأل عفو النيب ص 

أىب اهللا عز و جل أن جيعل أرزاق عباده املؤمنني إال من حيث ال حيتسبون وقال عليه  -عبد الرب قال النيب ص 
استنزلوا الرزق بالصدقة  -السالم البن مسعود ال يكثر مهك يا عبد اهللا ما يقدر يكن وما ترزق يأتيك وعنه ص 

  لس اهنىت من كتابه املسمى ببهجة اجملالس وأنس اجملا
وقوله تعاىل ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه هذه اآليات كلها عظة جلميع الناس ومعىن حسبه كافيه وقال ابن 

  مسعود أكثر هذه اآليات حضا على التفويض هللا 
وقوله تعاىل إن اهللا بالغ أمره بيان وحض على التوكل أي ال بد من نفوذ أمر اهللا توكلت أيها املرء أو مل تتوكل قاله 

سروق فإن توكلت على اهللا كفاك وتعجلت الراحة والربكة وإن مل تتوكل وكلك إىل عجزك وتسخطك وأمره م
  سبحانه يف الوجهني نافذ 

  وقوله سبحانه والالئي يئسن من 

احمليض من نسائكم اآلية الالئي مجيع اليت واليائسات من احمليض على مراتب حمل بسطها كتب الفقه وروى إمساعيل 
أن قوما منهم أيب بن كعب وخالد بن النعمان ملا مسعوا قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء بن خالد 

قالوا يا رسول اهللا فما عدة من ال قرء هلا من صغر أو كرب فنزلت هذه اآلية فقال قائل منهم فما عدة احلامل فنزلت 
امل املطلقات واملعتدات من الوفاة واالرتياب املذكور وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن وهو لفظ يعم احلو

  قيل هو بأمر احلمل 
وقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم اآلية أمر بإسكان املطلقات وال خالف يف ذلك يف اليت مل تبت وأما 

وقال الثعليب من املبتوتة فمالك يرى هلا السكىن ملكان حفظ النسب وال يرى هلا نفقة ألن النفقة بإزاء االستمتاع 
حيث سكنتم أي يف مساكنكم اليت طلقتموهن فيها انتهى والوجد السعة يف املال وأما احلامل فال خالف يف وجوب 



سكناها ونفقتها بتت أو مل تبت ألهنا مبينة يف اآلية وإنا اختلفوا يف نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها هل ينفق عليها 
  على املرضع املطلقة واجبة وبسط ذلك يف كتب الفقه من التركة أم ال وكذلك النفقة 

  وقوله سبحانه وامتروا بينكم مبعروف أي ليأمر كل واحد صاحبه خبري وليقبل كل أحد ما أمر به من املعروف 
وقوله سبحانه وإن تعاسرمت أي تشططت املرأة يف احلد الذي يكون أجره على الرضاع فللزوج أن يسترضع مبا فيه 

ن ال يقبل املولود غري أمه فتجرب هي حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج يف حاهلما وغنامها ت رفقة إال أ
وهذا كله يف املطلقة البائن قال ابن عبد السالم من أصحابنا الضمري يف قوله تعاىل فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن 

هن وأما ذات الزوج أو الرجعية فيجب عليها أن عائد على املطلقات وكذلك قوله تعاىل والوالدات يرضعن أوالد
  ترضع من غري أجر إال أن تكون شريفة فال يلزمها ذلك انتهى 

  وقوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته اآلية 

  عدل بني األزواج ليال تضيع هي وال يكلف هو ما اليطيق مث رجى تعاىل باليسر تسهيال على النفوس وتطييبا هلا 
  كأين قال الثعليب وكأين أي وكم من قرية عتت أي عصت وقوله سبحانه و

وقوله فحاسبناها قال ع قال بعض املتأولني اآلية يف أحوال اآلخرة أي مث هو احلساب والتعذيب والذوق وخسارة 
العاقبة وقال آخرون ذلك يف الدنيا ومعىن حاسبناها حسابا شديدا أي مل تغتفر هلم زلة بل أخذت بالدقائق من 

  ب مث ندب تعاىل أويل األلباب إىل التقوى حتذيرا الذنو
وقوله تعاىل قد أنزل اهللا إليكم ذكرا رسوال اختلف يف تقديره وأبني األقوال فيه معىن أن يكون الذكر القرآن 

واملعىن وأرسل رسوال لكن اإلجياز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسول وحنا هذا املنحى  -والرسول حممدا ص 
  ائر اآلية بني السدي وس

وقوله سبحانه اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن ال خالف بني العلماء أن السماوات سبع وأما األرض 
يف احلديث الصحيح  -فاجلمهور على أهنا سبع أرضني وهو ظاهر هذه اآلية وإمنا املماثلة يف العدد ويبينه قوله ص 

رضني إىل غري هذا مما وردت به الروايات وروي عن قوم من العلماء من غصب شربا من أرض طوقه اهللا من سبع أ
  أهنم قالوا األرض واحدة وهي مماثلة لكل مساء بانفرادها يف ارتفاع جرمها ويف أن فيها عاملا يعبد اهللا 

حاب وقوله سبحانه يتنزل األمر بينهن األمر هنا يعمم الوحي ومجيع ما يأمر به سبحانه من تصريف الرياح نوالس
  وغري ذلك من عجائب صنعه ال إله غريه وباقي السورة وعظ وحض على توحيد اهللا عز و جل 

  وقوله على كل شيء قدير عموم معناه اخلصوص يف املقدورات 
  وقوله بكل شيء علما عموم على إطالقه 

  تفسري 

  سورة التحرمي

  وهي مدنية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

جاء إىل بيت  -نيب مل حترم ما أحل اهللا لك اآلية ويف احلديث من طرق ما معناه أن النيب ص قوله تعاىل ياأيها ال
جاريته مارية فقال معها فجاءت حفصة وقالت يا نيب اهللا أيف بييت  -حفصة فوجدها قد مرت لزيارة أبيها فدعا ص 



قد حرمتها قال ابن عباس وقال مع  مترضيا هلا أيرضيك أن أحرمها قالت نعم فقال إين -وعلى فراشي فقال هلا ص 
ذلك واهللا ال أطأها أبدا مث قال هلا ال ختربي هبذا أحدا مث أن حفصة قرعت اجلدار الذي بينها وبني عائشة وأخربهتا 

لتسرها باألمر ومل تر يف إفشائه إليها حرجا واستكتمتها فأوحى اهللا بذلك إىل نبيه ونزلت اآلية ويف حديث آخر عن 
عند زينب بنت جحش فتماألن  -ذا التحرمي املذكور يف اآلية إمنا هو بسبب العسل الذي شربه ص عائشة أن ه

عائشة وحفصة وسودة على أن تقول له من دنا منها إنا جند منك ريح مغافري أأكلت مغافري يا رسول اهللا واملغافري 
غافري ولكين شربت عسال فقلن له صمغ العرفط وهو حلو كريه الرائحة ففعلن ذلك فقال رسول اهللا ما أكلت م

ال أشربه أبدا وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك على زينب  -جرست حنلة العرفط فقال ص 
فقالت أال أسقيك من ذلك العسل فقال ال حاجة يل به قالت عائشة تقول سودة حني بلغنا امتناعه واهللا لقد حرمناه 

  ل األول أن اآلية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح وعليه تفقه الناس يف فقلت هلا اسكيت قال ع والقو

اآلية ومىت حرم الرجل ماال أو جارية فليس حترميه بشيء ت واحلديث الثاين هو الصحيح خرجه البخاري ومسلم 
ه تعاىل وغريمها ودعا اهللا تعاىل نبيه باسم النبوءة الذي هو دال على شرف منزلته وفضيلته اليت خصه هبا وقرر

  كاملعاتب له على حترميه على نفسه ما أحل اهللا له مث غفر له تعاىل ما عاتبه فيه ورمحه 
وقوله تعاىل قد فرض اهللا أي بني وأثبت فقال قوم من أهل العلم هذه إشارة إىل تكفري التحرمي وقال آخرون هي 

ة وأدغم الجتماع املثلني وأحال يف هذه اآلية على إشارة إىل تكفري اليمني املقترنة بالتحرمي والتحلة مصدر وزهنا تفعل
  اآلية اليت فسر فيها اإلطعام يف كفارة اليمني باهللا تعاىل واملوىل املوايل الناصر 

وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه يعين حفصة حديثا قال اجلمهور احلديث هو قوله يف أمر مارية وقال آخرون بل هو 
  قوله إمنا شربت عسال 

تعاىل عرف بعضه املعىن مع شد الراء أعلم به وانب عليه وأعرض عن بعض أي تكرما وحياء وحسن عشرة وقوله 
قال احلسن ما استقصى كرمي قط واملخاطبة بقوله إن تتوبا إىل اهللا هي حلفصة وعائشة ويف حديث البخاري وغريه 

  حفصة وعائشة قال  -عن ابن عباس قال قلت لعمر من اللتان تظاهرتا على رسول اهللا ص 
وقوله صغت قلوبكما معناه مالت والصغي امليل ومنه أصغى إليه بأذنه وأصغى اإلناء ويف قراءة ابن مسعود فقد 
زاغت قلوبكما والزيغ امليل وعرفه يف خالف احلق ومجع القلوب من حيث االثنان مجع ص قلوبكما القياس فيه 

إىل مثىن وهو ضمريمها ألهنم كرهوا اجتماع تثنيتني انتهى ومعىن  قلباكما مثىن واجلمع أكثر استعماال وحسنه إضافته
اآلية إن تبتما فقد كان منكما ما ينبغي أن يتاب منه وهذا اجلواب الذي للشرط هو متقدم يف املعىن وإمنا ترتب 

حيتمل أن يكون جوابا يف اللفظ وإن تظاهرا معناه تتعاونا وأصل تظاهرا تتظاهرا ومواله أي ناصره وجربيل وما بعده 
  عطفا على اسم اهللا وحيتمل أن يكون جربيل رفعا باالبتداء 

يف  -وما بعده عطف عليه وظهري هو اخلرب وخرج البخاري بسنده عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النيب ص 
ت معناه الغرية عليه فقلت هلن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن فنزلت هذه اآلية انتهى وقانتا

مطيعات والسائحات قيل معناه صائمات وقيل معناه مهاجرات وقيل معناه ذاهبات يف طاعة اهللا وشبه الصائم 
بالسائح من حيث ينهمل السائح وال ينظر يف زاد وال مطعم وكذلك الصائم ميسك عن ذلك فيستوي هو والسائح 

  يف االمتناع وشظف العيش لفقد الطعام 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اآلية قوا معناه اجعلوا وقاية بينكم وبني النار وقوله  وقوله سبحانه يا أيها



وأهليكم معناه بالوصية هلم والتقومي واحلمل على طاعة اهللا ويف احلديث رحم اهللا رجال قال يا أهاله صالتكم 
ل إن اهللا أذن يل أن أحتدث عن ملك قا -صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم ت ويف العتبية عن مالك أن النيب ص 

من املالئكة إن ما بني شحمة أذنه وعاتقه ملخفق الطري سبعني عاما انتهى وباقي اآلية يف غاية الوضوح جنانا اهللا من 
عذابه بفضله والتوبة فرض على كل مسلم وهي الندم على فارط املعصية والعزم على ترك مثلها يف املستقبل هذا 

ا غري املتمكن كاجملبوب يف الزنا فالندم وحده يكفيه والتوبة عبادة كالصالة وغريها فإذا تاب العبد من املتمكن وأم
وحصلت توبته بشروطها وقبلت مث عاود الذنب فتوبته األوىل ال تفسدها عودة بل هي كسائر ما حتصل من 

عمر التوبة النصوح هي أن العبادات والنصوح بناء مبالغة من النصح أي توبة نصحت صاحبها وأرشدته وعن 
يتوب مث ال يعود وال يريد أن يعود وقال أبو بكر الوراق هي أن تضيق عليك األرض مبا رحبت كتوبة الذين خلفوا 

تضرع مرة إىل اهللا عز و جل يف أمر أمته  -وروي يف ذلك معىن قوله تعاىل يوم ال خيزي اهللا النيب أن النيب ص 
  حساهبم إليك فقال يا رب أنت أرحم هبم فقال اهللا تعاىل إذن ال أخزيك فأوحى اهللا إليه إن شئت جعلت 

  فيهم 
وقوله تعاىل والذين آمنوا معه حيتمل أن يكون معطوفا على النيب فيخرج املؤمنون من اخلزي وحيتمل أن يكون مبتدأ 

يرون من انطفاء نور املنافقني ونورهم يسعى مجلة هي خربه وقوهلم امتم لنا نورنا قال احلسن بن أيب احلسن هو عندما 
حسبما تقدم تفسريه وقيل يقوله من أعطي من النور بقدر ما يرى موضع قدميه فقط وباقي اآلية بني مما تقدم يف غري 

  هذا املوضع 
وقوله سبحانه ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأت نوح اآلية هذان املثالن اللذان للكفار واملؤمنني معنامها أن من ال 

فر ال يغين عنه من اهللا شيء وال ينفعه سبب وإن من آمن ال يدفعه عن رضوان اهللا دافع ولو كان يف أسوأ منشأ ك
بعيد قال ابن عباس وغريه خانتامها أي يف الكفر  -وأخس حال وقول من قال إن يف املثلني عربة ألزواج النيب ص 

لوط كانت تنم إىل قومها خرب أضيافه قال ابن عباس وما ويف أن امرأة نوح كانت تقول للناس إنه جمنون وأن امرأة 
  بغت زوجة نيب قط وامرأة فرعون امسها آسية وقوهلا وعمله تعين كفره وما هو عليه من الضاللة 

  وقوله اليت أحصنت فرجها اجلمهور أنه فرج الدرع وقال قوم هو الفرج اجلارحة وإحصانه صونه 
فعل جربيل ت وقد عكس رمحه اهللا نقل ما نسبه للجمهور يف سورة األنبياء وقوله سبحانه فنفخنا فيه عبارة عن 

  فقال املعىن واذكر اليت أحصنت فرجها وهو اجلارحة املعروفة هذا قول اجلمهور انظر بقية الكالم هناك 
لروح اجلنس وقوله سبحانه من روحنا إضافة خملوق إىل خالق ومملوك إىل مالك كما تقول بيت اهللا وناقة اهللا كذلك ا

كله هو روح اهللا وقرأ اجلمهور وصدقت بكلمات رهبا باجلمع فيقوى أن يريد التوراة وحيتمل أن يريد أمر عيسى 
وقرأ اجلحدري بكلمة فيقوى أن يريد أمر عيسى وحيتمل أن يريد التوراة فتكون الكلمة اسم جنس وقرأ نافع وغريه 

  واجلمع وذلك كله مراد به التوراة وكتابه وقرأ أبو عمرو وغريه وكتبه بضم التاء 

واإلجنيل قال الثعليب واختار أبو حامت قراءة أيب عمرو باجلمع لعمومها واختار أبو عبيدة قراءة اإلفراد ألن الكتاب 
  يراد به اجلنس انتهى وهو حسن وكانت من القانتني أي من القوم القانتني وهم املطيعون العابدون وقد تقدم بيانه 

  تفسري 

  رة امللكسو



  وهي مكية بإمجاع 
يقرأها عند أخذ مضجعه رواه مجاعة مرفوعا وروي أهنا تنجي من عذاب القرب جتادل عن صاحبها  -وكان النيب ص 

قال وددت أن سورة تبارك الذي بيده امللك يف قلب كل مؤمن ت  -حىت ال يعذب وروى ابن عباس أن النيب ص 
صاحبها وخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأبو احلسن بن صخر وأبو  وقد خرج مالك يف املوطأ أهنا جتادل عن

ذر اهلروي وغريهم أحاديث يف فضل هذه السورة حنو ما تقدم ولوال ما قصدته من االختصار لنقلتها هنا ولكن 
آلثار يف خشية اإلطالة منعتين من جلب كثري من اآلثار الصحيحة يف هذا املختصر وانظر الغافقي فقد استوىف نقل ا

  فضل هذه السورة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل تبارك الذي بيده امللك تبارك من الربكة وهي التزايد يف اخلريات الثعليب تبارك الذي بيده امللك أي تعاىل 
ذل من وتعاظم وقال احلسن تقدس الذي بيده امللك يف الدنيا واآلخرة وقال ابن عباس بيده امللك يعز من يشاء وي

  يشاء انتهى 
  وقوله سبحانه الذي خلق املوت واحلياة اآلية املوت 

واحلياة معنيان يتعاقبان جسم احليوان يرتفع أحدمها حبلول اآلخر وما جاء يف احلديث الصحيح من قوله عليه السالم 
ا ذلك متثال كبش يؤتى باملوت يوم القيامة يف صورة كبش أملح فيذبح على الصراط احلديث فقال أهل العلم إمن

يوقع اهللا العلم الضروري ألهل الدارين أنه املوت الذي ذاقوه يف الدنيا ويكون ذلك التمثال حامال للموت ال على 
  أنه حيل املوت فيه فتذهب عنه حياة مث يقرن اهللا تعاىل يف ذلك التمثال إعدام املوت 

أي ليختربكم يف حال احلياة وجيازيكم بعد املمات وقال وقوله سبحانه ليبلوكم أي جعل لكم هاتني احلالتني ليبلوكم 
أبو قتادة وحنوه عن ابن عمر قلت يا رسول اهللا ما معىن قوله تعاىل ليبلوكم أيكم أحسن عمال فقال يقول أيكم 
أحسن عقال وأشدكم هللا خوفا وأحسنكم يف أمره وهنيه نظرا وإن كانوا أقلكم تطوعا وقال ابن عباس وسفيان 

احلسن أيكم أحسن عمال أزهدكم يف الدنيا قال القرطيب وقال السدي أحسنكم عمال أي أكثركم للموت الثوري و
  ذكرا وله أحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا انتهى من التذكرة وهللا در القائل 

  ... عن الشغل باللذات للمرء زاجر ... ويف ذكر هول املوت والقرب والبلى ... 
  ... وشيب فذاك منذر لك ذاعر ... ربعني تربص أبعد اقتراب األ... 
  ... حماسنهم فيها بوال دوائر ... فكم يف بطون األرض بعد ظهورها ... 
  ... خلطاهبا فيها حريص مكاثر ... وأنت على الدنيا مكب منافس ... 
  ... أتدري مبا إذا لو عقلت ختاطر ... على خطر متسي وتصبح الهيا ... 
  ... ويذهل عن أخراه ال شك خاسر ... لدنياه جاهدا  وإن امرأ يسعى... 
  ... لنفسك عمدا أو عن الرشد جائر ... كأنك مغتر مبا أنت صائر ... 
  ... وأنت إىل دار املنية صائر ... فجد وال تغفل فعيشك زائل ... 
  وإن نلت منها ثروة لك ضائر ... وال تطلب الدنيا فإن طالهبا ... 

  ... مبوقف عدل يوم تبلى السرائر ... و موقن وكيف يلذ العيش من ه
  ... لعزة ذي العرش امللوك اجلبابر ... لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت ... 



انتهى وطباقا قال الزجاج هو مصدر وقيل مجعه طبقة أو مجع طبق واملعىن بعضها فوق بعض وقال أبان بن ثعلب 
اق وما ذكره بعض املفسرين يف السموات من أن بعضها من مسعت أعرابيا يذم رجال فقال شره طباق وخريه غري ب

  ذهب وفضة وياقوت وحنو هذا ضعيف مل يثبت بذلك حديث 
وقوله سبحانه ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت معناه من قلة تناسب ومن خروج عن إتقان قال بعض العلماء خلق 

وبقوله ينقلب إليك البصر اآلية وقال آخرون بل  الرمحن معين به السماوات وإياها أراد بقوله هل ترى من فطور
يعين به مجيع ما خلق سبحانه من األشياء فإهنا ال تفاوت فيها وال فطور جارية على غري إتقان قال منذر بن سعيد أمر 

لال أو اهللا تعاىل بالنظر إىل السماء وخلقها مث أمر بتكرير النظر وكذلك مجيع املخلوقات مىت نظرها ناظر لريى فيها خ
نقصا فإن بصره ينقلب خاسئا حسريا ورجع البصر ترديده يف الشيء املبصر وكرتني معناه مرتني واخلاسئ املبعد عن 

شيء أراده وحرص عليه ومنه قوله تعاىل اخسئوا فيها وكذلك البصر حيرص على رؤية فطور أو تفاوت فال جيد 
  ذلك فينقلب خاسئا واحلسري العيي الكال 

مبصابيح يعين النجوم قال الفخر ومعىن السماء الدنيا أي القريبة من الناس وليس يف هذه اآلية ما يدل وقوله تعاىل 
على أن الكواكب مركوزة يف السماء الدنيا وذلك ألن السماوات إذا كانت شفافة فالكواكب سواء كانت يف 

ماء وتلوح فيها فعلى كال التقديرين السماء الدنيا أو كانت يف مساوات أخرى فوقها فهي ال بد أن تظهر يف الس
  فالسماء الدنيا مزينة هبا انتهى 

وقوله وجعلناها معناه وجعلنا منها ويوجب هذا التأويل يف اآلية أن الكواكب الثابتة والربوج وكل ما يهتدى به يف 
  الرب والبحر ليست برامجة 

إذا استرقوا السمع فال ختطئهم فمنهم من يقتل  وهذا نص يف حديث السري قال الثعليب رجوما للشياطني يرمجون هبا
  ومنهم من يبخل انتهى 

وقوله تعاىل وللذين كفروا برهبم عذاب جهنم قال ع تضمنت اآلية أن عذاب جهنم للكفار املخلدين وقد جاء يف 
ص به الطبقة األثر أنه مير على جهنم زمان ختفق أبواهبا قد أخلتها الشفاعة والذي يقال يف هذا أن جهنم اسم ختت

العليا من النار مث قد تسمى الطبقات كلها باسم بعضها فاليت يف األثر هي الطبقة العليا ألهنا مقر العصاة من املؤمنني 
واليت يف هذه اآلية هي جهنم بأسرها أي مجيع الطبقات والشهيق أقبح ما يكون من صوت احلمار فاشتعال النار 

  وغلياهنا يصوت مثل ذلك 
متيز أي يزايل بعضها بعضا لشدة االضطراب ومن الغيظ معناه على الكفرة باهللا والفوج الفريق من  وقوله تكاد

  الناس وظاهر اآلية أنه ال يلقى يف جهنم أحد إال سئل على جهة التوبيخ 
فار وقوله سبحانه إن أنتم إال يف ضالل كبري حيتمل أن يكون من قول املالئكة وحيتمل أن يكون من متام كالم الك
للنذر قال الفخر وقوله تعاىل عنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري قيل إمنا مجعوا بني السمع 

  والعقل ألن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل انتهى 
نة وقوله سبحانه الذين خيشون رهبم بالغيب حيتمل معنيني أحدمها بالغيب الذي أخربوا به من النشر واحلشر واجل

والنار فآمنوا بذلك وخشوا رهبم فيه وحنا إىل هذا قتادة واملعىن الثاين أهنم خيشون رهبم إذا غابوا عن أعني الناس أي 
  يف خلواهتم يف صالهتم وعباداهتم 

وقوله تعاىل وأسروا قولكم اآلية خطاب جلميع اخللق وذلوال مبعىن مذلولة ومناكبها قال جماهد هي الطرق والفجاج 
البخاري مناكبها جوانبها قال الغزايل رمحه اهللا جعل اهللا سبحانه األرض ذلوال لعباده ال ليستقروا يف مناكبها وقال 



بل ليتخذوها منزال فيتزودون منها حمترزين من مصائدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسري هبم سري السفينة 
  براكبها فالناس يف 

وآخرها اللحد والوطن هو اجلنة أو النار والعمر مسافة السفر فسنوه مراحله هذا العامل سفر وأول منازهلم املهد 
وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته رؤوس أمواله وشهواته وأغراضه قطاع 

ه البعد من اهللا عز و طريقه ورحبه الفوز بلقاء اهللا عز و جل يف دار السالم مع امللك الكبري والنعيم املقيم وخسران
جل مع األنكال واألغالل والعذاب األليم يف دركات اجلحيم فالغافل عن نفس واحد من أنفاسه حىت ينقضي يف 
غري طاعة تقربه إىل اهللا تعاىل زلفى متعرض يف يوم التغابن لغبينة وحسرة ماهلا منتهى وهلذا اخلطر العظيم واخلطب 

ودعوا بالكلية مالذ النفس واغتنموا بقايا العمر فعمروها بالطاعات حبسب تكرر  اهلائل مشر املوفقون عن ساق اجلد
األوقات انتهى قال الشيخ أبو مدين رمحه اهللا عمرك نفس واحد فاحرص من أن يكون لك ال عليك انتهى واهللا 

 الريح واحلاصب املوفق بفضله والنشور احلياة بعد املوت ومتور معناه تذهب وجتيء كما يذهب التراب املوار يف
  الربد وما جرى جمراه والنكري مصدر مبعىن اإلنكار والنذير كذلك ومنه قول حسان بن ثابت 

  ... من الرمحن إن قبلت نذيري ... فأنذر مثلها نصحا قريشا ... 
ت مجع مث أحال سبحانه على العربة يف أمر الطري وما أحكم من خلفتها وذلك بني عجز األصنام واألوثان عنه وصافا

صافة وهي اليت تبسط جناحها وتصفه وقبض اجلناح ضمه إىل اجلنب وهاتان حالتان للطائر يستريح من إحدامها إىل 
  األخرى 

  وقوله سبحانه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه هذا أيضا توقيف على أمر ال مدخل لألصنام فيه 
الضحاك وجماهد نزلت مثال للمؤمنني والكافرين على وقوله سبحانه أفمن ميشي مكبا على وجهه قال ابن عباس و

العموم وقال قتادة نزلت خمربة عن حال القيامة وأن الكفار ميشون على وجوههم واملؤمنني ميشون على استقامة 
  كما جاء يف احلديث ويقال أكب الرجل إذا در 

وجوههم إال حصائد ألسنتهم فهذا  وجهه إىل األرض وكبه غريه قال عليه السالم وهل يكب الناس يف النار على
الفعل على خالف القاعدة املعلومة ألن أفعل هنا ال يتعدى وفعل يتعدى ونظريه قشعت الريح السحاب فانقشع 

وقال ص مكبا حال وهو من اكب غري متعد وكب متعد قال تعاىل فكبت وجوههم يف النار واهلمزة فيه للدخول يف 
كب تقول كببته فانكب قال بعض الناس وال شيء من بناء أفعل مطاوعا انتهى الشيء أو للصريورة ومطاوع كب ان

  وأهدى يف هذه اآلية أفعل تفضيل من اهلدى 
وقوله تعاىل ويقولون مىت هذا الوعد يريدون أمر القيامة والعذاب املتوعد به مث أمر سبحانه نبيه عليه السالم أن 

  رد اهللا سبحانه بعلمه خيربهم بأن علم القيامة والوعد الصدق مما تف
  وقوله سبحانه فلما رأوه الضمري للعذاب الذي تضمنه الوعد وهذه حكاية حال تأيت واملعىن فإذا رأوه 

  وزلفة معناه قريبا قال احلسن عيانا 
  وسيئت وجوه الذين كفروا معناه ظهر فيها السوء 

ال نار وروي يف تأويل قوله تعاىل قل أرأيتم إن وتدعون معناه تتداعون أمره بينكم وقال احلسن تدعون أنه ال جنة و
وأصحابه باهلالك فقال اهللا تعاىل لنبيه قل هلم أرأيتم  -أهلكين اهللا ومن معي اآلية أهنم كانوا يدعون على حممد ص 

إن أهلكين اهللا ومن معي أو رمحنا فمن جيريكم من العذاب الذي يوجبه كفركم مث وقفهم سبحانه على مياههم اليت 



عيشون منها إن غارت أي ذهبت يف األرض من جييئهم مباء كثري كاف ص والغور مصدر مبعىن الغائر انتهى واملعني ي
  فعيل من معن املاء إذا كثر وقال ابن عباس معني عذب 

  تفسري 

  سورة القلم

  وهي مكية بال خالف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يف قول اجلمهور فيدخله من االختالف ما يدخل أوائل قوله عز و جل ن والقلم وما يسطرون ن حرف مقطع 
السور وخيتص هذا املوضع من األقوال بأن قال جماهد وابن عباس ن اسم احلوت األعظم الذي عليه األرضون 

السبع فيما يروي وقال ابن عباس أيضا وغريه ن اسم الدواة فمن قال بأنه اسم احلوت جعل القلم القلم الذي خلقه 
بكتب الكائنات وجعل الضمري يف يسطرون للمالئكة ومن قال بأن ن اسم للدواة جعل القلم هذا القلم  اهللا وأمره

املتعارف بأيدي الناس نصا على ذلك ابن عباس وجعل الضمري يف يسطرون للناس فجاء القسم على هذا مبجموع 
م أخو اللسان وعضد اإلنسان ومطية أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم واملعارف وأمور الدنيا واآلخرة فإن القل

قال ن لوح من نور وقال ابن عباس أيضا وغريه ن  -الفطنة ونعمة من اهللا عامة وروى معاوية بن قرة أن النيب ص 
هو حرف من حروف الرمحن وقالوا إنه تقطع يف القرآن الروحم ون ويسطرون معناه يكتبون سطورا فإن أراد 

يؤمرون به وإن أراد بين آدم فهي الكتب املنزلة والعلوم وما جرى جمراها قال ابن  املالئكة فهو كتب األعمال وما
العريب يف أحكامه روى الوليد بن مسلم عن مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال مسعت 

لم مث قال له اكتب قال يقول أول ما خلق اهللا القلم مث خلق النون وهي الدواة وذلك قوله ن والق -رسول اهللا ص 
  وما أكتب قال ما كان وما هو كائن إىل يوم 

القيامة قال مث ختم العمل فلم ينطق وال ينطق إىل يوم القيامة مث خلق العقل فقال اجلبار ما خلقت خلقا أعجب إيل 
ال أكمل الناس عق -منك وعزيت ألكلمنك فيمن أجبت وال نقصنك فيمن أبغضت قال مث قال رسول اهللا ص 

  أطوعهم هللا وأعملهم بطاعته انتهى ت وهذا احلديث هو الذي يعول عليه يف تفسري اآلية لصحته واهللا سبحانه أعلم 
وقوله تعاىل ما أنت بنعمة ربك مبجنون وهو جواب القسم وما هنا عاملة هلا اسم وخرب وكذلك هي مىت دخلت 

أنت حبمد هللا فاضل وسبب اآلية هو ما كان من قريش  الباء يف اخلرب وقوله بنعمة ربك اعتراض كما تقول إلنسان
باجلنون فنفى اهللا تعاىل ذلك عنه وأخربه بأن له األجر وأنه على اخللق العظيم تشريفا له  -يف رميهم النيب ص 

ومدحا واختلف يف معىن ممنون فقال أكثر املفسرين هو الواهن املنقطع يقال حبل منني أي ضعيف وقال آخرون 
 - ممنون عليك أي ال يكدره من به ويف الصحيح سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن خلق رسول اهللا ص معناه غري

فقالت كان خلقه القرآن وقال اجلنيد مسي خلقه عظيما إذ مل تكن له مهة سوى اهللا تعاىل عاشر اخللق خبلقه وزايلهم 
عليك باخللق مع اخللق وبالصدق مع احلق بقلبه فكان ظاهره مع اخللق وباطنه مع احلق ويف وصية بعض احلكماء 

وحسن اخللق خري كله وقال عليه السالم إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وجاء يف 
 -حسن اخللق آثار كثرية منعنا من جلبها خشية اإلطالة وقد روى الترمذي عن أيب هريرة قال سئل رسول اهللا ص 

قال تقوى اهللا وحسن اخللق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال أبو ما يدخل الناس اجلنة ف



قال ما من شيء أثقل يف  -عيسى هذا حديث صحيح غريب انتهى وروى الترمذي عن أيب الدرداء أن النيب ص 
  ميزان املؤمن يوم القيامة 

ا حديث حسن صحيح انتهى قال أبو عمر يف من خلق حسن وإن اهللا ليبغض الفاحش البذي قال أبو عيسى هذ
وإنك لعلى خلق عظيم قال املفسرون كان خلقه ما قال اهللا سبحانه خذ  -التمهيد قال اهللا عز و جل لنبيه ص 

  العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني انتهى 
يف اجلملة املستفهم عنها  وقوله تعاىل فستبصر أي أنت وأمتك ويبصرون أي هم بأيكم املفتون قال األخفش والعامل

األبصار وأما الباء فقال أبو عبيدة معمة وقتادة هي زائدة واملعىن أيكم املفتون قال الثعليب املفتون اجملنون الذي فتنه 
  الشيطان انتهى 

ا لو عبدت آهلتنا وعظمته -وقوله تعاىل فال تطع املكذبني يعين قريشا وذلك أهنم قالوا يف بعض األوقات للنيب ص 
ومييل إىل ما قالوا فيميلوا هم أيضا إىل قوله ودينه واإلدهان  -لعبدنا إهلك وعظمنا وودوا أن يداهنهم النيب ص 

  املالينة فيما ال حيل واملداراة املالينة فيما حيل 
 وقوله فيدهنون معطوف وليس جبواب ألنه لو كان لنصب واحلالف املردد حللفه الذي قد كثر منه واملهني الضعيف

الرأي والعقل قاله جماهد وقال ابن عباس املهني الكذاب واهلماز الذي يقع يف الناس بلسانه قال منذر بن سعيد 
وبعينه وإشارته والنميم مصدر كالنميمة وهو نقل ما يسمع مما يسوء وحيرش النفوس قال أبو عمر بن عبد الرب يف 

عراض املسلمني لسانه أقاله اهللا يوم القيامة عثرته وقال من كف عن أ -كتابه املسمى ببهجة اجملالس قال النيب ص 
عليه السالم شراركم أيها الناس املشاؤون بالنميمة املفرقون بني األحبة الباغون ألهل الرب العثرات انتهى وروى 

قال ال يدخل اجلنة قتات وهو النمام وذهب كثري من املفسرين إىل أن هذه األوصاف هي  -حذيفة أن النيب ص 
أجناس مل يرد هبا رجل بعينه وقالت طائفة بل نزلت يف معني واختلفوا فيه فقال بعضهم هو الوليد بن املغرية وقيل هو 

  األخنس بن شريق ويؤيد ذلك أنه كانت له زمنة يف 

حلقه كزمنة الشاة وأيضا فكان من ثقيف ملصقا يف قريش وقيل هو أبو جهل وقيل هو األسود بن عبد يغوث قال 
  هر اللفظ عموم من اتصف هبذه الصفات واملخاطبة هبذا املعىن مستمرة باقي الزمان ال سيما لوالة األمور ع وظا

وقوله تعاىل مناع للخري قال كثري من املفسرين اخلري هنا املال فوصفه بالشح وقال آخرون بل هو على عمومه يف 
واإلمث فعيل من اإلمث والعتل القوي البنية الغليظ  األموال واألعمال الصاحلات واملعتدى املتجاوز حلدود األشياء

األعضاء القاسي القلب البعيد الفهم األكول الشروب الذي هو بالليل جيفة وبالنهار محار وكل ما عرب به املفسرون 
فسر العتل بنحو هذا وهذه  -عنه من خالل النقص فعن هذه اليت ذكرت تصدر وقد ذكر النقاش أن النيب ص 

  رية التالزم والزنيم يف كالم العرب امللصق يف القوم وليس منهم ومنه قول حسان الصفات كث
  ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد ... وأنت زنيم نيط يف آل هاشم ... 

فقال كثري من املفسرين هو األخنس بن شريق وقال ابن عباس أراد بالزنيم أن له زمنة يف عنقه وكان األخنس هبذه 
  ل الزنيم املريب القبيح األفعال الصفة وقي

وقوله سنسمه على اخلرطوم معناه على األنف قال ابن عباس هو الضرب بالسيف يف وجهه على أنفه وقد حل ذلك 
به يوم بدر وقيل ذلك الوسم هو يف اآلخرة وقال قتادة وغريه معناه سنفعل به يف الدنيا من الذم له واملقت 

  وال خيفى به فيكون ذلك كالوسم على األنف واالشتهار بالشر ما يبقى فيه 



وقوله سبحانه إنا بلوناهم يريد قريشا أي امتحناهم وأصحاب اجلنة فيما ذكر كانوا إخوة وكان ألبيهم جنة وحرث 
يغتله فكان ميسك منه قوته ويتصدق على املساكني بباقية وقيل بل كان حيمل املساكني معه يف وقت حصاده وجذه 

ات الشيخ فقال ولده حنن مجاعة وفعل أبينا كان خطأ فلنذهب إىل جنتنا وال يدخلنها علينا مسكني فيجديهم منه فم
  وال نعطى منها شيئا قال 

فبيتوا أمرهم وعزمهم فبعث اهللا عليهم طائفا من نار أو غري ذلك فاحترقت فقيل فأصبحت سوداء وقيل بيضاء 
يروها فحسبوا أهنم قد أخطئوا الطريق مث تبينوها فعلموا أن اهللا  كالزرع اليابس احملصود فلما أصبحوا إىل جنتهم مل

أصاهبم فيها فتابوا حينئذ وكانوا مؤمنني أهل كتاب فشبه اهللا قريشا هبم يف أنه امتحنهم باملصائب يف دنياهم لعدم 
  مث التوبة معرضة ملن بقي منهم  -اتباعهم للنيب ص 

  معناه داخلني يف الصباح  وقوله تعاىل ليصرمنها أي ليجذهنا ومصبحني
وقوله تعاىل وال يستثنون أي ال ينثبنون عن رأي منع املساكني وقال جماهد معناه وال يقولون إن شاء اهللا والصرمي 

قال مجاعة أراد به الليل من حيث اسودت جنتهم وقال ابن عباس الصرمي الرماد األسود بلغة خزمية وقوهلم إن كنتم 
من صرام النخل وحيتمل أن يريد إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من قولك سيف صارمني حيتمل أن يكون 

صارم ويتخافتون معناه يتكلمون كالما خفيا وكان هذا التخافت خوفا من أن يشعر هبم املساكني وكان لفظهم 
  الذي يتخافتون به أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني 

من قوهلم حاردت اإلبل إذا قلت ألباهنا فمنعتها وحاردت السنة إذا كانت  وقوله على حرد حيتمل أن يريد على منع
شهباء ال غلة هلا وحيتمل أن يريد باحلرد الغضب يقال حرد الرجل حردا إذا غضب قال البخاري قال قتادة على 

  حرد أي على جد يف أنفسهم انتهى 
مهم وحيتمل أن يكون من التقدير الذي هو تضييق وقوله تعاىل قادرين حيتمل أن يكون من القدرة أي قادرون يف زع

كأهنم قد قدروا على املساكني أي ضيقوا عليهم فلما رأوها أي حمترقة قالوا إنا لضالون طريق جنتنا فلما حتققوها 
علموا أهنا قد أصيبت فقالوا بل حنن حمرومون أي قد حرمنا غلتها وبركتها فقال هلم اعدهلم قوال وعقال وخلقا وهو 

  وسط أمل أقل لكم لوال تسبحون قيل هي عبارة عن تعظيم اهللا والعمل بطاعته سبحانه فبادر القوم عند األ

ذلك وتابوا وسبحوا واعترفوا بظلمهم يف اعتقادهم منع الفقراء والم بعضهم بعضا واعترفوا بأهنم طغوا أي تعدوا 
وانتظار الفضل من لدنه يف أن يبدهلم بسبب توبتهم ما يلزم من مواساة املساكني مث انصرفوا إىل رجاء اهللا سبحانه 

وإنابتهم خريا من تلك اجلنة قال الثعليب قال ابن مسعود بلغين أن القوم ملا أخلصوا وعلم اهللا صدقهم أبدهلم اهللا عز 
نة ورأى و جل هبا جنة يقال هلا احليوان فيها عنب حيمل البغل العنقود منها وعن أيب خالد اليماين أنه رأى تلك اجل

  كل عنقود منها كالرجل األسود القائم انتهى وقدرة اهللا أعظم فال يستغرب هذا إن صح سنده 
  وقوله سبحانه كذلك العذاب أي كفعلنا بأهل اجلنة نفعل مبن تعدى حدودنا 

جنات النعيم ولعذاب اآلخرة أكرب أي أعظم مما أصاهبم إن مل يتوبوا يف الدنيا مث أخرب تعاىل بأن للمتقني عند رهبم 
فروي أنه ملا نزلت هذه اآلية قالت قريش إن كان مث جنات نعيم فلنا فيها أكرب احلظ فنزلت أفنجعل املسلمني 

  كاجملرمني اآلية توبيخا هلم 
أم لكم كتاب منزل من عند اهللا تدرسون فيه أن لكم ما ختتارون من النعيم فإن معمولة لتدرسون وكسرت اهلمزة 

م يف اخلرب وهي يف معىن أن بفتح األلف وقرئ شاذان لكم بالفتح وقرأ األعرج آن لكم فيه على من أن لدخول الال



االستفهام مث خاطب تعاىل الكفار بقوله أم لكم أميان علينا بالغة كأنه يقول هل أقسمنا لكم قسما فهو عهد لكم بأنا 
  لى االستفهام أيضا ننعمكم يف يوم القيامة وما بعده وقرأ األعرج آن لكم ملا حتكمون ع

  سلهم أيهم بذلك زعيم أي ضامن ت قال اهلروي وقوله أميان علينا بالغة أي موكدة انتهى 
وقوله تعاىل فليأتوا بشركائهم قيل هو استدعاء وتوقيف يف الدنيا أي ليحضروهم حىت يرى هل هم حبال من يضر 

لقيامة يوم يكشف عن ساق وقرأ ابن عباس تكشف وينفع أم ال وقيل هو استدعاء وتوقيف على أن يأتوا هبم يوم ا
  بضم التاء على معىن تكشف القيامة والشدة احلال 

احلاضرة وقرأ ابن عباس أيضا تكشف بفتح التاء على أن القيامة هي الكاشفة وهذه القراءة مفسرة لقراءة اجلماعة 
  فما ورد يف احلديث واآلية من كشف الساق فهو عبارة عن شدة اهلول 

له جلت عظمته ويدعون إىل السجود فال يستطيعون ويف احلديث الصحيح فيخرون هللا سجدا أمجعون وال يبقى وقو
أحد كان يسجد يف الدنيا رياء وال مسعة وال نفاقا إال صار ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه 

كصياصي البقر عظما واحدا فال  احلديث ويف احلديث فيسجد كل مؤمن وترجع أصالب املنافقني والكفار
  يستطيعون سجود احلديث 

  وقوله تعاىل وقد كانوا يدعون إىل السجود يريد يف دار الدنيا وهم ساملون مما نال عظام ظهورهم من االتصال والعتو 
ة بني مما وقوله سبحاه فذرين ومن يكذب هبذا احلديث اآلية وعيد وهتديد واحلديث املشار إليه هو القرآن وباقي اآلي

ذكر يف غري هذا املوضع مث أمر اهللا تعاىل نبيه بالصرب حلكمه وأن ميضي ملا أمر به من التبليغ واحتمال األذى واملشقة 
مث اقتضب القصة وذكر ما وقع يف آخرها من ندائه من بطن  -وهنى عن الضجر والعجلة اليت وقع فيها يونس ص 
ه وقال الثعليب وحنوه يف البخاري وهو مكظوم أي مملوء أي مملوء احلوت وهو مكظوم أي وهو كاظم حلزنه وندم

غما وكربا انتهى وهو أقرب إىل املعىن وقال النقاش املكظوم الذي أخذ بكظمه وهي جماري القلب وقرأ ابن مسعود 
ل لنبذ وغريه لوال أن تداركته نعمة والنعمة اليت تداركته هي الصفح واالجتباء الذي سبق له عند اهللا عز و ج

بالعراء أي لطرح بالعراء وهو الفضاء الذي ال يوارى فيه جبل وال شجر وقد نبذ يونس عليه السالم بالعراء ولكن 
كلمات أقوهلن عند الكرب أو يف  -غري مذموم وجاء يف احلديث عن أمساء بنت عميس قالت علمين رسول اهللا ص 

  والنسائي وابن ماجه وأخرجه الطرباين يف كتاب الدعاء  الكرب اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا رواه أبو داود

انتهى من السالح مث قال تعاىل لنبيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم املعىن يكادون من الغيظ واملداواة 
فهو يزلقونه فيذهبون قدمه من مكاهنا ويسقطونه قال عياض وقد روي عن ابن عباس أنه قال كل ما يف القرآن كاد 

ما ال يكون قال تعاىل يكاد سنا برقه يذهب باألبصار ومل يذهبها وأكاد أخفيها ومل يفعل انتهى ذكره إثر قوله تعاىل 
وإن كادوا ليفتنونك وقرأ اجلمهور ليزلقونك بضم الياء من أزلق ونافع بفتحها من زلقت الرجل ويف هذا املعىن قول 

  الشاعر 
  ... نظرا يزل مواطىء األقدام ...  يتقارضون إذا التقوا يف جملس... 

وذهب قوم من املفسرين على أن املعىن يأخذونك بالعني وقال احلسن دواء من أصابته العني إن يقرأ هذه اآلية 
  والذكر يف اآلية القرآن 

  تفسري 



  سورة احلاقة

  وهي مكية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلاقة القيامة وهي اسم فاعل من حق الشيء حيق ألهنا حقت لكل عامل عمله قوله عز و جل احلاقة ما احلاقة املراد ب
قال ابن عباس وغريه مسيت القيامة حاقة أهنا هتدي حقائق األشياء واحلاقة مبتدأ وما مبتدأ ثان واحلاقة الثانية خرب ما 

يم أيضا ليتخيل السامع أقصى واجلملة خرب األوىل وهذا كما تقول زيد ما زيد على معىن التعظيم له وإهبام التعظ
  جهده 

وقوله وما أدراك ما احلاقة مبالغة يف هذا املعىن أي إن فيها ما مل تدره من أهواهلا وتفاصيل صفاهتا مث ذكر تعاىل 
  تكذيب مثود وعاد هبذا األمر الذي هو حق مشريا إىل أن من كذب بذلك ينزل به 

  ا ألهنا تقرع القلوب بصدمتها ما نزل بأولئك والقارعة من أمساء القيامة أيض
وقوله سبحانه فأما مثود فأهلكوا بالطاغية قال قتادة معناه بالصيحة اليت خرجت عن حد كل صيحة وقيل املعىن 

بسبب الفيئة الطاغية وقيل بسبب الفعلة الطاغية وقال ابن زيد ما معناه الطاغية مصدر كالعاقبة فكأنه قال بطغياهنم 
ي هذا قوله تعاىل كذبت مثود بطغوها وأوىل األقوال وأصوهبا األول وباقي اآلية تقدم تفسري وقال أبو عبيدة ويقو

نظريه وما يف ذلك من القصص والعاتية معناه الشديدة املخالفة فكانت الريح قد عتت على خزاهنا خبالفها وعلى 
ماء قط إال مبكيال على يد ملك وال  قوم عاد بشدهتا وروي عن علي وابن عباس أهنما قاال مل ينزل من السماء قطرة

هبت ريح إال كذلك إال ما كان من طوفان نوح وريح عاد فإن اهللا أذن هلما يف اخلروج دون إذن اخلزان وحسوما 
قال ابن عباس وغريه معناه كاملة تباعا مل يتخللها غري ذلك وقال ابن زيد حسوما مجع حاسم ومعناه أن تلك األيام 

منهم حسم العلل ومنه احلسام والضمري يف قوله فيها صرعى حيتمل عوده على الليايل واأليام قطعتهم باإلهالك و
وحيتمل عوده على ديارهم وقيل على الريح ص ومن قبله النحويان وعاصم يف رواية بكسر القاف وفتح الباء أي 

  أجناده وأهل طاعته وقرأ الباقون قبله ظرف زمان انتهى 
ذوف أي بالفعلة اخلاطئة والرابية النامية اليت قد عظمت جدا ومنه ربا املال ومنه اهتزت وقوله باخلاطئة صفة حمل

وربت مث عدد تعاىل على الناس نعمة يف قوله إنا ملا طغا املاء يعين يف وقت الطوفان الذي كان على قوم نوح واجلارية 
  أو على الفعلة سفينة نوح قاله منذر بن سعيد والضمري يف لنجعلها عائد على اجلارية 

وقوله تعاىل وتعيها أذن واعية عبارة عن الرجل الفهم املنور القلب الذي يسمع القرآن فيتلقاه بفهم وتدبر قال أبو 
عمران اجلوين واعية عقلت عن اهللا تعاىل وقال الثعليب املعىن لتحفظها كل أذن فتكون عظة ملن يأيت بعد تقول وعيت 

  العلم إذا حفظته 

ر تعاىل بأمر القيامة وقرأ اجلمهور ومحلت بتخفيف امليم مبعىن محلتها الريح أو القدرة ودكتا معناه سوي انتهى مث ذك
مجيعها وانشقاق السماء هو تفطرها ومتيز بعضها من بعض وذلك هو الوهي الذي يناهلا كما يقال يف اجلدرات البالية 

مجهور من املفسرين الضمري يف أرجائها عائد على السماء  املتشققة واهية وامللك اسم اجلنس يريد به املالئكة وقال
أي املالئكة على نواحيها والرجا اجلانب من البري أو احلائط وحنوه وقال الضحاك وابن جبري وغريمها الضمري يف 

ية أرجائها عائد على األرض وإن كان مل يتقدم هلا ذكر قريب ألن القصة واللفظ يقتضي إفهام ذلك وفسروا هذه اآل



مبا روي من أن اهللا تعاىل يأمر مالئكة مساء الدنيا فيقفون صفا على حافات األرض مث يأمر مالئكة السماء الثانية 
فيصفون خلفهم مث كذلك مالئكة كل مساء فكلما ند أحد من اجلن أو اإلنس وجد األرض قد أحيط هبا قالوا فهذا 

لك صفا صفا وهو تفسري يوم التناد يوم تولون مدبرين على تفسري هذه اآلية وهو أيضا معىن قوله وجاء ربك وامل
قراءة من شدد الدال وهو تفسري قوله يا معشر اجلن واإلنس اآلية واختلف الناس يف الثمانية احلاملني للعرش فقال 

وقال  ابن عباس هي مثانية صفوف من املالئكة ال يعلم أحد عدهتم وقال ابن زيد هم مثانية أمالك على هيئة الوعول
مجاعة من املفسرين هم على هيئة الناس أرجلهم حتت األرض السابعة ورؤوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة 

قال الغزايل يف الدرة الفاخرة هم مثانية أمالك قدم امللك منهم مسرية عشرين ألف سنة انتهى والضمري يف قوله 
  فوقهم قيل هو للمالئكة احلملة وقيل للعامل كله 

تعاىل يومئذ تعرضون خطاب جلميع العامل ويف احلديث الصحيح يعرض الناس ثالث عرضات فأما عرضتان  وقوله
فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندها تتطاير الصحف يف األيدي فأخذ بيمينه وأخذ بشماله قال الغزايل جيب على 

  مسلم البدار إىل حماسبة نفسه كما قال عمر رضي اهللا عنه 

كم قبل ان حتاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وامنا حسابه لنفسه ان يتوب من كل معصية قبل املوت توبة حاسبوا انفس
نصوحا ويتدارك ما فرط فيه من تقصري يف فرائض اهللا عز و جل ويرد املظامل حبة حبة ويستحل كل من تعرض له 

ة وال مظلمة فهذا يدخل اجلنة بغري بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوهبم حىت ميوت ومل يبق عليه فريض
  حساب ان شاء اهللا تعاىل انتهى من ءاخر االحياء ونقل القرطيب يف تذكرته هذه االلفاظ بعينها 

وقوله هاؤم اقرءوا كتابيه معناه تعالوا وقوله اقرءوا كتابيه هو استبشار وسرور ص هاؤم ها مبعىن خذ قال الكساءي 
ني رجلني او امرأتني هاؤما وللرجال هاؤم وللمرأة هاء هبمزة مكسورة من غري ياء والعرب تقول هاء يا رجل ولالثن

وللنساء هاؤن وزعم القتيب ان اهلمزة بدل من الكاف وهو ضعيف اال ان يعىن اهنا حتل حملها يف لغة من قال هاك 
  وال اهلمزة منها انتهى وهاك وهاكما وهاكم وهاكن فذلك ممكن ال انه بدل صناعي الن الكاف ال تبدل من اهلمزة 

وقوله اىن ظننت اىن مالق حسابيه عبارة عن اميانه بالبعث وغريه وظننت هنا واقعة موقع تيقنت وهي يف متيقن مل 
يقع بعد وال خرج اىل احلس وهذا هو باب الظن الذي يوقع موقع اليقني وراضية مبعىن مرضية والقطوف مجع قطف 

نوها هواهنا تأيت طوع التمىن فيأكلها القائم والقاعد واملضطجع بفيه من شجرهتا وهو ما جيتىن من الثمار ويقطف ود
ومبا اسلفتم معناه مبا قدمتم من االعمال الصاحلة وااليام اخلالية هي ايام الدنيا الهنا يف اآلخرة قد خلت وذهبت 

واحسن ت ويدل على ذلك اآلية وقال وكيع وغريه املراد مبا اسلفتم من الصوم وعموم اآلية يف كل االعمال اوىل 
االخرى كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون قال ابن املبارك يف رقائقه اخربنا مالك بن مغول انه بلغه ان عمر بن 

  اخلطاب رضي اهللا عنه قال حاسبوا انفسكم قبل ان حتاسبوا فانه اهون او ابسر حلسابكم وزنوا انفسكم قبل 

الكرب يومئذ تعرضون ال ختفي منكم خافية قال ابن املبارك اخربنا معمر عن حيىي بن ان توزنوا وجتهزوا للعرض ا
املختار عن احلسن قال ان املومن قوام على نفسه حياسب نفسه هللا وامنا خف احلساب يوم القيامة على قوم حاسبوا 

حماسبة انتهى والذين يوتون انفسهم يف الدنيا وامنا شق احلساب يوم القيامة على قوم اخذوا هذا االمر عن غري 
  كتبهم بشمائلهم هم املخلدون يف النار اهل الكفر فيتمنون ان لو كانوا معدومني 

وقوله يا ليتها كانت القاضة اشارة اىل مونة الدنيا أي ليتها مل يكن بعدها رجوع ص ما اغىن ما نافية او استفهامية 
ك ملوك الدنيا والظاهر ان سلطان كل احد حاله يف الدنيا من انتهى والسلطان يف اآلية احلجة وقيل انه ينطق بذل



  ال يومن الرجل الرجل يف سلطانه وال جيلس على تكرمته اال باذنه  -عدد وعدد ومنه قوله ص 
وقوله سبحانه خذوه فغلوه اآلية املعىن يقول اهللا تعاىل او امللك بامره للزبانية خذوه واجعلوا يف عنقه غال قال ابن 

  زلت يف ايب جهل جريح ن
وقوله تعاىل فاسلكوه معناه ادخلوه وروي ان هذه السلسلة تدخل يف فم الكافر وخترج من دبره فهي يف احلقيقة 

اليت تسلك فيه لكن الكالم جرى جمرى ادخلت القلنسوة يف رأسي وروي ان هذه السلسلة تلوى حول الكافر حىت 
  سلوك تعمه وتضغطه فالكالم على هذا على وجهه وهو امل

وقوله تعاىل وال حيض على طعام املسكني خصت هذه اخللة بالذكر الهنا من اضر اخلالل بالبشر اذا كثرت يف قوم 
هلك مساكينهم ت ونقل الفخر عن بعض الناس أنه قال يف قوله تعاىل وال حيض على طعام املسكني دليالن قويان 

لكفر وجعله قرينا له والثاىن ذكر احلض دون الفعل ليعلم على عظم اجلرم يف حرمان املساكني احدمها عطفه على ا
انه اذا كان تارك احلض هبذه املنزلة فكيف مبن ترك الفعل قال الفخر ودلت اآلية على ان الكفار يعاقبون على ترك 

  الصالة والزكاة وهو املراد من قولنا اهنم خماطبون بفروع 

على تكثري املرق الجل املساكني ويقول خلعنا نصف السلسلة الشريعة وعن ايب الدرداء انه كان حيض امرأته 
  باالميان افال خنلع النصف الثاين انتهى 

وقوله فليس له اليوم ها هنا محيم أي صديق لطيف املودة قاله اجلمهور وقيل احلميم املاء السخن فكانه تعاىل اخرب 
هو ما جيري من اجلراح اذا غسلت وقال ابن عباس ان الكافر ليس له ماء وال شيء مائع وال طعام اال من غسلني و

اال من غسلني ابو البقاء النون يف  -الغسلني هو صديد أهل النار وقال قوم الغسلني شيء جيري من ضريع النار ص 
  غسلني زائدة النه غسالة اهل النار انتهى واخلاطىء الذي يفعل ضد الصواب 

   رد ملا تقدم من اقوال الكفار والبدأة اقسم وقوله تعاىل فال اقسم قيل ال زائدة وقيل ال
وقوله مبا تصربون وما ال تبصرون قال قتادة اراد اهللا تعاىل ان يعم هبذا القسم مجيع خملوقاته والرسول الكرمي قيل هو 

   -جربيل وقيل نبينا حممد ص 
مت قريش وقليال نصب بفعل وقوله تعاىل وما هو بقول شاعر نفي سبحانه ان يكون القرءان من قول شاعر كما زع

مضمر يدل عليه تؤمنون وما حيتمل ان تكون نافية فينتفي امياهنم البتة وحيتمل ان تكون مصدرية فيتصف امياهنم 
بالقلة ويكون اميانا لغويا الهنم قد صدقوا باشياء يسرية ال تغىن عنهم شيأ مث اخرب سبحانه ان حممد عليه السالم لو 

  ذكر ص االقاويل مجع اقوال واقوال مجع قول فهو مجع اجلمع انتهى تقول عليه لعاقبه مبا 
وقوله سبحانه الخذنا منه باليمني قال ابن عباس املعىن الخذنا منه بالقوة اي لنلنا منه عقابه بقوة منا وقيل معناه 

والوتني نياط القلب  الخذنا بيده اليمىن على جهة اهلوان كما يقال ملن يسجن او يقام لعقوبة خذوا بيده او بيمينه
قاله ابن عباس وهو عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر فمعىن اآلية ال ذهبنا حياته معجال واحلاجز املانع والضمري يف 

  ص وانه حلسرة ضمري انه  -قوله وانه لتذكرة عائد على القرءان وقيل على النيب ص 

مري يف قوله وانه حلسرة فيه وجهان احدمها انه يعود يعود على التكذيب املفهوم من مكذبني انتهى وقال الفخر الض
على القرءان اي هو على الكافرين حسرة اما يوم القيامة اذا راوا ثواب املصدقني به أو يف الدنيا اذا رأوا دولة 
تعاىل املؤمنني والثاين قال مقاتل وان تكذيبهم بالقرءان حلسرة عليهم يدل عليه قوله ان منكم مكذبني انتهى مث امر 

  اجعلوها يف ركوعكم  -نبيه بالتسبيح بامسه العظيم وملا نزلت قال رسول اهللا ص 



  تفسري رسول سال وسائل وهي مكية بال خالف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله عز و جل سال سائل بعذاب قرأ مجهور السبعة سأل هبمزة حمققة قالوا واملعىن دعا داع واالشارة اىل من قال 
للهم ان كان هذا هو احلق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اآلية وقوهلم عجل لنا قطنا وحنو من قريش ا

ذلك وقال بعضهم املعىن حبث باحث واستفهم مستفهم قالوا واالشارة اىل قول قريش مىت هذا الوعد وما جرى 
وقرأ نافع وابن عامر سال سائل ساكنة  جمراه قاله احلسن وقتادة والباء على هذا التأويل يف قوله بعذاب مبعىن عن

االلف واختلف القراء هبا فقال بعضهم هي سأل املهموزة اال ان اهلمزة سهلت وقال بعضهم هي لغة من يقول 
سلت اسال ويتساوالن وهي لغة مشهوة وقال بعضهم يف اآلية هي من سال يسيل اذا جرى وليست من معىن 

  السؤال قال زيد بن 

هنم واد يسمى سائال واالخبار هنا عنه وقرأ ابن عباس سال سيل بسكون الياء وسؤال الكفار عن ثابت وغريه يف ج
  العذاب حسب قراءة اجلماعة امنا كان على انه كذب فوصفه اهللا تعاىل بانه واقع وعيدا هلم 

املعارج يف اللغة وقوله للكافرين قال بعض النحاة الالم مبعىن على روري انه كذلك يف مصحف ايب على الكافرين و
الدرج يف االجرام وهي هنا مستعارة يف الرتب والفضائل والصفات احلميدة قاله ابن عباس وقتادة وقال احلسن هي 

فعرج يب اىل السماء اي ارتقي يب واملعراج الدرج وقيل  -املراقي يف السماء قال عياض يف مشارق االنوار قوله ص 
شيء ال تتمالك النفس اذا رأته ان خترج واليه يشخص بصر امليت من  سلم تعرج فيه االرواح وقيل هو احسن

  حسنه وقيل هو الذي تصعد فيه االعمال وقيل قوله ذي املعارج معارج املالئكة وقيل ذي الفواضل انتهى 
 وقوله تعاىل تعرج املالئكة معناه تصعد والروح عند اجلمهور هو جربيل عليه السالم وقال جماهد الروح مالئكة

حفظة للمالئكة احلافظني لبين ادم ال تراهم املالئكة كما ال نرى حنن املالئكة وقال بعض املفسرين هو اسم جنس 
  ألرواح احليوان 

وقوله سبحانه يف يوم كان مقداره مخسني الف سنة قال ابن عباس وغريه هو يوم القيامة مث اختلفوا فقال بعضهم 
ما  -ل بعضهم بل قدرة يف الشدة واالول هو الظاهر وهو ظاهر قوله ص قدره يف الطول قدر مخسني الف سنة وقا

من رجل ال يؤدي زكاة ماله اال جعل له صفائح من نار يوم القيامة تكوى هبا جبهته وظهره وجنباه يف يوم كان 
ال والذي مقداره مخسني الف سنة قال ابو سعيداخلدري قيل يا رسول اهللا ما اطول يوما مقداره مخسون الف سنة فق

نفسي بيده انه ليخف على املومن حىت يكون اخف عليه من صالة مكتوبة قال ابن املبارك اخربنا معمر عن قتادة 
  عن زرارة بن او يف عن ايب هريرة قال يقصر يؤمئذ على املؤمن حىت 

طوائف دون  يكون كوقت الصالة انتهى قال ع وقد ورد يف يوم القيامة انه كالف سنة وهذا يشبه ان يكون يف
  طوائف ت قال عبد احلق يف العاقبة له اعلم رمحك اهللا ان يوم القيامة ليس طوله كما عهدت من طول االيام 

  بل هو آاللف من األعوام 
  يتصرف فيه هذا األنام 
  على الوجوه واألقدام 

  حىت ينفذ فيهم ما كتب هلم وعليهم من االحكام 
م يف مرة واحدة بل يتخلصون ويفرغون شيأ بعد شيء لكن طول ذلك وليس يكون خالصه دفعة واحدة وال فراغه



اليوم مخسون الف سنة فيفرغون بفراغ اليوم ويفرغ اليوم بفراغهم فمن الناس من يطول مقامه وحبسه اىل ءاخر 
من ذلك  اليوم ومنهم من يكون انفصاله يف ذلك اليوم يف مقدار يوم من ايام الدنيا او يف ساعة من ساعاته أو يف اقل

ويكون راحيا يف ظل كسبه وعرش ربه ومنهم من يومر به اىل اجلنة بغري حساب وال عذاب كما ان منهم من يومر 
  به اىل النار يف اول االمر من غري وقوف وال انتظار او بعد يسري من ذلك انتهى 

يل الذي ال يلحقه عيب وال بالصرب على اذي قومه والصرب اجلم -وقوله سبحانه فاصرب صربا مجيال امر للنيب ص 
تشك وال قلة رضي وال غري ذلك واالمر بالصرب اجلميل حمكم يف كل حالة اعىن ال نسخ فيه وقيل ان اآلية نزلت 

  قبل االمر بالقتال فهي منسوخة ت ولو قيل هذا خطاب جلنس االنسان يف شأن هول ذلك اليوم ما بعد 
يامة واملهل عكر الزيت قاله ابن عباس وغريه فهي لسوادها وانكدار وقوله تعاىل اهنم يرونه بعيدا يعىن يوم الق

انوارها تشبه ذلك واملهل ايضا ما اذيب من فضة وحنوها قاله ابن مسعود وغريه والعهن الصوف وقيل هو الصوف 
ها عنده املصبوغ اي لون كان واحلميم يف هذا املوضع القريب والويل واملعىن وال يسئله نصرة وال منفعة وال جيد

  وقال قتادة املعىن وال يسئله عن حاله الهنا ظاهرة قد بصر كل احد حالة اجلميع وشغل بنفسه قال الفخر قوله 

تعاىل يبصروهنم تقول بصرىن زيد كذا وبصرىن بكذا فاذا بنيت الفعل للمفعول وحذفت اجلار قلت بصرت زيدا 
ما قيل لعله ال يبصره فقال يبصروهنم ولكن الشتغاهلم وهكذا معىن يبصروهنم وكأنه ملا قال وال يسئل محيم محي

بأنفسهم ال يتمكنون من تساؤهم انتهى وقرأ ابن كثري خبالف عنه وال يسئل على بناء الفعل للمفعول فاملعىن وال 
يسئل احضاره ألن كل جمرم له سيما يعرف هبا كما ان كل مؤمن له سيما خري والصاحبة هنا الزوجة والفصيلة هنا 

  ابة الرجل قر
وقوله تعاىل كال اهنا لظى رد ملا ودوه اي ليس االمر كذلك ولظى طبقة من طبقات جهنم والشوي جلد االنسان 

  وقيل جلد الرأس 
تدعوا من ادبر وتوىل يريد الكفار قال ابن عباس وغريه تدعوهم بأمسائهم وامساء ءابائهم ومجع اي مجع املال وأوعى 

من غري حل ومنعوه من حقوق اهللا وكان عبد اهللا بن عكيم ال يربط كيسه ويقول مسعت جعله يف االوعية اي مجعوه 
  اهللا تعاىل يقول ومجع فأوعى 

وقوله تعاىل ان االنسان عموم السم اجلنس لكن االشارة هنا اىل الكفار واهللع فزع واضطراب يعترى االنسان عند 
  املخاوف وعند املطامع 

  فسر للهلع وقوله تعاىل اذا مسه اآلية م
وقوله تعاىل اال املصلني اي اال املؤمنني الذين امر اآلخرة عليهم اوكد من امر الدنيا واملعىن ان هذا املعىن فيهم يقل 

  الهنم جياهدونه بالتقوى 
وقوله الذين هم على صالهتم دائمون اي مواضبون وقد قال عليه السالم احب العمل اىل اهللا ما دام عليه صاحبه 

قدم يف سورة قد افلح ما جاء يف اخلشوع قال الغزايل فينبغي لك ان تفهم ما تقرأه يف صالتك وال تغفل يف ت وقد ت
قراءتك عن امره سبحانه وهنيه ووعده ووعيده ومواعظه واخبار انبيائه وذكر منته واحسانه فلكل واحد حق 

ظ حق املوعظة والشكر حق ذكر املنة فالرجاء حق الوعد واخلوف حق الوعيد والعزم حق االمر والنهي واالتعا
  واالعتبار حق ذكر اخبار االنبياء قال الغزايل 
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وتكون هذه املعاين حبسب درجات الفهم ويكون الفهم حبسب وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك ال تنحصر 
تل وال يسرد فان ذلك ايسر فهذا حق القراءة وهو حق االذكار والتسبيحات أيضا مث يراعى اهليئة يف القراءة فري

للتأمل ويفرق بني نغمانه يف ءايات الرمحة وءايات العذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم انتهى من االحياء 
وروى ابن املبارك يف رقائقه قال اخربنا ابن هليعة عن يزيد بن ايب حبيب ان ابا اخلري حدثه قال سألنا عقبة بن عامر 

و جل الذين هم على صالهتم دائمون اهم الذين يصلون ابدا قال ال ولكنه الذي إذا صلى مل اجلهين عن قوله عز 
  يلتفت عن ميينه وال عن مشاله وال خلفه انتهى 

وقوله سبحانه والذين يف امواهلم حق معلوم قال ابن عباس وغريه هذه اآلية يف احلقوق اليت يف املال سوى الزكاة 
ن املواساة وهذا هو االصح يف هذه اآلية الن السورة مكية وفرض الزكاة وبياهنا امنا وهي ما ندبت اليه الشريعة م

  كان باملدينة وباقي اآلية تقدم تفسري نظريه 
وقوله سبحانه والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون مجع االمانة من حيث اهنا متنوعة يف االموال واالسرار وفيما بني 

اه عنه والعهد كل ما تقلده االنسان من قول او فعل او مودة اذا كانت هذه االشياء العبد وربه فيما امره به وهن
  على منهاج الشريعة فهو عهد ينبغي رعيه وحفظه 

وقوله سبحانه والذين هم بشهادهتم قائمون معناه يف قول مجاعة من املفسرين اهنم حيفظون ما يشهدون فيه ويتقنونه 
على مثل الشمس فاشهد  -م فيه تقصري وهذا هو وصف من ميتثل قول النيب ص ويقومون مبعانيه حىت ال يكون هل

  وقال ءاخرون معناه الذين اذا كانت عندهم شهادة ورأوا حقا بدرس او حرمة هللا تنتهك قاموا هللا بشهادهتم 
حيانا ويقرأ كان يصلى عند الكعبة ا -وقوله تعاىل فمال الذين كفروا قبلك مهطعني اآلية نزلت بسبب ان النيب ص 

  القرءان فكان كثري من الكفار يقومون من 

جمالسهم مسرعني اليه يستمعون قراءته ويقول بعضهم لبعض شاعر وكاهن ومفتر وغري ذلك وقبلك معناه فيما 
يليك واملهطع الذي ميشى مسرعا اىل شيء قد اقبل ببصره عليه وعزين مجع عزة والعزة اجلمع اليسري كأهنم كانوا 

على اصحابه وهم حلق متفرقون فقال ما يل  -ثة واربعة اربعة ويف حديث ايب هريرة قال خرج النيب ص ثالثة ثال
  اراكم عزين 

وقوله تعاىل أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم نزلت الن بعض الكفار قال ان كانت مث آخرة وجنة فنحن 
  لبنني وغري ذلك اال لرضاه عنا اهلها الن اهللا تعاىل مل ينعم علينا يف الدنيا باملال وا

وقوله تعاىل كال رد لقوهلم وطمعهم اي ليس االمر كذلك مث اخرب تعاىل عن خلقهم من نطفة قذرة واحال يف العبارة 
على علم الناس أي فمن خلق من ذلك فليس بنفس خلقه يعطي اجلنة بل باالميان واالعمال الصاحلة وروى ابن 

كلكم  -نا مالك بن مغول قال مسعت ابا ربيعة حيدث عن احلسن قال قال رسول اهللا ص املبارك يف رقائقه قال اخرب
حيب ان يدخل اجلنة قالوا نعم جعلنا اهللا فداءك قال فاقصروا من االمل وثبتوا آجالكم بني ابصاركم واستحيوا من 

ن احلياء من اهللا ان ال تنسوا املقابر اهللا حق احلياء قالوا يا رسول اهللا كلنا نستحي من اهللا قال ليس كذلك احلياء ولك
والبلى وال تنسوا اجلوف وما وعى وال تنسوا الرأس وما حوى ومن يشتهى كرامة اآلخرة يدع زينة الدنيا هنالك 



استحىي العبد من اهللا هنالك اصاب والية اهللا انتهى وقد روينا اكثر هذا احلديث من طريق ايب عيسى الترمذي 
سري نظريه واالجداث القبور والنصب ما نصب لالنسان فهو يقصده مسرعا اليه من علم او بناء وباقي اآلية تقدم تف

  وقال ابو العالية اىل نصب يوفضون معناه اىل غايات يستبقون ويوفضون معناه يسرعون وخاشعة اي ذليلة منكسرة 

  تفسري 

  سورة نوح

  عليه السالم وهي مكية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

له سبحانه انا ارسلنا نوحا اىل قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم هذا العذاب الذي توعدوا به قو
  االظهر انه عذاب الدنيا وحيتمل ان يكون عذاب اآلخرة 

وقوله من ذنوبكم قال قوم من زائدة وهذا حنو كويف واما اخلليل وسيبويه فال جيوز عندهم زيادة من يف املوجب 
ل قوم هي للتبعيض قال ع وهذا القول عندي ابني االقوال هنا وذلك انه لو قال يغفر لكم ذنوبكم لعم هذا وقا

  اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن امياهنم واالسالم امنا جيب ما قبله 
ضي له باالميان وقوله سبحانه ويؤخركم اىل اجل مسمى كان نوحا عليه السالم قال هلم ءامنوا يبني لنا انكم ممن ق

والتأخري وان بقيتم على كفركم فسيبني انكم ممن قضي عليه بالكفر واملعاجلة مث تبني هذا املعىن والح بقوله تعاىل ان 
اجل اهللا اذا اذا جاء ال يؤخر وجواب لو مقدر يقتضيه املعىن كأنه قال فما كان احزمكم او اسرعكم اىل التوبة لو 

  كنتم تعلمون 
ال رب اين دعوت قومى ليال وهنارا اآلية هذه املقالة قاهلا نوح عليه السالم بعد طول عمره ويأسه من وقوله تعاىل ق

  قومه 
  واستغشوا ثياهبم معناه جعلوها اغشية على رءوسهم 

وقوله يرسل السماء اآلية روي ان قوم نوح كانوا قد اصابتهم قحوط وازمة فلذلك بدأهم يف وعده بأمر املطر 
  انه قال من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل ضيق  -الدر وروى ابن عباس عن النيب ص ومدرارا من 

خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ال حيتسب رواه ابو داود واللفظ له والنساءي وابن ماجه ولفظ النساءي 
  من اكثر من االستغفار انتهى من السالح 
عبيدة وغريه ترجون معناه ختافون قالوا والوقار مبعىن العظمة فكان الكالم  وقوله ما لكم ال ترجون هللا وقارا قال أبو

على هذا التأويل وعيد وختويف وقال بعض العلماء ترجون على باهبا وكأنه قال ما لكم ال جتعلون رجاءكم هللا 
  ووقارا يكون على هذا التأويل منهم كانه يقول تؤدة منكم ومتكنا يف النظر 

اطوارا قال ابن عباس وغريه هي اشارة اىل التدريج الذي لالنسان يف بطن امه وقال مجاعة هي وقوله وقد خلقكم 
  اشارة اىل العربة يف اختالف خلق الوان الناس وخلقهم ومللهم واالطور االحوال املختلفة 

س والقمر وقوله سبحانه وجعل القمر فيهن نورا اآلية قال عبد اهللا بن عمرو بن العاصى وابن عباس ان الشم
  اقفاؤمها اىل األرض واقبال نورمها وارتفاعه يف السماء وهذا الذي يقتضيه لفظ السراج 

  وانبتكم من األرض استعارة من حيث خلق ءادم عليه السالم من األرض 



ن ونباتا مصدر جاء على غري الصدر التقدير فنبتم نباتا واالعادة فيها بالدفن واألخراج هو بالبعث وظاهر اآلية ا
األرض بسيطة غري كرية واعتقاد احد االمرين غري قادح يف الشرع بنفسه اللهم اال ان يترتب على القول بالكرية 

نظر فاسد واما اعتقاد كوهنا بسيطة فهو ظاهر كتاب اهللا تعاىل وهو الذي ال يلحق عنه فساد البتة واستدل ابن 
و كانت األرض كرية ملا استقر املاء عليها والسبل الطرق جماهد على صحة ذلك مباء البحر احمليط باملعمور فقال ل

والفجاج الواسعة وقول نوح واتبعوا من مل يزده ماله اآلية املعىن اتبعوا اشرافهم وغواهتم وخسارا معناه خسرانا 
  وكبارا بناء مبالغة حنو حسان وقرئى شاذا كبارا بكسر الكاف قال ابن االنباري مجع كبري 

يه امساء اصنام وروى البخاري وغريه عن ابن عباس اهنا كانت امساء رجال صاحلني من قوم نوح وودا وما عطف عل
  فلما هلكوا 

اوحى الشيطان اىل قومهم ان انصبوا اىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون انصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت 
  هذه االوثان اليت يف قوم نوح يف العرب بعد انتهى اذا هلك اوالئك وتنسخ العلم عبدت قال ابن عباس مث صارت 

وقوله وقد اضلوا كثريا هو اخبار نوح عن االشراف مث دعا اهللا عليهم ان ال يزيدهم اال ضالال وقال احلسن اراد 
  بقوله وقد اضلوا االصنام املذكورة 

لسالم وما يف قوله مما زائدة فكانه قال من وقوله تعاىل مما خطيئاهتم اغرقوا ابتداء اخبار من اهللا تعاىل حملمد عليه ا
خطيئاهتم وهي البتداء الغاية ص مما خطيئاهتم من للسبب ع البتداء الغاية وما زائدة للتوكيد انتهى فادخلوا نارا 

يعىن جهنم وقول نوح رب التذر على األرض من الكافرين ديارا قال قتادة وغريه مل يدع نوح هبذه الدعوة اال من 
  اوحي اليه انه لن يؤمن من قومك اال من قد آمن وديارا اصله ديوار من الدوران اي من جييء ويذهب بعد ان 

وقوله رب اغفر يل ولوالدي قال ابن عباس مل يكفر لنوح اب ما بينه وبني ءادم عليه السالم وقرأ أيب بن كعب 
باس ايضا بيته شريعته ودينه استعار هلا والبوي وبيته املسجد فيما قاله ابن عباس ومجهور املفسرين وقال ابن ع

  بيتاكما يقال قبة االسالم وفسطاط الدين وقيل اراد سفينته 
وقوله وللمؤمنني واملؤمنات تعميم بالدعاء ملؤمين كل امة وقال بعض العلماء ان الذي استجاب لنوح عليه السالم 

  ته املؤمنني والتبار اهلالك فأغرق بدعوته اهل االرض الكفار جلدير ان يستجيب له فريحم بدعو

  تفسري 

  سورة اجلن

  وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يقرأ ببطن  -قوله عز و جل قل اوحي ايل انه استمع نفر من اجلن هؤالء النفر من اجلن هم الذين صادفوا النيب ص 
  نا اآليات هو خطاب منهم لقومهم خنلة يف صالة الصبح وقد تقدم قصصهم يف سورة األحقاف وقول اجلن انا مسع

  وقرءانا عجبا معناه ذا عجب الن العجب مصدر يقع من سامع القرءان لرباعته وفصاحته ومضمناته 
وقوله وإنه تعاىل جد ربنا قال اجلمهور معناه عظمة ربنا وروي عن انس انه قال كان الرجل اذا قرأ البقرة وءال 

جد ربنا غناه وقال جماهد ذكره وقال بعضهم جالله ومن فتح االلف من  عمران جد يف اعيننا اي عظم وعن احلسن
قوله وانه تعاىل اختلفوا يف تأويل ذلك فقال بعضهم هو عطف على أنه استمع فيجيء على هذا قوله تعاىل وانه تعاىل 



طف على الضمري مما امر ان يقول النيب انه اوحي اليه وليس هو من كالم اجلن ويف هذا قلق وقال بعضهم بل هو ع
يف به كأنه يقول فآمنا به وبأنه تعاىل وهذا القول ابني يف املعىن لكن فيه من جهة النحو العطف على الضمري 

املخفوض دون اعادة اخلافض وذلك ال حيسن ت بل هو حسن اذ قد اتى يف النظم والنثر الصحيح مثبتا وقرأ 
ه ورفع الرب كانه يقول تعاىل عظيم هو ربنا فربنا بدل واجلد عكرمة تعاىل جد ربنا بفتح اجليم وضم الدال وتنوين

  العظيم يف اللغة وقرأ ابو الدرداء تعاىل ذكر ربنا وروي عنه تعاىل جالل ربنا 
  وقوله تعاىل وانه كان يقول سفيهنا ال خالف ان هذا من قول اجلن والسفيه املذكور قال مجهور 

رون هو اسم جنس لكل سفيه منهم وال حمالة ان ابليس صدر يف السفاهة من املفسرين هو ابليس لعنه اهللا وقال آخ
وهذا القول احسن والشطط التعدى وجتاوز احلد بقول او فعل ص شططا ابو البقاء نعت ملصدر حمذوف اي قوال 

االلوهية وما شططا انتهى مث قال اوالئك النفر وانا ظننا قبل امياننا ان لن تقول االنس واجلن على اهللا كذبا يف جهة 
  يتعلق بذلك 

وقوله تعاىل وأنه كان رجال من االنس يعوذون برجال من اجلن اآلية من القراء من كسر اهلمزة من انه ومنهم من 
فتحها والكسر اوجه واملعىن يف اآلية ما كانت العرب تفعله يف اسفارها من ان الرجل اذا اراد املبيت بواد صاح 

ادى اين اعوذ بك من السفهاء الذين يف طاعتك ويعتقد بذلك ان اجلين حيميه ومينعه بأعلى صوته يا عزيز هذا الو
قال قتادة فكانت اجلن حتتقر بين آدم وتزدريهم ملا ترى من جهلهم فكانوا يزيدوهنم خمافة ويتعرضون للتخيل هلم 

نو ءادم هم الذين زادوا اجلن ويغووهنم يف ارادهتم فهذا هو الرهق الذي زادته اجلن بين ءادم وقال جماهد وغريه ب
  رهقا وهي اجلراءة والطغيان وقد فسر قوم الرهق باإلمث 

  وقوله واهنم ظنوا يريد به بين اءدم 
وقوله كما ظننتم خماطبة لقومهم من اجلن وقوهلم ان لن يبعث اهللا احدا حيتمل معنيني احدمها بعث احلشر من القبور 

تأويال ثالثا ان املعىن وان اجلن ظنوا كما ظننتم ايها االنس فهي خماطبة  واآلخر بعث ءادمي رسوال وذكر املهدوي
من اهللا تعاىل قال الثعليب وقيل ان قوله وانه كان رجال من االنس اآلية ابتداء اخبار من اهللا تعاىل ليس هو من كالم 

أولني معناه التمسنا والشهب اجلن انتهى فهو وفاق ملا ذكره املهدوي وقوهلم وانا ملسنا السماء قال مجهور املت
كواكب الرجم واحلرس حيتمل ان يريد الرمي بالشهب وكرر املعىن بلفظ خمتلف وحيتمل ان يريد املالئكة ومقاعد 

مجع مقعد وقد تقدم بيان ذلك يف سورة احلجر وقوهلم فمن يستمع اآلن اآلية قطع على ان كل من استمع اآلن 
  احرقه شهاب 

ا االحراق عند االستماع وهذا يقتضي ان الرجم كان يف اجلاهلية ولكنه مبستأصل فلما جاء فليس هنا بعد مسع امن
االسالم اشتد االمر حىت مل يكن فيه وال يسري مساحة ورصدا نعت لشهاب ووصفه باملصدر وقوهلم وانا ال ندرى 

يكفرون به فينزل هبم الشر وعبارة  اشر أريد مبن يف االرض اآلية معناه ال ندري أيؤمن الناس هبذا النيب فريشدوا ام
  الثعليب وانا ال ندري اشر اريد مبن يف االرض حني حرست السماء ومنعنا السمع ام اراد هبم رهبم رشدا انتهى 

وقوهلم وانا منا الصاحلون اىل آخر قوهلم ومنا القاسطون هو من قول اجلن وقوهلم ومنا دون ذلك اي غري صاحلني 
غري ذلك وقيل دون ذلك يف الصالح فدون يف موضع الصفة حملذوف أي ومنا قوم دون ص دون ذلك قيل مبعىن 

ذلك انتهى والطرائق السري املختلفة والقدد كذلك هي األشياء املختلفة كأنه قدقد بعضها من بعض وفصل قال ابن 
م ان لن نعجز اهللا يف االرض عباس وغريه طرائق قددا أهواء خمتلفة وقوهلم وإنا ظننا أي تيقنا فالظن هنا مبعىن العل



واهلدى يريدون به القرءان والبخس  -اآلية وهذا اخبار منهم عن حاهلم بعد امياهنم مبا مسعوا من نبينا حممد ص 
  النقص والرهق حتميل ما ال يطاق وما يثقل قال ابن عباس البخس نقص احلسنات والرهق الزيادة يف السيئات 

روا رشدا الوجه فيه ان يكون خماطبة من اهللا تعاىل لنبيه حممد عليه السالم ويؤيده وقوله تعاىل فمن اسلم فأولئك حت
  ما بعده من اآليات وحتروا معناه طلبوا باجتهادهم 

وقوله سبحانه وان لو استقاموا على الطريقة اآلية قال ابن عباس وقتادة وجماهد وابن جبري الضمري يف قوله استقاموا 
عىن لو استقاموا على طريقة االسالم واحلق ألنعمنا عليهم وهذا املعىن حنو قوله تعاىل ولو ان عائد على القاسطني وامل

اهل الكتاب آمنوا واتقوا اآلية اىل قوله الكلوا من فوقهم ومن حتت ارجلهم والقاسط الظامل واملاء الغدق هو املاء 
  الكثري 

نه حيث يكون املاء فثم املال وحيث املال فثم الفتنة ونزع ولنفتنهم معناه لنختربهم قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع
هبذه اآلية وقال احلسن ومجاعة من التابعني كانت الصحابة رضي اهللا عنهم سامعني مطيعني فلما فتحت كنوز 

كسرى وقيصر على الناس ثارت الفنت ونسلكه ندخله وصعدا معناه شاقا وقال ابن عباس وابو سعيد اخلدري 
النار وان املساجد هللا قيل اراد البيوت اليت للعبادة والصالة يف كل ملة وقال احلسن اراد هبا كل  صعدا جبل يف

موضع يسجد فيه اذ األرض كلها جعلت مسجدا هلذه االمة وروي ان هذه اآلية نزلت بسبب تغلب قريش على 
اجد املخصوصة بينة التمكن يف املواضع كلها هللا فاعبده حيث كنت قال ع واملس -الكعبة حينئذ فقيل للنيب ص 

كوهنا هللا تعاىل فيصلح ان تفرد للعبادة وكل ما هو خالص هللا تعاىل وان ال يتحدث هبا يف امور الدنيا وال جيعل فيها 
  لغري اهللا نصيب 

اهللا هو وقوله تعاىل وانه ملا قام عبد اهللا حيتمل ان يكون خطابا من اهللا تعاىل وحيتمل ان يكون اخبارا عن اجلن وعبد 
وقيل  -والضمري يف كادوا حيتمل ان يكون لكفار قريش وغريهم يف اجتماعهم على رد امره ص  -حممد ص 

الضمري للجن واملعىن اهنم كادوا يتقصفون عليه الستماع القرءان وقال ابن جبري معىن اآلية اهنا قول اجلن لقومهم 
ألصحابه الذين يطيعون له ويقتدون به يف الصالة فهم عليه حيكون هلم والعبد حممد عليه السالم والضمري يف كادوا 

لبد واللبد اجلماعات شبهت بالشيء املتلبد وقال البخاري قال ابن عباس لبدا اعوانا انتهى ويدعوه معناه يعبد وقيل 
خبالف عنه قل مث عبد اهللا يف اآلية املراد به نوح وقرأ مجهور السبعة قال امنا ادعوا ريب وقرأ محزة وعاصم وابو عمرو 

امر اهللا تعاىل حممدا عليه السالم بالتربي من القدرة وانه ال ميلك الحد ضرا وال نفعا وامللتحد امللجأ الذي ميال إليه 
  ومنه االحلاد وهو امليل 

  وقوله اال بالغا قال قتادة التقدير ال املك 

ا معناه انه استثناء منقطع واملعىن لن جيريين من اهللا اال بالغا اليكم فاما االميان او الكفر فال املكه وقال احلسن م
  احد اال بالغا فإىن ان بلغت رمحىن بذلك اي بسبب ذلك 
  وقوله تعاىل ومن يعص اهللا يريد بالكفر بدليل تأبيد اخللود 

  وقوله تعاىل قل ان ادرى أقريب ما توعدون يعىن عذاهبم الذي وعدوا به االمد املدة والغاية 
 اال من ارتضى من رسول معناه فانه يظهره على ما شاء مما هو قليل من كثري مث يبث تعاىل حول ذلك وقوله تعاىل

  امللك الرسول حفظة رصدا ألبليس وحزبه من اجلن واالنس 
وقوله تعاىل ليعلم ان قد ابلغوا اآلية قال ابن جبري ليعلم حممد ان املالئكة احلفظة الرصد النازلني بني يدي جربيل 



فه قد ابلغوا رساالت رهبم وقال جماهد معناه ليعلم من كذب او اشرك ان الرسل قد بلغت وقيل املعىن ليعلم وخل
اهللا تعاىل رسله مبلغة خارجة اىل الوجود الن علمه بكل شيء قد تقدم والضمري يف احاطوا وأحصى هللا سبحانه ال 

  غري 
  تفسري 

  سورة املزمل

  وهي مكية يف قول اجلمهور 
  ه ان ربك يعلم اىل آخر السورة فمدين وقال مجاعة هي مكية كلها اال قول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال السهيلي املزمل اسم مشتق من حالته اليت كان عليها عليه  -قوله عز و جل يا ايها املزمل نداء للنيب ص 

  طفة فان العرب اذا قصدت السالم حني اخلطاب وكذلك املدثر ويف خطابه هبذا االسم فائدتان احدامها املال

مالطفة املخاطب وترك معاتبته مسوه باسم مشتق من حالته كقوله عليه السالم لعلي حني غاضب فاطمة قم ابا تراب 
اشعارا له انه غري عاتب عليه ومالطفة له والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه اىل قيام الليل وذكر اهللا 

املشتق من الفعل يشترك فيه مع املخاطب كل من عمل بذلك العمل واتصف بتلك الصفة انتهى  فيه الن االسم
ملا جاءه امللك يف غار حراء  -والتزمل االلتفاف يف الثياب قال مجهور املفسرين وهو يف البخاري وغريه ان النيب ص 

فنزلت يا ايها املدثر وعلى هذا نزلت يا اىل خدجية فقال زملوىن زملوىن  -وحاوره مبا حاوره به رجع رسول اهللا ص 
  ايها املزمل 

وقوله تعاىل قم الليل اال قليال قال مجهور العلماء هو امر ندب وقيل كان فرضا وقت نزول اآلية وقال بعضهم كان 
  خاصة وبقي كذلك حىت تويف وقيل غري هذا  -فرضا على النيب ص 

قليال ص اال قليال استثناء من الليل ونصفه قيل بدل من الليل وقوله تعاىل نصفه حيتمل ان يكون بدال من قوله 
وعلى هذا يكون استثناء اال قليال منه اي قم نصف الليل اال قليال منه والضمري يف قوله او انقص منه او زد عليه 

ع وكيف ما عائد على النصف وقيل نصفه بدل من قوله اال قليال قال ابو البقاء وهو اشبه بظاهر اآلية انتهى قال 
تقلب املعىن فإنه امر بقيام نصف الليل او اكثر شيئا او اقل شيئا فاألكثر عند العلماء ال يريد على الثلثني واالقل ال 

ينحط عن الثلث ويقوى هذا حديث ابن عباس يف مبيته يف بيت ميمونة قال فلما انتصف الليل او قبله بقليل او 
ويلزم على هذا البدل الذي ذكرناه ان يكون نصف الليل قد وقع عليه قال ع  -بعده بقليل قام رسول اهللا ص 

الوصف بقليل وقد حيتمل عندى قوله اال قليال ان يكون استثناء من القيام فنجعل الليل اسم جنس مث قال اال قليال 
  اي اال الليايل اليت ختل بقيامها لعذر وهذا النظر حيسن مع القول بالندب جدا 

  ر خالف ظاهر اآلية انتهى والضمري يف منه وعليه عائدان على النصف قال ص وهذا النظ
وقوله سبحانه ورتل معناه يف اللغة متهل وفرق بني احلروف لتبني واملقصد ان جيد الفكر فسحة للنظر وفهم املعاين 

ح احلديث ان وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرمحة قال ابن كيسان املراد تفهمه تاليا له وروي يف صحي
كانت بينة مترسلة لو شاء احد ان يعد احلروف لعدها قال الغزايل يف االحياء واعلم ان  -قراءة رسول اهللا ص 

الترتيل والتؤدة اقرب اىل التوفري واالحترام واشد تأثريا يف القلب من اهلدرمة واالستعجال واملقصود من القراءة 



وقد  -ت خمتلفة يف اخلتم واوىل ما يرجع اليه يف التقديرات قول النيب ص التفكري والترتيل معني عليه وللناس عادا
قال عليه السالم من قرأ القرءان يف اقل من ثالث مل يفقهه وذلك الن الزيادة عليها متنع الترتيل املطلوب وقد كره 

سالكني طريق العمل فال ينبغي له مجاعة اخلتم يف يوم وليلة والتفصيل يف مقدار القراءة انه ان كان التايل من العباد ال
ان ينقص من ختمتني يف االسبوع وان كان من السالكني بأعمال القلب وضروب الفكر او من املشغولني بنشر 

العلم فال بأس ان يقتصر يف االسبوع على ختمة وان كان نافذ الفكر يف معاين القراءن فقد يكتفي يف الشهر مبرة 
تأمل انتهى وروى ابن املبارك يف رقائقه قال حدثنا امساعيل عن ايب املتوكل الناجى ان حلاجته اىل كثرة الترديد وال

  قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها على نفسه انتهى  -النيب ص 
وقوله تعاىل انا سنلقى عليك قوال ثقيال يعىن القرآن واختلف مل مساه ثقيال فقال مجاعة من املفسرين ملا كان حيل 

من ثقل اجلسم حىت انه كان اذا اوحي اليه وهو على ناقته بركت به وحىت كادت فخذه ان ترض  - ص برسول اهللا
  فخذ زيد ابن ثابت رضي اهللا عنه وقيل لثقله على الكفار واملنافقني بإعجازه ووعده 

من اجلهاد  ووعيده وحنو ذلك وقال حذاق العلماء معناه ثقيل املعاىن من االمر بالطاعات والتكاليف الشرعية
ومزاولة االعمال الصاحلات دائما قال احلسن ان اهلذ خفيف ولكن العمل ثقيل ت والصواب عندي ان يقال اما 

فهو ما كان جيده عليه السالم من الثقل احملسوس وأما ثقله باعتبار سائر األمة فهو ما ذكر  -ثقله باعتبار النيب ص 
ن مسئلة وقال يا ابا عبد اهللا اهنا مسئلة خفيفة فغضب مالك وقال ليس من ثقل املعاين وقد زجر مالك سائال سأله ع

  يف العلم خفيف اما مسعت قول اهللا تعاىل انا سنلقى عليك قوال ثقيال فالعلم كله ثقيل انتهى من املدارك لعياض 
فناشئة على هذا  وقوله سبحانه ان ناشئة الليل قال ابن جبري وغريه هي لفظة حبشية نشأ الرجل اذا قام من الليل

مجع ناشئ اي قائم واشد وطأ معناه ثبوتا واستقالال بالقيام وقرأ ابو عمرو وابن عامر ومجاعة كابن عباس وابن 
الزبري وغريهم وطاء بكسر الواو ممدودا على وزن فعال على معىن املواطأة واملوافقة وهو ان يواطئ قلبه لسانه 

يحة خللو البال من اشغال النهار وهبذا املعىن فسر اللفظ جماهد وغريه قال واملواطأة هي املوافقة فهذه مواطأة صح
الثعليب واختار هذه القراءة ابو عبيد وقال مجاعة ناشئة الليل ساعاته كلها الهنا تنشأ شيأ بعد شيء وقيل يف تفسري 

  واصوب واحد  ناشئة الليل غري هذا وقرأ انس بن مالك واصوب قيال فقيل له امنا هو اقوم فقال اقوم
وقوله تعاىل ان لك يف النهار سبحا طويال اي تصرفا وترددا يف امورك ومنه السباحة يف املاء وتبتل معناه انقطع اليه 

انقطاعا هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله الثعليب انتهى واما ع فقال معناه انقطع من كل شيء اال منه وافزع اليه 
نيا ومنه بتل احلبل وتبتيال مصدر على غري الصدر قال ابو حيان وحسنه كونه قال زيد بن اسلم التبتل رفض الد

  فاصلة انتهى قال ابن العريب يف احكامه فالتبتل املأمور به يف اآلية االنقطاع اىل اهللا تعاىل باخالص العبادة وهو اختيار 

ح والترهب يف الصوامع انتهى البخاري والتبتل املنهي عنه يف احلديث هو سلوك مسلك النصاري يف ترك النكا
  والوكيل القائم باالمر الذي توكل اليه االشياء 

  وقوله واهجرهم هجرا مجيال منسوخ بأية السيف 
وقوله سبحانه وذرىن واملكذبني اوىل النعمة اآلية وعيد بني واملعىن ال تشغل هبم فكرك وكلهم ايل والنعمة غضارة 

ر قريش اصحاب القليب ببدر ولدينا مبنزلة عندنا واالنكال مجع نكال وهو العيش وكثرة املال واملشار اليهم كفا
القيد من احلديد ويروى اهنا قيود سود من النار والطعام ذو الغصة شجرة الزقوم قاله جماهد وغريه وقال ابن عباس 

ة فصعق قرأ هذه اآلي -شوك من نار يعترض يف حلوقهم وكل مطعوم هنالك فهو ذو غصة وروي ان النيب ص 



والرجفان واالهتزاز واالضطراب من فزع وهول واملهيل اللني الرخو الذي يذهب بالريح وقال البخاري كثيبا 
  مهيال رمال سائال انتهى 

وقوله تعاىل انا ارسلنا اليكم اآلية خطاب للعامل لكن املواجهون قريش وشاهدا عليكم حنو قوله وجئنا بك على 
  الردى هؤالء شهيدا والوبيل الشديد 

وقوله تعاىل فكيف تتقون معناه كيف جتعلون وقاية ألنفسكم ويوما مفعول بتتقون وقيل هو مفعول بكفرمت ويكون 
كفرمت مبعىن جحدمت فتتقون على هذا من التقوى اي تتقون عذاب اهللا وجيوز ان يكون يوما ظرفا واملعىن تتقون 

اي كيف تتحصنون من عذاب يوم يشيب فيه الطفل هلوله ان  عقاب اهللا يوما وعبارة الثعليب فكيف تتقون ان كفرمت
كفرمت مث ذكر حنو ما تقدم انتهى وحكى ص عن بعض الناس جواز ان يكون يوما ظرفا اي فكيف لكم بالتقوى يف 
  يوم القيامة ان كفرمت يف الدنيا ت وهذا هو مراد ع قال ابو حيان وشيبا مفعول ثان ليجعل وهو مجع اشيب انتهى 

ه تعاىل السماء منفطر به اي ذات انفطار واالنفطار التصدع واالنشقاق والضمري يف به قال منذر وغريه عائد وقول
  على اليوم 

وكذا قال ص ان ضمري به يعود على اليوم والباء سببية او ظرفية انتهى ويف صحيح مسلم من رواية عبد اهللا بن 
ة وتسعون اىل النار وواحد اىل اجلنة قال فذلك يوم جيعل بعث النار من كل الف تسعمائة وتسع -عمرو وذكر ص 

الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق احلديث انتهى وقيل عائد على اهللا اي منفطر بأمره وقدراته والضمري يف 
  قوله وعده الظاهر انه يعود على اهللا تعاىل 

من االنكال واجلحيم واالخد الوبيل وحتتمل ان وقوله تعاىل ان هذه تذكرة اآلية االشارة هبذه حتتمل اىل ما ذكر 
  تكون اىل السورة جبملتها وحتتمل ان تكون اىل ءايات القرآن جبملتها 

وقوله سبحانه فمن شاء اختذ اىل ربه سبيال ليس معناه اباحة االمر وضده بل الكالم يتضمن الوعد والوعيد والسبيل 
  هنا سبيل اخلري والطاعة 
يعلم انك تقوم اآلية املعىن ان اهللا تعاىل يعلم انك تقوم أنت وغريك من امتك قياما خمتلفا مرة  وقوله سبحانه ان ربك

يكثر ومرة يقل ومرة ادىن من الثلثني ومرة ادىن من النصف ومرة ادىن من الثلث وذلك لعدم حتصيل البشر ملقادير 
البشر فال حيصى ذلك فتاب اهللا عليهم اي رجع هبم  الزمان مع عذر النوم وتقدير الزمان حقيقة امنا هو هللا تعاىل واما

من الثقل اىل اخلفة وامرهم بقراءة ما تيسر وحنو هذا تعطى عبارة الفراء ومنذر فإهنما قاال حتصوه حتفظوه وهذا 
التأويل هو على قراءة اخلفض عطفا على الثلثني وهي قراءة ايب عمرو ونافع وابن عامر واما من قرأ ونصفه وثلثه 

لنصب عطفا على ادىن وهي قراءة باقي السبعة فاملعىن عندهم ان اهللا تعاىل قد علم اهنم يقدرون الزمان على حنو ما با
امر به تعاىل يف قوله نصفه او انقص منه قليال او زد عليه فلم يبق اال قوله ان لن حتصوه فمعناه لن يطيقوا قيامه 

ة جهلهم بالتقدير واحصاء االوقات وحنو هذا تعطى عبارة احلسن لكثرته وشدته فخفف اهللا عنهم فضال منه ال لعل
  وابن جبري فاهنما قاال حتصوه تطيقوه 

وعبارة الثعليب ومن قرأ بالنصب فاملعىن وتقوم نصفه وثلثه قال الفراء وهو االشبه بالصواب النه قال اقل من الثلثني 
 الفراء باألرجح لكان احسن ادبا وعن عبادة بن الصامت مث ذكر تفسري القلة ال تفسري اقل من القلة انتهى ولو عرب

انه قال من تعار من الليل فقال ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  -عن النيب ص 
غفر يل او دعا شيء قدير احلمد هللا وسبحان اهللا وال اله اال اهللا واهللا اكرب وال حول وال قوة اال باهللا مث قال اللهم ا



استجبيب له فان توضأ مث صلى قبلت صالته رواه اجلماعة اال مسلما وتعار بتشديد الراء معناه استيقظ انتهى من 
  السالح 

وقوله تعاىل فاقرءوا ما تيسر من القرآن قال الثعليب اي ما خف وسهل بغري مقدار من القراءة واملدة وقيل املعىن 
عنها ت وهذا هو االصح عند ابن العريب انتهى قال ع قوله فاقرءوا ما تيسر من  فصلوا ما تيسر فعرب بالقراءة

القرآن هو امر ندب يف قول اجلمهور وقال مجاعة هو فرض ال بد منه ولو مخسني ءاية وقال احلسن وابن سريين قيام 
تحسن هذا مجاعة من الليل فرض ولو قدر حلب شاة اال ان احلسن قال من قرأ مائة ءاية مل حياجه القرءان واس

العلماء قال بعضهم والركعتان بعد العشاء مع الوتر داخلتان يف امتثال هذا االمر ومن زاد زاده اهللا ثوابا ت ينبغي 
للعاقل املبادرة اىل حتصيل اخلريات قبل هجوم صولة املمات قال الباجي يف سنن الصاحلني له قالت بنت الربيع بن 

رى الناس ينامون وانت ال تنام قال ان اباك خياف البيات قال الباجي رمحه اهللا تعاىل ويل خثيم البيها يا ابت ما يل ا
... فقائما وراكعا وساجدا ... يتلوا الكتاب العريب النريا ... قد افلح القانت يف جنح الدجى ... يف هذا املعىن 

  الثرى  يبل من ادمعه ترب... له حنني وشهيق وبكا ... مبتهال مستعربا مستغفرا 

عند الصباح حيمد ... من ينصب الليل ينل راحته ... ففي السرى بغيتنا ال يف الكرا ... انا لسفر نبتغي نيل اهلدى 
  ... القوم السرى 

انتهى والضرب يف االرض هو السفر للتجارة ابتغاء فضل اهللا سبحانه فذكر اهللا سبحانه اعذار بين آدم اليت هي 
ليل مث كرر سبحانه االمر بقراءة ما تيسر منه تاكيدا والصالة والزكاة هنا مها املفروضتان حائلة بينهم وبني قيام ال

فمن قال ان القيام من الليل غري واجب قال معىن اآلية خذوا من هذا النفل مبا تيسر وحافظوا على فرائضكم ومن 
هللا تعاىل هو اسالف العمل الصاحل قال ان شيأ من القيام واجب قال قد قرنه اهللا بالفرائض النه فرض واقراض ا

عنده وقرأ مجهور الناس هو خريا على ان يكون هو فصال قال بعض العلماء االستغفار بعد الصالة مستنبط من هذه 
اآلية ومن قوله تعاىل كانوا قليال من الليل ما يهجعون وباالسحار هم يستغفرون قال ع وعهدت ايب رمحه اهللا 

بة ثالثا بعقب السالم ويأثر يف ذلك حديثا فكان هذا االستغفار من التقصري وتقلب الفكر يستغفر اهللا اثر كل مكتو
اثناء الصالة وكان السلف الصاحل يصلون اىل طلوع الفجر مث جيلسون لالستغفار ت وما ذكره ع رمحه اهللا عن ابيه 

اذا انصرف من صالته  -هللا ص رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه عن ثوبان قال كان رسول ا
استغفر ثالثا وقال اللهم انت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واالكرام قال الوليد فقلت لالوزاعي كيف 

االستغفار قال تقول استغفر اهللا استغفر اهللا استغفر اهللا ويف رواية ملسلم من حديث عائشة يا ذا اجلالل واالكرام 
   انتهى من سالح املؤمن

  تفسري 

  سورة املدثر

  وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله عز و جل يا ايها املدثر قم فانذر اآلية اختلف يف اول ما نزل من القرءان فقال اجلمهور هو اقرأ باسم ربك 
لشعار والشعار وهذا هو االصح وقال جابر ومجاعة هو يا ايها املدثر ص والتدثر لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق ا



  الثوب الذي يلى اجلسد ومنه قوله عليه السالم االنصار شعار والناس دثار انتهى 
  وقوله تعاىل قم فانذر بعثة عامة اىل مجيع اخللق 

وربك فكرب اي فعظم وثيابك فطهر قال ابن زيد ومجاعة هو امر بتطهري الثياب حقيقة وذهب الشافعي وغريه من 
النجاسات من الثياب وقال اجلمهور هذه االلفاظ استعارة يف تنقية االفعال والنفس  هذه اآلية اىل وجوب غسل

والعرض وهذا كما تقول فالن طاهر الثوب ويقال للفاجر دنس الثوب قال ابن العريب يف احكامه والذي يقول اهنا 
وأوجههم عند ... ى نقية ثياب بىن عوف طهار... الثياب اجملازية اكثر كثريا ما تستعمله العرب قال ابو كبشة 

  ... املشاهد غران 
لبست ... فاين حبمد اهللا ال ثوب فاجر ... يعىن بطهارو ثياهبم سالمتهم من الدناءات وقال غيالن بن سلمة التقفي 

  ... وال من غدرة اتقنع 
قه واذا محلناها على وليس ميتنع ان حتمل اآلية على عموم املراد فيها باحلقيقة واجملاز على ما بيناه يف اصول الف

الثياب املعلومة فهي تتناول معنيني احدمها تقصري االذيال فإهنا اذا ارسلت تدنست وتقصري الذيل انقى لثوبه واتقى 
  لربه واملعىن الثاىن غسلها من النجاسة فهو ظاهر منها صحيح فيها انتهى قال الشيخ ابو 

نام فقال يا علي طهر ثيابك من الدنس حتظ مبدد اهللا يف كل يف امل -احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه رأيت النيب ص 
نفس فقلت وما ثيايب يا رسول اهللا فقال ان اهللا كساك حلة املعرفة مث حلة احملبة مث حلة التوحيد مث حلة االميان مث حلة 

به شيأ ومن االسالم فمن عرف اهللا صغر لديه كل شيء ومن احب اهللا هان عليه كل شيء ومن وحد اهللا مل يشرك 
آمن باهللا وامن من كل شيء ومن اسلم هللا قل ما يعصيه وان عصاه اعتذر اليه واذا اعتذر اليه قبل عذره قال 

  ففهمت حينئذ معىن قوله عز و جل وثيابك فطهر انتهى من التنوير ال بن عطاء اهللا 
دي اليه ويوجبه واختلف يف معىن والرجز يعىن االصنام واألوثان وقال ابن عباس الرجز السخط يعىن اهجر ما يؤ

قوله تعاىل وال متنن تستكثر فقال ابن عباس ومجاعة معناه ال تعط عطاء لتعطى اكثر منه فكأنه من قوهلم من اذا 
ومباح المته لكن ال اجر هلم فيه وقال احلسن بن ايب احلسن معناه وال  -اعطى قال الضحاك وهذا خاص بالنيب ص 

كثر اعمالك ويقع لك هبا اعجاب قال ع وهذا من املن الذي هو تعديد اليد وذكرها وقال متنن على اهللا جبدك تست
جماهد معناه وال تضعف تستكثر ما محلناك من اعباء الرسالة وتستكثر من اخلري وهذا من قوهلم حبل منني اي 

  ضعيف 
لشهوات وعلى تكاليف ولربك فاصرب اي لوجه ربك وطلب رضاه فاصرب على اذى الكفار وعلى العبادة وعن ا

والناقور الذي ينفخ فيه وهو الصور  -النبوة قال ابن زيد وعلى حرب االمحر واالسود ولقد محل امرا عظيما ص 
قاله ابن عباس وعكرمة وهو فاعول من النقر قال ابو حباب القصاب أمنا زرارة بن اوىف فلما بلغ فإذا نقر يف 

فذلك يومئذ يوم عسري اي على الكافرين الهنم يناقشون غري يسري اي بل الناقور خر ميتا قال الفجر قوله تعاىل 
  كثري شديد فاما املؤمنون فانه عليهم يسري الهنم ال يناقشون قال ابن عباس وملا قال تعاىل على الكافرين غري 

عسر النه يف نفسه يسري دل على انه يسري على املؤمنني وهذا هو دليل اخلطاب وحيتمل ان يكون امنا وصفه تعاىل بال
كذلك للجميع من املؤمنني والكافرين اال انه يكون هول الكفار فيه اكثر واشد وعلى هذا القول حيسن الوقف 

  على قوله يوم عسري انتهى 
وقوله تعاىل ذرىن ومن خلقت وحيدا اآلية ال خالف بني املفسرين ان هذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية املخزومي 



كان يلقب الوحيد اي النه ال نظريا له يف ماله وشرفه يف بيته فذكر الوحيد يف مجلة النعم اليت اعطي وان فروي انه 
مل يثبت هذا فقوله تعاىل خلقت وحيدا معناه منفردا قليال ذليال واملال املمدود قال جماهد وابن جبري هو الف دينار 

عشرة ءااللف دينار قال ع وهذا مد يف العدد وقال عمر بن  وقال سفيان بلغين انه اربعة ءااللف وقاله قتادة وقيل
  اخلطاب املال املمدود الزيع املستغل مشاهرة 

وبنني شهودا اي حضورا قيل عشرة وقيل ثالثة عشر قال الثعليب اسلم منهم ثالثة خالد بن الوليد وهشام وعمارة 
  ولده حىت هلك انتهى قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه اآلية يف نقصان من ماله و

  ومهدت له متهيدا قال سفيان املعىن بسطت له العيش بسطا 
وقوله تعاىل كال ردع وزجر له على امنيته وأرهقه معناه اكلفه مبشقة وعسر وصعود عقبة يف نار جهنم روى ذلك 

  للغة العقبة الشاقة كلما وضع عليها شيء من االنسان ذاب مث يعود والصعود يف ا -ابو سعيد اخلدري عن النيب ص 
وقوله تعاىل خمربا عن الوليد انه فكر وقدر االية روى مجهور من املفسرين ان الوليد مسع من القرءان ما اعجبه 

ومدحه مث مسع كذلك مرارا حىت كاد ان يقارب االسالم وقال واهللا لقد مسعت من حممد كالما ما هو من كالم 
وة وان عليه لطالوة وان اعاله ملثمر وان اسفله ملغدق وانه يعلو وما يعلى االنس وال هو من كالم اجلن ان له حلال

  فقالت قريش صبأ الوليد واهللا لتصبأن قريش فقال ابو جهل انا اكفيكموه فحاجه 

ابو جهل ومجاعة حىت غضب الوليد وقال تزعمون أن حممدا جمنون فهل رأيتموه خينق قط قالوا ال قال تزعمون انه 
تموه ينطق بشعر قط قالوا ال قال تزعمون أنه كاهن فعل رأيتموه يتكهن قط قالوا ال قال تزعمون انه شاعر فهل رأي

كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب قط قالوا ال وكانوا يسمونه قبل النبوة االمني لصدقه فقالت قريش ما 
احر فقال اما هذا فيشبه والفاظ الرواة هنا عندك فيه فتفكر يف نفسه فقال ما ارى فيه شيأ مما ذكرمتوه فقالوا هو س

  متقاربة املعاىن من رواية الزهري وغريه 
  وقوله تعاىل فقتل كيف قدر قال الثعليب وغريه قتل معناه لكن انتهى 

وبسر اي قطب ما بني عينيه واربد وجهه مث ادبر عن اهلدى بعد ان أقبل إليه وقال أن هذا االسحر يؤثر أي يروى 
  مد عن غريه أي يرويه حم

  وسقر هي الدرك السادس من النار ال تبقى على من القي فيها وال تذر غاية من العذاب اال وصلته اليه 
وقوله تعاىل لواحة للبشر قال ابن عباس ومجهور الناس معناه مغرية للبشرات وحمرقة للجلود مسودة هلا فالبشر مجع 

من الح يلوح اذا ظهر فاملعىن اهنا تظهر للناس وهم البشر من  بشرة وقال احلسن وابن كيسان لواحة بناء مبالغة
  مسرية مخسمائة عام وذلك لعظمها وهوهلا وزفريها 

وقوله تعاىل عليها تسعة عشر ال خالف بني العلماء اهنم خزنة جهنم احمليطون بامرها الذين اليهم مجاع امر زبانيتها 
لوا ولو كان هذا حقا فان هذا العدد قليل وقال ابو جهل هؤالء وروي ان قريشا ملا مسعت هذا كثر لغطهم فيه وقا

  تسعة عشرة وانتم الدهم اي الشجعان افيعجز عشرة منا عن رجل منهم اىل غري هذا من اقواهلم السخيفة 
وقوله تعاىل وما جعلنا اصحاب النار اال مالئكة تبيني لفساد اقوال قريش اي انا جعلناهم خلقا ال قبل الحد من 

ناس هبم وجعلنا عدهتم هذا القدر فتنة للكفار ليقع منهم من التعاطى والطمع يف املبالغة ما وقع وليستيقن اهل ال
  الكتاب التوارة واالجنيل ان هذا القرءان من 



عند اهللا اذ هم جيدون هذه العدة يف كتبهم املنزلة قال هذا املعىن ابن عباس وغريه وبورود احلقائق من عند اهللا عز و 
  جل يزداد كل ذي اميان اميانا ويزول الريب عن املصدقني من اهل الكتاب ومن املؤمنني 

وقوله سبحانه وليقول الذين يف قلوهبم مرض اآلية نوع من الفتنة هلذا الصنف املنافق او الكافر اي حاروا ومل يهتدوا 
ان يكون هذا من عند اهللا قال احلسني بن ملقصد احلق فجعل بعضهم يستفهم بعضا عن مراد اهللا هبذا املثل استبعادا 

الفضل السورة مكية ومل يكن مبكة نفاق وامنا املرض يف هذه اآلية االضطراب وضعف االميان مث قال تعاىل وما يعلم 
جنود ربك اال هو اعالما بان االمر فوق ما يتوهم وان اخلرب امنا هو عن بعض القدرة ال عن كلها ت صوابه ان 

ملقدورات ال عن كلها وهذا هو مراده اال تراه قال يف قوله تعاىل وال حييطون بشيء من علمه قال يقول عن بعض ا
يعىن بشيء من معلوماته الن علمه تعاىل ال يتجزأ فافهم راشدا والسموات كلها عامرة بانواع من املالئكة كلهم يف 

ال جماهد والضمري يف قوله وما هي للنار عبادة متصلة وخشوع دائم ال فترة يف شيء من ذلك وال دقيقة واحدة ق
املذكورة اي يذكر هبا البشر فيخافوهنا فيطيعون اهللا وقال بعضهم قوله وما هي يراد هبا احلال واملخاطبة والنذارة 

وأقسم تعاىل بالقمر وما بعده تنبيها على النظر يف ذلك والفكر املؤدي اىل تعظيمه تعاىل وحتصيل معرفته تعاىل مالك 
ل وقوام الوجود ونور السموات واالرض ال اله اال هو العزيز القهار وادبر الليل معناه وىل واسفر الصبح اضاء الك

وانتشر ضوءه قال ابن زيد وغريه الضمري يف قوله اهنا إلحدى الكرب جلهنم وحيتمل ان يكون الضمري للنذارة وامر 
  كبرية ولعله وهم من الناسخ انتهى  اآلخرة فهو للحال والقصة ص والكرب مجع كربى ويف ع مجع

   -وقوله سبحانه نذيرا للبشر هو حممد ص 
  وقوله سبحانه 

ملن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر قال احلسن هو وعيد حنو قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مث قوى سبحانه 
رهتن بسوء عمله وقال الضحاك املعىن كل هذا املعىن بقوله كل نفس مبا كسبت رهينة اذ لزم هبذا القول ان املقصر م

  نفس حقت عليها كلمة العذاب وال يرهتن تعاىل احدا من اهل اجلنة ان شاء اهللا 
وقوله تعاىل اال اصحاب اليمني استثناء ظاهره االنفصال تقديره لكن اصحاب اليمني يف جنات ص يف جنات اي هم 

قاء حاال من الضمري يف يتساءلون انتهى قال ابن عباس اصحاب يف جنات فيكون خرب مبتدا حمذوف م واعربه ابو الب
اليمني هنا املالئكة وقال الضحاك هم الذين سبقت هلم من اهللا احلسىن وقال احلسن وابن كيسان هم املسلمون 

املخلصون ليسوا مبرهتنني ت واسند ابو عمر بن عبد الرب عن علي بن ايب طالب يف قوله تعاىل كل نفس مبا كسبت 
  رهينة اال اصحاب اليمني قال اصحاب اليمني اطفال املسلمني انتهى من التمهيد 

  وقوهلم ما سلككم اي ما ادخلكم فيحتمل ان يكون من قول اصحاب اليمني اآلدميني او من قول املالئكة 
عرفة به واخلشوع له ومل وقوله تعاىل قالوا يعىن الكفار مل نك من املصلني اآلية ويف نفي الصالة يدخل االميان باهللا وامل

نك نطعم املسكني يشمل الصدقة فرضا كانت او نفال واخلوض مع اخلائضني عرفه يف الباطل والتكذيب بيوم الدين 
كفر صراح حىت اتانا اليقني يعىن املوت قاله املفسرون قال ع وعندي ان اليقني صحة ما كانوا يكذبون به من 

تقدم ذكر احاديث الشفاعة قال الفخر واحتج اصحابنا هبذه اآلية على ان  الرجوع اىل اهللا والدار اآلخرة وقد
  الكفار يعذبون بترك فروع الشريعة واالستقصاء فيه قد ذكرناه يف احملصول انتهى 

وقوله تعاىل يف صفة الكفار املعرضني كأهنم محر مستنفرة اثبات جلهلهم الن احلمر من جاهل احليوان جدا ويف حرف 
  محر نافرة قال ابن عباس وابو هريرة ومجهور من اللغويني ابن مسعود 



القسورة االسد وقيل غري هذا بل يريد كل امرئي منهم اي من هؤالء ان يؤتى صحفا منشرة اي يريد كل انسان 
  منهم ان ينزل عليه كتاب من اهللا ومنشرة اي منشورة غري مطوية 

قال بل ال خيافون اآلخرة املعىن هذه هي العلة والسبب يف وقوله كال رد على ارادهتم اي ليس االمر كذلك مث 
اعراضهم فكان جهلهم باآلخرة سبب امتناعهم من اهلدى حىت هلكوا مث اعاد تعاىل الرد والزجر بقوله كال واخرب 

حانه ان هذا القول والبيان وهذه احملاورة جبملتها تذكرة فمن شاء ووفقه اهللا لذلك ذكر معاده فعمل له مث اخرب سب
ان ذكر االنسان معاده وجريه اىل فالحه امنا هو كله مبشيئة اهللا تعاىل وليس يكون شيء اال هبا وقرأ ابو عمرو 

  وعاصم وابن كثري يذكرون بالياء من حتت 
وقوله سبحانه هو اهل التقوى وأهل املغفرة خرب جزم معناه أن اهللا عز و جل أهل بصفاته العلى ونعمه اليت ال حتصى 

يتقي ويطاع امره وحيذر عصيانه وانه بفضله وكرمه اهل ان يغفر لعباده اذا اتقوه روى ابن ماجه عن انس ان الن 
قرأ هذه اآلية هو اهل التقوى واهل املغفرة فقال قال اهللا تعاىل انا اهل ان اتقى فال جيعل معى اله آخر  -النيب ص 

  له واخرجه ابو عيسى الترمذي مبعناه وقال حديث حسن انتهى فمن اتقاين فلم جيعل معى اهلا آخر فانا اهل ان اغفر 
  تفسري سورة القيامة وهي مكية بامجاع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله عز و جل ال اقسم بيوم القيامة وال اقسم بالنفس اللوامة هذه قراءة اجلمهور 

ال زائدة وقال الفراء ال نفى لكالم الكفار  وقرأ ابن كثري ال قسم بيوم القيامة وال قسم فقيل على قراءة اجلمهور
وزجر هلم ورد عليهم ومجهور املتأولني على ان اهللا تعاىل اقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة اقسم سبحانه بيوم 

القيامة تنبيها منه على عظمه وهوله قال احلسن النفس اللوامة هي اللوامة لصاحبها يف ترك الطاعة وحنو ذلك فهي 
ذا ممدوحة ولذلك اقسم اهللا هبا وقال ابن عباس وقتادة اللوامة هي الفاجرة اللوامة لصاحبها على ما فاته من على ه

سعي الدنيا واعراضها وعلى هذا التأويل حيسن نفي القسم هبا والنفس يف اآلية اسم جنس قال ع وكل نفس 
فني مرة تلوم على ترك الطاعة ومرة تلوم على فوت متوسطة ليست باملطمئنة وال باالمارة بالسوء فاهنا لوامة يف الطر

ما تشتهى فاذا اطمأنت خلصت وصفت قال الثعليب وجواب القسم حمذوف تقديره لتبعثن دل عليه قوله احيسب 
االنسان الن جنمع عظامه اي لالحياء والبعث واالنسان هنا الكافر املكذب بالبعث انتهى والبنان االصابع ونسوي 

تقنها سوية قاله القتيب وهذا كله عند البعث وقال ابن عباس ومجهور املفسرين املعىن بل حنن قادرون ان بنانه معناه ن
نسوى بنانه اي جنعل اصابع يديه ورجليه شيأ واحدا كخف البعري او كحافر حلمار ال ميكنه ان يعمل هبا شيأ ففي 

  هذا توعد ما والقول االول اجرى مع رصف الكالم 
ان ليفجر امامه معناه ان االنسان امنا يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها ابدا راكبا رأسه ومطيعا امله بل يريد االنس

ومسوفا توبته قال البخاري ليفجر امامه يقول سوف اتوب سوف اعمل انتهى قال الفخر قوله ليفجر امامه فيه 
فعن ابن جبري يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول قوالن االول ليدوم على فجورة فيما يستقبله من الزمان ال ينزع عنه 

سوف اتوب سوف اتوب حىت ياتيه املوت على شر احواله واسوإ اعماله القول الثاين يفجر امامه اي يكذب مبا 
  امامه من البعث واحلساب الن من كذب حقا كان مفاجرا والدليل 

ذلك تكذيبا له انتهى وسؤال الكفار ايان هو على على هذا القول قوله تعاىل يسئل ايان يوم القيامة اي مىت يكون 
معىن التكذيب واهلزء وايان مبعىن مىت وقرأ نافع وعاصم خبالف برق البصر بفتح الراء مبعىن ملع وصار له بريق وحار 



عند املوت وقرأ ابو عمرو وغريه بكسرها مبعىن شخص واملعىن متقارب قال جماهد هذا عند املوت وقال احلسن هذا 
يوم القيامة قال ابو عبيدة ومجاعة من اللغويني اخلسوف والكسوف مبعىن واحد وقال ابن ايب اويس الكسوف يف 

قال ال تقولوا كسفت الشمس  -ذهاب بعض الضوء واخلسوف ذهاب مجيعه وروى عروة وسفيان ان النيب ص 
مع بينهما فقال عطاء جيمعان ولكن قولوا خسفت وقرأ ابن مسعود ومجع بني الشمس والقمر واختلف يف معىن اجل

فيقذفان يف النار وقيل يف البحر فيصريا نار اهللا العظمى وقيل جيمع الضوءان فيذهب هبما قال الثعليب وقال علي 
  وابن عباس جيعالن يف نور احلجب انتهى 

   يقول االنسان يومئذ أين املفر اي اين الفرار كال ال وزر اي ال ملجأ واملستقر موضع االستقرار
وقوله تعاىل ينبؤ االنسان يومئذ مبا قدم واخر اي يعلم بكل ما فعل وجيده حمصال وقال ابن عباس وابن مسعود مبا 

  قدم يف حياته وما اخر من سنة بعد مماته 
وقوله تعاىل بل االنسان على نفسه بصرية قال ابن عباس وغريه اي لالنسان على نفسه من نفسه بصرية رقباء 

م جوارحه وحفظته وحيتمل ان يكون املعىن بل االنسان على نفسه شاهد ودليله قوله تعاىل كفى يشهدون عليه وه
بنفسك اليوم عليك حسيبا قال الثعليب قال ابان بن ثعلب البصرية والبينة والشاهد مبعىن انتهى وحنوه للهروي قال 

  وشاهدا مبصرا على نفسه  ع واملعىن على هذا التأويل الثاين ان يف االنسان ويف عقله وفطرته حجة
ولو القي معاذيره اي ولو اعتذر عن قبيح افعاله فهو يعلمها قال اجلمهور املعاذير مها مجع معذرة وقال الضحاك 

  والسدي هي الستور بلغة اليمن يقولون 

  للستر املعذار 
ابن عباس قال كان النيب  وقوله تعاىل ال حترك به لسانك اآلية قال كثري من املفسرين وهو يف صحيح البخاري عن

يعاجل من التنزيل شدة وكان مما حيرك شفتيه خمافة ان يذهب عنه ما يوحي اليه فنزلت اآلية بسبب ذلك  -ص 
  واعلمه تعاىل انه جيمعه له يف صدره 

  وقوله وقرءانه حيتمل ان يريد وقراءته اي تقرأه انت يا حممد 
فاتبع قرآنه قال البخاري قال ابن عباس فاتبع اي اعمل به وقال  وقوله فإذا قراناه أي قرأه امللك الرسول عنا

البخاري ايضا قوله انا علينا مجعه وقرءانه اي تاليف بعضه اىل بعض فاذا قرأناه فاتبع قرءانه اي ما مجع فيه فاعمل مبا 
  امرك وانته عما هناك انتهى 

  بينه لك وقال البخاري ان نبينه على لسانك وقوله تعاىل مث ان علينا بيانه قال قتادة ومجاعة معناه ان ن
وقوله تعاىل كال بل حتبون العاجلة اي الدنيا وشهواهتا قال الغزايل يف االحياء اعلم ان رأس اخلطايا املهلكة هو حب 
 الدنيا ورأس اسباب النجاة هو التجايف بالقلب عن دار الغرور وقال رمحه اهللا اعلم انه ال وصول اىل سعادة لقاء اهللا

سبحانه يف اآلخرة اال بتحصيل حمبته واالنس به يف الدنيا وال حتصل احملبة اال باملعرفة وال حتصل املعرفة اال بدوام 
الفكر وال حيصل االنس اال باحملبة ودوام الذكر وال تتيسر املواظبة على الذكر والفكر اال بانقالع حب الدنيا من 

نيا وشهواهتا وال ميكن ترك املشتهيات اال بقمع الشهوات وال تنقمع القلب وال ينقلع ذلك اال بترك لذات الد
الشهوات بشيء كما تنقمع بنار اخلوف احملرقة للشهوات انتهى وقرأ ابن كثري وغريه حيبون ويذرون بالياء على 

رة النعمة ذكر الغائب وملا ذكر سبحانه اآلخرة اخرب بشيء من حال اهلها فقال وجوه يومئذ ناضره اي ناعمة والنض
  ومجال البشرة قال احلسن وحق هلا ان تنضر وهي تنظر اىل خالقها 



وقوله تعاىل اىل رهبا ناظرة محل مجيع اهل السنة هذه اآلية على اهنا متضمنة رؤية املؤمنني هللا عز و جل بال تكييف 
  وال حتديد كما 

رءيات يف شيء فانه ليس كمثله شيء ال هو معلوم موجود ال يشبه املوجودات كذلك هو سبحانه مرءي ال يشبه امل
اله اال هو وقد تقدم استيعاب الكالم على هذه املسئلة وما يف ذلك من صحيح االحاديث والباسرة العابسة املغمومة 
النفوس والبسور اشد العبوس وامنا ذكر تعاىل الوجوه النه فيها يظهر ما يف النفس من سرور او غم واملراد اصحاب 

  اقرة املصيبة اليت تكسر فقار الظهر وقال ابو عبيدة هي من فقرت البعري اذا ومست انفه بالنار الوجوه والف
وقوله تعاىل كال اذا بلغت زجر وتذكري ايضا مبوطن من مواطن اهلول وهي حالة املوت الذي ال حميد عنه وبلغت 

لكن مجع من حيث ان النفس املرادة يريد النفس والتراقي مجع ترقوة وهي عظام اعلى الصدر ولكل احد ترقوتان 
اسم جنس والتراقي هي موارية للحالقيم فاالمر كله كناية عن حال احلشرجة ونزع املوت يسره اهللا علينا مبنه 
وجعله لنا راحة من كل شر واختلف يف معىن قوله تعاىل وقيل من راق فقال ابن عباس ومجاعة معناه من يرقي 

ناه اهل املريض وقال ابن عباس ايضا وسليمان التيمي ومقاتل هذا القول للمالئكة ويطب ويشفي وحنو هذا مما يتم
  واملعىن من يرقي بروحه اي يصعد هبا اىل السماء امالئكة الرمحة ام مالئكة العذاب 

  وظن انه الفراق اي ايقن وهذا يقني فيما مل يقع بعد ولذلك استعملت فيه لفظة الظن 
بالساق قال ابن املسيب واحلسن هي حقيقة واملراد ساقا امليت عند تكفينه اي لفهما وقوله تعاىل والتفت الساق 

  الكفن وقيل هو التفافهما من شدة املرض وقيل غري هذا 
وقوله تعاىل فال صدق وال صلى اآلية قال مجهور املتأولني هذه اآلية كلها امنا نزلت يف ايب جهل قال ع مث كادت 

قوله يتمطي فاهنا كانت مشيته وقوله فال صدق وال صلى تقديره فلم يصدق ومل يصل فال هذه اآلية ان تصرح به يف 
  يف اآلية نفي ال عاطفة ص قوله فال صدق فيه دليل على ان ال تدخل على املاضي فتنفيه كقول الراجز 

  ... واي عبد لك ال املا ... ان تغفر اللهم تغفر حبما 
وذهب قوم اىل انه من الصدقة واالول اصوب ويتمطى معناه ميشي املطيطاء  انتهى وصدق معناه برسالة اهللا ودينه

وهي مشية بتبختر وهي مأخوذة من املطا وهو الظهر النه يتثىن فيها زاد ص وقيل اصله يتمطط اي بتمدد يف مشيه 
  ومد منكبيه انتهى 

  وقوله اوىل لك وعيد 
جار واالنتهار والعرب تستعمل هذه الكلمة زجرا ومنه فاوىل وعيد ثان وكرر ذلك تاكيدا ومعىن اوىل لك االزد

لبب ابا جهل يوما يف الطحاء وقال له ان اهللا يقول لك اوىل لك فاوىل فنزل  -فاوىل هلم طاعة ويروى ان النيب ص 
  ... فاوىل لنفسي اوىل هلا ... مهمت بنفسي كل اهلموم ... القرءان على حنوها ويف شعر اخلنساء 

سب توبيخ وسدى معناه مهمال ال يومر وال ينهى مث قرر تعاىل احوال ابن ءادم يف بدايته اليت اذا وقوله تعاىل احي
  تأملت ام ينكر معها جواز البعث من القبور عاقل والعلقة القطعة من الدم 

تعاىل فخلق فسوى اي فخلق اهللا منه بشرا مركبا من اشياء خمتلفة فسواه شخصا مستقال والزوجني النوعني مث وقف 
كان اذا قرأ هذه اآلية قال بلى  -توقيف توبيخ بقوله أليس ذلك بقادر على ان حيىي املوتى روي ان النيب ص 

  وروي انه كان يقول سبحانك اللهم وحبمدك بلى انظر سنن اىب داود 



  تفسري سورة االنسان قيل مكية وقيل مدنية 
   تطع منهم ءامثا او كفورا والباقي ومدين وقال احلسن وعكرمة منها ءاية مكية وقي قوله تعاىل وال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل هل اتى على االنسان اآلية هل يف كالم العرب قد جتيء مبعىن قد حكاه سيبويه لكنها ال ختلو من تقرير 

به ءادم وقال اكثر وباهبا املشهور االستفهام احملض والتقرير احيانا قال ابن عباس هل مبعىن قد واالنسان يراد 
املتأولني هل تقرير واالنسان اسم جنس اي اذا تأمل كل انسان نفسه علم بانه قد مر حني من الدهر عظيم مل يكن 

فيه شيأ مذكورا وهذا هو القوي ان االنسان اسم جنس وان اآلية جعلت عربة لكل احد من الناس ليعلم ان اخلالق 
ورا يف موضع حال من االنسان او يف موضع صفة حلني والعائد عليه له قادر على اعادته ص مل يكن شيأ مذك

  حمذوف اي مل يكن فيه انتهى 
وقوله تعاىل انا خلقنا االنسان اآلية االنسان هنا اسم جنس بال خالف وامشاج معناه اخالط قيل هو امشاج ماء 

وقع صفة للمفرد وهو قوله نطفة انتهى  الرجل مباء املرأة ونقل الفخر ان االمشاج لفظ مفرد وليس جبمع بدليل انه
  نبتليه اي خنتربه باالجياد والكون يف الدنيا وهو حال من الضمري يف خلقنا كانه قال خمتربين له بذلك 

وقوله تعاىل فجعلناه مسيعا بصريا عطف مجلة نعم على مجلة نعم وقيل املعىن فلنبلتيه جعلناه مسيعا بصريا وهديناه 
   ارشدناه وحيتمل ان يكون مبعىن حيتمل ان يكون مبعىن

اريناه وليس اهلدى يف هذه اآلية مبعىن خلق اهلدى واالميان وعبارة الثعليب هديناه السبيل بينا له وعرفناه طريق اهلدى 
  والضالل واخلري والشر كقوله وهديناه النجدين انتهى 

ع بار قال احلسن هم الذين ال يؤذون الذر وال وقوله تعاىل إما شاكرا واما كفورا حاالن وقسمتهما اما واالبرار مج
  يرضون الشر قال قتادة نعم قوم ميزج هلم بالكافور وخيتم له باملسك قال الفراء يقال ان يف اجلنة عينا تسمى كافورا 

وقوله تعاىل عينا قيل هو بدل من قوله كافورا وقيل هو مفعول بقوله يشربون اي ماء هذه العني من كأس عطرة 
  افور وقيل نصب عينا على املدح او باضمار اعين كالك

قوله تعاىل يشرب هبا مبنزلة يشرهبا فالباء زائدة قال الثعليب قال الواسطي ملا اختلفت احواهلم يف الدنيا اختلفت 
اشربتهم يف اآلخرة انتهى قال ص وقيل الباء يف هبا لالصالق واالختالط اي يشرب هبا عباد اهللا اخلمر كما تقول 

  ربت املاء بالعسل انتهى ش
وقوله تعاىل يفجروهنا معناه يفتقوهنا ويقودوهنا حيث شاءوا من منازهلم وقصورهم فهي جتري عند كل احد منهم 

تفجر اىل دور األنبياء واملؤمنني قال ع وهذا قول حسن مث وصف تعاىل  -ورد هبذا االثر وقيل عني يف دار النيب ص 
  ذر وخيافون يوما كان شره مستطريا اي ممتدا متصال شائعا حال االبرار فقال يوفون بالن

وقوله تعاىل على حبه حيتمل ان يعود الضمري على الطعام وهو قول ابن عباس وحيتمل ان يعود على اهللا تعاىل قاله 
  ابو سليمان الداراين 

ويف العتبية سئل مالك وقوله واسريا قال احلسن ما كان اسراهم اال مشركني الن يف كل ذي كبد رطبة اجرا ت 
عن االسري يف هذه اآلية امسلم هو أم مشرك فقال بل مشرك وكان ببدر اساري فانزلت فيهم هذه اآلية قال ابن 
رشد واالظهر محل اآلية يف كل اسري مسلما كان او كافرا انتهى يعىن وان كان سبب نزوهلا ما ذكر فهي عامة يف 

  يد اخلدري قال النيب كل اسري اىل يوم القيامة وقال ابو سع



مسكينا قال فقريا ويتيما وقال ال اب له واسريا قال اململوك واملسجون واسند القشريي يف رسالته عن مالك  -ص 
لكل شيء مفتاح ومفتاح اجلنة  -عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص 

قال اللهم  -اهللا يوم القيامة انتهى وروى الترمذي عن انس ان النيب ص  حب املساكني والفقراء الصرب هم جلساء
احيىن مسكينا وامتىن مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة فقالت عائشة مل يا رسول اهللا قال اهنم 

حيي املساكني يدخلون اجلنة قبل اغنيائهم باربعني خريفا يا عائشة ال تردى املسكني ولو بشق مترة يا عائشة ا
  وقربيهم فان اهللا يقربك يوم القيامة قال ابو عيسى هذا حديث غريب انتهى 

وقوله امنا نطعمكم اآلية قال جماهد وابن جبري ما تكلموا به ولكنه علمه اهللا من قلوهبم فاثىن عليهم لريغب يف ذلك 
قول اقمطر الرجل اذا مجع ما بني عينيه راغب ووصف اليوم بعبوس جتوز والقمطرير هو يف معىن العبوس واالربداد ت

غضبا وقال ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حىت يسيل ما بني عينيه كالقطران وعرب ابن عباس عن القمطرير بالطويل 
وعرب عنه غريه بالشديد وذلك كله قريب يف املعىن والنضرة مجال البشرة وذلك ال يكون اال مع فرح النفس وقرة 

  العني 
صربوا عام يف الصرب عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد ويف هذا يدخل كل ما خصص املفسرون من  وقوله مبا

  صوم وفقر وحنوه 
وقوله سبحانه ال يرون فيها مشسا اآلية عبارة عن اعتدال هوائها وذهاب ضرري احلر والقر والزمهرير اشد الربد 

  والقوارير الزجاج والقطوف مجع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وحنوه 
وقوله تعاىل من فضة يقتضي اهنا من زجاج ومن فضة وذلك متمكن لكونه من زجاج يف شفوفه ومن فضة يف 

جوهره وكذلك فضة اجلنة شفافة قال القرطيب يف تذكرته وذلك ان لكل قوم من تراب ارضهم قواريرا وان تراب 
  اجلنة فضة 

  فهي قوارير من فضة قاله ابن عباس انتهى 
وقوله تعاىل قدروها تقديرا اي على قدرريهم قاله جماهد او على قدر االكف قاله الربيع وضمري قدروها يعود اما 

  على املالئكة او على الطائفني او على املنعمني 
وقوله سبحانه عينا فيها تسمى سلسبيال عينا بدل من كأس او من عني على القول الثاىن وسلسبيال قيل هو اسم 

سلس املنقاد اجلرية وقال جماهد حديدة اجلرية وقال ءاخرون سلسبيال صفة لقوله عينا وتسمى مبعىن توصف مبعىن ال
  وتشهر وكونه مصروفا مما يؤكد كونه صفة للعني ال امسا 

وقوله تعاىل حسبتهم لؤلؤا منثورا قال االمام الفخر ويف كيفية التشبيه وجوه احدها اهنم شبهوا يف حسنهم وصفاء 
م وانبثاثهم يف جمالسهم ومنازهلم يف انواع اخلدمة باللؤلؤ املنثور ولو كانوا صفا لشبهوا باللؤلؤ املنظوم اال ترى الواهن

انه تعاىل قال ويطوف عليهم ولدان فاذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين الثاين ان هذا من التشبيه العجيب الن اللؤلؤ 
وع شعاع بعضه على بعض الثالث اهنم شبهوا باللؤلؤ الرطب اذا نثر من اذا كان متفرقا يكون احسن يف املنظر لوق

  صدفه النه احسن وامجل انتهى 
وقوله تعاىل واذا رأيت مث قال الفراء التقدير واذا رأيت ما مث رأيت نعيما فحذفت ما وكررت الرؤية مبالغة وملكا 

قصاه كما يرى ادناه وخرجه الترمذي ويف الترمذي كبريا وهو ان ادناهم منزلة ينظر يف ملكه مسرية الف عام يرى ا
ادىن اهل اجلنة الذي له مثانون الف خادم واثنتان وسبعون زوجة  -ايضا من رواية ايب سعيد قال قال رسول اهللا ص 

وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بني اجلابية اىل صنعاء انتهى وقال سفيان امللك الكبري هو استيذان 



ئكة وتسليمهم عليهم وتعظيمهم هلم قال الثعليب قال حممد بن علي الترمذي يعىن ملك التكوين اذا ارادوا شيأ املال
كان انتهى ت ومجيع ما ذكر داخل يف امللك الكبري وقرأ نافع ومحزة عاليهم وقرأ الباقون عاليهم بالنصب واملعىن 

   فوقهم قال الثعليب وتفسري ابن عباس قال اما رأيت الرجل

  عليه ثياب يعلوها افضل منها انتهى وقرأ محزة والكساءي خضر واستربق باخلفض فيهما وباقي اآلية بني 
وتقوية لنفسه على اذى قريش واآلمث هنا هو  -وقوله سبحانه انا حنن نزلنا عليك القرءان اآلية تثبيت للنيب ص 
او كفور باهللا مث امره تعاىل بذكر ربه دأبا بكرة  الكفور واللفظ ايضا يقتضي هني االمام عن طاعة ءامث من العصاة

واصيال ومن الليل بالسجود والتسبيح الذي هو الصالة وحيتمل ان يريد قول سبحان اهللا قال ابن زيد وغريه كان 
هذا فرضا مث نسخ وقال ءاخرون هو حمكم على وجه الندب وقال ابن العريب يف احكامه اما قوله تعاىل وسبحه ليال 

 -يفعله كما تقدم وقد حيتمل ان يكون هذا خطابا للنيب ص  -فانه عبارة عن قيام الليل وقد كان النيب ص  طويال
  واالول اظهر انتهى  -واملراد اجلميع مث نسخ عنا وبقي عليه ص 

ن وقوله ان هؤالء يعىن كفار قريش حيبون العاجلة يعىن الدنيا واعلم ان حب الدنيا رأس كل خطيئة ويف احلديث ع
ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما عند الناس حيبك الناس رواه ابن ماجه وغريه باسانيد حسنة قال  -النيب ص 

ابن الفاكهاين قال القاضي ابو الوليد ابن رشد واما الباعث على الزهد فخمسة اشياء احدها اهنا فانية شاغلة 
نقص عند اهللا درجات من ركن اليها والثالث ان تركها قربة من اهللا للقلوب عن التفكر يف امر اهللا تعاىل والثاين اهنا ت

تعاىل وعلو مرتبة عنده يف درجات اآلخرة والرابع طول احلبس والوقوف يف القيامة للحساب والسؤال عن شكر 
بن النعيم واخلامس رضوان اهللا تعاىل واالمن سخطه وهو اكربها قال اهللا عز و جل ورضوان من اهللا اكرب قال ا

الفاكهاين ولو مل يكن يف الزهد يف الدنيا اال هذه اخلصلة اليت هي رضوان اهللا تعاىل لكان ذلك كافيا فنعوذ باهللا من 
  ايثار الدنيا على ذلك وقد قيل من مسي باسم الزهد فقد مسي بألف اسم ممدوح هذا مع 

لوك يف احلقيقة وهم العقالء اليثارهم الباقي ما للزاهدين من راحة القلب والبدن يف الدنيا واآلخرة فالزهاد هم امل
على الفاين وقد قال الشافعية لو اوصي العقل الناس صرف اىل الزهاد انتهى من شرح االربعني حديثا ولفظ ايب 
احلسن املاوردي وقد قيل العاقل من عقل عن اهللا امره وهنيه حىت قال اصحاب الشافعي فيمن اوصى بثلث ماله 

يكون مصروفا للزهاد الهنم انقادوا للعقل ومل يغتروا باألمل انتهى واألسر اخللقة واتساق االعضاء  العقل الناس انه
واملفاصل وعبارة البخاري اسرهم شدة اخللق وكل شيء شددته من قتب او غبيط فهو ما سور والغبيط شيء يركبه 

د به االسري مث توعدهم سبحانه بالتبديل ويف النساء شبه احملفة انتهى قال ع ومن اللفظة االسار وهو القيد الذي يش
الوعيد بالتبديل احتجاج على منكري البعث اي من هذه قدرته يف االجياد والتبديل فكيف تتعذر عليه االعادة وقال 

  الثعليب بدلنا امثاهلم تبديال قال ابن عباس يقول اهلكناهم وجئنا باطوع هللا منهم انتهى 
  لقول فيها كاليت يف سورة املزمل وقوله تعاىل ان هذه تذكرة ا

وقوله سبحانه فمن شاء اختذ اىل ربه سبيال كالم واضح ال يفتقر اىل تفسري جعلنا اهللا ممن اهتدى بانواره وعمت 
عليه بركته يف افعاله واقواله قال الباجي قال بعض اهل داود الطاءي قلت له يوما انك قد عرفت فأوصىن قال 

اخي امنا الليل والنهار مراحل يرحلها الناس مرحلة مرحلة حىت تنتهي هبم اىل ءاخر سفرهم فدمعت عيناه مث قال يا 
فان استطعت ان تقدم من اول مرحلة زادا ملا بني يدبك فافعل فان انقطاع السفر قريب واالمر اعجل من ذلك 

  من سنن الصاحلني فتزود لسفرك واقض ما انت قاض من امرك فكان باالمر قد بغتك مث قام وتركىن انتهى 



وقوله تعاىل وما تشاءون اال ان يشاء اهللا نفي لقدرهتم على االختراع واجياد املعاين يف نفوسهم وال يرد هذا وجود ما 
  هلم من االكتساب وقرأ عبد اهللا وما تشاءون اال ما شاء اهللا 

  وقوله تعاىل عليما 

  حكمة ال يعلمها إال هو سبحانه حكيما معناه يعلم ما ينبغي ان ييسر عبده اليه ويف ذلك 
  تفسري سورة واملرسالت وهي مكية يف قول اجلمهور 

وقيل فيها من املدين قوله تعاىل واذا قيل هلم اركعواال يركعون قال ابن مسعود نزلت هذه السورة وحنن مع النيب ص 
  حبراء احلديث  -

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ياح يتبع بعضها بعضا قاله ابن عباس وابن مسعود وجماهد وقتادة وقيل قوله تعاىل واملرسالت عرفا يعىن الر

املرسالت املالئكة وقيل مجاعات االنبياء وعرفا معناه افضاال من اهللا تعاىل وحيتمل ان يريد بقوله عرفا اي متتابعة 
ا الناس ويعهدوهنا مث وحيتمل ان يريد باالمر املعروف وحيتمل ان يكون عرفا مبعىن واملرسالت الرياح اليت يعرفه

عقب بذكر الصنف الضار منها وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغريه واختلف يف قوله والناشرات فقال 
ابن مسعود واحلسن وجماهد وقتادة هي الرياح تنشر رمحة اهللا ومطره وقيل املالئكة وقيل غري هذا والفارقات قال 

احلق والباطل واحلالل واحلرام وقيل هي ءايات القرءان واما امللقيات ذكرا  ابن عباس وغريه هي املالئكة تفرق بني
فهي يف قول اجلمهور املالئكة وقال ءاخرون هي الرسل والذكر الكتب املنزلة والشرائع ومضمناهتا واملعىن ان 

  الذكر يلقى باعذار وانذار 
  وقوله تعاىل امنا توعدون لواقع 

م واالشارة اىل البعث واحوال القيامة والطمس حمو االثر فطمس النجوم ذهاب هو اجلواب الذي وقع عليه القس
  ضوءها وفرج السماء هو بانفطارها وانشقاقها 

واذا الرسل اقتت اي مجعت مليقات يوم معلوم وقرأ ابو عمرو وحده وقتت والواو هي األصل الهنا من الوقت 
  الزمة جاز ان تبدل منها مهزة انتهى واهلمزة بدل قال الفراء كل واو انضمت وكانت ضمتها 

وقوله تعاىل الىي يوم اجلت تعجيب وتوقيف على عظم ذلك اليوم وهوله مث فسر ذلك بقوله ليوم الفصل يعىن بني 
اخللق يف منازعتهم وحساهبم ومنازهلم من جنة او نار ومن هذه اآلية انتزع القضاة اآلجال يف احلكومات ليقع فصل 

مث عظم تعاىل يوم الفصل بقوله وما ادراك ما يوم الفصل على حنو قوله وما ادراك ما احلاقة وغري  القضاء عند متامها
  ذلك مث اثبت الويل للمكذبني والويل هو احلرب واحلزن على نوائب حتدث باملرء ويروى انه واد يف جهنم 

عهم بضم العني على استيناف اخلرب وروي وقوله عز و جل امل هنلك االولني مث نتبعهم اآلخرين اآلية قرأ اجلمهور نتب
عن ايب عمرو نتبعهم جبزم العني عطفا على هنلك وهي قراءة االعرج فمن قرأ االوىل جعل االولني االمم اليت تقدمت 
قريشا بامجعها مث اخرب انه يتبع اآلخرين من قريش وغريهم سنن اوالئك اذا كفروا وسلكوا سبيلهم ومن قرأ الثانية 

مث  -ني قوم نوح وابراهيم ومن كان معهم واآلخرين قوم فرعون وكل من تأخر وقرب من مدة النيب ص جعل االول
قال كذلك نفعل باجملرمني اي يف املستقبل فيدخل هنا قريش وغريها واما تكرار قوله تعاىل ويل يومئذ للمكذبني يف 

ما يقتضى التصديق فجاء الوعيد على التكذيب هذه السورة فقيل ذلك ملعىن التأكيد فقط وقيل بل يف كل ءاية منها 



بذلك الذي يف اآلية واملاء املهني معناه الضعيف والقرار املكني الرحم وبطن املرأة والقدر املعلوم هو وقت الوالدة 
  ومعناه معلوم عند اهللا وقرأ نافع والكساءي فقدرنا 

ر ومن التقدير والتوقيت ت ويف كالم ع تلفيف وقال بتشديد الدال والباقون بتخفيفها ومها مبعىن من القدرة والقد
  غريه فقدرنا بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة وهو حسن 

انه فسر القادرون باملقدرين والكفات  -وقوله القادرون يرجح قراءة اجلماعة اال ان ابن مسعود روى عن النيب ص 
رجل شعره اذا مجعه خبرقة واالرض تكفت االحياء على ظهرها الستر والوعاء اجلامع للشيء بامجاع تقول كفت ال

وتكفت االموات يف بطنها وخرج الشعيب اىل جنازة فنظر اىل اجلبانة فقال هذه كفات املوتى مث نظر اىل البيوت فقال 
تفعة وهذه كفات االحياء قال ع وملا كان القرب كفاتا كالبيت قطع من سرق منه والرواسى اجلبال والشوامخ املر

والفرات الصايف العذب والضمري يف قوله انطلقوا هو للمكذبني الذين هلم الويل مث بني املنطلق اليه قال عطاء الظل 
الذي له ثالث شعب وهو دخان جهنم وقال ابن عباس هذه املخاطبة تقال يومئذ لعبدة الصليب اذا اتبع كل احد 

ال ظله ويقال لعبدة الصليب انطلقوا اىل ظل معبودكم وهو ما كان يعبد فيكون املؤمنون يف ظل اهللا وال ظل ا
الصليب له ثالث شعب مث نفى تعاىل عنه حماسن الظل والضمري يف اهنا جلهنم ترمى بشرر كالقصر اي مثل القصور 
من البنيان قاله ابن عباس ومجاعة من املفسرين وقال ابن عباس ايضا القصر خشب كنا يف اجلاهلية ندخره للشتاء 

قرأ ابن عباس كالقصر بفتح الصاد مجع قصرة وهي اعناق النخل واالبل وقال ابن عباس جذور النخل واختلف يف و
اجلماالت فقال مجهور من املفسرين هي مجع مجال كرجال ورجاالت وقال ءاخرون اراد بالصفر السود وقال مجهور 

اجلماالت حبال السفن وهي احلبال العظام اذا الناس بل الصفر الفاقعة الهنا اشبه بلون الشرر وقال ابن عباس 
مجعت مستديرة بعضها اىل بعض وقرأ ابن عباس مجالة بضم اجليم من اجلملة ال من اجلمل مث خاطب تعاىل نبيه عليه 

  السالم بقوله هذا 

  يوم ال ينطقون اآلية وهذا يف موطن خاص اذ يوم القيامة هو مواطن 
كم خماطبة للكفار يومئذ مث وقفهم بقوله فإن كان لكم كيد فكيدون اي ان كان وقوله تعاىل هذا يوم الفصل مجعنا

لكم حيلة او مكيدة تنجيكم فافعلوها مث ذكر سبحانه حالة املتقني وما اعدهلم والظالل يف اجلنة عبارة عن تكاثف 
  االشجار وجودة املباىن واال فال مشس توذي هناك حىت يكون ظل جيري من حرها 

 كلوا ومتتعوا استيناف خطاب لقريش على معىن قل هلم يا حممد وهذه صيغة امر معناها التهديد والوعيد وقوله تعاىل
  ومن جعل هذه اآلية مدنية قال هي يف املنافقني 

وقوله تعاىل واذا قيل هلم اركعوا ال يركعون قال قتادة واجلمهور هذه حال كفار قريش يف الدنيا يدعوهم النيب ص 
وذكر الركوع عبارة عن مجيع الصالة وقيل هي حكاية حال املنافقني يف اآلخرة يوم يدعون اىل  فال جييبون -

  السجود فال يستطعيون على ما تقدم قاله ابن عباس وغريه 
وقوله تعاىل فباي حديث بعده يؤمنون يؤيد ان اآلية كلها يف قريش واملراد باحلديث هنا القرءان وروي عن يعقوب 

  بالتاء من فوق على املواجهة ورويت عن ابن عامر  انه قرأ تؤمنون
  تفسري سورة عم يتساءلون وهي مكية بامجاع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



قوله عز و جل عم يتساءلون اصل عم عن ما ادغمت النون يف امليم الشتراكها يف الغنة فبقي عما يف اخلرب ويف 
  نه وبني اخلرب االستفهام مث حذفوا االلف يف االستفهام فرقا بي

مث من العرب من خيفف امليم فيقول عم وهذا االستفهام بعم استفهام توقيف وتعجيب والنبأ العظيم قال ابن عباس 
وقال جماهد هو القرءان خاصة وقال قتادة ايضا هو البعث من القبور  -وقتادة هو الشرع الذي جاء به حممد ص 

وهم واكثر النحاة ان قوله عن النبأ العظيم متعلق يتساءلون وقال والضمري يف يتساءلون لكفار قريش ومن حنا حن
الزجاج الكالم تام يف قوله عم يتساءلون مث كان مقتضى القول ان جييب جميب فيقول يتساءلون عن النبأ العظيم وله 

وكهانة اىل امثلة يف القرءان اقتضاها اجياز القرءان وبالغته واختالفهم هو شك بعض وتكذيب بعض وقوهلم سحر 
  غري ذلك من باطلهم 

وقوله تعاىل كال سيعلمون رد على الكفار يف تكذيبهم ووعيد هلم يف املستقبل وكرر عليهم الزجر والوعيد تاكيدا 
واملعىن سيعلمون عاقبة تكذيبهم مث وقفهم تعاىل ودهلم على ءاياته وغرائب خملوقاته وقدرته اليت توجب للناظر فيها 

االميان باهللا تعاىل ت ويف ضمن ذلك تعديد نعمه سبحانه اليت جيب شكرها واملهاد الفراش املمهد االقرار بالبعث و
  وشبه اجلبال باالوتاد الهنا متنع االرض ان متيد هبم 

وخلقناكم ازواجا اي انواعا والسبات السكون وسبت الرجل معناه استراح وروينا يف سنن ايب داود عن معاذ بن 
قال ما من مسلم يبيت على ذكر اهللا طاهرا فيتعار من الليل فيسال اهللا تعاىل خريا من امور  -جبل عن النيب ص 

حنوا مما يوضع  -الدنيا واآلخرة اال اعطاه اهللا اياه وروى ابو داود عن بعض ءال ام سلمة قال كان فراش النيب ص 
كذلك من حيث يغشى االشخاص فهي االنسان يف قربه وكان املسجد عند رأسه انتهى ولباسا مصدر وكان الليل 

تلبسه وتتدرعه والنهار معاشا على حذف مضاف او على النسب والسبع الشداد السموات والسراج الشمس 
  والوهاج احلار املضطرم االتقاد املتعاىل اللهب قال ابن عباس وغريه املعصرات السحائب القاطرة وهو 

ملاء وهذا قول اجلمهور والثجاج السريع االندفاع كما يندفع ماخوذ من العصر الن السحاب ينعصر فيخرج منه ا
وقد قيل له ما افضل احلج فقال العج والثج اراد التضرع اىل اهللا تعاىل  -الدم من عروق الذبيحة ومنه قوله ص 

ماعات بالدعاء اجلهري وذبح اهلدي والفافا اي ملتفة االغصان واالوراق ويوم الفصل هو يوم القيامة واالفواج اجل
  يتلو بعضها بعضا وفتحت السماء بتشديد التاء قراءة نافع وايب عمرو وابن كثري وابن عامر والباقون دون تشديد 
وقوله تعاىل فكانت ابوابا قيل معناه تتشقق حىت يكون فيها فتوح كاالبواب يف اجلدرات وقيل اهنا تتقطع السماء 

ول احسن وقد قال بعض اهل العلم تنفتح يف السماء ابواب قطعا صغارا حىت تكون كألواح االبواب والقول اال
  للمالئكة من حيث ينزلون ويصعدون 

وقوله تعاىل فكانت سرابا عبارة عن تالشيها بعد كوهنا هباء منبثا ومرصادا موضع الرصد وقيل مرصادا مبعىن راصد 
س وابن عمر احلقب مثانون سنة وقال واالحقاب مجع حقب وهي املدة الطويلة من الدهر غري حمدودة وقال ابن عبا

انه ثالثون الف سنة وقد اكثر الناس يف هذا والالزم ان اهللا تعاىل اخرب عن الكفار اهنم  -ابو امامة عن النيب ص 
يلبثون احقابا كلما مر حقب جاء غريه اىل غري هناية جنانا اهللا من سخطه قال احلسن ليس لالحقاب عدة اال اخللود 

  يف النار 
وله سبحانه ال يذوقون فيها بردا اآلية قال اجلمهور الربد يف اآلية مس اهلواء البارد اي ال ميسهم منه ما يستلذ وق

وقال ابو عبيدة وغريه الربد يف اآلية النوم والعرب تسميه بذلك النه يربد سورة العطش وقال ابن عباس الربد 



  ما يسيل من اجسام اهل النار من صديد وحنوه  الشراب البارد املستلذ وقال قتادة ومجاعة الغساق هو
وقوله تعاىل وفاقا معناه العماهلم وكفرهم وال يرجون قال ابو عبيدة وغريه معناه ال خيافون وقال غريه الرجاء هنا 

  على بابه وكذابا مصدر لغة فصيحة 

فلن نزيدكم اال عذابا ورواه ابو ميانية وعن ابن عمر قال ما نزلت يف اهل النار ءاية اشد من قوله تعاىل فذوقوا 
واحلدائق هي البساتني عليها حلق وحظائر وجدرات البخاري وكواعب اي نواهد انتهى  -هريرة عن النيب ص 

والدهاق املترعة فيما قال اجلمهور وقيل الصافية وقال جماهد متتابعة وعبارة البخاري وقال ابن عباس دهاقا ممتلئة 
  كذب انتهى وكذابا مصدر وهو ال

وقوله عطاء حسابا اي كافيا قاله اجلمهور من قوهلم احسبىن هذا االمر اي كفاىن ومنه حسيب اهللا وقال جماهد 
  حسابا معناه بتقسيط فاحلساب على هذا مبوازنة اعمال القوم اذ منهم املكثر من االعمال واملقل ولكل حبسب عمله 

ن من افضاله وامجاله سبحانه ان خياطبوه مبعذرة وال غريها وهذا وقوله تعاىل ال ميلكون الضمري للكفار اي ال ميلكو
  ايضا يف موطن خاص 

وقوله تعاىل يوم يقوم الروح اختلف يف الروح املذكور هنا فقال الشعيب والضحاك هو جربيل عليه السالم وقال ابن 
ال جماهد الروح خلق على مسعود هو ملك عظيم اكرب املالئكة خلقة يسمى الروح وقال ابن زيد هو القرءان وق

الروح خلق غري املالئكة هم حفظة للمالئكة  -صورة بين ءادم يأكلون ويشربون وقال ابن عباس عن النيب ص 
كما املالئكة حفظة لنا وقيل الروح اسم جنس ألرواح بين ءادم واملعىن يوم تقوم االرواح يف اجسادها اثر البعث 

ا وال يتكلم احد منهم هيبة وفزعا اال من اذن له الرمحن من ملك او نيب ويكون اجلميع من االنس واملالئكة صف
وكان اهال ان يقول صوابا يف ذلك املوطن وقال البخاري صوابا حقا يف الدنيا وعمل به انتهى ويف قوله فمن شاء 

هريرة وعبد  اختذ اىل ربه مأبا وعد ووعيد وحتريض والعذاب القريب هو عذاب اآلخرة اذ كل آت قريب وقال ابو
اهللا بن عمر ان اهللا تعاىل حيضر البهائم يوم القيامة فيقتص لبعضها من بعض مث يقول هلا بعد ذلك كوىن ترابا فيعود 

  مجيعها ترابا فعند ذلك يقول الكافر ياليتىن كنت ترابا ت 

لقسطالين عن الشيخ واعلم محك اهللا اىن مل اقف على حديث صحيح يف عودها ترابا وقد نقل الشيخ ابو العباس ا
اىب احلكم بن ايب الرجال انكار هذا القول وقال ما نفث روح احلياة يف شيء ففين بعد وجوده قد نقل الفخر هنا 
عن قوم بقاءها وان هذه احليوانات اذا انتهت مدة اعراضها جعل اهللا كل ما كان منها حسن الصورة ثوابا الهل 

 -النار انتهى واملعول عليه يف هذا النقل فان صح فيه شيء عن النيب ص  اجلنة وما كان قبيح الصورة عقابا الهل
  وجب اعتقاده وصري اليه واال فال مدخل للعقل هنا واهللا اعلم 

  تفسري سورة والنازعات وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

تنزع نفوس بىن ءادم وغرقا على  قوله عز و جل والنازعات غرقا قال ابن عباس وابن مسعود النازعات املالئكة
هذا القول اما ان يكون مصدرا مبعىن االغراق واملبالغة يف الفعل واما ان يكون كما قال علي وابن عباس تغرق 

نفوس الكفرة يف نار جهنم وقيل غري هذا واختلف يف الناشطات فقال ابن عباس وجماهد هي املالئكة تنشط النفوس 
لعقال وتنشط بامر اهللا اىل حيث شاء وقال ابن عباس ايضا الناشطات النفوس املؤمنة عند املوت اي حتلها كحل ا

تنشط عند املوت للخروج ت زاد الثعليب عنه وذلك انه ليس مؤمن حيضره املوت اال عرضت عليه اجلنة قبل ان 



نشيطة ان خترج فتاتيهم ميوت فريى فيها اشباها من اهله وازواجه من احلور العني فهم يدعونه اليها فنفسه اليهم 
  انتهى وقيل غري هذا واختلف يف الساحبات هنا فقيل هي النجوم وقيل هي املالئكة الهنا 

تتصرف يف اآلفاق بامر اهللا وقيل هي اخليل وقيل هي السفن وقيل هي احليتان ودواب البحر واهللا اعلم واختلف يف 
قيل النجوم وقيل املنايا تسبق اآلمال واما املدبرات فهي السابقات فقيل هي املالئكة وقيل الرياح وقيل اخليل و

املالئكة قوال واحدا فيما علمت تدبر االمور اليت سخرها اهللا هلا وصرفها فيها كالرياح والسحاب وغري ذلك 
مذي والراجفة النفخة االوىل والرادفة النفخة االخرية وقال ابن زيد الراجفة املوت والرادفة الساعة ويف جامع التر

اذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا  -عن ايب بن كعب قال كان رسول اهللا ص 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه جاء املوت مبا فيه احلديث قال ابو عيسى هذا حديث حسن انتهى 

ما تقدم مث اخرب تعاىل عن قلوب جتف يف ذلك اليوم اي  وقد اتى به ع هنا وقال اذا ذهب ربع الليل والصواب
ترتعد خوفا وفرقا من العذاب واختلف يف جواب القسم اين هو فقال الزجاج والفراء هو حمذوف دل عليه الظاهر 

تقديره لتبعثن وحنوه وقال ءاخرون هو موجود يف مجلة قوله تعاىل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ 
  فة كانه قال لتجفن قلوب قوم يوم كذا واج

وقوله تعاىل يقولون أئنا ملردودون يف احلافرة حكاية حاهلم يف الدنيا واملعىن هم الذين يقولون واحلافرة قال جماهد 
واخلليل هي االرض حافرة مبعىن حمفورة واملراد القبور واملعىن ائنا ملردودون احياء يف قبورنا وقيل غري هذا وخنرة 

اه بالية وقرأ محزة ناخرة بألف والناخرة املصوتة بالريح اجملوفة وحكي عن ايب عبيدة وغريه ان الناخرة والنخرة معن
مبعىن واحد وقوهلم تلك اذا كرة خاسرة اي اذ هي اىل النار لتكذيبهم بالبعث وقال احلسن خاسرة معناه عندهم 

قال امنا هي زجرة واحدة اي نفخة يف الصور فاذا هم كاذبة اي ليست بكائنة مث اخرب تعاىل عن حال القيامة ف
  بالساهرة وهي ارض احملشر 

  وقوله هل لك اىل ان تزكى استدعاء 

حسن والتزكى التطهر من النقائص والتلبس بالفضائل مث فسر له موسى التزكى الذي دعاه اليه بقوله واهديك اىل 
منا خيشى اهللا من عباده العلماء واآلية الكربى العصا واليد ربك فتخشى والعلم تابع للهدى واخلشية تابعة للعلم ا

قاله جماهد وغريه وادبر كناية عن اعراضه وقيل حقيقة قام موليا عن جمالسة موسى فحشر اي مجع اهل مملكته وقول 
يعين الدنيا فرعون انا ربكم االعلى هناية يف السخافة واملخرقة قال ابن زيد نكال اآلخرة اي الدار اآلخرة واالوىل 

اخذه اهللا بعذاب جهنم وبالغرق وقيل غري هذا مث وقفهم سبحانه خماطبة منه تعاىل للعامل واملقصد الكفار فقال ءانتم 
اشد خلقا اآلية والسمك االرتفاع الثعليب واملعىن أأنتم ايها املنكرون للبعث اشد خلقا ام السماء اشد خلقا مث بني 

لقها قادر على احيائكم بعد املوت نظريه او ليس الذي خلق السموات واالرض كيف خلقها اي فالذي قدر على خ
  اآلية انتهى واغطش معناه اظلم 

وقوله تعاىل واالرض بعد ذلك دحاها متوجه على ان اهللا خلق االرض ومل يدحها مث استوى اىل السماء وهي دخان 
ية بني والطامة الكربي هي يوم القيامة قاله ابن فخلقها وبناهم مث دحا االرض بعد ذلك ودحوها بسطها وباقي اآل

  عباس وغريه 
فأما من طغى اي جتاوز احلد وءاثر احلياة الدنيا على اآلخرة لتكذيبه باآلخرة ومقام ربه هو يوم القيامة وامنا املراد 

  مقامه بني يديه واهلوى هو شهوات النفس وما جرى جمراها املذمومة 



ساعة يعىن قريشا قال البخاري عن غريه ايان مرساها مىت منتهاها ومرسى السفينة حيث وقوله تعاىل يسئلونك عن ال
تنتهى انتهى مث قال تعاىل لنبيه على جهة التوقيف فيم انت من ذكراها اي من ذكر حتديدها ووقتها اي لست من 

مل يلبثوا اال عشية او ضحاها  ذلك يف شيء امنا انت منذر وباقي اآلية بني قال الفخر قوله تعاىل كاهنم يوم يروهنا
  تفسري هذه اآلية هو كما ذكر يف قوله كاهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا اال ساعة من هنار 

واملعىن ان ما انكروه سريونه حىت كاهنم كانوا ابدا فيه وكاهنم مل يلبثوا يف الدنيا اال ساعة من هنار يريد مل يلبثوا اال 
   عيشة او ضحى يومها انتهى

  تفسري سورة عبس وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

كان يدعو بعض صناديد قريش ويقرأ عليه القرءان  -قوله تعاىل عبس وتوىل ان جاءه االعمى سببها ان النيب ص 
ا ويقول له هل ترى مبا اقول بأسا فكان ذلك الرجل يقول ال والدمى يعىن االصنام اذ جاء ابن ام مكتوم فقال ي

مع الرجل فلما شغب عليه  -رسول اهللا استدنىن وعلمىن مما علمك اهللا فكان يف ذلك كله قطع حلديث النيب ص 
واعرض عنه فنزلت اآلية قال سفيان الثوري فكان بعد ذلك اذا رأى ابن ام مكتوم قال  -ابن ام مكتوم عبس ص 

ى املدنية مرتني ت والكافر املشار اليه يف اآلية هو مرحبا مبن عاتبىن فيه ريب عز و جل وبسط له رداءه واستخلفه عل
الوليد بن املغرية قاله ابن اسحاق انتهى مث اكد تعاىل عتب نبيه بقوله اما من استغىن اي مباله فأنت له تصدى اي 

  تتعرض 
س من وقوله وهو خيشى اي خيشى اهللا فانت عنه تلهى اي تشتغل تقول هليت عن الشيء اهلى اذا اشتغلت عنه ولي

اللهو وهذه اآلية السبب فيها هذا مث هي بعد تتناول من شاركهم يف هذه االوصاف فحملة الشرع والعلم خماطبون 
  يف  -بتقريب الضعيف من اهل اخلري وتقدميه على الشريف العارى من اخلري مثل ما خوطب به النيب ص 

او انه خالف امر  -قتضي اثبات ذنب للنيب ص هذه السورة قال عياض وليس يف قوله تعاىل عبس وتوىل اآلية ما ي
ربه سبحانه وامنا يف اآلية االعالم حبال الرجلني وتوهني امر الكافر واالشارة اىل االعراض عنه انتهى قال السهيلي 

وانظر كيف نزلت اآلية بلفظ االخبار عن الغائب فقال عبس وتوىل ومل يقل عبست وتوليت وهذا يشبه حال 
مث اقبل عليه مبواجهة اخلطاب فقال وما يدريك لعله يزكى اآلية علما منه سبحانه انه مل يقصد العاتب املعرض 

باالعراض عن ابن ام مكتوم اال الرغبة يف اخلري ودخول ذلك املشرك يف االسالم اذ كان مثله يسلم باسالمه بشر 
مث واجهه باخلطاب تانيسا له عليه السالم كثري فكلم نبيه حني ابتدأ الكالم مبا يشبه كالم املعرض عنه العاتب له 

انتهى مث قال تعاىل كال يا حممد ليس االمر كما فعلت ان هذه السورة او القراءة او املعاتبة تذكرة وعبارة الثعليب ان 
هذه السورة وقيل هذه املوعظة وقال مقاتل ءايات القرءان تذكرة اي موعظة وتبصرة للخلق فمن شاء ذكره اي 

  القرءان ومبا وعظتك وادبتك يف هذه السورة انتهى ص ذكره ذكر الضمري الن التذكرة هي الذكر انتهى اتعظ بأي 
وقوله تعاىل يف صحف متعلق بقوله اهنا تذكرة وهذا يؤيد ان التذكرة يراد هبا مجيع القرءان والصحف هنا قيل انه 

هم املالئكة الهنم كتبة يقال سفرت اي كتبت اللوح احملفوظ وقيل صحف االنبياء املنزلة قال ابن عباس السفرة 
ومنه السفر وقال ابن عباس ايضا املالئكة سفرة الهنم يسفرون بني اهللا وبني انبيائه ويف البخاري سفرة املالئكة 

واحدهم سافر سفرت اصلحت بينهم وجعلت املالئكة اذا نزلت بوحي اهللا عز و جل وتاديته كالسفري الذي يصلح 
  ... وما اسعى بغش ان مشيت ... وما ادع السفارة بني قومى ... هى قال ع ومن اللفظة قول الشاعر بني القوم انت



  والصحف على هذا صحف عند املالئكة او اللوح 
  وقوله تعاىل قتل االنسان 

قال ما اكفره دعاء على اسم اجلنس وهو عموم يراد به االنسان الكافر ومعىن قتل اي هو اهل ان يدعى عليه هبذا و
  جماهد قتل معناه لعن وهذا حتكم ت ليس بتحكم وقد تقدم حنوه عن غري واحد 

وقوله تعاىل ما اكفره حيتمل معىن التعجب وحيتمل االستفهام توبيخا وقيل اآلية نزلت يف عتبة بن ايب هلب وذلك انه 
 -م فبعث عتبة اىل النيب ص فأسلم مث ان اباه استصلحه واعطاه ماال وجهزه اىل الشا -غاضب اباه فاتى النيب ص 

وقال اللهم ابعث عليه كلبك حىت ياكله مث ان عتبة  -وقال اىن كافر برب النجم اذا هوى فدعا عليه النيب ص 
  خرج يف سفرة فجاء االسد فاكله من بني الرفقة 

ه فقدره اي جعله وقوله تعاىل من اي شيء خلقه استفهام على معىن التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق االنسان من
بقدر وحد معلوم مث السبيل يسره قال ابن عباس وغريه هي سبيل اخلروج من بطن امه وقال احلسن ما معناه ان 

  السبيل هي سبيل النظر املؤدى اىل االميان 
  وقوله فاقربه معناه امر ان جيعل له قرب ويف ذلك تكرمي له ليال يطرح كسائر احليوان 

  ء يريد اذا بلغ الوقت الذي قد شاءه وهو يوم القيامة وانشره معناه احياه وقوله تعاىل مث اذا شا
وقوله تعاىل كال ملا يقض اي مل يقض ما امره مث امر اهللا تعاىل االنسان بالعربة والنظر اىل طعامه والدليل فيه وكيف 

واحلبة بكسر احلاء كل ما يسره له هبذه الوسائط واحلب مجع حبة بفتح احلاء وهو كل ما يتخذه الناس ويربونه 
ينبت من البزور ال حيفل به وال هو مبتخذ والقضب قيل هي الفصفصة وهذا عندي ضعيف الن الفصفصة للبهائم 
وهي داخلة يف االب والذي اقول به ان القضب هنا هو كل ما يقضب لياكله ابن ءادم غضا من النبات كالبقول 

وال ذكر له يف اآلية اال يف هذه اللفظة واحلديقة الشجر الذي قد احدق  واهلليون وحنوه فإنه من املطعوم جزء عظيم
  جبدار وحنوه والغلب الغالظ الناعمة واالب 

املرعى والكال قاله ابن عباس وغريه وقد توقف يف تفسريه ابو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ومتاعا نصب على 
السبعة املذكورة واالنعام يف االب والصاخة اسم من امساء  املصدر واملعىن تتمتعون به انتم وانعامكم فابن ءادم يف

  يوم القيامة ص قال اخلليل الصاخة صيحة تصخ اآلذان صخا اي تصمها لشدة وقعتها انتهى 
وقوله تعاىل يوم يفر املرء من اخيه اآلية قال مجهور الناس امنا ذلك لشدة اهلول كل يقول نفسي نفسي وقيل فرارهم 

ات لكل امرئى منهم يومئذ شأن يغنيه عن اللقاء مع غريه مث ذكر تعاىل اختالف الوجوه من املؤمنني خوفا من املطالب
الواثقني برمحة اهللا حني بدت هلم تباشريها ومن الكفار حني عالها قترها ومسفرة معناه نرية باد ضوءها وسرورها 

وامليت واملريض شبه الغبار ص والقتر سواد والغربة اليت على الكفرة هي من العبوس كما يرى على وجه املهموم 
  كالدخان ابو عبيدة هو الغبار انتهى مث فسر سبحانه اصحاب هذه الوجوه املغربة بأهنم الكفرة الفجرة 

  تفسري 

  سورة التكوير

  وهي مكية بإمجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



تكوير الشمس هو ان تدار كما يدار كور قوله سبحانه اذا الشمس كورت اآلية هذه كلها اوصاف يوم القيامة و
العمامة ويذهب هبا اىل حيث شاء اهللا تعاىل وعرب املفسرون عن ذلك بعبارات فمنهم من قال ذهب نورها قاله قتادة 

  ومنهم من قال رمي هبا قاله الربيع بن خثيم وغري ذلك مما هو امساء توابع لتكويرها 

مواضعها وقال ابن عباس انكدرت تغريت من قوهلم ماء كدر والعشار  وانكدار النجوم هو انقضاضها وهبوطها من
  مجع عشراء وهي الناقة اليت قد مر حلملها عشرة اشهر وهي انفس ما عند العرب وامنا تعطل عند اشد االهوال 
ن واذا البحار سجرت قال ايب بن كعب وابن عباس وغريمها معناه اضرمت نارا كما يسجر التنور وحيتمل ان يكو

املعىن ملكت وقيدت فتكون اللفظة ماخوذة من ساجور الكلب وقرأ ابن كثري وابو عمرو وسجرت بتخفيف اجليم 
والباقون بتشديدها وتزويج النفوس هو تنويعها الن االزواج هي االنواع واملعىن جعل الكافر مع الكافر واملؤمن مع 

وقاله عمر بن اخلطاب وابن عباس وقال هذا  -ص  املؤمن وكل شكل مع شكله رواه النعمان بن بشري عن النيب
نظري قوله تعاىل وكنتم ازواجا ثالثة ويف اآلية على هذا حض على خليل اخلري فقد قال عليه السالم املرء مع من 

واذا النفوس زوجت قال  -احب وقال فلينظر احدكم من خيالل وعبارة الثعليب قال النعمان بن بشري قال النيب ص 
كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله انتهى وقال مقاتل بن سليمان معناه زوجت نفوس املؤمنني الضرباء 

  بزوجاهتن من احلور وغريهن 
وقوله تعاىل واذا املوءودة سئلت املوءودة اسم معناه املثقل عليها بالتراب وغريه حىت متوت وكان هذا صنيع بعض 

ور سئلت وهذا على جهة التوبيخ للعرب الفاعلني ذلك واستدل ابن العرب ببناهتم يدفنوهنن احياء وقرأ اجلمه
  عباس هبذه اآلية على ان اوالد املشركني يف اجلنة الن اهللا قد انتصر هلم ممن ظلمهم 

واذا الصحف نشرت قيل هي صحف االعمال وقيل هي الصحف اليت تتطاير باالميان والشمائل والكشط التقشري 
حني تسلخ وكشط السماء هو طيها كطي السجل وسعرت معناه اضرمت نارها  وذلك كما يكشط جلد الشاة

  وازلفت اجلنة معناه قربت ليدخلها املؤمنون الثعليب قربت الهلها حىت يروهنا نظريه وازلفت اجلنة للمتقني 

  غري بعيد علمت نفس عند ذلك ما احضرت من خري او شر وهو جواب لقوله اذا الشمس وما بعدها انتهى 
وله تعاىل فال اقسم باخلنس ال اما زائدة واما ان تكون ردا لقول قريش يف تكذيبهم نبوة نبينا حممد عليه السالم مث وق

اقسم تعاىل باخلنس اجلوار الكنس وهي يف قول اجلمهور الدراري السبعة الشمس والقمر وزحل وعطارد واملريخ 
والقمر وذلك ان هذه الكواكب ختنس يف جريها اي والزهرة واملشترى وقال علي املراد اخلمسة دون الشمس 

تتقهقر فيما ترى العني وهي جوار يف السماء وهي تكنس يف ابراجها اي تستتر الثعليب وقال ابن زيد ختنس اي 
تتأخر عن مطالعها كل سنة وتكنس بالنهار اي تستتر فال ترى انتهى وعسعس الليل يف اللغة اذا كان غري مستحكم 

اخلليل عسعس الليل اذا اقبل وادبر وقال احلسن وقع القسم باقباله وقال وابن عباس وغريه بل وقع  اال ظالم قال
بادباره وقال املربد اقسم باقباله وادباره معا وعبارة الثعليب قال احلسن عسعس الليل اقبل بظالمه وقال ءاخرون 

الظالم يف اوله وادباره يف ءاخره انتهى وتنفس  ادبر بظالمه مث قال واملعنيان يرجعان اىل معىن واحد وهو ابتداء
الصبح اتسع ضوءه والضمري يف انه للقرءان والرسول الكرمي يف قول اجلمهور هو جربيل عليه السالم وقال 

يف اآلية كلها والقول االول اصح وكرمي صفة تقتضى رفع املذام ومكني معناه له مكانة  -ءاخرون هو النيب ص 
انتهى قال ع  - الشفا يف قوله تعاىل مطاع مث امني اكثر املفسرين على انه نبينا حممد ص ورفعة وقال عياض يف

والضمري يف رءاه جلربيل عليه السالم وهذه  -وامجع املفسرون على ان قوله تعاىل وما صاحبكم يراد به النيب ص 



  نتهى الرؤية اليت كانت بعد امر غار حراء وقيل هي الرؤية اليت رءاه عند سدرة امل
وقوله تعاىل وما هو على الغيب بضنني بالضاد مبعىن ببخيل تبليغ ما قيل له كما يفعل الكاهن حني يعطى حلوانه 

  وقرأ بن كثري وابو عمرو 

والكساءي بظنني بالظاء اي مبتهم مث نفي سبحانه عن القرءان ان يكون كالم شيطان على ما قالت قريش ورجيم 
  اي مرجوم 

ن تذهبون توقيف وتقرير واملعىن اين املذهب ألحد عن هذه احلقائق والبيان الذي فيه شفاء ان هو وقوله تعاىل فأي
من سره ان ينظر اىل يوم القيامة كأنه رأي  -االذكر اي تذكرة ت روى الترمذي عن ابن عمر قال قال النيب ص 

  بو عيسى هذا حديث حسن انتهى عني فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت قال ا
  تفسري سورة االنفطار وهي مكية بإجتماع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل اذا السماء انفطرت اي انشقت واذا الكواكب انتثرت اي تساقطت واذا البحار فجرت قيل فجر 

من قيعاهنا فيذهب اهللا ماءها بعضها اىل بعض وحيتمل ان يكون تفجرت من اعاليها وحيتمل ان يكون تفجري تفريغ 
  حيث شاء وبكل قيل وبعثرة القبور نبشها عن املوتى 

وقوله سبحانه علمت نفس هو جواب اذا ونفس هنا اسم جنس وقال كثري من املفسرين يف معىن قوله ما قدمت 
  واخرت اهنا عبارة عن مجيع االعمال من طاعة او معصية 

قرأها فقال غره جهله فسبحان اهللا ما ارمحه بعباده قال  -روي ان النيب ص يا ايها االنسان ما غرك بربك الكرمي 
الثعليب قال اهل االشارة امنا قال بربك الكرمي دون سائر امسائه تعاىل وصفاته كانه لقنه جوابه حىت يقول غرىن 

  كرمك انتهى 

قك فسواك فعدلك وقرأ محزة اذا نظر اىل اهلالل قال ءامنت بالذي خل -وقرأ اجلمهور فعدلك وكان النيب ص 
  والكساءي وعاصم بتخفيف الدال واملعىن عدل اعضاءك بعضها ببعض اي وازن بينها 

وقوله تعاىل يف اي صورة ما شاء ركبك ذهب اجلمهور اىل ان يف متعلقة بركبك اي يف صورة حسنة او قبيحة او 
عىن التأكيد قال ابو حيان كال ردع وزجر انتهى سليمة او مشوهة وحنو هذا وما يف قوله ما شاء ركبك زائدة فيها م

  والدين هنا حيتمل ان يريد الشرع وحيتمل ان يريد اجلزاء واحلساب وباقي اآلية واضح ملتأمله 
  وقوله تعاىل يصلوهنا يوم الدين اي يوم اجلزاء 

ك اهنم يرون مقاعدهم من النار وقوله تعاىل وما هم عنها بغائبني قال مجاعة معناه ما هم عنها بغائبني يف الربزخ وذل
غدوة وعشية فهم مل يزالوا مشاهدين هلا نسأل اهللا العافية يف الدارين جبوده وكرمه مث عظم تعاىل قدر هول ذلك 

  اليوم بقوله وما ادراك ما يوم الدين مث ما ادراك ما يوم الدين اآلية 
  تفسري 

  سورة املطففني

  وهي مكية يف قول مجاعة 
  وغريه هي مدنية وعنه نزل بعضها مبكة ونزل امر التطفيف باملدنية  وقال ابن عباس



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ويل للمطففني اآلية املطفف الذي ينقص الناس حقوقهم والتطفيف النقصان اصله من الشيء الطفيف 

  وهو النزر واملطفف امنا ياخذ بامليزان او 

  ى الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم معناه قبضوهم وخيسرون معناه ينقصون باملكيال شيأ خفيفا واكتالوا عل
وقوله سبحانه اال يظن مبعىن يعلم ويتحقق وقال ص اال يظن ذكر ابو البقاء ان ال هنا هي النافية دخلت عليها مهزة 

منفي انتهى وقيام الناس لرب االستفهام وليست أال اليت للتنبيه واالستفتاح الن ما بعد اال التنبيهية مثبت وهو هنا 
العاملني يومئذ خيتلف الناس فيه حبسب منازهلم وروي انه خيفف عن املؤمن حىت يكون على قدر الصالة املكتوبة ويف 

يف احلديث الصحيح والناس ايضا فيه خمتلفون بالتخفيف  -هذا القيام هو اجلام العرق للناس كما صرح به النيب ص 
ارك يف رقائقه اخربنا سليمان التيمي عن ايب عثمان النهدي عن سلمان قال تدىن الشمس من والتشديد قال ابن املب

الناس يوم القيامة حىت تكون من رءوسهم قاب قوس او قاب قوسني فتعطى حر عشر سنني وليس على احد يومئذ 
آلخرون او قال الكفار طحربة وال ترى فيه عورة مؤمن وال مؤمنة وال يضر حرها يومئذ مؤمنا وال مؤمنة واما ا

فتطبخهم فامنا تقول اجوافهم غق غق قال نعيم الطحربة اخلرقة انتهى وحنو هذا للمحاسيب قال يف كتاب التوهم فاذا 
وايف املوقف اهل السموات السبع واالرضني السبع كسيت الشمس حر عشر سنني مث ادنيت من اخلالئق قاب 

ال ظل عرش رب العاملني فكم بني مستظل بظل العرش وبني واقف حلر قوس او قاب قوسني فال ظل يف ذلك اليوم ا
الشمس قد أصهرته واشتد فيها كربه وقلقه فتوهم نفسك يف ذلك املوقف فانك ال حمالة واحد منهم انتهى اللهم 

  عاملنا برمحتك وفضلك يف الدارين فانه ال حول لنا وال قوة اال بك 
 الكفار وكتاهبم يراد به الذي فيه حتصيل امرهم وافعاهلم وحيتمل عندي ان وقوله تعاىل كال ان كتاب الفجار يعىن

يكون املعىن وعدادهم وكتاب كوهنم هو يف سجني اي هنالك كتبوا يف االزل واختلف يف سجني ما هو واجلمهور 
  ان سجينا بناء 

  مبالغة من السجن قال جماهد وذلك يف صخرة حتت االرض السابعة 
ادراك ما سجني تعظيم المر هذا السجني وتعجيب منه وحيتمل ان يكون تقرير استفهام اي هذا مما وقوله تعاىل وما 

مل تكن تعلمه قبل الوحي وكتاب مرقوم على القول االول مرتفع على خرب ان وعلى القول الثاين مرتفع على انه 
هو ومرقوم معناه مكتوب هلم بشر خرب مبتدأ حمذوف تقديره هو كتاب مرقوم ويكون هذا الكالم مفسرا لسجني ما 

وباقي اآلية بني مث اوجب ان ما كسبوا من الكفر والعتو قد ران على قلوهبم اي غطى عليها فهم مع ذلك ال 
يبصرون رشدا يقال رانت اخلمر على قلب شارهبا وران الغشي على قلب املريض وكذلك املوت قال احلسن وقتادة 

قال ان الرجل اذا اذنب نكتت نكتة  -القلب وروى ابو هريرة ان النيب ص الرين الذنب على الذنب حىت ميوت 
سوداء يف قلبه مث كذلك حىت يتغطى فذلك الران الذي قال اهللا تعاىل كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون قال 

من الرين  الفخر قال ابو معاذ النحوي الرين سواد القلب من الذنوب والطبع ان يطبع على القلب وهو اشد
واالقفال اشد من الطبع وهو ان يقفل على القلب انتهى والضمري يف قوله تعاىل اهنم عن رهبم للكفار اي هم 

حمجوبون ال يرون رهبم قال الشافعي ملا حجب اهللا قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضى قال احملاسيب رمحه 
اذا رأي القسوة من قلبه ان يعلم اهنا من الرين يف قلبه فيخاف ان  اهللا يف كتاب توبيخ النفس وينبغي للعبد املؤمن

يكون اهللا تعاىل ملا حجب قلبه عنه بالرين والقسوة ان حيجبه غدا عن النظر اليه قال تعاىل كال بل ران على قلوهبم 



لث فان اعترض ما كانوا يكسبون كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون احدامها تتلو االخرى ليس بينهما معىن ثا
للمريد خاطر من الشيطان ليقتطعه عن اخلوف من اهللا تعاىل حىت حتل به هاتان العقوبتان فقال امنا نزلتا يف الكافرين 

  فليقل فان اهللا مل يؤمن منهما كثريا من 

اعدت للكافرين اىل املؤمنني وقد حذر سبحانه املؤمنني ان يعاقبهم مبا يعاقب به الكافرين فقال تعاىل واتقوا النار اليت 
غري ذلك من اآليات انتهى وملا ذكر اهللا تعاىل امر كتاب الفجار عقب ذلك بذكر كتاب ضدهم ليبني الفرق بني 
الصنفني واختلف يف املوضع املعروف بعليني ما هو فقال ابن عباس السماء السابعة حتت العرش وروي ذلك عن 

  ابن عباس ايضا عليون اجلنة  وقال الضحاك هو سدرة املنتهى وقال -النيب ص 
وقوله تعاىل يشهده املقربون يعىن املالئكة قاله ابن عباس وغريه وينظرون معناه اىل ما عندهم من النعيم والنضرة 

النعمة والرونق والرحيق اخلمر الصافية وخمتوم حيتمل أنه خيتم على كئوسه اليت يشرب هبا هتمما وتنظفا والظاهر انه 
رائحة املسكية حسبما فسره قوله ختامه مسك قال ابن عباس وغريه خامتة شربه مسك وقرأ خمتوم شربه بال

  الكساءي خامته مسك مث حرض تعاىل على اجلنة بقوله ويف ذلك فليتنافس املتنافسون 
ء وقوله تعاىل ومزاجه من تسنيم املزاج اخللط قال ابن عباس وغريه تسنيم اشرف شراب يف اجلنة وهو اسم مذكر ملا

عني يف اجلنة وهي عني يشرب هبا املقربون صرفا وميزج رحيق االبرار هبا وهذا املعىن يف صحيح البخاري وقال 
جماهد ما معناه ان تسنيما مصدر من سنمت اذا علوت ومنه السنام فكأنه عني قد عليت على اهل اجلنة فهي تنحدر 

لة املقربني وان االبرار هم اصحاب اليمني وان املقربني هم وقاله مقاتل ومجهور املتأولني ان منزلة االبرار دون منز
  السابقون 

  وقوله يشرب هبا مبعىن يشرهبا 
وقوله سبحانه ان الذين اجرموا كانوا يعىن يف الدنيا يضحكون من املؤمنني روي ان هذه اآلية نزلت يف صناديد 

للكفار واما ضمري يتغامزون فهو للكفار ال قريش وضعفة املؤمنني والضمري يف مروا للمؤمنني وحيتمل ان يكون 
حيتمل غري ذلك وفاكهني اي اصحاب فكاهة ونشاط وسرور باستخفافهم باملؤمنني واما الضمري يف رأوا ويف قالوا 

  فقال 

الطربي وغريه هو للكفار وقال بعضهم بل املعىن بالعكس وامنا املعىن واذا رأى املؤمنون الكفار قالوا ان هؤالء 
  وما ارسل املؤمنون حافظني على الكفار وهذا كله منسوخ على هذا التأويل ت واألول اظهر  لضالون

وقوله تعاىل على االرائك ينظرون اي اىل اعدائهم يف النار قال كعب الهل اجلنة كوى ينظرون منها وقال غريه 
ظرون قال امحد بن حيىي بينهم جسم عظيم شفاف يرون معه حاهلم ت قال اهلروي قوله تعاىل على االرائك ين

االريكة السرير يف احلجلة وال يسمى منفردا اريكة ومسعت االزهري يقول كل ما تكئى عليه فهو اريكة انتهى هل 
  وامته  -ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اي جزاء ما كانوا يفعلون وهل ثوب تقرير وتوقيف للنيب ص 

  تفسري سورة االنشقاق وهي مكية بال خالف 
  هللا الرمحن الرحيم بسم ا

قوله تعاىل اذا السماء انشقت اآلية هذه اوصاف يوم القيامة واذنت معناه استمعت ومسعت امر رهبا ومنه قوله ص 
ما اذن اهللا لشيء اذنه لنيب يتغىن بالقرءان وحقت قال ابن عباس معناه وحق هلا ان تسمع وتطيع وحيتمل ان يريد  -

ف اهللا تعاىل ومد االرض هي ازالة جباهلا حىت ال يبقي فيها عوج وال امت ويف وحق هلا ان تنشق لشدة اهلول وخو



احلديث متد مد االدمي والقت ما فيها يعىن من املوتى قاله اجلمهور وخرج اخلتلي ابو القاسم اسحاق بن ابراهيم يف 
  كتاب الديباج له بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا 

انا اول من  -ه عز و جل اذا السماء انشقت واذنت لرهبا وحقت قال فقال رسول اهللا ص عليه السالم يف قول
تنشق عنه االرض فاجلس جالسا يف قربي فيفتح يل باب اىل السماء حبيال رأسي حىت انظر اىل العرش مث يفتح يل 

يىن حىت انظر اىل اجلنة ومنازل باب من حتىت حىت انظر اىل االرض السابعة حىت انظر اىل الثرى مث يفتح يل باب عن مي
لقي ما يف جويف وان اختلى اصحايب وان االرض حتركت حتىت فقلت ما لك ايتها االرض قالت ان رىب امرىن ان ا

فاكون كما كنت اذ ال شيء يف فذلك قوله اهللا عز و جل والقت ما فيها وختلت واذنت لرهبا وحقت اي مسعت 
واطاعت وحق هلا ان تسمع وتطيع احلديث انتهى من التذكرة وختلت معناه خلت عما كان فيها مل تتمسك منهم 

  بشيء 
ادح العامل بشدة واجتهاد واملعىن انك عامل خريا او شرا وانت ال حمالة مالقيه يا أيها االنسان انك كادح اآلية الك

اي فكن على حذر من هذه احلال واعمل صاحلا جتده واما الضمري يف مالقيه فقال اجلمهور هو عائد على الرب 
هو العرض ومن  تعاىل وقال بعضهم هو عائد على الكدح ت وهو ظاهر اآلية واملعىن مالق جزاءه واحلساب اليسري

نوقش احلساب هلك كذا يف احلديث الصحيح وعن عائشة هو ان يعرف ذنوبه مث يتجاوز عنه وحنوه يف الصحيح 
يقول يف بعض صالته اللهم حاسبىن  -عن ابن عمر انتهى ويف احلديث عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا ص 

قال ان ينظر يف كتابه ويتجاوز عنه انه من نوقش  حسابا يسريا فلما انصرف قلت يا رسول اهللا ما احلساب اليسري
احلساب يا عائشة يومئذ هلك وكل ما يصيب املؤمن يكفر اهللا عنه حىت الشوكة تشوكه قال صاحب السالح رواه 

قال من حاسب نفسه يف  -احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم انتهى وروى ابن عمر ان النيب ص 
  ه حسابه يوم القيامة قال عزالدين بن عبدالسالم يف اختصاره الدنيا هون اهللا علي

لرعاية احملاسيب امجع العلماء على وجوب حماسبة النفس فيما سلف من االعمال وفيما يستقبل منها فالكيس من دان 
  نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا انتهى 

ن اعدهم اهللا له يف اجلنة واما الكافر فروي ان يده تدخل من صدره حىت خترج من وراء وينقلب اىل اهله اي الذي
  ظهره فيأخذ كتابه هبا 

  ويدعوا ثبورا معناه يصيح منتحبا واثبوراه واحزناه وحنو هذا والثبور اسم جامع للمكاره كالويل 
  يدرى اال السرور باهله دون معرفة ربه وقوله تعاىل انه كان يف اهله يريد يف الدنيا مسروا اي متلكه ذلك ال 

وقوله تعاىل انه ظن ان لن حيور معناه ان لن يرجع اىل اهللا مبعوثا حمشورا قال ابن عباس مل اعلم ما معىن حيور حىت 
  مسعت امرأة اعرابية تقول لبنية هلا حورى اي ارجعى ص بلى اجياب بعد النفي اي بلى ليحورن اي لريجعن انتهى 

 فال اقسم بالشفق ال زائدة وقيل ال رد على اقوال الكفار والشفق احلمرة اليت تعقب غيبوبة الشمس مع وقوله تعاىل
البياض التابع هلا يف االغلب ووسق معناه مجع وضم ومنه الوسق اي االصوع اجملموعة والليل يسق احليوان مجلة اي 

من البخار واجلبال والرياح وغري ذلك واتساق جيمعها ويضمها وكذلك مجيع املخلوقات اليت يف االرض واهلواء 
القمر كماله ومتامه بدرا واملعىن امتال من النور وقرأ نافع وابو عمرو وابن عامر لتركنب بضم الباء واملعىن لتركنب 
الشدائد املوت والبعث واحلساب حاال بعد حال وعن جتيء مبعىن بعد كما يقال ورث اجملد كابرا عن كابر وقيل 

ا وقرأ محزة والكساءي وابن كثري لتركنب بفتح الباء على معىن انت يا حممد فقيل املعىن حاال بعد حال من غري هذ



معاجلة الكفار وقال ابن عباس مساء بعد مساء يف االسراء وقيل هي عدة بالنصر اي لتركنب امر العرب قبيال بعد قبيل 
انتهى مث قال  -حاال بعد حال هكذا قال نبيكم ص كما كان ويف البخاري عن ابن عباس لتركنب طبقا عن طبق 

  تعاىل فماهلم ال يؤمنون 

اي ما حجتهم مع هذه الرباهني الساطعة ويوعون معناه جيمعون من االعمال والتكذيب كاهنم جيعلوهنا يف اوعية 
  تقول وعيت العلم واوعيت املتاع وممنون معناه مقطوع 

  ة بامجاع تفسري سورة والسماء ذات الربوج وهي مكي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اجلمهور ان الربوج هي املنازل اليت عرفتها العرب وقد تقدم الكالم عليها واليوم املوعود هو يوم القيامة باتفاق كما 
جاء يف احلديث وامنا اختلف الناس يف الشاهد واملشهود اختالفا كثريا فقال ابن عباس الشاهد اهللا واملشهود يوم 

الشاهد يوم  -وقال الترمذي الشاهد املالئكة احلفظة واملشهود اي عليه الناس وقال ابو هريرة عن النيب ص القيامة 
  اجلمعة واملشهود يوم معرفة ت ولو صح لوجب الوقوف عنده 

وقوله تعاىل قتل اصحاب االخدود معناه فعل اهللا هبم ذلك ألهنم اهل له فهو على جهة الدعاء حبسب البشر ال ان 
 يدعو على احد وقيل عن ابن عباس معناه لعن وهذا تفسري باملعىن وقال الثعليب قال ابن عباس كل شيء يف اهللا

القرءان قتل فهو لعن انتهى وقيل هو اخبار بأن النار قتلتهم قاله الربيع بن انس ص وجواب القسم حمذوف اي 
د وقيل اجلواب قتل والالم حمذوفة اي لقتل والسماء ذات الربوج لتبعثن وقال املربد اجلواب ان بطش ربك لشدي

  واذا كان قتل هو اجلواب فهو خرب انتهى وصاحب االخدود مذكور يف 

السري وغريها وحديثه يف مسلم مطول وهو مالك دعا املؤمنني باهللا اىل الرجوع عن دينهم اىل دينه وخد هلم يف 
يرجع عن دينه حىت جاءت امرأة معها صيب  االرض اخاديد طويلة واضرم هلم نارا وجعل يطرح فيها من مل

  فتقاعست فقال هلا الطفل يا امه اصربي فإنك على احلق فاقتحمت النار 
وقوله النار بدل من االخدود وهو بدل اشتمال قال ع وقال الربيع بن انس وابو اسحاق وابو العالية بعث اهللا على 

جت النار فاحرقت الكافرين الذين كانوا على حافيت اوالئك املؤمنني رحيا فقبضت ارواحهم او حنو هذا وخر
  االخدود وعلى هذا جييء قتل خربا الدعاء 

وقوله تعاىل ان الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات اآلية فتنوهم اي احرقوهم ت قال اهلروي قوله تعاىل فلهم عذاب 
نتهى قال ع ومن قال ان هذه اآليات جهنم وهلم عذاب احلريق اي هلم عذاب لكفرهم وعذاب باحراقهم املؤمنني ا

االواخر يف قريش جعل الفتنة االمتحان والتعذيب ويقوى هذا التاويل بعض التقوية قوله تعاىل مث مل يتوبوا الن هذا 
  اللفظ يف قريش اشبه منه يف اوالئك والبطش االخذ بقوة 

االنشاء ويعيدهم باحلشر وقال ابن عباس ما وقوله انه هو يبدئي ويعيد قال الضحاك وابن زيد معناه يبدئي اخللق ب
معناه ان ذلك عام يف مجيع االشياء فهي عبارة على انه يفعل كل شيء اي يبدئي كل ما يبدأ ويعيد كل ما يعاد 

وهذان قسمان يستوفيان مجيع االشياء واجلنود اجلموع وفرعون ومثود يف موضع خفض على البدل من اجلنود مث 
رب عنه اىل االخبار بأن هؤالء الكفار مبحمد وشرعه ال حجة هلم وال برهان بل هو تكذيب ترك القول حباله واض

جمرد سببه احلسد مث توعدهم سبحانه بقوله واهللا من روائهم حميط اي عذاب اهللا ونقمته من ورائهم اي يأيت بعد 



بالرفع اي حمفوظ يف القلوب كفرهم وعصياهنم وقرأ اجلمهور يف لوح حمفوظ باخلفض صفة للوح وقرأ نافع حمفوظ 
  ال يدركه اخلطأ والتبديل 

  تفسري سورة والسماء والطارق وهي مكية بال خالف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اقسم اهللا تعاىل بالسماء املعروفة يف قول اجلمهور وقيل السماء هنا هو املطر والطارق الذي يأيت ليال مث فسر تعاىل 
قب واختلف يف النجم الثاقب فقال احلسن بن ايب احلسن ما معناه انه اسم جنس الهنا هذا الطارق بانه النجم الثا

كلها ثاقبة اي ظاهرة الضوء يقال ثقب النجم اذا اضاء وقال ابن زيد اراد جنما خمصوصا وهو زحل وقال ابن عباس 
ن هي املخففة من الثقيلة اراد اجلدي وقال ابن زيد ايضا هو الثريا وجواب القسم يف قوله ان كل نفس اآلية وا

والالم يف ملا الم التاكيد الداخلة على اخلرب هذا مذهب حذاق البصريني وقال الكوفيون ان مبعىن ما النافية والالم 
مبعىن اال فالتقدير ما كل نفس اال عليها حافظ ومعىن اآلية فيما قال قتادة وغريه ان على كل نفس مكلفة حافظا 

يف تفسري هذه اآلية ان لكل نفس حفظة من اهللا  -لجزاء عليها وقال ابو امامة قال النيب ص حيصى اعماهلا ويعدها ل
  يذبون عنها كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل املرء اىل نفسه طرفة عني الختطفته الشياطني 

البعث جائز ممكن مث وقوله تعاىل فلينظر االنسان مم خلق توقيف ملنكري البعث على اصل اخللقة الدال على ان 
بارد اللفظ اىل اجلواب اقتضابا واسراعا اىل اقامة احلجة فقال خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب قال 

  احلسن وغريه معناه من بني صلب كل واحد من الرجل واملرأة وترائبه وقال مجاعة من بني صلب 

الترقوة اىل الثدي قال ابو عبيدة معلق احللي اىل الصدر وقيل غري  الرجل وترائب املرأة والتريبة من االنسان ما بني
  هذا 

وقوله تعاىل انه على رجعه لقادر قال ابن عباس وقتادة املعىن ان اهللا على رد االنسان حيا بعد موته لقادر وهذا اظهر 
  لرجع من قوله على رجعه االقوال هنا وابينها ودافق قال كثري من املفسرين هو مبعىن مدفوق والعامل يف يوم ا

ان السرائر اليت يبتليها اهللا من العباد  -وتبلى السرائر معناه ختترب وتكشف بواطنها وروى ابو الدرداء عن النيب ص 
التوحيد والصالة والزكاة والغسل من اجلنابة قال ع وهذه معظم االمر وقال قتادة الوجه يف اآلية العموم يف مجيع 

عريب يف احكامه عن ابن مسعود ان هذه املذكورات من الصالة والزكاة والوضوء والوديعة السرائر ونقل ابن ال
كلها امانة قال واشد ذلك الوديعة متثل له اي ملن خاهنا على هيئتها يوم اخذها فترمى يف قعر جهنم فيقال له 

لك دهر الداهرين انتهى ت قال ابو اخرجها فيتبعها فيجعلها يف عنقه فاذا اراد ان خيرج هبا زلت منه فيتبعها فهو كذ
عبيد اهلروي قوله تعاىل يوم تبلى السرائر الواحدة سريرة وهي االعمال اليت اسرها العباد انتهى والرجع املطر وماؤه 
وقال ابن عباس الرجع السحاب فيه املطر قال احلسن النه يرجع بالرزق كل عام وقال غريه النه يرجع اىل االرض 

الن االرض تتصدع عنه والضمري يف انه للقرءان وفصل معناه جزم فصل احلقائق من االباطيل والصدع النبات 
واهلزل اللعب الباطل مث اخرب تعاىل عن قريش اهنم يكيدون يف افعاهلم واقواهلم بالنيب عليه السالم واكيد كيدا وهذا 

ة وهذه حال هذه اللفظة اذا تقدمها شيء على مامر من تسمية العقوبة بإسم الذنب ورويدا معناه قليال قاله قتاد
تصفه كقولك سريا رويدا او تقدمها فعل يعمل فيها كهذه واما اذا ابتدأت هبا فقلت رويدا يا فالن فهي مبعىن االمر 

  بالتماهل ص رويدا ابو البقاء نعت ملصدر حمذوف اي امهاال رويدا ورويدا تصغري رود وانشد ابو عبيدة 



  اء مشيته ميشي وال تكلم البطح
  كانه مثل ميشي على رود اي على مهل ورفق انتهى 

  تفسري سورة سبح اسم ربك وهي مكية يف قول اجلمهور 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

كان  -سبح يف هذه اآلية مبعىن نزة وقدس وقل جل سبحانه عن النقائص والغري مجيعا وروي ابن عباس ان النيب ص 
ريب االعلى وكان ابن مسعود وابن عمر وابن الزبري يفعلون ذلك وملا نزلت قال النيب اذا قرأ هذه اآلية قال سبحان 

يستفتح دعاء اال استفتحه بسبحان  -اجعلوها يف سجودكم وعن سلمة بن االكوع قال ما مسعت النيب ص  -ص 
  ريب االعلى الوهاب رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح االسناد انتهى من سالح املؤمن 

  وى معناه عدل واتقن وس
وقوله فهدى عام لوجوه اهلدايات يف االنسان واحليوان وقال الفراء معناه هدى واضل والعموم يف اآلية اصوب 

واملرعى النبات والغثاء ما يبس وجف وحتطم من النبات وهو الذي حيمله السيل واالحوى قيل هو االخضر الذي 
اآلية الذي اخرج املرعى احوى اي اسود من خضرته وغضارته  عليه سواد من شدة اخلضرة والغضارة فتقدير

فجعله غثاء عند يبسه فاحوى حال وقال ابن عباس املعىن فجعله غثاء احوى اي اسود الن الغثاء اذا قدم واصابته 
  االمطار اسود وتعفن فصار 

  احوى فهذا صفة 
ذه اآلية يف معىن قوله تعاىل ال حترك به لسانك وقوله تعاىل سنقرئك فال تنسى قال احلسن وقتادة ومالك ابن انس ه

االية وعده اهللا ان يقرئه واخربه انه ال ينسى نسيانا ال يكون بعده ذكر وقيل بل املعىن انه امره تعاىل بان ال ينسى 
  على معىن التثبيت والتأكيد وقال اجلنيد معىن التنسى ال تترك العمل مبا تضمن من امر وهني 

ما شاء اهللا قال احلسن وغريه معناه مما قضى اهللا بنسخه ورفع تالوته وحكمه وقال ابن عباس اال ما  وقوله تعاىل اال
ممتنع  -شاء اهللا ان ينسيكه ليسن به على حنو قوله عليه السالم اىن ال نسى او نسى السن قال ع ونسيان النيب ص 

ز على ان يتذكر بعد ذلك او على ان يسن او على فيما امر بتليغه اذ هو معصوم فاذا بلغه ووعي عنه فالنسيان جائ
  النسخ 

وقوله تعاىل ونيسرك لليسرى معناه نذهب بك حنو االمور املستحسنة يف دنياك وءاخرتك من النصر والظفر ورفعة 
ت الرسالة وعلو املنزلة يوم القيامة والرفعة يف اجلنة مث امره تعاىل بالتذكري قال بعض احلذاق قوله تعاىل ان نفع

الذكرى اعتراض بني الكالمني على جهة التوبيخ لقريش مث اخرب تعاىل انه سيذكر من خيشى اهللا والدار اآلخرة وهم 
  العلماء واملؤمنون كل بقدر ما وفق له ويتجنب الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة 

مد بن احلسني اآلجري االمام احملدث وتزكى معناه طهر نفسه ومناها باخلري ومن االربعني حديثا املسندة اليب بكر حم
قال يف ءاخرها وحديث متام االربعني حديثا وهو حديث كبري جامع لكل خري حدثنا ابو بكر جعفر بن حممد الفريايب 

امالء يف شهر رجب سنة سبع وتسعني ومائتني قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن حيىي الغساين قال حدثين ايب عن 
جالس فجلست اليه فقال يا ابا  -والين عن ايب ذر قال دخلت املسجد فاذا رسول اهللا ص جدي عن ايب ادريس اخل

  ذر للمسجد حتية وحتيته ركعتان قم فاركعهما قال فلما ركعتهما جلست اليه فقلت يا رسول اهللا انك 



كم كتابا انزل اهللا  امرتىن بالصالة فما الصالة قال خري موضوع فاستكثر او استقلل احلديث وفيه قلت يا رسول اهللا
عز و جل قال مائة كتاب واربعة كتب انزل اهللا على شئت مخسني صحيفة وعلى خانوخ ثالثني صحيفة وعلى 

ابراهيم عشر صحائف وانزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وانزل التوراة واالجنيل والزبور والفرقان قال 
ت امثاال كلها ايها امللك املسلط املبتلى املغرور اىن مل ابعثك قلت يا رسول اهللا ما كانت صحف ابراهيم قالت كان

لتجمع الدنيا بعضعا على بعض ولكين بعثتك لترد عىن دعوة املظلوم فإين ال اردها ولو من كافر وكان فيها امثال 
جل اليه  وعلى العاقل ان تكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة حياسب فيها نفسه وساعة يفكر يف صنع اهللا عز و

وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم واملشرب وعلى العاقل ان ال يكون ظاعنا اال لثالث تزود ملعاد او مؤنة ملعاش او 
لذة يف غري حمرم وعلى العاقل ان يكون بصريا بزمانه مقبال على شانه حافظا للسانه ومن حسب كالمه من عمله قل 

اهللا فما كانت صحف موسى قال كانت عربا كلها عجبت ملن ايقن باملوت كالمه اال فيما يعينه قال قلت يا رسول 
كيف يفرح وعجبت ملن ايقن بالقدر مث هو ينصب وعجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها باهلها مث أطمان اليها وعجبت 

وموسى مما  ملن ايقن باحلساب غدا مث ال يعمل قال قلت يا رسول اهللا فهل يف ايدينا شيء مما كان يف ايدي ابراهيم
أنزل اهللا عز و جل عليك قال نعم اقرأ يا ابا ذر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون احليوة الدنيا 
اىل ءاخر هذه السورة يعىن ان ذكر هذه اآليات لفى صحف ابراهيم وموسى قال قلت يا رسول اهللا فأوصىن قال 

لت يا رسول اهللا زدىن قال عليك بتالوة القراءن وذكر اهللا عز اوصيك بتقوى اهللا عز و جل فإنه راس امرك قال ق
و جل فإنه ذكر لك يف السماء ونور لك يف االرض قال قلت يا رسول اهللا زدىن قال واياك وكثرة الضحك فإنه 

  مييت 

رسول القلب ويذهب بنور الوجه قال قلت يا رسول اهللا زدىن قال عليك باجلهاد فانه رهبانية امىت قال قلت يا 
  زدىن قال عليك بالصمت اال من خري فانه مطردة للشيطان وعون لك على امر دينك انتهى 

وقوله تعاىل وذكر اسم ربه اي وحده وصلى له الصلوات املفروضة وغريها وقال ابو سعيد اخلدري وغريه هذه 
لى وصلى صالة العيد مث اآلية نزلت يف صبيحة يوم الفطر فتزكي ادى زكاة الفطر وذكر اسم ربه يف طريق املص

اخرب تعاىل الناس اهنم يوثرون احلياة الدنيا وسبب االيثار حب العاجل واجلهل ببقاء اآلخرة وفضلها وروينا يف كتاب 
استحيوا من اهللا حق احلياء قال فقلنا يا رسول اهللا انا نستحي  -الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا ص 

لكن االستحياء من اهللا حق احلياء ان حتفظ الرأس وما وعى وحتفظ البطن وما حوى واحلمد هللا قال ليس ذلك و
ولتذكر املوت والبلى ومن اراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من اهللا حق احلياء انتهى قال 

وة الدنيا مث بني سبحانه ان الغزايل وايثار احلياة الدنيا طبع غالب على االنسان ولذلك قال تعاىل بل توثرون احلي
الشر قدمي يف الطباع وان ذلك مذكور يف الكتب السالفة فقال ان هذا لفي الصحف االوىل صحف ابراهيم وموسى 

  انتهى من االحياء 
وقوله تعاىل ان هذا قال ابن زيد االشارة هبذا اىل هذين اخلربين افالح من تزكى وايثار الناس للدنيا مع فضل اآلخرة 

يقرأ يف الوتر بسبح اسم  -ا وهذا هو االرجح لقرب املشار اليه وعن ايب بن كعب قال كان رسول اهللا ص عليه
ربك االعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو اهللا احد فاذا سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث مرات ميد صوته يف 

ين يف سننه ولفظه فاذا سلم قال سبحان امللك الثالثة ويرفع رواه ابو داود والنساءي وهذا لفظه ورواه الدارقط
  القدوس ثالث مرات ميد هبا صوته يف االخرية ويقول رب املالئكة والروح انتهى من السالح قال 



كان يقول يف ءاخر  -النووي وروينا يف سنن ايب داود والترمذي والنساءي عن علي رضي اهللا عنه ان النيب ص 
سخطك واعوذ مبعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك ال احصى ثناء عليك انت وتره اللهم اين اعوذ برضاك من 

  كما اثنيت على نفسك قال الترمذي حديث حسن انتهى 
  تفسري سورة هل اتاك حديث الغاشية وهي مكية بامجاع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ك نفس السامع اىل تلقى اخلرب قال بعض املفسرين هل مبعىن قد وقال احلذاق هي على باهبا توقيف فائدته حتري

  والغاشية القيامة الهنا تغشى العامل كله هبوهلا والوجوه اخلاشعة هي وجوه الكفار وخشوعها ذهلا وتغيريها بالعذاب 
وقوله سبحانه عاملة ناصبة قال احلسن وغريه مل تعمل هللا ىف الدنيا فاعملها وانصبها ىف النار والنصب التعب وقال 

املعىن عاملة يف الدنيا ناصبة فيها على غري هدى فال مثره لعملها اال النصب وخامتته النار قالوا  ابن عباس وغريه
واآلية يف القسيسني وكل جمتهد يف كفر وقرأ أبو بكر عن عاصم وابو عمرو تصلى بضم التاء والباقون بفتحها 

د ءانية حاضرة والضريع قال احلسن ومجاعة واآلنية اليت قد انتهى حرها كما قال تعاىل وبني محيم آن وقال ابن زي
الضريع شوك يف النار ت وهذا ان صح فال  -هو الزقوم وقال ابن عباس وغريه الضريع شربق النار وقال النيب ص 
  يعدل عنه وقيل غري هذا وملا ذكر تعاىل وجوه اهل النار عقب ذلك 

لعملها يف الدنيا وطاعتها واملعىن لثواب سعيها والتنعيم بذكر وجوه اهل اجلنة ليبني الفرق وقوله تعاىل لسعيها يريد 
  عليه ووصف سبحانه اجلنة بالعلو وذلك يصح من جهة املسافة واملكان ومن جهة املكانة واملنزلة ايضا 

ال تسمع فيها الغية قيل املعىن كلمة الغية وقيل مجاعة الغية او فئة الغية واللغو سقط القول قال الفخر قوله تعاىل 
فيها سرر مرفوعة اي عالية يف اهلواء وذلك الجل ان يرى املؤمن اذا جلس عليها مجيع ما اعطاه اهللا تعاىل يف اجلنة 
من النعيم وامللك قال خارجة بن مصعب بلغنا ان بعضها فوق بعض فترتفع ما شاء اهللا فاذا جاء ويل اهللا ليجلس 

  شاء اهللا سبحانه انتهى عليها تطامنت له فاذا استوى عليها ارتفعت اىل حيث 
واكواب موضوعة اي باشربتها معدة والنمرقة الوسادة والزرايب واحدها زربية وهي كالطنافس هلا مخل قاله الفراء 
وهي ملونات ومبثوثة معناه كثرية متفرقة مث وقفهم سبحانه على مواضع العربة يف خملوقاته واالبل يف هذه اآلية هي 

اجلمهور ويف اجلمل ءايات وعرب ملن تأمل وكان شريح القاضي يقول الصحابه اخرجوا بنا اجلمال املعروفة هذا قول 
اىل الكناسة حىت ننظر اىل االبل كيف خلقت وقال املربد االبل هنا السحاب الن العرب قد تسميها بذلك اذ تأيت 

كرة وهو الذي عليه اهل العلم  ارساال كاالبل ونصبت معناه اثتبت قائمة يف اهلواء وظاهر اآلية ان االرض سطح ال
مصيطرا على الناس أي قاهرا جابرا هلم مع تكرب  -وقد تقدم الكالم على هذا املعىن مث نفي ان يكون النيب ص 

متسلطا عليهم وقوله تعاىل اال من توىل وكفر قال بعض املتأولني االستثناء متصل واملعىن اال من توىل فانك مصيطر 
 نسخ فيها وقال ءاخرون االستثناء منفصل واملعىن لست عليهم مبصيطر لكن من توىل وكفر عليه فاآلية على هذا ال

  فيعذبه اهللا وهي ءاية موادعة منسوخة 

بالسيف وهذا هو القول الصحيح الن السورة مكية والقتال امنا نزل باملدنية ص وقرأ زيد بن اسلم اال من توىل 
قال امرت ان اقاتل  -يب يف احكامه روى الترمذي وغريه ان النيب ص حرف تنبيه واستفتاح انتهى وقال ابن العر

الناس حىت يقولوا ال اله اال اهللا فاذا قالوها عصموا يف دماءهم وامواهلم اال حبقها وحساهبم على اهللا مث قرأ فذكر امنا 
ل الناس ال اله اال اهللا انت مذكر لست عليهم مبصيطر مفسرا معىن اآلية وكاشفا خفاء اخلفاء عنها املعىن اذا قا



فلست مبسلط على سرائرهم وامنا عليك الظاهر وكل سرائرهم اىل اهللا تعاىل وهذا احلديث صحيح املعىن واهللا اعلم 
  انتهى واياهبم مصدر من آب يئوب اذا رجع 

  تفسري سورة والفجر وهي مكية عند اجلمهور وقيل مدنية واالول اصح واشهر 
   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الفجر هنا عند اجلمهور هو املشهور املعروف الطالع كل يوم وقال ابن عباس 

وغريه الفجر الذي اقسم اهللا به صالة الصبح وقيل غري هذا واختلف يف الليايل العشر فقيل العشر االول من 
 -عن النيب ص  رمضان وقيل العشر االواخر منه وقيل عشر ذي احلجة وقيل غري هذا واهللا اعلم مبا اراد فان صح

 -شيء يف هذا صري اليه واختلف يف الشفع والوتر ما مها على اقوال كثرية وروى عمران بن حصني عن النيب ص 
انه قال هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر وسرى الليل هو ذهابه وانقراضه هذا قول اجلمهور وقيل املعىن اذا 

  يسرى فيه 
هذه االقسام مقنع لذي عقل مث وقف تعاىل على مصارع االمم اخلالية وعاد هل يف ذلك قسم لذي حجر اي هل يف 

قبيلة بال خالف واختلف يف ارم فقال جماهد هي القبيلة بعينها وقال ابن اسحاق ارم هو ابو عاد كلها وقال اجلمهور 
ال ارم املدينة قال ارم مدينة هلم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن واختلف يف قوله تعاىل ذات العماد فمن ق

العماد اعمدة احلجارة اليت بنيت هبا وقيل القصور العالية واالبراج يقال هلا عماد ومن قال ارم قبيلة قال العماد اما 
  اعمدة بنياهنم واما اعمدة بيوهتم اليت يرحلون هبا قاله مجاعة والضمري يف مثلها يعود اما على املدينة واما على القبيلة 

ر معناه خرقوه وحنتوه وكانوا يف واديهم قد حنتوا بيوهتم يف حجارة وفوعون هو فرعون موسى وجابوا الصخ
واختلف يف اوتاده فقيل ابنيته العالية وقيل جنوده الذين هبم يثبت ملكه وقيل املراد اوتادا خبية عساكره وذكرت 

بذلك يضرهبا يف ابداهنم حىت تنفذ اىل لكثرهتا قاله ابن عباس وقال جماهد كان يوتد الناس باوتاد حديد يقتلهم 
االرض وقيل غري هذا والصب مستعمل يف السوط وامنا خص السوط بان يستعار للعذاب النه يقتضى من التكرار 

والترداد ما ال يقتضيه السيف وال غريه وقال بعض اللغويني السوط هنا مصدر من ساط يسوط اذا خلط فكانه قال 
  اري ان ربك لباملرصاد هو جواب القسم وقيل حمذوف وقيل اجلواب هل يف ذلك خلط عذاب ص قال ابن االنب

وهل مبعىن ان وليس بشيء انتهى واملرصاد واملرصد موضع الرصد قاله بعض اللغويني اي انه تعاىل عند لسان كل 
وف واحلذر ال قائل ومرصد لكل فاعل واذا علم العبد ان مواله له باملرصاد ودامت مراقبته يف الفؤاد حضره اخل

حمالة واعلموا ان اهللا يعلم ما يف انفسكم فاحذروه قال ابو حامد يف االحياء وحبسب معرفة العبد بعيوب نفسه 
ومعرفته جبالل ربه وتعاليه واستغنائه وانه ال يسئل عما يفعل تكون قوة خوفه فاخوف الناس لربه اعرفهم بنفسه 

قال تعاىل امنا خيشى اهللا من عباده العلماء مث اذا كملت املعرفة اورثت  انا اخوفكم هللا ولذلك -وبربه ولذا قال ص 
اخلوف واحتراق القلب مث يفيض اثر احلرقة من القلب على البدن فتنقمع الشهوات وحتترق باخلوف وحيصل يف 

ال يتفرغ القلب الذبول واخلشوع والذلة واالستكانة ويصري العبد مستوعب اهلم خبوفه والنظر يف خطر عاقبته ف
لغريه وال يكون له شغل اال املراقبة واحملاسبة واجملاهدة والضنة باالنفاس واللحظات ومواخذة النفس يف اخلطرات 

  واخلطوات والكلمات مث قال واعلم انه ال تنقمع الشهوات بشيء كما تنقمع بنار اخلوف انتهى 
ىل يف هذه اآلية ما كانت قريش تقوله وتستدل به على وقوله سبحانه فاما االنسان اذا ما ابتاله ربه اآلية ذكر تعا

اكرام اهللا واهانته لعبده وجاء هذا التوبيخ يف اآلية جلنس االنسان اذ قد يقع بعض املؤمنني يف شيء من هذا املنزع 



  وابتاله معناه اختربه ونعمه اي جعله ذا نعمة 
هلم ومعتقدهم اي ليس اكرام اهللا تعاىل واهانته كذلك وقدر بتخفيف الدال مبعىن ضيق مث قال تعاىل كال ردا على قو

وامنا ذلك ابتالء فحق من ابتلي بالغىن ان يشكر ويطيع ومن ابتلي بالفقر ان يشكر ويصرب واما اكرام اهللا فهو 
وا ال بالتقوى واهانته فباملعصية وطعام يف هذه اآلية مبعىن اطعام مث عدد عليهم جدهم يف اكل التراث الهنم كانوا كان

  يورثون النساء وال صغار االوالد وامنا كان يأخذ املال من يقاتل وحيمى احلوزة واللم اجلمع واللف 

ان تغفر اللهم تغفر ... قال احلسن هو ان يأخذ يف املرياث حظه وحظ غريه واجلم الكثري الشديد ومنه قول الشاعر 
  ... واي عبد لك اال املا ... مجا 

  دك االرض تسويتها ومنه اجلم من الناس و
وقوله تعاىل وجاء ربك معناه جاء امره وقضاؤه وقال منذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك ليس جميء نقلة 
وكذلك جميء الصاخة وجميء الطامة وامللك اسم جنس يريد به مجيع املالئكة وصفا اي صفوفا حول االرض يوم 

يومئذ جبهنم روي يف قوله تعاىل وجيء يومئذ جبهنم اهنا تساق اىل القيامة على ما تقدم يف غري هذا املوضع وجيء 
احملشر بسبعني الف زمام ميسك كل زمام سبعون الف ملك فيخرج منها عنق فينتقي اجلبابرة من الكفار يف حديث 

  طويل باختالف الفاظ 
وقال الثعليب يومئذ يتذكر االنسان وقوله تعاىل يومئذ يتذكر االنسان معناه يتذكر عصيانه وما فاته من العمل الصاحل 

  اي يتعظ ويتوب واىن له الذكرى انتهى 
  وقوله يا ليتىن قدمت حليايت قال اجلمهور معناه حليايت الباقية يريد يف اآلخرة 

فيومئذ ال يعذب عذابه احد اي ال يعذب كعذاب اهللا احد يف الدنيا وال يوثق كوثاقه احد وحيتمل املعىن ان اهللا تعاىل 
يكل عذاب الكافر يومئذ اىل احد وقرأ الكساءي بفتح الذال والثاء اي ال يعذب كعذاب الكافر احد من الناس  ال

مث عقب تعاىل بذكر نفوس املؤمنني وحاهلم فقال يا ايتها النفس املطمئنة اآلية واملطمئنة معناه املوقنة غاية اليقني اال 
 فهي درجة زائدة على االميان واختلف يف هذا النداء مىت يقع ترى قول ابراهيم عليه السالم ولكن ليطمئن قليب

فقال مجاعة عند خروج روح املؤمن وروي يف ذلك حديث ويف عبادى اي يف عداد عبادى الصاحلني وقال قوم 
النداء عند قيام االجساد من القبور فقوله ارجعي اىل ربك معناه بالبعث وادخلى يف عبادى اي يف االجساد وقيل 

  داء الن

هو اآلن للمؤمنني وقال ءاخرون هذا النداء امنا هو يف املوقف عند ما ينطلق بأهل النار اىل النار ت وال مانع ان 
يكون النداء يف مجيع هذه املواطن وملا تكلم ابن عطاء اهللا يف مراعاة احوال النفس قال رب صاحب ورد عطله عن 

عيشة وغريها من مصاحل النفس وانواع وساوس الشيطان يف التدبري ال ورده او احلضور فيه مع ربه هم التدبري يف امل
تنحصر ومىت اعطاك اهللا سبحانه الفهم عنه عرفك كيف تصنع فأي عبد توفر عقله واتسع نوره نزلت عليه السكينة 

من ربه فسكنت نفسه عن االضطراب ووثقت بويل االسباب فكانت مطمئنة اي خامدة ساكنة مستسلمة الحكام 
 ثابتة ال قداره وممدودة بتاييده وانواره فاطمأنت ملوالها لعلمها بانه يراها او مل يكف بربك انه على كل شيء اهللا

شهيد فاستحقت ان يقال هلا يا ايتها النفس املطئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية ويف اآلية خصائص عظيمة هلا منها 
نه سبحانه عليها باإلستسالم اليه والتوكل عليه واملطمئن املنخفض من ترفيع شأهنا بتكنيتها ومدحها بالطمانينة ثناء م

االرض فلما اخنفضت بتواضعها وانكسارها اثىن عليها موالها ومنها قوله راضية اي عن اهللا يف الدنيا باحكامه 



 اآلخرة حىت ومرضية يف اآلخرة حيوده وانعامه ويف ذلك اشارة للعبد انه ال حيصل له ان يكون مرضيا عند اهللا يف
  يكون راضيا عن اهللا يف الدنيا انتهى من التنوير 

  تفسري 

  سورة البلد

  وهي مكية يف قول اجلمهور وقيل مدنية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قوله تعاىل ال اقسم هبذا البلد الكالم يف ال تقدم يف ال اقسم والبلد هو 

  مكة 
اه وانت حالل هبذا البلد حيل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم وقوله تعاىل وانت حل قال ابن عباس ومجاعة معن

فتح مكة وعلى هذا يتركب قول من قال السورة مدنية نزلت عام الفتح وقال ءاخرون املعىن وانت حال ساكن 
  هبذا البلد 

لولد هنا على وقوله تعاىل ووالد وما ولد قال جماهد هو ءادم ومجيع ولده وقال ابن عباس ما معناه ان الوالد وا
العموم فهي امساء جنس يدخل فيها مجيع احليوان والقسم واقع على قوله لقد خلقنا االنسان يف كبد قال اجلمهور 

االنسان اسم جنس والكبد املشقة واملكابدة اي يكابد امر الدنيا واآلخرة وروي ان سبب نزول هذه اآلية رجل من 
و بن عبدود وقال مقاتل نزلت يف احلارث بن عامر بن نوفل اذنب قريش يقال له ابو االشد وقيل نزلت يف عمر

فامره بالكفارة فقال لقد اهلكت ماال يف الكفارة والنفقات مذ تبعت حممدا وكان كل واحد  -فاستفىت النيب ص 
  او يف الكفارات على ما تقدم  -منهم قد ادعى انه انفق ماال كثريا على افساد امر النيب ص 

اال لبدا اي انفقت ماال كثريا ومن قال ان املراد اسم اجلنس غري معني جعل قوله احيسب ان مل يره وقوله اهلكت م
احد مبعىن ايظن االنسان ان ليس عليه حفظة يرون اعماله وحيصوهنا اىل يوم اجلزاء قال السهيلي وهذه اآلية وان 

يف اخلطاب كل من ظن ظنه وفعل مثل فعله  نزلت يف ايب االشد فان االلف والالم يف االنسان للجنس فيشترك معه
وعلى هذا اكثر القرءان ينزل يف السبب اخلاص بلفظ عام يتناول املعىن العام انتهى وخرج مسلم عن ايب برزة قال 

ال تزول قدما العبد يوم القيامة حىت يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما  -قال رسول اهللا ص 
اذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه وخرجه ايضا الترمذي وقال فيه حديث حسن اباله وعن علمه م

  صحيح انتهى وقرأ اجلمهور لبدا اي كثريا متلبدا بعضه فوق بعض مث عدد تعاىل على 

يست االنسان نعمه يف جوارحه والنجدين قال ابن عباس والناس مها طريقا اخلري والشر اي عرضنا عليه طريقهما ول
  اهلداية هنا مبعىن االرشاد وقال الضحاك النجدان ثديا االم وهذا مثال والنجد الطريق املرتفع 

وقوله تعاىل فال اقتحم العقبة اآلية قوله فال هو عند اجلمهور حتضيض مبعىن اال اقتحم والعقبة يف هذه اآلية على 
ث هو بذل مال تشبيه بعقبة اجلبل واقتحم معناه عرف الكالم العرب استعارة هلذا العمل الشاق على النفس من حي

دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة مث عظم تعاىل امر العقبة يف النفوس بقوله وما ادراك ما العقبة مث فسر اقتحام 
العقبة بقوله فك رقبة اآلية وهذا على قراءة من قرأ فك رقبة بالرفع على املصدر واما من قرأ فك رقبة او اطعم 

لفعل ونصب الرقبة وهي قراءة ايب عمرو فليس حيتاج ان يقدر وما ادراك ما اقتحام بل يكون التعظيم للعقبة على ا



نفسها وجييء فك بدال من اقتحم ومبينا له وفك الرقبة هو عتقها من ربقة االسر او الرق ويف احلديث عن النيب ص 
النار واملسبغة اجملاعة والساغب اجلائع وذا مقربة  من اعتق نسمة مؤمنة اعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من -

معناه ذا قرابة لتجتمع الصدقة والصلة وذا متربة معناه مدقعا قد لصق بالتراب وهذا ينحو اىل ان املسكني اشد فاقة 
من الفقري قال سفيان هم املطروحون على ظهر الطريق قعودا على التراب ال بيوت هلم وقال ابن عباس هو الذي 

  رج من بيته مث يقلب وجهه اىل بيته مستيقنا انه ليس فيه اال التراب خي
  وقوله تعاىل مث كان معطوف على قوله اقتحم واملعىن مث كان وقت اقتحامه العقبة من الذين ءامنوا 

عباس وقوله تعاىل وتواصوا بالصرب معناه على طاعة اهللا وبالئه وقضائه وعن الشهوات واملعاصي واملرمحة قال ابن 
كل ما يؤدي اىل رمحة اهللا تعاىل وقال ءاخرون هو التراحم والتعاطف بني الناس ويف ذلك قوام الناس ولو مل يترامحوا 

  مجلة هللكوا وامليمنة فيما روي عن ميني العرش 

بني وهو موضع اجلنة ومكان املرحومني من الناس واملشأمة اجلانب االشأم وهو االيسر وفيه جهنم وهو طريق املعذ
  وموصدة معناه مطبقة مغلقة 

  تفسري سورة والشمس وضحاها وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اقسم اهللا تعاىل بالشمس اما على التنبيه منها على االعتبار املؤدي اىل معرفة اهللا تعاىل واما على تقدير ورب الشمس 
قال مقاتل ضحاها حرها كقوله يف طه وال والضحى بالضم والقصر ارتفاع ضوء الشمس واشراقه قاله جماهد و

تضحى والضحاء بفتح الضاد واملد ما فوق ذلك اىل الزوال والقمر يتلو الشمس من اول الشهر اىل نصفه يف 
الغروب تغرب هي مث يغرب هو ويتلوها يف النصف اآلخر بنحو آخر وهو ان تعرب هي فيطلع هو وقال احلسن 

ت النه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك وقال الزجاج وغريه تالها يف املنزلة من تالها معناه تبعها دأبا يف كل وق
  الضياء والقدر النه ليس يف الكواكب شيء يتلو الشمس يف هذا املعىن غري القمر 

وقوله والنهار ظاهر هذه السورة واليت بعدها ان النهار من طلوع الشمس وكذلك قال الزجاج يف كتاب 
م من طلوع الفجر وال خيتلف ان هنايتهما مغيب الشمس والضمري يف جالها حيتمل ان يعود على االنواءوغريه واليو

الشمس وحيتمل ان يعود على االرض او على الظلمة وان كان مل جير لذلك ذكر فاملعىن يقتضيه قاله الزجاج وجلى 
اعل اهللا تعاىل كانه قال والنهار معناه كشف وضوى والفاعل جبلى على هذه التاويالت النهار وحيتمل ان يكون الف

  اذ جلى اهللا 

  الشمس فاقسم بالنهار يف اكمل حاالته ويغشي معناه يغطى والضمري للشمس على جتوز يف املعىن او لالرض 
وقوله تعاىل وما بناها وكل ما بعده من نظائره يف السورة حيتمل ان تكون ما فيه مبعىن الذي قاله ابو عبيدة اي ومن 

و قول احلسن وجماهد فيجيء القسم باهللا تعاىل وحيتمل ان تكون ما يف مجيع ذلك مصدرية قاله قتادة واملربد بناها وه
والزجاج كانه قال والسماء وبنائها وطحا مبعىن دحا ت قال اهلروي قوله تعاىل واالرض وما طحاها اي بسطها 

س اليت اقسم هبا سبحانه اسم جنس وتسويتها فاوسعها ويقال طحا به االمر اي اتسع به يف املذهب انتهى والنف
  اكمال عقلها ونظرها الثعليب فسواها اي عدل خلقها انتهى 

وقوله سبحانه فاهلمها فجورها وتقواها اي عرفها طرق ذلك وجعل هلا قوة يصح معها اكتساب الفجور او 
ت الالم للطول انتهى والفاعل اكتساب التقوى وجواب القسم يف قوله قد افلح والتقدير لقد افلح زاد ص وحذف



بزكى حيتمل ان يكون اهللا تعاىل قاله ابن عباس وغريه وحيتمل ان يكون االنسان قاله احلسن وغريه وزكاها اي 
طهرها ومناها باخلريات ودساها معناه اخفاها وحقرها وصغر قدرها باملعاصى والبخل مبا جيب واصل دسى دسس 

  ... حالئله منه ارامل ضيعا ... يف التراب فاصبحت ودسست عمرا ... ومنه قول الشاعر 
ت قال الشيخ ابو عبدالرمحن السلمي ومن عيوب النفس الشفقة عليها والقيام بتعهدها وحتصيل مئارهبا ومداواهتا 

االعراض عنها وقلة االشتغال هبا كذلك مسعت جدي يقول من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه انتهى من تاليفه يف 
كان اذا قرأ هذه اآلية قال اللهم ءات نفسي تقواها وزكها انت خري من زكاها  -النفس وروي ان النيب ص عيوب 

  انت وليها وموالها قال صاحب الكلم الفارقية واحلكم احلقيقية النفس الزكية زينتها نزاهتها 

نتهى وملا ذكر تعاىل خيبة من دسى وعافيتها عفتها وطهارهتا ورعها وغناها ثقتها مبوالها وعلمها بأنه ال ينساها ا
نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك ليعترب هبم وينتهى عن مثل فعلهم والطغوى مصدر وقال ابن عباس الطغوى هنا العذاب 

كذبوا به حىت نزل هبم ويؤيده قوله تعاىل فاما مثود فاهلكوا بالطاغية وقال مجهور من املتأولني الباء سببية واملعىن 
بسبب طغياهنا واشقاها هو قدار ابن سالف وقد تقدم قصصهم ت وناقة اهللا وسقياها قيل نصب  كذبت مثود نبيها

بفعل مضمر تقديره احفظوا او ذروا وقال ص ناقة اهللا اجلمهور بنصب ناقة على التحذير اي احذروا ناقة اهللا وهو 
وهي الدمدمة الثعليب قال مؤرج  مما جيب اضمار عامله انتهى ودمدم معناه انزل العذاب مقلقال هلم مكررا ذلك

الدمدمة اهالك باستيصال انتهى وكذلك قال ابو حيان وقال اهلروي قال االزهري فدمدم عليهم رهبم اي اطبق 
  عليهم العذاب وقيل فدمدم عليهم اي غضب عليهم انتهى 

ر فال خياف عقباها واملعىن فال وقوله تعاىل فسواها اي فسوى القبيلة يف اهلالك مل ينج منهم احد وقرأ نافع وابن عام
درك على اهللا تعاىل يف فعله هبم وهذا قول ابن عباس واحلسن وحيتمل ان يكون الفاعل بيخاف صاحلا عليه السالم 
اي ال خياف عقىب هذه الفعلة هبم اذ كان قد انذرهم وقرأ الباقون وال خياف بالواو فتحتمل الوجهني وحتتمل هذه 

يكون الفاعل بيخاف املنبعث قاله الزجاج والضحاك والسدي وغريهم وتكون الواو واو  القراءة وجها ثالثا ان
  احلال كانه قال انبعث لعقرها وهو ال خياف عقىب فعله 

  تفسري سورة والليل وهي مكية يف قول اجملهور 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

لى اي ظهر وضوى اآلفاق وقال ص يغشي مفعوله اقسم تعاىل بالليل اذا غشي االرض ومجيع ما فيها وبالنهار اذا جت
حمذوف فيحتمل ان يكون النهار كقوله يغشى الليل النهار او الشمس كقوله تعاىل والليل اذا يغشاها وقيل االرض 

  وما فيها انتهى 
ى هنا وقوله تعاىل وما خلق الذكر واالنثى حيتمل ان تكون ما مبعىن الذي وحيتمل ان تكون مصدرية والذكر واالنث

عام وقال احلسن املراد ءادم وحواء والسعي العمل فاخرب تعاىل مقسما ان اعمال العباد شىت اي مفترقة جدا بعضها 
يف رضى اهللا وبعضها يف سخطه مث قسم تعاىل الساعني فقال فاما من اعطى واتقى اآلية ويروي ان هذه اآلية نزلت 

  يف ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
وصدق باحلسىن قيل هي ال اله اال اهللا وقيل هي اخللف الذي وعد اهللا به وقيل هي اجلنة وقال كثري من وقوله تعاىل 

املتأولني احلسىن االجر والثواب جممال والعسرى احلال السيئة يف الدنيا واآلخرة ومن جعل خبل يف املال خاصة جعل 
يع ما ينبغي ان يبذل من قول او فعل قال استغىن عن اهللا استغىن يف املال ايضا لتعظم املذمة ومن جعل خبل عاما يف مج



  ورمحته بزعمه وظاهر قوله وما يغىن عنه ماله ان االعطاء والبخل املذكورين امنا مها يف املال 
وقوله تعاىل اذا تردى قال قتادة وغريه معناه تردى يف جهنم وقال جماهد تردى معناه هلك من الردى وخرج 

يف بقيع الغرقد يف جنازة فقال ما منكم من احد او  -لي رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب ص البخاري وغريه عن ع
  ما من 

نفس منفوسة اال وقد كتب مكاهنا من اجلنة والنار واال قد كتبت شقية او سعيدة فقالوا يا رسول اهللا افال نتكل 
ل السعادة ومن كان منا من اهل الشقاء على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعادة فسيصري اىل اه

فسيصري اىل عمل اهل الشقاء قال اما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل 
اهل الشقاوة مث قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق باحلسىن اىل قوله للعسرى ويف رواية ملا قيل له افال نتكل على 

اعملوا فكل ميسر ملا خلق له احلديث وخرجه الترمذي ايضا انتهى قال ابن العريب يف احكامه كتابنا قال ال بل 
فقاال العمل فيما جفت به االقالم وجرت به املقادير ام ىف شيء مستانف فقال بل  -وسأل شابان رسول اهللا ص 

يسر لعمله الذي خلق له قاال فاآلن فيما جفت به االقالم وجرت به املقادير قاال ففيم العمل اذن قال اعملوا فكل م
... نصيبك مما جتمع الدهر كله ... جند ونعمل انتهى وقال قوم معىن تردى اي باكفانه من الرداء ومنه قول الشاعر 

  ... رداء ان تلوى فيهما وحنوط 
اىل االميان ولو كان مث اخرب تعاىل ان عليه هدى الناس مجيعا اي تعريفهم بالسبل كلها وليست هذه اهلداية باالرشاد 

  ذلك مل يوجد كافر قال البخاري تلظى توهج وقال الثعليب تتوقد وتتوهج انتهى 
وقوله سبحانه ال يصالها اال االشقى املعىن ال يصالها صلي خلود ومن هنا ضلت املرجئة الهنا اخذت نفي الصلي 

و بكر الصديق مث هي تتناول كل من دخل يف هذه مطلقا ومل خيتلف اهل التاويل ان املراد باالتقي اىل ءاخر السوة اب
  الصفات وباقي اآلية بني مث وعده تعاىل بالرضى يف اآلخرة وهذه عدة اليب بكر رضي اهللا عنه 

  تفسري سورة والضحى وهي مكية بال خالف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

كله وسجى معناه سكن واستقر ليال  تقدم تفسري الضحى بانه سطوع الضوء وعظمه وقال قتادة الضحى هنا النهار
تاما وقيل معناه اقبل وقيل معناه ادبر واالول اصح وعليه شواهد وقال البخاري قال جماهد اذا سجى استوى وقال 

غريه اظلم وسكن انتهى وقرأ اجلمهور ما ودعك بشد الدال من التوديع وقرئى بالتخفيف مبعىن ما تركك وقال 
  ديد والتخفيف ما تركك انتهى البخاري ما ودعك ربك بالتش

وقلى ابغض نزلت بسبب ابطاء الوحي مدة ولآلخرة يعىن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك 
ال يرضى وواحد من امته يف النار وروي انه عليه السالم قال ملا  -فترضى قيل هي ارجى ءاية يف القرءان النه ص 

يف النار قال عياض وهذه ءاية جامعة لوجوه الكرامة وانواع السعادة يف الدارين نزلت اذن ال ارضى واحد من امىت 
تال قول اهللا عز و جل يف  -انتهى ت ويف صحيح مسلم من رواية عبداهللا بن عمرو بن العاصى ان النيب ص 

رحيم وقول ابراهيم عليه السالم رب اهنن اضللن كثريا من الناس فمن تبعىن فانه مين ومن عصاين فانك غفور 
عيسى عليه السالم ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك انت العزيز احلكيم فرفع يديه وقال اللهم امىت امىت 

وبكى فقال اهللا جل ثناؤه يا جربيل اذهب اىل حممد فقل له انا سنرضيك يف امتك وال نسوءك انتهى خمتصرا مث 



  بانعامه فقال امل جيدك يتيما فئاوى  وقف تعاىل نبيه على املراتب اليت درجه عنها
  وقوله تعاىل ووجدك ضاال فهدى اختلف الناس يف تاويله والضالل خيتلف فمنه البعيد 

صنما قط وال تابع الكفار على شيء  -ومنه القريب فالبعيد ضالل الكفار وهذا قد عصم اهللا منه نبيه فلم يعبد ص 
كونه واقفا ال مييز املهيع بل يدبر وينظر وقال الترمذي وعبدالعزيز بن  هو -مما هم عليه من الباطل وامنا ضالله ص 

حيىي ضاال معناه خامل الذكر ال يعرفك الناس فهداهم اليك ربك والصواب انه ضالل من توقف ال يدرى كما قال 
جرة مفردة عز و جل ما كنت تدرى ما الكتاب وال االميان وقال الثعليب قال بعض املتكلمني اذا وجدت العرب ش

يف فالة مسوها ضالة فيهتدى هبا اىل الطريق اي فوجدتك وحيدا ليس معك نيب غريك فهديت بك اخللق ايل انتهى 
قال عياض قال اجلنيد املعىن ووجدك متحريا يف بيان ما انزل اليك فهداك لبيانه لقوله وانزلنا اليك الذكر اآلية قال 

ا ضاال عن االميان وكذلك يف قصة موسى عليه السالم قوله فعلتها اذا عياض وال اعلم احدا من املفسرين قال فيه
وانا من الضالني اي املخطئني وقال ابن عطاء ووجدك ضاال اي حمبا ملعرفيت والضال احملب كما قال تعاىل انك لفي 

 بثالث وصايا بازاء ضاللك القدمي اي حمبتك القدمية انتهى والعائل الفقري فاغىن اي بالقناعة والصرب مث وصاه تعاىل
هذه النعم الثالث والسائل هنا قال ابو الدرداء هو السائل عن العلم وقيل هو سائل املال وقال ابراهيم بن ادهم 

  نعم القوم السؤال حيملنا زادنا اىل اآلخرة 
وهذا االمر  وقوله تعاىل واما بنعمة ربك فحدث قال جماهد وغريه معناه بث القرءان وبلغ ما ارسلت به قال عياض

قال اعطوا االجري  -يعم االمة انتهى وقال ءاخرون بل هو عموم يف مجيع النعم ويف سنن ايب داود عن النيب ص 
  حقه قبل ان جيف عرقه واعطوا السائل وان جاء على فرس قال البغوي يف املصابيح هذا حديث مرسل انتهى 

  تفسري سورة امل نشرح وهي مكية بامجاع 
  ن الرحيم بسم اهللا الرمح

عدد اهللا تعاىل على نبيه نعمه عليه يف ان شرح صدره للنبوءة وهيأه هلا وذهب اجلمهور اىل ان شرح الصدر املذكور 
امنا هو تنويره باحلكمة وتوسيعه لتلقى ما يوحى اليه وقال ابن عباس ومجاعة هذه اشارة اىل شرحه بشق جربيل عنه 

يح شق اللحم والوزر الذي وضعه اهللا عنه هو عند بعض املتأولني الثقل يف وقت صغره ويف وقت االسراء اذ التشر
يف نفسه من اجل ما كانت قريش فيه من عبادة االصنام فرفع اهللا عنه ذلك الثقل بنبوته  -الذي كان جيده ص 

لذنوب نظري وارساله وقال ابو عبيدة وغريه املعىن خففنا عنك اثقال النبوءة واعناك على الناس وقيل الوزر هنا ا
قوله تعاىل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وقد تقدم بيانه الثعليب وقيل معناه عصمناك من احتمال الوزر انتهى 

وانقض معناه جعله نقضا اي هزيال من الثقل قال عياض ومعىن انقض اي كاد ينقضه انتهى ورفعنا لك ذكرك اي 
وكذلك هو مجيل حسن للقائمني بامور الناس ومخول االسم  نوهنا بامسك قال ع ورفع الذكر نعمة على الرسول

والذكر حسن للمنفردين للعبادة واملعىن يف هذا التعديد انا قد فعلنا مجيع هذا بك فال تكترث باذى قريش فان 
قال اتاين جربيل فقال ان  -الذي فعل بك هذه النعم سيظفرك هبم قال عياض وروى ابو سعيد اخلدري ان النيب ص 

وربك يقول اتدرى كيف رفعت ذكرك قلت اهللا تعاىل اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي انتهى مث قوى سبحانه  ريب
رجاءه بقوله فان مع العسر يسرا وكرر تعاىل ذلك مبالغة وذهب كثري من العلماء اىل ان مع كل عسر يسرين هبذه 

  اآلية من حيث 



انه قال لن  - وقد جاء يف هذا التأويل حديث عن النيب ص ان العسر معرف للعهد واليسر منكر فاالول غري الثاين
يغلب عسر يسرين مث امر تعاىل نبيه اذا فرغ من شغل من اشغال النبوة والعبادة ان ينصب يف ءاخر والنصب التعب 

واملعىن ان يدأب على ما امر به وال يفتر وقال ابن عباس اذا فرغت من فرضك فانصب يف التنفل عبادة لربك 
  وه عن ابن مسعود وعن جماهد فاذا فرغت من العبادة فانصب يف الدعاء وحن

  وقوله تعاىل واىل ربك فارغب امر بالتوكل على اهللا عز و جل وصرف وجوه الرغبات اليه ال اىل سواه 
  تفسري سورة والتني وهي مكية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ا املعروفان وقال السهيلي اقسم تعاىل بطور تينا وطور زيتا ومها قال ابن عباس وغريه التني والزيتون املقسم هبما مه

جبالن عند بيت املقدس وكذلك طور سيناء ويقال ان سيناء هي احلجارة والطور عند اكثر الناس هو اجلبل وقال 
 جبل املاوردي ليس كل جبل يقال له طور اال ان تكون فيه االشجار والثمار واال فهو جبل فقط انتهى وطور سينني

بالشام والبلد االمني مكة والقسم واقع على قوله تعاىل لقد خلقنا االنسان يف احسن تقومي اي يف احسن تقومي ينبغي 
له وقال بعض العلماء بالعموم اي االنسان احسن املخلوقات تقوميا ومل ير قوم احلنث على من حلف بالطالق ان 

التقومي يشمل مجيع حماسن االنسان الظاهرة والباطنة من حسن زوجته احسن من الشمس حمتجني هبذه اآلية وحسن 
  صورته 

وانتصاب قامته وكمال عقله وحسن متييزه واالنسان هنا اسم جنس وتقدير الكالم يف تقومي احسن تقومي الن 
  احسن صفة ال بد ان جتري على موصوف 

وهذه عربة منصوبة وعبارة الثعليب يف احسن مث رددناه اسفل سافلني قال قتادة وغريه معناه باهلرم وذهول العقل 
تقومي قيل اعتداله واستواء شبابه وهو احسن ما يكون مث رددناه اسفل سافلني باهلرم كما قال اىل ارذل العمر 

فانزل اهللا عذرهم واخربهم ان  -والسافلون اهلرمى والزمىن والذين حبسهم عذرهم عن اجلهاد ىف عهد النيب ص 
اذا مرض العبد او سافر كتب اهللا له  -ملوا قبل ان تذهب عقوهلم انتهى ويف البخاري عنه ص هلم اجرهم الذي ع

مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وهكذا قال يف الذين حبسهم العذر انتهى قال ص اال الذين قيل منقطع بناء على 
نار على كفره انتهى قال ع ويف ان معىن اسفل سافلني باهلرم وذهول العقل وقيل متصل بناء على ان معناه يف ال

اذا بلغ املؤمن مخسني سنة خفف اهللا حسابه فاذا بلغ ستني رزقه االنابة  -حديث عن انس قال قال رسول اهللا ص 
اليه فاذا بلغ سبعني احبه اهل السماء فاذا بلغ مثانني كتبت حسناته وجتاوز اهللا عن سيئاته فاذا بلغ تسعني غفرت 

ته وكان اسري اهللا يف ارضه فاذا بلغ مائة ومل يعمل شيأ كتب له مثل ما كان يعمل يف صحته ذنوبه وشفع يف اهل بي
ومل تكتب عليه سيئة ويف حديث ان املؤمن اذا رد اىل ارذل العمر كتب له خريا ما كان يعمل يف قوته وذلك اجر 

سان اي فما جيعلك ان تكذب بعد هذه غري ممنون مث قال سبحانه الزاما للحجة وتوبيخا للكافر فما يكذبك ايها االن
احلجة بالدين وقال قتادة املعىن فمن يكذبك يا حممد فيما خترب به من اجلزاء واحلساب وهو الدين بعد هذه العرب 

كان اذا قرأ اليس اهللا باحكم احلاكمني  -وحيتمل ان يريد بالدين مجيع دينه وشرعه وروي عن قتادة ان النيب ص 
  ذلك من قال بلى وانا على 

قال اذا قرأ احدكم اليس  -الشاهدين قال ابن العريب يف احكامه روى الترمذي وغريه عن ايب هريرة ان النيب ص 
اهللا باحكم احلاكمني فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين ومن رواية عبداهللا اذا قرأ احدكم او مسع اليس ذلك 



هذان احلديثان وان كان قد ضعفهما ابن العريب فهما مما ينبغي بقادر على ان حيىي املوتى فليقل بلى انتهى ت و
  ذكرمها يف فضائل االعمال واهللا املوفق بفضله 

  تفسري سورة القلم وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 غار حراء قوله تعاىل اقرأ باسم ربك هو اول ما نزل من كتاب اهللا تعاىل نزل صدر هذه اآلية اىل قوهلما مل يعلم يف
حسب ما ثبت يف صحيح البخاري وغريه ومعىن قوله اقرأ باسم ربك اي اقرأ هذا القرءان باسم ربك اي مبتدئا 

باسم ربك وحيتمل ان يكون املقروء الذي امر بقراءته هو باسم ربك الذي خلق كأنه قيل له اقرأ هذا اللفظ والعلق 
هنا اسم جنس مث قال تعاىل اقرأ وربك االكرم على جهة التأنيس  مجع علقة وهي القطعة اليسرية من الدم واالنسان

كأنه يقول امض ملا امرت به وربك ليس كهذه االرباب بل هو االكرم الذي ال يلحقه نقص مث عدد تعاىل نعمة 
  الكتابة بالقلم على الناس وهي من اعظم النعم 

  االظهر وعلم االنسان ما مل يعلم قيل هو ءادم وقيل هو اسم جنس وهو 
وقوله تعاىل كال ان االنسان ليطغى اىل ءاخر السورة نزلت يف ايب جهل وذلك انه طغى لغناه وكثرة من يغشى ناديه 

  وهناه  -فناصب رسول اهللا ص 

رد عليه القول  -عن الصالة يف املسجد وقال لئن رأيت حممدا يسجد عند الكعبة الطأن عتقه فريوى ان النيب ص 
فقال ابو جهل اهتددىن اما واهللا اين الكثر اهل الوادى ناديا فنزلت  -داودي فتهدده النيب ص وانتهره وعبارة ال

اآلية انتهى وكال رد على ايب جهل ويتجه ان تكون مبعىن حقا والضمري يف رءاه لالنسان املذكور كأنه قال ان رأي 
تقول وجدتىن وظننتىن مث حقر تعاىل غىن  نفسه غنيا وهي رؤية قبيلة ولذلك جاز ان يعمل فعل الفاعل يف نفسه كما

هذا االنسان وحاله بقوله ان اىل ربك الرجعى اي باحلشر والبعث يوم القيامة ويف هذا اخلرب وعيد للطاغني من 
الناس مث صرح بذكر الناهي حملمد عليه السالم وال خالف ان الناهي ابو جهل وان العبد املصلي هو حممد عليه 

  السالم 
ىل امل يعلم بان اهللا يرى اكمال للتوبيخ والوعيد حبسب التوقيفات الثالث يصلح مع كل واحد منها ت وقوله تعا

  ويف قوله تعاىل امل يعلم بان اهللا يرى ما يثري اهلمم الراكدة 
  ويسيل العيون اجلامدة 

وباطنك فتأدب ايها  ويبعث على احلياء واملراقبة قال الغزايل اعلم ان اهللا مطلع على ضمريك ومشرف على ظاهرك
املسكني ظاهرا وباطنا بني يديه سبحانه واجتهد ان ال يراك حيث هناك وال يفقدك حيث امرك وال تدع عنك التفكر 

  يف قرب االجل 
  وحلول املوت القاطع لالمل 
  وخروج االمر من االختيار 

  وحصول احلسرة والندامة بطول االغترار 
يوخذن بناصيته فيجر اىل جهنم ذليال تقول العرب سفعت بيدي ناصية الفرس انتهى مث توعده تعاىل ان مل ينته ل

والرجل اذا جذبتها مذللة وقال بعض العلماء بالتفسري معناه لتحقرن من قوهلم سفعته النار واكتفى بذكر الناصية 
صية كاذبة ووصفها لدالهتا على الوجه والرأس والناصية مقدم شعر الرأس مث ابدل النكرة من املعرفة ىف قوله نا



  بالكذب واخلطا من حيث هي صفات لصاحبها 
  فليدع ناديه اي اهل جملسه والنادى 

  والندي اجمللس ومنه دار الندوة وقال البخاري قال جماهد ناديه عشريته 
وكالمه  وقوله سندع الزبانية اي مالئكة العذاب مث قال تعاىل لنبيه عليه السالم كال ال تطعه اي ال تلتفت اىل هنيه

واسجد لربك واقترب اليه بسجودك ويف احلديث اقرب ما يكون العبد من ربه اذا سجد فاكثروا من الدعاء يف 
 -السجود فقمن ان يستجاب لكم وروى ابن وهب عن مجاعة من اهل العلم ان قوله واسجد خطاب للنيب ص 

ك ت والتاويل االول اظهر يدل عليه وان قوله واقترب خطاب اليب جهل اي ان كنت جتترئي حىت ترى كيف هتل
 -اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعن ربيعة بن كعب االسلمي قال كنت ابيت مع النيب ص  -قوله ص 

فآتيه بوضوئه وحاجته فقال يل سل فقلت اسألك مرافقتك يف اجلنة قال او غري ذلك قلت هو ذاك قال فاعىن على 
فاعطيه وضوءه  -ة اال البخاري ولفظ الترمذي كنت ابيت عند باب النيب ص نفسك بكثرة السجود رواه اجلماع

فامسعه اهلوي من الليل يقول مسع اهللا ملن محده وامسعه اهلوي من الليل يقول احلمد هللا رب العاملني قال الترمذي هذا 
ابا جهل جاء  حديث حسن صحيح وليس لربيعة يف الكتب الستة سوى هذا احلديث انتهى من السالح وروي ان

يصلى فهم بان يصل اليه ومينعه من الصالة مث كع ووىل ناكصا على عقبيه متقيا بيديه فقيل له ما هذا  -والنيب ص 
قال لودنا مىن الخذته املالئكة عيانا  -فقال لقد عرض بيىن وبينه خندق من نار وهول واجنحة فريوي ان النيب ص 

م بدر وامكن منه وذكر الوائلي احلافظ يف كتاب االبانة له من حديث مالك ابن ت وملا مل ينته عدو اهللا اخذه اهللا يو
مغول عن نافع عن ابن عمر قال بينا انا اسري جبنبات بدر اذ خرج رجل من االرض يف عنقه سلسلة ميسك طرفها 

  اسود فقال يا عبداهللا اسقىن فقال ابن 

 فقال يل االسود ال تسقه فانه كافر مث اجتذبه فدخل عمر ال ادرى اعرف امسى او كما يقول الرجل يا عبداهللا
فاخربته فقال او قد رأيته ذلك عدو اهللا ابو جهل بن هشام وهو عذابه اىل  -االرض قال ابن عمر فاتيت النيب ص 

 يوم القيامةانتهى من التذكرة للقرطيب وقد ذكرت هذه احلكاية عن ايب عمر بن عبدالرب بامت من هذا عند قوله تعاىل
  فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا اآلية 

  تفسري سورة انا انزلناه يف ليلة القدر قال ابن عباس هي مدنية وقال قتادة هي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يلة قوله تعاىل انا انزلناه الضمري يف انزلناه للقرءان قال الشعيب وغريه املعىن انا ابتدأنا انزال هذا القرءان اليك يف ل
القدر وقد روي ان نزول امللك يف حراء كان يف العشر االواخر من رمضان فيستقيم هذا التأويل وقال ابن عباس 

عشرين سنة وليلة القدر خصها اهللا  -وغريه انزله اهللا تعاىل ليلة القدر اىل مساء الدنيا مجلة مث جنمه على حممد ص 
لة قدر فيها قاله جماهد وغريه وخصت هذه االمة هبذه الفضيلة تعاىل بفضل عظيم وجعلها افضل من الف شهر ال لي

اعمار امته وتقاصرها وخشي ان ال يبلغوا من االعمال مثل الذي بلغ غريهم يف طول العمر  -ملا رأى النيب ص 
  ؤطا فاعطاه اهللا عز و جل ليلة القدر خري من الف شهر قال ابن العريب يف احكامه وقد روى مالك هذا احلديث يف امل

ثبت ذلك من رواية ابن القاسم وغريه انتهى مث فخمها سبحانه بقوله وما ادراك ما ليلة القدر قال ابن عيينة ىف 
صحيح البخاري ما كان ىف القرءان وما ادراك فقد اعلمه وما قال وما يدريك فانه مل يعلمه وذكر ابن عباس وغريه 



ا اآلجال واالرزاق وحوادث العام كلها ويدفع ذلك اىل املالئكة لتمتثله اهنا مسيت ليلة القدر الن اهللا تعاىل يقدر فيه
قال ع وليلة القدر مستديرة يف اوتار العشر االواخر من رمضان هذا هو الصحيح املعول عليه وهي يف االوتار 

الشهر وصح  حبسب الكمال والنقصان يف الشهر فينبغي ملرتقبها ان يرتقبها من ليلة عشرين يف كل ليلة اىل ءاخر
عن ايب بن كعب وغريه اهنا ليلة سبع وعشرين مث اخرب تعاىل ان ليلة القدر خري من الف شهر وهي مثانون سنة 

من قام ليلة القدر اميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  -وثالثة اعوام وثلث عام ويف الصحيح عن النيب ص 
ة للمالئكة قال الفخر وذكروا يف الروح اقواال احدها انه والروح هو جربيل عليه السالم وقيل هو صنف حفظ

ملك عظيم لو التقم السموات واالرض كان ذلك له لقمة واحدة وقيل الروح طائفة من املالئكة اليراهم املالئكة 
من  اال ليلة القدر كالزهاد الذين ال نراهم اال يوم العيد وقيل خلق من خلق اهللا ياكلون ويشربون ويلبسون ليسوا

املالئكة وال من االنس ولعلهم خدم اهل اجلنة وقيل الروح اشرف املالئكة وقال ابن ايب جنيح الروح هم احلفظة 
  الكرام الكاتبون واالصح ان الروح ها هنا هو جربيل وختصيصه بالذكر لزيادة شرفه انتهى 

 تلك السنة اىل قابل قاله ابن عباس مث وقوله تعاىل بإذن رهبم من كل امر الثعليب أي بكل امر قدره اهللا وقضاه يف
تبتدئي فتقول سالم هي وحيتمل ان يريد من كل فتنة سالمة انتهى قال ع وعلى التأويل االول جييء سالم خرب 

ابتداء مستأنفا اي سالم هي هذه الليلة اىل اول يومها مث ذكر ما تقدم وقال الشعيب ومنصور سالم التحية اي تسلم 
  ؤمنني املالئكة على امل

  تفسري سورة مل يكن وهي مكية يف قول اجلمهور وقيل مدنية واالول اشهر 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قوله تعاىل مل يكن الذين كفروا ويف حرف ابن مسعود مل يكن املشركون واهل الكتاب منفكني 
ل عنه واما انفك اليت هي من وقوله تعاىل منفكني معناه منفصلني متفرقني تقول انفك الشيء عن الشيء اذا انفص

اخوات كان فال مدخل هلا هنا قال جماهد وغريه مل يكونوا منفكني عن الكفر والضالل حىت جاءهتم البينة واوقع 
وشرعه قال الثعليب واملشركني يعىن من العرب وهم عبدة  -املستقبل موقع املاضي يف تأتيهم والبينات حممد ص 

والتوكف المره حىت جاءهتم  -وغريه مل يكونوا منفكني عن معرفة صحة نبوة حممد ص االوثان انتهى وقال الالفراء 
البينة فتفرقوا عند ذلك ويتجه يف معىن اآلية قول ثالث بارع املعىن وذلك ان يكون املراد مل يكن هؤالء القوم 

من آمن به النعمة فكانه قال  منفكني من امر اهللا ونظره هلم حىت يبعث اليهم رسوال تقوم عليهم به احلجة وتتم على
ما كانوا ليتركوا سدى والصحف املطهرة القرءان يف صحفه قاله قتادة والضحاك وقال احلسن الصحف املطهرة يف 
السماء فيها كتب اي احكام كتب وقيمة معناه قائمة معتدلة آخذه للناس بالعدل مث ذم تعاىل اهل الكتاب يف اهنم مل 

اال من بعد ما رأوا اآليات الواضحة وكانوا من قبل متفقني على نبوته وصفته وحنفاء  -يتفرقوا يف امر حممد ص 
  مجع حنيف وهو املستقيم وذكر الزكاة مع ذكر بين اسرائيل يقوى قول من قال 

امنا دفع اىل مناقضة اهل الكتاب باملدينة وقرأ  -السورة مدنية الن الزكاة امنا فرضت باملدينة والن النيب ص 
هور وذلك دين القيمة على معىن اجلماعة والفرقة القيمة وقال ص قراءة اجلمهور وذلك دين القيمة على تقدير اجلم

االمة القيمة اي املستقيمة او الكتب القيمة وقرأ عبداهللا وذلك الدين القيمة بتعريف الدين ورفع القيمة صفة واهلاء 
  نتهى والربيئة مجيع اخللق الن اهللا تعاىل برأهم اي اوجدهم بعد العدم فيه للمبالغة او على تأويل ان الدين مبعىن امللة ا

وقوله تعاىل رضي اهللا عنهم قيل ذلك يف الدنيا فرضاه عنهم هو ما اظهره عليهم من امارات رمحته ورضاهم عنه هو 



اهم مبا يرد من رضاهم جبميع ما قسم هلم من مجيع االرزاق واالقدار قال بعض الصاحلني رضي العباد عن اهللا رض
احكامه ورضاه عنهم ان يوفقهم للرضى عنه وقال سري السقطي اذا كنت ال ترضى عن اهللا فكيف تطلب منه ان 

يرضى عنك وقيل ذلك يف اآلخرة وخص تعاىل بالذكر اهل اخلشية الهنا رأس كل بركة وهي اآلمرة باملعروف 
  والناهية عن املنكر 

  له ابن عباس وغريه وقال قتادة ومقاتل هي مدنية تفسري سورة اذا زلزلت وهي مكية قا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل اذا زلزلت االرض قد تقدم معىن الزلزلة واالثقال املوتى قاله ابن عباس وقيل اخرجت موتاها وكنوزها 
  وقول االنسان ما هلا هو على معىن 

فر وقيل عام يف املؤمن والكافر واخبار االرض قال ابن التعجب من هول ما يرى قال اجلمهور االنسان هنا الكا
فانه ال يسمع مدى  -مسعود وغريه هي شهادهتا مبا عمل عليها من عمل صاحل وفاسد ويؤيد هذا التأويل قوله ص 

صوت املؤذن انس وال جن وال شيء االشهد له يوم القيامة ت وخرج الترمذي يف جامعه عن ايب هريرة قال قرأ 
هذه اآلية يومئذ حتدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا اهللا ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان  -ص  رسول اهللا

تشهد على كل عبد وامة مبا عمل على ظهرها تقول عمل علي يوم كذا كذا فهذه اخبارها قال ابو عيسى هذا 
  يوم كذا وكذا ويف يوم كذا وكذا حديث حسن صحيح انتهى وكذا رواه ابو بكر بن اخلطيب وفيه عمل علي يف 

وقوله تعاىل بان ربك اوحى هلا الباء باء السبب وقال ابن عباس وغريه املعىن اوحى اليها قال ص املشهور ان اوحى 
  يتعدى بإىل وعدي هنا بالالم مراعاة للفواصل وقال ابو البقاء هلا مبعىن اليها انتهى 

عىن ينصرفون من موضع ورودهم خمتلفي االحوال قال اجلمهور ورودهم وقوله سبحانه يومئذ يصدر الناس اشتاتا مب
باملوت وصدورهم هو القيام اىل البعث والكل سائر اىل العرض لريى عمله ويقف عليه وقيل الورود هو ورود 

  احملشر والصدر اشتاتا هو صدر قوم اىل اجلنة وقوم اىل النار لريوا جزاء اعماهلم 
يسمى هذه اآلية اجلامعة الفاذة ويروى انه  -مل مثقال ذرة خريا يره اآلية كان النيب ص وقوله جلت عظمته فمن يع

يا ابا بكر ما  -ملا نزلت هذه السورة بكى ابو بكر وقال يا رسول اهللا او اسأل عن مثاقيل الذر فقال له النيب ص 
ري اىل اآلخرة قال الداودي بينما عمر بن رأيته يف الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك اهللا مثاقيل ذر اخل

اخلطاب بطريق مكة ليال اذا ركب مقبلني من جهة فقال لبعض من معه سلهم من اين اقبلوا فقال له احدهم من 
  الفج العميق يريد البلد العتيق 

 واعدل ءاية يف فاخرب عمر بذلك فقال اوقعوا يف هذا قل هلم فما اعظم ءاية يف كتاب اهللا واحكم ءاية يف كتاب اهللا
كتاب اهللا وارجى ءاية يف كتاب اهللا واخوف ءاية يف كتاب اهللا فقال له قائلهم اعظم ءاية يف كتاب اهللا ءاية الكرسي 

واحكم ءاية يف كتاب اهللا ان اهللا يامر بالعدل واالحسان واعدل ءاية يف كتاب اهللا فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
وارجى ءاية يف كتاب اهللا ان اهللا ال يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويوت  ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

من لدنه اجرا عظيما واخوف ءاية يف كتاب اهللا من يعمل سواء جيز به فاخرب عمر بذلك فقال هلم عمر افيكم ابن ام 
ة انفسنا قال الداودي ومعىن عبد فقالوا نعم وهو الذي كلمك قال عمر كنيف ملئي علما آثرنا به اهل القادسية عل

  اعظم ءاية يريد يف الثواب انتهى 
  تفسري سورة والعاديات وهي مكية يف قول مجاعة وقيل مدنية 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال ابن عباس وغريه املراد بالعاديات اخليل الهنا تعدو بالفرسان وتضج باصواهتا وعن ابن مسعود وعلي ان 

هنا تضبح يف عذوها قال علي رضي اهللا عنه والقسم باالبل العاديات من عرفة ومن املزدلفة اذا العاديات هنا االبل ال
  دفع 

احلاج وبابل غزوة بدر والضبح تصويت جهري عند العدو قال الداودي وهو الصوت الذي يسمع مع اجوافها وقت 
  الركض انتهى 

وذلك باهنا يف عدوها ترجم احلصباء باحلصباء فتتطاير  وقوله تعاىل فاملوريات قدحا قال علي وابن مسعود هي االبل
منها النار فذلك القدح وقال ابن عباس هي اخليل وذلك حبوافرها يف احلجارة وقال ابن عباس ايضا ومجاعة الكالم 

عام يدخل يف القسم كل من يظهر بقدحه نارا ص قدحا ابو البقاء مصدر مؤكد الن املوري هو القادح انتهى 
ات صبحا قال علي وابن مسعود هي االبل من مزدلفة اىل مىن ويف بدر وقال ابن عباس ومجاعة كثرية هي فاملغري

اخليل واللفظة من الغارة يف سبيل اهللا وغري ذلك من سري االمم وعرف الغارات اهنا مع الصباح والنقع الغبار 
كون للمكان واملوضع الذي يقتضيه املعىن الساطع املثار والضمري يف به ظاهره انه للصبح املذكور وحيتمل ان ي

  ومشهور اثارة النقع هو للخيل وقال علي هو هنا لالبل 
فوسطن به مجعا قال علي وابن مسعود هي االبل ومجعا هي املزدلفة وقال ابن عباس ومجاعة هي اخليل واملراد مجع 

انه قال اتدرون ما  -روي عن النيب ص من الناس هم املغزوون والقسم واقع على قوله ان االنسان لربه لكنود و
الكنود قالوا ال يا رسول اهللا قال هو الكفور الذي يأكل وحده ومينع رفده ويضرب عبده وقد يكون يف املؤمنني 
الكفور بالنعمة فتقدير اآلية ان االنسان لنعمة ربه لكنود وارض كنود ال تنبت شيأ والكنود العاصى بلغة كندة 

  وىف البخاري عن جماهد الكنود الكفور انتهى ويقال للبخيل كنود 
وقوله تعاىل وانه على ذلك لشهيد حيتمل الضمري ان يعود على اهللا تعاىل وقاله قتادة وحيتمل ان يعود على االنسان 

  انه شاهد على نفسه بذلك وهذا قول جماهد وغريه 
لشديد اي خبيل باملال ضابط له واخلري هنا  وانه حلب اخلري اي وان االنسان حلب اخلري واملعىن من اجل حب اخلري

  املال وحيتمل 

ان يراد هنا اخلري الدنيوي من مال وصحة وجاه عند امللوك وحنوه الن الكفار واجلهال ال يعرفون غري ذلك واما 
اخلري  احلب يف خري اآلخرة فممدوح مرجوله الفوز وقال الفراء معىن اآلية ان االنسان لشديد احلب للخري وملا تقدم

  قبل شديد حذف من آخره النه قد جرى ذكره ولرءوس اآلي انتهى 
  وقوله تعاىل افال يعلم توقيف اي افال يعلم مئاله ومصريه فيستعدله 

يبعثون على نياهتم ويف قوله  -وحصل ما يف الصدور اي ميز وابرز ما فيها ليقع اجلزاء عليه ويفسر هذا قوله ص 
  بري وعيد ص والعامل يف يومئذ خلبري على تضمينه معىن جملاز النه تعاىل خبري دائما انتهى تعاىل ان رهبم هبم يومئذ خل

  تفسري 

  سورة القارعة



  وهي مكية بال خالف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قال اجلمهور القارعة القيامة نفسها والفراش الطري الذي يتساقط يف النار وال يزال يتقحم على املصباح وقال الفراء 
هو ضغري اجلراد الذي ينتشر يف االرض واهلواء ويف البخاري كالفراش ااملبثوث كغوغاء اجلراد يركب بعضه بعضا 

كذلك الناس يومئذ جيول بعضهم يف بعض انتهى واملبثوث هنا معناه املتفرق مجعه ومجلته موجودة متصلة والعهن هو 
  الصوف والنقش خلخلة االجزاء وتفريقها عن تراصيها 

ه تعاىل فامه هاوية قال كثري من املفسرين املراد باالم نفس اهلاوية وهذا كما يقال لالرض ام الناس الهنا تؤويهم وقول
  وقال ابو صاحل وغريه 

قال لرجل ال ام لك فقال يا رسول اهللا  -املراد ام رأسه ألهنم يهوون على رءوسهم وروى املربد ان النيب ص 
  لك فقال عليه السالم امنا اردت ال نار لك قال اهللا تعاىل فامه هاوية تدعوىن اىل اهلدى وتقول ال ام 

  تفسري 

  سورة التكاثر

  وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل اهلاكم التكاثر اي شغلكم املباهاة واملفاخرة بكثرة املال واالوالد والعدد وهذا هجريى ابناء الدنيا العرب 
العلماء املتقون قال الفخر فااللف والالم يف التكاثر ليس لالستغراق بل للمعهود السابق  وغريهم ال يتخلص منه اال

يف الذهن وهو التكاثر يف الدنيا ولذاهتا وعالئقها فانه هو الذي مينع عن طاعة اهللا عبوديته وملا كان ذلك مقررا يف 
فاآلية دالة على ان التكاثر والتفاخر مبا العقول ومتفقا عليه يف االديان ال جرم حسن دخول حرف التعريف عليه 

  ذكر مذموم انتهى 
وقوله تعاىل حىت زرمت املقابر اي حىت متم فدفنتم يف املقابر وهذا خرب فيه تقريع وتوبيخ وحتسر ويف احلديث الصحيح 

او  يقول ابن ءادم ماىل ماىل وهل لك يا بن ءادم من مالك اال ما اكلت فأفنيت او لبست فابليت -عنه ص 
تصدقت فامضيت قال ص قرأ اجلمهور اهلاكم على اخلرب وابن عباس باملد والكساءي يف رواية هبمزتني ومعىن 

االستفهام التوبيخ والتقرير انتهى قال الفخر اعلم ان اهم االمور واوالها بالرعاية ترقيق القلب وازالة حب الدنيا 
  منه 

  تهى ومشاهدة القبور تورث ذلك كما ورد به اخلرب ان
وقوله تعاىل كال سوف تعلمون زجر ووعيد مث كرر تاكيدا ويأخذ كل انسان من هذا الزجر والوعيد املكرر على 

قدر حظه من التوغل فيما يكره هذا تأويل اجلمهور وقال علي كال سوف تعملون يف القرب مث كال سوف تعلمون يف 
لة على انه لو حصل اليقني لتركوا التكاثر والتفاخر فهذا البعث قال الفخر ويف اآلية هتديد عظيم للعلماء فاهنا دا

يقتضي ان من ال يترك التكاثر والتفاخر ان ال يكون اليقني حاصال له فالويل للعامل الذي ال يكون عاقال مث الويل له 
  انتهى 

سكم من اهللكة وقوله تعاىل كال لو تعلمون علم اليقني جواب لو حمذوف تقديره ال ازدجرمت وبادرمت انقاذ انف



واليقني اعلى مراتب العلم مث اخرب تعاىل الناس اهنم يرون اجلحيم وقال ابن عباس هذا خطاب للمشركني واملعىن 
على هذا التأويل اهنا رؤية دخول وصلي وهو عني اليقني هلم وقال ءاخرون اخلطاب للناس كلهم فهي كقوله تعاىل 

راها وجيوز الناجى ويتكردس فيها الكافر ص لترون ابن عامر والكساءي وان منكم اال واردها فاملعىن ان اجلميع ي
  بضم التاء والباقون بفتحها انتهى 

وقوله تعاىل مث لتروهنا عني اليقني تاكيد يف اخلرب وعني اليقني حقيقته وغايته مث اخرب تعاىل ان الناس مسؤلون يومئذ 
يف هذا اسئلة كثرية حبسب شخص شخص وهي منقادة ملن عن نعيمهم يف الدنيا كيف نالوه ومل ءاثروه وتتوجه 

الصحابه والذي نفسي بيده لتسئلن عن نعيم هذا اليوم احلديث  -اعطي فهما يف كتاب اهللا عز و جل وقد قال ص 
يف الصحيح اذ ذبح هلم ابو اهليثم ابن التيهان شاة واطعمهم خبزا ورطبا واستعذب هلم ماء وعن ايب هريرة يف حديثه 

هذا هو  -وايب بكر وعمر اىل بيت ايب اهليثم واكلهم الرطب واللحم وشرهبم املاء وقوله ص  -سري النيب ص يف م
  النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة وان ذلك كرب على اصحابه وان رسول اهللا ص 

احلمد هللا الذي اشبعنا  قال اذا اصبتم مثل هذا وضربتم بايدكم فقولوا بسم اهللا وعلى بركة اهللا واذا شبعتم فقولوا
واروانا وانعم علينا وافضل فان هذا كفاف بذاك هذا خمتصر رواه احلاكم يف املستدرك انتهى من سالح املؤمن قال 

الداودي وعن احلسن وقتادة ثالث ال يسئل اهللا عنهن ابن ءادم وما عداهن فيه احلساب والسؤال اال ما شاء اهللا 
  شد هبا صلبه وبيت يكنه من احلر والربد انتهى كسوة يوارى هبا سوءته وكسرة ي

  تفسري سورة العصر وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قال ابن عباس العصر الدهر وقال مقاتل العصر هي صالة العصر وهي الوسطى اقسم اهللا هبا وقال ايب بن كعب 
اسم جنس واخلسر النقصان وسوء  عن والعصر فقال اقسم ربكم باخر النهار واالنسان هنا -سألت النيب ص 

احلال ومن كان من املؤمنني يف مدة عمرة يف التواصى باحلق والصرب والعمل حبسب الوصاة فال خسر معه وقد مجع 
  اخلري كله 

  تفسري 

  سورة اهلمزة

  وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

م واللمزة قريب يف املعىن من هذا وقد تقدم تقدم تفسري ويل واهلمزة الذي يهمز الناس بلسانه اي يعيبهم ويغتاهب
بيانه يف قوله تعاىل وال تلمزوا انفسكم ويف قوله والذين يلمزون املطوعني وغريه قيل نزلت هذه اآلية يف االخنس بن 

  شريق وقيل يف مجيل بن عامر مث هي تتناول كل من اتصف هبذه الصفات 
ص وقال الداودي وعدده اي استعده انتهى لينبذن ليطرحن ص وعدده معناه احصاه وحافظ على عدده ان ال ينتق

  نار اهللا خرب مبتدأ حمذوف اي هي نار اهللا انتهى 
  واليت تطلع على االفئدة اي اليت يبلغ احراقها واملها القلوب 

  وموصدة اي مطبقة مغلقة 



حديد مغلولني هبا والكل من  يف عمد مجع عمود وقرأ ابن مسعود موصدة بعمد ممددة وقال ابن زيد املعىن يف عمد
  نار عافانا اهللا من ذلك 

  تفسري سورة امل تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل وهي مكية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

هذه السورة تنبيه على العربة يف اخذ اهللا تعاىل ألبرهة امري احلبشة حني قصد الكعبة ليهدمها وكان صاحب فيل 
 السري فيها تطويل واختصارها ان ابرهة بين يف اليمن بيتا واراد ان يرد اليه حج العرب يركبه وقصته شهرية يف

فذهب اعرايب واحدث يف ذلك البيت فغضب ابرهة واحتفل يف مجوعه وركب الفيل وقصد مكة فلما قرب منها 
نفيل بن حبيب بأذن  فرت قريش اىل اجلبال والشعاب من معرة اجليش مث هتيأ ابرهة لدخول مكة وهيأ الفيل فاخذ

الفيل وكان امسه حممودا فقال له ابرك حممود فانك يف حرم اهللا وارجع من حيث جئت راشدا فربك الفيل بذي 
الغميس فبعثوه فاىب فضربوا رأسه باملعول وراموه مبحاجنهم فاىب فوجهوه راجعا اىل اليمن فقام يهرول فبعث اهللا 

حر عند كل طائر ثالثة احجار يف منقاره ورجليه كل حجر فوق العدسة عليهم طريا مجاعات مجاعات سودا من الب
ودون احلمصة ترميهم هبا فماتوا يف طريقهم متفرقني وتقطع ابرهة امنلة امنلة حىت مات ومحى اهللا بيته واالبابيل 

ضييع وابطال اجلماعات جتيء شيا بعد شيء قال ابو عبيدة ال واحد له من لفظه قال الفخر ويف تضليل معناه يف ت
يقال ضلل كيده اذا جعله ضاال ضائعا ونظريه قوله تعاىل وما كيد الكافرين اال يف ضالل انتهى والعصف ورق 

  احلنطة وتبنه واملعىن صاروا طحينا 

ذاهبا كورق حنطة اكلته الدواب وراثته فجمع هلم املهانة واخلسة والتلف قال الفخر وقيل املعىن كعصف صاحل 
جعلهم كتنب تاكله الدواب وهو قول عكرمة والضحاك انتهى ومن كتاب وسائل احلاجات وآداب  لالكل واملعىن

املناجات لالمام ايب حامد الغزايل رمحه اهللا تعاىل قال وقد بلغنا عن غري واحد من الصاحلني وارباب القلوب انه من 
وامل تر قصرت يد كل عدو عنه ومل جيعل هلم اليه  قرأ يف ركعيت الفجر يف االوىل الفاحتة وامل نشرح ويف الثانية الفاحتة

  سبيل قال االمام ابو حامد وهذا صحيح ال شك فيه انتهى 
  تفسري سورة اليالف قريش وهي مكية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 قريش ولد النضر بن كنانة والتقرش التكسب واملعىن ان اهللا تعاىل جعل قريشا يالفون رحلتني يف العام واحدة يف
الشتاء واخرى يف الصيف قال ابن عباس كانوا يرحلون يف الصيف اىل الطائف حيث املاء والظل ويرحلون يف 

الشتاء اىل مكة قال اخلليل معىن اآلية الن فعل اهللا بقريش هذا ومكنهم من الفهم هذه النعمة فليعبدوا رب هذا 
  البيت 

  ري ذي زرع عرضة للجوع واجلدب لوال فضل اهللا عليهم وقوله تعاىل من جوع معناه ان اهل مكة قاطنون بواد غ

  تفسري سورة ارأيت الذي وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله سبحانه ارأيت الذي يكذب بالدين اآلية توقيف وتنبيه لتتذكر نفس السامع كل من تعرفه هبذه الصفة والدين 
  اجلزاء 



ان اليه واما عن حقه وماله وهو اشد ويروى ان هذه اآلية نزلت يف ودع اليتيم دفعه بعنف اما عن اطعامه واالحس
بعض املضطربني يف االسالم مبكة مل حيققوا فيه وفتنوا فافتتنوا ورمبا كان يصلى بعضهم احيانا مع املسلمني مدافعة 

العاص بن وائل  وحرية فقال تعاىل فيهم فويل للمصلني اآلية ونقل الثعليب عن ابن عباس وغريه ان االية نزلت يف
انتهى وقال السهيلي قال اهل التفسري نزل اول السورة مبكة يف ايب جهل وهو الذي يكذب بالدين ونزل ءاخرها 

باملدينة يف عبداهللا بن ايب ابن سلول واصحابه وهم الذين يراءون ومينعون املاعون انتهى قال سعد بن ايب وقاص 
هون فقال هم الذين يؤخروهنا عن وقتها يريد واهللا اعلم تاخري ترك عن الذين هم عن صالهتم سا -سألت النيب ص 

  وامهال واىل هذا حنا جماهد وقال عطاء بن يسار احلمد هللا الذي قال عن صالهتم ومل يقل يف صالهتم 
  وقوله تعاىل الذين هم يراءون بيان ان صالة هؤالء ليست هللا تعاىل باميان وامنا هي رياء للبشر فال قبول هلا 

وقوله تعاىل ومينعون املاعون وصف هلم بقلة النفع لعباد اهللا وتلك شر خصلة وقال على وابن عمر املاعون الزكاة 
  وقال ابن 

ما الشيء  -مسعود وابن عباس ومجاعة هو ما يتعاطاه الناس كالفاس والدلو واآلنية واملقص وحنوه وسئل النيب ص 
لح وروته عائشة رضي اهللا عنها ويف بعض الطرق زيادة االبرة واخلمري قال الذي ال حيل منعه فقال املاء والنار وامل

البخاري املاعون املعروف كله وقال بعض العرب املاعون املاء وقال عكرمة اعاله الزكاة املفروضة وادناه عارية 
  املتاع انتهى 

  تفسري سورة انا اعطيناك الكوثر وهي مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

عة من الصحابة والتابعني الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه قباب من لؤلؤ جموف وطينه مسك وحصباؤه ياقوت قال مجا
وحنو هذا من صفاته وان اختلفت الفاظ رواته وقال ابن عباس الكوثر اخلري الكثري قال ابن جبري النهر الذي يف 

ذات يوم بني اظهرنا  -بينما رسول اهللا ص  اجلنة هو من اخلري الذي اعطاه اهللا اياه ت وخرج مسلم عن انس قال
اذ اغفى اغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقال نزلت علي ءانفا سورة فقرأ انا اعطيناك الكوثر اىل ءاخرها مث قال 
اتدرون ما الكوثر قلنا اهللا ورسوله اعلم قال فانه هنر وعدنيه رىب عليه خري كثري هو حوض ترد عليه امىت يوم 

قال اول من يرد علي احلوض فقراء  -ث انتهى وخرج ابن ماجه من حديث ثوبان عن النيب ص القيامة احلدي
املهاجرين الدنس ثيابا الشعث رءوسا الذين ال ينكحون املتنعمات وال تفتح هلم ابواب السدد قال الراوى فبكى 

  عمر بن عبد العزيز حىت اخضل حليته حني بلغه احلديث وقال 

ىب الذي يلى جسدي حىت يتسخ وال ادهن رأسي حىت يشعث وخرجه ابو عيسى الترمذي ال جرم اىن الاغسل ثو
مبعناه ونقل صاحب التذكرة عن انس بن مالك قال اول من يرد احلوض على النيب ص  -عن ثوبان عن النيب ص 

ابو داود يف سننه الذابلون الناحلون السائحون الذين اذا اجنهم الليل استقبلوه باحلزن انتهى من التذكرة وروى  -
فنزلنا منزال فقال ما انتم جزء من مائة الف جزء ممن  -عن ايب محزة عن زيد بن ارقم قال كنا مع رسول اهللا ص 

  يرد علي احلوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال سبعمائة او مثامنائة انتهى 
  نسك والضحايا على قول اجلمهور وقوله تعاىل فصل لربك واحنر امر بالصالة على العموم والنحر حنر اهلدي وال

وقوله تعاىل ان شانئك هو االبتر رد على مقالة بعض سفهاء قريش كأيب جهل وغريه قال عكرمة وغريه مات ولد 
فقال ابو جهل بتر حممد فنزلت السورة وقال تعاىل ان شانئك هو االبتر اي املقطوع املبتور من رمحة اهللا  -النيب ص 



فهو ابتر ليس له يوم القيامة شفيع وال محيم يطاع  -لداودي كل شانئى لرسول اهللا ص والشانئى املبغض قال ا
  انتهى 

  تفسري سورة قل يا ايها الكافرون وهي مكية امجاعا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  روي يف سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس وغريه ان مجاعة من صناديد 

وحنن منولك ومنلكك علينا وان مل تفعل هذا فلتعبد ءاهلتنا ونعبد اهلك حىت  دع ما انت فيه -قريش قالوا للنيب ص 
نشترك فحيث كان اخلري نلناه مجيعا وروي ان هذه اجلماعة املذكورة هم الوليد بن املغرية والعاصى بن وائل وامية 

شقاوته فاخربهم ص بن خلف وايب بن خلف وابو جهل وابناء احلجاج ونظراؤهم ممن مل يكتب له االسالم وحتم ب
عن امر اهللا عز و جل انه ال يعبد ما يعبدون واهنم غري عابدى ما يعبد وملا كان قوله ال اعبد حمتمال ان يراد به  -

اآلن ويبقى املستانف منتظرا ما يكون فيه من عبادته جاء البيان بقوله وال انا عابد ما عبدمت اي ابدا مث جاء قوله وال 
الثاىن حتما عليهم اهنم ال يؤمنون به ابدا كالذي كشف الغيب مث زاد االمر بيانا وتربيا منهم  انتم عابدون ما اعبد

  قوله لكم دينكم ويل دين وقال بعض العلماء يف هذه االلفاظ مهادنة ما وهي منسوخة 

  تفسري سورة النصر وهي مدنية بامجاع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

مكة واسلمت العرب جعل يكثر ان يقول سبحانك اللهم وحبمدك استغفرك ملا فتح  -روت عائشة ان النيب ص 
واتوب اليك يتأول القرءان يف هذه السورة وقال هلا مرة ما اراه اال حضور اجلى وتأويله عمر والعباس حبضرة النيب 

يف صحيح مسلم  -فصدقهما ونزع هذا املنزع ابن عباس وغريه والفتح هو فتح مكة كذا فسره ص  -ص 
  االفواج اجلماعة اثر اجلماعة ص حبمد ربك اي متلبسا فالباء للحال انتهى و

وقوله تعاىل انه كان توابا بعقب واستغفره ترجية عظيمة للمستغفرين قال ابن عمر نزلت هذه السورة على النيب ص 
  مبىن يف اوسط ايام التشريق يف حجة الوداع وعاش بعدها مثانني يوما او حنوها  -

  ة تبت يدا ايب هلب وهي مكية بامجاع تفسري سور
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يف صحيح البخاري وغريه عن ابن عباس ملا نزلت وانذر عشريتك االقربني ورهطك منهم املخلصني خرج رسول 
  حىت صعد الصفا  -اهللا ص 

من سفح هذا اجلبل اكنتم فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا اليه فقال ارأيتم ان اخربتكم ان خيال خترج 
مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فاىن نذير لكم بني يدي عذاب شديد فقال ابو هلب تبا لك ما مجعتنا اال 

هلذا مث قام فنزلت تبت يدا ايب هلب اىل ءاخرها وتبت معناه خسرت والتباب اخلسران والدمار واسند ذلك اىل 
كسب والربح وضم ما ميلك مث اوجب عليه انه قد تب اي حتم ذلك عليه ويف اليدين من حيث ان اليد موضع ال

ولكن سبقت له الشقاوة  -قراءة ابن مسعود وقد تب وابو هلب هو عبدالعزى بن عبد املطلب وهو عم النيب ص 
ذات هلب قال السهيلي كناه اهللا بأيب هلب ملا خلقه سبحانه للهب واليه مصريه اال تراه تعاىل قال سيصلى نارا 

  فكانت كنيته بأيب هلب تقدمت ملا يصري اليه من اللهب انتهى 



وقوله سبحانه ما اغىن عنه ماله حيتمل ان تكون ما نافية على معىن اخلرب وحيتمل ان تكون ما استفهامية على وجه 
  به بنوه التقرير اي اين الغناء الذي ملاله وكسبه وما كسب يراد به عرض الدنيا من عقار وحنوه وقيل كس

وقوله سبحانه سيصلى نارا ذات هلب حتم عليه بالنار واعالم بانه يتويف على كفره نعوذ باهللا من سوء القضاء ودرك 
  الشقاء 

وللمؤمنني  -وقوله تعاىل وامرأته محالة احلطب هي ام مجيل اخت ايب سفيان بن حرب وكانت موذية للنيب ص 
وطريق اصحابه ليعقرهم فلذلك مسيت محالة  -يف طريق النيب ص بلساهنا وغاية قدرهتا وكانت تطرح الشوك 

احلطب قاله ابن عباس وقيل هو استعارة لذنوهبا قال عياض وذكر عبد بن محيد قال كانت محالة احلطب تضع 
فكأمنا يطأها كثيبا اهيل انتهى ص وقرئى شاذا ومر يئسنه بالتصغري واجليد  -العضاه وهي مجر على طريق النيب ص 

  العنق اه  هو
  وقوله تعاىل يف جيدها حبل من مسد قال ابن عباس ومجاعة االشارة اىل احلبل حقيقة الذي 

ربطت به الشوك واملسد الليف وقيل ليف املقل ويف صحيح البخاري يقال من مسد ليف املقل وهي السلسلة اليت 
م مجيل فجاءت ابا بكر وهو جالس مع يف النار انتهى وروى يف احلديث ان هذه السورة ملا نزلت وقرئت بلغت ا

يف املسجد وبيدها فهر حجر فاخذ اهللا ببصرها وقالت يا ابا بكر بلغين ان صاحبك هجاىن ولو وجدته  -النيب ص 
  ... ودينه ابينا ... مذمما قلينا ... لضربته هبذا الفهر واىن لشاعرة وقد قلت فيه 
  ىن عنها مالئكة فما رأتىن وكفاىن اهللا شرها لقد حجبت -فسكت ابو بكر ومضت هي فقال النيب ص 

  تفسري سورة االخالص قيل مكية وقال ابن عباس مدنية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

فقالوا له يا حممد صف لنا ربك وانسبه فانه وصف نفسه يف التوارة ونسبها  -روي ان اليهود دخلوا على النيب ص 
  عليه ونزل جربيل هبذه السورة  من قوهلم حىت خر مغشيا -فارتعد النيب ص 

واحد معناه واحد فرد من مجيع جهات الوحدانية ليس كمثله شيء وهو ابتداء واهللا ابتداء ثان واحد خربه واجلملة 
خرب االول وقيل هو ابتداء واهللا خربه واحد بدل منه وقرأ عمر بن اخلطاب وغريه قل هو اهللا الواحد الصمد 

  والصمد يف كالم العرب 

  يد الذي يصمد اليه يف االمور ويستقل هبا وانشدوا لقد بكر الناعى خبري بىن اسد الس
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد وهبذا تتفسر هذه اآلية الن اهللا تعاىل جلت قدرته هو موجد املوجودات واليه 

  تصمد وبه قوامها سبحانه وتعاىل 
 النسب الذي سألوه وقال ابن عباس تفكروا يف كل شيء وال وقوله تعاىل مل يلد ومل يولد رد على اشارة الكفار يف

  تتفكروا يف ذات اهللا قال ع الن االفهام تقف دون ذلك حسرية 
وقوله سبحانه ومل يكن له كفؤا احد معناه ليس له ضد وال ند وال شبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 

ن تاخري امسها لوقوعه فاصلة وله متعلق بكفؤا اي مل يكن والكفؤ النظري وكفؤا خرب كان وامسها احد قال ص وحس
ان قل  -احد كفؤا له وقدم اهتماما به الشتماله على ضمري الباري سبحانه انتهى ويف احلديث الصحيح عنه ص 

ن هو اهللا احد تعدل ثلث القرءان قال ع ملا فيها من التوحيد وروى ابو حممد الدارمى يف مسنده قال حدثنا عبداهللا ب
قال من قرأ قل هو اهللا احدى  -مزيد حدثنا حيوة قال اخربنا ابو عقيل انه مسع سعيد بن املسيب يقول ان النيب ص 



عشرة مرة بين له قصر يف اجلنة ومن قرأها عشرين مرة بين له قصران يف اجلنة ومن قرأها ثالثني مرة بىن له ثالثة 
اوسع من ذلك اي  -رنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا ص قصور يف اجلنة فقال عمر بن اخلطاب اذن تكثر قصو

  فضل اهللا اوسع من ذلك قال الدارمى ابو عقيل هو زهرة بن معبد وزعموا انه من االبدال انتهى من التذكرة 

  تفسري سورة املعوذة االوىل قال ابن عباس مدنية وقال قتادة مكية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واملراد هو وءاحاد امته قال ابن عباس وغريه الفلق  -ذ برب الفلق اخلطاب للنيب ص قوله عز و جل القل اعو

   -الصبح وقال ابن عباس ايضا ومجاعة من الصحابة الفلق جب يف جهنم ورواه ابو هريرة عن النيب ص 
لليل ووقب وقوله تعاىل من شر ما خلق يعم كل موجود له شر واختلف يف الغاسق فقال ابن عباس وغريه الغاسق ا

اشار اىل القمر وقال يا عائشة تعوذي باهللا  -اظلم ودخل على الناس ويف احلديث الصحيح عن عائشة ان النيب ص 
من شر هذا الغاسق اذا وقب قال السهيلي وهذا أصح ما قيل هلذا احلديث الصحيح انتهى ولفظ صاحب سالح 

لقمر فقال يا عائشة استعيذى باهللا من شر هذا فان الغاسق نظر اىل ا -املؤمن عن عائشة رضي اهللا عنها ان النيب ص 
اذ وقب رواه الترمذي والنساءي واحلاكم ىف املستدرك واللفظ للترمذي وقال حسن صحيح وقال احلاكم صحيح 

  االسناد ووقب القمر وقوبا دخل يف الظل الذي يكسفه قاله ابن سيده انتهى من السالح 
يقال ان االشارة اوال اىل بنات لبيد ابن االعصم اليهودي كن ساحرات وهن اللوايت والنفاثات يف العقد السواحر و

والنفث شبه النفخ دون تفل ريق وهذا النفث هو على عقد تعقد يف خيوط  -سحرن مع ابيهن رسول اهللا ص 
  وحنوها على اسم املسحور فيؤذى بذلك قال ع وهذا الشأن 

وحدثىن ثقة انه رأى عند بعضهم خيطا امحر قد عقدت فيه عقد على  يف زماننا موجود شائع يف صحراء املغرب
فصالن فمنعت بذلك رضاع امهاهتا فكان اذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل اىل امه يف احلني فرضع اعاذنا اهللا من 

  شر السحر والسحرة 
بيث وقال احلسني بن وقوله تعاىل ومن شر حاسد اذا حسد قال قتادة من شر عينه ونفسه يريد بالنفس السعي اخل

  الفضل ذكر اهللا تعاىل الشرور يف هذه السورة مث ختمها باحلسد ليعلم انه اخس الطبائع 
  تفسري سورة املعوذة الثانية قال ابن عباس وغريه هي مدنية وقال قتادة مكية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وسواس اخلناس الوسواس اسم من امساء قوله عز و جل قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر ال

الشيطان وقوله اخلناس معناه الراجع على عقبه املستتر احيانا فاذا ذكر العبد اهللا تعاىل وتعوذ تذكر فابصر كما قال 
تعاىل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف اآلية قال النووي قال بعض العلماء يستحب قول ال اله اال اهللا ملن ابتلي 

يف الوضوء والصالة وشبههما فان الشيطان اذا مسع الذكر خنس اي تأخر وبعد وال اله اال اهللا رأس بالوسوسة 
الذكر ولذلك اختار السادة اجللة من صفوة هذه االمة اهل تربية السالكني وتاديب املريدين قول ال اله اال اهللا الهل 

وسوسة االقبال على ذكر اهللا تعاىل واالكثار منه وقال اخللوة وامروهم باملداومة عليها وقالوا انفع عالج يف دفع ال
  السيد اجلليل امحد بن ايب 



احلواري شكوت اىل ايب سليمان الداراين الوسواس فقال اذا اردت ان ينقطع عنك فاي وقت احسست به فافرح 
ه زادك ت فانك اذا فرحت به انقطع عنك النه ليس شيء ابغض اىل الشيطان من سرور املؤمن وان اغتممت ب

وهذا مما يؤيد ما قاله بعض االئمة ان الوسواس امنا يبتلى به من كمل اميانه فان اللص ال يقصد بيتا خربا انتهى ت 
  ورأيت يف خمتصر الطربي حنو هذا 

وقوله تعاىل من اجلنة يعىن الشياطني ويظهر ان يكون قوله والناس يراد به من يوسوس خبدعة من الشر ويدعو اىل 
فهو يف ذلك كالشيطان قال امحد بن نصر الداودي وعن ابن جريح من اجلنة والناس قال اهنما وسواسان الباطل 

كان اذا اوى اىل فراشه  -فوسواس من اجلنة ووسواس من نفس االنسان انتهى ويف احلديث الصحيح ان النيب ص 
وقل اعوذ برب الناس مث مسح هبما ما  كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ قل هو اهللا احد وقل اعوذ برب الفلق

استطاع من جسده يبدأ هبما من رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات صلى اهللا عليه وعلى 
  ءاله وصحبه وسلم تسليما 

عز و جل  يقول العبد الفقري اىل اهللا تعاىل عبدالرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب لطف اهللا به يف الدارين قد يسر اهللا
  يف امتام تلخيص هذا املختصر 

  وقد اودعته حبول اهللا جزيال من الدرر 
قد استوعبت فيه حبمد اهللا مهمات ابن عطية واسقطت كثريا من التكرار وما كان من الشواذ يف غاية الوهي وزدت 

مجيع ذلك الصدق  من غريه جواهر ونفائس ال يستغىن عنها مميزة معزوة حملاهلا منقولة بالفاظها وتوخيت يف
  والصواب 

  واىل اهللا ارغب يف جزيل الثواب 
وقد نبهت بعض تنبيه وعرفت بايام رحلىت يف طلب العلم بعض تعريف عند ختمى لتفسري سورة الشورى فلينظر 

  هناك واهللا املسئول ان جيعل هذا السعي منا خالصا لوجهه وعمال صاحلا يقربنا اىل مرضاته ومن وجد يف هذا 

... تصحيفا او خلال فارغب اليه ان يصلحه من االمهات املنقول منها متثبتا يف ذلك ال برأيه وبديهة عقله  الكتاب
  ... واءفته من الفهم السقيم ... فكم من عائب قوال صحيحا 

ظر وكان الفراغ من تاليفه يف اخلامس عشر من ربيع االول من عام ثالثة وثالثني ومثامنائة وانا ارغب اىل كل اخ ن
فيه ان خيلص ىل وله بدعوة صاحلة وهذا الكتاب ال ينبغي ان خيلو عنه متدين وحمب لكالم ربه فانه يطلع فيه على 
فهم القرءان امجع يف اقرب مدة وليس اخلرب كالعيان هذا مع ما خص به من حتقيق كالم االئمة احملققني رضي اهللا 

  عنهم نقلته عنهم بالفاظهم متحريا للصواب 
   ارجتى حسن املئاب ومن اهللا

  وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني 
  وعلى ءاله وصحبه امجعني 

  وءاخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني 
  خامتة الطبع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  تبارك من بيده امللك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 

  ناس بشريا ونذيرا واحلمد هللا الذي نزل الفرقان على نبيه ليكون لكافة ال



  والصالة والسالم على من ارسله ربه داعيا اليه باذنه وسراجا منريا 
  وانزل عليه وال ياتونك مبثل اال جئناك باحلق واحسن تفسريا 

  سيدنا حممد ممدن العامل 
  وخالصة املصطفني من بىن ءادم 

  وعلى ءاله واصحابه األماجد االعيان 
  ظيم الشان الذين بلغوا الينا القرءان الع

  وحفظوا مبانيه 
  وفهموا معانيه 

  وعملوا مبقتضى أحكامه 
  فنالوا رضا اهللا وغاية اكرامه 

  اما بعد فيقول العبد الفقري اىل رمحة ربه العلي الكبري 
  حممد بن مصطفى ابن اخلوجه املدرس واالمام اخلطيب جبامع سفري 

  قد اكملت تصحيح هذا 

  الكتاب 
  وكنز الطالب الذي هو ذخرية العلماء 

  بعد ان قابلته بنسخ متعدده 
  وعارضته على بعض االمهات املعتمدة 

  مستعينا بصديقنا وصهرنا الفاضل املكرم 
  السيد قدور بن حممد االمام االول باملسجد االعظم 

  وامي اهللا انه لتفسري جليل 
  قد فصل مقاصد الذكر احلكيم احسن تفصيل 

اب املعقول واتى من درر الفرائد مبا يبهر العقول ومن غرر الفوائد مبا تذعن وحوى عباب املنقول واشتمل على لب
  له الفحول وال غرو فمؤلفه العالمة النحرير والويل الصاحل الشهري 

  فخر مدينة اجلزائر 
  سليل االماثل االكابر 

  سيدي عبدالرمحن الثعاليب قدس اهللا روحه 
  واعاد علينا سره وفتوحه 

  ليف كنزا خمفيا وملا كان هذا التا
  وقد قصرت عنه يد من اضحى بنفائس اجلواهر حفيا 

  هنض اخلريان السيد امحد بن مراد وشقيقه السيد قدور لطبعه 
  رغبة منهما حفظهما اهللا تعاىل يف تعميم نفعه 

  وذلك يف مطبعتهما البهيه 
  املوصوفة بالثعالبيه 



  وقد مت طبعه يف اخري ذي احلجة احلرام 
  وشرف وجمد وعظم  -من هجرة سيد الرسل الكرام ص  ١٣٢٧ختام سنة 

  وملا الح بدر متامه 
  وفاح مسك ختامه 

  واطلع عليه حضرة صاحب الفضيله 
  واالخالق احلميدة واالعمال اجلليله 

  العالمة االشهر 
  واالستاذ االكرب 

  الشيخ السيد ابن زكرى حممد سعيد بن امحد مفىت السادة املالكيه 
  سم العاىل من املدرسة الثعالبية واملدرس يف الق

  كتب حرس اهللا كماله 
  وبلغه يف الدارين ءاماله 

  ما نصه 
  محدا ملن خلق االنسان من علق 
  وبه االستعاذة من شر ما خلق 

  وصالة وسالما على من حتنث ليايل عديدة بغار حراء 
  سيدنا حممد بن عبداهللا 

  روح الوجود وسر الكون بال مراء 
  صحابه وعلى ءاله وا

  وعترته وانصاره واحزابه 
  وبعد فان اهللا جلت نعمته 

  وعمت اخلالئق رمحته 
  قد حبا رسوله بفضيلة التنزيل 
  وشرف الوسيطة وزيره جربيل 

  فاتاه من مرسل بكتاب جميد 
  ال ياتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد 

  كتاب الكرمي 
  من لدن مسيع عليم 

  ال وصم فيه وال عيب بيد انه 
  واليه الرمز بقوله تعاىل ذلك الكتاب ال ريب 

  فيه نور وهدى للمتقني 
  وطمس الطالل ضالل املنافقني 

  قامع اجلبارين بساطع برهانه 



  وناكس رءوس املتكربين ببالغ سلطانه 
  فاستنارت امة مبشكاة نوره فاهتدت 

  ها فاعتدت وبقيت اخرى يف ظلمات جهلها يكاد الربق خيطف ابصار
  كتاب حقا لليت هي اقوم 

  ويبشر املؤمنني بان هلم من اهللا فضال كبريا يف دار النعم 
  كتاب مأمون سبيله 

  ومستعذب لدي اهل الذوق السليم سلسبيله 
  كتاب صفا للظمآن مورده 
  وصح لدي كل راو سنده 
  عن ثقات السلف الصاحل 

  اىل هداة اخللق من اخللف الناجح 
  خملصني يف خدمة كتابه  هللا در اقوام

  يرجون رمحة رهبم وخيافون سوء عذابه 
  امالوا عنان العزم صوب ابراز خمدرات اسراره 

  واستضاءوا يف دياجى املشكالت مبصابيح انواره 
  فكلما غشيهم موج كالظالل من حبر اعجازه 

  سلكوا سبيل النجاة برعي حقيقته وجمازه 
  فهم لنا ادلة على اهلدى 

  ة لالهتدا واجنم مشرق
  ومن بني اولئك االعالم 

  اهلداة لالنام 
  الرعاة للذين هم كاالنعام 

  رحالة زمانه لرواية احلديث 
  كما اشتهر بذلك يف القدمي واحلديث 

  امام املتقني 
  واستاذ احملققني 

  منهل املعارف واللطائف 
  سيدي عبدالرمحن الثعاليب ملجأ كل خائف 

   غرف اجلنان احسن اهللا اىل روحه الطاهرة يف
  كما احسن هو اىل هذه االمة باجلواهر احلسان 

  رىب حسن به ظىن حىت اقول حلسان مدحه ليتك حسان 
  يا واقفا لدي الباب 

  ادخل بسالم اىل جنات هذا الكتاب 



  تراها ذات هبجة ما كان لك ان جتين مثرهتا اال باكتساب 
  هذا الكتاب 

  وما ادراك ما الكتاب 
  لنفس املصاب كتاب يهون على ا

  وخيلصها من الشك واالرتياب 
  وكيف ال وهو تفسري جليل 

  عار عن شبهات الضالل والتضليل 
  اال ترى اليه يف كل حال 

  يصرح مبثل هذا املقال 
  رب اىن اعوذ بك من مهزات الشياطني 

  ومن نزعات فلسفة الزاعمني اهنم لسماء احلكمة اساطني 
  فسلك فيه مسلك الصواب 

  احلمد تبصرة وذكرى الوىل االلباب  فجاء وهللا
  رمى صاحبه بسهم فاصاب 

  واتى باحلق املبني وفصل اخلطاب 
  اال تسمع بتفسري مرونق حبسان اجلواهر 

  مطبوع حبرف شرقي على ورق جيد باملطبعة الثعالبيه يف اجلزائر 
  مطبعة الشقيقني ابين مراد 

  بلغهما اهللا يف الدارين حسن املراد 
  املصحح وال تنس شكر 

  فعمله اجلميل لفضله مرجح 
  النه تقدم طبعا على الطبع قطعا 

  فكمال الطبع موقوف على الكمال وضعا 
  اال ترى اىل الصالة بدون االمام 

  تنقص درجاهتا او تبطل على مذهب كل امام 
  نسأل اهللا تعاىل للفاضل االمني واالستاذ ابن مصطفى 

  ويف ان جيزيهما على حسن صنعهما اجلزاء اال
  جباه عني الرمحة سيدنا وموالنا حممد وءاله 
  واصحابه االخيار وكل ناسج على منواله 

  الفقري اىل ربه ابن زكرى حممد سعيد بن امحد الزواوي مفىت السادة املالكية بعاصمة اجلزائر وفقه اهللا ءامني 

ابن مسايه املدرس باجلامع اجلديد واحد  وتاله جناب العامل العامل واملفضال الكامل الشيخ السيد عبداحلليم بن علي
  اساتذة املدرسة الثعالبية فقال ادام اهللا النفع به 

  احلمد هللا الذي منح احبابه من كنز مواهبه باجلواهر احلسان 



  والبسهم من مطارف املعارف ما خيرس وصفه شقاشق اللسان 
  وعقد هلم على بساط املكارم منربا 

  الورى مسكا وعنربا وتضوعت انفاسهم الزكية بني 
  فهم ما هم 

  تعرفهم بسيماهم 
  عرف التحقيق 

  من ادراج كالمهم عبيق 
  وقول فصل 

  يفل غرار النصل 
  وجادة مستقيمة ال تلوى 

  واجنم ثاقبة ال هتوى 
  تنبع ينابيع احلكمة من صدورهم صافية من كل كدر 

  متسلسة بصفاء التصحيح يف املنقول عن الصادق االمني من اخلرب 
  اعرضوا عن القيل والقال 

  ونبذوا ظهريا كل ما ادى اىل املراء واجلدال 
  قد علموا وان مل يعلموا هم فمن يعلم 
   -ان خري اهلدي هدي سيدنا حممد ص 

  الذي بلغ الرساله 
  وبني طرق احلق من الضالله 

  وترك اجلدال واملراء مع العاملني 
  الكتاب املبني  ووقف يف إقامة احلجة على اخللق على ما نطق به

  ومن استضاء باالنوار النبوية فله اسوة حسنة يف اتباعه 
  تغنيه عما خيترعه من وساوس ابتداعه 

  االوان ذلك هو العقل الذيل ال يثبت عليه اال من احكم حببل من حكمة النبوءة متسني 
  وال يقف عنده اال من منحه اهللا خبلق من اخالق االنبياء واملرسلني 

  تفسري هذا الطود الشامخ  ولذلك كان
  واساس العلم الراسخ 

  السيد الذي اخذ يف جمال احلق باليمني اعالمه 
  والف يف الفنون املتعددة وضرب يف مغازيها سهامه 
  وتفجرت بالعلم النافع من بني اصابعه ينابيع االقالم 

  واحنى بتنقيحه السنة النبوية على ما ابتدع فيها بباتر حسام 
  زارة علمه فطاحل حىت شهدت بغ



  العلماء 
  ومحد فضله اهل االرض وال شك انه حممود يف السماء 

  واعترفوا بانه قطب زمانه الذي دارت عليه امور دين املتقني 
  واختذه القاصى والداىن واسطة االرشاد يف السلوك اىل رب العاملني 

  واملوىل الذي ملن تشخص عظيم قدره 
  هني اهللا وامره واضطالعه باخلالفة النبوية يف 

  ان كان ممن له حياء ذاب حياء 
  او كان ممن له شعور طارت نفسه شعاعا وانبثت هباء 

  سيدي عبدالرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب رضي اهللا عنه ونفعنا بربكاته 
  وجعلنا ممن سلك مسالك كمل الرجال يف سكناته وحركاته 

  تفسريا حوى من نوابغ البيان اوضحها 
  االقوال امتنها وارجحها  ومن نقل

  طوى كشحه عما ضعف نقله 
  وافرغ نصحه فيما جزل نفعه وجل فصله 

  انتخل التفاسري انتخاال 
  وروق منها ما صفا مشربه زالال حالال 

  وضرب مبا يشم رائحة البدعة عرض اجلدار 
  وشخص للقارئى اخالق الصحابة والسلف االخيار 

  التحقيق اذ هم القدوة يف هذه املسالك على 
  وهم الذين من مل يسر على ءاثارهم فقد ضل سواء الطريق 

  وهل االمة احملمدية اليت نسئل اهللا تعاىل ان جيعلنا منها اال هؤالء املتقون 
  الذين اثىن عليهم الرب الكرمي بقوله تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطعما ومما رزقناهم ينفقون 

  عدادهم  وهل يطمع ان يعد يف
  اال من سدد قوله وفعله بسدادهم 

  وهل حصل ما حصل هذا السيد اجلليل من املكانة عند اهللا على ما هو حسن املعتقد 
  ورفع الكعب بني العباد كما هو معروف ال ينكره احد 

  اال باتباع احلق بني اخللق 
  واطراح اهلوى وسلوك سبل اجلد والصدق 

  ى االرحام يف الدين وهي وراثة نبوية مقسومة على ذو
  ممن الزم نفسه قصر طرفه على العمل باقوال وافعال سيد املرسلني 

  والعلماء العاملون ورثة االنبياء 
  وهم االتقياء واالصفياء واالولياء 



  فنسئل اهللا ان جيزي هذا السيد اجلليل 
  وعن االمة احملمدية اجلزاء اجلزيل 

  وان جيعلنا ممن مسع ووعى 
  فظ ورعى ولعهد اهللا ح

  وان جيعل سعي اخينا السيد حممد بن مصطفى ابن اخلوجة يف تصحيح هذا الكتاب 
  ومقابلته له بسبع نسخ مع مراجعة بعض االصول حىت هتذب من حتريف الكتاب 

  سعيا مشكورا 
  وذنب اجلميع ذنبا مغفورا 

  انه أهل التقوى واهل املغفرة 
  وهو رحيم الرمحن يف الدنيا واآلخرة 

  ل وال قوة اال باهللا العلي العظيم وال حو
  اهلادي مبحض فضله اىل الصراط املستقيم 

  مث قرضه هبذه القصيدة اللطيفه 
  ذو الشيم املرضية الشريفه 

  ولدنا البار الزكى 
  والشاب النجيب الذكي 

  السيد قدور بن حمىي الدين 
  اكثر اهللا من انداده ءامني 

يف الصدر ... حقائق يف اجلواهر احلسان هلا ... ظى به هلج بالعلم مسرور حي... اعز مغتنم تصفو مشاربه ... وهي 
مأموله اجملد ال هلو ... محيدة سعيه يف اخلري مشكور ... واخللق من ناهج سبال مغبتها ... شرح ويف عني احلجانور 

فما ... س الشيء مبهور وعقله خبسي... وذاهل خابط يف التيه معتسف ... عن املعاىل وال يثنيه تقصري ... يثبطه 
... بني النجوم له هدي وتنوير ... فأين ذا من امام بدر مهته ... اال كما نقر املاء العصافري ... حيصل من نيل ملأربه 

وطار صيت ... فخر اجلزائر من له العلى انتسبت ... خضم معرفة بالعلم مسجور ... طالع اجندة كشاف معضلة 
  رمحن من هبجت به الطوامري ... ابن خملوف الثعاليب عابد ال  جنل... له يف الناس مذكور 

مشس الضحى ... بدت لدى فصل ءاي اهللا ءايته ... والبحر يقذفه والدر منثور ... فدونك الدر يف تفسريه نضدا 
هلا لوال الطروس ... اذ رضعت الوضع فيها منه تدبري ... تكاد تنطق يف االوراق احرفه ... بزغت ما دوهنا سور 

... لذت اطايبه ما فيه منكور ... رقت اساليبه مجت عجائبه ... لكان منها مع االرواح تطيري ... بالرقم ما سكة 
فمجده ببقاء الدهر ... ان العصور تنافست مناقبه ... وقلبه خملص باحلق مقطور ... وما تظن بقطب يوحه سطعت 

ان غاب تفسريه عن طرفنا زمنا ... يده يف الرمس مقبور ولو مش... وخلدت ذكر بان يف الورى شرفا ... مأثور 
ذو خربة ... سامى املقام طويل الباع حترير ... فقد تصدى له بالنشر جمتهد ... وكاد تذهبه عنا االعاصري ... 

وصح ما سامه ... وقابل الفرع باالصول فارجتعت ... له من املسخ والتحريف حترير ... احكمت تصحيحه فغدا 
حرب معارفه حبر مآثره ... مسدد الرأي ماضى العزم مشري ... هو الكمال ابن مصطفى حممدنا ... تكسري  من قبل



  ... واجره عند رب العرش موفور ... دامت مساعيه يف الدنيا ممدحه ... غر وبالفضل يف اآلفاق مشهور ... 
  مت تدقيقه حبمد اهللا 
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